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 3ו awpS ממפר י6יבית

~SIDS 
 וכיה י עורס ליסף ייייס ינני לפסככו ר3ו 6ת כיפין לכן 3הם,

 "e'DS 0 נסנין זכיתי ול6 וכרי גט3יל מע6 לאס 6ועריס 67ין 3י64 לפנת 3מל י4כסג"6ירכי
b'bW4לא'( )נעין יתלעה h*w) 6יפעל 6יקול6 3ה4 קעענדי  יייו .6עמ "sb 16 % ש 
 יטגנו ספין נס אמהי טפחם יפח עיעפי4 ועקפם לפסללס, כייננן רויי 3עפר4 ע31לסירסה

 U1bN נך 6חר זו. עמס 3יpbn 4 יחס יפוי b*~p ועפי לפחרל0. ונסו חקר עשנ03
 פפס0 פלאפל ספק 6ין כשנט. רבות קור אם )גש : עזם פהנר י"3 סי' ערס כניןנתפונמ

 6על לכן י לענוי סכומו 3תמלמ מסיסס עת0 עעול0 יותל מעולתו cgn 8ןי ביוניו נניסיצוגי
 0פל1%פ DD1b על פעולש  0ית0 פל6 העק ואין עעכמ IDr אוף עד סלנר4 זען שפ סי עלס6ף
 יקכפוי כסף כפי סיכר מרעי יגרע alpn עכל  tIWR1 כל מוסס סיס ob ליזבז עמידסס0"מס
 פני פמכר 63וסן ,נם6ל, עעע וים תקכתו; תכסף כססו נתרפס  סי(,  קיוסין ל"י לעוכלכטעמם
 פעורו, ממניס לפעולת סטווי ינלע מעכר ססגון כמי סר6וי על עויף סעגרו סיו3סספעולס
 פנתר3ס דסייכו נטכיס רנות עוד 06 מגרא וכסירם י )רעשי( סגיו כמי כקמו נתעעע מסכבערס

 עריתוי תכיף 6ל6 לפמוט %*ך 6ין , פירס עקכשי עכקף נ6ולמו יסוד לסימן onbnונססיי
 4הך 6ין פילס גאולתו, 6מ יסיג מגס כסי עכס, 6ל6 עגסיו סוס בתיגו מסגים נתעעעו6ס
 כן למומים ויייקו עכ"ל. , סחלס סגתן עם כסי ול6 עכסיו סוס ססו6 0סניס לסי 6ל6לבזור
bS7wפל בנומן רדוי טיס עסתע נסכים ופתר פנתי נפחו סגח' לרות כמיד e'lD 16 תיעטי 
IDIUע" גתלנר4 מסרם  יעל6כת ססגיס נחלנו %לו תסיגו כספו נתנגית סערו ולזם סריס, פל( 

 ללנאנ: עי' י פניו כעי וכאן עקכתו עכקף כ6ן 6תר ולכן סס(' לקרוסין ~b"3DSבמיופי

 סי6 סספהן 6ף ססתתויס למון תפכימ לסלם כוונתו קנייתי וחן ת"6 וכשכית. ואק )8(טי
 אעת כעו סינר, סססלת עכיכו מענית 6פי יענים, בסין פכך מרפוסת6לימי

lhk~'ותעל תן 0יסך ססו6 סככיי t1hne הון סכך, ו0פסלתס עלים, נקלפת סחע0 מתגאלות 
 י לטן תממת וצעוקם מסח תסעענת ומעל סעיפי ועליים סתגנלות ען מיסך פסא טייסויפכו
 פס סיעלס פכמ3 כעס י4עקועומ 3תוכד לסועס י4עוקמיס עדרך יי כ"ו(י ס' )יפיס יקופיסנ8ך
 סניהן: וסרנעו עסכיום עלת 6ונקלם, סגין ועזם סנךעס, סספלת סי6 י4פתסויס וסניי שכיעס,ען
 תפעולו NDDD מיצי מנעל מורס י6 נמקותי 6ימ6, קי"נ( )דף געכירסג"י בתקותי. אם)נ(
 כקרוסין וגהו י 0תדרמות 6לו סמקיס 6לס נ"ט(, )סיפקה 067 פרשת וספסלי פ3כס3, תולתד6

 סיגו ועירמות עירסומי 6לו חקיו ליעקב 7נליו עניך סוסטיס(, )ל"מ בכרוע* יגתילם)לץ(
 תכילפ6 כפן סו6 תדלס , י"6( )לרכות לם"י סכתג וכעס , תקיפות עירסי פסס סיג מגעלסתוכי4
b19p,03י עמס 6ת 0' 5וס 6מל ונף ססקיס 6לס ס"ס( 3' )ק"פ ניקומי ו3קמר6 וקפכי 
 עפ0 ייי % ועייופיר4 ודקדוקיים סלכותיס ייחוליי סנימא עלעל עיכסותי 5לו יטולאקיניי
 עפס 10ית כי 6 כרכס פיט כנעל מסורס על חקים לסון לסרם רנוסינו דעס לסדיןחיני.
 י4עתרגעיס ען עחורנתמ ססי6 כתו סעסוער4 כוונמי4 כמי סי6 הליס ונסמלסי גנליים ר4י6י4כמו3רי
D9~UD11עייו 'D')DbCa 0פסהצה4 0ר6מוני4 עטונתם  יוך %תם על0גין 0י6 נסמלת 6ענס 

 י4פכעס ליפת , ית' סתולס תנותן סעכוון לפי ס6תתימ ס:ווכיי nnbs ססי6 י ספניעית טוותםנס
 יאושי נכוונות י4כי65ופ ע6י עליונות ככבדות וביעות יקליס ענינים ולהשענו הג',י4עליוגס
 ולסיחם עגיניי4פ; עועק 6עתומ על ועוותים סתולס ונאור מילום ססו6 מי4 סנעל ר4תורי4ו0י6

D'S)aיקולס עקת עפפע עהנק לסנין ומתקיניי סדריפס וסססוס ס3קסס סי6 פס סכעל יטוכס 
 ק נס יפעפ חיק .קרפ כי D'pn 3פס נכללים פס פועל 0פורי4 לקבות נוכל פסיי נוכיס'על
 גליותי נלו כחו סיאלינע(, 67ק tWDtW יא 6יננעלע, )י6ם וסקתילו עועקו 0דנכ תוניומעל

 מיק % וכן נקל3סו 3תוכס 4ער %ס יבא כסימה אסיק כעם וכן qlae' תוך כלוערמפיגך
 מוסי מערל, יופל כמיק וו6נענם(ן יעם )פערטיעמוכג רתיכ6 לנו ומתאו כ"3(, )מה*ייכנ
 המפיכס סיייסס פל מקק סורס יובס וכן )סיקוליך(, והימנע להחתר כגף פסו6פסיקי

 הנסקר תכלים 6ל לסגיע וחוקק מורפ פי4ל3 ס'(, )סופטיס לנ חכתי גילט נ"י)פר45ל%ננ(,
 מעפר וחקיקת ססהרת "ה על 3קלקע סעפוי חלל על פירס ג6ר לפרפ כעס , נאע( כיפ)חהס
 פעית ידי על סנעפס וסכאוכ י4פיכוס על גס וזוכרי פסת, לכ"כ פוכידס כעו )גלוגע(,עבתים
 כן 06 וכשיון סתוכייי 6ת 3*ל כתו )ערקל*לען(' י(י4תטגכת Sb %01*תו עיוולי י3לומפיקס
 סשס 0ע%פט ק אעם וכדל עלותי; כהא. עוסק על לעמוד וסדכיסס ססקירי4 כמקומי3עלמ
 פנס 80הק מלק bX~1 סחן, Db למוכ 50לןי 6מ כמליס ען ועיוןי מקיריי nDS סו*מולס
 ג18ח olbnn קשי% פיסיו עפ5וס פי4עקוס עלעל מלט כמקימי 5ס ג8פכי כעכו ט%כ0, מלעוי על תלכו, נמקוסף ob סך. לפוקעם כגומעו גס מנעו וגל, וי4עיון, סדקיכם bbושלכך

5ם



מא טהיא
 ו37ל נזול טורח ס0ו6 , 3י(ס שכתוהי( וססכתס יהורס תנחם כווכם עותק פל לעתה 4תרלא
 3תסל0 ל6 כי מלכו, 6)נר לכן שולך, מעיד 60יס כקרפ נד"ז מורס ו3סלתוד 00סני(,קטם
 מפקוק ולי ויוחרז יומר לכו יסקל תעט עתנו סססנגו 6חר נס כי סת3וקססן סמכליממוסב
 11WbD לטון על וסקמכל 2כלל0; ס0 פגעל י(מורט וסים 3ס, סססגס וטיליכם  סססמזלוססנופפ
 ל6ו3ן 3ני יעלת 6ס כתו סמאי, לעכין oh .תלם לסרס ר5ו bS כי וכו' עמ*וס ס80קוסלגומיכו
 ונמצי אחריו סטתן י4סכל' לקנל כדי 0ע5ומ ולסתור נרקיס ללכמ לגו אד כן י6סוגממסי
 סענהס 0י6 יפל%, עעעו ית' תענו סגירטמ ס*לקימ סי4ענודס קינו, זס ו63תמ נעמנו,גסמיכס
 oh תפ גאלי %א נ%6עהו4ו טעוסנ ולסלעומ לעגעס  גוססת *ל5 עלק, לקרל ענמ עלסל5
 06 כ6ן. וכן דרכי' "wS5 % יסך 5ס וכן מ"6(, )מעליס לי מסתע oh קשרתן וכן0לו6י, מס" קליי(, )מסלים רסע *להם מקטול 6ס כתו ס%טיקעל(' )וקוהם ו30קסס ססקו0עעגין
 יזיוי עעסי לססליס  ושסחוס כניכול עסמוקק ימ' סיץ5 נחקומיי ממלכו סלוקי ע" מלנוינחקרתי
 63 וס3רכס ומסכר os~ סכה* מסלעות ע5ד לע5עס נירטיס ת5וסיו וקיום ממורר( לתוימנס
 כלשתל ו6זלס כיעלי, תנוקר ממכוכיס' למון 6לOb 6 6ין סלנו נסקומי 06 ס' 7ף ונענשתשליו.
 hJb ק3"י4 כעס עתיי ונו', עו6נ עלך 3לק 'TD ת0 נ* צל עעי 3'( כ"ג נלק )תכדלסנ"ל"6
 כליס מחי נליס לנכי כ*נ6 לנגייסו 3רחיתו חלף כל נגיש יסכו נ3 על 6ף , ננו' עלרמען
 פנויי tSIJp 9Wb 6% נתלין ניס נזיף ע6רחיסי מג ל6 ליס pbh7' כיכ ליס, 6ל'קי 6גףלנני
 די04 כפיח 60 בריסים חםיס יסpih 6"' *לו יותץ עד דענדנ* גת0 לנרי למענד h)w3ל5

 עלין 04 ו6יע6 לננוע ולממכן ליזע 6ל6 5עני7, עם תסמכ", 7יוו"יס 60 ניס q'o 606גנניי
 ק3ילו, ול6 ל6לק6ס עעסון 9bD' ניסיאל, YJP מזיל ויכין נכל כן ימע5נ. יל6 בגיןרכיכין
 חסך מכמיר ילסון ייוקכ6 למסגי 3סו (b)t'r 5לי לו 5רסס נכל 7כתי3 6גD'DW 6(hדלסק כ*ינ* תנו 607 ווי נל*סיסון, ממסו *יגון לון דלנךנ* תלקיומ* דננין נגרי מ)וינ* קנוס6ע7
 לנשאנו תמחרן 606 ססמ6 6טתתויעוי ול6 103 6המכלימ כד ווי י נמולות נכלו ל6 מסרסתמחור
 עניים 418 מתי ינפם6י חניכי ייני יתייחס 3רי סל6ימיך, ומס לך עסיסי תם ע'תי ממכוכיסנו
 עו73ין לך ע3ייס ומי רעלת*. תלכין כל על לך סלילתם שיכלי 3ני כל על לך מליחיםלןי

 478 למי גססי סס 03נממ נר6ס ולי עני מ"6 למ"פ ע" גטם סם כאור גישמיכם. )ד(מלכי: פכמקומי סלוקי מלכו כמקומי 06 כ6ן סעטון 6101 0תסוקיס, דגליו עו יען. אס תוך גיצויכיר סוי נ6 זכל נלעסי טוסו עגם ות0 נלק 'TD ע0 וכל עעי י 3י ק0יד סוי 6גמ גי עכסשחלוין,

 תעיז סעוליס וסיום סיקוס סתיס 6י7י כי כרפסי י(מסווס געכין י(39ע עמיךיססודיעוט
 עמקפיס כי עיס, 58המ 5ורמס עסמנון ר(עליון יאויר 6ל 3נו6ס י ססתס סוס יזי עלכשעלס
 אעכ ע"פ מכמ3מי עי( לעיין תיס הזלו סילם סקסים 0*7יס עת? hw מקהי וסיא , ת75פס
bS5סת 7תת 3'(, ל"3 )גר6טא 3תכירם3'" כ67ימ* לרנומיט, והע כנר זס וזנל 05%, גסך 
 סוקס" 67קיפ יירמס קתלי ו%תל6 קלח 67מע3יי פד לני נסקי 1ל6 אמקריפו ת"6 נטשןנסיג
  )כניפל סכמוכ חלמון נססי 3טס נקלף סעליוןי 63ויל טיסקפו עד 3יוסל 3זס זס oy~bל0יומ יחי ס6לס סטייק סלקי וינקות קעיכית פס ועל t(ItnSjb תי6 ענים נמקי f1S קלחייבשי
 תימס מיטלטל לסי לכיס גלפון נסתיכס ותתל גסעיי. גוף י4תמ3ליס למון הן 3גומתיסוןןנ'(

 דקךס גגסעש לידס 7י עיס כל על ושליס ולע עצהשס ט6עס e*hD7S ה%קוס' יוריירניס,
 תטתרפ סקרן , נעמס סגסעח ו3ניימ בעהם. : רגיניס 5כיכיס זרע 0יזריעיס וספמגיס ,כסעיריס
 הארץ. ונתנה 60גמיס: גנופומ ס3לי6ומ ממיס וגוס זך; 601ויל פמ3ו6ס, 11לק3 ול6פירומיס

 תפכי פליו ספן 1ל6 יטלי( DDS מהל לT9bL~ 6 למעעיס געתם, שעש סי63ו פי על 6ףכי
 יורם ללפ"פ 3לס טס יבולה. וגף: וכמנס מנייח לכן 3ז3לי לסמ"ק סמ5טרך עד סנרןכחיסום
 )5לו09(, ירכל 6מ מתרכיב סעגלי4 לניס עיס מותל 101* עטל פס עתנו וגגכם 0נוצוכ, 0ספק7על
 י )66מ( גנל0 כל 1S1bD ל6 ננלי4, פס הן מלסיוי יסלם יותל bD1 , עיס יבלי עגי, עיכעו
 וי61 מ3ל, יומני כתו סטפל סעופך SD יסעוריי מגל פס וכן ורקבון, גלוי עלטת כן גסוטו*
 תם*ש 93גע, וסי(סח7 מנלוי 6ל על% סס% מס על מגל וכקלש )קשלמעלוועלט(, סגלתייי(עולס
 מא יגל טס וכן נידודי 0נור6 נרטן רק ונפקד עמקלקל %ינו נטיס מקיים סראגייר,נולס
 ,  ככוים ממלם פינקס עד ות5עימ קולע סזרע סטין י ו0רקגון סנלוי OD על י ר4ככע המלילכלל
 bSD י4מלוס יעה נינו נאוצכם. לבמה וישבתם )ה( : )פילגיח( סנסל געור האגון גלויעין וסו* כא3( )ויקרם ינלמ סס וכן ן ססייי יעמי וירקחו ימחלו מט סס על 3ול מסון "יםונקרץ
$ כתו ע%ל ל3קפ 5חלפpbs וצי כע ללכמ י95רכו ל6 ג6ל5ס פמי4יס ססו3ע רונ מעמני סגעססי רק 5ויכיססי גססילסעו a  מא כך וכי רבבה, ומאה )ח( *יי4: אמס סו6 כויי 

הכסנון



 כןויקהא61

 ירדופו, מלפיס סני עכס עמס bib לוער קליך סיס 55 ו0ל6~סכון
~Sh 

alb עועסיס 7ועס 
 ע5ד חוזק יקנס ממיל סטנע ען וכן )רס"י(י סתורס *ת סעוסיס לערוניס מתורס 6מ0עוסיס
 שלס 6הצריס וים )%"3(, 0נפרדיס טמיל נחלקי יעלץ טל6 ת0 נססי סמוזק כסת6חדסרנוי
 עכוון: 0חסנון ונכס יר7ומוו רננם עכס k~bn ותעמס 5ער, כחלו עעו, ואחר ע5עו עוסךחעסס
 עם מקיעותי 5סר סגריח 6מ מסיורי רק סיס לnD 6(O סטיגותי ob מכס עד והקשהזי.)ם(

 נייח לכס לתזכיר 6לטרך ל6 ועלותי תורותי מסינרו נשר cnD 5נל ושקנ יאפק למרסס5נוסיכס
 3כל כתוככם סכינתי מסרי( נתוככם. משכני )יא( : *וחס יביס עולס כרית מלוס כריתלידס וכרתי חכמי וכעס 3זכומכס, כליו"ר *תכסי וזמו. 3זכותכס' עליכם ימולו סנרכות, כיר6סוכש,
 כן 5ליךי 636 פעי 6ת *זכיר *סי מעקום נכל שערו מפגל, קוים 1D'D כפו פתסיוןעקום
 סנלוע ונר פליטמ למון נעלס כל נכס, ק5ס לוחי *ין אתכם. נפשי תגעל ולא ה(עסרסיס:כתנו
 נסערנו כי 0ו6 ניוך סקדוס סי*ער 3זס סטעס עס ידעתי ל" סרענ"ן עליו וכמג )רס"י(.גיגל
 כ5טמ ופסותינו בריתו על גענלעו וכן נפמו, ננעל *המגו יוזקק סל6 "רגו ופסותינו סע5הזגל

DIS17a6תל bS סת6ק סק~0, נסעת סנגי5 ועוור געלסיסי ול6 ע6קסיס nDhn יסורס 6מ 
 bS מעסכן יב6 עעני( *סר וסגמס גחוכנו, עסכנו סימן בוס ויענין 5נל ; נססיך נעלס גלית05
 סגעילס כי ום7סיסי לגנים ננ7יגו ימיו עם נכל 6נל נרותמין 6ותס סעגעי~ן ככלי שוסנו,תנעל
 כפגע בירך נסעי, 61)ור ,  S)Dn ול6 פרתו תפלט יגעיל ול6 עגל סורו עלסון רם"י כדבריסליקם
 וספלכם ניסיאל ו6ס עיר ססי6 נפסך כעלס ע5עו נקיון *ם נתפיס 6ער וסנ3י6 י גגסקוס"6
 וקרנון פוכנמ זס לתכלית רק ס6דס גפם גס כי ב"ס, ס' על (1DD עלת לסקנ קריך סיסל6 לפ" 6ענס סרעל'ן. לפון כ6ן עי וכגעליסי לואיס נגייס לנוסים ננ" כל לסיות עומסיךאומס
 עטנוף כנבעל 3ל %כעוריוי סיע ל3ו ער 6ת לכנוס עבודתו, עסתרמ על סעיד עועדלסיות
 ע5ו6ת 06 ס6יס בתוך ס' עטכן לסיות יתכן ל6 כי סעגעיומ, ח)71ת nbSDw יזהשס ול*'סמ*המי
 וגתתי כעקלני. ייעכוון כן 06 ויסיט סענוגסי סחע7ס עמוקת לננו טסי ול6 רומן ל06ס*01
 שלך בקלפטס מסוככת שסט סטין זו לע7רנס תניעו 06 *תכס' כפסי תגעל ול* כתוככסתסכני
 תפייס 6ז לני טמורי כגל מסיו 5נל סטנעיומ סחבות טכוף עכס ולספליט עיד למכסלמנעיל
 בסממנו 3עס ו*ערתס כעו )וועדן(, ob עלת כטפס ול6 נעלס והו ובוס נתוככם;ונסכני
 געו עסוק ענין כמסוטו תנעל עלת לפרס לי עסתנל ויותר מיערון; ופס כתרגומו *'(,)על6כי
 פורס וכנסס ' מגסס סו6 יטיס כי סעת6וס, סגפם ענינו כפסי ועלת ט"ז(י )יחזקאל כסטךנגועל
 וגככסו תחט", כי גפם נפסך, תבוס כי כענין עעסס, לפעולת סעעוררו ס76ס ג7סועמלנם
 עמכם, נפסי מנעל ול5 וטעם. מנאדם, סת6רס מכח על 0ו6 נפם סיס 5לס נכל 5סר0נפמום,
 נע5לעקקען ניכט *יין 3עגיעי די6 )וועדן עמל*ותס עזוסס לסיום 6תכס יסקלו ל6 סענעיוססס6וס
 6נס סמולך סו* עתסלך ענין והתהלכתי. )יב( בעניעכדע(: ליסעעיגע )די5 סיסת -7 כקי(כנוי יוני 6יט כסמי געלת ומיו"ד נתוככס' סמכינס לססכ6ת ר*וייס ל3 טסוכי לסיות וסוכווויר7(,
 מפע ירד נלנד 6מו Sh olpn ל6 כי נמוככם, שאסלך 61)ור נלנד, אחי עקוס Sb ל6ואני(
 ס76סן גוס כלוער נתוכסי וסכנתי עקדם לי ופסו כשערו וכעקדסי נעמכן מסיס כעוסכנוד
 bb ימר6לי למכי סעס ונו7עסי סעס, לך 7D1b *סר כשעור במוכסי *סכון נלבד מעקוםונשותו
 קרום מא 5ייקיס סס סיסיו לוקוס מנכל סם, ממסיו עקוס נכל כנודי וירסס נתוככס,שמסלך
 : ס' ל קיוסיס כענו5ר סססגמס עזיגמ פני. ונהעזי )יז( : )רע"ק( דגלי על וסרי רוחונכס עגי 5ל תגיע זס Sh1 רגלי מדוס וסתרן (bp' ססוויס סוו*ער כוונת תוסלם וגו עליון,נוסכני
 תער וסל*נ"ע , נ"ע( )ל"מ סנעיומ מעולס יעי סכל לפי סמסנון גזס כן וינוט ולהגדילילסלבוס גחע* דרך על עקפל וסו* חמגונו סטינו חסנון לחך ינואו ום3עס מגע כחמאתיכם. וטבע)יח(
?nb)עיפר סנעס כי דע וקער מעפרם עתו וסוקיף מלסי שמנון סיומו נע3וכ רניס בלסון 
 וסנייס, ר6סוגיס עיכס ים וסזוגיס וכפרייסי זוגים ססמסבון חמוקי כל עניני נכללו בו כימלס,

 ו0חעסס סגסרדיס, ר*סון וי(סלטס סכי, זוג וס*לנעס סזוגיס' ר*סון וססניס כן, כעווסנפר7יס
 וסם מנע, ע0ס יסיס עני, לזוג רימון נפלך 16 סני, לגפלד ר*סון זוג וכסתמנר סני,גפל7
 סא יקוים עיקל )וו"כע(, סיעים מנעת זען סונסכמ על סוגם *סר מנוע סס וכן)ויגען(, ססעיגי וגין סססי נין סעתע5ע סעקפר כעוס על סוגם "סר סנע סס ולדעתי 7מוקיס.7נריס
 (ביס ועבין 5נרתיךי 5רן 5ל סוג )ריקקעטל(, סר*סון לעעעי וסוכו סינר ממס סעגיכוסני

 לתולך מוסס סתרן פל ס5דס 5מ 5לסיס נרות ע5ז כי וי(ו6 מניסי וסנים)נע55ננעגם6לט('
 ולסחוסך ללכת נסזען כח "ין כאלו סזעמ, לסעסכת ננול לסיותו טנע, מקמל סעולס יעותחמצון

 עקפל גייי געפ5גנען(, )5נגעמסערי.ט, וסנורי( כלכוים סי* "3ל ונגול, תוק נליגסעסכמס
סנעס



סב כוויקהא
 סיקף כפות לם3ונ וממוג ממזור חצעת0 תג6, פס עד לעפר ספסכמס נכס נ(פסקיק blk~1סנעס,
 גפוקיס ללכת ממסיוסו פפכו שפנת ס6מורים נניס סכוי לשים נוס מזתן ודוויהם י פמדמ k~rופן

 כומלי עליו יסיפו 6מר סננול כמוך מפיי וסוג מלוך ילך S~b מוק, 1s3s ורטרו כמשטונרמונומ
 03לשט0 תסייד לאי סם3עס, פקמל פ6קל לניח יומנת סופני ספסכת ככס ממסרו, ניסמדר
 טנעס פעפר עד רק מעמוך ול6 נקנונ כפוחס 3סקף מעיי וטונ סלוך 6נל וגנון, מוקנלי
 סג 6ומיומ מתי סרסו עיקר )מו"רען( פס 7נר לקיים ס3ועס מס וכן לעולס. מלילם ממזורוכן
 ססטזררן מענינו סב סו6 ס3ע סרם מעיקר וכיון ע"מ(. ככומום, נר6יומ כויקר6 סכמכמי)נעו

 מנע ונוערך )ווי7ערס"לעכט%ך(, ינות עעפיס 530 7נר כל ועל סגחע5 על "מול לכן ,וסי(סני(
 סלוע מס וכן תפיר; לי(כומ ו*סונ ומכיתי, ממיר, ויעול וימזור ימול ענינו י מנע ומכימיימול,
 מספמכת ע"מ ו00סנ0 סססזר0 ונענין כן גס סו6 )וו"כע(, סיפים ס3עט זען qi)'k עלססוגח
 ' 5ייטלוים( היעדעלסשלעכ7על *תפער דד )6יין נזונונו נסקפמו וימיית ימזול זס IWfכעזם
 ס0סזלס עעכין כן גס סייוע , )יחסל( מיס פסל מכיס IDr מפסך על פסונס סכC)DS 0 גוסויומס
 ויסותו יסורו וי61ס סעפכו ע"ם י 3י( ס"נ לו מכס ול6 סמלוסי ססנות ועל )ען וססכסלסו0סם3י(
 ; נ6עולערסיינוגגעח געוו6סנליכען 7ען וויע7ערקעסיען )סיין ט3עס עמלך למי מסנט עמות6רנע
 ו0מסלפומ סמפורס סס על פמיר פעכין סו6 )הירגען( 7נתרוסי יועם ססוכ6מו פסר ססוכן

 בכלל סם3יעיומ ענין ומנס 60לןן על מסעם זריממ mrm לילסי עיוס טויסען()וועכקעלן,
 נטבע עוקד ענין ט61 *ענס o?b, 3ני סקכעמ ו6ינגו סו6 ליק 737 ל6 כי פסכיל כלידע

 פ5ד כ"6 סססכפס, פי ע5 זס וקין יותר ול6 פסות bS מנע ססס סעוזיק קרוס וסערסי5ילסי
 סטנים כן כי פמנוי יבדו ול6 סוס פסמר על יעלו bS סם3עסי נפספר %וקים יחסטנעס
 כפו סקו7פיס סססס 3פ7רנת להיות ססניעי קול והפיוס  מפיירס, לסגות יוכלו ול6 ית'סנוכ6
 סגיוגי עוקבי פםנעמ ייע hS זס ופי , סר6טון לקול מספיני קול יעזור י טען( )ס6לנער קולח5י

1Wb~מעלמי 0גיוגי סיקס כל כי , סגעס עפוייס מ5ג0 ניחס נכמס מכעס ש!עס, עמנו D7bS 
 וסולא סקדעומ סמי עססטיס טלסמ כעל סו6 סיקס כל כי חס. פמלקותי פסנע ממחז 6יכו7עמ
 קרי. )כא( :. מנעם טרי ימוג, מעליו ס7לוס וגסתן ונסוין, כום6 מלוקות סתי נעל סו5' פססטוכל
 נכס ספוגסות פורענוס עיני עליכם סגנית סלופן( k~r על עעכס 6מגסג 5ני qb)6וישסט,קינ(, ולי(כעימכי גכנו7י לפנית סתמכוונו , עורף נקסיומ לקראתי פמלכו וסעכין י עלי פסקל על מאקרי
 לסכעיק, ע3ירס לעובר למי6נון עניתו( עובר 7וונס *ינו כי סיענ. סיטנ מוסס ומבגיסוניומן
 י חט6תיכס על מ3ע 6תכס וסכימי שערו סתיפס פן 5ין רלמיכך י עכונס לעוגם רשי לסכעיםססעונר
 *ולס עינים, סנעס nwb עק על ס6יס סיעגמ ימכן  6יך כי  מדיקי  ma1 ליקמס בגראסמכסי
 פעל טעומס ס6' יעמס, כעות D'DD ליוצעים סי(עוגל ננמיגת סדין פזת לקונס ל6נטעת
 06 סטווי לעסוסס, מל6 י(פ5וס ס' 6מ גן גס סענעים סנ' י ע5)נס 7% 'תנוכר ססי6סעגרס

 ססייוט 6ת 0פכעיק יועם ס6יכו 3כום6יס פממלף מעגין וזס ססכעמס, נמניל כן גס סיעגסכן
 3על סיעכם תיעס 5ין וסונ ס0כעים' מסוג 076 15 עי(כעים' ומסייוע ספלך, 6תלפכעיס
 מפעל סי על 6ף טסכעסס, פעסס רוב DS~ סכל כי פונים עסרמ 16 סנעס 6מת עלסענרס
 סייגו חט6סיכם על סנע 63ערו וירכס עונם' לתותו ונגיע גלת. נעגמו פוגנל כנר גוסססענרס
 לעננם י(פוגגל סעודה )ק יותר פעעיס סנע סוקל עליכס b'1bD ספורעניות סיסים SpDD"מגע

 סכמונס סגקווס *ותם מגקוס סמר3 ברית. נקם נקמת )כה( : )רס"פ( נעלעל לתיאבוןסגעסס
 עימות 5ר3ע דין מימומ *רגע ס3טלו סי על *ף עימא( 7' ס' )קנס7רין ':אמרס סנרים,נקמר
bSכי י למכור הככיסוסו כאסר סלמס מסיס עסקל נאותו בטובל. ולחמכם נכו( : )לעקע( נעלס 
 חרבה עריכם )4א( )רלנ"ג(: עעפ תפכו סיישל כדי סכ6וי; פס כל ל6מומ ינימוסול6

 גו נעמס ל6 3ע5עו כמס37ר , סעפתי מסלעות קלקול על לרס"פ סוגם מרנ סכווהישיטותי.
 מסקלקרל ע5טרף עכין יסוה ,  קלקולו  701 מלעות נעל 1DIb סעוטס ך3ר 37קות סעמוקר רקקלקול
 13 דרים כסטין סךנ 3לל 0לול0 3יט  013 ספסל י יני עם ס5יל91' 33מינת ימס כי נעלסשינו
 % למתמללי גו נכגגוין כסיין כאס טכגסמ פית וכן )6יע(י חל3 מסוה עליו nbl:? ריקועופך
 מילות, נו סביל ס6ו5ר ומת תלמודי, ט סטין סע7רמ וניח 6ל0יס,  ענודת hD 13'1 ספקיםנימ
 קלקול נו *ין 3ע5עו ססננין פי על qb מר3ןי לטון יפול ריק כסעופייס סו:ניכיס k-Sb כלעל
 , נכיגיס %6 מר3 ם)נוסי רונ נמ55 לפיכך , כמגנגס גי ספגוקס מעקריי סעלווומ תפג,' ממסירק

 סכוס3ות ומעריס לסתיסנז יזכו סל6 16 לעתיר סימרנו סייגו ג'(, )6יו3 לעו מרנותסנוכיס
 סגפ45 ופס נס; סיומניס 3נמינת דק היגו .ננין כל mnSc כי וככועסי י"3(, )ימזק*למחינג0
olnDDSיסעיס מרנ ערי וחמסו עולס, מרנות ובס כמו כגין, למון מו7נס 56ל(  tLb"P  וחמרנות 

תגכיכ0



 מהקהא82
 ס? ש qb 3ו יופניס pbD .35והן כקוהי סכ3 '36ל סכני. bS ובשחם חפון היע' סמםנקם אבוקי שנמן גי ע, 70נל א .עיטי 0מץ פא** 1ש0 שש שח 4(י )1ח4לנמש
 ~plw בעקמי ססלש נכין oe מ נסעיו' גנין 6ימ סי 0כ6עכ 3מן וענץ קיש, wbinsפסוע
 על סתם פ08 16 פעם וטס סכק3ס; פלטות ?o)w wm r~ *מ ש א3ם חפנץפסנו,

 פפס b~r הקלקול סומן חס %%י מהת ~ף מש 170 פי" עי' % %%ימי
 0שמכ סלו06 33סיגמ כ'א פיס נקש פל6 ושנכף, עע6עכ כן Ob ווצ6 )וים9(י 8ש50ך

~,avb
 שלש פפו% 3מן כבון ועסויכי נ06 גכ6ס pn~w 36ל עכפניס, סיגל ק2** פלספנים

 פשטם פטור פליו נ6עכ ל6 קלקולו, שbSrn)" (06 וההן, נו פ6ץ 16 ע3פמס,י
 .3וי4 המית %ונהיו ונטמעו כתלנו סנפכ% עדפת oa כפנמקיקל רולס ופשסמי , קכג .י6

 פשל oaw ל6 ה4ייע0 כסו ובנשסי פעס WD מוש עליו יגדל 16 לכל ומכל , בלף פקלילו,78
שז_ ט2(, )פטך8 סששס Hhe ססש כן לכל, סאעמס יו"כ צופ שוע עללי וכנק 3ול0 פמסיס"ה

 bS משם- %פי 8קומיססי Wh ומפשתי %ן 6עכ רעשם ועמולמס, נלה ים3ש כר( פ6ץ שאינס
~Bb) 

 1PD5 שקל* סכג PDS obw ממגלי( טמא 3שינפ.סתנלא 6ם מ
 כל הנתשר כ"ס(, )ימרס ולממנס' לעפל לסעס, חית כעו פעיוןי לפון סכא0 על ק נסי8ל
 הס י(י )ט"6 יפכק יפס עליך עו3כ כל סנכוע, י(עעע7 3וי4 6ח2ך נתרתע פעעת *ל3פלוטך
 שיל מחק פען שכק פק חענץ שכני bb מ30 סכון טיקמא טליי 6מק כעמןסמפון
 %0י,5כק8

 י ל( )י3הס פראך * ופג כנת סעתמעל, % טסעל פו% פסותי סכ3ס סם חמוקי
DWnn2עמיאל סחי י'(, )יכעיס ופיכם ישוני 3ני ' , פ3 כעלנו 610 כילו גססה יעקנ סנח 
 סעתפעל ספעעת סכו6ס על סקס עמן כך כעועי, 'wbl נהלופיליפסס

~Dbd19 
1bb1 610 סיס 

 חמס ט", )יכעח בפנכתי עעי 3פ טנכ' פל כעין מניו, על גיא ספעעת תיפס פעס,583ע1
 וזפ" פ3ר4 נסו על ועסתועס פוסס פרדם סיעת לפק 6'(י )3כ6מימ ו3מ מש עלפיכם"
 סנסור נמסכ דשי וכן ממשסי 8שי ק מנקר* ולהביס כסרוס סמם מסו טס הסחסישרס*י
 0תפעלומ ערם לינעסו, ישולש כ3ה2ימ, 73גכי תענין ההע tWb 3ני טממס0 יגל מסוע6*
 נימס סחי פי על 6ף נחתכם. בריה *פיכס: עלים ורעעו כ6ן 6ער ועזם כמלעס, תסמלסירס
 לכנון חיו bS עקום פכל פסק; 3ל* שוס כ"ט קורנס פריס וכיועד תיוק ככני כשנסכמקס
 כפסס qb עליסן קילשתן כעכיכן עכרן מקרחרכם. אפן ור,1שיטהkpeD1) *2: סעס להנחתלפכי

 שליס 3פהן עפמילץ והין חיך סל תקפד ט עטמידין 6ין פסלנ סכגפס 3ח, לכןפךששיס,
rb188נ( ה"נ )עגלם קמנ7כ6 נותו עוסין 41ן עיכות גנו על שספין וזין עטזח לנוט פרפין 

 סעקךעומ כנכל לעא, עליו 9ען ומפיל 6פיעסי עקיפיכס Db1 כמיג עילק זו וכפט ע3*כ3ת94
 6ול כיע שתוהתם 3עח2'כס, 6מ mlNW1' כוסתית מפעול לסמפעלום יאופל מעריקבס
 7ס6י 06 5כיך 6ין ו63עח שתמוי לסוף יכזמי 1ל6 פמול'מ פשנמ נפם זו DD~VS 3אוכ0ני6
 lrk~nw SD b91D ב3 על 67ף מסי 36ן כעוכי סל3 סכמנ כעו tew נעלמך 6מעכת6קכ6
 לסע דעמיימן לרי קכופמו 3סל סר3 כססתן סכי ימילו , תיריו ועקיפי כדסם*3 08מךכטעקיפ
bS3פכק עיסו קליי 3ק7וממו עמלנכן וכק ל63, לעתיי קיפח bnp ילפית 3'( לג'ו מונעות 

 פנתומי עקלת קיט סעקדפ גיח פ6ץ גזען תמילו לעולס עקיפ b91W % 7עחר(ל33כ"מ6
 וב"ל לעולסי 3עקיפ י,*עוכס "ךכ6 6ף לעולס נפנם ר4*עורס סעיכס עם והכהו ועקימיממפכו
 תתא ואף )לס( י(2ס: כיעוכפ בעוכס יכסי( וסא נסוכננסי qb לנ6 מעסיי 7קדמס מנ6לסקי

 י 6טפ עעמי על ש קץגו עעפיסס על סוכתו מלני 061 עיכ. נקךיססי 6גה2ס שעוטם פיש"יאנותם.
 מטירה פל6סליוי יעקו עלס עס סעס3כו 6תס ס3עלפ סערכ6 זרי לפיכוס יתרי נס עמיי קפסחס
 07"גו ע%ס (1pwn pp עועי bS 6עכ וכפשע טלפניוי 6טמס כעונות עס 6תס עלמ לסגככ6ף

 ע3ע 3סס תעטס ע6נח2י0ס סיכמו כעונות טפילו 6ל6 נעוכס, 33סיכרי סעפו האיפוס5פהא
 טנסיכר( עול מפת 90נע מכס לסיוט 60יס 3כס ח א כל עט כי יעקוי ססס 3עוט8נשלו י וכלפופ לסיף סנן 3סנפ טו3 י"א חשף כועס 360 ס6ם ס6על כקלו , עלי 60יס אךלמפקין

 610 6גל )עלטתכן(, לסעעקץס סו% סם כ6ן 6נומס פלח שין ככיס ולי 0פכלימ.%0תימ
 ynuh), 6ל 61303 לך נלך סכמו )כעיי ויסולת סש*0 טססן ספורך 6נ0, אטלס הופיעסם

 ען תאוותם עלי(תץ6 געגעו ול6 לעמומם ס0ת6ה ישמנה על 0עוש עליכם פיסע 0עקל6ו1שס
 הגולומ סנונם ק עבו פעפע כשו מסמס, 37מס *י כק ס3טילס, ע% השועל 6ל0כט

 פסענר0 עע3רסי קמים ענכס כעפצי נ6עכ 3סס וכייף cSb על 6טל teb ענני חוטמומ3סיא
 כסלק נסעליס עיכס סכ0ולי טענם , 0מסומ t*SD כנטעי נסלק כק נסעלמ ל6 גסועל0נעמימ
 w~5w סו6  1כד4י סעיפן ין ריס  ר)שי5י1ס הש6 עליססי סל סעונפ לכן י סעעליסית פ3ומכוסני

לעעסס



סג מ מהוא
,e~d*שתפנס כק מאח שחס ט iw~s ול4 6ישס, פורכים הצנע שגס ש מטמע 
 שפמנון bb לפושלי ע טפפתם 1bdti 55 מסל יפרוס שסומקק שב, גלנו י שפטגששכשקונס
 ען *3י6פס שכשסנים לסרס ינסס עקנפ כק טמצהס נוכעס 6% למפוייס, ל'והזגמ פשלפסכעס
 סעפן 6נופס נעוגום על8 ש 1%מפ %te עלש לפ% כ6ה נהhw 4, %סספ
 תש והצען(, נענאציען ל6נהועכ60שטען )6יטסשכ ל"כנעו יפ WP~nol ~wmnS פוטאששחצם
 וגס כפוען פעמו סעונומ על העציו פ" 6טסס, עק ו6מ עונט 85 וסמליו ש. 5סנ, פ6פכע0
 ע0כ6ף סיר( פססחץ מסכי כי ס6לס, ספסוקיס בעפך קומי ש 0עסכמש פמעה2ץ פנלתר. נעי אף תף והארץ תה חכרתי וגר אנ4 אף ונר והתירו )מ( לעפאס: מלמפוקקן mm~eעל

 חופם Db3a' נקבי עעס 6לך %י w~e qb 5סל 6שכ ולעס איססי ועחנ שזSku 0פיליפ
 86 הטכס* פועל חסכי הע 3לפוי מי(יס עעס יותל ושיזף 6סכ עתשס הצניו 6המססינשכן
 6סל ישעל ושיך עליססז own ויאין ס6נופ אצם פטכיכת עסל6וי סיס לחיב ורושלןככופי
 סוללים 0ס כולס ס6ל0 0פסוקיס סעפ וליעתי עעלי'; גנלומ ני(ל"טמס סטכן עסו( פפסהנכך
 פלעונמס החי סיין 6ת עלייתו י5ייקו פלישתי ויויו סטטוס נזול טנסכיכס הדחסיפנץ

 עיככי0ס ימונו d~b 0כע, לכנס י%כ ל0סכיע נזי כגליותי ונשד 0לרח2 נקומי0שכפפיס
 ; השאו 6נותי0ס אצפ לסם לחשמל כבהניס עעמיי(ס ע% קצן ליען ישעס"(ס ונתהנומכעס
 סשס טמאתן יסחט העשי יץ עלימת לשייק לנס על ימיכו סע6ס על ספהחם נעפנם

 n~bs סיעו יכיכו וטיונלחשי סטעטדפ תיול גפעעח2ס לכ"מ כד* ע0ס ושהנפ לטיחושפס
 16צ סע6ס ייוי געת י3ו6ו וטצי ו0סקיס; סע%פ עול עעלאס פכקו שן נפכעו ועיספנעיס
 כפס כק סע סלtDi~S qb 6 ל6 נאכן נסיח2ס עעטס פסיגתי סגדולופ 0נן3ות ל0טףכדשפ

 מקולת י כיכר עימ; 6מ ככועס לפעלם עליטת עותו סייחי עקהס עכל אניס פנעע( נין6פי
 גפפם על השעו ונמנאיסס, טע6פשס ימכו תר. יהרי 6עכ. %ס, סשקיס סיפפנשפע
ONUנשעל בקרי. עמכם אל אני אף )מא( נקביי עעי מלכו ו6נותי0ס סם כי לנס על 
eaי 5ציני0ס נמכו 1ל0ני6ס נקכי ע"י(ס ללכפ רותכתי 6גי כי היעו יכאי 'S1h 01 פוי על 

 3כימ ל0ס לקצי כשיש פיסי סמה עתם % %4מ bmt יעם, משוש 16נששו
,ob~mNתמהתי. )טנ( תאיי 

~mS) 
 oewb DDS עם כלסי 6פל 0נמפ ל0ס *גצ לעען

 נעלס סעסונני אנת סצ6פ יסעפ חמהמ עלם טל וירו לגסלסז סרכן 6פ 6סכי0גולנהמם
ttRSלעען חככתי תע יפוכ, ל6 לעען פסיכיסו לכבוי יסוכ 1ל6 נפש לו יכנס ל6 כנו ;Yub 
 owao עליטס נ% ג%ק מ עלייתי, ויפזזו עהומי0ס 6ת יכוץ %ל געמ לנס % וט א%

IWSפע6 %לי 1לס" יטע, ש או 6טמיסס; זמום ל0ס לסזכיכ חציים המש עעמי0ס חדקן 
 לננס פיואפ 0י6 ותלוט הי ספי כי ופיוסי 6ור( עעגין % עלוה שי0 לדגליו לנגסי 2צע16

 י(חפית סמצ0 6ל ויניעו עעס סבי ו*עכ מקת(; קשפ % DSn לוס )כועס עעפייצול0יסינ
DDSסחככס יארו מ הרעו יכעץ כלועכ טהם. ת"ב השרץ )צ( ומאי פויסיר(סי ייה 
 ספעסדמ נעלו 6טל עוגם Dh ולכרת פנתהשיס, 5פ כפעעומס ne9S נכיי ומכס n~aeלסיום

 bb ק2ע ז6פ נס qb וסע%ס; סתותם עול עעלי0ס סוכקס על נשיעו נעים ועם(וסיונלא,
 חפף )טר( פעלי זס על 6הניססי נתן נסתרס לסס עפים* 6סכ סימנס נוזל 5מ להנץלנ,
 כמס פסיו 46 6ויניסס ~pb פנסיומס עוגומיססי על גסמויומס יכיכו ז6ת גס כלועז שת.נם
psא8 גנן אניס טנעש bS a*npbn 

~DS 
 ספ6כ לדלי לכלומג( נעלסות ולtew1) 6 להנדן

 כלועס להעלס עליסס עעדתי S)b י lonb גליתי ליפ"כ י(לסקמ"ס ול6 כללעוס נין ombסיומם
 כמכעס תעסי מעגל למועיל 5צך rb נס עטנסי על ספסוקש סיכ נת63ל גוס מנסעולו.
 ענכיס פעלש סס 6נל 6כפיינע, 6% 1%מ2ון ל6 נעימים, 6% ע6קתש 6esה*ק
 לפי סעופכם, bb 0ע6וסל ען ס6נח2 גלש סומלו סעס ספפס ע"ז ש יוגן ונלאכמעהמס.
 לטס לטשכ "יויש ליריות ינשנש נעעפיסס יפעוככו טסם עריסי 0י6%ת ס* העיכסטססעכמ
 כ1bS 16 ילעמכפיט ודע סצדסס. גי(סעוככמ %קים מא עמס תלייתם וסקכונ tnuheנהפ
 )גגם ולע"פ כים, סכשפ כעשס ככהי למוקפמ פנblb 6 עסס 63סד הספיק כתמד לנהרססני
 ' %ס88 0א 6ין ומסיטת' עעלס וסה6סו  יגל כפס סו6 לפעעיס DSnD oa יצ6( נס עינירפס
 על*סס ענב 6פכ טכסן יזכיכו, פ4כ5ת( יישען )6הך ז6פ עעל0 יסכת tnbr qb נס אףוסעעו

 : כליון לקה נ%לי
 יכל טדמ6 פשי איל 6נכיס, עלך עמן וזיע סטן 610 סלו עכו נפשית. בערכך )ב(כז

 עכן % קח עכך מ60ועכ זעי )עככץ כספחם לועכ מלעוי 13, מלויסההנפעל
 % צן שלוי עלן טפן ע4 כנדי 16 לני עכן וטיעם נלעסי 6עכ bS עלי מ4 עכך 16ע"א

o~b



 כזויקרא63
 סכנוייס כי כווכתס 4 וכר06 כולו. ערך נותן עלי עלכו 6פר 06 יפחני סחי פן ינפל 60ס6נל
 לקי' סת"ם עלריסי פקרן ל0ו5י*ס כעו מפעולי *ויעל הפועל על 6ם סוררותי מתי נססים

 ססועליס ס" ספ"ס 0מו05 *ותם כ0ו5י*ס *גל הוויך, לברוג פי לסרגך הומס, לטסי*מפועלים
 6ותי4 נ06נתו וכן נגריתי עובר לריווחך מפועל ס" סכ"ף גפרית לענרך 0ס, %0י*וכשסר
 תסנס 3*0נמס 6גל לסלי 6ת יעקג טל 3*ס3תו לופי ורקס ספועל על י4כיגוי וישדיעקנ
 רל0 0עע% כן" טככיי כאף כערכך ונע 6ותר4, 1063נ ועבינו ספועל על סכגוי חטי)פס4
 ורסיי פעכו, pSn ל6 גופו כל ערך וסוף ייכ'ם(' *ייגנען דייגכם נווערט0 *ותך נערךלוער
 טכאף ולכ*נ"ע הרפיפותי 6יס כעו סו5 ולרס3"ס 0ו6י למון ע6יזס יןעסי ל6 0כפי"ן כפלפל
 פ"ע לפלך פמג0 פי' מנרשלת רנותינו ודעת ככס, ערך ינן פורכנת פלס 610 וללמו מכסן,נכח
 סקל *פל %ן לנחעךו ופכפכך לשביס, פימת זו 3פרמ0 טנתונ סיניה ושקל. חמישים )נ( :0"7
 סעפם והפר י רניס נלסון סקליס עמרים והפר ימידי נלסון סקל שסד מפסם סקל מלסיסוכן

 נ6ו למולות ס6לס דסנוייס לי וגרפס כגפפךי נלסון נתלו עמים ומלסת כפלט נלסון גוי*עסרס
 עמיר כנון ממתי 3פעס סק5ונ סערך פמלעין 0רונ על כי סק5וניס, סעיכין תסלועי סטייעל

 עמיר כגון פתמלפיס, נזפכיס ז0 6מל 3~0 רק *ינו ולסעעיס סערך, דפי יניד מנותןס0עכיך
 חוג עליו גמ*ל סערך ומפר פסגת סידו ע0 כעת לתת ס0יין סעכיי 0חםליתין וקויםמסעריך

 עמיר: עלך כותן וטעני געסיר י"ז 7ף 7ערכין כנעתג" עליו, סערך ונותר ויסלם סיתעסרעי
 ימד גרופיס שערך דפי כל כסלי ו0נספך סימיד לסוגומ נ5ן מחמי מנסעם טתמלופין עלמנס
 כקמול מכתנתי ע0 עי' וספפלידיס; סרנים לסוגית נ6ו ז0 ימר ס3זס 0מסלופין ועל 6הי,וכדגר
 6ער כקילו פירומו לכמנ"ע הכהן. לפני והעמירו )ח( קרסים: 3עמריס ונויק0ל כבסיסינסנעס
 פיכם ורס"י נפשו. *מ מנודר סילופיי ו0עפייו 16 לחות, דרך וסוף סכסןי לפני סכסןוסעפיזו
 פ67עריכן רנותינו, דעת וכן מפעריך. מל ידו מסגת למי ויעריכנו סככן לפכי לנערךו0פפידו
 סיסכו כל ומעליך וסעפי7 פ7כתינ (DIS 6ער ל6 עלי 1~4 גופם ערך ס6ותר 6'( דף)ערכין
 סעעריך סיעפיי ל0עפידו, ספירמו סרי נ0ערכס, קינו נסעפד0 סלינו וכל נ0ערכס יסגוכ45עעד0

 יעו"ס סכערך על hS כתיג 0כודל על וסעפי7 דריך DDD7" ע"ע כחנו מס ו3חוס' סוערך.6ת
 על ביותר 4וכס נ0פעיל ומעפיי דלפון ענין ו6ינגי , כר5נ"ע מפירסו ונר05 למ' תסונמססלסון
 טעמיו לסי ספסליך סגופן 60 , סק3ר0 ולפי - נקל. ועע7 רמוי סיס 7לר36"ע י לבותינומירוס
 לעעות יוכל לנקל סכעלך, סגות פסער ססו5 ונס לפי לנד סעעריך 73עת מלוי קינו מנערךסל

 7תיוגו לפי ימן וטס כ'י 3ן י0י0 שמריו וכמכדק7ק מכס, י"מ לנן סכערך 6מ יסער ססו6ברפיונו,
 נכסן מלוי סנערך סגות 7כעומ גריס לכן גדרוי מונת ידי י65 ול6 ננ7רו מנממיינ פת0יפחות
 ממס כן ויתכן מפעריך. יתן לפיסן סגותיו כפומ סכסן ערך ולפי םנוחיוי 6מר סיטנ ינ7וקססו6
 *ותו ומעריך פדכתינ קר6 פסתעי 37כ0ן פיומרי 0כ0ן )דתי3מ סכסן יעריכגו , בת"כסיערו
 עככין עביט כל כלועד 0ערכין. לכל מילקוטי וגרסת י ככסן מיחו סגערכיס לכל 36 נכיןמכסן(

 לכירן 5ליכיס פקוס פכן , 03רוומט ליחן ויוכל עמיל, כס0עעריך גס ככסן, לסיות 5ליכיססנערסס
 ל6 , גדרו 6ת סעעריך ימלץ ולפיהן סגותיו כפות 33ירור יודע לפען י מגערך סל סגותיולפעליך
 פספע וכן 6ח7. יום כ"* כ' לנן י"ס 3ן 3ין סחין ת5ויס, מטעות כי לנד, שנעריך רעיוןלפי
 צעודו 0כ0ן ממעריכו יוקם ומעגי עסיר 0י0 7סך בעי7ג5( 7"ס 7כרכין )רע"נ סתוק' סכתנמפס
 לנכס סו6 ערכך נפלת מגוססת ס0כ"ף וסלי"ק, 0ר5נ"ע לפירום פקים סיס ונזם ע"סעמירן
 % שידגל למולות י 0כוכמ 3כ"ף עלכך פלח ץ 3סלסס פענניס כעס סכתו3 שמזיר ו3כוונססכסןי
 גס מגעלך, סגומ כעות 6מל ל7ק7ק נזם סמיונ ועליו סק7סומ, עניני ינוטל עליו כיסכסן,
 ס6וער כ"6( ס' עערכין )ן'6 ברדלס 6ונר מפיל ונזס כררו מונת ידי nb5S 0רעסנעסיכ
 וסעליך סכסן לפני וסעעי7ו סכ6ונר לימן מייניס סיורסיס 6ין נדין סיעפו7 קונס ומת עליערכי
 ו6ס י מערכך סו5 עך ב6ס 5ל5 כתיב ל5 קר5  רמו )נ"3( ס' )מלק כתי"ט ותפס 0כ0ן.לוחו
 קליך הכערך סגומ כוזות ערך סיעור ולפי ע"מ. , כלל 0כ0ן לפגי סעעד0 נעי ל6 פך כסייגוכן

 ניין. עמד גקל6 0כ0ן לפכי מגערך וענינת יין 3ית נפקוס זס יעגין ו0ו6 רכסן. 7וק5לציות
 5ריכיס כלסו עמיי  3ין עכי 3ין פ"נ( עעלכין ס' (p~D סכמנ סרפז כקול כלנרי נ"0ופ55תי
 לעכין ו0ערכס סעפ7ס קליך סטעליך נעפיל oa 05 מקול, כריך 5)עס D"D~ ומערכה,עעי7ס
 פלסון 637פמ לי ונרמס ותעריך. וסעתי7ו מערכך 0ו5 עך Ob1 קרי 6פר לויס סמגיס'כפות

 ספסור גס כי , ודל עגי פירוסו 6ין פך פלס כי , קעיירי לוקי 7בעני ונוגרמ 6יכו ענקו0פקר6
 )נסר 0כתונ ס*פר כעס ז0י לפגי מסיס סעמירות נע5נ כעמ מטינו עעערו, כמירד פךנקרס
 מויס קרקעות תחלט לו סטיו , סס סרניו 63לו וטפיל י חן מ6מ ועכל 5םיך יפוך כי כ"ס(כ"ס

עמלת



סד כזויקרא
 גיתו למרנקת לו אין ועעלטלין כססו 6נד ועכטיו לו, סיס ועעלטלין כסף גס *למיס,עסות
 יפוך, כי אפר זס ועל פקרקעומיו, סלים לפכור %ריך גסיו לפלס*ו

 qb 13%11 וירד סיסיי
 פסמסלמ מנית מתקרת י'( )קסלמ הפקרס יוזך נעילחיס כלמון לו, מסיס תפס עוד לוטכס%
 ~p7p7Wk יונס ל' ולרעת וגחוך. גנו0 יציריו זס נסרם מס גס מסמוסו ומכתינו עסס,ויורדם
 פקרנו ויזוור פומפל מירוסו עיקר פך פלת לפי"ז נ"ע. 3ל"ם ע"ס סעי"ן, D)W' סו6וסר*נשע

 גם מוו ניכהי, פועל ססו6 16 ססוספל, לחים מ"ר כסס כו6 06 פנים, סכי גו וים)ערכיעדריגט(
 עססיל' סו6 06 ינערכך, סו* תך ו6ס טפס כחן וכן ת"(( כ"ס )3סר עתו חמיך וען כתוטנ,

 מסום מקל מפטש נסרווס0 4תן ויכול בפעריך זס סו" טמיר עליון ספמויינ יערך 6מיווצעעט
 מגערך, סכהש נכפות סיועס לסי סקל, עסייס רק לכסן פנים חיגו תקום ונוכל עסרינ(, 3ןערך
 ולפי לתעריך, 3י7 סו6 מטעות ורוכס בגערך נסגחש ויורע סווכיר מכסן י"טי נ,ן ס0ו6וידפס
 מין ערגיעיריגט )ער , סגערך סטת נערך נ6עמ תמויינ blk-D עפם ועעעט SIDUW סו6טעומו
 ננותח )ועיירי סונעריך. נתינת כעות על 3ו וירון מנותיו, כעות וימנרר טכי(ן לסני מנערך6מ יני* ומעליך, וסעווי7ו b9p 5ער י סוועריך לעיני סיטנ ס7נר ימגרר ולפען וועריסס"ט5ונג(7ער
 פערכךי סי5 ייך ob כלל,  גדלך קר6 6פר זס לפי סקים(. יעינו טעות פקים פסוס גיסילש
 סערך למת פסגת יין סיין יכלתו פפכיעמ מסוי נין , סערך סיוג ננתינת פעעיט 0ו066

 נתעות געתו טעום )7% רק , פרנס לחת נייו ים י ורעמו רכונו תעגיעמ מ0ו6 נין ' י עליוסעסוייג
 : ופעריך וסעתייו עפר סכיסס על , ניפמ עליו ספחויינ תן ולססמיס למפעיי נ'ו05 מגערךסגים
 וסענויס סנים ם מםפ וכלי הכסוח וסתסלטלין מקרקע פן לו סגע65 כל עוכרים הנוויר. ידמשיג
 וום6ירי' 6ין נסעחו 6נל דועכות, וכלי וכמת כר מטס מייו כ7י 6ל6 לו עם6ירין וקיןונוכעס,

 תע0 כנר חתורו, לו 7תס6ירין סכמנ ירס"י עעגי(י 6ל6 עזונומ לו bD'1 מתור סו* *סילולו
 ו6ססר ע"מ. כ"7(, )ערכין עלס סליגי רנכן ס6 ר"5 37רי b'?a לעס 75יל געל סרגעליו
 נכ"פ ועיין כוותיה עמגיתין onp 6לפ6 ר"6, עני bo י"מ(י )דף סס ):67פריגן רם"יט7עת
 לסקרינ סר6ויס סעיעס *ס onp~ נסרחו 6מ סתק7יס ס" בהמה. ואם )ם( : ו:י"מ פערכיןת"נ
 מענר סי על qb מנית, ל73ק מעיווס טסורס 03תס סעקיים ככ כי יקלי3גס, 0עז3)ו גגיעל
 "כסן כומש וגועריך , מוניעס כססי6 וגפ7ימ י עלים קדוסס ומלס עטוי סעסס ע0 עסס,על

 ל)ו0 לעזנמ למקרינת ענת על 6ל6 5ותס פויס סמויס וטין ס3ימ, לנדק יפלו ושיעייםגיעיסי
 לסרת3"ס 7קר6 סי' כ"ס לעולס. פזנמ עייי יו5* חיכי לעזנח סר6וי 7נר כל כי י כטויסמסיט

 , עזנח היפי יו65 חינו לתזנמ סר*וי 7נר כל 67עליגן 60 7ל7י7יס , (יי"ן( ס"ס פעיכין4"
 פותין וגסוס , עדרנגן bib *ינו סז0 סל6( עי י"ס 5"ט )זגמיס סמימ' ל7עמ "'ונס סתורם;ען סו"

 לא )י( נערכין(: סס מעלך ומער לגזלך ונסגס )על ונזנחי 3ק7מי קר6 לערס 6נו%יכיס י ל14נח 05 כי גפ7ין ימיו bSD רננן בזרו סכי הטוס , מקיל סנעין 73וקין יפסילו ננסעסיממלי
 יגס סקעיס ן כמליף ו*רזיס בודעו מקעיס כיוו ן פלגו לעטונמ פגרוע סו" מליחס קתסיחליפנו.
 מעלותיוי ויחלף מסליףי גידי קסמי כמי ימליפו ס' וקוי סעסונמיס, ו6לזיס נ*יל:וססגרועיס
 ד6ס ~Ds1Dk יון ויקור יענור כמוזיר ננוקר פי' *ין וינם, יתו% לערג יחלוף )"5יר גגוקרועזם
 q1SD'1 י5עמ כחליל 33וקר ס" 36ל לו, וסלך מלף 3כוקל סכנת *מר וינמ יעולל לערג *יךכן
 י(מעורס ענין *תגס ויחם; יילולל ולערס כח, qSD1 ר"ל וחלף ילין 33קר עו7 37)ייו וכמלכס,
 כ3ו7ו תעיר גתננימ, כגורס *ת ויעירו , בעיר צקלון כגו7ס כעו לגרוע עעסונמ סתתעס נססךסו6
 לרע, )נטו3 גער ל6 ולימו ענוגו, גלע סטונ עתי מלק יעיל ס"וי3 יעילי טעי קיק יועיל,נל5
 ורע יעירגו, לל6 פירוס סו6 גרעי סוג תמלס, ס6חרון עמרם ועתם עור; שולס כמעלנעל
 סג7מק. עי ורביתי ימלימגוי לל5נסוג,

 )רמס(. בורך ובין למעורס מליפין 3ין 6מל ס73ל לערו"
 ימליפגו ל6 ולכמנ ערתו. נסל 1ab יעיר 1ל6 שמריס נמל ימליסנו ל6 מ( )תעורסולרטתיגו

 7מרוייסו וייער S)b 47לקי סו" זו ותכגק זו ת65 סר'* סכי כתג 6י קותו, 'עיר % געיול6
 ננסים , סלו סייגו 73נר עתפים עי 7עי סיכי אחרים 3סל ס6י tISnp לקי לbwf) 6 לסוקעקדים
 חקית 03עמ סת55 וכווגחו שמליס, נסל סוl'DSD 6 נלסון ילעס י3ליסס סל ל:ססטן ע"כ.ויעיל. יג* ננסתתו למעיר סלונם כל 7סק7ם הנסרס )ו6לי' 67ערי וכגון 7י7יי ומולין לעלעל,ד0קיס
 , ע5עו 3סל גס מלימס שמון יורו עקר6ומ 7כפס סלי. לממליט, 3זס כוונתם bD'1 ילעסנ7נכיי(ס סיטי כסג7ייק ")נכס 3ק7וסתס. 1bDn סקימ ס3סונמ וכווכמו ע5עו 3טל 0א מעלס ולמוןלמולין,
 טתעו7י( וזבת כפו 6חריס, נסל מעורס למון וכן מעלותיכם, סמליסו טעלותיו, ויקלף וינלקכתו

 חליפס ולטון נקווסתס טתם"ר רק "יגו מערס לסון *0 סכי. 0תפורס, SD1 סג5ול0 עלגימר"ל

 לסביל, כרולס כל 63ערו תיירי *חיים 3סל 7עחליף חליות. קעקייס עבי כן 05 עקססתי(יסתתי
'hw



 פוהקרא%
 hOWbs~ 6צ*48

 י"מ oebneS ימל ו0י6ך (i~wp ל0פ6יל0 למכיל כק מש% % ט6 ץ,
 נח54הפ כק 6עו סילם לפה ול4 ן, ומכנת ד מם65 נימה bb ותעצמו 0א וס" %עכן08מ 8גי 6י a~s ייי eg~n כל יסוגל ל836 3'( ט )תמוכס 8י6שכ" סניי "קיוסתסןלסו64ס
 נלא ופיך מכהיתו, כי6קהפ הנהן חםעתאוי מי וס" אמד סשכ ו6ס ק6עכ קכ6 ט6מלהעמי
 נ( כץ למחמס כמתני' יחסנן סי: תעכס. טלפון 4ימ עם עקמסמסי ד b5W לכמיצמועי
 כק 6עו סליכם לפע 44 משוכם. סף ל6 ע, בסוללת ץ סעודת 10* ד סליסת וו י מיויפד

 כפקוק פ6 סשיס, 0ה *ו זנסלימס ושנל'ז ווי עעסוללת י סליפס פנ6 ע5ה Y'h לסעיןיפתח
 קך15 ט( פוש )כעשות געפג" מס'. רפס. . גלסק ל6 ס%כ0 נלפון כק שמוכס יסה טאצלפ5יע
 לתשע סליטס לפת נין סביל "rb ענאכ מלין עכל סכ36ד. תספ פסופכפס לכאוס סליפסנפם
fea"לסחפת עטתי 6סי ונכל obb ככלל b)Da כיס% 3פ6ץ נס ונאית הסקופ. לס% וחסולי 
 כנותשת קליפס עסיפ לרעפיך כר 4מס פעמעפ נס, 6ית עעע סלע ש" עקיחתס, יסתם
 זפקיל כשא mw~ עלס, יקעכתיפ לנב 8נל אעיין 6ץ רג( )תנם כ3 ד6על לעס דועסספין
 WS ~aen פלו סולץ נכומת לסקייפ טכקץ כיע כעי, סכ6 סחצכוי "wm5nS קים וסו6נניעל
 ששען קמשם נס וממיפ עעמן נא %י  פסם ע נ6תיכת קיופס נס יוליד לק כןי עוסה411ט
 עעמס, 0ה 3ח הנתי נתסכת, בפסיפס כלמפוני( ~DW ועכסש כמפעע 0וי ססקזפ'ני(צפ
 לסיופ r~o כסעפ ולקשח לסיפ עעפס ענז יגינהץ מעפם 03 סיפ ל6ו מעציי סף ומחאאצמ
 זאטוטי דעעע5 )51ף לסדיוס. כעקיכתו לג3ו0 מפייסו געלע6 תצ%6כ" ל(. נ' )כ3סשכ0טופ
 4 ישכוכ0 זטהל לטיפ כק 5עו מוס יסופע נמני 0כנ כס3 כגל נקופי 3פנפ פס נסרעלס
 , עש4ס סעאה דקיזפ0 עוין, קדזפ0 כלבסוסי על01, ל6ססופ סייפ היי תחשה לפעותךי6י' ונבלס יש. מפס. המכסוסי לסעפה עקום יפ קנוע סוי bb7 למין 6נל סו*, ועסונלפכקש
 נץ 30יל יפ 4עס נקיופס צם .גבוין,. קדוחה ופסעיפי גזכקין מטס תפעימי 3'( )כ-ונכענלס
 ואס עובין(* עונת וקומי ממוכים עשין 6ץ סריס גיק דרוסי מגיסי 3זק לנךומפ טת3פקדוטם
 עקךס ייכל לטוי קעקה"פ יתלה"סו נSD 3 6ף לקי, נ9ונ סזנ רעעו ובם עצע6 לןפק

W~ntb0ב6פת0 לסו64 עמולן נין סילוק סחין ענאל א לפי 6יכ6. קמפס towt~n 3ץ 
 מסיכיו וס6 עהכי bb 6ל16 ופ4 סולין 3ר(ו 5"ם עקום יעכל נקיופס לספ6יכסעתכהן
 דל6 נלקו נק2זטתס ל%הס ו0פ6כס ימליפמי bb נל4 פין 0ר6פהי( י64ס עגץכמתיח
 6% ל6ה פס  ינייתך סכטיס עסמא 6% ומעכסי סלימר( PDSD וס למס י65 ל6יעיט

~DS ,גא 8678לכן bS כעלס לפעל עסונל סכעי באסמי DDb יטהכ ל6 6יב ו3א י ,unb שלם 
 ס"3 8%ס 5צל פל6 ס3ופס כ"כ על י63רשכ לזסי זס 3ין ים נזול וסנדל ע5עו, כפכ*ינצה
 % דנלפון כלסי פילפל עז סייג שיכו ומסלטם פל6 פ3ועס 631ושכ עטיי כהת כקנסתכל
 עסונל )נכנה5ז%סי

 למעי
 ל6 וכלפת לפני, סעופו 0ספכ כל וכלל כללא שמלס עפעעומס

b~bצס , וע%%שם פכס"ס שקילס פפעסדמס לעלעו( מנסבי )נכנה תופס wo .עכע3שס נכלל( 
 אכתהס עצת על גספ%ןי 1D1b 41לפס נ63י כבמתמי עס א" פס. ונת"צ  מש דפנועופ לפכק

 bS עדיאל מס 0וא לפלוס( יגלו יכלו ול6 הסכ וגפ' נשליו. ימ8כמ 1ל6 ונעפפסהסי5כלהצ.
 מקיופפסי כולס ס3ר(עס כל לטו64 פשתכהו וסייס בכללית bD יוכר( למפל( עסצל )ככנוייסליפמ
 עססוץ פלאו וסאו עענו, וסלק סכע על 54ועו על יוכיי WDS) יאצוי )נעלת הוסו י%יכ1ל6

 עעע9 סלילו ~ow 6נסופי כק פקעו לפרכסי גס עקממתס להשפיך כק עקממסס כלסל%0א
 ס3וכ על סנ4וכ4ם )נפתי עזבן ומעכס סליסס 3לסע 36ל 63סכם. הפסיפס עי wpסלק

 אץ 8ל סובין נוטשם קנזסס ולמיס למעמיך ל6קוכ יכו ומנימוס גיגיסס, סנדל 5ץכטויסס(
 PDOW כק 3ק2זטתס פונם6*כס 3ין למעין, cb סטקזש לי(ו64 טיכוסכן rs מקים,נמשם

 י86כי bo חק שהן. נוצי שליר לענוב ס5יקצ שאזיל סל% כפעם ונ6 עשנו, קטםועחהי
 )סתנו6כ ספסלו לעלעל 8סס א 6ין , ע4מ נמל אמו יתיכ ול6 הבכיס 3פל שלימנו ל6לנותיכו
 לפשל מסמי סנוב tew חליפמ מ3ל6 תסכי - כי לרוזיי, עזיעי כק כן למכו ול6 פקים(נעם

 , כהגרש לכמוס גבוס שיוחש סנסשס לטים עסמין פ43-( עקיוססס, מנסוח כל פעו"יעפטצצפו
 ונלא 6סל. לכוחש זס שקטשופ סיכל סעפפכס נסנכו, י3כ סעסליף כעי ליס 3חהה נעינקעו
 קזופס, לנסתר כק פלחו סשטחיס פכ9 על מפעפען סככה עלס מאיד פעלכם unb,יטהכ
Vb1נפל ניכל דבר פונסליף כעי ליס ניייי כעי נקרו סייועי לבטא ננוס עכפופ לס644 גא 
 baa נץ ללנהפיע נס bJe 6ץ פיעו וסלבס סליפ0 נלקה 36ל כפחם. ספמנחצ 4ח rbDס2וצ
 יטהש~ 0עכ ו6ס ייעגן ל6 3עעפכ קל6 6שכ זom~n 0 )י6פפל עיין. נפל rsהאכיס
 נודל ומעד נלסיליילץ(. פמש6 הממהסו סילל על מעלס נלפון גס למסוס לפעל, יסגףגסטכ

לפק



מה מהקרא
Sb5י3ה א 0% 7עש d'snle bS~ רמני עוול ירעיל כל לק מעכס( ולים אסלו אל 
 לעטל ויעלו לסנדול עני% 3סי לתוי ומכי יוקדי חנקו ליחע6 סם י,5לעו7 טונליסדעמו ויוי bbb י עלעו 3מל יעיל ול6 , %כים 3מל ימלימנו ל6 , תלונרס לענימם ויזם 6לוייסרח ספני סבוכו, עקועוו2 נכל כשט למעתיק לו סיס יוקרי 00 ס5לעוי יירה bwh ו6סל5ויןי
1*SD703 מעולס כים סנתוזו י4תעו00 סמום' 7נכ* נס עיוס3יס 6לס ו3י3כיס ללוין. רני 

 סלטם )לים עטנה 3לסס 0כ3 עליסס ותעם כיכסוי ל6ף יתכי טעוניס לקי 0עעיכ יכלמיכוג6,
(o~wתירים, נתזך עלעס תוס' טכת3 וכעו 5כיכיי רמוריוי סף(  )7מעוכס 3כיית6 ננד ססס 
 סכ3 סנתקמס עם נעי ניסף וטס "bp. ל% סו6 ע5עו וסל תסלים Sm 60 ולי3כקץע"פ.
 וו 9mbn 6% 3עסליף 6ל6 ומעולמו, טו6 וסיס יעיל 0על ו6ס כמיל על6 וקכ6 קרסיעקדם מלוייסי קימי ממיסן ~9mb נעעיכ 7נטלע6 פכתג חומןי יים יוסף ל6פ ייסמכו נגייספכי

 סולין יסוי 6יע6 עוס' 3ל6 למולין יי6 מס יעקום טפין עעמיו כנצי יל6 וגזן . זוומגנם
 mp יכיס ס6י לסניי במעוררי סכשם סליך יינני ק5י, 5עס*ף קים יניס ס6י וכסך פעלניסם, עסני ענד 6י לחם 867כ עלוס 3תעוכס-כל 67על 3bS" 3פלע6 כלל, קמטי ול*כיעעיקך6

 לעעיכ י6י לעפליף ומיש עשם. ווי ומכנם וו 6% סה6 אמני י עסוי נעי 3פלע6 60לע"ע.
 זה 6% 7יזא 7כתי3 מש hih q1S'Db לסוי קעקיים טכהיסו 6י0ו 60 וו 6%1 מימיע0קמ
bbb%1 ללwyb'r לנומם hwSD17 עסניי ob ולינכינו עסויי עדני, ל6 37עסליף 5יע6 כן 
 אלפון נס ו%עט לריסי מכנוי עת3ול לק עשו סליעי4 קלסת נינו ל3ח2יט ם6עלו ד פ%סוזי

 יועל ו5ס 3עםס לכן , עקמטשס כלס ל0ומ6 נין נקימתי4 ל0ם6יכ0 פטתמו 3ין נגללתירכס
 ם" ופיסיעיב

 7מלוייסו סעטס כן נס כלס לסויי6ס פי(תטין גג על ו6ף יוכל, כלול ותעוכסו,
 סולין ליס עסלט'6 נתקסם ל6הי מלי  1107 פעוניס לקי 37עעיל יגואל מונך 373לי ויגססגפי.
 וחד לקוי תלי סוי יעיל ול6  יסליפכו רלי  חייוהמ קע6 3מכק להלינן 60 פעוניס ילמדללס
 זיע%, 670 6ל6 לקי ל6 לקוי מרמי 6סנך כן ob לאיי מלי' ועקר עפ0 סי 5טי ול5עמס
 7ל6 כיון ניסק סטיר bS 7עלפס ל16 7ננל0( ל6ו יאס ל"ו )יוע6 טכמגו לטויסס תזלוינא2ונך לי וכליס 3ל'יע. סיאיס ע"ס לעמסי טכימק כיון כלל לקי סוי ל1bS 6 מי Sb* 0וי ל676י
 ע3ו6כ ע"ס* י סמלעון 7לכלג עמס כן פתין ע0 י קדפיס בס SSD 7גל6ו י i1bS3D עי4 גלניפק
 , לעש טכימק ספלה על qb סלקו SD לוקס סרסי 6ל6 וינו וסעסס כקל י%% ט6סחצפם
 על נעי לקי נימק 7ל6 סד ל6ו על דלקי כעו נעי י4כ6 , לעש נימק פל6 705 פכנו טיםכית
 געוכ (pw סף ל6 ומעורס יסך זען( להווסר מנס לש bND למיין ועמוס' כיתש bbלשו
 ל6 7סך סכתם מעוכם כים קנביס גדין ל0ל3 צנימי קיום. 7ע6לי1 0ל6ו 1Pnb עעמס %ן57ין

  סעיפה ע"ס 7מלעו67' תילולך למלי מל" כר  למעוכים ע5עו 3פל יעיכ ול6 שלכיס 3טליסליפנו
 0נר6ס ו6ת ירכי. עלעיעכ מלעוית pnb סף יל6 כןי לוער עמוק וליעמי יינוני. 37כי3זס

 לע ק7ס. סל עוס 33על לוער כ5ס ק7ס' פל 3כע 7תולין 9ונ ברע. 8וב כמכתי:לדעמ*
 ק7ט' תעוכתו יסים יעיל סער וים קלטי טל 3מס להצל כ5י4 ק7ס סל 3193  'רסולין חן3טו3,
 3על  7עפעע 3ע31 לע 5ו  יכתינ ו מעוכים תיילך עוס 3על SD ונס תעתom~ ,0 עוס37על
DWמעלויי ק7ם(י סל 3כע סולין סל עוג )סיכם" גכע 31 חס סאןאאל * ע( )תעוכר4 טכמנ לעס וסוך נסיע(, לסלן )קררן ינסס ט0ו6 קדם פל יי_סו3 פסוען bp ליס עעליס ; 
 מולין DW03 י3י6 מל6 )מילס"י ל6 תעכס 3193 רע סטמ6 י78( )3כורומ מכמ3 לעס6עגס
 יקדם לע נתוני רע פ"י כי ע3ו% , וכו' D3W' 3כע טו3 עוס(י 3על קיט 1..0עמ S~hתעיעס
 ס%על, דרס ט' )מעולס תוכף 3731כי 7סולין; גלע 7ק7מ עונ ע" כלעי ועול יפולץ,3טו3
 ots~ עמתלמח2 גרם%מ חנםיזהו(,

 ס3על Db טקר6 ועם קיסמם; ונל5ן 0ו3מ 3נרכמ OD על
 י3כ כל עוס 3ו יסים 5סל ופס מה ליינם סקס ל6 סכמות ס"ט כמיפי געלו כ8:, 3פסעוס
 עפכם געגעו וי4כסונ פסהצעסי עחעמ לעומס ס6קוכי4 3סעס סי' פמאה. נהסה )ק8( :כע

 וסיקל לסקכי3ס, יוכלו טל6 סי3ריס ען 6מי נס ס6יכע כלועל יקרי3וי % 6טר י%צ*עוע6סס,
 פיעטל 6סר פסלי עענס, יקכינו ל6 3י4 קוכ6 6ני 5ין עוגל עוס 67לו ק3ועס ערם 3ריפנפל
 1ys לגון לעולס גס שכן טל6 סעיגי(, חרפם חסמת 3עלעה2י4 סטע5ס לניכעס 3אטיס טס" ס3י4ו ק13ע עוס SD %ולהג טעמו amb קר6 ולוס (YD) *3ן ליהרי מרייסעועס
 ט טיסים 3ין י לסקרך מוופלת 3ו טים עלן סיעמכנו 3י1 רע. ונין מזב בק )יוצ( :סקל3ס

 פלפיס וסוך כורי סו6 פוער ישעורים. חומר )ם,( )כל3שג(: oWp סכי, pD לסקחפיסעפי
 ע6מיס על 6עח2 וס3עיס שכנע ע6מיס 3ל3ווצ פסול 5ער4 6לף ס"ס 3פ3וכו סיפ וי4ענףס ,,ס6ס
 7עלכין, י' מכק )כעג'ש פטכיס פועכ דע 6101 נוב, 3א י61 3קכו3 86צמ ומרעיו(3%ע

ועיין



 טזריקרשש86
 כור 13 לזרוע כדי סיעור מגילו סטקיקע סו6 0כמונ וגזרם ישג(, רפס טונ יום מוחסתועיין

 *ס יקדיש. היוכה משנת )יו( : לעס ס7ס 5ו טוגס ס7ס נין י הקלים 3חמםים פדיונוסעוליס
 "סוגיי טניש נתוך b(h 7וק5 ל5ו תיי )רסא(י עיי לג6לס 631 סק7יסס עיד סיו3ל מנחעטענרס
1S'Dhלסקיס מדמים מתסנין יעין טלעיס ג' לימן וגריך כלוס תגיע מיני מיסים כתם ענרו 

 כך  7עכןתע6 לי גריס לנעלס, 531 לוזיר לו מסיס י סג6ולס קר5 שכיר 7ל6 וס5 כ"7()כנעלכין
 פנים כל על 7ערכין( )כ3רפ"מ לוס *וסו כופין ולפעתיס לפ7ותס ס3עליס על ססוונוס לפיסו6

 וזריזין DD) )עחום' תיננו יסגו oh תקלס לידי 076 3גי ינוצו סלי כדי המריס, סיפ7וסעסמ7לין
 היובל אחר )יח( :  עוונימ מלכך סג*ולס ומסתיט ססקדס רק קר6 מזכיר ל5 לכן לתמס,עק7יונין
 3ין חתוך 3ין ולסלבס %כצן כמיקיימנו סיו3לי תן ר6טוגכ מגס סענרס 5מר כלועריקדישו.
  לסיום רצוי מסיס סטכיס ען וסגם סגס לכל סתגיע רק לסק7ם ימן ל5 לעולס סיו3ל, ען%ופלג
 נס aSDIW. 3ץ חתוך נין יקריס סיו3ל 5מר ו6ס כמ"כ 5ית5 וסכי 630. סיונל עד ססקיס3יד
 ממקלס. תפכי ססקדם *מר עיי 063 טג5ולס %קת6% כי ' שסקרם רק סג5ולס קר6 תזכיר ל6כ6ן
 כואתו 5ין סיו3לי *חר לג6לס זס 631 גזור 3יד ונטתכם סיונל %סגם סקייסס 06 הכמגורם"י
 לק כומן *ינו ססק7ם %ן ערומקס כסטג*ולס 7גס 5טחעיגן 7ינ6 רק י כן ס)נקר5 למוןלפרס
 זס לסון נפרם 06 היובע. שנת ער הנותרות היענים 530: סיונל עד 0ג6ולס סחן ססגיסלפי
 ססניס על כי , וכערכך ונגרע ללסון עקיס 5ין ס53, ס'ונל כד סג5ולס סמן , סנ5ומ ססגיסעל

 ונגרע נפרס ו5ס ט63, סיו3ל עד ומנס מכס לכל סתגיע כל לימן הריך 6נל תגרע היגוס53ומ
 תמסנון ידגר לקוי, מתקר*. לסון ספייוןי סגת עד כיונל סתמגמ כסגים %נין כסירם"יוכערכך
 מגרעון עליסס 6מר מעפרו ססנש למסג ראי סיס ויותר סענרו, ססניס ותגרעון ס63ומ,ססניס
 דלסון לי כריס לכן סק7טו". עד סיו3ל טעטכמ ממכיס פי על מכסף 6ת שכסן לו "ומסגולותר
 סענה, סיונל עד סק7מו סגמ תן עליו סענרו 0סגיס על סו6 סיו3ל, סיח עד כגוחרומססגיס
 עערכך. וכגרע *על זס על וסוכדיוןי סלע יגרע עליו סעורו סילם 0סניס תן וטגס סגסולכל
 קסקי כו *ין ס63ומ מטניס על גמינס מיוכ כי , ס3*ומ שסנים גג7 גוחרוח סעורו ססניסוקר*
 לועל כטעם סל6 סענרו ססגיס על 0גמיגס סלילם סו6 מי7ום6 עיקר לק h~p, בלטיך ל6ולזח

 ססניס וגס סיונל, ען מגיס כתס 5מר וגויל 3תק7יט *סי' סקלוניס טקליס ג' ימןדלעולס
 נכללס סל* סענרו ממניס לצמוקי קר6 6תי 6ט גמינס, למיונ ס63ומ ממגיס עם ימוקפומעכרו
 7ילפי עלוס זס פירום על טענם ובין נותרומ. גקר*ו ומפיר עליסןי מוספמ לסיוחן ס53ומעס

 עממי פמומ ליונל קו7ס כפף מגרעון מויין סבין עיונן, סגמ עי סגותרומ כמניס עלסוןרנותינו
 )עי' מניס עמי על ליחן עריך י ולח7םיס למגת עחם3ין 5ין ע"מ סנמ ממוך ~D'7pk ם,סמגים,
 סעקר6 לטון לסרס רכותינו כווגמ *ין ליעמי כי כוס( ורתג"ס רס"י ושמלוקח כ"י ונערכיןנמ"כ
 סיוכל", "תסגמ סענרו סמגיס על רק פוגל ם5יגו לסון קר5 5תר תילם 5ל6 , טנ6ומ ססגיסעל
bSb1Wb טנכוונס ללעינו סקנלס 3*ס זס על , סנ6 סיונל גס מתמתעומו סיוכל, טגח עד 
 סיונל: קורס סניס תממי פמומ כגרעון סויין דפין סך בס ללת7נו זס לסון לודר קל6סטכיל
 לנפלס לו ם*ין 5ל6 לסדותס, ס3עליס כיד כלל רמות טלין פירוטו "ין עוד. ינאק 4א)כ(

k~nltcSמסיס "3ל 3יונלי לכסגיס י"ס ס5יגס סדינו *חוזם כסדת ונקולס סלו ססימס כונו 55לו 
 ססימר( לעס ס7רס עוד 7עלמ 3ק"5 ופי' כמ"כ, לת7וגו כך לכ0גיס. ויעמס )נקגס כסיסצללו

 מיסונ סינר ססגומ על יסתם עוי עלס כי *מל בנומן מסיס S_sb כך ע71 מסיס סל5כממלט
 ול"ג *עמו. 6מ עוי 5יס וידע כשגין 3סווס ו5יגנו .פפק 3ע3ר ססיס מענין על בעמידלסיומ
 יעי כל עוי וכן לעולס, מעיד מפירוטו יס~וך עוי כתו סמעיייות על עוד תקח לר3ומיגולסרס
 עזונס עוד לך י"ל ל6 כעו סמעידיומ על עורס לצלילם סתחו3ר עוד תלם כי )פ5רעוו6סרעגי(5רן

 ילעוו*סלעגד 6יל גיכט קבכן )עם ת%ידימ כבולס 3זס יסים bS עוד יגאל ל6 ס"3(.וטעס)יסעיס
 ג5ולס )כלוער  ווערדען5ייכגעלשזט

~bDcl 
 5נל ניונל, 6ף לסקדס מ65 סל6 עד 55לו מעיד

. 
 גבולם

 כאס תקנס, כסדם לסקדמ מ65 151 סיו3ל סכם עד נידו ל0ס5ר לפ7ותס סיכול לוי יםז%גימ
 גיו3ל. לכסניס יו"ס עייו וג*לס 5מל ג*לס כ"ס, 7עלכין נעמגי' יילן לגרבם דקלםסירום6
 סעסנר( 3פי' )ע"ס 3יו3ל לסקיס י~6ס ואינס לעולס לו חתרם עייו וג5לט מתקיים ומזרסיקוס עיי *מל ג*לס 06 יצע( עערכין )מ"7 וכ"מ 3יו3לי לכסניס יע06 6עס סרענ"ס לגרסת5תגס

 טסתין יעיו, כענין הערכך. מכסת )כג( לכסגיס: 651 16 כליונל וגו' סם7ס וסיס 5ז 'ס"חל ניי יס5ילוסו כי סנעליס יג5לוס ל5 ס5מר crn1 *מרן לצים סגז3ר ותכלו סנעליסיג5לנס ל* *ס מתקר* DDD ויסא י ממנטי סלק סו6 עוד יגמל ל6 7)ו5))ר הדווור לדיוק 5כוו5ריכיס י 113 לעולס וסס*כ לג5לס יוכל 60 קר6, 57תר עוד יגאל bS סו5 עס 6"כ 31מי"לללת3"ס
*ופס



מה כזשקרא
 Dt1Db, וכמיס ונקנס מלס עונ7ל ונוס מומס, ופויס סיונל עד סוס סי6 כעס וריקין טעים6"ס

 עתנס נם7ס *גל מקל, נחתמים סעורים חותל זרע זרעו לפי  מתורסי לעונין זעיו 5מוזס7נעדס
 יעת סי6 י ע"מ 5סווס לם7ס סק5וניס 73עיס iba1 עקנס 7נסיס סכמנ ורפ"י ; סוויו דעינומו
 סכיו( )נעלכין )מ"ג לעלך נונסגס וראימי י SD" פליגי ללנכן געותו %% אין י י"י( )נערניןל"א
 סיכן ידעתי ל5 5חוזס, לסרס סקלו3יס ויניס לפי גומל עקגס סיס בני רם8י טענם "8ל.סכמנ
 גילעד דעי' %b פכסמ 6ין מכסת. את ר"6: דעמ מסילה סזכ?ר ~bS סמיפס וגון ע"ס.רעיזס,
 ספן  כלפתין  לפוכר  סכימו ~SD qD-k  רנותינו יעונמי תוניס למון )מפרע( מוויו. 6ת גוסןססו6
  פטומך יקכס ופיסי  לך  bc'1 נטעם ס%קט SD סעפור Sb 53סר,  דחיס סכעסס ,:ל 5פיי%ינוי
  ונלפון כסיבי פכסס תרגום כי פלקת,  נלסון,  לקויפפריי~( סיקש מווי פנין רנומיכו וסכינובישין.  ונכין  מרבופי יווי( לעי נפמיר יקבו  ,ספלך קומרי  גרעין,  יזך  316ין מרגועו ':"ו( לם"ננתשיר
 כקרם סעכק *מ ליקח וסתונוכס )5ייננ5סעע( לי%י6ומיוי  ספלך לסכנחס ניקט  טסו6 י פכםיקיט  ספלך ליטר הניקם ס11ס  לכן וכמען תרגומו פ5לפומיו 5טמ ויקש י לקיטס  למון 3ו.'"% יסורבסוס

 עכס וסליעומ עכסי , גקר5 סעלמעס Dlb' ערכות לכסניס סנימנס סמרועס )6יינמנסעער(עותקן
 )הננענע( סגותן ננסינמ כן גקר6 ול* ~bu) )עיומלס'

 כ'"
 וכל )*יינג*סעע( סעקנל נגמיגת

orחנל כל *מ לקח נרטון, טל6 נין גרבון גין 076 סיסיג עם כל על עיורם לקיחס ללטון 7ועס 
,SU9b6סעלקוס 5מ ומבית עלקומי גקר6 נעלחונס סניקח סרכום ו"ס )ער5גערם כניסם 'ציי סו 
 נין סגותן )נל7 נין נאון לקימם לקחתי, נרך 6ייננעגי)נעעגע( ער"נערטע, )67ק b~S))עטומ
 7'( )ס"3 תטיס לוקמי וקניןי עקגס ע"י עמ3ירו 37כ סלוקם על לקם לסון טיורס וכעו סלוקם.ע%

 עקחו מווי וטעעו י יילן נקלף שכקת עלס 50מרון ועוס ח'( כ"3 )יסיסע יפיס 3נככו'סנכטיס, נקל* וקנין עקגס ע"י סרוב על סעומג סלכומ כן )גמעיס( וכאכלס דגן , וגקמס וכן , סני7סלגועו
 , 13 שעמס סמעולס על ססו6 סמגופס, חוס מעיכות כעין מערכך עכחמ וחעיכומ)קויפפרייז(

 ודעת שכמיס. ונכמת  3סור*מ סר03 ככוכו ס"מרוגיס סלמון ועמקרי ערך. ע"י ס71וגגל עקחוסווי
 בוויל לנזור לנעליו סתווי לסי, קימו לנכר סריוי 3כוכ פ" יבכר. אשר )כו( : ע3ו6,:מרוהטינו
 וניער כעו מן י לסי ינכר 6סר ועלת 5ומוי 6ים יקרים ל6 לי יסים זס סעס כדי י יכולסיומו
 )רסיייל( הומו יים יקןים ל6 לס'(י יומו לנכר  עלוס כי  ירינו יעכס )6קל 3גוכ 6ך)וומגל,
 קרוס ע%עו סו5 כי 5מכ לקרנן חומו יקרים ל5 רם3"ס וכ"כ )רם"י(, סלו סלינו 1D.S *מללקרנן
 זס עקלם 5ין הטמאה. בבהמה )בו( חומו: לסקרים לריך 6ין פ" וסרענשן שכור, I3?Pכנר
 פייון 5ין טמרי זם 5ין ומינור , נערכך ופיס טע6ס נסעם גנכור לואר ס6ין סנגורי עלעיפנ
 לעעלס סיער ססק7ס על ונוכונ 6ל6 לסק7ם, 61ינו לכסן, עתגס וסו6 *1!6-טלס מעולפער
 כתג ורו31"ן י )רס"'( מנית  p7JS טע5ס נסעס נעקיים דינר וכין ט0ועעסי טסורס נסעסנמ7יון
 3נ0עס obl ויער. מזר יומון יקוים ל% ינונר 6טל פכור 6ך ם6ער למי כי לפכםולפער

,ebnuc6פסטל 5לי טע5ס נ3סעס נוסג נכול סיין לפרס נערכךי ופרס מסק7ימי מנכור סו 
 סקלם כסחר 5לי נכול נקדוסת קנוס חיגו סק7יסו 1S'DbD וליעד דינו, גמפרם טכנר DS'מעור,
 כמוכ סל IDIDD לפי 5פר וסרנ"ו . טויו. נערך ולחמל , מ57ו סלקלים 06 מחצם לתוספםונפירש,
 נכור ו"מ י"מ(י )3ונ37ר 5חר נעקום ע5יגו מכן מעול, נפעל וע37ר מלפכיו, עכר6 עלעוטר
 ממעורי ססו5 סטע5ס, נ3סעס ו5ס כ5ן. וכן מעורי פטר 5ל6 והיכו מס7סי סטייוסס3סעהי
 כמעל 3מס סורסו 5עו ob1 לנעליו, עותר ו0מעול לכסן, מומו ולתם כסס לפדותו לוסר5וי

 עליון חל סקנס קפוטת ספיתי ל73ק סק7יסו 6ל5 3סס פרסו ל5 ו6ס נקופן, סיפ:גסווערפמוי
 י ם"ם י3ר עקיים D~b 6ין תטל ול5 פ7יוגוי עם לכסן גס לימן וקריך מויוי כפי סיפרנו%ליך
 לנעליו, יסיס'סחעור ססס לו וכעגומן מס, "ל6 עליו לכסן ויין טלו.סו6, סגועור גוףעסתי
 כי , O'b7 3ל מיגו סל* , סנים p73S ססקייעו 3עס מועיל עס כי נרול זס מלום ועיןעכ'י.
 וכ"פ י ע"נ( יו"ד )כננכולומ  רעיו סגים נין נומו סגים נין עמייס, qb 3סג6ס *מוכ חעוכפטר

 לעולס 5קוליס 7עסעעומו 5קוליס,  רעיו פריון  קורס עכלו 05 ס"7(י ע3כוליס )ל'כסלפנים
 מעור שפטל על 7)ויס קדוסח חל ע0 לענין כן ו6ס י ספ7יון 6מר גס לעסריכסו מקנמון לסווליס
 וע"ז נ"מ )עיי נתגיס סונכירס יעי סרמלו ספ7יין שמל 6נל גמיס, טל6 כ" לק שקוליםיעיו ם"ין י י""( ס" ינכילומ )פ"ק n~blc לדעת והפילו ע7עיוי להמסני למקים ליס עס:חמ 7ל6כיון
  סגזנכ בריך 7ע"כ כיון מעורי מפטר 6ת כסקרים קר6 לשוקעי סו6 7מוק nrrn סג-6(' ס"3יו"7
 שדיכא"מקים ם3י7י 7עיו ימיו י5ל"כ 3סס, גס לפדותו עליו וטיקגל מעור פטל ססו6 שותו לסוד(לסו7יע

 לפיוסו סערך כפי מויו דעי כל מיתן נכדי זוזי ים17 פמקען נעופעגי אעו נסכ6ס,
 סתכ5' ותיקל לערכך, ומרס ק5על חתע6 ייצן b~p1 ילכסן, ען 3סס יפינו arn וחון ססק%7וען

ססכרסי



 כןרוקרא6ח

 דגם כתג כ"9 ק" נירפס גויע )ונמטר .סמיית ניעי ל0ק7ט תועלת *ין ענלעדו 6טרטטככמי

 לכן יפיס, ל6 גיצ6ס עותל יסים ס6ם וכסן פחיזת עטוס רק .נע06 *של פ"א 5יןלכפב'"
 עד כק *קולים סיפים 6ין ולכן 1DWDS, נידו תכתי טפרי עעע6, עפך *חומוס יעיו עכרו05

 יואי(, )תעורס לוי כיתיי סו5, 3י06% 67קוכ סעעס עיקר י(עליפיי 5סל מסרי תיעטיסזעי
 ל"ע כתסו' עליו מסיג טכנל פלגי מכס ע"כ. י עעוכו( יומניי לפיכך כסן סל עעוע מסקייסו*
 טס לסרענ"ס 6מכט י כיין טל עעונו וסמקיד הכזיק סי6 עגילם עאס סעריסס ענכוכיס(,~מ"'3 לסוחחי רק ל7נריו עקום סיס מל6 גל עקסיקיסי וכינס 7מוקיס סינריו וסייס קרע ק"6חל
  רתכי י0* גרול, נרוכס ערימי4, לשות קויעמ סי" סערות bib ני'ע, לעמוס פ"י לעריפמזחסינ
 י שגיס ומפו ומניו טעחיס סכל יסיס עלDS 6' נניושול ט6עמ לעעס יועם סו6 טססחי7 לפילס

 עעפס עפ0 סו5 , שולע ונקרכן טעוריס, מקריג למיכך כי4עי4 עעפט עטמס 0י6 סועיםונקרנן
 סכ6"ס כמב עליסס 05ל נעלס, על אננס כקיים ז' סמטה סגייך ונענין למוכים, יקלינסעיע
 גילף ול6 ומזקים, ג7וליס עיקרים עלנו רעזיס כא סטיתי( תכלא ליעתס זס סטין ל"4(,)שוס
 יסרס לקילי וכ"כ קפ"ג, ימר6ל-קתי' תפילת נק' יסונתן עוסתה סיפון וכעאם כלל, לייכ6חס
 סתי4יס סערימ0 63ופן פקמי7ין לעס , כסן טלמעוכו ססססיי DS~ עעהו לספקיי קנקל לק גפכיפס 6ין ם*ס סיע יערימס, גסך ילוי כעס סוופס,

 דוי
 עיויק וגס , ונעגילס נקיליס ל5 נקיתן

 ע7כתנ' 6ענס י עכי(ן ליס 0707 עי  DTD'1 לייניות לו טרטור עסעעותו יסיס , 6ימור6 ק6יי6נכל6 ליסד* עועיו. ליסעת ומקול לכתוג לסרעל,ם סקל כיעסו י6י כוותיסי 7ל6 עסעע 0רפ3"סלטון
 ונלסון תקנתי; לסו ולית לעולס נ6יקולס סגם6ליס פסעע קציי 76עיס 7*ימור6 *קוליסייעיו
 י ק6י *כמיס *יקור* כי י ל*מרינ5 3ין q'SnBS 3ין 6סוליס סדעיס 7ללפנ"ס ניע לקייק יםזס
 וע"ע 3ז0י 0רענאס למון דיוק על פעפ7 י ס"6( מ*יסומ )מאס סמלך סער סרג על סמיוצסוען
 מילום6 לסך *ימ6 6י יין פן וכל סרי, ל6פרינ6 6נל 6סוריס, ס7עיס ע5עו לתחליף ייוק6כמנ
 ליס ופסיע לנעליסי 16 לפויס סביונו 6י י"*(, )ננכוכווז לסו *נעי עם יקסי( יילן, גקר5ירנ"ו

 עייכול סו6 ינפליס דעפוג* לסניכן מפורס עקר6 60 ו סו6 דנעליס דעעוכ6 פ"ר יסגוננענריימ*
 : לאנקדוטי ק6י 7עליס כלמומים 1hS7 עוקמם *ינו טק7ימו דיכו מסנגעל ע"ס( )כגכ"קלסקייטוי
 סו6 כי כלוס *וזל לSD 6' עלכו 7Db ולעל נעימת( דיגו )מננעל ליסלג 0יו45 חרם. כ4)כט(
 למייני *זסלס ט0ו6 ממס 6ית6 ותו I(r"S עכמוגות )רמא ערך לו וקין 7עיס לו וטין nlwSסגלך
 ען 6ח7 חלס סעמויינ 076 סייס, ען מיס ומירוס, לסועלןי כופר עפן לוקתין סטין גידמימומ
 כל ו5מ- כעו לפות, עחייס ob ' ד'( )עיכס 53עס לס' וי(מלפמי כפו לקדם עמול ob טמרילענין עצמאותי ומסיס 0מרמס סנילס עגינו עיקר חרס ולמון נעגון; D~b יטיל ל* ימרס ל5 תימום,סד

 כל סכענ"ן סי' יקרב וססעי' יתקעל, מרגועו יחרס' ושלסיס זונם : "( )יסומע סמריסככספי(
 6ותס ומודין קים סללם כל יסיס ירימו מסמריעו כפו 6ממ עיר יפרש סמריפו 06 סייגוחרסי
 , עיכמינ עסמעיי סכי כעעסל רק נפעטל 7ל6ו דילמי סו6 דקלם ועעטעעותיס , ממ"כ(עדנל__)יוע. סכתונ נפעמו טעושר. וכ4 )4( : פיי' לסם 6ין סנתוכס סכממות 36ל מניתי נדק קיפי כלכעו
 1bST עפלם סו6. )ס' נע*עלי 6נל סו5. לס' קדם קלרס, נלסון 6על ול6 לס: קים 610ל0'

 טסנעליס י מא cS' סנקר5. סו6 וועדם osb י ללויים נימן רק cS' זס 6ין כי מטתעי,נעעסל
 למני ויכלת ולעך תנוסס כל *ת מעטל עמר ר*0. גפ' ככמוכ סי, DS(' נירוסליס ירמס*וכליס
 טזרע : לסי קדם 6פר סתכ*י ולמטוסת י סמנטי pSn טייס סנזס נימנע ונומתק סו* עלס לכןס'א;
 סעי עפרי יגן,הארץ.

 הייגס hS מסתותו( ל"ו(, )כלכוס גס רעתו וסו ' )לם"י( וינסר תירום ,
 וי05ל, תילום דגן bibלעמר

 ויחסל תילום דגן י עמלועומ( )מ"ב לסלענ"ס olnb סל*נ"7; וכ"י
 סחוס ונעכס סטכן, ען וגדולו נעליס לו וים 076, שכל ססו1k~S 6 גדעי כל ס"ס bSb 7וק6לטו
 ורשי , ג"ח( )נכורות לקר*תס סדיר פן וי65ו קולס סיל5יס טיסעעו גועומ ומן נתון5עותיסן מפעיי עומס כעי י גידו סי~י6ס ל6 עע5עו יענור יעבור. )לב( : לסרענ'ח לפ"י דעת סל6'חכ6ן
 העשירי )4ב( סנזכל: כילך כ"6 ניבים פסיקן כווכחו 6ין זמי 5מל זס נפתח עטיהן כקןטכמנ
 3'( ג"פ )גכולומ י תפק עמירי ול6 קים יסיס רמעש ד6על סו6 ויחי עסיכי י ספסירי קריש.קהקה
 פגתערנ בלעיס כגון סעעערי ינן מעורס י ל* 06 סי* מעטר גם ob תפק ססי6 3סעס ,כללכן
 ונסן *סד סכל סמעסר ען מעורים כולן י לקוס *ו יחוסכייס

~Dp 
 ענכולומ( סמיו )לענגת סו*

 ל6 סעייין מייל לתוך סעכויין ען 6' וקמן עטירי ומקים 1Ph 705 סיו45יס עוכס טסים עי,וכן
 יפריס כל 6עליגן ול6 סקסי סוננוי סוob 6 מסק בסן 6מד סכל סכל נמעכו נסעסרו ול5נענו
 סו5 ושי ל% סרים ערוג* 7מליט כל ממוכס ככל י6עליגן דס6 נמעסרי ולימיינו פליםעלוקה
 לאולן עגלי זס תמק סתיכר( סססוכס 6ל* קפריט ערונ* ל6ו 57ולי גמקס ל5 תסק"יעייי

הק



ח כוה49א
 )עולם גפק bS חפק עפייי ול5 וי6י tPw לק )סייג 7ל5 סעםימ מילט %מס  ינעעשכוניון
 עיעקסס  סר"'ף חנם נכ5ס וכן  עקונ*ם(י  %1עךם רקר, ר3קן פחק ווהע3"6 )סל5חם עסיכיעחמק
 6קוכ, גסמיעס ספק כ) 67עליגן עס6 סן עועסין פמ"סם 3% ע%יין לו3 י5עכינן 06ש מו)יןהפ
 ק" ס)ל )ננימ נסעומ יסנע ו3עעסס סמיק6, עהוי כמק )6 לונ6 3מל l~'iftw 7סש סריע"פ.

 יס)גי סק3יעומ, נעקוס גם6רס uss ומ5י 0עיפות, סנהע קויס סקכיעות מן ג*ח 5)ונ ית5יע'"
 י סטרמות סנויע 6מל נק3יעומ סנס6ל 5מ ו6והרין עקויס טכלק" עס סעמילין ים לנהמ6נח
 עכסילין 6נו י6ס סניססי סעמיכין יגלי עקתנלן 7)כ6וכר( qb סכרמי גתג טמסס עתיכץהס
 DS5 )סך עחזיקין %ו כן 06 סליס עלוב5 יסליס כ) עעעס סספק Drs קהס סנ)גף %עסמ

 כית6 6יך 6יכ כפרי( ססי6 על' מעיי Sb" כ6ילו וסף' כמלס, ענסעס וג6ס קמרקםזעלינ6
6חאכ

~DbS ינ6עת , גסיס ענייעס סי6 %7)ע סמולס חזקס עפאי כמנרל מככר עס ססכי פ5י 
 סנ"0 וליטכ69 סר6"ס לכיעס ספק רק וי6י עומס 6ין מרים פרו63 יפריס כל דטך tbeSא
 פפק, רק סכסלומי ען 671י ססוhS 6 סריס, 7ערו63 עומל סקפק מטיע קהס סנ~קס 5)עש-כ

 , כעקיס נקפק נשכ סי5 סלי סקמקי 6מל ע7 סכם5ל ס%ע yhDn , יס ספק 6סיי( WSוה(תורס
 6מורס! פניס ום5י תומרמ י(ר6פוגס 5לע זמלי 5ערינן וססיכ סמוכס, סתיכס ל6 ססקונ6ופו
 ו6ופלמ סי)יס 3סנויס סעור נ7עס 7נפסיס, ע7ע% זו קנרס 6על 7'( ס" (*ffc עלויל נימוסר3
1mhn'סכסירו 7מיענת, ס( "Db ו5על %5ו, סקו)ין גרונ qb7 6)6 ו67י מפזל סוי )6 3ל"פ 
 %ו 3זס רו53י 3מר 7ניזל סכללס bib נספיקו כדון 6יך סמילס 3י6רהי סל6 'ונתקוס ספקיתעזר
 גני y'b~t י mnS~ גין )קו)5 3ין רו63 3תר )ילך מורס 6עכס סכן כו67י, סרו3 )מפוקסייגין
 פסו)ין 3לונ Db1" לפלוני )יכ5 מו סלייי 7ספיקו נו )ועל קפקו עספט ס%י6ס יה(מורסמעזל
 ח3לס 5סך מעסמי סעני יגי סיל. וכיט3א D"b~b1 כיעמ ור(ייט ע"ם. סר", עייא כעיתתם
 קנוע 57עלי' ל'ו( לכמו3ומ ססוכימו עס6 זו, פמק סמילס סטמורר( hlb טו6 חאי 71bSי(רו3
 ינרס"ר ננע עסן ג6קס ו95י עסן 7063 וננע ניכיסן 6' ו5פל7ע טל5יס עאי י Db ,bi1pi~כעע'ש
 b~lh רם'י תמנ ססור,קטקו

 כעעעי"
 WSW עועשס ספק כין 6ין 7עי כעס5ס )5ו ייי )קו)5

 פמק6 עי7י עייין ס%יס לו3 7סוי qh טנ") ו)סיטי( ע9כ. ניגסו, טל5יס י631 יסohmt 6וד6י
hS,טי(ול, ססקו נרי("כ טוע6ס 7ספק מורס  ינילתס כיון ת:יע6 נמקס qb טע6 7סלונ כס9ג( 
 עוסן"ע סנ5ון 1W1b פי 6ת ום5)תי קנוע. עעעס סמס 7עיר(לין עוכמ וסיכי קטיק6 עקריג"כ
 06 7כריס )כעס לדון 6גו 5ריכיס מגגע קו7ס כמפירם ס%יס ינכה למ)ק, פים ו5על י ז")*נכ
 עעי)5 נכע7סס, SD'1 ו)וקין סרן )וי6י 6ומו ו7כין 3כעיפס ע)יו ל)קומ 5סר7ע % פרןסו5

 לק עיי 6ותו 7ינין עסעגהין 6מ7 יקטן נססיbDD 6~1 , 3סלן כונע כה6י טוי נזס Y'Dbכטכגע
 סמק' עסילי ול6 671י עטילי 6על" 3זס )6, 16 כנל סענו%ס ען סא 06 יועסל חיונ)ענין
 7ילע6 וד6י עסירי )ס עטכמת ו6יך יענור 67מר עקר5 עעעע" טכיסס נס די(6 06וסוכחס
 ערמס ס6יט עילי )ס6ל SD'1 ייכין כיון YDb סג")י )סיטס סו5 ו67י )6ו לונ ha7 סי6טכסס
bStnn67קטס עס ג'ג עיוסנ ונזס ו57י, 'צסיכי סו mlb)S וי6י. עקכי ל5 7רונ זו לסיסין Y'b 
 י זינמס 6עו ia~sts ו67י קסל )ס עסכממ 6יך , י63 7ל6 סו6 ךד6י קס) A"D) )ק7ומין ד7רסינןס*
 גקס). bsS עותל טתוקי מולס יינר מס נמנ"י )עיין 671י 4ס עסוי ל6 סנעל 6סר tS'DSורונ
 עכ8פ סרל. ססיטס ינלי ע) יסו7ו מעך ול6 וי6יי קסל מקרי 7ל6 נעפורח עומר 7פישסכט3
 עעי)6 7נריס )כעס 6עו נע) ט) נט ססו6 7נין סייגו פט)7 רוויך יכיון 6עיכ כנאל(יקסס
 גפליס עלוכ סו6 06 ע)יו יגין ו6גו יכמנול7 טמוקי לענין נכוניס סס'י )ה3רי רו6י קס)עקלי
 וגרויס , וי6י( תעזל עקלי bS דרונ 6ערינן סמיר נזס נקס)י )63 לעכין סיינו סקוליס  לונוישוים'*ו
 נעקוס 7)עbnb 6' )סלס, סמיינ נסמיעס סגינ) נסומט ימסקינן 603 יקסס עיי )סיגין עוינזס
 כיון וי6י bib סלוכ, 6מי סולכין 6ין עעון י)עכין מסכיי )* כעלומ 37סמות ולו53 קחסיע,גקנ
 לענין וכן 3כיףג, סעו6ל יעו7ס עעון, )עגין D7WID  qb סלוכ ונן ססי6  3מזקמ 6ערינןטפיל י וכ7ווצס מלג 7נריס כעס לענין סרונ ען  h'w  למיווףמ  וו גסעס על 7נין סיינו עקו7ס7גס
 )6 וטלו3 י ספול סרנ עלפס %ס 7לע6 , )ס עפכממ סיכי 67אכ כופל , עעוג6 ':ופר6 )ע"7גופר
  )עגין נס עוע7  יי נסוקת , )סעה וטנמלנוסו עלפס פ6ינו סלו3 ען 11116 עמזיקין סיעועיופ לסעיי )יס עק)עי 67ילו כיון "') סנ"ל ו)פי tSblwal עעו% לענין טלמס 53ינו לסמזיקועפגי
 ין נגס b5%1 )ח3רו סור 7עוכר סך 3ין )מלק סי5ו ,  יכתו3ומ סע"ק מית' 7עי3רי bSbעעונ*,
 ע"פי י  ייהמ )ו )סחזיר עעונ5 )ענין לימרי) 6ופו 7עסזיקץ יסר6ל נרו3 פנע65 ימינוק סך3ץ

 י סכלת נינרי  oan~s יס ול37ריו  Wb tSet"1 עכ"י כפ"גי עעת* לעיין סילוק י6ין )כ5וייםעפעע
 עלונ טסי6 סני(עס ע) 7כין סיינו , ז1 35ע סלי על סקפק טט)7 קו7ס יגס כיון  רולול, יסג'ע

נסעות



 כוריקרא67
 מעמק מכילי *מל bD'1 יכין ס6כו סרוב גס לכן י וכדועס מל3 לענין כסרות ממן bnls1טתימ
 ופיכו (Sba ס6יכו לעין סטעועס עפי ינאץ. לא )ל0 ס~ש: 3תמעס כעו כו67י סוינעקולין
 כיסרכם למכיס וזקת ת"ז( )כ"פ וקערו ל"3( )3כורומ נעמעע מכירם bS7 SbJ' qb 11pthכנכרי
 עקגס למון יגמל פירס"י ל"ג( כ"ס )נסכ סלויש ען יגלל *מל וכן עכירסן זו ג*ולס סג*ולםעל

 נו פ' )ת"כ נסיכי ופרעותיסן כללותיסן נ5ערו פכולן Tnis צוה. אשר האצות אלה )לד(וקנין:
 עפעעומ ולווי ע5יס נלסון לסגין דעתם ענו*ר Lu'P' נסר יומס 6ת סי 5וס *סר נפקוק י"מ,ס'

 וסע5וס מ3כמנ, מורט זו סמורם וסע5ום, וסתורם , י"ג( ליד )עמסעיס ע"פ וכפים וסני*ול,ספירום
 סוטי כן סלמון לגעלי והגס שהשי נלסון נ30י6ול פפירוס עעסעעות 7נלנו ומס מגע"פ, תורס11
 סכיני כעו דייטעל(' )וועגווייזעלי דלך )נוכר( ענין סולקתו *סר כיון סם עם ונסיתף 15 טיסכי
 וכווכתס סמולם עממטי לילך עימרים ללכמ דרך עורס כונו לגו סי6 סנע"פ וממורס 5יוכיסילך

 : אסן עתורכם גפל6ות יר6גו וט , י% מעליון סעקוקק לקעתהלעיתית

 דמייען. רחמנאבריך
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