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 אבמדבר
 % ן וסנט סנט סל ענין ~יע נרם ולעס י )רס"י( וסנט סנט כל ענין חצ לטשפחתם. )נ(א

 גל עכין רק סעספסס ענין 3כמו3 סזכיל ל6 מסרי עספמס גל עניןלידע
 לטורך SJh ועטמסס עסממס כל עכין י7יעס לטורך סיס bS סעסממום מענין לע עגא. וסנטסנט
 כל ענין סזכיל רק נמרט' עספמס כל ענין סכמונ מזכיר ל6 ולכן וסנט, טסט כל שיןיייעמ
 עפפס0 כל עגין נס י(כתונ ומכיל קיא נתני  Sjb  סעספמות, עגין עיייעמ לע טניע 6מלמגע

 מאס כי עכוימס סיריל כעגול לע5עס ועספמס עפפמס כל ענין גיייעת גורך סיס לסיועססמסי
 omb, מספרו *עלו ל6 אתם. תפקדו )ג( )רוורס(: ל73ה4 ומשממס s)s DnDbw עיוסימ:ענו7ס

 צנא. יוצא כל פקויי: רשי ועע"ם )רניח(, סקליס מ65י ייי על זו וסטגמס סם, כעסws עלייתי מיסגינו כנוער סטגמס ענין ססו6 סקיי0 למון סזכיר לכן לנלגלומס נענין יסי.6ל סיו ל6כי
 כ"3 )ימעיס עצן 6565י כעו ומזרע סמולים על יסועס י5י6ס לחון כי כסר זרע כל ליעמיסעעו
  חוסגאת י"רנועו ישט( ג' ללעיס גויס 5נ*ומ כעו 5נ" ן ו, יז לן )לן ע*1 עחל5יןועלניס
 געל6ומ נויק0ל )עסיס מוסנמ6 מרנוניו וט"ו( ו' כ' (Shprw ס6ר5ומ לכל סי6 '5ני וכןעעעי6.
 635 הסים ספריסליננ( 6כט63רער כ6כקיעעעי )וויר7ינער עסוגמ זרע 5נ6 יו65 וטעםס5ונ6ומ(

 נעילומ לוג *מל ססולכין ע75 סיס ל6 36ומס לניס ססמים0ותס לסו7יע טס ותעשק ליוח.מ6ל
 מסית ולסי ניכיסס. זגומ סימם ל6 כי וכסרי עסונס זרע נ6עמ סיו 6תנס כש6 , מנעל עןסרס
 ניני0סי סכיגס לסטכין נמוכם, וטכנמי ימ' תיעלו סיקוייס מעמכן על%מ גער %3:ן סזסמעגין
 וחזכ עמפמO~D .0 עכל עסולק כסר זרע עטי3מ זרע כלוער 635 יו65 כלס מסיו לסוייעי(כסונ מקמיי לכן ע"3( )ע' קרוסין כלהעריגן סניסר6ל, עיומסומ mnDDW על 6ל6 נוורס ממכעסאין

 (D9c*b ל5נ6ומסי סי6 סעגין נפקי7מ סעטון מסתכלים 63%וססי אומס ממקנו וקערי עוישכמוג
 לססר6מ ור*וייס ע6ועס פסול ניגס סטין סעסונמ ולע עגין ל7עמ 6כענ6רען( D:nlhוהרדיגפן,
 סכמונ ט6על זמו %נ6ומס "ומס מפקתו כלל'מ( )סו63 לנוסינו גערתם וע65מי ניגיי(ס.סמכינס
 ל6 שעם מלכל נעיגי 6תס יקב ליעקנ סק3"ס ליס 6על התנמיך, ושי  מפוחז נ'ציגי יקרםערסל
 1ל6 וקמין מנן על6ומ כלן וסיו סרנם גככוס לו ססי' לעלך עמל ענין גממי ולך ענין כססגממי
 , 13 ים כוכין כעס לי עגם נימו ל3ן 6ער מעים עסיס יסמ גורן לו סימס נפנין p7p7Wסיס
 ע76 יקר זס דכת ולסיום וכיוקר. סמסי3ומ לענין 63%ומס עלם ססירסו 73כריסס ענו6לע"ג.

 עסלסיס יומל ישמור מפזילו לכן עספמס, S1nD יע65 לqib 6 עמוס עמס כזו נפולססנעמגס
 iwb נכל 6ער ס7ג~ס נמיר וכן ו63%ומסן 635 יוק סזכיר וסנט ס3ט נכל זו, 3מרטספעעיס
 (DIS~ 5ג6י יו65 סיסעסס 6מי סכל סלזס, סנפנה Dk(1 על לסורומ ופק7יוי ו635יו 03סי והתל ומזל ל5נ6וססי עמנט7נל

DOt על גס חל ולכן , עסונח omi~) סלם 3כל ויגס ל635ומס. סס 
 , 63%ומס a)w נכלל ססעיע ין עחגס גאל לק ל5נ*ומס, עקמלס נכלל 6ער סר*סוניסומליס

אסטל



 אבטרק1

~Dk
 6עה. נםשפ כעט% ק עטנע ם0ימס ונומס rdn םטלט 0יםר6לית 6אס עסני ט6%

 ptp סיט DS' אפסל , מנס פסמס ע3ן מסות b15S יו% סטין 8ני7 635 יו65 פיכם בם"הכס
 0י6% כל 6%י י6% ילם 01רענץ לי7זף. עסמס 3ן ס6עלו כעו סכיי עפסרח נמסום%לסעס
 6% ל5נו6 וכן ו 6% מקח פס 6קיממ כל כי סעס, נתוך יקייטו bS וכפרח מ נע7י4למקיע
 צל 0מעח 6% וכן 5נ%י 6סר %ונ6ומ געל6ות 0ענהס, 63% יסה עועי, kbנענשת
 י6% כל %ן וכער סעלמת0, 53נ6 וי,2יססס 0עלמעיי ע635 עלסעס לפנטי יסרם לקלנססי
 , גמול 635 וסנט ט3ט כל כי לנות 5נ6ומ טיכס ל%5ותס אער עיסו, טפל *bh' כל הייך5ג6

 סעעיס עסלסח יומר זו כסלטם לייצור סכמוג ירמס %לס כקלח ל37לח ob *יעמף א6עלץ.
 5נ6 *651 למון כמלם 06 גס ו63עת 5נ6ומס. על כץ( ו' )ו6ר6 עע"ם ול635ומס* 5נ6 י6%למון
 כשנערס לעלסעסי b5P היכו 736 ע0וסל נס סל6 כי פםע' צע 003 6ין עלחעס, ייעליכמפיהו
D"Dעשע מן כסקרון נעלסע0 מופלס טוס נו טפין 363ל ו6ף כי( )מוסטים לעלחעס ת65 כי 
 4בא 4סשפחתם תו4דתם )כ( : ולע יססיל ערם עכם" 635 עיקבי כעכע כא עוס ע%גס

 פי4עפססח2 סלו, 6נ ניס ופל עמססמו על למכיו וכמיחם עפיי % 63 6סי תכל ס"אבדח.
 עיקח סססס לנלנלותס ח"פ 6ניוי מס ול6 למניו סעו 6מ כת3 וכא י 6טת לניססלוקין

 פסעו; גלנולמ כל וכמר למניו ע5תס י4ס כ6ו לק לעמס פעחםס פלסו פל6 טי4 ויישפטננלנולמ,
 כעס 6נ כל 6ו 36 נימ 16 עטסמ0 3כל לני י4כלליס סכמי מיער 7ל6 טעום, נעורפלופעל
 %ל כי 0עכיןי על סנ6 ובפסוק סיסום' על זס 7ססוק לסנל'6 ותמחז. בטספר לו: יםנניס
 יינ7י4, לסון כ"6 ענין לסון געפמר 6ין כן 06 טמכס, כל סל ססעומ כל עט טעומספסנתר
 ספניכם ta~p) )ס0ליס תקמל yb לסנוכמו ז'( )סועסיס ממלום עקסל 6ת נ7עון כפעועכקו

 עשרים סק 1DD: 6מ סניי 6מי כל מעות, as סתות נערסל וסעס ענס6י תכלי 37ריס0ו65ת
 וכחלפים; סזקניס לס"ץ6 5ג6, י6% ופיסיו מסריס, 3ן פיסיו מכריס פני סס צבא. יהוא כ4צר

 נכללו, סם3ס פל לק סו6 ותענין יטעין, bD סו6 יא6 ומפקוק מאמוצי על 610 א plnDהציי

 לעפססות, ול6 פכות לדית ל6 עט ול6 ימד 0300 פל ססעומ כל עכו פעומס הסנ"צ לסלכי
 ובמל ססתיפקו רשל עטממותס פל וימיליו "ס( )לעעלס 9Db הע הו', cwS פקדיי4ס ט5עלהס
 סמ3יס כל ס0תיסקו %עי סל6 לתויות נטספר. פקדיו )כנ( : קיט נע7נל ויפקוס 86רנך
 חס לסעעוןי כך ובמל לריוגן ססייכיס כל נ6ו עת0לס 6ל6 לנ17, ס3ס גל ייסם גן וקפלסיסי
 ; הכולס 0יו סכן כ7ע ועעיל6 וימיל7וי וט לסנט 0מייכיס כל פשו 3לעש7י לנכי נכעספרפר
 נ' ס5ליך וכלי כל וסעעון נרמלן ופעל ; 00 רק נם%ו 0ל6 כיון לעשי 3ל6 כסמלי נ3מוינצל
 סירך 6ל6 וכריס, סס 5נ6 יו65י כל ונו67י סמולר4, קבליי ונפלל י 6% יו65 ל ענן זכרמכפיס
 נם% ירס ולכן עסריס, עגן נסרס 9Db1 וכלי כל בכלל עססלס ובסלעי נכלל לנ%.תמורס

 עתי7ין סיריו עלמי סגכהס, 3ס6ל סכוכו מקו7יוי נו וכיעל פעעע נפתנ0 עיי פקדיו.)י4נל"6(:

ליוצקי
 7גמרסת יר"ס( מהיקסם כסט )ע"ס וערס, 6לף ל"ז סמקחץס נמאס מסיו טסלי עטתנו,

 סיקרון לסי פס כמ3 ורס'" qbb ,D'tbD1 ועפלים סכים ססעפוכי עפמסא yo "7( )כץכלנמם
 י נלעס נ37ד נאנסים מעמו 6לף סכתי סכל צ6ס סנכ6ן טפשון עענין פעעון עם3טממקל
 מקריס סס ושכגיס יכל ניי מלמס לקען פנוי נ6 זס סונטעס וממסר , גדלו פעעון סלעמנעו

 יבית אהד )מד( יף7: מקר ולו על6 כתיג סעעון 7סנט וי(0וגיס ען 3ר ישי ועלייםרעי
 סטין נפניכו סידר  י(2ימיות פל גס יובס 706 עלם כי 6נה2יו, ט33ימ וסססונ סעיוס7אנותיו.
 י(מורי4 ירך פקורי. כ4 ויהיו )מה( 6מי: עד סי על ו'( לי )סוססיס כע"ס למםי3וסו,יהע*
 פסיס נעגינס, סמנ6יס סלוסמ עססנעיט 6מ7 נכל מפרס 6סל כ6ן וכן תסלמי טמלע 6מרלכלול
 סלוסמ גו ס0י0 יויכין כלל על ומעל תזל , 5נ6 יו65י ומסיס ולעעלסי ל וינני י 6טתסלנימ

 הומו כ0סום3יס יל6 ז0, 6מר 0נ6 וכן סע6על, נסא מא onub לגיח DISD1 מללוי0מנ6יס
 עולכנ ו0ו6 , ע'ג( כסו 4ג, )ג' לקמן ענולה וכ08 התפקרו. )כח( סעומנל: וכעלעללעומל
 לגד סססעל וענכין ספקיו כיוי סיס לני ממעל עצוין סיס ob כי י4מספל וענכין טסעלעננין
 סרי סימכו ס6' יילכיס, סני על לעטות 6פפל תסכין כי ספרכנס וסעס מלוקס, סס"6ר4ממקיו
 םסעס וסנ' , לנלגולמ 3קע סקליס פ"י לעכומ ם%טוינו וכעו , לנלנלומס 5נ%תיי4ס כתפייכעס
 3גי התסקף? וכתלך 63%, פלי 3יי גכת3 לפום עכיגיי(ס חמנו הצספמס עססמט ע5עסיסקס
 ם3עמ נעגול כי כ6מ7, ו0עקנל 0מומל על י4עולס גי4מפפל נכמ3 עלן כ"ו(י )סומסיסשיען
 לעמיי 6ער סטינה ותניי , עסססותיי(ס 3ע5עס כניען ודכי יסלסל 3ני עכו ('Sh1D מלך *ןספק
 לגלגלומס יעגם סל6 פיצע סיימי יפלפל, נכי נמוך מhS 60 להסס Db1 מפקי ל6 לוי כעס6ך
 עמס נע עכצס מטס וימנו D"b סלוייס יעכו 6גל לנלגולמ, Dp3 יפי% 6ת עונת מף4ו6כ8ו

ומסריס



ש כ אבמפכר
 מעולס על עורס ס0סעל כי ע5עס, ניי ול6 לגלנולם 3קע עמס 3יד bS כלל ימר14 פסירכו סל* ללעגנו וממפעלי ס0מעל תן פורכנ המפקיו עקותומ 3םלמס ככמס לכן קמו, 6פלומטרים
 סימנס ענין זמו ר04מסעל, יוררו ז0 מעל ע5עס י4ס ענו מל6 נודע מממקדו ל6 וכמקושרלנלגולמ, גי מש" ג6ע5עום עסס ייי על געכו סל6 גויע ספקנו bS וכס6וער וכסריסי ע"י"כעמים
 כם6ל on~D סכיכו סל6 עע5עס סתמקדו ול6 ספקוייס ע"י סופקיו ל6 לע"א וכ'ע י )לכ'ו(ז6מ
 עית גל כ6ם 6מ פ% ם6ערמי פי על qb לוי. מפה את אך )מס( : ולסמיימק לסקי4לסעס
 יסים סל6 שענין נענין יסרבל עם עם6ר י4ס ג3דליס מס, גס כבכיס לסיחם Da:~D וסלוייסנ"י

 ל תנן 6יפיסס עיפל יסיס ל6 תפקד, ל* חסו 0ס6ר, עס כלול מכוס ול6 6יטיי4סעקמר
 ל6 שמגטים כל סקתמ שכוס כסתעסס מס6, ל6 ריסס ו6ת סעס, ס6ר מסיס כתוולעעלס
 עפפמומ D~SbS עכיכש נ' כבן מסג 4ו. אשר כ4 וע4 )נ( : )רע"ז( לוי מנע טכוס נויככוב
 ס6על ע0 טו6  0עיומ עמכן ס*' לו, *סל כל על ו0סליסימ כליון סטגימ טעסכן' 6סיטלוייס,
 ם6על עס 610 כליו כל ועל סכ' י וגו' עכקסו וס06ל סתמכן גרפון גגי ועסערמ כאס( )ג'לקען
 כל ועל סג' כליו, וכל מעסכן קרסי ערכי גני עסערמ  D1(mlj ל"6)לקען

~Db 
 תפעלת כלל , לו

 0ג0 י ונו' 0קיס וכלי וסעזנסומ וסונטכם ומסולמן ספרון ועסערתס )ל"6( עסס ס*י:ל י קסםנני
 גני  ענו7מ י'( ד' ליקען י4כסוג וכע7ומ פנכולסי יומר סעקו7מיס נעגיכיס סיס קסמ נכיעגוימ
 כ ם 6 כל נלסון קיסיס קים עגיכי 6מ מכלל וירמס , רם"י( )ע"מ 0ק7סיס כקם ג6וסאפקסמ
 סש3ס סעכעו שסרי, עעלמ מכפרי 7נר סס סו6 6נל סעעט, עלמ כבן 6סר עלס סביןלוי

 )פס(י (D5Ob 6טל כל וגנדורי לו, 6סל 6מ ס' יוידע כקרפ כמ"מ )65ר5ינליכקטע(,ור4מי4ליי
f"DS1ונו'. ומסולמן סילון ומס סתסכן, סנקיוסס סתסונח כל על לוי 6סל כל על עוצם יסיס 
 עושיו סו65תיך 6סר נכומי שמלעי כי נחסרי סס על *סר עק( 7' לע"י )מקון נמ"זוע5*מי
 ליס 6ימ הביכי פני ליס bpthi תלנה ליס וחנטם יעלכ* שמילי נניס 67יסו עג1 וכיתקריסי
 כי14 6מ" יומת. הקרב והזר )נא( b~D: ע5ליסי עטרן ס6%מיך 6סכ גלע" %נם6לעלכ*
 זוז לענהס זל נקרש סו6 גס מכסן כי עימיוי מייד וסקעמו סעסכן 3סריקמ לויים  לעטיםסנ6
 כע"ס סעיס, 3ייי עיממן כלן י ותקים נקוים ס6עולומ עימום 7כל , סעיס ונידי נעימסויועת
 0כס יסרבל. נכי על ק5ף יסיס ול6 עורפל וכן י ועקים גקיס ג"7 עימת הזיכו 0ל6שהע"ג
 )מלת"ס( פעים נייי עימס ססימס , ייקלף י65 כי  יכמיג קרס כנעעסס סעיס, 3יד! עיתיםסי6

 לעיעו ר4%( נלולס עומס וגק' תכוייסי 7נליו יעימוסוי יין גיס סכתג וסר36"ע ג:'( י"ס)סוססיס סכמי כעו יועתי עות כפול נלסון נ6 3"7 7נעימומ ועי עקיס, עכלי קפ"ג ור36"יעלענ"ס
 נעקייע: עעס ובין3זס,

 יבעלו לכן 5נ6, יו% כל ניתש ככמונ ס5נ6 נע5עס סס ספקהיס ופקרנה. הצמאיו )ד(נ
 %ל עעס, נוס וקין פקודיו. 7סיינו 35*יו כלועל לניקול סו6 ססו"וסעסלסיס

 0פעס עוי ססרמס נזו *וסו לכפול לו עס י 635 י%*י פסס ספקודיס רמנט מרט נכלססחכר
 ופקייו לנציו כי לי וגריס 635. יי6 3פילום לע3"ן  ויעם לס"י 7עמ ל*ימ וכגל וסנט. סנטנכל
 עכין לכלל נ6ו 0ל6 סס %51יו והעלס, סכ0 עמרים ענן סכעכיס י4ס פקעיו מלקים, סכיי4ס
 גוקעיס סיג עלס כל כי סמק 6ין 0געכיס, סל וסגכומ סנכיס סכסיס כל חס, 6נ, נט Dlb'ויגס
 יסוקל 6מ וירט ככתוב לעומסי גסר7 פיומי געל ל0ס סיס ול6 סעמכומי גכעוע סלמנו סניעס
  למון %יך סל6 וו כנגר ך  שכוויין סיו סל6 פממיסן סריס ישקני יסליך 139  ,וס לסנטיו,סוכן
 כמיג. יתעו כן ימכו ומסר , נימו ולקטי לתממו עיוח7 *סל לו סיס *ים כל כי מגרו,6סל
 כקנביס וסס , ולהעלס כ' ען ושתניס סי' כלליס. מלקים סכי סיס וסנט סנט נכל כי עזםענו*ר
 מקוס ככל 635 6ין כי לגחיו, ליעמי נקר*יס וסס ו6מי' 1Db כל סל גימ "נמי סניפקוייס.

 כיעל סדקתם לעגו7מ עיומייס רק עלמעס מיו65י ס6יכס 3לוייס גס כי לתלמעס, סיו65 מילעל
 כל על סוכם 635 סס 36ל עועדי 63סל על6כס לעסומ b35S 63 כל נ'( יי )לקונן 635עליסס

 לסת6ם7ומס 635 כקרץ לעלועי( סיו% מול 0ינליס;- ען יגר לעמום ימייו %מיססממ3לומ
 מעקים עטים עסערמ על לעעו7 ימייו סוותמ3ריס שלויס מן עטעל הסי וכן , מי6נכגופ"
 ס'. %גדא ע"6 י"ז נ6 נפ' עזני כנרנו וכנר 5ער6יין( )געועללס56עי סנלס, כלעל 635,גקל6
 )רוכי( פכליס כלך 6101 )רוס( ס5נמיס ען לס מסלו סול ומוס 5ני קומיות סמי %* סרסועיקל
 )טוכס 3קיע6 ולכמן bp~m *רסן לרנומיכו ועזם ו:סלייס. טנליסמנול

 גש"
 נעלמם %נת6

 )-מעל6ייגיגוננ( י70 6יס נגי ססממנרומ על ע5ענמ*י גנרמס bntb 7מרם, 5גמV'D 6))טסמיס
 o'nDb עעו וכטסליס במריו סכרוכיס ונגומיו נגיו בסמו *גז ניח *נסי כל כן 35-( ערוך)עיין

 ססנטיט ען 706 נכל כ6ן י4כמונ וקער %געסללינע( *נסיגגעל, )(יינע 5ג5יו )-קרבו דליוו7נוקיס
5נ5יו



 ג בבסבכה8
 ע6 עסעתס 73רך qh גיש עבטי ונגיל כמרד ייגס *פ סח 6% 4הקע אקהו14%
ewoק3ס *ש Wv~s 7DbS נכל כ6ן סומל הן נימו. שמי עעעעי 3י6נין עוסדימ יעמו ע0ס 
 נכי Sb ספליעס כעו פסי כעלת ס*רוף פל יובס וול%'י . זו כוונט על ל5נ6ומס ע"מינל
 , 4נ6ומס וטפס מעומס, לכל ססעיי(ס כל 6מ וכן יפל% נכי עם מסיעו חע( והופעיפר%

 : 6כנפשייגש  6יסלען )ופיקע ו7%י 6מ7 כל סל b)5o עס כעצני( סיססינל
 סעדן למי עמס מעמס וכקלפו לסופי 3ני %b חכי אעו ומשח. אהח ה4א 40 )8(נ

.e~w)סקעוכ0 סלהיס עכין פלפמ על גס פג זס עקלת כי 6על ומלינץ )לסא 
 , עסס 3ני על סכו"מן וויני נץז( )לצלן סעעלעי מסממת מס 6על כי טפס, תוליתי נס בעכוסקס

 עספממ כי יסוק חס ועמס. פסכן רץ גויס לעערס סיס ל6 לנכסי סוטתו כגל 06ק נטט
 נ6 וי( עקרך 6ין וליעמי , 7נרומ כםלסס עזם יו סעומסקוס פלסמת סלפם 6מל 0וזטו0מתעלמה
 מטלל הטס נה(ו7עמ סק71עמ נסרמס סיעור על עוקד S~b 610 ועשי יסרן עננילסוייעפ
VWD~מרז פילס ימהול זני q% וסייע יו6נ ערטמ סנפקוו? העו י ופעסיס עלוס וסיפ 
 6יס סיס ל6 ונפלס ק"7( כשו וסיכמה סכמוכ ס3כ6ןי ספקתם ען 6ימ 3סס סיס פל6יתמה
 כ6ן ספקוייס ~ID1b ספוכו, כ6ן נכמוס סוייפ ככס בזיכי, 3ע7גל סקיו 6טל ומסלן בטסעפקהי
 ננעל פסיו פנכ* י(פקןייס לוס. קוים 3אן ספקחףס bb 163 פכגל מאפיס lmb נעורם0ס

tobSW7 ע6ייל עליסס סמוי פ63 שסחD1D נעדנל עסס 6ל ס' ויינר זו פרסס נמסלמ כפעור 
*PD6מל טויס טעמכן על6כמ 3נ7נמ ססקו7יס 6ל סגתו ס6נטיס קומן 3ע5עס יגס עועד, נ06ל 
 כקוקס קהס מסיס צען מס6( כי לשפ רם" )בע"ס נענומס * טכסנה ל6סהסי מאסחמש
 3ו(כ עס0 6ל ס' צנר 6סר %ןי פ6על ואו סיגיי גי(ל לש לפקוס %ווי נ6 ל6 ייכסעטק,

 סכינו לכ'* כנאם סם3ע. ספייתקוי2 ספירותו עסמסח2סי על התילדו כעו כ* מוליום ויפססיגיי
 י ודופס נסרן מולדות וכעס סס3ע. על לי(מייסם ונסי 6סי כל ליימס סזקמ ופק? ימומשוקמח
 כעו סקעיכומ %ן 631 ועמס( פסלן דהך )גע3הטקפע5עעע ועמס 86לן ש'י מסי 0מנעיסיסופי
 עס0 ידי פעל סמקוייס נכססי ייו פל 6סר ססופל 6ל יאעול קעיכומ ט0ו6 ולשון. עמסמקחת
 סם3ייס( )ו(מייסתם מוליומ ומטסי איורן מוללומ כן ~toat קח SnD גשש 0'י S1ba' הןאסק,
 עקויס סכמוג ססוייע 6חכ 0נס ועסי. אסלן יסודי צלין *גאפ כ6ן מחס הן ועמס. 06קפפסי
 , עועי 06ל 1373כ עליו סטוי םנ6 מעטכן על6כמ ננער כעס סייס שלס טסקו7יס ~sswiהכס
 ש'י סנעיסס ייסוט סג6 ספקחויס lmb גע5עס סס 60לס סמקוייס כי לסייעי 0כמונ כ6ןכ6

 מעסכן, על%מ ננ7נמ 00י1 ססקוושס יסייכו קיני, נסר עסס 6ל סינור פסא נעם וע00קרזלן
 נוס סנתונ וססעיענו סעי. נסר עסס 6מ ס' דגר ניס וכוסס מסרן מוליומ וללס 6על. זסעל
 6מל עיי סיס י(ל6סת מענין מדפיסי פ3עס ופן סרסך סיס ט6לס סענוייס סגין qb גדול,ינל
 וט זפן סעפך נכל ססני2, 3סכס סמכי לסרס 63חד סיס סמכי סוס וסעכין ל6סוכס, שכי(א(כשפ
bSסס יצפון נעגין ססקויש % ס63ו י(6נעש צומן כי מזי(, סנדול סק0ל עכל 6מ7 גס עם 

ל מסכיי זס נעכין ספקודס Sb %וע5עס  
 ומעם 6לף מר"ג סיו סענוייס ט3טכי טוס, ועקפכש

mbn.ו6ף י וגף( %ף ע6ומ לסם ספקוייס על טעוכר לכל כשו ל"מ פקתי )ערם" ומעטש 
 גייס רק 60הצס עגיכי נכל 6ין מסורס עס כי ססנעיי פולס על למסגו מסך סו6 זספ37ל

 וסנדל י י(כנוי עגני ו0קפמ יוסח, ירם נכל סטן  יריית ועכי(גי טנע ל6 נעלעיס הפלסוףנקמרים
 מינוס 6ין , מעולס ככוסג ק6יכס ענינש יום נכל W1bSD~1 6לס כל למס סנעסו לעי סנף(ויחוליו,
 רפ"י, 37כי לסטייק bDn נכי י(כ6'ש יחשיך וכנר , חיפים סנפם נסעטך עיכס 6מ7 עמ ל66ס

 לנליימו ל"מ פססן עמסכי סו6 סעדנל טנוס יענין נו סענו6ר ר3ס נעדגר תומהו תריה3ש

 עון כפלס לסורות סיסס מעסכן לעל5כמ ססגדנס כיון וימכן סס. כרעכ"ן יל6 י סימפון 6יספי
 נכונס מלנס סי(סמיל אפק 6ין נוי ק5מ כגיעס לו ט0יתס ופסלן מס6( כי רשפ לם'י הכע"סעגל
 6ין בכיו, נקראו עעעס פלעיו לפי סיערו ור3ומיכו לתסס. יסכן 6מ כ* 0כמו3 סקייס לכן ,זו
 לעיעלי קר6 %י סוי לני סירסת עכין על דלסורומ כיון רק כעקרונן ל6טוכט , כווגס )0סזס

 פל סגגיס' מולדומ כווכם גס נו טים מול7ומ נלסון סכמונ וסייפו הף, ועטם פסלן מקוריאלם
 גיוס למרט 5ריכיס זו ולילפס עענו. %עמס נכיו 000 נ6 ללעד זו סנים ומכוהי( בעכו*א
 סל6-ום: (Det לעין, ל6 קיני נסר עטר( עס ס' ס7ינל עשו יום 37*מו יגר, עיוסי3ל
 ממם מלויס 6מ לקממי ימר6ל סננני עזעומ וגעלי פון פורסי עסנמ ישראל. בני משוך)יב(

 עלייל*זיגקיש יער )וופגען נפתלו לכן עער(ס ס3כוכיס ונעפלו נענל יסרבל דעממע*מכורי
 עכסונס יעיט 1ל6 ' י( )תעליס חנוך ועלעס כעו עמוך 6גסע6טע(' 4ימ יש *ך געייעעיפל%ק
 ונזעום נעלי ולכסא , סקר המרגשו ע"נ( )פס תסס ינחל ועחעק עמוך 5'ש(י )שס ועריסכעך

סונטי



ג גבמדבר
 הלויש. לי והיו סלכ: כעגיעימ מפס לעס עמסנס כ"ט( )עקלי תככש *ים מם עון,סוכמי
 נעון עמילי טעו ול6 עיינינעס 7י6 נליענען *נעל לויים )יש נ6תוכמי 6ז כסאח מלויים36ל
 לטים: וסיתר( וי65ס עולי לי וימי כעו 7נל קבין על יורר( מתליו לע"י עם טש פעלסענלי
 סלוייט ס6ר ככלל יככטו ול6 כעק7ס לי 10bP סלוייס נכולי *גל מ" בכור. כל לי כי)יג(

 3ת5ליס 16 כי D~b, למפקיע ודי(ס ככול, סורס ככול *ין כי יטר5לי ככולי שזל סייוןלסימנס
 סייון מנמיכת ול6 לין כם6ריס יסו ככול ונקיוסמ תעיד, כעמרו טר6סוכס ונקיוסחס ליסקיסמיס
 ס3ט כל סעעעעוסו סלוייס, 6ת ולקחמי סמלם ס*על ועסכי ; יהיו לי מסייס חסו יטל~'רכולי
 על עודסים ימעיל סכולי געלנו ים עלעל ולקנת ; ס6לסיס כי סגם 6אי מלנוסס 5מס bSכעו י סקתס עלעל מרעעות סלילת על י כ ע"מ ועשנו עלסינענילגע(י יעלעל עיל געס~טינעל )יעי5ד נכול כל לי כי מתריו 6על וט לחלול ימל~, ככורי למייון ימיו גכורי1(ס qbלוי
 סחם לוייס סמלממ טעם נתינת elnp bS3 סחורי( onbn סעפלסיס )פירוס 3ו:וליס. סקנסלויים
 ערער ולינריייסנכוייס,

 נס t(Lhwn ופ' ע69 )נמ' מזכירו סל6 כעו י עיותר ישראל בני טחי
 יחנו )כס( : רנומיכו וכדעת לע"מ עקכיס עתוך עעלת ספטיקו סלוייס ס3עלמ וסרכים" ;לעומל וסלחי סלוייס על כן גס עוס3 סו* ס6סריו יסיו ולי לס63, סו6 סלוייס לי וסיולמילוסס
 olpn עס ימנו מעל חיבל 3י(ס כי , ועללי גרסון ענכי קיימי 33גי סטפעיס נעל סיגם ירך.על

 ו6ססל נימנם. ימכו פעל סמקיק וכקן לפוסס, יחגו מעסכן ילך על אנו, סנוטכן *תליממכוסס,
 סקרם נזו וכקילו , כקן( )עלם"י סכי(וגס כעמלוקת קלס עית 6סר קסת נכי סנעסכו על ג6ללעז

 ס5ינס לסורות עתגיימסן מעסכן תחנוס עקוס ספליי לכן מעירו, בקלון סתמכן וכנתוסעקיס,
 סזכיל י63יגך 3סס, 5פר סכוי עוד ככמונ עמס זס טעטעס ומפטל סערכן, ילכסי סכני לסיוםהפוייס

 ול5 ועסעלתס, 6על וכקן , עררי גני עסערת , נלסון גגי עטערת כקעור גועהציסס 5תנעטעלתס
 עלמ קסז כנכי ממעיט שסמר, פקודיסס 6)נר עררי ונכי גרסון סנאי qb ולוס טעומיסס.סזכיל

 חני3ומס ועל סגעכיס מסינוס על יורם נוס מענין כי זכר, כל כעפפר רק פצל ול6מקו7יסס
 לגני ומעון זס ססזכיל עעס הלוי. נשיאי ונשיא )לב( עקסלס: ולדעת לעומס סעקוסלפני
 רכסי 3ע37ר 6על זוז 3סכםס סזכירו ול6 וערלי גרסון 3ני על תעונס סיס 6אער גסקסמי
 כיפתית עעי(ס סקיס D713DD גוסה מסיס קינת 3גי טל געס5ן סוחף כן גס סיט פ5לעזללפי
 : ערלי וכני נרטון כגי ענוים עס סחמף סיס סל6 הימעל %סה"כ וגו' *לעזר  וגקודס מפרסםנסוף
 כונס פטרם לוייס SD 5סס נסעם גס כי כסתומי רניס למון *ער ל6 הלויים. בהמת)מה(
 o1D71e רפס ס3גוריס ע75 פי' ישראל. בם מבכור )סו( : לס"י כע"ס יסלסל סל "עוליםפטלי
 כ"3 סיו 5לס כי כ"ז, יסרבל נכולי על עודפם סם סלו"ס . סגין טע5ד qb לע"ג, סלוייסעל
 סלויים, על ניטייל תוספת יט סנכוריס ע5י 6נל ונבות, D~D1 6לף כ"ג סיס וקלי( ולע"ג6לף
 על סנכוריט O'D71D תיו ל" נענין נע7"ל וכש D"b, לספקיע 7ייס לוייס גכולי עטות נ'כי

 עבות ג' וסיו רכול, סתם נכול מיין סנכורומ חסן סו5* י עליסן עויפיס סיו גנכורות 6נלטלוייס
 סס 6על זס ועל דקרת, סירוסה וסו* רע"ג, סנכוריס על עודפיס יסרבל נג:ורי גע5*נכוליס
 כלסעפלסיט: e~pnc לגזרון 6"5 וכוס 7קר6ן פילום6 לעועק כלוער לדרוס, עע 6תס 6יןליעז
 לנקנים עיופד סנו"ן כי נערס, ונ6 )ר36"ע( נרסוס כעו סנו"ן תתם מע"ס הפדיום. כסף)מם(
 3ננומ וכן כתקועו, מע"ס 631 סנו"ן נפלס זכר לנכור רק מפדיון ם*ין וכבן וטטפותי ססעלשנכל

 ויעל נעליס, זס עטעס סו* ויגלסוס, סלועיס וינצו ימרו וננגומ למסי תמן נמן' שער5למח7
 כחף קריו לכן פדויש עדיין *יגס סנכוריס ען עמס מלקחו 7נסעס פ7ויס כך ובטן י פדיוםכצן

 כצף קרצו למסרן עסס כטנחנס זס 6חר 5תנס י 13 לפדומ כעוכן סכקף על מ*ןו ססססליוס,
פ17יס,

 ותופס סלוייס ספיו מומן על היבויש. פדויי על גפדיס: סס 5( סכינן ל5סין סננו"
 ו3מ' סלוייס, על סעויפיס טפס סיתריסי רע"ג על ת"ו( )פ' *ונר מכנר 6חר ונדין ודיגי)רם"י(.
 עת קול לעס , ספו7יס סלוייס ע5ד עודפיס סגקל6ו כי(ס' סעו7פיס פדויי 'צליסס אעי חולע"ס

 לס"י פ" ולולי סגסדיס. יסליל ע75 יתריס סיס ל"ו סלוייס ס17יי על שידפיס נססלקלותם
 ול6 ע5עס 6מ טססקיעו נלוייס מסיו נכוריס %*ומ סלם טומן גקר6ו טלוייס סיגיי עפלםסייחי
 )6ויטלשזען( דגר 3עד יגר נמינת bpll עגינו 6ין פיס לסון כי ימק*לי נכורי קרוסת לספקיעיכלו
 , פדוי כקרפ )3עשרייעע( עליו עוטל ctca סקופ יון ומנפטר 7נר מסענו7 עוטי סגעסס כלכי

 י סגלומ עול עמענוי חפפי סגעמס פיוי טגקכ6 כתו מכס הדסי תעומק פרגי יטונון, ס' ופדוייכעו
 כסטרו ופתם וטקרנתס:  נקימיסי סענודסי ועול מוג ממלם עליסס תוטל מסיס סלוייכו, נכולי'נכס
 נקרבו ספיר סכסניס, סרות כ"6 נק7סיס, ססקרנס  ענודת עת עוסיס ט*ינס תפסינ( וכעסועזם
 עכו6ל זס ולמי סל*סוגס. עע3וןמס סססיס וכעסו סגמטרו ol~ic *ומן כילכל סלוייסי'פנויי

3עקל5



 ד גבמרכא9
 כלל סירך 6ער ולכן סלוייס 3פכוס נכורומ ע*ומ סלם מסיו רנומיכו טסזכירו עם ע5עונעקים
 )סל"ע( רס"י וכע"ס ע6ומ סלם עוד סיו טנפרטן tqlb qb ועטריס מגיס רק מסיו מלוייםמקויי
 ועעס רע"נ; קך סלוייס על יתרים 'Sb1D נכולי סיו ס6לסי סלוייס רכולי ע*ומ סלםולק3מ

 סיויס לסיום %יכיס ססיו סלוייס סך 1mb למ3מ עתסים מסיו סלויים, פכויי עלסעודפיס
 ירע על כצו סקנס על 65%גור(ן , ועל 6'ע. למפקיע וייש כתולש למיוחס ע5עס תליופטורש

 : %6מך ועל מגער עלנעיגיך
 למס 11pb סיס לכן קורס כי סעגן' טכפתלק *תר המחנה. בנסע נה(זח

 ושמו )ו( : )רעע( לכנוי
 סגל6סיסס געעטיסי וטיכס עמפלקין סנייס טסיו יי( כ"ל  ליעי  לרלופיוובדיו.

 טיכס 6נל ולכחן לכהן וסולכין כקין סיו ונתעשן 3טגעמ ננומק 6מי יחסן וסכגים עניםסיו
 סעמניי. נשווע %ן ס*על 73יו וסעו עס כן 06 נר5סיסס, עניס ממס לפי עלס ~*מנסעטיס
 וענעגעיס למוליכן. סכום6יס כמפי על 73יו יוסעו ע6וללייגיט יעקל ללגו 3מס מס סמוס'ופ"
 טליאת לכרמק סכלים כל עכנימין טסיו 1DbS עד עדיין מס סיו ל6 קסם גגי מסלי זס נפי'טס

 וסעו עי' יסרע3"ן ע"ס. 6טריס, סירוסים סס ופירסו סק7ם' 6מ כגלע לר5ומ יגהו ול6כ7כתינ
 ניגס סנטוס ויסריכו רמגיס סטנעות סיו כי נסס חומו לסחת יע6יס לסיום 6ותס סיתקכונייו
 סומיפו 6פי6י ילמס פמור6 וינ"ע מ"6 הממם. וסלחן ועל )ו( : עענו יקורו סל* וגלניכרופס
 6מ %כימים סיו טעליו ענמון 63ולס סיס וס3' סק7סיסי ק7ם לפני סקו7ס נתוך נפגים סיסוסוט מעיי עליו עונמיס פסיו ס6' ספנים, ללמס סיס מלמנות כי %3קל*י מפל 6יגו ונ6)נממינוס,
Dnlcסלמן ועל 6על לכן נ'( 5יש עגמומ )עיין ס3ויכין סקטרמ 3סעמ ספניס ען 13 ני5י5תס 
 סמלכן על ל6 ונו' סקערומ ויתנו יתאכלס יפרטו נפנים מעועי סמלמן על כלוער וגוי יפרסוספניס
 ש6 פכים תעייימ, ל6 טעם סכסמ כ"6 אינס ללמס"פ סיס סתסעיסו 6ף כי נפולס, סעועדסמכי
 כמרי 5על *לו כז. ואחרי )סו( לע"7: כ"ס מרועם לסס"פ OD3 כע"ס ססעוןי מסך יגיעילמון
 זען מסוי סיס ונ*עמ nbDS, קסמ גני 153 סכקוי הסרן כלוס *מר סניי עםעע סיס וי"ונל6
 lbDn~ ו6ל  שלפרפו על 6ים 5ים לפקרי הסרן 5ו': 5על עד לכ%תין 5ריכיס סיו כי לזסי זסנין

 נ3סעלומך עב"ם כןי חמלי ועול כלופל זענו מופפמ על לסורומ וי"ו טופיף לכן שח"ז,כנעקר*
 כי סקו7ס, כל גסן םיוכס נטופן סעט5ומ 6ת מנימו 5ל תכריתו. אל )יה( : כן וחמרי "'1ט'
 סקריי ת"ג( )יועם חו"ל טפפרו כעו לסגרימסי סנר( יסים וזס er 5ת זס סי7מפו יקרס סחוסן3זס

 עלוס לסיומ 6מ7 כל יעמין 5נל וכס, סקו7ס כל סיסים ול* אותם, ושמו )ים( סימן:גתרועת
 סכסניס יגעו מל6 כמיי, למון פ" רם"י כבלע. : )סג"ל( עימס סיתחייכו 63ופן ר6ם קלוסיגסגו ול* מנרו 6מ 5ים למקריס כ7י סקנס כלי 5מ ונכמס כמעכסן לראות. יבאו ולא )כ( :ועומס
 נעגין סמילס לטון פ" ולסל'ס למוכו. נגלע ססו6 מכסיי Sb וכליו סקסם מגוחן 3עסלר*ומ
 לעכס סס. ירקו 3ל קסמ 3גי ימרמקו מעסכן 5מ לפרק כס%מחילין וטעעו גלעו, 5ורממיךוררך
 עין סרך כמיעול נצלע פילסו מעין, ען נוסל טסו* סוס כנלע לוי 6"ר כנלע עסו 6ית5נרנס

 סרף וזמו ערילסי וכללס ותחל קומו ועכפס עליו יורך IDk 5מ סעכפס מסעור)5ויגעגנליק(
 ומרף כרגע עועטי זען עכיכו כגלע סע63ריס ען סד 6ער k-ri דחוס ער*ימו. פעין מגרפסעין,
 1Db, רגע לי מעמן לוער כסיריוס עשי נלסון סעגסג וכן רקי, גלעי עד י"ט( ז' )כ63יו3עין

 %5נס סקיס. 5מ ילאו ל6 עין וסרף כרגע qb סעקר5 וטעם רקי. גלעי עד לי סעמןייעל
 לווי נעקום עקור ג60 ראש. את נשא )כב( זס: נפירום יעין נכ3לע ור(ערכ* נלריהםכמניר
 לעסומס סתנס6ותס מחלם סיס עניגס כי נ'( 6' )לעיל 1hD ימליל נעכין ויעל , סעור ונולכעו
 כחלמם וס' עלך סל כלגיון נסיות סמנם6ות לסם סיס טכ3ל כלויים *עגס יגלים, 7' ממנות7'
oa7 כסא געמ ועניגס י יחנו לפסכן קנייD"S וסו6 , עעספמומיסס 5ממ לכל עיומימ ענו7ס 

 סעפך על סיורם עקור למון כ60 כ"* ס5ו 5ער hS לכן , לסס פסיס עס על תדם רכםגסי5ות
 חנלמ 35* פירום צבא. לצבא הבא )כנ( : )רעש( לע7רגס עע7רנס ועתגס6 מולך ר5םגסי*חם
 לסיומ b3k1 כל 5נ6י ~נ* וטעס )פעל6יין( ענו7תס. נעסרמ לעעו7 יחד סעסממפיס5גסיס
 לעבד )כד( ופק7יסס: ושליו לעעלס כענו6ל *ג5וסליעסען( פער6יין 7עס )זיך סמנרססוחף

 3*רסע נרטון גני ועטערמ כמטהר סלעעלס לפי י סעסע 3עת ולתמם י נחניימס לענודולטשא.
 סיס סחניימס געסעלמ ענו7תס ממת ססיס עס סכל כ5ן *ער סניימס 3עס עסערתס עלדגל
 יסערמס מסיס ססכיימ נעת יעשה. אשר כל ואת )כו( : )לע"א( סעקע נעם סעס5 3עמ%רתג"כ
 ועקטמ 5נמ כבון לענוי, כדי ונסנילס לסס יעמס *סר סכליס כל se1 סילם סכלים כלעל

 : 4צל( סומכי" נעמ ענהמס s5s1 ס%סע משאם. לכל )כז( : )סג"ל( י סית7וח ולעקורלגעוע
 סעטס SD ססונחס כן לסס"י ענו7ס ססו51וס כסס כי ' )רה"י( סמיי סו5 עבדה. עבדת)טז(

ננהק



ד ה דבמדבר
 י4ע3ויף4, טלעומ סי6 ססתמס מגס 3טעס0י 680 6מ עננת WS 6טל מ"מ כמאם ענוות,כקלפם
 סת5וס עעסס לסיום כדי מקרנס, ת5ו0 על סטתסס לעורל תסוללח ספיח 5ייו' חילא

 עעע7ס על qpb גגי וסתטורריס DttS) )07"נ סו6 על6 ועקרב , עגתם ענית שרגשת ,כמע"ס
 על עיכס Tnb גל עגם משאו ועל עבורתו על )מפ( )רפס(: ענויתס עעל שבה' לידס*ן

 מידע ומקייו' ושל עס6ו, עטקל כחס מיזע סנקיעס נעם תם*ו, ועל יחסני", (DD סיעגאסטטית,
 : )רפ"ק( obtn עסתלת כלי 5מ מפקדו ו3סמומ כתעול נסס סגקוהיס סים16 סכליםמעות

 תערס ענוים חס סטועפס, וכב"כ נזח ככלל סי64נ7רוננם ללניו ל6ו1 נקבה. עד שכר )נ(וק
 01כק3הי מזכל נין מע6% כעו סיס 06 ס6נ7לוגנק כי חסי י י4תקוס נזס כנזכרסלפון

 , טניניי(ס עה4 6101 0ק5ומ י4ס ויוקנט סוכר כי , 1nSDD גקני4 עי ומכר סיער געס ככלל 0610ני4
 ו*נילוגנם טותטס כ"ס( )נ7ס י6עליגן כן' בינו לנותיכו יעם 6תנס ותוניס, פוייס וסנדליםעו.
 וישי זני סםלמו נקנס עד עזכר סכ6ער עקים גי6מ על ס"3ין 6ין כ6ס7 ו6ו'יס לונןטללו
 דתסיי3 ונסמרי , 780( ופוסנ עתמכנ )3פ68 סרענ"ס ת:8מ ו6נ7רוננחי ברנטס ול6 ויפתונקפיי
 bSb עריס פינו עקיס עכל עקים( 3י6ס על חייג אוינו (qb עכ'ש 3סלום אפמננםטועפס
 )תפרי לסכלו 5יס מנין מט6 האדם. חמאת )ו( oa93b: לזרע שים קל6, 67תר מסלחיםעלסון
(hultואגע גי4 וכחט 6נ7ס ע% 6ו וגה נסקרת נעעימו וכמס ויקרם 0עס מסכל כל גיס וכולל 
 סכלת וסוף מגסס סעעון עגיכו 6טתס כי לסקל' מנועמו ככלל ססי6 סנטם ופספס ואוזון פקר.על

 למסוגם זו ויחו י"ע והתודו. )ז( ; תנע 6סר 3נפפ ג'( ס' )ויקרך כמשם לסקר, סכגונע 13סכענם
 5ין כי נכון וחויגו כל. לעיני גפ0 לסחחן0 כריך S1b נלקו סעמחרט 3ע0 לו יי b,S ול'להמצאיי
 סלק סו6 זס ונקער 6נל , סעיס כגוי עמוס 13 ים כי נרסיס חפתו לפרכס 0עונסל עןע0%
 מיי3 6ז 3סנועסי מסלם לו מכמר תם לו סמיי3 סעעון לנעל עע5עו יויס 6ס וליליימנתי,
 נכפירתו עועי וסו* עריס 7כם163 רנומיכו כגעת זס, %ר סיתור לכסס וקיל פועם3מוקסמ
 על bSb עליית יזינו 63יס סם לכסליו מקרנן עם סמועס כי טפאס' ל6 סקרן לק עסיס6יע
 , כריך שינו עקלם ווט עמכו. פחוס ל6 סו6 כיסר 3ר6סו ר36"ע פי' כראישו. אולמו : ע5עופי

 שסיסי ל6ם כמו מפלס עבינו נר6סו 6נל מקנסו, ל6 כלו סיסונ יגענו קסתו 6מ עססיגכי
 6ין כי לכפרם, מיחס 60מס S'b ויניס ככועס ימן זס ויסר , מכפל סעעון Db "סיג מםלסופעעו
 )רם"י(. לו סגממיינ לעי לו. אישם לאשר ונתן לו: 6סר 6מ לנעליו ססינ oxI לנפרסעקום
 ולעס לוי טמיינ לעי לob 6 יסיג לעי תסעו, 6מ וססינ עקויס ס6על 6סל כי עיוהיי זסעקרם
 SDD כי לי וגר06 י לו סו6 לתמר נפסוק כ"י( ס' )ויקרת עע"ם , לו 6סס לכסל וכסן ותערמזר
 ען סו6 *גל נענען(, וילל )ער מרגועו ודין ני4סנס, סתמוינ 60ים על ספל 6עו טאונתן
 מנקר, גן 5מ ומסט וכן , ויחי ראם ליוקף ויחתל ליעקב ויני כעו )6ינ7עשנייע(' עיאייטסנלסי

 7Db וניטווס  וספפטיי, מטוסט 9D1ba לפגיו  פריי  ייס 7D'D Db  טויבו מפולס, שםהשפטיי
 D'bk1 6ת עיני 6יט %ן ונרן עלם כן כתו נעכיכטעטע(' )ע6ן ומלנועם סי0יס מי יסיפרסי,
 63יזס י0י0 נסינר4 סיוב כ6ן ים ו0טעס , DDDbDD9D) עמעט5עי נענעי )ע6ן ומרגועומנומן,
 0נא7 על 16 עליו עיט) 0סוג olpn עכל 3ר4סני4 ר4עמוינ לוס נכייס סדין qb , טיסיםטוסן

 גונין כמריס 56ל סוג סעמוינ לז0 ים 6ס כנון כיונו, 5מ ולסלם לגגומ olpn ל0ע5י6לי4מסדל
 כי , זס עקרם נפירום רנומיכו יעמ סכן לי וכרקס מוסו; 6מ ועמלתין 'אחרים ען סמום5מ
 ע"כ. לו, 6סס 1Db5 וגסן %'ל 06 ונומגין תזם טת%י6ין נמולו למוטס עבין י"י( %סו3וסאפרו
 6ענס וכ7כמי3נן. לגערי עיומר כעלעל לידס כרטס סי(יס עיפם סנזכלמי כוונם על סתקר6עירסו
 0לו0ו לבסר כמ3 ול6 לו 6סס 1Dbi וכמן 87ה4 סס כמג כי עליזי סכין סל6 3רם" ססרטיתי
 יחצ"ן וכן ל"6(, )נעח"יס יס"י יל'כ סלו, סטנךן לעי קרן סו6 אטם טלו 60;שס לטסי6%
 SD'1 ונסנט טגזל עעון שומו ob וז"ל, עלייתו וסוטיף 6ל0, 37ריו מעמיק כ6ן סלאנו וכןסס,
 וכו' לסתעון 7סיינו רקונן לו פגסמייג לעי bSb לרקונן. ימנסו ל6 למיעון חת3 ור6ויכן רבונןסל

 , 76ע ול6 3ער ופגי לווט. נעסכיל ר7"מ וכ"כ סכ5טוןי סתלוס ססו6 טלו סקרן לקוטר 6ערוכלטו
 %3 עעל עעלס ענו6ר ומס , ויקרם נפ' סג5)נריס 37ריס 0זלמ 6ל6 נ6עמ כינס גילן פלפס607
 ונמנע 03 וכסס c13b ע65 16 עעיתו 6מ עסק 16 נגזל 15 יד 3ססועמ 15 5:פקיון געעישוכסם
 וגמן למון נ6ן סורס מערס ונמנע כסי 06 עלאס סחסיינ עילס %י כל ועל הה, פקיעל
 סלועו, לבסר תמן לעכמ3 ימהל רשי יייק זס עס- כן twS 06 ל7תנ כסלגועו לו 6ססלטפר
 לף 6טס "לבסר ערועיס 11DS לנמור לקלם ל" עוינ סל6 פס, עסנ6מליס Tnb מרס' 6ל%6יפ
 6סס עלמ לפרם כווכמס סחין ערול סיגל , קרן סו6 6סס קאי( )ההמגוזל עשס וכן ; יוכל 6תפכולל
 5ת ומנא כעו במתמו עון על סנ6 לנקען סובל לשיא יהלל 6טס פעלי ליייומ 6גל קקימא

קמתו



 הבמרבה*
 SD'1 ונטגע 3ו וכסל מגזל סקלן וסייגו 6טעס עון 3ו סעסס לעעון 16 י )סולי"פשער(5סעו
 0060 לסטיי גומל b*S 6ין ו6ס קל6 על מס מערו ולכן גוט(י שערטול7עטע )067לסקר
 %-* ל"ע(, ל"מ )ע" .סכמזליס S'b עלגך כך 6מר סלעי כיון סקרנןי על פירוסו סטיןסליו,
 )טסו6 לו 6סס לחל ונמן ענין וכן סקרן, וסיינו 6מעס גו סעסס סעעון לססינ סס פילוטוע"כ
 עעוגו 3ו לכמול עזו 6סעס ועמס מלסיע 6סל למים פירוסו Y'D ססי"ן( למתמות ענרמעל

 חצי ס6טח נגיס 6מר ט36דס 3על 16 מסכיל מעלוס סעפקיk~ro 7 וסייס ' לסקל עליווליסנע
 מו3 ס3על גנז כי גנזלי טל מוכו 3על על לו 6סס לקטל וגמן 1WbW לסח ע5עגו נדפוקו6יך
 ע%ט ל6 וכן תגס גדש מכ" ותלי גליון לסקר נסגע ולOD) 6 ל6 כי ע5ועס עולס iDDל5
 6מס  7עעלמ דל37ריסס ועוד סקל, ום3ועמ כפילם 3ל6 לעלוס מלוס ממלווני סיוג על 6ססלטון
 לו ~blk לשטר גיפר דפס יויקרי יוקרש דינך  סך לפילף ספל יותר יר"כי ילפותי לעיקר*יחיי
 עויני  יליו  טייך ססו9Dbi 3 יופר יומר טסינל לסון וסוגיתכנוי

 ופפספפחם י סנע"ס וסוך
 עסזילו ו6ס סיס 63יי סס מפילו לנעליו לסמזירו טונמויינ לטקל וכמנע ינכפר עסעתיקוספוסקיס

 ל6 כמלס דנעי 7כיון ע5עו, לנגזל סעמזירו עד סטנם ידי י65 ל1n1SbS 8 16 סגגזל סללגכו
 nuDJ למזל ים דפס דינם סך ל6טעעיגן עססומקיס חד 6סתעיט ול6 עמס, לייי' לעטי עדסגי

 עחעמ למע"מ ומעש לגנזל לסמזיר המול qb 3זס סע6 3ל73 1ל6 ל3ע"ס, ננותכו ססנס י7י י65כ8ן
 3ם3יל תרומה. וכל )מ( מזז: מ" סוסית מ"כ וע' r11W~t %6י גליך וס37ל  ררתניסיעגוו6
 %מר ו7וק6 לכסן. תסיס י וילעוס עיפליעו יקדימו 6סל תרועס, כל 6על טיעול לס 5יןסתרו)נר(
 ללעסך סכתונ b~D9 63 בסמיי וכ69 נזרוע. מכסן סיטלנס ול6 י לו לתתם סנעליס 6ותסיקרינו
 קריניו. את ואייש )י( : )רובתן( עקש. סיטייי ו3ל3י עומס מרועם גלנו כל לעמות ר5סס6ס
 ועעסל ל3ע* ונטע סני עעסר כגון י ל3עליס ימיו לכסן, ליתגס סכתו3 3סן 5וס סל6 סק7סיסכל

 לכ-וק. יתן אישר אייש למעליס: עותרין כן פי על 5ף לסי ק7ס נקר6ין פסס פי על 3qbסעס
 לכסן טסם 3ר(ס זכות לגעלים ים קרם( 3פרסמ )כענו5ר לכסן לתמס סכתונ נסן 0150ק7טיס
 : )לער"ן( ל3עליס. סנ6ס סטונמ נלעוד ועעיל5 , עעגו לגזלם סכסטס ס6ל יוכלו ול5 לו, ימנם6סר
 ד6י0ו 6ים 5ל6. , הגי 3מ7 7ס6 6ים D'b ע6י 5'( )קכ"7 ו3עכלרטל" ערם"י איש. איש)יב(
 קתעי נוף לכנוי סל5סון *ים פייטו 5תת". לגני 6יס , עגולך עיס סיס הרעיל קל5 וקיים6יס
 מלסטו 6ים 3ין כעו ס6סס נעל על מסני וליס )יעע7%( ידע 5ל 5יס כעו םיסיס עייפיס

 נעל סל6 עעון ווגוקס סטים 05 עעון' סטים וגקס על רנותינו ט6ערו לנס וכווכמס)עסעע*ן(.
 נעיכיו ותמסד %יעומ ע7לכי סט תשסה. כי : חתו 6ת נודקין ס"ס rb עיעיו' אקולסגעילס
 נשלכי מט סילם"י לכן במדי מעגין סרטים סגי וגטט טפס כי )לם"י(, ועכול עעליו סטםכעו

 כיי נעיטו" "ומחסי עה אעם כטע"סי פן לאפק עלי' ים זו ולקנס ספכי5ומי לדרכיסלגיעומ
 ונויי עעל סטתו תתעול כי 6יס בוער די וסיס תסטי( כי לוער סכתונ סבליך לעס סטעסלמודיע
o)nbסר6"ס( כעיניו התססי לס גרפס סי6 ס%יעומ עדככי ססטייתס לסוייע מסטי( כי 5ער( ; 
 עניט מעוקרי נעונן נטי( סרס כי גטיימי ססול6מו ממטס נעלת ג"כ נכלל סמס7 ענין כיונ"ל
 ערכך גט"ס עורס ורונו מלוקוס, רעות עסגי וסעמם3ומ סיעות 6מת 6ל וסרטון ס7עמכטייח
 יפסילו 7מלגועו לעס עליך גטו כי כ"6( )מסלים כעו סיען וסעעוומ סעעוקס 6ל וסטונמיסר
 עססנות מלס ל3 3סת6י ומסבין תרגולו רעם פורסי כי לעסי עליך מרטו כלוער 3סת8,עלך

 סעמסנס נטיית )שעל67כט(, ממסד ענין 3ע5עו וסוס 3ריטען(י , )יעגקען יבטיל ל63תרגועו
 כמערס וייני(, סגם ומטלטול סתנועס סגטייס ענינו סט סרס הרעי נלסון וכן מנרו,לחיוגם
 טס ועוס י wg) עלך )ע' עקשו ס0ז3 15 סזנ 6מסעקיט

~W'D 
 סעתולנעןי btw כע"מ סיוט

 )%16וכטםפעל7שכטיגע(, ססלי5א ילך 6ל לנטוים סמסו7ס ל6סס תוקל סו6 נתלעוד סונוזכל סוטםומס
 חסודס לסיום גורעם ספלי5ומ Sb ס3כעייתס ר"ל כמולס סול06 חונכו 7קל6 מסער( נלסוןוכן
 3חפלי יעלו לכן *וג5וכיקסעלדיכטיג(י וויל7 )זי6 תסטס ותרגום גטע6ס, b'k~D נעולם רסעסעל
 גאל תכעס ס3עלמ וקמלי תסטס. כי וגו' ת"ל לס 't~DD עם מבעגו bS ג3עלס bS תפק ניעלסתפק
 סיעו , הח"כ ס6על נטפיס וסים ונטמלס הומס D'b וסכנ ע5ער ונעילה ' סממי סורים כןגס

 וע65גו געע06, פן וסטוע6ס סמכינס על חסויס ססי6 כ"ל nt~DP, כ"6 וו67ימ ופוייסמכייס
 %סיס כעו ננום6, סעמע%יס ין~7יס ען 5ח7 % עמסנת כפי סג5עכו 3עקל6 רנומ למונומכוס

 לפעול סלבס ססועל טענת כמי דמיינו סיים ענים וגוגנ סעונ7יסי נעמסנמ 6לסי' ממסהמליס
 ילידת, סילופו סיסת ונסתרה. ושכב )יג( 3ע5עו: ססו6 ו6פמל 6ונקין 16 גגנ גטעכתעיעו
 סס עעו וססתס ססתל לפית עתו ומלכס סכקתלס 6ותס, 6יס ססכ3 מעי לייי 63ס כילדכלועל
 וזיתם טקהס, מטסט לניקול וי"ו סי5 וגקתלס סל וסו טכיג0, מיעול טסו6 יוונ05כדי

~tpS והתנעות



ה הבמדבר

 כדי 5ו)נל סוי גטקעס וסי* קוער כטסות חמיר0 מיעיל כעס הממלם עא( )נ,שסת%עוי
 סרברי סי6  גילתס bSn וגקתרס סכת3 כר36"ע ו7ל5 ילגעע0, 3עס ל%ומ כיי ססו"'טוע*ס
 רצוי סי' כ37ריו 57י נכון ו5יגו 0טוע05, על 06 כי 60ט0 על עומס  5יט וגחסרס פלפדלדעמו
 מנעל ר%5ח )7% לעגו חמירמ0 מע"י ססכינס מסד פיגום תעלם. טוע5מס: סחלס סי*לוער
S)b1 לס סקג* ו0 עם סגסחר0 תומס ר5ס סנעל ים כי זו: קמיכם עעגו געלעס'SD 0וט0ת 
 6ם רק פלפוי ע"פ  לסטקימס יכול סיין יטומע כר' 7סלכ0 מומסי 0*סס *ין טוע*ס, כייעעו
 rb טוונ05 כדי וס0תס זס עס סגסחר0 וסעייו  1%30  פריס מניס פי פל לנפל סספידסנורעס

 קנ* 06 כי טועיתס, על סיעים עדות טוס כין סיין בה. אין ועד : טיילי קל6 ועזםטופסי
 מפניו שכנעלג עלית 0)נעי7 5ח7 עז כ5ן וים נעליס קגף "מן וגקמלס עיים יומני לעלסלס
 60 03 5ין ועד פירס"י וכן י לעולס 3על0 על *קורס זו כי סותם שיגס עעו לס פקגיי זסעס
 פי' סיטם 7נריס גג על ו5ף ע"כ. סומר, סימם ל6 נטע*מ ס*על 7Db עד Db" נס סיס6ם

 Db ,b"s" כס סבין כ5ן מירם"י olpn עכל גס,  ים *מד S~b עריס סני 3ס סבין נס *יןועי

 סעיס 5ין סיס שנדינת TD לס סים קוטם מס י6ערי' ויי 7ף 7שוטס הוגיה עס"י כ6ן דגליוכי
 5ף סס ומירם"י י 03 7י7ע 7ליכ6 03 6ין ועד גטע5ס וסק ונתמרס קר6 ע57על *ומס3ו7קין
 עיזי י5% עקך5 5ין , עוד מסתיר סל5 671ימ ולקיטס הכועס גשמן לע"ש לעיל 77לטיגן נ3על

 03 ים ס5 , ספרס0 וכל טסתו 6ת סכים וסלי* 67על סו6 03 ועד סכי געי לי ו7ר6"מסוטו,

 הוטס. ללכת סיף 0)נ"ל 3731רי וסנטו, י"ס 3תונל ע"ס ע"כ. *ומס, 713קין מעקם *יןעד
 וניסוג קיע0 7ליס סוגי" עט רס"י 7נלי לסטמת ע76 ונדחק ו' דף 7קוטס עמך ,כר ל6וסל6"ס
 ושיגו גססיס ניגפי תילתי 510 03 6י1 ועד כי וסעפי וסעת6מרי סעוק7ס עס סעקר5לטון

 על )ניופדיס רם"י 37לי כי שלוי ל7חוקיס יורך ובין ע"ס. סנסרסס, סססק*ס קדר עסעתסנל

 עי כתורס סג6)נר וכקוס כל 57)נרינן וס5 ונכונו. על ימום3 סעקר6 למון וגזם ו', 7קוטסקוני*
 על טייך עד סתם 6ל6 י מכיס רק 13 סעכוון bD'1 ע"ג( )פ"ו רע"ק נמוק' סל נעל מניסיסו*

 ים 36ל עריס סגי 03 סטן ר"ל סקמיר0 על 03 *ין ועד סי' ורל3"ג סניס. על וכן 1Dbעי
 סנסתרס 6מד עי רק 63 ל5 ו6ס טניס D~D 7עסק0 יסוסע כל' 7סלכס *עו חס 6ח7; עדסס
 5י סרק )ערע3"ס ל3על0 עותלת ו50טס גמען 5ח7 עי *ין עוע*ס כדי וססתיש קיוי 6מלעעו

 ט0וריס וניחו 610 סי50 רייגסייט( יער )גייטט טסרס רוח ר"ל קנאה רוח )יד( : צ'ט(7קוטס
 נקג5ו 3סיגמס )כר"ם ונקיותו ס7נר ט0רמ על שרעי נלסון יורם קג6 כי ועוןי מט6 עכלונקיים
 למותרס סיסים סו5 3סתר05 ס)נכוון כי , )511רנען( וסמל5ס ס*זסרס על גס ויוכה , קכ6תי(6מ

 0ער06 על סיורם וסר לסרם 7ועס עון' וחל5מ bun יפיג "ל% וטמורנקי
~leJc 

 , ליכט( )קל5רעק

 00תר*0 ידו על כי י 0עס( 5ת )וסזסיר וסתר5ס ס5זסרס על גס ויורם י מרקיע כזמריזסירו
 ב'( (aD1p כונרו ומפיר ו0מט5. 50ולמ געכסולי  יכסל  ול5 סתורם ג5וכ ללכמ סעומרסימעולל
 לום עליו וענר וטעם רנותינו. יעם על cr3 יריו ל* סלמון ונעלי סמל*סי לסון "16 קנוי*ין
 געלתם, ומיחס סמוק מחוך 5יגג0 ט' 5ים OD מסחרי Sb נס וכמרשמו כרסמו סקג6מו , וקנםקג*0

 רומ ר"ל קג05, רום 13 טככנקיש ע% כ"6 5'עס, עליס ולמטיל ועלינל1 י6ם קלות עמוןול"
 לס'ותס יסרר כררך ל0וליכס רולס ונתון גחם 731נלי הכסול עכל לסחירס גס וונזקיירט0רסן
 לומ 3י גכגם כן 05 5ל6 ל5סחו עקצו *07 6ין קוטם( )ריס ואס ועוןי מט5 עכלטסור0
 סבין , ספג'תי סרומ סחפעליות ס0ו5 קנ06, רומ עליו וערר עלילמ ספרס0 3כל י(כי,ו3ע07זכיר עוי ונ"ל טס. סרוו3"ס וכר"ם אוטס סלכ' q'D 3כ"ע עו63 ירוסל)וי 3תלעו7 יותר וענ%,רטסרס,
 )חיטת י"ס ו0ו5 3זס ל5ם)נעינן 5חי 537 77יג5 ממורס, 3)נלומ ל5 סיריוס ג37רי רק נסוגזס

 )נלילס כי מעולס, לס קג6 ל6 כבילו וסוי' עמול כלויו ממסמר קו7ס קגויו על Snm5 3עלכ"ס(
 0טכרות, יין שחבורות על יין עכרו כגנר י5)נר olb, נגסס )נ07 "יזו סמג3רומ על יולסזו

 רומ סחחוקומ על יורש קגיס רוח עליו וענר וכן כעוגותי מתחזקות בודל על רטטי ענרועוגותי
 כעולס 0יתס ל6 פ'  D'h  פס פססרי Sb 03 וכמרס לטסתו biwD ונס כלותר 3וי סקג5סע7מ
 דעתו 0קיח ס5חריי ונרגע על" וסקפי7 התירמס על 3ל3ו DDn זו ס3רגע ל73י לטעתסקלס
  וגוונכת, מוקש פעולם 0יח0 03 קג5חו S)h סחחחרומ0, על לחום גלנו 57ג0 גנו7 וביןונענת

 עליו  מזן נפטתייס  פן לחום פ%פסנתי תדו ול6  3רעיוכיו ספיד  יירמפמ "יס עס  1r)ahטקמיית
1nDb, על c~r 1 וענר *על'SD נס סקג5תו י וקג5 קכ5ס רומ cntc. 70קג05 ונדת 0תגנלומ )נל 
 0חוק0 )נסקגוי 50ופן 3זס ורק עליו. ותקלקל נו תנגד פן נסמילמס עליו רעמו מגות סל6נל33ו,
 חוסם  סיגו מפנרס ו3רגפ  לספתס 5ל5 ס5יג0 קלס 3קגוי hS 5נל עוד, חסחתר 06 לספקומסיוכל
 וכגל ועגל , ג'( )כנסוטת סתירת קולס .כלומר , עוק7ס פעל סו" ועדר מעל ומנס וינוחל.עליו

ע3ל



 הבמדבר5
 ועכל 5טש מסטך כי לועל, כפוי סיס יוסער ולסי לין לעיי קנף וטוע06 חמיכם יגעלענר,
 טעס -הע וקלע. סכ6"ס כעאס *פסו, Db וסכיי נטע05י וסיט ונסתלס וקואי קנ*ס כוסעליו
 העימס Sb" -דעת קטת עו י נסתרי( סכור 7ל%ר נוס לסורומ , משתירס 9Db יקרנףתסגיר
 6ין תו סמסמתר מלחסל וכע"מ לססקותסי ותפלס קטיו על לעחול עוד 3על 3י7 נואןעועים,
 כפנין עקועחם לסחר 7ועס  רירן  רישרש קכ*ס לטון יגיס וסעפלסיס קנויו. על לעמול יכולמנעל
 עיני פני על קג6ס עיכי סכי ים עליו. עכר או לטתיכו: דפס *פ לט אץ עירסו, 6יסקאת
 י 63עמ סעוע*ס % רנליס גס סיס סמיכי( על ס6' סנדקיי, למתייס 60סס Db סע%יכחסתעס
 6ין כע5ערס סצוס, 6ל יתרוו חספס עטנע 6פי ספמותיס ספרן עקפי 6מ7 עם פנסתלסכען

 עס מגתתלס כגון פגעע6סי יעמס SD ני4 ל0עלחם ספין בתירס על וסנ' שלההם,למועדפת
 ונטלו געטס סעורך תולת וסוף כפי כו 6ין כי עתקסס, ס*ינגו מסוף 6ים עס 15 שמיס *351יס
 ר4טנע ע5י סו6 געגע כעעע 6סר , 3'( כ"ס קונס ולס"י מוטס, מלכחם רים )ערעניס ויגסכלס

 לי(מעוככ סט3ע ע% רסוק סו* גס סקסוי ענופ וספחוף ס5סומ, Sb וס6פ סנמ *ל 60גכימבוס
mbh)גי4 מנרקיס סוו51ס סימוכ סמא ולגעעסן 3י5ס לקלוס כ7י מסו* כזו, קלי( נסעם משומו 
 רתוקת nDbc1 סטוע6ס Sb קרוני( עסנס 6סמ 6מר י 6לס קמירומ עיני סני על לנעלסייאפס
 קיים, רות עליו פכר 15 קכ6ס רוס ט4ו וענר כע"ס קרסומי ייני  מתי תורס שעלסעעא,
 י כטע06 ו0י6 יפש 6ת וקכ* 6יר וס SD סיוי5סי יל סקרונס ססירס  SD ID1b סי'ר,064
 0למוק0 סקתיליי 1D1b על סל וסקג6ס יוע5סי וו גסתירס סיחיי סועת מועד פסיפס לפיכלאל
 ל6 70עת 7D1h ספחת כעי כליעל שעמס, ל" ו0י1nDb 6 6ת וקש 5ער א על י,םע05,ען

 חייי 0060 מתנא מוכס שערס 60לס סקשומ עממי 6חי כל ועל טוע6ס, כוס זו נקמירססימם
 לנפלם הקורר( 6ינגס ז"פ נכל ליווצ6ס קלוים סססתילס qb 0ר*סונס סקוטש על ג7יקס,עי

 סטוע6ס ען לסוקס זו ססתיכס qb מסכיי( סקנ"ס ועל נגייקס, לס די *3ל לנד סמילסעיינת
 סעפלמיס *ערו וכנר י 73יקס נ5ריכנס סיס זו מם7ס פל וגס סססי עמיקם על נחום ל6 ז*ס3כל

 DID~n כטעמיי וסי* וכן נעל, סל עמסנמו כסי 6ל6 6ינ0 הומיי 6יס וסכג סמורםסע6על
 י 6ע נטע6ס 06 י7ופ האן פי' ולמאי ; ליא( )ע' געסם3תו כן blk~D 6ל6 גו67י היגו3קסילס
 פתיית לימי 60פ0 6ת סעני*ס קנ"0 פקין ייעכו 0ל6 60ל0, קג6ומ סמי כגס עס ענין5יכי

 06 לסקתסק טיפ ן לטוע6ס י(ר6וי פיעור סתילמס על לס סיישל וסוף נחתי 5סח כ"6סנ7יק0
 י(כמונ פישול למליז ר16י וסיס מועמסי כלתי למוד קמילס ה סיתם ל6 16 זוז נקמירר(נעע5ס
 לן ולעס ob .bS כטת*ס ob  כורע ול* חמו 6מ וקנס קבס לום עליו ועגך טס. ק5לס3פע
 ראש. את ופיע )יח( שסלת: קבס כשן ים כחלו וגו' עליו ענר 9WbD 16 יתעקר* למוןכטיכוס
 נכי כתב געגעו וסלט נלוי, 11DS י(61 ניקע ססמריעס *ע"מ י )לס"י( מעכר( קליעם 6מפוסל
 צפון שומו ס" וכשן ס6סס, ל6פ 6מ ופרע כמו וקלונו סמיו נמנל0 , עגולם סו6 פרוע כיתם*
 גיגיסס ויכריע ססליסי י(כמונ נ* פכ3ל י רווים כע"מ כלל קמירס סוס כ6ן 6ין נקעת יסמיכם
 , י(כתסח על עוילומ כסססעלומ סו6 כעס פלוע כי פירסא ומס , הכמונוס( פ"נ )רים נעסנסוסות

 סעגנעת סקרם עלד י(61 סר*פ פגלוי blb גלוי, לסון סו* רסס ספריעמ  לערגו זסועמילוסו
 סכ5ס מליעם לסון 6ענס מעלותיו, כקליעם עכוקס רפסו סע7יין D~Db סר5ם' עעלוסעיגממ
 , כקמו פעל מכסוי ע75 ל* , סכמפיס על סוכנות וימיו סלפם עעל כקליעים ססרמ ע% מגלויסו*

 יעע0 מפס ועל , ס"ז( פיעו (b9DDJ 61ז"ל יעטסי ססס וויל פרוע יסים רמסו *ער גונ5וכעמסרי
 כלועל ל6ס 6מ D9DI %'ל עס כן 06 כמערס נקוטר מס ח"ל מתייקו וזר כ36ל, לסנרחופם
 סערתי 6מ סומל מירוסן עלעל ס"מס ר6ס 6מ וגילם *נור ול6 פלע נלסון סכמונ מחאונעם
 תריס סייס עיס הטרים. מי 7מוקיס: נזס ~o"b וינרי י וסע54ס סלמון נעיקל עיוסדיסיזיל ולנכי י סתילס פוס כפן *ין ולכן קליעתם מסומר לנלוי עלנס , למילוטו לם"י סס p"7Dחסו

 עי p~b7 ע"ע סעיס לתוך על. כיתן יריך י כ'( )קוער( כלהעריגן , לתוכם סכימן זול 37ןעחעת
 עיגיק נדי ל6ו מעמיקיי קויס 7ה64 כ7יקמס קללם ע"פ עריס כקרתו ול6 כנר, תעליסשעריס
 סנ6ער וכיל לענס כגון על 7נל למוכן ונומן , ש"י( עסוטיי )מ"ג סלע3"ס וכ"כ י 07"0 )פ"סכינינו
 סעקל6 ולהון סקסליי ען סו6 לסי עלים ססס סופן ע"פ סעריס ווי טכת3. ולס"י שעריס:ווי

 יורעף כי סעוכלמ, נעקום ספעוך סנ6 לוער 6כו 5ריכיס 7לפמרי סמלעודי למירוס יוסלונכוון
 : כרטיס 7ל6 וזס מעליס, ס7גריס עי , קונתי מקיטס סוי י(עליס ווי ולסלתות , סונריםסעיס

 עלפון פפילסו ונלעס 73וקיoaln .6 וע"פ קומי(. סעתסלח פ" ורם"י עלטטי*י ת"6המאררים.
 נסרפי נעטרה , א תעורס א וירא זס עס זס ועמחלמיס )נסתתפיס וכפולים וכע"ו גל"ס כי*ור,
 ללחה לק עזם זס נועיס וסין 6ומיומ מתי מרסס עיקל כי 0ר3ס, ו7ועחס %ר תפיי דעסגלל

סורקות



י הבמדבר
 מוליטפו. נעלם ל ל"ו וגנטים ומלס, כעלם י"ג r~w נויגע לכוו"ס ספקר6 נסננמ עיין ,סוכ6ומ
 nSDNS סקל כטס , ה-ונעלס סכקתל 1ססגלום סמויעומ על יורה( 6ער , 6ור פן מארר לינ"עככס
 מסר וכן מכסן. ינקר bS כפו לדגרי דגר 3ין לסנדיל וסדכיסס סשקירי( על 1'יורס סיום'6רר

 כי רקן. ינקם טוי סומל כעו י וססקירס סירימס עג ויולס עלסי מסמר כעו סעזרמ מנילסורקת
 וי( )0זסע י65 6ור ופטפטיך ועזם סבול 6מ ~יכיס מדגר גירור 4יי לנום וכסקירה(לסיכיסי4
 סעני6יס ע"ס ע*לליס סבלם סעיס כקרבו ליל'ע לכן 63עתו. סמק מעלוכמ 63ין חך נלורסי4
 ססי6 נ7וקי*י מרנעו לכן , ל6 06 סי6 פסורס 06 זו ג6סס לנו מנעלם 6מ וסוזנלות 6וללייי
 למון 06 כי י3"ע, לתרנוס יותר עמייס3 לעריס, סע*רריס סעיס כיר ובקו ולטון זם. ש'יכנדקת
 13: ממוארים מספים סטעוכ מטס כגד ניזהר קל סי(הי עריררמ עכין ממריו סייך 14 סו6קללם
 נעע6מ 06 סמאי 9Dbn טס כי נ"ל לאס. ולער שער כ"6 ולסלן האוטה. א4 ואמרניס(
 עלים והליס עעטעסיס ענסס מנלי כי לעריס' סע6רריס סעיס נס ונאו 1ba1 מפוגת נקיוסימזער
 ירךי הפילץ נפן %ניימ טסונום עד נניילן עמעל5מ ומיי גולעות ועינים יוכיקומ פנית כיעיי,
 ססנמ על לסורומ 3לע"די ל6מס 5ער לכן מנטע6סי נויע כי סמנטי ערער פירור טסומגוקמרי
 מעריס, עעי ונקים סמנטי תסו3מ מעל" כעע6ת ל6 06 3מג5י כ6ן *עכס ספגטי. עלעלבירור
 כקים מסא סססק5ס סמכי qb 05 גי ממשיי ערער ימנרר bS א ת4י מסוני גקיוט qbנזם
 עכל אעלס, זס עפכי אומס טעמיליל עי לרעם, סטמנומ טוס ננופף( ימר6ס ול6 חולי לטעיעכל
 סעונעומ מקנות *ותן 3ס יסנס אולי כי סוע6ס, מסם נס עלססתפק יומכו ע~י6 זס כל 6יןעקות
 טפין 16 טכיס, כעס לס למלום *אס סעזכס מ"מ זכות כגון סעליס' מפיס ג7יקמ cnDnSעעח
 נויקין סעיס 6ין עקלם 6ממ מנכל אפרת, נוניינס עריס טוע6מס על סיס 16 עפון, ענוקססלים
 ס*סס. 6ל 3זס 6ער לכן סמג6י עיוור ממכרר ל6 סמכתי מסונמ נקיוס סגם ו06רי לסעתכ'.*ותם
 עסעע ס*סס 6ל 3'( ל"3 )כמוטס וסירם"י סועעמ, סי"6 לטין 3כל ס*טס Sb ומעל בספליכ6ן ישית" וזע לנגך(י ויעלם ונו6תמגן שליוי ויגס נוימי לע"י וסוס Sb עלם סבין 3סניל)עיין
 עב"ם ויקרי ר"פ סכ6"ס ל7נרי עסכיעיס סדנריו נר6ס סלסוןן עכרם מסס6 בלנס סנכנס"סזנריס
 Sb טעעלמ סר6"ס טכת3 סועעיס, ל6 יטליל וכל ל6זכיו ועגיע מולך סקול עמס 11ל ויקר*לזחל
 דקר* דעיסור6 גראס יומר אפנס ע"ס. ססיעום, עבה"י יומר סינור Sh TD"n עלמ כי י כןדרסו
 , טכנ ל* ob סלמס *מ וסם3יע לועד די סיס כי עימולי ס6סס Sb וקער לסון 1:י סכיידרסי

 : פיפס פרסם 7"ס 7פוטס רס"ז מל'ט ועל סו)נעמ. ססי6 לסון נכל סנ6ערס ירטוועימורם
 כאסל ו6ס וטעמו אומך, ס' ימן אסריו 630 )61פר עם ונמוצר זס פרוור ועטית. כי 7141)כ(
 לילם אותך ס' ימן סיפך ענלע7י סכנמו 5מ 6יס 3ך וימן גטע6מ וכאסל ,1יטך ממססייס

 ס6סס 6מ טכסן וסט3יע ופער *סרס סעס קר6 מזר סתנ*יס 6ריכומ נענור 5עגס ,ולסנועס
 ול6 כטל, מאי ד3עיי י פ"נ( )קרוסין נמצמץ י16נלען 601 )לענ"ן(. 6לס ס3ועמ ססי5ולפרס
 תי64 סכנ ל6 *0 סעקרDS 6' עפולכן, סעקר6 זס עפני  וירמו לתוי סועע 6מס מן עכלל6ערינן
 יא( )סיטם 7*ער לרב 6ל6 זס 6ין ומוס'(' לס"י )ערם מנקי עטים 06 סעסולק ולסינלעסי
 כי ו6ת 511ער י א וליעת ספק6ס, לנתר ו6פמ מסקנס קוים nDb י נסוטס ימנן ס3ועתזמסמי
 גס לסעעים סמלעו7ייס ססמ7לו לכן אומך, ס' ימן ע6ער עס סמחנרומ לו. 6יןספיס

 עגיי
 קללס

 *ין סססק*סי קו7ס 6ממ מנועם 6ל6 נקועם ס6ין לירנ( )7לימ6 לעסקניו *ענס מנקי,נעלס
 035, וצענך כומלמ ירכך סי 3ממ נקרע עסורטת סקללס bo1 שעיקרתי טס סמלעוך לקוסמויקרס
 ל"ו 7י נם3ועות סריטנ"6 נמי7ומי )ע" ' וסעוכס מקללם עכין סנקי געלם לסעעיפ בלין 6יןוסו
 בפילוסו, כ5ן לס"י ע"ס ועעמס סמופ'(, נסס 3פמיטומ כן סכמנ סיב ד5יקול6 סויזס סלי7"ס

 סן, סולע 6מס ל5ו טעכלל מנקי סכנ 06 סגקי מכ3 ל6 06 ססנופס מיי om אתוסוססגיעס
 5ליג6 מס oh רס"י ניגרי 753"ל וסרג D"b~k1 מפלפלו עס וגס סמלעו7' עסקגמ לפי זס5ין

 לכורך סל5 ס0 ס*רוכיס( נ7נריסס )ע' מ"ע לנעי יר'עb)'Sb 1 16 כפול תשי נעי דל6ירסיס
 ע5ער עס סו5 עמונר סטית כי ו6ת וישער חממי ט3ועס 6ל6 כ6ן 6ין דלעקקנ5 יכ4ו3,6פירוס5
 כלחוי; סתכ5י עטפט סיטנ נ6ל נקרא 16 ועפורם ולם3ועסי לקלס אומך ס' ימן שליומנסער
 וספע"ג סרענ'ט על מזקת יומר קומי* קסם ולי , ועל סכתנ 753"ל סיג מעיסמ לס 6ז7סועעמי(
 6פי' לסד" נתלעון סענו5ר דלפי ועוד מגיי, חיגו ונ"ר נ"נ כמגיי סחינו מכחי יכל כר"עממסקו
 סכנ ו6ס סגקי 5ים סכנ ל6 05 7פי"6 עמוס 0גקיי כעו יו"ר 3ל6 סגקי לוער 15טרך נ"נלרש
 7עמ סק7סי נונס סענו5ר ולפי %"ע, מסכים עיט געלני 5יסור5 6ל5 מנקי ול6 סנקיל6

 לק סורס( )3סלכומ סרענ"ס מעמיק bS לכן סמלעוי, לעקקגמ ונרוריס נכוכיס וסקע"גסרענ"ס
 סנקי עלך ונערוך גק7וסין סס וריטנ"6 לסנ"6 לסיומי )וסעעיין כמולס כענו6ל ססנועסלסון

ימם



ס
 הבמלבי

bib*ענלע7י סיפך ממת סעחקג* 16י ט6יט מס סתלעוי לפומית גס מעקלם למון על נכון מירום 
 פילוטו לן י6חנרר כיון ע7בריי(סי מעמקתי ול6 עככקיו, כקי סלוני י65 עענין סגקי ועלת6טך
 לכיס וויל ימריו(. תו*וניס יתקלס וי(כתנ י(מלתוד,  ונסקכם עט עוקכס יותר מסוטו על7קר6
 על 6וס ט'טבפ ע"פ qbD  נשופן פעו, 06 ימי יסר 06 ס' ינקס לי ניזור טכנר עפניפנקי
  ען נצטנע עקם bS סירוע, על סיטנע כתו %יך ניטי סרנר יסים Ob סילם, נסנוטו0סיוומ
 תמנעי eb טגס לקוי סיס זו, 3מנועס ע5עך ולחייל *5לינו פפק סינר לסיות סגרעמ וקתס*לס
 קנלי נ"י וקת מטית, ל* ob עירס טמכקי סתכ6י r'D סילומ 5מ קנלי ע"ע מנקי, :ל6 סיעת-על
 6סל', :ניגס ול*- וגטע6מ ססעימ עם כסכת עליך מתקול גטע6תי וכי עיטך תחת טעית כיעליך
 עקנלת %י 5ען,  5ען יתערס סקוסי לונר סלומ סוס יסיס ל6  5עתימ וגלתי סרס ספנניוניציות
 ס6פס גטע*ס ל* ו6ס ופעל ן 60ל0 ממול מעיתי ו6ס %קם סטיתי לObD 6 י ס*ערת סמכ6יסכל

 )מכמגא סעכין 3זס סכם יכקסי ל6 כי סג*על qb D"D מגרעם, כסנועס עעוכס כלוער ,ונקתס
 טעם עינלי' ולעינו סכעיעיס. עכ"י ערנוי ידע מא כי ס*מ0 סחנקס ית' ס5ל ר5ס כל(לעיני
 סטין ילסיכן נקמל מעלת בספר. )כנ( : ולטוע"מס לטכרמס וממניע למון סתורת טכמל0 עלנכון
 וזס 7קוטס(י -)3ס"ג כע עעוני ט*יגו ס7יפמל6 על 1ל6 מגייר על bS הקלף על רקכותנין
 (IDtlb1P' וטמיקס גלילם טעניגו 5פל, נעלת עלגי נלסון עםומף פפל עלת כי ע%,ענו*ל

 סול*מו חמר טס וכן גוי וסומקין סגוללין ע"ס , ס55נעומ טנל*סי יפולן מעגו 5סל ,6גט*נען(
 נקבי hS כ"5 עעוני ס*יכו וכ"ז פערג5)נעגט(, )טסירסויט, ומחיקתו מעול נרירתעל

 כקוטי(י סס D"W וכן ועעוגיז qip סקריך ע3ו5ר כקפל עעלת 5"כ 0יט3, וססחיקס סגלילכעייין סעמוחי תפל,
 ולמצם ; סרעוט %יכיס ססכמריס ומלע"ע ופירם"י ynb, 3פפר פקולס מרטוט 3ל* 5נרמכמכס
 , 3טד3יו סקלף גיהק זס ידי על כי י סטלטוט גס י7עיגן ע5עו י פ םעעלת

 סגריל0 געגעו וסוזי
 כסילו *עלו כ"י( )מ' לניל וכן ; טרטוט *"5 ס0ספריס 7סונל לר"מ לוס 5כו עריכיםוססחיקס,
 מילטו ע5עו קמל עלת וקילגולו, סו6 ספר, ז0 סג5על ליעדו %יס"ל קפר SD )סילטוטו(וגילגולו

 Sb עח0 6סר *חלי האישה. שת והישקה )כד( : )סערג*ונעגטסריפט( נקפל תלגום כן 061כן.
 מכמנ ולס'י ס6ח"ז(. )כגעקל*וס ענחתס עקלי3 כך ומחל יסקנס סעוקדס( )כ3עקל5 מעריסעי
 קיר נעגין מלנס מטייס יס זס bS37 ודע ; עכחתס 5מ עקלי3 כך ויחל עסקם גתחלס ,כוומייסו וסילכמ* D"9b כמליני 7ללגנן כי(לכתbS7 ,6 עכחתי( 5ת תחלם עקליhlb 3 סעעסס ס7ל וס5ין

 י ס"6( עסועם )מוג לעלך שהמכס סיטכ 63ל וע3ו5ליס , פרטגס לנין סונקליות נין סקוטשעעסס
 כאיר bS1 סעסכס נדירי סנ6 וכל 7וק6י מעקל* 7פ7ל 7כתי3( 7"ס י"ז )פוטש מוקי כתגוכנר
 כטיש ססו6 גוס תעוסיס סרענ"ס וינרי י ל* נעי נייענ7 ואפילו , 7וק6 ל5ו סו6 נתורםסכחונ
 גזען תימול וקמל עלס ס" 5ין ישקה. ואחר )כו( : נעול ע"ם ן סתורס ועסיי סעסנ0עפיי

 הכמנחס, סקלגת קורס קותם 0סו( כ3ר כי ל(, 1' )לקען  יין סטזיי  יטפס ואחל כעו)ר(עלג"ך(י
 )ונחתסי *ת עקריי ולח"כ עסקס מ"ג( )סיעי( וכ3)נתגי' )כ"ו(ן ס5מס 5ת ומסקס תקו7סככחונ
 , ע'( )תסלים תאחר Sb % ען וויילען( , )זייעען וסעמגס עיכונ ל7עחי עגינו ואחר ונלמ5נל
 וימר ליעגו, עלחול ועכזנו 7370 עליית סעגיגס , פתומס 3חי"ת ט'( )7ני"ל תאחר Sbועסת
 תוכיח פנקקוי בנקלש גירו os~sn סע5חר פ"6( )ויסלח 3"ר מפירסומו כ'( )עמלי לנקרג7ליס
olbיחלי tSen) )יויעזעלי"י סט31 סדרך לניחר תיר מחרי "'ע כ"מ( DD91 יסקס ויחל 

 סישסק6ס ענין מס* סל5 , זען ונעסיכת נעתינות תסיס סססק5ס , (1tDDb) טריכקען)זייננעגד
 נקל, לענר הכסןנעיגי

 ס33וי
 ויתחספס שכנ 36ל עייי ימאיס נססק5ס ומקס לפניו פוטם

 ע*ייעין יקוטי(( )מ"ק כגעתגל סלעת, על תוחס יולי סל3 5ח סונעורריס דוריס 5לי'לסרנומ
 מחוק סרניי עומס, יין סרבי( 3ת. לס, 5ועריס תסתם, טל5 גדול פחי 5ומס ומפחי7יןעלי'
 על לסו7ומ סגולעיס סי3ליס ען וכ7ותס עוסיס רעים סכגיס סריס , עוסס יללות סרנםעסכ,
 לוכדי, קע4' גרעם יס3מ סי6 כי bSb ל"י גרעי' עייל ל" כסגי 5'( )קכ"ן ו3ונכירם3"יס5וומ.
 ל5קג5ס נכין עו73* עניי כס" כנין זכ5ס ליסתכח5 3עי5 57יסי כיון י לס סליל וחליןזיתג5
 וי"ו HD' לעתיי טעסופך 3ע3ר ספעליס ינודו כפלסם סיכל וכחנונן ל5סחו(. דים )ניןסלעם
 3סעילס סינר יפופר ס*לס עניכיס נכל כי י ומקטיר וקהןי ולקחי וססקס, וסעתי7י ולקח,עוייתי
 סעמעעומס ססו"יח סווגו יורם וע"ז סיחרת, נסור זו מעולס נעסיית כרדוי ומיחולי נק7ימסכעיור
 תפק ונלי סעסופןי נעתיר bSI לעתי עחיי כתצוגת יסקס *ער כקן 5ווגס ; ובאיקס סחנורגס
 סענמס נסקרנת כי לליון סקדס לבס עתחלף עגין *יזע עורס סינרי וססתגוח כלמין חלוףכי
 סרטי עגין ל0ו7יע כ"6 סכתונ נ5 ול5 זקתי נ5טס לעסות לו סייס הכ כל סכסן לו גוזרכנר
 עכיגים 6יזס גס ט יס *סר 6מי יגל נקמול סכחוניס כעג0ג , k-r *תר ;ס נקמל נוגע ט*יגומס

פליייס



ז ו הבמריר
  נדנויו שחיק 1ל6 כלל, כורן מעיקרי סינר ממלם לסמר דוכס כעי עיקרתם שיטשיש
 6טל מסלעי למודיע תוזל 41כללי סעכין געלו אסלי סרסי ,ממרטש 6מ גס טכללי שירולסהש
 63טס מכסן DDDD כל גערו *חר כקן וכן טותו; 9DP מכגל סעיקכי, סיגל מנגעל סרסנעמו
 ומס וגר; יסקי( וימל b"rh. הליזותי ל6 נעמינומ תסיס עסטק6ס לסהיע סממוי SDסוה
 לסוכות 53 יסקס 67מר כינרו וגילוסלעי כיכל לסרמופו ליס פגעי יסקי( וכחל ניערו לש(תחוירי
 טעקר*א סמפט נכלך נס כי לדעת סל6ימ ונינליגו כטליי. מטקס ו6מ9כ )גממי( סקלינס6ס ייעצי על לסולומ hSD יעקיי' וקמל 7אס 3מוק' ועשס נעונתס. סל6 כלמס על 6אסטעסקץ
 וטרסות ססשו, הייי יו65 עקלם 6ין לנותיט לעיהו וככר כוומייסו, bn)h ירחכן l~s1Sbחהוסניס
 פייס: עיס עליו ונתן י nlpDJ עע9ם סעקונל, 6מ סומל גדלך ל6 כונס נצלך יסעקל6 לסרםכמוניי
 1yb npDDW. כ'( )סוסי( סעסג0 וכלמון סססק6ס, סעולמ נוס ש7יעגו המש. את והשקה)כז(
 טעטקין למולות 3זס סמי' ורם"י וכו'. נידין עמעל6מ ו0י6 נולעומ ועינים עוריקוום סס!ניס עדלטפחם
 עלסש' איוש. או 1ג1' הוגפה אושר נכפ( יסקס: ומסל עע6ונל ידעכו כגל זס ישי( 3ע'כ,6חםי(
 3ס מיס קתילס על ס6' ס"'7, לעעלס סעוזכליס קנ6ומ עיני עממי כ6ן י37לו ייכמה:יס כ,ולש
 ob ולע"כ כמס"ס, 0טוע6ס. סלילת על רנליס 03 ים סכעעט קתילס על וסנ' לסוע16:,לנליס
 תפי עוד k~ri ועשלף עכחסין. וני(קרנת 03טק6ס, סזיס שמולס י 6לס פטמי ל6ממ מכסןעפם
 16 הסתלסי לס עטקיח עלים נ6 סל6 כגון צעון. 0*יס ו:קי4 טסות5מד*

~SD 
 נעילת נעל

 6מ מס* סס6ס0 כל לעיני לסר6ומ גיסיהן 0ז6מ סמלי 0' שסם rb )ערענ"ן( עשיו6הורי4
 כע6ונרס ו*תי' סונונדומ מן L~plnl on~b יטרלל פיקת ס' חסן כי סעס כל  ידעו רעעןעוכס*
 קנאי 6ים 06 איש. או )ל( : ל6 ל6 וטס לסמו 6מ נודקין סעיס עעון 'צגוק41 ם60יסכשן
 יולס נעד'ננוכנ( )וויכסעכיע ראוני מכהי על כ6ן יוכר( *ו עלס ולרעמי )רס"י( 06 כתו 16סוטי
 כי כפסךי 6ות נכל לוי לעוםk~lb 3 עעכין ספון, על ויורם , רס"י כר"ם 06 כעלת ר(מכ6יעל
 סכשס 737 3ס נר*ומו לאסמו nlb)pb סיסר5לי על סי* ועלוס ס', לפכי לרכון סו6 שםמכהי
 עע"ס י"ס( סי"מ סש0 0לכומ סיף )עלעלש חשק וט סרי זס על עקסיי 6יעו ו5סללע,

 ),השאוזעק. )ע;1נול'( 1,5ס h~nDhi1 ,4תקווbnSD 4 מ. עם% 41תעש שלא. ג' 1נ(1
 כלו יסים לעען ספורגליס סמעגוגיס ען מלום לסיום לה'. להזיר :6ויק5ייכנען(

 סעעעט a~s שעו יסגף ל6 יזיר. ושכר מיין )ג( : 13 וליגקס נדרכיו ללכת נתורמו לי(מעע'קלמטס
 מבא סיין, ען ע5עו יסלים 6נל , 35ופיס כפכסג מרוסים נפכו' גוסו עעל ול* מעשנעל6כמ
 ס' נעיכי ילע ל* כי )רע"ק(י כלל 3זס כחו ימים ול* ידרו ועככיע זניי סמיסל' re עעעטמא

 פקטין ולילכי טעלD1l)b) 5 ותורידי מכלו לפעם 13 לנו וסעעינ , סככות כירך סל* ייןסמותס
 ניסוי נזי עם כעס מתוך כזילהם סגו7ל לסיס חמן 5ין וכן יליערוי סיכי כי פעלי לירוקיסכו
 ונסגלת ע5עו למלום ורוכס לע, לעסומ ייחגו יורו מן סילם לק סו6, כן ל6 סגזעס, ירך16

 לססס ולטתנויך לסתקדס למטס יזיל 6סר ז0ו 0דעת, סעגלכל מגדול סנוני סיין מן ובסלטמעולס
  זס יין *ועל ~1Dpt ר"6 י לסוכות טחי מורס ס7כרס 6ל6 יין סו* וסכר מכר סו6 יין וסרי*ערו ונתמרי עיכר, סימן מסיין וכסירס9י  ptnD1  ירט סער וינאע ת69 וישכר. , מיין,)לע"ה(:

 יין נלסון ו6ף תזוג; פסך 6מס ו6י ונכנזך 6מס קי ל0' סכר כסך סמך  עיכמג סי א סכרעזה
 כרימות )ע' סוועכרין כמקין סיר על מכר עלת ינוצר י'( )עעיני נכסכיס סגלגל מסת 6לוסכר
 ענוים ועכר 0עסכרין עסקין עם5ל ססתס כסן עקיס ונני5מ בע"ס 0רעג"ס וכ"מ לו(י יעיוס'

 תכליע סקנדל ננזיר ככ" עקום עכל נזס(י סרענ"ס 7עמ נכי6ול נת"כ טס מסרן נקרנן )וע'לוקס
 סל 15 תערים על סכר עגזיר( )פ9ס סרת3"ס וכזפ סגמןן ען ני~6 רק עכר ג'צלת מעונןסטין

 )ותן עכ"י. סיין, מערונמ סל מסכל סו6 נמורס עליו טג*קל זס ומכר לגזיר, פותר וכי39גרוגרם
 (alra), סו6 וסיין מי כו" ע0טכר 13 דעגו5ל סספרי, כגד ס0ו5 6לס יגריו q'D עלר(היעס
 ו6מריס ומוסיף עסתירום. גדךל סכר Oti))tDW~1 דעת על ומעלי דלול מללס מעמיקוסל6נ"ע
 סעע6גיס סקל6יס י"ס 6לו מסריס כי ובע עעכ. וכענוי 50דס סיסמכר דגל כל עעס סכרלערוי
 )6נ7רע סכר ספתרגעיס ל6תרוכיס, עכמול 3זס סל6נ"ע וכמן וניע(, קיי ע"ג כוזלי )ינ' לז"לגקגלת
 גפן olpn onp 37כל 6ף היין. מגפן )ד( : ס6)נתייס סעק3ליס דעת ססך נעטל5כקע(ס*לעע
 וסו6 סקועות סיגנל סרס גסן סגקר6 גפן ונין D'b כיון וכקוס תכל , יין עגני סונגר! עןסו6
 נמן כ6ן  סלסול ניצר לכן נ"ע( ר"מ ע"ס , ל"ט ל )ע"נ סונן עמס סעוסיס קעכיס 5ניימיסמין
 דעי גסס טכוסג יעים ים כי ' כיר עלת מוסיף 6נל כזרו יוני כל 6פר ל6 נזרו. נהי )ה( :סיין
 כזילומ דייגי נוסג קמילו ויעי חלוטו יעי  ילו שילידי  לייר כגון כירו עכלל qb D)"bDגזירות

ופינס



 ובמדבר7
 ניל יפי כל *על לכן SD", עגום טסו6 סלו 3מגלתומ עומל ו0ו6 נזילומוי לענין עוליםואינס
 סכוסג כגזירות 6נל נתגלמת, יסקול סו* נדר עיעס נוסג ,ט0ו6 ס3גזירומ יעכל; ל* מעלנזרו
 גזירו5ו ול6 נגזירומו מלוי נדכו גזרו גדר ס6ער נקמרי ולאיתי 3מגלממ. כסרו--עומל לקיוטסלינו
 15 יין סומים ס6ס6 ע"נ כזג סריגי *ער ס6ס oab) עגן )3על רענן כזים ופי' גכ7רו.מלו"
-bk~hD6פטע olnns 9 לרניג6 נכון ז0 מ" טנס ע'ג. כמולס, עע"ם ססמכס עפני נזיר ס"זWbT 
 נזיר חיכו ילחים י 3ליט6 6ף ר"מ סיט חלוק 67ער לרי3"ל 6נל ר"מ, פלינ ל6 3רים6 י"6()נזיר
 ככס"ג. כויל ייני סכ6 סיגל 6101 ר"מ ספלי bk~ onp על" מקסם כן 06 פכולןי טיוילעד
 נכווכת כשל לכן דססלי; סך לתמוי" ליס סו" ויומר וכו' 7רניג5 כוחמיס מכי' סמם 67ערינןועוד

 יין לנזיר ס6קוריס סעעסיס סלילם סי' ושיניס, ג' על ל0טגימ כריך סגזירומ 'כדל 7לקיוססקפטי,
 ~יכיס כזירומו סיעי סזען, ר5יפמ סג' , נזיל 3ו נסיות טנדר מזען כעוס ס3' וטוע6סןמנלחם
 נכל גשו עקייס סו6 ס6לס סמכ6יס תלמת נקיוס כק כי , ננתיש ממסק 3לי ימי פופיםלפיוס

 גלמיומיו, טסי לגלם לו מעותר נזילומו, יעי נתוך ג5טרע וכססנזיר ננזרומוי מלוי נדרו סג0עטפטיו'
 יעי לענוס עסליס עולצתו טסלמו 5תר לק סג5טלע, קוים העכס סגזירומ יעי 3זס סותריפינו
 סנדר o~tp1 פלוי זען 3כעומ עפסיק סו6 לרעתו 3תגלמיומ מגס סנדר, סזען כעווי כפינזירומ
 סופן3כפומ

 3טת-

 כירו כפי סגזירומ עקייס ויינו ולעתוי 6מר וסחני ס5רעמ טקודס סחני י ח65ין
 *טל סיעים על*מ ~עד זס 5מל ותעל 3ג7לו. מלויס סנוירווז 5ין סגס סזפן, ר5יפמ 13מר(חיוב
 עסעעותו מש מזיר 37לסון י עתיי נלסון "יזיר" ול6 עכרי נלסון מויל" "6טר סיס סר*וי פןיזיר"

 קדוסמ SD'1 חל 5רעמוי ניעי נוסג ססו6 3נזירומ גס ונכללו יעיו, על*מ עד גזרו י5יסע0תחלמ
 *ין פרע גדל יסים 7ק7וס ועמס ק7ומ, והינו סו6 טפ5 טגלטרע מנזיר 'כי היגו, וזס פרעיגדול
 6מר עליו ס63יס ס3יעיס ע5י7, נלסון יזיל 6סל סונר לכן דגזירומ(י נספ"ז סרמנ"ס )כבי"ס13
 פרע. ניול ק7וסמ על סוזסר 3זס מירומוי ופן פכפומ לו תמחר פס לססליס סנריך הרעמוגער
 נזלו על 7עוק3 עסעע סיס זס 37לטון גזרו" יעי "כל 5על ול6 סוירו" יעי "כל זס *תר51פר
 סעוק7ס לסייגו מניל קיום מחעמ סגוסג לנזילות ו7וק5 סג7ל, ,פ5ל ססו6 לסגיו עפנוסעיונל
 ניעי סנו0ג גמילות נטיעו סננמייס 3יעיס 1ל* , לעתים לסטעיות 57תול סו6 ל5לעמווסע6ותל
 יעי כל 6עכ' לכן לעמי לסטע*וס גס לו מותל הלעמו עמעם טע6 סכנל כיון דסו"6הלעמו,
 טע6 ססוqb 6 ~עתו סייעי 3נזירומ 1SIDb1 3גזילומ סמגסגומו זען כל עסעע זס 7נלסון יסזסירו
 סלפ3"ס כע"מ טע6' טסות פי על qb עופר סו6 סנגזירותו לעתי לסטיו* חסול עקום עכלגילור
 יהיה. קדוש )ה( סקודעין: כל 5מ קומר לעס מגטע6 כרעתו ניעי ססכזיר סיו"י(' לגזירות)פיז
 קינו קוים ועלם י פספרי לקומיס 37ליו רפטו; סעל טל מפרע לגדל סלו מעל יסיס' קרוםסירס"י
 לס', סו6 קרוס כזלו יעי כל לקען יעל סגוף קיוסת יעל סגוף, קדומם -קיום לסיום לגזירמו*כ

 פלס ע"כ 6ל5 יחסו, סעל U~D נדל ונין יענור ל6 תער 3ין לכמונ לו סיס ל* כן ד*0ועוי
 י63 ל6 מעל ע6עי 3כמ סוoli)W 6 עכל לעעלס טעל מוזכר bSc וחף טלו, לטעל מותרקיוס
 יחסוך סל6 , מרע לגלל והעל סער - קיוסמ יסיס 3פס סי' כך ו6חל לסטו, טעל ספי' לחטועל
 פרע ועלת י S1a נעלס לע"ד 16ת וסוייף גזרון יעי פלקת עד ומולך גזל לסיומ יגיחסו 6ל6טותו
 לדגליו דועס סר6"ס. כ"כ כיסר, טעל טל 0שער ניול S7ai 5פר וכסלו סער, למ"מהפוכם
 מעסיס ומגזיר D~D, נדל 3קדוסס גדל יסיס קדום וז"ל 5"נ(י ע5ה 3לע3'ש )סוסי 3עכילמ6יעלו
 עמס, עלויו על עונר סטער לממיר 1Db9 על וסעועיןכועס

-D~D 
 נ"ז( )קיומין נמלפוי 5ענס

 קיום יסיס נ7ולו רשעו סער פרע גזל יסיס קיום קר6 ישפר 3סג*ס *סור נזיר 7סער ובגלןמערו
 סגס~ , ססחיס()ערם"י

 כעו גייול, מפקרס מס כעו סו5 עקור סאו* בדל פלח סתלפוד ל37ר'
 סכוכניס(, נופפוכ לך נלך )עע"ם עסיימ פקרס טס נפקוס עמס מזיקור , ופספס 5דקסעמס
 לגיל סע5וס וסנ' נתגיס, לפור לסיומו סמער ק7וסמ כ5' משעריס, סגי כשן טיט לופרירפס וסמלעוי ספכילמ6 גסמ*ס7ומ סמקר6 ל65ר 5פגס העמיד. על ויורה לע"י 3מוספמ גיל מלסולרם"י
 רשפו תער S1a D~D ריטון סער יסיס קדום כלוסל לסגים יערם רססו טער ועלות, פרע'מסער
 יסיס )נלמ כי ל*פסען(י וו5כסען DD b"~D וסלל סויסטס65רן זיין ס*לטען סייליג ז6לל)ער
 יסיס קדום מלמ לסס3 סר6"ס ליומק זוכך ושין סעגיזי וכל 7370 ונ5י5ומ *ופגי כל עליורם
 סעוךי ושינו פתם עגם על נסכר סול פרפ ופלס רששו; על ונשער נכמ 5ל* ט6יגו מסעל
 סעכילמ5 37לי ו3זס ע"ס. 7חוקיס, עליו רוו"ס ו7נרי ודעוך, טסו5 טכחכ לם"י על מוכסווכנר

 b31Wk~ '03 מנ"ל סעכילמ6 נלסון מ7ק7ק ו"ס נססטי" סיטנ וניוס3יס כממנגדים סגל*יסוסמלפוי
 מער u"s) לגזיר לרנותינו יעכורנ לא תער : ס37ריס נכוגיס כי מרפס כשן ספסרי וכלטוןסתיגוך
1bSסלם עיקל כי נאמנם 37כיסס ; מער כעין עעיקרס נזוג ק5ייס 5ו ניד תליטס ס"ס דוקט 

מעל



ח ובמרר
 ונזלים פלוס ו6ם ל8נ(י )יטפיס ושלס מסופי( כעו נלוי טענינו על %כויום טסימעל

 סנדקים סכין וכקרט וגל6סן מגלוי סחעון מעקך ססו6 ע"מ עול סנטי עכזתי( גוץ6 ולכן יff9) )יעזי
 ט; ככלל יופעל פעולומ סעוטס כל לכן סנטר, עיל 6מ יעגלס מטעי Dh סעחיי ש'םתעל
 *זסלומ על למולות 63 כי נטלסי כל על תער וסענירו כעו יעגיל ול* קל6 6על ל6וסגר(
סעגלח

 ל6 37לטין יעכול, bS 6על לכן נליוי עוגל סכזיר 5מ סעגלמ 6חל 6ים גס כי כעמגל"
 ס*זסכם יעגול bS מער וכסמ"ר עענוי סע7ונכ מנזיל וסול ס0עכרס SDID על סי* 0760ל0יפציר
 6ים נס ונכלל סספנלס ninDD עלסי6

~db 
 מס ותם , ע"ז( )ננזיר רנותינו 7עס וסיט סונגלח.

 נתעול וכס"מ וכאי סעמ, 63סל סייגו יבא. לא )ו( .6חל: לו יעניר ול6 סו6 1פנול hS גלקרי
 סוס% כק יעע*, bS עם לנפט 6על bS7m טקס. לסול סיין %סל כי לצציי ע"מ לאיכא8
 7ל6 סו6 ננזיון מויל ותינו נו עטועל blk~D נחסלי סעוטל סעמ על לק לסורומ ימיי ל6גלטון
 עם סו5 סכם נזיוגוי וסות נו עסועל סלעו בסקוס טסות נסים לק %סל ט*יכו י"מ *נליפע6,
 סו6 עטש* S~b יטע* ל* וללעו לתניו 67עריגן וס* עלוס. לעם bnws~S לו עומל וסכזילעמוסי
 ל6 מנלסון סעכוון לן עגלם 7קר6 7ימורbSb 6 שכיי י6ערינן סו6 לחוד עימולם "ן5ו ל'ללעאע,
 , עמעע נסעם נסם אפי' ינ6 % עמ נפט 6'( ע"מ )יכויר 7לימנ6 שרסיטל לי עטעע וסכיינ6.

 עיסע5 6נל יעע5 ל5 ולזיעו לקניו עדנר  ייכמונ נט05 0עטע5וח כנססות ינ5 ל5 המי סו5מיי
 ולזועו להגיו ת"ל נפסיע נ0עס כמסות 6גי טועע י63 ל6 עם נסם על bt'b ונטמרי לע"ע.סו5
 33כיים5 י4ף 5יך כן 06 36רססי נזרע לספרי מעמרם ומפס 076. נכמסומ עדנם סעכיןנעם
 ננאע. ומגיח ניכעס, נפש לעעוטי %6לך 60 לע"ע, ט61 עיטע* 36ל יפעה ל6 ולבעזעטיניו
 למנין נענע* תילמה גלוי רק סיתורה ספין לס, 7ילמיגן סו6 לחוד עיסור6 7ל6ו כימהולדידי
 שליוי נסורס פל6 7נר ני6ת על יסעסו טכיסס פתאם. בפתע )ם( ינ6: ל6 סנלסו'ןמכווכם
 ננחינמ נשעל obnD ומס י ע5עס ספעולס ננמיגמ ג6ונר פתע סרס"מי כע"ס ניניכםוסי734ל
 7נר ם6ין פי SD ו6ף קו7עמי ק3ס עגלי ווסימ7מ פעולם פל ג5על DtD כי ר"ל ר(סעולים,עקנל
 תנין נלי נתסוס כשלו סעמיחד סינר וסרי גלוים, גלמי נעלעמ סתנס סימם מגס נשנסגל6

 ג*על ופתקך ומכיחיס; סלגיליס פעסיס ונם6ל עסוכט ע5עס סעעסס סלי זס טמטומן)פחלציך(,
 ובלסי לכל גלוי 7370 ע3מ סימס ז0 טנ6ומן שליס, עוכן סעק3ל סיסים ענלי יגל קנלתעל

 , )*וגפערזפסעגק( סימסוס SD'1 תסער ובלמי Sb'1 עוכן סיס ל6 ל73 ססעקנל 6ל6 , דנליס עס*רעעוכס
 י ספלן על גטם ויעי 3ע3יס ססעיס כמקמלו כפ"6 , עז ככל מסעם כטס*ילס 5מ כיוס גזםיערטל
 י עסלס כאכ גסס לסיסים כאויר ס3ס סוס סרגפגו סל6 ונס למי נפמעי ט63 מגסס עלכקער
 י לעסכנ סנכרננו 3עת ובקי 5ח ס5ויל 5ת כסל6יגו *עגס ונקיי לס ס6ויר 5ת עכסיו סר6יגו6חל
 כי כמתעי 63 מעפל סוס לועד לגו י75ק ל6 סכס ספי על דופק עפר סעעגו סנוקלולשור
 ע%גו לblb 1)D1bD 5 עערי ולממסות עננים לקפול ונסוק גו וים עלוגס זען פנונך עדעסכסף
D~bע5עס ספעולס פל ופתע סכגסי 3לי 737 סעקנל על %ער פמפס ס37ר כלל שליו; עוכניס 
 SD DnD'1 עמ יעה כי כאן אעל וונמולטעמ; גלוים סלמס סטין 6ממ 331מ 3עסילחם0ג6ס
מת"ס

~DD3 
 DbDD1 י קודעמ תולם ע43 ר"ל 6קכרס  nD'D מעת תשעל כ45 עלעו, יבעת על טנ

 קמני 16 151 ס7נרי 6ל  עוכן סיס טלי סרעמ נסיקס מרוו פיסע יליז טנ5 וחייכו סכוע. 5לפג
 מגזיר סרי סחופן טפס מולי, סוס לו ק7ס טל6 עיסט 63ופן 07יינו נממע עליו סיצת 16יר(ייכו
 סעס 053ל סיספונD"b 6 סגזיר סכין סל6 כלועל obnD עליו סעס 6פל 16 , סגטע6 געור5וגק
 סו5 סגס סחופן ו3זס י ססוCS1nc 6 ונס סס וגסיומו חולם סס סים חיט מנלי לניח מככנסכנון
 6)ננס סונג. זס ופמפס שונק ז0 פמע נסמרי רנותינו ע7נרי סמירם"י וזמו געור אנוח ול5סונג
 DD7  וכן יתם, ז0 מתסס מוגנ ז0 סמע  נססך סו5 יונמן ולל' נספרי, סס יים" ל'  לדעסזמו

 סונ3ו6 כסמלם ר"ל פתה. התיר וגלח )יח( : נגע'( )ע"ס 5וגס olbnD טוגג מסע ע'( "רימוסססלעוד
 למכת סימס ירועית מזרחית נקלן oa1 עז"גי סיסט טטס ממילי י(מתלמ ססו6 יגלש,65ס'יע
 ססס כמניס עזלמ פממ עקועומ כנסטר 6ס"ע פסח למרס וטין מעלוי עגלח סיס וסססגזיליס
 דנריך פמח כעו כאן סי' פמח ועלת סס; לגלם סעק7ס נזיון טיסים סק7טיסי סחישמסימס
 וססיכל ס7ניל כי *0"ע, כגיהת סתחלמ 5וס"ע, DDD וכ"כ דנריןי מסלם ססו5 קי"ט'()מטלים
 והכל )נס0%( יט" כעעם 5טינ ח% 5ו 5ט'ע עתח גקל5 יגחיל ע7 סעענו ועם "0שעכנך15
 קיסיס, ק7ס נסס סעזלס 5מ סכמונ סקרה עטנו וכצר ן כן קרוי סטאר כל )01יע פממאסכן
 נקרם ל5 עקועומ ונסחר ' רס"י( )ע"ס סעזרס ססו6 "( י"מ )לקען סוכלנו י:קיסיס נקרםכתו
 קדם נטס ולפנים לסני 6מ סקרה לסמך ע55נו וכן ססרוכמ. ען למניס 6ל5 קדטים ק7סכטס
 עאכ( )ונסיר ורעיתן. רה"י עצם י ולמכיס למכי ססו6 נקרסי לכמר וגג מע"מ וכל כשר( ו' )15' סעולכ17

העלו



 ן ובמדבר8
11Wbכן לפרם כוונתם *ין *סייעי פממ וסחפו 3סן סכתונ ססלעש טמיפמ לקמל שנזיר וגלם 
 7גתוחפמ6 ויע מתת. נלסון ססתמלס סכתוג סלעי* לפי מגיסי כווני( ע"י כ"6 ספספ עכזסעקל6
 סנ5על עוע7 06ל 3טתח גפסר0 מגלח גויל hih ס7ו7 תחת סעסלס לך 6ין b~e פא7()גזיר
 3לענול'( סל"ע וכן ע"ס מ8ו לעסנה פסיי סרעל'ס מעתיק זס )ולמון עועדי 6סל סמם סכזירוגלח
 853ע. וסנים ערם , כירוסליס 510 מלעיס סל 7סיו7 ס63ס החו"ל סגי 60 טס לע"ק למוכלומעם
bS1יקש ונועי 6סל נפתם וכעו מפס, 7קל6 ליסג6 7י(מוסמת6 ניס" ל" לעס יצעתי IbS פסס 

  ען סוך סרור תפפ DSDn'1 סיו bS סכל נ'( ע"ס )מס סמלונו7 ולסון דמוספת*י סו* ככסשסיכל
 13 ענסלין פסות ספוד תסס השלטים. זבח תחת אשר כעיוסו: סנעסס DW(1 סנדקכם0עסוכ

 בג על qb )לפא( סגתגסל *מר סזרוע ליפול סכמן סתריך נימרס )נחנסלין סיו גזיר סמלונילמי
 קולס עיכס עפליםין סיו וטוק סוס כי ס3עליס, 33תי מעיר נכל עמנסליס סיו סלעיס7ס6ר
 נתנפל לכן טנתנסלי לממל סזרוע יועגו ליעול יריך מסיט נזיר 6יל 36ל מי, נעמסנסולס
 צימגו ציי יסרבל לעזרם גסיל לתחר סזרוע ולס3י6 מנזיר ל3ימ לילך יאכסן ייעלך סל36עזרס,
 עעמכ" סו6 לם9י לנלי וזיקור )על85ס( נעזלס, 6ל6 *ינו וזס onb, עם למגוס0 סנזיר כמיעל
 סי6 מזרחים 7רועימ וכו' )נק5ועותי' 63ר3ע סיו להכות *לנע וכו' נטיס עזלמ )נ"י( 7ע7ומ)פ"נ
סימם

~)DS 
 סחם תחם ועסלמין מערן *ת ועגלמין סלוויסן 6ת ענטלין סנזירין פסס סנזיריס

 סתת עגלת ו6ס מעיל 3כל ג6כלין סלעיס מסלי כתנו געי( 1ל6 7"ס ת"ס )גויל ונמוק'ע'ג.
 6101 נילוסליסי ממלעיס דוי תמם כתנו סיס ל* נל"מ וכן , וכו' נעיל סלעיס ודוי גוועי*סל
 ייחתה. ואחר )כ( : לסתומן גטיס 3עזלת דוק* ד5ליכיס סלעיס, כסקל *יגו גזיל סלעי ס*מסוס
 לאננס ע"ו( )גויל ל"* וכ"כ , סומל 6ז וי(חגלחת סקרנן , סעעסיס כל 6מל עסעע 7קל6פסעים
 סעקר6 נלסון ו5פפל ע"ס. , סומר ס7עיס ען 6מ7 סגזרק 6מר לסייגו ימידי עעסס 6מר גסללבנן
 ~י0 סג6 כן ועמר כתו כן, ועמר לכמונ לו סיס יוקע סעעסיס כל *מל ס"ס כוותיסודייק

 ו63 ס~ס סעעסיס כל 6ת עמס ל6 06 60 נמסרי עליו סיערו י"נ( כ"6 ת65 )כיו3עלמס
 עק )נ6כ7עס 7370 שיכות ייוק על יורם מן עלם כי נסגר""( )ע"ס ונוס נעילמ זס סריעלים
Or)תחלי כי נוסף מגזיר יק. הנזיר ישתה קמרות: )נ)נקוו)ות גירור עין גריך וס7גר געוועזען 

 עיק נזירומ מוש עסיין יין, סתומן וטמרי גזרו יעי על6מ יחלי וגס נקנין, ישבוס  זנןספריסות לי מפעי עלי' לסככיע 3*וומ לסמם גזירומו  כססיתס 5עגס  עוד. נזיר וזיגגו גורו ייניעלפת
 י רה"י כ' מ'( )כ' וגמעומ , )רם"י( סער זכר כעו להם. אמר )כנ( : )רעש( עוד יננ71 ול6נו
 העלו ולוס , סעייניס( 6ת גרור ט'י כ"ס ועיגב רוו"ס )ע' זען זולם מען עוגגל גלתי מפעלמס סו* כי ועמיר, ע3ל 3עקוס עועי ססעקור לסי ור"ל ססנמ, יום *ת מעיד לזכור לג מגווכל

 ל6 שמי. את ושטו )כז( ויבור: יבור כל על למס *ועל טסם"ן עלו71 העור כהןק7עונינו
 6ל0 7נכי 5ת וסעתס עעגין סו5 5נל נעקום, חסן מנחת סעגיגו מכיסי על סס ען לפרסונוכל
 (1Sb 7וונס כי סוכ6תוי עעיקל יע6 *יגו ובקוס ועכל וסתנוגנומ, עיון 3ו ססעכוון לננכס,על
 ס3רכס  6מ ענלכיס טסם 3עס יטר6לי גני על סעי 6ת וסעו וטעם. *ויף(י עיל לינתז*כע )די* ט*סככזי כן גס ימעל זו כווגס ועל *ומס, לעזונ יוכל גל נו וזנוק עליו ונוטל ס37רחיוב

 לב 6מ יעוררו טס ית', *ליו רק וסלחיות 0זעגיומ וס5למומ  סיונומ כל נס ספיימייססגזכרת,
 ל6 ס' 06 ונתעס טו6 זס כל כי חיל, לעטות ייס ועמס נכמס נטמונס ימיתו סל6 יטרללנני

DtD'וכל ס' על רק יסים ל6 תקוחס ועכע טונ נכל ולסטפיעס ולסערם לנרכס סעונ 1%16 *ת 
 7ען ג16נען עיין ז5ללען )וי* לפי"ז וימורגס עחם3י. פילוד נלי נו 7נוק  לסיום רק לנחסדלגת
 סעיוחד 3ם)ני ינןכוס ונתלעוי נססרי יכונרו ורנוחיגו ל5קקען(. זיין 5גגעלעגען יסל5ל'קזיסגען
 יולס סיעם למון כי וסעו, עלת ככון על ינ6 6לס ל37ריי(ס סעפורס, 3סס י3רכוס ס3ג0ע"קלי,
 י סעזנח 56ל נוסינו 15 ונר"פ פקודי, ט"מ )כע"ס ונ*ומ עחויי3 סדר *יזם לו סיסים 7נלעל

IWPS'סעספטיס *לס *ונקלק וכ"מ ומיכסי נמיגס לטון מנין סס73ל וזפו 3פיססי סטירה גוילך 
 וכשן י שיני למס גנט סוי' טס קלי6מ מסגין סעקוונומ סנם6ר כיון ~זס י תספר( , תסיס6סר

 נכמי3מו לפגינו עקו7ר טסו5 ווס כמי *וסו קורין ימיו 6נל קלי*מו, סגות לגלי ר(תורסס%יכס
 סעי: 6מ וסעו 6עללכן

 רנומינס, 003 )רה"י לתופס סנכגכ,ת ככיס יסלסל סיו מעטכן טקעמ יוס סשה. כלות ביום )א(ן
 כמיג כלס לוער לסס סיס כן טפלו וי"וי חסרון על כנוי מעילם טפין סלוו"סושעל

 סתינ0 עיקר על דכוי סעורם SJb סקסריס, 3כל על5 סו6 ונכעס כשלס, נע7רסיס כענסגסמסי
 ויועיו כססו 5דס עבית יוס ע"ע סכ3וי וענכץ ל"מ עפעלי כלוי 11DS מא 05 כליו לעיוויטפין
 ספסל עפעף elcb ל"ו( )יחזקאל 6תכס qiba שפעת ע8ע סקל וע3גין מכפל עפעולי כיה לסון5ס

לפו)



פ ח יכמרור
 ימפרם כלות נלועל וגו', כמיג בליח גנונר( ספיחם לזו יייעיין יטעייייס ששה ינו6" שטחל5ק
 מלעס לירום Db' למלי יממתתע גליטג* סכמונ ומפמ כלסי נלסון נס 'כלוינלסון
 0פופ3ין כדעוכי 0י0 מפסס לפי תסס כלוס וסער , למופת סגכנסת ככלם ימל6ל סע מעסכןמקעת

 צב. ענלחע )נ( סעכליל: י4פועל סיס ססו6 שטס SD כלות סלפון נופל ולכן י לכוסססי(ככיטס
 ' )לס'ע( נניס קרויופ עכוסכם עגלומ ק"ו( )יפעים ו3מר7יס 353יס וכן עמומים, bib 5נ6ין
 %ס גני ניגס סנוס6יס עטונריס עע5יס כליס וסב )נמפיין כד תלגלגו 5ג עגלומ *על נ"עךרשפ
 סעוסמס נקב זוג לס סיס עגלם כל כלוער עזווגן עגלן ירוסלעי ומלגוס )ועכסטע(, 03ע0ען
  ומלעוד וכעורנל *גורס, ססי' ל( )רות 50נתיס ען לס חסלו פל עם גר7ף 5נ עלת לדעתו י6ותי4
 י4עחו3ליס מלקים סני עפוי' 353מ 35מ כלי מס ועזם יסיג קסורומ "נו7וס רגל מנמים %מיסעצן

 וממינוע נעגלס. וקםציס 6גודיס 3קל זונ 35 עגלומ וכן ט(, 635ומ 3" 3ס' )מע"ס יחדוקסוליס
 ומכונסו תפנים 6מ ועמדו כי ומכונס, קדר מעניגו עטקקן עלת יתקיף תוטקקז' עלפןעגלן
 *לפופ לכל 5גי ען 35 ויסים יסע ותכונים לבוי פדל על עסוקנומ סעגלוס מסיו וטקטי",תינועו
 נעלת סנליס מסעם לפעעיס ישאו. בכתף )פ( %ו63וס: 3ער6ומ 3ויקסל עב"ם ויידיר. יוסילמון
,SD1 סני4עסab 6)נכס 3'(. )נכעיס נס רוכס 6גי 'DS כתף עעם*מ סע37ר סעקועומ סוכל 
9Db)600 כסף על עיט( )מס מנם6כס כמף על עשו( )ימעיס כסף על יס6וסי י על עקם 3י4ס 

 ע60 לכס 6ין נלהיס' 6ער ני( )ל"מ סיעים נדברי וכן ברון, גתס6מ %ן רק 39()ימולמל
 ספעיע ס3כווכס כל עלי0ס, נעוטומ נכמסס קרון 6ת ויסקו *ער ב"ו( ט"ו % )נד"ס וכןנכסף.
DbDW33זלמ 6רע ~SD סיו עעוליס פ'"ם( )ר3ס ר3ותיגו עי6ערי חט מניס. כוונג נס לכלול כיי 
 סירך כנגז סניר4ס כירכן ווסלכין סיו עקום בכלי טועגין סיו סלוייס סכל סלוייס, עכל ק0מ3ני
 כתג ועזם ל*רוןי *סור לימן סל6 כדי ל6רוןי ופגיסס למון 6חולי0ן עסלכין סיו קסם נני36ל

 כמונים סיו מסגדיס וייוע מגיס. נגד פנים ע0לכין סיו סקרון נוססי עקדם( עכלי (S"DPסלע3"ס
 076 נני סני סיסיו לגד 3ד נין ומזי 6עתיס 0נ7יס גין עפחיק קלון סל וחיכו י 5רוSD 7לרמנו
 עם6ס סלילך ואמרי נ', 5א עענמוס סרועס ר"מ רם"י כע"ס , ניניסס עסלכין ארון 6מסגוס*יס

 כבחן ועל 076' כל כילך לסגיי4ס פהיעותיסן לעסומ יכולים סיו ל6 כן "ס מגיסי ננד פריססיו
 ספנית, ולכסף הלע, 5ד לענין גס נכתוניס יסעס כמף עלס וע5יגו ל775יסן, לילך 5כיכיססיו
 3מסיעהם כלועל יספו 3כמף וזמו סמתמ, 5ד7י כלוזיר ע"6( )ימזק*ל ספסמ כמפומ כנלסי יםכמף

 סעקועות 3כל ספעיט ץ כ~תס נס זלכלזל על6נען( h~r ויללען ןייטוו"לעקסליטטען )6ין%ליוזם
 י"ז נ' וניסוסע נכממסי עלס *חל עליסס עלס נל"ס סס עיומ3 ונזם על. מללם "לון3עמ6ס
 Sb סריס כלוער וס, כנגד זס ואניס עכווגיס ופילס"י ירכן, סמפון גוססי 'סכסכיס ויעעדוהערו
 יעליס סגי סטזכיל 6חל טלאים. שניהם )ינ( י4ע7ות: כוון על 70נלי נכון 6עת כמוענים.
 לסורומ 630 וירסס , מיותר סניי4ס ועלס י7נר, 7תסכיי4ס קלס ונלעיס לורנר די סיס וסעזיקסקעלס
 ממכיל ולזת , שורע ~מורי כנסי ונסני יוטע מעירי נסני ק"3( )יום* לע"ס 7וגע6 מסממות,על
 סניי4ס עעלת לו ל65 קליםי גל67 סע,רק ועל פעיך נלד6 מכסף קערם על כוער נתיגועויקע
 מלמיס עסקלם ס0יס qb לסקעלס 3נ7לו סוס S~D לם3עש *ל6 סמינו סעזרק ולוס נזלסיפווי
 גסס מונעמי )כך ג7לס נכעומ פויס סניסס סיסיו עד ויקום נעוגי מעסן *ת מינו וגכווכס יוע"ס

 נערס, סויס סיגיו על*יס טניי4ס כ"ל עס פכסנ גע7רס' כ6ן ענו%יס ס7נריס ועצמיסגרי"(.
 דק: נילדס עורק ע03, גילים קערם לעורק, קערם 3ין סמלםועם

 )45ר7פלזישע( סיחור טסך פני נולת לפרם קין )עלס"י( לבגותיגו המנורה. פני מול אל )ב(ךץ
 טחי5ון מפך מגיעי ונעגין סח, פכי *גל למגורסי ו6חורייס סניס 6ין כיכיהמ3"סי

 סיו ס7%יס עסכרוס ססמילוס סחוסי 63וסן סיס חס לייכטערס('  יעז עיטנהצלפונקט)6ינגערע
 כועס סריגם סגרומ, כל כעגסג .ע5עו לככס מיו סיס 60ע5עי וגל ס6ע5עיי כר 6ל כלסקונחם
 ער )ר( : ספניעי ס*ע5עי נוול Sb ערירות סככומ ס3עמ כל סיט זס וגילופן ס%רייסי עןלמסת
 ס"זוגי TD עס6רז קתסי ועי עגייס כעו מרמס, עד ירכס ען לוער טר6וי ען פרדי;. עדירכה
 ונלמ ואס וקמוטי תכמש ועגינו , ק"6( )יסעיס ומלימם גזעט ומעד ען פס עי עלום פ" כ"ללכן
 7נליס qb Dl'~D סגפללש 37לש SSD סוSSn 6 עד(, יסכל )נבקר סלל DSD עס שדף 610עד

 טנעמ ו5עי7י %ע7ס כענין וסקסוטיסי סתכמיטיס כעו חסו3יס 7נליס ניזם סו6 ועדמפוייס,
 37ליס י סלל סכסייי כלוער עד-סלל, PSD *ז AUS) )יסעש *ער ועש עדין, יעמעם נמקסעחכר
 וי"ו חסי וסות גר7פיס פסס 0עמלסיס לב"ס )ולוע עוקפים עד-סלל עלם ולזם -תעלך,חסוני
 גט כי ' ס6פט( יעז פמר5ילוכגען )די* סירך וקיבועי מכסיעי כלועל ירכס עד כסן וסער י0מגוכ(
 נזול 36ל מסום ע5ע0, סעגוכר( נלקי bS סעקר6 ולעס מרו)נס(י )עלם"י סלמיט סיופירך

לעמוס וגי



 ח,8בטדבר9

 ט8ם וספלסים 1סכש8וליס סנ3שש ססם סנעטדס וסקסוגהס 80סבהצש נס 5נל טקטסילפש8
 גס , ע% יקש 8pbע08

~bb 
 טעס גס נ"6 , 3ס וסתמנרו נפ"ע 6י3מס 6ינמס נעסו ל6

 b'w, ס6ין 53י3עץ וייכת וכתי3"ע וטסר, (~$o ורסן תו' הלס תי וגכם סי ייננענחרע י עקוס 3עי פיט0לו נע"ע %וי סא מ פון זס ו6ץן ליץ( זי5 "ת 41 )6ונך סלגעו61טליו חטימי נעי נסל(רס סשריס יסיו נגייס כ3וס 5סר ר36שע WD חתמיוו. ל0 עקפס: עעם0גפטו
 י(קיס לענוימ סגנכעש ג( וננסעש ס', )3עד6 סנקר% כעו עונפ3ען(, ג6נן עיר זינך)זי6 עע%מי סוכ לנלי לי י4עס ככגעיס נתתים. נתונ*ם )טה( : סעסר ו6סל לש י'ו נעטדעאע"פ
 סמסכ7ו פלס סנלכ ככיעאס, 6מ לסנ7יל' כסוניס כמוניס כ* ונפל )5ונעערגע3עגע(, סםימס3פס
 5יפ ר6ס 03"0 עעשפ עלגענענקע( )נ6כן סמכיכס ככסי מסמ ל0פ6כ געגל ספה%הסעעימ
 סככור"ם כל n)eb קסל וכמער ססכי3וסי ינקהת פ0וסר לסי פ" רהם. כ4 טשרת יט:כעש6
 DA'S~b 7י6 .)מיל

~WtSb'1b 
 סנכולש פעזט לפי וי(צעס ; עלקסגענ4רכען( 6ללעל 4ע3ע 7על

mpnnb9* ועעו סDb עגל לי(ס לעפחת ט 0גוג7יס io)pn ,ססור לטון סו5 ססלת 
 פטוליס, לסנפ ט'( )נ07י6 ועז0 זיין(י נע5רייעס ל6ססעןי )ל4 סמס39ום סמך ססה(3סלעויי
 ל6 גי ג'( )וגז0'3 )6נגעל*זס(, ססוכיס ונקכ6ו זו, נלסכס עחענ3ש סי י(פנהי( עןסנססליס
 ימכן ול6 וסניי; 6סנס לטון ט0ו6 "ש( )ת0ליס פזקי ס' 6רסעך ען לסס, ועלמ יייי7ע;ססי
 רסס יאץיר סנכי על פייא עקועות כ3פ6ר ססדתלפרמ

~1Db זכר כלפק ססר כ6על סס כי 
 סרמס' פתימת SDD מסת י(י6 סלוטס פלקיסמ לועל ימכן hS1 כק3יש, לפון טסו6 סטדת כ5עלוכ5ן
 ערססגעחרנען(* 6ללער זייספן leE ליענע יע7על 6ויסנעכענם 7עק )וועגען תרנהצו יסיסולמי"
 ג, 3עינלעעשס

 סלפש ענן אעל ל'( 7' ((bb ולעעלס ושנה. כ"ה כ1בן )כד( עמוך: 3עלמ 34
 0עקל6 ולסון ער3ומינו(י )רם'י ע3ויס סלכוס לליוי כ6 כ'ש 3ן עונ7 סלסש נן כי% 60סנס
 יג6 6על כק 6עכס ע3ו7י(י לע13י סעעיס כערי פס 6על סלמיס 3גן מ FD, יצייעשצו

 0כקי(ליס נתוך לסקסל *63 כ'א נן כס0לוי נעכויסי ס5ונ6ים פס פיכ6 הצכיכו 06יש,3ע3ויפ
mussענתס 0לכא טילעת כיי ו3לילס עס נכל עטימס מעיד ויר06 עעסס פ*פ3ת 6י("צי 
 ולעעלס כ"ISW 0 רק לענו7ס סלוייס 6ת לסכסיל 3עקר6 סענוון ס6ין ווףל תעעס3.0תלעה
 , כץ( כ"ג )07"6 אעלס סגס עסליס ):גן סלוייס 6מ יו7 ספקיי 6יך כן 067 , לכן קך7סול5
 ר6וי קסנומ עכלל 1mDDDW7 h5'DtV לענויסי לעזרט ככנק קטן 6ין מנן fW) )פשנ 3עלכיןתן

 %ס סכ6ער 6ים ויסיי( סינ7יל עי לענויס גכנם 6יכו עוס( עכלי )נעשג סוהצגשס יכ'"לע3חהל
 עסהינ ועעלי( כ-יי סעגן  סמיוכ, יא?לי נ"ן רלרמ י(מורס 36ל ונכא(י )עשם ע3המו על5ים
 לי(סלעיליכנם

 לי(תלעי. ליכגם נידו סרטומ Ssb עליו עוסל ססיו3 6ין זרי קודס S)b 3ענוי0,
 וימע tbTN1 3לפון יקת לינליי(ס %%ן ייצקל6ומ' קמירס לייסכ ו0ל6ניע י,וטניס סדסוו3סגס
 יג6 6על וכ6ן ענויי4 לענוי סס נע"ס סלסוכומ, עפכו9 0יסנ ווצנו6ר 60עמ 6יכי עלעיופדס
 י,מיונ פוען ל0ולחם פג5 עסעע ועעל0 סכס נץס עגן קר6 י6ער עעס )הי(כס tehb.3ע3ההת
 ועעל0 עלם נל6 כי כ"ו, 3סנמ 4כגק ור(ממיל סנים כש0 ע4ו ענרו סכ3ל 6סל סו6לר(8לי7
 63עמ ספי' י(תור0 סנכל סגס 3ני כגסיס כעו עליו, חיונו כגר לס פכת סנמז 6ווצליססיכו
 עסמל ונעל %עעלס(; סעומ עסס 7שס ז' פקחיט )עמוכף הצעלס עלמ 0וסיף לכן פגמס,סצך
vwsע6על על סכמכ לרע3"ן ור6ימי ססוט(. וסא לדעמי, גכהיס ס5יכס רורימ גא ס6כיך. 
 נמן לי 3סמליי 6ומו סוגר( 6ני יחי7 3לסון כי ftwS, י(כל 7נרי זס 06 ייעתי ל6 טס,רדל
 11WSS 0מלעידיס סכסגו bn)npb ד3רי סי(ס כר6ס תס תו', כאס ענן 6חצר 6סד כסוי6הצר
 י' )נחולין 7יין ימלעוי6 ממע5 סו6 א עיעל 60  י7עמי ול6 יעו"ס. סניס ס' ע3וי0גי4לכוס
 3מס ייחכל ול6 6אל, 5סד כשנ ססס, רק יסי7 גלסון סטיס 6ינס פלפנינו 3קפרי חנסכ'ז(י
 עיקל כי 5%וםליסען( סעל6יין DD7 )ויך ססגלס עס ל0פ6מ7 פילוס צבא. לצגא )כד(לע:

 ל1635 ינ6 כקי ס6ען ועעיי 6%ומ, מץ6 י"נ 633 כע"פ וושתחנלופי ספ6ס17מ סו5 635נלל5ת
 6עממ על ג-כ יולס 01סס סיעוס %נ6, סנ6 6ער טלפיס 133 4( )7ף ~S)D וי(עקול,י(עתע

 סע3ויס: עסעוס ופס לענה0 י(עמלעי ען יי3ר טכין ל3ומיגויעמ
 יעפו 0גסי6יס, וספת לע64יס נפעימ פעסו. ע0 עלנד הפפח. את '"שרא4 בני 41עשצ )ב(8

 3נש סקרס כעו פקייעוי ר(צ5ופ פעסמ 3ס3יל עעט יפסיו סל6 י ספסח 6םגיכ
 כוקמת: 0ויו %יכ יאן )לסץם(, סניע .מנכס נסכיל יר4שכ 6מ cnSn סגייול רו"ל ססמרור6סון
 פל 3יוס יכול*ם 0ייS1b 4 גיוס 13 לעמות יט4ס סיס bS ההוא. ביום הפסח לעשות)ו(

 ליכול ר6ויס 0ס וסרי פ4סס וסוזס וט3לו נ4י ל0יומ סלסן ס3יעי ססל %( )סססש5פכיו
 סא3( עקךס פץ יענשס )ע4 לעכנ ייהכלהפו ו0ס י(פסס עליסס יפמוע 05 ס6לו Ps לער3,קיש"ס

הן



 טבמרבר
 ליוי(: שטכל )עיין )עלגי עסצש מיסיו עלפם )0ס כ)ועל , )עייכיס סכמל ויכל לם" ע"םווע
 פ6ץ 28יי ססוסיף ססעס ס6גם*ס סח* עס 6)יו, וי6ערו לק5ר ר6וי סיס וההטה. האצשיםגז(

~bbe bbbספלי( סשצסס )3פל( ob 7נל 76ס סו5כך ,S1bDS 6פו)ס ו6ס )60ו)י י)ך 3ע5עו סו tbg 4ין 
 9דט %שס 80עפ0 כע)י ס0ע0, י(6נםיס 0וסיף )כן 0יענ סענין לסיי יו7ע 6יגו 0מ)יח כי 4יעסיגין
 יגיע טל6 נעקךס י(עלנים נין כתס)מ 1'י גיס פעועי כגון רחוקה. בררך )י( :: להר(ט6לתס
 )נני כשוקס י7לך  יקו3ל 0תסי עול6 וגייעכ עי4ן עסר סעמ0 001 כוס לכל וכע7ס0יסת י(עויע*ט 8ן כסחקס יכך 6קוסי מ3( לפססיס מ5על כשע כ7עת וזט סספס, סס*עס נמעמלסהכס
 חצד nOW עניע, %אט עסלך ספסאצר( םעמ כ) סחיעס, כמעמ )סנום יכו) מייגו כ) סו6,פסמ
 שיש פתי 6% סכע3'ש; סקק רשע  ג7עמ רם8י(' )ע' עי)ין כר'ו עי(לך סי6 טסע0סקיעמ
 6כנע* יום ילוםליפ ו3ין גיע ססי0 עי סכתנ פסייסי מעמ כמתלפ )יככם יכו) ס6ק:ו נ)לסוק
 8נכ9טוכס סכשע ועפיכום כי-ע(, )תץם רסולם 7רך ס"ז 8יל עסר DDn' ססעם D!"SD עסעפר
 נה[. פפכפיס ופ% סרע3שס עס)ו.גהו על ססתעורכ עי כ6ק2י ]י6 עאס. כונניס, כדעמנל06
 י3 סעצס ww~es סת פסיס bih עעפ פלתוקס ל6 לומל ע4ו נקו7 רסוקס כ6ן פ%'וכסא
 )אפנ סשס הד%ש סכעל'ן; ע)י ספג וכנכ כעהצ, סלכס ס6ץ י5 חי% סי6 פפייי(,זען
nDV"שפני כשע,  עיעמ יופכ עקל6 םל )ממוסס קרוניי פסש כא6 ניעמ פנפל רם m~w 
 Db 0כפיק 0נס יעהפ. כעסעפס, 6יכס רסוועס ע)מ נס לפן עעסעעומו, 0370 עה~6ס עקוסנכל

 זס ה*ץ גסלנת6י יל6 לפלפ ג0נקך07 עלמצ ומ)ס סעמהפת W1D9 ע)ם וסנית )עזר0סקכוכיס
 טה) 9"1 סעועי 6ת ו)ספוכ י כותיס יי(לכמ6 ראע  )יעת עטת יותל סעקל6 לסון עי6ינטןי

 פ63 כעכאן 6עכ פסיל )כ"ע סכקויס ורעי )קלונ; לעזכס סעוך סעחצ7 ו6ת )לתו'ק,עירופליס
 6%8 שי1 כ6שע ועענת סתסס; נעפיית )ו פלתונף bbb עעפ כטוקם 'רתוקס, ס6יןל0וכומ
 נאןמלעי יעשפ ו6ממכ כצי טענ0 א 6ין tD~D סנקויס, לעמת 93עס 0כי יוקי ל6על
 כפטץ: )ינלי לוש עונ, יוס ~DDp עיץ לסוק0 ילך ול"ן לסוק 6יס נקוי מנלסוקי(680
 נתתפ סיי3 נכ%6ן סקרינ ו)6 פמצ % סנ%ם כל 6ל6 )סו7י מלמי 0נך hS רחוקה.נדרך
 תהע. מהס , 7% 3עס כסוקס ויכך ~bw ניכופ)עי ליס ה)יף  ימססש[ מיע כים ]עתנקןןפי,
 עוכה2 סנתעלגו סעמס פאס[ ]עקסים כימניי פני, DPD3 תייג עוס נעל אי(יס סנו5% סססועזס

 י פכי כפתמ כו)ן מיי3 נתפלט יס אהקת קו7ס 06 , עי(ס 6סי נעוכ Dbs1 וכע65תמססיי(ס
 0וי )6 685י מתקפס קשנ ס" חצלו נתוח2 ]וי(כנ גפכ, ל5כילמ 070 כזכק ס)6 כפכ, כלצפ6ין
 סמיכי( טי פ)ס יככפ סמוסקיס כמיעפ סוכים  וו קוסי ועכס ככו3, סמכעל 60 )6כי)0,תזי

 bSh 6יט נ9לס ס6ינ0 7חסכ"נ י תעו0יס 7נכיו עיעמי פ"ס. 3י)ס, 1*נס 4מככיסל%יס
 לסו 3WW" 6יך )6כי)סי סזי  7עי6ולייי62 צית סמוסקיס, כע8מ 93ל ספיל ~bwtnbvnעיכננן
 כיון נזרל 7"ם עשנ % 7ף ]פקתיס D~D' לעזכס. סו)ין עכי5 60 יככגן עגוועכ6 טני3פסס

 נני סלכך ע9ע6 )6  7עי6וכייו62 עיכננה י"ס ]פ68 31לם"י לעזררי, סו)ין סוי פויל7עי6וכיימ6
 08כ*ל סוי bb 9סוכומ, 3מסיכופ עו)0 9ע6ס ס69מ יסמיכמ כעו ועצ סוי. וצע)י יי(וכיספפם
 ; טסלל עקכי )5 יו3יי ססזקמ %ן האן )עגוייו 6(5 (b(S ט5ינו מגעם כעי סכי ס6גי[7"ם PS: ]סעין תונף כע8פ 4סי א 9וני(  עתזיקין ו5ין נס סוין פכו)ן )כסגיס 6)6 כ6ויי( ס6יכסכיון

 עיס ע) bD'blbV קנוע סוי bS ניכר 60יסוכ ינ6ין ספוקקיס )ססת Db1" לל קומימוו3פיקר
 )סאד 5ליך ע0ס 6סי וכל עיוסיש, נע)יס )ו ים ספקתש ען 5סי  יכל כית נ9ול מאך- bSשן
 וכית , )עעיו פל6 כ%ל פסח ס6ין bS(cS1 ר6וי איס )6 כן י5ס 6סלי נסל סקתו אערנס)6
 סייך bS כן ob נ6סל, יתערנ ג) ע%ו נפכי הצונ7ל עופרם )סיוי2 לכיך ספססש ען 706סכל

9WWS.קיא ]נס* ססוסקיס )עאם יועס 60יסורי )ני) כ7י יס7 כ)ס סילעלפו [rp פ6ץ כל 
 15 , נפכ ס) ו5מ7 סלנ פל 1Pb ק7כומ פמי כגון י(6יקוכ, לנטל כה ע5רף 6יכו לסמערנהט
 %טלפין 6ינס יש7 )0מעל3 עתי7יס מ6ינס 3כירול סייוע י Tmm נקיוס6 וזו נוומיקח2 כתנם)ססזו
 )סתפלכ סעועיא קיכומ 3פני וכן 6יקצ. נקפק ספכיי(ס D"Db עי(ן DDb3 סכפל 60יסור)גטל

 ~bwS* ס9%לשת ני(ו )עיעכ סייך )6 יחי )0מ8לנ עוע7יס 6חס  סיטיימ מ% ניןסגע)יס מלי 7נין פססיס גסעפ עכטשנ ע95רסיס, 6ינס 6יסי גגי פני ס) י(ס 05 ע5ען, ענ7יסי
 3עען )6 נ9ל גמלי 707 3ינם 7ינמ  ו7ע פכפנ קק8ג[ נע8ז ק"ע ]ס" ענייס כדי 3703ול6ק2י
 3כ"2 5חמ Db1" רונ6 3תל 6ז)ינן 9לפס ער,ן 1Db1 חתיכומ מ פים כ) bSb ועוקפיןקעצין
 נכי ומני 6פי %3ס aSDbl' פייך bS ונינס כמנ סקיו( )גמשי ק"" וגם" - wina.ו6מפ
D7htss) :9עוכיס 3עען 631 פכי לינ וים סעק פים יכל tss) .ויי עכ5ס על ו96תועס עיע  
כגאה )ניי לכפני6 60רוך 0ניס  לטת-ט כעגו6ר ניגס' סו6 י(-מ עס סלמגש6 עס:!ונה2 פיגך607



 * %כשהבר10

 כן יבם ועעלץי %יסמין 5יס 3כי נמני י6ף פלי PSID וו(לם3א ימד, )סמעל3 לסמפטםזיין ס6י1 עגולכם עטתי ולציי% DIDIS~b 6ין 076 3כי לסכי ק7רא סמי ילי(וף.ם סט( טפלרציפי
ftWe"b  לתום %ו %ריכיס מסיס פ"ם o7b. נכי לפני 6תי הרס 3ין למלק לסם סיס קטעות,
ליתרי

~tIOO 
 ליס מסאז' יסך 3יכם' עסלוקוסס יידוי 373ריו פגורה סוט. ומונסק ניול ל3 כי

 מכתב ג'( sp' סקנופ )3טער 6יס נעת 3על לסלכ Db5W1~ עלירמין. 5יס זמני ייישןלמרע"ה,
 מנסר על רק סמגיומ על סיפק צין יס6 ככול, גי' מייך ל6 לעטר סעועדהם מגעםרי%ילדל%
 עמ"הס 6ין יס6 צמרת, 3מגומ סעוגח מכסל ייי על ז0 ענרסות מנמל אנטל וחיךטגמונס
 וסם - פס"ד נטל *ינו ע"ע כיכר מירמס מעת פרין י6וריקם6 קנוע סוי bb ו5ףלסמעלני

 יי3ק"
 סמרשנ ינרי ר6ס פל6 יל6ס ינליו ועילקת עליוי ומער( קיש מנקל ספלעע דנה סני

"p5b6"יחעס גס* סכמג ססעל נאם יאק ניס גי לקימי סו3 ישע. ק O'DPD כיון כיקריי 
 פסח. ועושה ניע: ניס מתך bS לסכוייו, %S)b) b צינו סססהמ וגס עיומ7ת, מנולם לו ים פ0מסכל
 לעסויו ובמויים ריסון מסם nlnDSW כימם פ" מסמה. לעעני וייסימי83פ

~DUD 
 6ער מסרס t~Db. כעט6ל

 עצוי( סוD"D 6 טמיעמ כי טועי( פ0ח לעסומ יר5ס מתם ועמס ו0עסלם מזען. ימרע והמ"כ כלל, נקרךססיונ
:pg3)6וס יסעו. כן ואחרי )יז( : גנמל6 כ"ס 4%, טכס גן וכל מעים סם הפסח. חקהז ככל )4ב 
 אוע ם0ממי4 מעתן סיס " %3 כש3 שי 5י ע"נ %ע, ט61 פעמלמיס וכמלי 3פלמוהן
 ו63עמ המקיעיי, ססתמלקומ נין זען ססזי מוס סיתין 1ל6 ספסל שעל  מפכן  סטמלקחם פלצועיי
bSתקפו הא ייפוייי 3ני עע תעסך עמכסל סיט 60סל עעל סערן סנסקמלכךמ כממכויל כן סיס 

 אן מקוי מזינן י לאס( מקוק )ועלאי ס' קועס 5פל סמסס עד עי(לכין סין ול6 ותקעוותריעו
 סתוקפס על יורם 6סר נו"1, כן וסמלי 6על לכן כקיעמס, לנין סלסל עעל מעכן ססמלקותנין
 ספלומו 1Db' *ער וסכעאמ כן. ובחרי ט"ו ד נעי3ל עפייט כן בסרי ועוי 6ער %לו יסאכי
 DD י יקעו כן וקמרי 3ע6על מעונן ימיו t")DS1 י מוכס סענן סריס ס% 5או Sb כוסעיססיו

 יסלסל סל וכוסן קימל ובמקום. סוכל: סענן מיסים 5י שומו Sb כוקעיס סטיו ל"לבסקוסי
 : יסיפון יליל 3עקוס מסיס qb סענן מס יסכן 5סל כעקום מונים טסיו כע37רי לסריונלכמס
 ~ec למת יסעו 1ל6 מ6י, יע סמקוס ס0ק qb לכוך זען סעתכמו עעמיניס טיסיו וישמרו.)יפ(
 מיי( ול6 ' נסס %ח נעקום חניימס ססימש qb מספר. ימים )כ( : נו לסנומ עפכו סו3מקוס
 יסעו, 0' פי ועל עקום, *חמו ע306ת WS ימכו, % מי על D~pn עכל ערסל, יפיס לק טענן טססוכן

 עוכן גל% זען כסא בקר. עד מערב )כא( : לסס סעונ עקוס פטומו לנקוע ושיכיס סיפו6ע'"
 וצם וכעו עקגיסס, ועגיגי עכיגס לקיל סנטי ליחס סיס ט)6 עתע' ול5רכי ממית ושלכיותדפיק

 : )לס"ק( סככותיסס כל וסול0יס עקמלקיןסיו
 6מ תקע יפקנ כעו י ט וסמינקו נדגר י3ל נעיכם כו% מקע סרם תריעו. ולא העזקעו )ז(י

 וכעטם יסדי עתינק כפסך קול סו6 סמקיפס וקע כפי מקעו סעעיס כל06ל1,
 נעקוס ולסמ6סד ימד לסעפי וסכפי6יס סע7ס לעקל6 לכן גכליי סנמיחס לוס המיאענעי5מ
 ססו6 ימכן כ6ן תרועח וטס וססמ6ח7ומ. ססתינקוו2 על יורס *סל סמקיעס קול מיתי(6סי,
 רופ וכענין טגס, o'D~?b נע7נר רועים יסיו ונגיכס כעו , ומעלעול סגעעע ססול5סו רועמסרס

 גלמי קול כן נס סי6 0תרועס S1p1 וססלעולי 0געכוע פענינס ספרן מנוע כוע 60רן,סמלועע0
  עודיה כצלו סעסכומ, 6ת לעקפ ססלועס קול 063 לכן ועסכועע, סנור קול סו6 *נלמתחנק
 רז"ל 3סס כתב לי"6 יתקעו. וגו' ובני )ח( : ולגמוע לעקום עפקוס לסמכועע טעם נ6 נול0ס

 סמוקעיס יסיו זכי 6טכ יזכיר 6סר וסס סמרו 6ל ObU יסרי ליורומ 3סס טיסמעסוי373ריס
 yg. , לתקוע יוכל "ים כל כי ממוקע יסים עי מתורס יקיקס ל6 סעחנוס 6מ ועעקעסע7ס עעקר* זככ מכנר נ7גריס 6גל עוניין, לנעלי מלע נכסוני( לסמם סל6וייס סכסכיס שסרןגני
 ססוDS 6' %פל לעס וגו', לסלן וכגי סס. ישעלו 7גכיו, מסך . טפסרי ענו% 7ני(יי6 עעומומא
 וגגי , מירמי ולוס ע"ס. *סלן, וגני ת9ל נעסעע יסרבל qb פוערני ימקעו 63סת ו6ס6ער
 י3פקכ6ומ לסווןמ by כסנים עלס כלמוכו ססמיע סללו, ונעסעומ געקר6ומ ימקפו*סלן

 והרעצכם )גש( ליורות: סנטוס לדנריס רק איך ל* כסניס שמנס ושיכיס, 7ויע* pk~b 3ניונעסעחם
 ונזף , 'WID ל6 וסעס נעיר פופר סימקע כפנין ס6נמיסן ל33 ימליי סערעיי קול תזכרתם.ונה
 לסני פאפיט נסיותס כי סו6 מזכרון וענין ע5ויניר(ט, 1WV1 % לפני נזכליס ויה(ין ס' עליטונו
 סתפונס ליצריו )כה6(, לסניו נזכרים םיסע 63ופן ל'ל ססכסס, ענץ וטוב עירס סניו ישתילס'

  ומלעומס עלמ לגמר , ספקי* למון על יומל שיגלים נכוין ימכן לכן העקרני מן מסל מעיקרוסוס
 ונמי 7כתינ מלועס ונפי 1Sk~b3 ו6ז3סס ק5"ט( (T~D כ3עכילמ3"י י סלוף ונעיכם סלנ טנילמענין

 ע"פ. שמנופי לוס%6ט
 וכע'"

 נס5%רומ, וסכעומס כעלום וסעכוון ע"ס. תלחצ0, לזכרון נ*%ר
%




