
מא כס כחבמדבר
 מכל פר נשכי כעספט נע"ס לם"י כווגמ, )וגסו כתססרס 1nbS מעטו ככס מעפו 6סל כתחפל"נ(
 יכוליס סוגיינו לכנם, S'bi לפר onp שוור 7ל6 וס6 כן(' סכין לO"bX" 6 גקכי'. נס' כמוניןמס

 סעודות תנין טפין לסורות פנ5 נ"ל t7Db תלת גלמי 6חרומ,  כנקלכנומ י כנם לכל גור לכללפלסו
 גין 6מי, עקלינ 6חbib 7 ע% ל6 ו6סי' מסס, עקרינין כנסים ממס 6ל6 )נ65 ל6 ס6ס ,תעכנ
 פלס פנונ טירח תקופם ותן על 6טר נחיסו חים ונעגין שיגו לנ"ל ליעם לחרטי ונלמדיאנה. לחשאי )יד( 6חד: תלם מוסיף לכן עחו)ייין( קפ"מ )ערענ"ס כלס, סעועיומ גיתי ניןנלוח

t(DDblhn)  ועול כסכמו, מנת עולס כ"6 6על סל6 כתו לגעלי, נוסף סמגס לחרמי עלעל ש"כ
 משן מסך ס0ו6 כקרסי יזויגו מ7ס תעגין טו6 6נל 0סגיס, כל למיסי לועל לטוי יומר סי'י6'כ
 סנג3ים סמלוער4 עונעומ סגלקחו סמתידין מעולס ו0תכוון )גיי6(, סויחו כבסמלם ל0יומ ס7נלנסינמ
 עתעות סמתייין לסקרינ 5ריכיס וסניי טגס נכל כי סל6מרי' גסנ0 מומן עקרינין 6ין זונסכם

 י4תרועס נתרתם ניוס 13 סריסכן סוקס גיוס נו כעסרו"ל ניסןי נר"ח סעינר כגיתי סחדגזססמרוע0
 0תטכןי סוקס למדם 63חי סטגימ 3סנס סל6סון נחרם וימי מעמכן נסקונס 0כמונ ועוול יסחזס0
 בשבועהיכם. )כו( : ח7סס עמלוונס קרנן וסני מדם מורם 6ער0 ססגס לח7סי ז'( )כ"ס לדלוז"ם

 נכ3סיס omb כבשים. שבעה )כז( : ר6ס 3ק"פ תזל ועב"ם כללן וכוונם טעם 1:5 5יןפעסט( )וויכען- סעורנל כפי גמרגעו ומס )רעליגי6נפסעסט(, נל"מ וטעעו נע5למיכון, תלפתו ויניע6וגקלם
 סנ*ש כי טעעו, ומל גתתו. כנסיס ענעת י"ח( כ"ג )קעור *על עירת לסתי סטי עםהגייס
 עיפלו עעכ3 חצין פין גכל ע"ע מנרוי עין על עעכנ 6ח7 עין bD'1 6ף ע5)'מ, למעיעם

 וי54יל%מ, סמ6מיומ על לסורומ ססעיכותי נמי"ו טנעמ טס 6)נר לגן , ע"נ( דליחות פ"י)עמיאל
 כנגמלי, מנעיי נ6 עליו' עעכנ עגינו bD'1 סחט נונוספי כ6ן כעכס נו, עעכנ סם'נעס עקסלכי

 5מ עקלינ 0ל6וי עניכו כל גע% ל* 061 גע"ע, 5מ7 כל כי וסתמל7ות, 0י:תמלקות עללסורית
 : ס3י7ות0

 )עכירם3"י נעסור ת6י ל" תנעי נעסירי למדם, ועסות 6ך עיוול 3מ' וכן לחדיר. ובעיטור )0כט
 י"ז( פ' (k~stns וכן ספסט( ע"ד wb1 נז0 גסגנ יעיון סס ובעל קפצים,ס5וי4

 מעפם וגיוס לוער רבוי סי' לחים יוס עסר ונחעסס י"ג( ס' )ולקחן לחרס יום עמרונחעס0
 חעסס יוס עטל, 6לנעס יוס ט'( )כנ6סמל ס)נמו6לי יוס לסק7יס טיולי נעקפל כעסמעעמל,
 ט0יעיס DS' ותל ארנעי4. עסייס ניוס גר( )ו3גחע" וסלמס עסליס ניוס ויין( )וג7י4"ג ,עסי
 סיעים ננחאח יגעיפוו2 סוס לפס ובין קלסי עגלתי ט עועיי למיוחס נעגיגי0ס עיוח7יס60ל0

 65סלוושיע( )לעל6טישעק שטלף תקפל ססו5 סק7ולי' טעסמל נסס 9Db ל5 לכן , לסססקהעיס
 )גלונ0%7ל( 0יקו7י שעקפן ני04 0פתעס *גל סקו7ס, ננחיגת וס עס וס ע5עלפיס י4עחפלמחלקי

ס0ו"
 לפי w~b עוניי "נל זס, עס זס ע5טרמיס 0עקפל pSn' שין )6נו*לוטום( גו7ד עקפל

 לע5עס עמנויייס עו)נ7יס קדוסמס כנחיגס ס6לס כלעיס וכקלו ל0ס סק7יס מנחגת בלסי סריסנוס
 כי ס%ס ליונים חג סס גתייחק זס ועטעס טחול. יעי סירס 0קודייס סיעים עס 50טלפומגלתי
 ויום תחנ(ן לנליס נסלם נווספטיס )גוייס וסעת6חייס 0קודעיס 0יעיס נין ~'ppl עוסיססס

 סלפגיוי סעעסס יעי םסמ קוף לסיומו ונ"ע ס)נעמס, יעי עססמ נקדוסמו תדל מסה* qbססגמ
 *וס וסזעכיי סכנת כלס סעעס0 יעי מטס וגס ' חנם זען סממלס סוג י4ס מלשליו סעעטסויעי

 6מ זכור ככתונ סמנת, יוס 6ת לזכור 0עעס0י יחי ונססם ויום יוס גנן עליט וסע5וםספנתי
 ססנשי וניוס סקיורי' עקפר 6מ סעיד 13 6ער לכן רע3"ן(, נסס ימרו נס' )עעס'ם ססגסיוס
 לידס. סקהעש עס ס%טרמומ ננחיגת קיוסתס ניחם עותדיס DS Oi~D' נ51טרף, עסמלחלולי עקפי ססעיכיי ניוס ססניעיי וגיוס 6ער וקכות DPD סל *מרון וניוס נו5טלףי יומסר פסוססגת,
 עקול נמעונס ססו6 געסור רק ככ5ינך לחיס נעסירי *ו 3עסר0 כ5ן 6על 7ל5 נעעס עודוגאל
 סו6 יגסס 7עסומ ומפעלי סקס  ג7ר ג3י6ול קטרוגינו סרוגו כגר כי וסול"ס, נקנו, סערוכל

 סעעוסו. זען נגניך עס עכין סעסוס על לסורות ספעל ועסומ 0זען, תן תומסט עבין עללסורומ
 , ססס נגדל נככקיס סס ע"ע ומעתידי מסוס מענר סאן על טישו qb עמל כיוס מעולונחירך
 עורית מי3י4 סו6 מתקור וגיל עסי". סוס על עוריס סלמי ססס לזעניס קליטת כ"* ס6יכסלמי
 רשל  וס לסי 13 ויס נעמייי 16 נענר סעסומו זען  טיגניל עגלי נחמס עס ענין 0עסוסעל
 הצ75 0מעל, 3ג7ל רככם סי עס DD"' על עוליי ססו6 ע75 כי ן פעל סיס ידני: *מוט
 שכם מא ס5י עזם 0גס עסיי' סס קריתם 5ס כי ופיכו ונוגנל גזען עסיי' על עולספקינו
 ספעליס נעקוס גס ססס נעקום נו ויסמעסו ווערני( )לרעען ספעל, סס קר5וסו ולזם 000,נעל

 ורסנ'ש וכח" 7נר לסס פירסומו 7ק5מס כעריסי גפרן יי5 %י סלילת כסתות חצפי7קט,עונריס
 ט0ו6 לופל עליו טגוסל .מזתן כמיגיע כבועל מליחס כסחבק וטעתו ססתוס כשף עס לביקורסירסוסו

סעמ



 כפבמדבר41
 ולס*חח שעקר6 03ננת םס סלוויש כעשם toth נסרות י(ענןי 3עלות כעו 0לינסי סמס)קסעמ

 יוס 6ת זכר כעו י(מעיוףת, על יפעם )כן סועןי 0גגלת נלתי סו6 פעלי טסו6 ע%ססעקוכ
 ספקור יפפם וס ועטפס 6ותסי es'3 פליכס כאדויכוס 6ת לרור סייד, לזכור ל3 סגו מילסאספ3מ
SD1' סמינס סמ3 פעווים כעס ססעולס ססורפ'Dbs  "סקט סוכימ, סוכס 91 מפעיסי ע6ס 6ס 

 610 סס וסע)י סס 6101 ססעוס, ניא עס עיל סא נעסול ע)ת וסכי(  ספדנ. עזונסק"ם,

 , סו6 סזען עי(ומ ט , 1Wb, פגזן ופפאמ )סססוות סעל וסו6 , )ת7ם עסררי ססו6 סאכי)עססי

 ו3כל , י(עסילי יוס ועסיית י(תייוות יסמיל י 0תמיעי יום סגכלוס ל5פונס ונלגע י ebr~ לגעחחזלת
 נעפס סגו Dnr גי4עפך 3עסורי ועעס עסיכי' יוס ועסיית 0תסוומ 'qp1D גו סמחליס וכגעלגע
 עשס ים ז0 זען 0עסך פנכל 3וסי Yb ויולס DnabD) 5עסנעען 7עק לוי5ע (olb עסירייוס
 )סון 3עסעע ייי0 ל6 וזס תם3תו. ער3 ע7 עעלג 3סירוס לוער 6מל קר6 מסקסי7 וכעו ,ענוי

 ס)ק על סי6 ס60חכDIDDS 0 עקוס וי(ייי 0אן, ען עופססיס סעות ססס 3עסלי( 16געסיכי
 , )לסשי( על6כס עעפיית ע5וכיס עצרת. השםיני ביום )4ה( : סופו עי עמפלתו ע) ל6עעט,

 סכל )כס ת0י0 ע%ת 6ער (1Sb ני6וה, ncpl~S 610 ל"מ ענויס על6כת כל 3תלי' 7כתי3וס6
 סנתוןי ג)סון עיל*כס ספניעס 6פ b9p 5סר רנעיס הסזק יישן 04 ע3דרסעל*כס
 עסס, סגמון ר3ותינו וכ"5 גייס6  זתלגועו ס3חון ספעיני וניוס טנסון י(ר6סון ניוס נ6ווורכ7כתינ
 סינסי( לע0 6'י י ועע) סולמ יוס 1ל6 וסניתי( ונגופס יוס סיסיס עסס ע*וח ססו6 סרעג'ןוכעסשס
 כק ע*כם נלסון י(עטזן יט0 )6 5ם ועוי  פ%סן  נטם י(פליכס  פויפם 5ת )גך" %ן0תתס
 0על6כס 4סיי ע"פ שלת גפס סל6סון יוס Db נס )קכו6 כ6וי 0יס 6'ע עסעל6כס,עניעס
 שלת טמגיעי ו3יוס ט"ז( )37ריס ככתונ ע5רת, 3סס ספניעי יוס Db 0תורס קר06 3מקמ וגטנו,

 י(ריסון יוס ול6 ע%ס 3סס וסגות npD פל י(6מלת יוס 7וק6 נרי5 לעס טעס %1ידלסא,
 קמס נו )יני(י סטעון על%ת ע%ו ע%ת פילומ6 6י7ך ק י(ע)6כי(. ען 6קולין ג"כ פי(ססנסס,
 ל6מון יו"ט יס6 ועוי פל6סליו נליל0 )יג0 סעעון ע"ם ע%ת נקל6 עלעו י(סג סיוס נ5על6יך
 ע%ת מירס" ר6ט ונם"ע ל6פון, עיויט טפי ע%ת b9pth7 ס5סרת יו"ע וע"ס לינ0 טעוןג"כ

 3קר6ז סחכלס hS ס6כילס סעסת 0נס 6ותןי נו נע5לס לסון ועססס, ע6כל סעסת סלכנועי6
 סר*סון 3ווס 610 ססעסס ו5ווי עזיס, נ7י )סניך ונעסס נפילופ מענו6ל 6ח2ך נ6 לכע5רס 7עיול6
 0םעיס, Db ופ% וכענין וגגולו עג7רו סוז עס 7נל י65 מל6 ועכיער( קגילס לסון ע5לס וי"ע ינ'ז

 ול6 י4מג יווי יכלו ססניעי יוס פעס כלוער סחנ, יעי כל 5ת וסוגל עו% סו6 ססגיעי יוסכי
 ט610 עשם ע%ת לקכוnpD 6 פל םניעי ליוס יספיק זס ס" סנס . upDb), )3עסלוקם עו7יסיו

 ר(עסליס ס6סרון יוס וסא סע%מ 3חיו3י *ליסס ודועיי 146 סק7עו סיעיס ססס עסעמ6ח7
 3סיוני סקהע" סיע" עס ע%מי אעו נע"ע 1W1D מר(א מג מל סעעי יוס Sab *וסס,וסקונכ
 0מירוטיס s)s י4כיי ; וסספלעס סהגירס עשס ע5רמ לקר6ו יסכן 6יך 03ץע לגל סו5 ניע%תיסס
 טס ישוצרם סכיהס ויר6ס שלת? נסס 7וק6 ס6מלון יוס 6ת ססורס *יינס לעס ני6ול%יך

 י(6גפיס, SD ע6י ע5ועוו2 0זענ?יס סקמניס Sb פסממוכךת 5מלי ו0א, סתוע)ת, כ3 ריר)10כותיכו
 סיתי4 לכן OIDbn, נקנעיס עעעיט סו6 נסס סעל3ס וכל vbn, עליי(ס כנ7ס ני(סוענו7מס
 עלכוס 3קגלמ ולסח)יפו סויצלסי עגלי סע%ס ססעט7 מזס 6נסיס לסמלר ס6)קיס י(צרייעגעת
 6מ קנעס ולזססעיס,

~DID 
 י(סעוככומ עי4ס לנו יסיס 3ססי סססועס סכ)לית סכוונס לסי 6סל %,

 ניופל 03סג0ס לסמסזל bS~1 לנ7י ססכלפי 7י כ"5 סזענייס 3קניטס סלנר( סתעקק ל3לי ןנמל*

 נקכ6ו ולזס סנ5סי, נעו)ס נפסוסינו נ50ליס 6לקימ י(מהס ע5ומ ענוית עמשי לק %כס,עכ7י
 סוצטסי 3קגיניס סמתזליומ עיני עכ) עכומק לג7 6)קיוו2  נויויוי סעיוסייס  ושי1ינן יכי0 0.יעוע7י
 pbni ע5עי לקנין לנו _ לסיות 3גפסוסונו ג7ול רוסס חפו ל3ז ס'  לענו7ת סעיום7יס ר(ע1עדסו6לס

 ~nhD כ68 ע*עוסס )תועלמ תסיס )6 ססול 3יעי גסס פססת7לווו ע7 ס6ר*ייסי קניניגעה2רות
 ק7פי 6 ל עק נסס ג"כ סעוע7יס 6לס גקל6ו עכן וסג%יי ס6עתי סמנלימ לססגס ער(ססונתיל7
 שעותרות לסממלם ~mna 0יקליס סי(לעו7יס ' סק7פ Sb וסזעניי סכני( ג6וצר( )כעאם( נוססעכוע
 ג7ול ג7ל לן תי4"ם ט 3עוע7י 0קיס Sh סזעטתיט וע"י סזענ"ס, סקניגיס ועסססילותר,וגל
 %* נל ססועכיס, ?pp עגיגי rh Sb  ישדלסי י(עוע7, עגול 5מכ 0נ6 סוען גסעל כ)ליתוסיומי(
 עי  נוור. נמגנ )תכלימ כק ותטעותיגו סעולותינו כל לפוס סעעלס,  076 לנן סר*וי עירךני(ס

 לעטיס ס6עתי ספלעופ Sb ע5י%טו לי(עמיך טלס י0יס 0גוף סוער Sb רע%כיס עוסשופנעעקי
 זגוק סכנל עטל 6סל  גט ל0ם% 150 סנכשס לתכלית סניי לע3ויתוי סטלס ל7נכ 6ו3ור6ו

 נעכגס S1b י(עועי, גכ)ות עכססוסינו סכחיקס ל3לי י(עועי, ניעי  e1)AND סק7וסיומגלעיונוס
 ' LtpDiI )*גי(6לעם ע*כמ כפס וקגות מקת סל ס*סלון יוס יקכ6 י סנ* לוען נססותינו כסומ נכל לינו*5

יכנם



מב ל כסכמרכה
 יעי 3כל גסם ססמתלן סיקרים יגלענו" 3גססומעו אחזיק ח ג% א%ה 3ו 9Ub יחי%
 מניעי נקיט Sb סיועכט Db י%0* %6י נעורס 36ל שנועדי נכלול %מס כעיט גלטמנ,
 לכם כלו % לססס כלו 16 ולכאן לכס, וסליו לממס סניו מפקסו f'9S לססס, עמס טופל ס'(יח )ל5ס 6מל ו3ענךס לכם. נהיה עצרת סעופם: עגול 6מל סעעסי( ניפי ספישל % רנטת תןי4סנ
%S~b 1 וסוכי(' יוסג % וסחביםDb~ 6על ומס סעפוי ל6 פגושי( תלעס כל %ן bS מעמס 

 .ונעקרת עומר, כסם %כל על6כת 60 לקורס ענוים על6כמ לכסי יניקות לל"ג, וטסטעל6סס,
 נר ל15דך אילו ל6סריס לכסל תעול נ"ע ס0עמעגס לו, לקורס אפ %כל על%מ גסלחמס
 עליקת מס 9Wb ל5 לכן פס( ונעגמו נרע מקכ8ו פריס )עלמכם )עלעוי לגעל יכול סי"פ כיקגיוס
 כסעסעני( לריי הן י עקיעי6פ"ם( סלף נמס )ספצמי ,פגויט

 טתעכימו ומקיצה תפונס nwnw כלי
 לכס עקייס סכוכו לו, מעטנ ס6כילס סעניעמ עשיתו % עזיקמו פס%)ס עי וכן מעעגו,סו6
 Yb, על6כת כמילו לרם, עלטכם כל oa 6על ועשו עליו, 5סהי4 גסס פנל ולאכת לספס,רק

r'D)סס( ונלמדי ס6נוכ נסס 33'ע רפ'ס סיען %3"ס : 
 11tL~S לס' קרבן יקרים כי כעו עקותותי ס6ר 3כל כעכינו לס' מ" מפסע-רל עשי 4ה'. גרר )ג(ל

 לכוק כנון 0סאי ענהמ לסס כ5ן וטעעו סעיס, למס 0ען ען יבדל ספורם"*ל0'
 אן נפל עלט ויוסי דלל מס" כנת , לפכיפומ סיע ניבוס 19Db פעליטט עעסיוי ולמסז'יפוסלו
 וסניימ עמנומ עליו ותוסר למון כנמל ס0" עלונם, זען סיין על9 ושקל ניץ פשרי מיי"עם,
 פי' וסר6נשע לססשי. עט07  דרך ססס עסג7כיס וכיומם 03יכחם, וכיר נימיו יהנדס , עדינס*נם*
 6ו סלאמס %י כמנע 16 %י סיר סיויער 3סנועס, ול6 נכ7ל ל6 ממס 5ת ל1(זכיל פריךטפין נקמרי (Ob13D תינוי חס ממעכס. 16 וכך כך לטס 6סן כן יob "0 וסכרכ, ינסס סטוכיל לס',כדר
 סי ישי וככ7ריס נקפלי לרנומיע בעכס מפס. 6מ טזכיר פלqb 6 וסנועס נור טשז 6עסס'םל6
 7נר וקומו ס6קוכי כינר סתומר יגר סיסים כלוער לססס' יגמור 7373 סיפה לס', נדרקווד

 ס"ז כקלנן עלי 6לו מילות סי6ער כנון עליו, %קר סעותר סיכר ' נס 6י נכפל, ג(צסאו יכהכתקול
 וסימל. קלנן m1DS סול ססימל( נסעמו %עסומ קלכן 6יס סטייל ODtbD תסכי וניול,  סיגלכיר
 מילות סי6על נכררי לעסותו יטל ביכו ס6פור 7נל ושתו ישפי כינל ההותל ו'3ל תעמיס6נל
 סזיכ. נפר לסיותו מזיר 3פר סבינו י3ר פיעסס טפסר 6י כי נדר, זס 6ין סויר, כנשד ע%4ו

 ע5ס סרי סאער כגון מטסי עטות נסג נו סים גיר סיכור ל0'  נדר ע8ז( )נתדפס סס ס*ועוי
 780 עליו, גיגמ0 בפורות מפלין עליו, פסולם מסטת נסג סוכם יסינת עליו, לסוררן סטםגלילי
 עלס 6עכט לס/ כדל %תל ועשז 1 עפה( ע"9 מליס מסנדריס עליו,  למוריס  סו'גריס וחלוכיר,
 טגווצמ עטוס גו ים סע5וס, 6מ לכסל ססכסנע פנועס. על hS1 כרכי על רק עוסנ חיכול0'
 סוSD'D 6 6נל אל ל6 סנרו לנועל יגרו ימל ל5 שער ועת ספ0%, 6ת לקיים אסהינמא,
 טנועס 6ין כי י סטפמו עימל פעיס' גסן סיכוי סנטוס 6מ לפעל נסנועמו ים ס6ס סעיסילמסח
 סי(מכנ7יומ על סיורה( , ס3עקר6 סנריו נל תשך %ן יו65 לס' סל לע78 ו0 לפירום עי0. ע"דמלס

 וסילוקי כנויו עיכי לערית ס' 6ל ועעלליסס למונס ג'( )ימעל כעו סספכהיותי עלופ%כו0ו לע"י ל6ומ מוס סו" 0ור6ומיו S))D 6ל, עלת 06י יורתן יס 6ענס ססס, גלוין םל6לעסות
 עינריס פעינל נקע וכן מבהמיו. ולנטל ורבכו ס' פי פי' כ6ן ל0' וכן ולסכעיפו, לנגנו ס'6ל

 ר"ל לטי וחע6יס יעים גם7וט בכסי כעו נו כגי עכיכו 6ש עלמ נו וסוגל ס' געי':ייגע6קיס
 פ8נ( עאז כ"ני )ניריי כת"ס סי נעיכי סכע6ק יגר סו6 כרר וכן לרישוי וטלק סי גני ס0ו6תי4
 וסתקייעו סכעומ חיקור נטעם כעס טכס וככלו מועט וגקל6 רסע נקרח סעקייעו לפנוני סנוורכל
 ולכנרו לרלוגו. וסל6 לנגיו 6ש  עלת ס" לכן חון, פסועי עמוס נו סיט קרנן סגל" סגץיבכחלו
 היכו סילכך פ4ו סססן מוקר נדר כי מנועי(, ול6 ע5ו0 ע8י מל ינדר סעע6 י(תס ורנן פגיילן

 (elb ע5כילין ומין עליו, סססן 6סר רק  עלתו על קנל ל6 סס9י 0ע5וס, 6ת לנעל כטזינרמס
 עסויינ ס0ו6 ולסרי , סדנר *ת "D1DD5 עלעו %קר סו6 סנוע0 למון ש 6נל לו התקולינה

 נמי' סרם3"6 ויונס ור'ן. רחפם ע8ם סיקוס. עמיונ עשו 6ת לססקיע נכמו 6ין סע5וסןלעצם
 נמלתם לן b13pb7 עעע* סך על לפקסוס )פ" ימל 7ל6 ל"מ ולימי  7ע5וס עס0 לייט סקסםסט

 נע5ת0 עילתך סך ע4ו, 60סול 7נ9 לו ע%ילין ופין עליו, י4חסז ס*וקל לפי 0על"ס, עלוככלל
 סנילים ומילן סעומר(, ינר לו כערכיכן סוו%ס D1)p ולסוי ל'סי יומס  יעמס כיתי נעי,טעע6
 ליימומ יכול מכיר שין )וכיון ?3רו Sw ל* וב"מ יעססי עמיו סי6% ככל עפ0 סופי ולנםעמס
 קוס" גענר0(. סנ5 עלוס וכענין ליקוי, 7נל לו כע5סלין יירטי( טווס עשי מעיר י4ע%י(ימסגי
 עע0 7נרי0ס על לסקסות ומין ל68. שוס ססינוך גם' י(רoa 086 כתב חמורונו תסכמנהד

 סע 6'1 נס6לסי מיסכו עמדי יכזיב ועמס לליס דמי פ5ורע 7מנלממ  יעפס 40( )ינעצו!ר*עכ"
נגדד



 לבמהבר48
 שיכו, יגס סיתל, יכל לו כע*כילין סערות קיום Yb וים" ול"מי יכרטס לימי נם6נס נעימיגכדל
 bS עכללו יסותל וכיון מסערן נוסו כל עיעיקל לייי" 6ימול' יקיל טיל, 7ם6כי , 603ל0יפותל סיכי ועטם ל"מ נומס O~DT ולוער עכויכ 3עלע6 לעילף לו ילית סכן( )י"ס מס י(מוסילתחם
 3מפו' ויטור וגימר ליגעות, נמל טס סרמנ"* כמג וכדנריי(ס 6מלימי. bnS1ni מכי' qS~Sסכל

 ספלך נסער עליו ססקסס לעס פקוס 6ין סרטג"6 קופים טסי )ונעם מע"ג. קין מ"גסרפכ"6
 ל0'י עיכמינ סו6 סכמונ בולס 60 ' יכיל ועמס לק"מ וללמי עסין ילית* יקסם *יך עניכלמאג
 bDWb לק ילס', 6ירס6 עקסס ל6 7סלסנ"6 ליתיש, עעיקרו קוסיתו ולע"ס 3ימו3ו. טנימקעאם
 ד*ע"נ ול63, קנייזחני

~Db1 
b5DD "SD פטעס מיחור ונר כע*כילין לסיומו מסר6וי 6ין ע"ע 

 ילbb17b .'0 ול5 עלי, חוכיי יסיגת 67על פס על קוסימו סלם3יש ליין ולכן ss~. ימייעמי(
 וס37ליס קוסימו. סקפס r~D1 עלוס, ע"ד מניר סלומ טעם רק 7לסיי 7ר60 סזכיל bS 0ר6א0וכן

 ינזל יינתוס, תסך 61יס זלםנ"6 מירו65 6סך תפס דרכים 3סרסס לתלך פסגס וסלנססוטיס.
 ונמסונס 3סל וי(כמנ"6 סמרס' יבלי עעגו סנסעלעו SD'1 סתיפס וען 53"ע. וסכים כמקלס,6יו2י
 ע05 *וכל מל* ס3ועס 3מ6על רק 7סיינו סרי"ף 7עמ , חוס ע"eSn 7 ססנחצ' 67ין וג60רח"ל(.
S'S3ס%ויןי על רק מנסכע פטמי S1b כפקיי דסייל פגו פ5ס, סוכל סל6 סנועס פיער נכולל 
 יסטעס כיון 7סנועסי ועס0 ללאם 7סי יעלס 7עסס ניעם עלוס, טל ע5ס לחול אחוי%", ע"י סל נכו% 6ע6י tbttp איי 6לי' נס6גת עליו )וסקסם DPD איל לעלס נעי מייל מטנף(7כל
 נקמלתם ממזכרנו וי(רסנ"6 י(מוס' ולדעמ D~D, סנילי יינותיו מצורע לנזיר דופס גט6לסי6ית"

 6ין וסלם3"6 0תו0' 7עמ מלכד ונסמקיסמו.
~lnsS  

 YbDW לקרסולי עלוס יננ7ר לגדר, סנועס
 מנפר לע"נ וס ועטעס ייפרס, פועיל 5ין נסנועס ג6וכיס ילקיט YO ח" לע"ס כע"סכעטעס,
 המערג * יגר לקטל טל6 גגסנע מ"פ , כיריי על להטלל  יטיחו יסוי נטל bS וכמערייינל
 ע"י ס" יעקנ ניח נת' כפאס tDIJD" על ל6מסולי עלוס 7ליכ6 כיון כמע"ע, פוי יל36טל

 סגו ולאת עמס קלים עליי ל6מסולי וע5ו0 3ס"לס י6ימ" כזיז ק78י ק"ג ס" פ6סנסונמסונרי
 עצי מרופרש ל5מטוליי עלוס קוכעות נ"ט( )נירים וכי6ערי' נסנוע0(. עמ6"כ עמסי ענגיליימומ
 תתריס סוכל ס% טנועס 15 ע5ס, סוכל סל* כגון 51"ת נסב לק *ינו זס 5ענס ל6מסולי.פלוס

 7נריס עם סעוסריס 7נליס כלל מסרי נעויי מנועת עסוס qb סייג כגלם כזים 6כל 06 16וכנלאי
 נגלום לסכול סנסנע כנון נכוצתי 6מי' מטס ע"7 סלם סנועס 6ין ועסה נקום 6bbחווהס,
 ססכעת כ"ס מנועמו. לקיים כיי וסטך עתוי לליס %עלי' טלין סלס, סטנועס 6יןוטחוטומ
 לק יעמס, עסין סיו65 כל קרה 5על ל6 זו כלכועס ונ"ל ונטש(; נן'ס מל"ו יו"י )עיי'סטסקיס
 כסט*מ כפו ספ5ופ5פמ, סגעורס סססתוומ כ"ף I'D1b 06' תלין 7עספעומו כ"ףי גתונגסמאשא
 ע5וע5ס 6יכו 36ל 7373 פטועל מסינר ללנד, וסקירו3 מסיעור כאף ob לילם, כסלואוכתססי
 טיגריס פסרס םל6 נ"ט( )ויסג ס6לס כ7גליס כעו ; 6ונגע5יסל( )3יינ6סע לו קלוג כ"*עעס

 , כ6ן וכן עעט' נגרעון כ"6 גסלוווס ס*ינס 9DDb1 נעלעל 7עיון כא וע7ויקיס ע5וונ5עיסכסוימס
 bS רטות דגרי מנרו וונוס, וע37ר רטות עינר עכיניס תמרי ידגר מנרו ימל יל6 זלתוכמו
 DD'1 סיו65 7ככל עסס ככס ע5וסי ע"י סלס ס3ועס סטין עימל מלוס 37לי סעיס סמלי 36ל ,ימל
 י6ו רמות 737 עס נכלל עלוה ע"ד סנסנע כגון ועלוס, מלטות עניני מלי מרכך ירגליעסס

 , וסעטע5ס מבתורס ססממוומ על סורס י,מף טפופן נזם סלסומ, כעל סינוס על מלסססנועס
 ס6ין כמותי יגל עס ט3ועתו וכולל i~DD1 כקוס ע5וסי לנטל נכטכע *עגס וס"ת, נסגוסייגו

 6יכו ID1hb 3זס סכ"ף מנס עמיוי י65 כמסר סנועתו עקייס תיגו ומס ע5ה~י ע"7 מלססמנועס
 למנין טכ"ף כטויסס מגס 3סלתות0. ט3ועסו קיוס חיוב עליו 6ין כי 3ל3ד, וקירוב לסיעוכרק

 כנרים ו6ף לnnbk~l .6 מלס סס6חמ בכוללי מקוס ע"י ט3ועס עכיכי מרי מנך סעקר36כוונמ
 עמן ילעוי מא( עגיריס )ת"נ סלענה וכן י יעס0 עמיו סיו65 אוכל גירים ידות תפיקאיריס

 פססעי. קר6 יכזיזל ק6י, גתי ודקי סנועס SD1 יסופק ל6 ת"ס תצורי, ע"1 מלים דנדריסקרי
 עמיו סי6% ככל עיכמינ כולו, סומר תקלסו מסותי וסנועס יניר קר6 עמך יופי ינילוטלפיהע

 סן סרי ולפר פילוסיו לוכחן תרסוק %מש כםר6ס לכן קייס' כמכולו 7וק6 עמעעומויעטס,
 6תנס תוסרין. כולן פומר מכיו סוטיו זריסי ויגסיס לניו סס וסנס 6ליסן וכס0גיע קרנןעליכם
 סומרו 6ו עותר ולכי 6מוליס ומ' סי קוער סיימי כן יויע סיימי קילו 6מייכ 63על טניל,ים

 7נזס ע6ניוי מון ממוכח כולן סרי ת36י, מון 6מוליס כולכם קוער סיימי 1Wb 05 *גלכולןי

 פסויינ ילסעעיס *גפי מרי לסכך סכאף תמסרת נזם וגס ססוקקש. כת"ס  ר6סוניס,  ריריתתעתיי
 : o~)p *יט תקומו גס עעם כיגורו כט*יגו ולמעמת לעס, כלגול ס5יכו 5ף עקומו לקייסעכ"פ
 מעפיית לספח סכין עד לו ט0י' כמילתו כמ 3עי ויסקל יסניל דגר לעטומ סגסנע אסר.לאסור

סרגל



מג לבמרכר
 יקמר עם 737 עטומ לגלי סכטנע וכן , לעמומו וסוכרם עת זו נסיכם לו *ן התואמו3%ל,
 לסענע וסוכרם ממסיותו עעט נפלס ונם3ועמו סדנם, כעסיית לנחור לו מסיס חססיותו כחוייקל
 , י3ליו 3"3לי ונחסי קמור סים כיילו סנועס ע"י כעטם סנ6יס סמפסי רקון 3סניי(ס מנסשענוי

 )ויינעל h5DDb. כפסו ס6וקר מא טססנוע' רנומינו 7עמ עם לסטכי' מעקר* למון לסכם נמסכן
 ebi ~pb" זכתינ מע"ג כמגו, כסיס יט וגמומי 6ג5ולעגען(. סעססעל יאינענעגיפרדע

 על
 ויט OD); )עתי"ם 6ננר6 7עזסיל  מסלעי ל6 קר6 נלי תנע עליי מפ65 יתמי דעפעננגממו
 Db~ לטחיי לסון יכריע ממנעו דל6 קר6 חי וכי קלתילנעגם

 עסכי( עד וגסגס סנ6עיס כסטו על

~'WDD
 *מ6%: ול* *גנרל לפרסו ים שעקלם לסון נס כי tt~rs 6"5 סעגו5ל לפי olnb גמל'מם,

 כעו נמעל נלסון ע"מ( )ימעל ימל 6יך כעו 5רוי' גיו"7 ימל 6ער ול6 פמומס, סיו'י יח4.4א
 למלל לס עסכממ 7ל6 ווסעעומו סיס 67"כ 63(, 3פ' )כ4"ם כפעל נלסון סג5ערו לוויןסלמס
 לגוילו גירו6ת

 כססו"
 ע% סמא לסוכות מועל, ריסון גך6 "על לכן יהרסו ע"י לכך נפעל

 שמריסן נסתרס וסייכו למלל, רם*י שמריס ע"י כמעל לסיום 6גל לחלל, רסוס 4 6יןע5עוחו
 11DS סכא מירס"י הניא. ואם )ו( לו: עוחלין 6חריס S~b עומל 6יפ סו6 יו"ד( )טנינס רז"לי'ס
 לפון 05 טוגה עסתי "חת סכין נלסון סים טס לנו מולס תני6ון; לעס וכן וסברסעגיעס
 סטיון, עגיעמ לנין סמון ססרמ 3ין טיס כמגיל ניגיסס סנגל יט 6עגס מסרס, לסון 16עניעס
 סססירו T~bk' *ל גו6 לרמי בנ"י ל3 6מ ויכישו 3ע6על. סעכוון יסים סר5ון מקרס סו6 06כי
 סו6 ו6ס  רקון, לל6 סנפסכין פד  3עיניסס ס6רן גמגגי4 כי , סנס פד נסס ססיס ל3ט לשן06
 ען עחסנמס לסו5י6 סנעכעו ע7 03 ר5ונס כמ נמלם מעריס pr1DI סעלמעס עיכ6ס 6נלללון לל* נסמכס ל6 סוס סיום עי נסס טסים ומפלו סלנ סר5ון נו סעכוון יסיס סלון עניעמלסון
 ס6לס, מניס עסתי 6מ7 13 לכוון יס עעיס עמסנות סגי* 3ע6ער וכן יכוצו; ול6 מפועל 6למכח
 סקלם 06 מרע, עממנמס 6ת געעסס לגתול יוכלו טל6 עד מפית קנס סגולי י(%וןי עניעת06
 כ6ן וכן מגס; עד חסנו שסל נלגנס סרע עוד ימוזגו טל6 עי עליסס  יעמס סנסמנססר5ון
 עעחסנתס 3מו 6מ ט36 סעסיל סרחון ספרת 11DS 06 לפרסם יט יומס. 6ני' סגי* obנעציר.
 תתננין כי נדרס, עקיוס סעתיל7 עגכות לגי( על ליגר עעס  ביילופרן נדרי לקגל יי.לגס מפנס6מל
 נדלם קגלמ 3עינ" סמגניס ס37ריס ען וכיועס נדרגימ SD 6"6 0063" ייתרו סגליות, לעיני3זס

 תלקייס 6וסט מעוגע וסוף סרחון עכיעת 06 ; עתמם3מס ומסיינס ג7רס על סססחלפ עדוקיועסי
Dh,ס6יקור; טס "ת ס7נל ען גמולו עעגס געגע *ענס ט37ר "יפול 3עקוס עועד ס'ו5ונס נילס 

 ע% סלקן עכיעמ 16 סכודל אגוף סרחון ססלמ 13 סעכוון 06 סנים נעלת לפסק ם'ט לנוסי6%
 נחלט *מ וספל יומס ינים ריסס סעוע כיוס ו6ס 63לוק. צמ"ז ס6)נל עעס *ענס סנדול.ס7נל
 עטיפת לק מכויל,  טיבועי  טרלול  ספרפ *יגנו יגיל נעלת טסעכהן 3זס סתוררן טילתרן סנסונוח
 וסר6"ס עכ"ל. מפלסי זו סכ6ס תועל סוי כנעל, וספל יומס יני* *יטש סיוע נגוס ו6סשועל כסטו* סים עס יודע שיני זו סכ6ס נקפלי וז"ם כדלם, 5מ לספל וסייגו סביל מנגוףסמון
 ספל ילרנותינו ותעלס המפלי 37לי גני5ור ע"דעתקטס

 ספי' ספספ ע"7 ייחגו ספלם לטון סגיי
 *יפ זס גס 75"ל. געל עסל3 ועועי עופרך ככר ספירוסו עלגי סגס וססלס, מגיעם לטוןנכ'ש
 עיוסייס דנליסס לפילוסנו 6עגס לסונומ, 3ס6ל כ)נמעעותו 7ל6 מעלס רנומיגו טפירסו לוזירנכון
 7חוכךס סם  סג"ל שספרי  7נגי נפירזס ל7ו7 ועסכיל לצד"ל ודנתי כרצוי. סלמון עועק 76כיעל

 פאר יעעס סספרי, ניזרי סנר ני6ורגו על עוד לסמ3וגן יס לגנגס p7b. ))עיין לכלכנלעס
 סו6 וסמר סעלמ עייין עוכרת צינו כירם 6מ וספל 6ותס יני6 היסס טעוע גיוס Ob1גיהוקי
  סג6ס לעולס bnS7 סרחון, עכיעת כלותר ספלס  סייפי ססג6ס ג6 ולתולות סכי* עגה עלניצור
 סנלר פלס ס סמולם *5רכט k~rl1 , מכיר על לסממרפ סנויר יעם סכסמגס עי סר5ון סקלתחייכו
 מזיכי ותרווייסו , לו ס6סור דגר 07bS ע"כילין "ין כי סגנון עדר "יסיי מס סיקולק כןיטס

 מיפם סמיך י מכס לסתלמ 7ועס וס6לוק ס5נ מפלת 53עח ויסים סלשןי ועגיעת סל15ןסקלת
 , עדיין ונוכס טדנר 6ין 63רוס סג6על וט נעקרת 637ונמ כ"ל לכן סניל. ע5ד תהלל( מנוילע5ד
 טס סוזכל סל6 וגו', היסס *ומס ימל סמר ו6ס י"ג( )פ' ננעל עע"ס ~h'k כסכרעס 6עממ%ל
 וצין וכויי ס6נ qb גסס ענוי נסס סים נדל 6ל6 תפל היגו טנעל גוס לנעל 360 *מתקים י לנמו  יב ונין לסטמו 8יס נין סמקיס 6לס גססכי סס צערו וכנר , ספרת יק כיול סנ5סלטון
 עחמייען וסדנליס ; נספג סיג למום נססלס די ננעל %ס לנעל ס6נ ג'כ ועקסינן לעם5ססיקס
 ס6נ 6ת מקים 6מס שג לעמס ס' 5וס 6סל סחקיס 6לס מ"ג( )פיקק6 נקפכי 7גלקיגןעעס
 זרע ונעל י אפרי סיפנס סנרק* כ"ס לספרי ניר כיוס ומעיעס חליסס  יו עמס 3פל %סכנעל
 כתיג Jb~s נס די(* ~Dp'a ען שעוד %יך *ין לספל דס6 לספל, עלם עמק לקפלי נס"*3לסס

נמל"



 לבמרבה48
 סמררו לספר נעלס 801צץון סנוקרתי לטנפ 6יןולבנדיגו סעעו, כיוס 6ח2ף4 6ט' סכיה ~obנס7"
 0ר5תי, עניפמ וטוף לסויי נפרס bSb סליי ~b'xעלס לסרס גיכ ילעס% ססטיקם לסוריתסומי
 סטין ו6ס" גתו כעכי כל עפר 3bb~D טרעניס 7WSזס עעקכ6 נדרי. כל ורקון: לססלמ61?
 לתנ'ש )ונ' ופס לעכות שיסיר פגועת וכל כדר כל וצער ססתונ סלק ננעל רק מ (tDD ענהנסס
 יעמעעח12 7קר6 7ססס"' 6ם* לכו אמנו ל5 העכס ; גפס עטי גסס סיין כירים עפל *% ס6גפנס bun" הרוסלעי ינקסלי , סל6סונ" כל ע*ו סלקו וכנר סס(י ונל'ע עוז ונעגיל איריסבפיאת
 סי' ייי סניור איהל לנין וייסוג סכיריסי כל עמרס6נ

 פפי' על6וא, כל סעסס נל6 כל כעלס כ6ן כל עלם 6ין התפרי יליעמ וירפס קשי. ס"קפ6 ליו"י נני6ורו סנר68 ימהו ככר ללאי
 ענוי 13 פיס נין סנדל ס6ין עי ,' געלינדע( (DSSb כדל עין ססו6 כל מלעכסי עין פסות עםכל
 נענוען "ייכען מעמו סל כלו יסייכו סעמוי כל יעיר סנל6 כל כעלם יסנוור, *גל ל6י 16נסם

,(Peיכל עסע5מ( נכל ננ6 עתאם ג5%ען, 6יט  גפלי73ע )6י0לע כיף' סי כ6 ניכ"' ע ק 
 qb י כקוקס כטסים לשתקי כלו, סומר מניל עמל ס6נ 05 6לוסי(י ושיגניז 6נ" גנית ססי6אק
 חז עופכ: 1Pb1 עומל מנעל סמכ 1ל5 ס6נ נספר כי עק5מי, כק עומר כלו 6ין עמל ס6נ06
 )נזיל ענת' י4ו6 וט' נפלס וםתע סנדרו4 0063 עישר ר(כסונ נתר( נתחם רם" דגרי לה.יטעה
 על S~b bS כע(,ד

~DD 

 מזפ. רסני. כלמון ל6 6נל דילן פסוק על זס 9wbn ונספרי ונמו. נ6ג 7עיילי כ6ן 1ל6ונעלס, הקמיי עכוון סלמון ומס לס, ~nSp וס' ממרס 6יסס י"ג, D"D נ"6 זס
 סנטני פ" עס סניפם%סהצפ

  שפרס, טיפס כפסוק סטווי עקותס SD 6לס רפ"י ינרי  טיפסו
bK~1.ע75 סס5ליכו לס"י עפרסי וסקר י4ר6יס על וטייסיי למך SD ססו6 ססניסו ול6 כ6ן יצריו 

 סגירת דינר, גנטו6ס יקל6 יועלו ספסט תפרסי לאיש. תה" היי ואם )ו( : סימוםתספחי
 )גץכ נקויתם עמיר הכנעל נעלס 6הוס יכיף , (Y'Db1 nbD 6ני' %מס סכים לי 36" נגיחעויס
 , כיתו Sb 6ני' ענים ססני6ט סכ7לח מנמאס לאסמו עפיל לSD3~ 173 6ין ולרכל י ור"6(אכניס
 ס6רוקי4 נס כי ו סנת6רסר4 סייכו לאים תם" סי' ו6ס פירטו ולוס כסאכ, hS סגנימו נכעיסעמל ס" נקתעין נהרס, 6מס ניח ו6ס י6( )% ויאתר סי0זור לורך עס YbD מכמוני עןכנפלס
 36" בניס 9pb, 6סלס 6סר סז6ת ס6סס לקים. מסי' סי' ו6ס טכמוג. ויקער רעמו, 6סתמקלק
 6ת ומסל גסן איפס נס וסלע 0וקעוי ול6 סופרו ול6 6ני' 3סן סעע טלSD 6", וגיר"ננעוכ"
 נניס ל6ק סמיי" , לפיס תי4" ס" 05 ויעם 0ג7ריס; נספרת ס6נ עס יסתמף 610 גס כיניכרי,
  ליעת.לדל וצקייע סעקל6 ולמון )מלתנאן(. מכרית וסקנסס מללוקס, וסי* נימו Sb נ5ס ול66נ"
 י 06י וכל ניר" כל וקעו י68( )% 6ער נגסו06 וכן ואסריי, גיר" כל קעו 6ער נמסי לעעלטכי
  ונספרת ופקרסי כ7רי' כל 5ער ס6ג בי4פרמ וכן ו6סכס, כירי' וקעו וסער כל עלם ססעיטופק
 לדעת vbn נטן חס כל, עלמ ט וססעיט נירר4 6מ וספר 6תר ונפרוק תויי ע651 כלסנעל
 *ול עופלו וקיט עומל לני עפר ו6ס ס6כ, כםה2סמ hSb עפירל תיגו סירוק כנעלסרושל,
 עד סניל' עכל ממעור כתיקור סוקר תכנר , עכסיו פי מסל עעס וסוקלם סוקל ס0נירנעופר
 עססרון על" הודים 6ים6% עדן כי לנעלי תופר ו6יג0 נדכים, נענרס חלקום סי3 על"פ6ץ
 י ככיר עקש רק מוסל ל6 כי כל, עלמ סזכיל hS לכן לנעריי מניר סופר סל6 וכיון סכניספרם
 כיעס על וענלס סנעל סמר עכיליס נסלק י4רעג'ט וכ"פ קלים' ע*יס נעל פא( כפריס)סו
 5תר 3נטו6ס וכן יקוסן ל6 )עעז( 6תר ינפנו" פוז וסקמכל לוקס; אינו ס5נ לס סימרקומט
 נעל עיי סימרו *0ר ונעל 7כ35 יקוס, hS עלם וססמיט וספרן *ער וכאן יקום, ל6פישנ(
 60נ. לס סמר סל6 זען כל עלס וקתס מלוי סדר עוי 60לום ספר בסי' כ6ן 6נל לנעלי,סכ7ר
 וליחס(. בנרפא ס36 למפרס גס %יכס וברוסס לסייגן 3קר6 תגובר 6יגו סעפרס" לפיויונס
 סי6 לס מסמל זו 3מ 06 6ער נתו, גירי לספל ס6כ סכם סוער 9Db כי לותר, סססט ש'7וג'ל

 כלועל SD". וכ7לי' b~rD. עלל, לעכול עדן ו6קוכר4 כדרס, מנעל ס*נ ספרמ 6ין D'bS,קלוחיי
 כיוקעת עדיין מלויים ונצר" סמנ5יי מסונמ סי6 על". ונ7רי' ועקיר. סתג*י, סלק סו6ל6ימ. פיו" סי' ו6ס תאפר. לפי'ז ברוסס, ססי6 כיון נדכים סו3ס עלי' וכהצל עדן 360, לס תספר5עחנ
 לתסונפ 6ז עלמ כיעס ונתכי תעלס וישו ו6ומ ט6מריוי נתקר6וס סנגלל חסו שירום,ור4סרם
 6ת oh וכן 6מן, * י4מ*י לססו3מ ויצו ס6ומ גסעכס, ונמסי מלכו נמקומי ob מנוססנ5י,
 50כ לס פססל 67לוק0 כקרם לס7י' ענויר 3וס סני( ; לעעו7 מוכל rb עעו7 ויכלם מעמססיכל
 ושם קב* 6על לנ6 67וגר r~D) )%ריס 7תלעו7* ליסרה פמטיי וגסו תעלום, לספלם במכסעדן
 ו3ר85פ* גר"ן יעוגם נ7רי', עפירין ונעלס 360" סעיורפס לגערם עכסן Sb" ונדר" לצ'יפ מס"ס"
 עקכ7WS pDSn 6 סרע3"ס שמעו. ביום איושה ושמע )ח( : כפססן ס37כיס היחיכו סע613לולסי
 סעף ob 6נל 706, גיוס סגיסס 3עסעעו לק לס לסמל ידלח ו60לוק 3ho מקין סיס, דןח

6מד



טר לבמדבר
 טמעו, ניום 5יסס Dnm קל6 עי6על יסמר, יטל *יגו 6מל גדס ססני וסעע 1'ספל סיוסא7
 ניה7 0גרש6 ונינרי סס ו3לסשע סי"זי  עניריס סישנ )ערעגאס 360 לסעיעת ק6י סעעו גיוססן
 DDb"' סעעו 3יוס עמר 6מי מכל וסונליס 3זס סכע3"ס על מולקיס ססוקק0 6עכס ; רל"7(ס"
bS~לסרם וגאל ייפונ. 5ליך סעקר6 לטון פוקקח ול0גך 6סז. ניוסן טניי4ס סעעו DSn ומעפ 
 )עטססיס ונטעע נעטס וכן עני, קנל 7מרבועו כשנ( סרס )סיי סעעני שוני ל6 כעו קגלס,עכין
 ח:ן מנרו, DD7 קנלם עגיעמ על 4 סעיפ ל6 גלמת רגיליס וסחלונו7ייס ונקגל, תרנועוכ"י(
 ו6של )ססףפתען(ן )6" ו'צו ותלג נירס, לקייס ועמר5יי טעקנל  7עסו נלס ס0נעל פי' 6יססוסעע
 bnSD3; נסתיקס 16 נמירוטי געקייוע 5ס סלוי סניר קיוס כי לס, 0מרים 16 כלוער )0סלים'05"כ
 וכסנמנונן ל37רי; סכיוון נר06 , לס ויטמוק לקייעות0ון ימטון דסעע ו3יוע6 סמרנס לינשס:ור6ימי
 סנעל גספרמ תן סעעו ניוס 6ומס 6ניס יגי6 ו5ס *ער ס6כ דגספרת סעקר5וס, למון3מנוש
 ו5סאכ 7קרbD~3 6 וססעול0 0פועל מינר נסניסס סכ0 סעעוי ניוס *ומ0 יפר ס,ה ו5ס6על
 ו6ס ו6על לטוכו Db י(עקר6 סיני( נ6רום 6ענס סעפו. ניוס 5סריו. נ6עלו 0מעול0 זעןסגניל
 ס6ני גטעיעמ ע%לפמ מלהס ו6יעיי לע5עס עתגלם ס%ום סטעיעת יורס גזס 5יסס. סעעוגיוס
 ו*סול, גקויס (1DhD וי(מינומ סעלומ ום7ורי סלסון נ7רני ובסכלם נפם נעל 6:ל סו6וניור

 3זס: י4רעג"ס על י(חולקיס כ7עת ע3ו6ר סעקר6 עלסון 0ג0 געפר(. 3ויכססו 63כ,לי)כענו6ל
 ניכי0 י0יו bS לעין לס מיפל עי bD'1 ~וסס אפמ 0א יפסיפ* bnSn אלשנה, ונדר)י(

 הלוס0 6לעני4 נעו7ר( כנון , ל5ים YDh נסנמ5מ qb קייעין סכ7ליס יסעיענו bb עליסיקייעיס'
 זסי ג7ר0 לי(מל סנעל נכמ "ין סלסיס מוך כם6ס ו6ס ' יוס סלסיס ל6מר סימול ז3כ עלנדרס
 זס עפקוק נס וסכס נקודעין; עפל סנעל ו*ין סנסו6ין, קו7ס סיס ו0ו6 *זליכן כילס זען67מר
 7כיריס עסנימץ ווצ' לג)נלי. עיוסר קר6 סך 7ל7יד0ו ספמטי כעמרסי דל5 רז"ל nDTSסעוכיס

 עשם לם"י ל7עס לי"* וכ' )רמ""י ע37ר סכמונ ננסו6ס נדרה. אייטה נ*ת )ייא( : fD))ל
 5לוקס גין עחלק 6ינו י(כתוג כי געיכי נכון ו6יגו , 63רוקס ע37ר D'bi מ0יס סח ו5ססכתונ
 גרמס 16 סנעל טעמ קתס 6יסס נימ ס6ס י תרוס0 6לענ0 לנדר ממוור שלי ס" 36ל ,לנסאס
 כל יקועו 0נעל ל0 ססלים ו6ז נדרס 6יסס גנימ נסיומס 5ס כמגרמסי 16 נת6ל)בני( ו6ס"כנ7רס
 ונסא סי כס0יס סעפו נירם ל0 ססיס 60יס ל0 יסר סמר ו6ס ונסנרסס, סנס*לענס 5מרינ7ריס
 לכירי 0סלתו מסיס לSD3 6' 6יגו וסיוס נרסני 16 עס כנל סכעלי כית עוד לוובר מוכל bSעעס,
 ניוס כ5י4מרים לכן י4פרס כ6מר סיס ונעלס *יסס ספרס, "יעס כי כן ס7נר 6ין עוחלטמי0פרס
 עכחדי נלמי4י 16 6100 ס3על עמ Y'Db 06 לנו ועס נ7רס, סותר ססר ו6ס 0נדר נסקייססעעו
 לפרם נ7וי14 *ינסו IIW11PS. עסל 301על *יילי גגעו05 וכ6ן ל6ים מסיס 0יס י6ס 0רטגיסוכ"כ

 סל6 נסוכס פניס גלות לנלי י(סוכר( עקנלי רז"ל נעק3ומ ללכס 73י7ן ו*גן פטסן, עפא!סעקר*ום
 רז'ע יעת 6עתמ לסר6ומ זכינו וככל 0כסני מורם עס ססס תורס לסמ6יס ול0סמ7לכי(לכ0י
 5לינן נ7ר0 זען 37תל 5עמ 7ין ססדן qb ל7עתיי ככוכיס 6ינס ל"6 371לי לעעל0יכענו6ל
 עבר, לטון לוער לקל6 סו"ל 67"כ פיכוסו, קונל 6ינו יילן קר6 עא  יפ"פ'  ננדלטוכענו6ר

 גלמק 9D1S לי0 לעיי נעלnDD ,0 ייזמס טען עקויס 0,סס C9DC7 כיון , 6יסס שמ0 ססרו6ס
 ג7ריס hSb עסר 6ינו יי(נעל ול6סעעינן עטמפיי קל6 לסוי 7נגפו6ס וי6י blb יסר,עסיי
 וגס 7קר6, נפסכייי qb וכךיעין סרירין רו"ל תנלי נקויעין, עפר D'b1 מתמיו נעו7ססכדרס
 ל0פר סכעל יוכל ס6נ וגטותפמ נ6רוקס ל6ים מסיס סי0 ו6ס פרסמ סנין 'טסספניס ר6םסר6נ"ע
 0060 כי ג7נר, גוגע סו6 סנעל גפם ענוי ני(ס סים סג7ריס כי נפהח. לענות ו;יד( רז"ל:וכ7עמ
 ג5למיי כי גפסי ענוי 3זולס 5ממו סתר4יס לגעל ועונ סנעל, קנין נזס פועממ וקי6 עקניניו,קנין
  סעסוענ7מ 73נר יומר נתעמ סיco 6 כי לכיכס, ס3יגו ג7ריס לספר SD35 סיס ועכם'כ , %לו
 עפככ נפפיי על ס5סרס 16 עעוע6מס מרסן סל6 ננוירמ כגון לכ7, נפס עכוי 3י(ס סים עעסלו

 סכעו 37ריס 7עכם"כ כוונסו ניכ נפסי לעגום 1SIDb גסס לענומ סכמג ו0ל36"ע ; )רל3"ג(געלס
 ח1ואה יקימנו א"חה גכון: וו"גו 75קס. ולממ לסייינ כם"כ סל6ניע ע7נלי סנין וסריע6ל3ינ0י
 7חכם י סלימ ול6 *יסס 7וק6 י6פיס 7לר' יונמן ול' י5סיס ר' נזס פליגי עש3 נניריסיפרנו.
 טל סלותו כולס י(מולס 37כל סליס עסוי ע5י יונמן ולכ' יפרנו. ו6יעס יקייבכד 6יסלס סו5סכמינ
 כמנ לכן t9wnwc 6סל 0לך מוררי 7נמל י6סי0 כר' לן וקייע6 סר6'ט סס ונטנ כעומה076
 )ם" *יגל רע 3תמו3ת וי(כנ לססרם. ול6 לסקעס bS סלית לפסוס יכוליס 6ין רל"ו( )קי'סעול

"%
 סקע0. סויי n'bD 7עשי סקעס לענין לחוער6 נקסףכן ~bi'm כע6ן סילכמ6 0כיעסוכיון-7ליכ6 טקעסי סו" 05 טלית f'D7 ים'ל געס לקול6 י5סיס ל' סוי סקעס לענין 7ס6 ע'ז מעס

 5יכו י,כ5"ם 7ל7עס כיון לוער ס6ין וכסב ע"ת 3קי' nbr מעיסמו לג5ר וסוכזיף 53',צ. ססור(ניס
יכול



 לבמדבר44
 מכי מטייס סליה געסוסו רק טרש שיי )קיש )ס עמכממ bS עעיל6 סגור מעיעמ נלי )מסליון)

,b)D~D16 עפלייכ6י 7)ע6 )עיעל )יכ6 דגם* לרויתו, גע5תו יכו) 60 ס)ימ )עסוי )ש לעס  
 הן'ש *ימי יזם נסתיקמו סכדל יתקיים ע"פ יקיים ול5 סו6 יטכמ 05 י5ף יסקידי )6 גזםיס6
 3קייעו יותר לעס ע"פ סנדל, אקיש ניע ס3טתיקמו ו6ף עפרייכbWi7 ,6 כוס גס לוסלסייך

 חגן 10hS פכך סרוקי ע"כ bib )עותל, 5ך ספתיס יגר )כקוריי ססו6 קיום נכ) כעונסוע),

 *חאכ גייו יסים )6 סתיקס וע"י מגיר, נספרמ ויר5ס 6מ9כ יממרפ סע6 ע5עו ע) יתומם16
 טיסים פעס תסוס יסים , )ס וכסמל סקירה ע) )ס60) תקנס )ו ים נךוס ע"י S~b_ י )במרמו)סמר
 תעייתו גתמו', עלם קיום. סוי 7)חועל6 גיער )ס קיים סעעג6 )כי )סממו נתועל יקטםעדיין
 נרגע יסיס כססקיוס כי ססקעס, מחר לטפר זען עוד לו וכסים6ר כגל, טכילס ננדליס0י6

 סיbilp 6 ותירני( ס)ימ ע"י קיום סיס כטג6ער מופרט 8ין *ז סממת, nD'pDS סקעוך6סרוכט
 )*מל לסיקו שסקס על ס6לס סיס רלי( )קי' מפול )יצת וכספר, 1WI'p ע) )ס6ו) כעמל7ע5י
 חמו נססיקי(, סיום עטיו עיר Yb ס)ימ, ע"י קיוס bD'1 כמנקער סי6 מוערץ וכספך יעים,כעס
 נמים 0י6 יקוסיימו ע"י hSb טעדיר, ל"פ סל"ן כע"ס ססמיקס 6חר ס6)ס 57ין )תטמרי ע5י)6
 כס)* וכן קיוס. סט)ימ ol~p טלין כטג5על bi7p ים rh7 י )סמי סקיוס 5מן ניס מעות עוי)ו

 סלי מתלולי נפריס כ) )שמו ס5ועל כעגולת טונענ*, גחכי *פינו קיוס סוי ל5 )כ"ע עדייןכילם
 ע"כ 6)6 סעעש. נשכי ד6יירי 7טימ6 דופיין סעעש, נשכי 1S'Dbl כלוס, 6על ל6 קייפיןמן

 )כטיסעע לס )ק"מ ספיח ועומס כזלם, זס מס ידע ו)" עם נזל 6ססו סנ7רס כססנ1ע סי6סקוסיתו
 6מל רק ומפלס סקעס, סטין 3'( פ9ו )כלליס כענו*ל כטעום, קיוס סוי uSb7( גילם,עסות
 )כזכים נמילוסו סר6"ס ס"ס ולסי סר6"ט' ליעת קוסים כ6ן *ין סעכיס ידיעתי סג7ר. עסותיזיעח
 ע)יסס וכוס פ5פער סמו* ד3ליס תיול דטע6 חקו, ט)6 כדלים )קייס יכו) סלינו נפעםע"נ
 נכפכור6( סר"ע וכ"מ ' ע"ס טס זעמניתן נס" סל6"ס )וכ"כ נפעומ כדר כתו וסוי נקיומן ממןוחיכו
15qb כי סעעג6י )כי קיוס ע0גי )6 כגר סמקו ננ7ליס qb גיל שסמו סכדלס עתם סטעע 
 פיוחן פלסי ע0ומ טיסתע נמעס 0קיוס סימו) עתס עקייעו 06 נ7רסי ענין יורע וקינומס,
 וכיון עממ)שי טקייעו ע) 3עיגיו ירע נירש סופן )ו ויתאר כסיסמע ילעט מא, נעעותקיוס
 סוויפ עכס"כ נפעא oltp עפעס פעעכ6 )כי נזלך סכ7כס עס )קייס 3ייו 5ין געגעוססו6
 )ו6ף ס)ימ. )עסוי %י bS ענד ע5י )6 רסיסו זכיון סעעש, שכי )קייס טויח )עטומיכו)
 מכפר( לכ"י נקיי רע'6 ומעמיקו ילעיס, ל' גסס 930י כש"ט סעעכ6, )כי )סמל ס)יח )עמוסדיכו)

 כפ"ם פופליןי מיסו )נע) )ים ~'bD כילים נכ) יוי*י bnDD, דידינו גיל תקעם. סס"ךוכר"ם
 נזם גס )וער 05 ייעכ* )D"D1 6 נקיוס. תטמע מקו. ס)5 נירים בסמלת איריס גסי'סר6"ם
 )מועככן יסו" ט)יח ע"י סקעס )ס עטירת nDh1 0על0(. s(si ג5 )5 ייקעס )כל) נ5 סייגונ)

 ס%יש, עסכי 1Da  סכרעס  ירששו סטין לסקס ob )ספר 06 תקו" ודעתו , כהרס 6ח סטעעכגון
 )קיוס 1nplnb וסימסנ נעלסי )קייס פלדמו עחעס ויסכם סילסל 7ערנ עי פסתסק ים5ל פןותוסט
  bnSn גי ושככף מי)ת6 )" 7עליח5 לטס תיגו עתי( ו)קייס ססתיקף' ע) )150) נויו יסיס )6ותו

S1bDS(מהכיס יעמו 05 סקעחו ע Ynb ,ו5ז )ערג סעוך עז טיעמין ס)ימ עוסה לכן )סמל 
 סס)יח טעימות יגע) 16 )סמלי יותל נעחע3מו  יכריע  וט ופן נסעסך פן גזס ירווימ סנט , )סיקייס
 סליסוחו 6ת סלים עטם טכ3ל 5חל עד עחתמק יסגיר qb1 06 קנר(ן תל'ס ע"ג ניליס)ערען
 סקעמ %על ob סעופן 3זס סיס ויפל. מסקס ע) )סט*) נייו סנרילס תי(יס עדיין )סיויקיים
 טלין (h ob 9Wb(S 5ח'ע' ולסמל ~Innpk ע) )ט6ו) יוזל כי קו)6, כ6ן ים סקעס סוי6סס)ימ
 0מתיק0 ע) טעם5 יעלב עי טסתק 7כיון )ינעל, עו7 נידו סטין חועל' כ5ן ים כקוס סס)ימנסקעת
 ם)יחחם %י 05 775י0, עטני בו ליון ים זס נעכין וסקול* 7סמוער' מ) סמעי' ונעיקר 6.51bDS"י

 קייס ונילס ממרין פריס סמרת 6ין כסנ*על חוער' ים ס*סס ימאי ס"טסי כדל פ% 06מנעל
 קולל ים ס3ע) חצאי )ססר. עוד מנע) 3יד וים קיוס סס)ימ קיוס כספין כסנגלל וקו)*עכסי

 סקס לעטוס גכמו ם"ין כשגיער וסמועל' ו)ססר, )מקט נעקועו ט)יח )ענות נרסומו סיםכטנ5ער
 ססו6 סו6 סכתו3 גזרם ומסרי( סקעס 3עכין ע"פ יבל, 3כ) כעומו 6יס ס) טם)ומו qbנעקותו,
 )17ן 5נו טייטס סעטח)ס סו6 גלול ולגר ס)יח. ע"י )עסותו נכחו וסין (ס, כס )ו יסנעגמו
 )ט0י6 סט)יסא עבוי סקי וכיון ס)יטאו 6מ סס)יח t"bDS נוען תתפס סמא סט)ימות ענויע)
 לעסהש נכחו שין וקוער סיע) על שאתעיל 13 סמפטו כגר תמאס ע)יו לגין טשו מגעל(75

 % ק ס*מס פ7% ו6ף י כ)וס מסליחות 3עכוי סטין סכי 7ינ6 קם , )סקפס 3ין )ססלס ניןט)ימ
bi1pשית % ט ו גנע)י(  יפוייס  סיקוס גזרי סכ) כיון עוין 13 )טסגימ 5ין )קייס יכו) סריגו 
 נר(מי)7וק עסנמינן bS תו ס)יח, )עסתם 3י7ו bD'1 סי5 מועל' ס3ע) ומבד גזילת סי* געלם דעתע)

קו3*



מה לבמדבר
 ת03קס נטפל מותר עיי( ואיריס תישפל" טהרם' סימני ייינן 073 )וחישני 60טס ל%קולף
 כטנ6על מועל' קינו ס*ט0 תני גס ונצ"מ ס3על( תלד רק סחווצלי טפין היאמרי SD גס6לין'סכין
 י(מלמ 6מל סעועס יום כמענר רק מותל חיכו סלים ע"י סנססרר( כתו כי י מליח ע"י קיוםים

 WSD ע" גנךוס נס .זס 73רך 0כס עליסי קיים וגירס מפרס 6ינס 0סליח סספרמ וגינתר יססלש
 קיוס סמליפ קיום סטין כסג6תר מאל' יטנו 8ז סס4מי קיוס 6מר סהופס יוס כפענר מותלייסגו
yh1 עגל'SD קיום, סו" סמלים קיוס כסנ6ער 5נל ססמיקס, על לם6ול דייו וקין נממיקס 0יוס 
 'bb" גל דקייל'ן סכמנ 0ר6שם 73עמ נ"ל סכי לתמרמו. סקתמו על Sb~wS דת5י קולטיטיס
 7~יעל[ מר"ח נטט נתב ששו( )3"ת תקוגנם 3טיטס omh סעחתיר *מר סלך חולה 7נסלעעעס
 כסלט 36ל כ7לס, כסכנל 7וק6 ללנותינו יקימנו. איושה כווסי0: רייקי 7קל6י תסו' יעטישפל'
 תעקום b13bD ועי תכין ממדורי גירים כל לנוסחו ו60ותר ולשפר, לקיים כירו 6ין עיייןנזלם
 סדין סם 0ר6סוניס nD7S ו0טעס ע"ס( )גזרים נ0מיס וכן י כלוס %6ר hS קייתין 0ן סליפלוני
oTbנ7ל עקייס bSn 63 נאו סיס מל6 לן דקים טטעם כמג סס נמירוסו וסר8"ט לעולסי 
 נטעוס, קיוס 4' וטוי נקיותן מפן ומינו עלייתו ונוס ת5טער ססו6 דנריס סדור סע6לקייתו
  ס3דעס0 מניר לגעל כסייוע לסיט ננ7ריס, סס 3רטגור6 0ר"ע וכ"כ ג', י"3 ו:זיר מום'וכ"כ
 לקטמו 30על (1WbD לכן גטעומ, קיותו דיין עדיין נדרס טלqb 6 לקייתו נייו יםלנבור,
 3רטנור6 סל"ע כאם לטפרי נידו 6ין ותו קיוס סוי 6תן, ועכמט _)כגימומי( ,ו6מ נזילסריגי
 7קיוס מסם* גו אין לו סי7וע כיון ת"ע  מוררסי קו7ס סו" ס0קיוס 67ף ת"3( פ"י)גוויל
 כלוס. אינו סנדר קתס קיוס r"D  60, מונס  ננזיר טס יע"ק ונסום' , קיום קיותו ססיל3יעומ
 אחרי אתם יפר הפר ואם )טז( :  זטעומ מסס6 כ8ן דמין כיון קיוס סוי 7ספיר גכוניס 37ריו  ול7עמ,ע"ס

 7מעעי גמר מד יותם מיכנע לכן מתעוז קמרי ותסו למסרי יכול קינו סנדר סתיעס קיימםשמעו.
 נגד סו6 0מתיע0י סי 3מירמ תל0 למוסיף סו6 סימוק תלנה מנס יוס. תלם מוסיף סרלכ"נוכן
 מתעו מחלי למון כי נ"ל לכן דממי פעם קייתו oh לספר הכמו 6ין מתעו גיוס נס כיספין,
 וכת"ס 5ייכספיתעוכנ(, ויינער )ג6ך 3כ7ר0 ל0תרלומ יעמו טנל0 *חל כלותל  יללייי קמליסי'

 החקים. אלה )יז( וערם"י: קייתו, קמרי מתעו קמרי 3כ1מרי *ר"ל וכן קיטס. גוסיועלתעלה
 לעסתע b)'b גנלוומ' סילכמ* כת0 ולל3ומיגו פרט. 73רך תקודם ט7י3ר ת0 כלל נדרך 3זסויזכיר
 ול6 לנמו 36 נין , כמריס לנין מ3יג0 ול6 לאסמו 8ים נין יתרו ילוסלעי 37מלעוד י ד%תתקרא
 ו"מ לנעל 360  שי תקים 6מס כרמך על הו' טחקיס 6לס שתלו ונספרי שמריס. לניןסנינס
 ו3פיסק* ל3יכ0. ס3.נו ויכריס ע"ג נדרי 6ל6 עפר ט36 סיין קנ"י )3סיסק6 סיתרנו תיומ 13:ל ל036נעל
 סוקתו סל6 נירים תמר 60נ וננס כן. qh 360 גדר ]כיוס[ )כיוס( וטתיע0 חריס0 13 עמס 3ע1! תםקרג
 qb מסר )סס3על ס3על נ3ימ געורי' ול6 שתרמי sb" 3ית נגעור" י כן( ]מנעל[ )ס6נ( 11ף סומרוול6

 ונעלס קניי סיריו תיגר סכמונ סת6ורקס ונערס sb", 3ית 3נעורי' יותר יסתע6ל ל'נננרמ(י
 לתיס, תיס נין תגדיל וימי כתו כ6ן נין תלמ יסים ירוסל)וי סמלתוי למינך ע"כ. נ7רי'יתמירין
 תגדיל סו6 ס*ס0 גדר ככס לנסי (ס יסקרנו לגל למממוניס עליונים עיס כין סתכדיל מה,ססרקיע
 ול7עת ot~nb. לנין סניגס ול6 *נזר k~rS1 ושסמוי לשים סר*וי 0מקר3ומ ל0ס סטין לנינםנינו

 גזם, נין נזם נין נסתרס. רנותינו טמעסו0ו ע"ד כשן, סנ6תריס נין סתלומ סמי יסיםסקסרי
 ים ת5ורס0 ו0י6 כערס נעוים 60סט גדר ככס סתממלפיס. נין לססוומ מעגינו כך. וגין כךנין

"3bSולסרוגי 
 נתו. תלד וז0 לסמו ת75  וט , תפירין ס*3 נין סייס נין וסכיי(ס י "צ"ז ססמוומ

 ן שסידי וטפסרי 0ירומלתי סליגי ל6 6תנס SbS. סנעל ו*מ לנעל ס6נ 6מ תקיס ספסריוו"ס

 תשעל סו6 6' כל גין תלום סמי th~pnn '80 לתסתע 6יכ6 עכיגי מרי יסגך מוריסומרווייסו
  רהיטי 01ל *מליס. לבין  סגינם 1ל6 לגינוי  מגילו תם כ'5 "' כל ספרת סחין ויגיס לע5תו',תיוחד
 )נדרים סר"ן וכ"כ ס0פרס. פרטי געגיני ססחוומס על ויורם ימך תגורף 6מז ע6תל סס ניןתלות
 7ע%ן ג'ל ליס 6ימ י תפירין ונעלס ס6גי0 0ע5ולקס לגערם עכסן סיתר יסתע6ל דלליג"ח(
 עוד ונל6ס ליס. 6ית עתען כולא ס5תר, נילוסלעי מגושר וכן לניני(. סניך עם לק תמלסייגו
 ניע ליס 6ית יודבר סכמות ע6ורקס 37כערס יורם שניט 3ית 7גגעורי0 ס6תר קפתע6ל יי'פמוט

 סו6 לחוד ת6ורסס לגערם 67י כנעל. נניס געורים ד6ין שניס ניס עגעוריס ,זילף  דמ"קדיג*

 לותר ותמסמס תנו5רי ס6רוקין ענין סיס זס ונלסון ת6ורקס" 3גערס לנמו 36 "נין 0ול"לרשמיי
 סת6וכקס וכסח65 33על, ל6 געלומ יס 7וק6 3637י' תכס סתעי' ספזר 36יס ניחננעוריס
 ס*3 דכמתמ שכיס 3ימ ת3כעורי0 7'( )ג7ריס דילמינן 60 וכן עמל. 36י0 6ין לננו:ומתנערומ
 3(תגגו 6י לגדול מרדימי עפני לק ע"1 לעורל שתרימי ול5 פסוטיס וטינליס כניס. כיחינגעוליס ליפתי נתסעעומ 6ימיס 7סכל יסתע6לי לכ' בס 6ימיס לנעל, סיסות גמרוקנס ל* כעלסגעויס

סכתם



 לא לבמדבר45
 36 על4 6י 7עקטי4 זקסלי 3ליימ' 67סך נואן(, )ם" יעקב עפכנומ נממו' וסו* ז0, מפךטכמנ
 ול6 6ני0 ניס 3געוריס תאל נבגיות, גפם, לענוס ונקיים 6ני ועם נעלי qb סגיכיס כלעפל

 נעל סרם כ' ע8ז לנגרות. נערות נין נו לחלק 3bS נווי ל6 3על ע"כ 95כ מנעלי נניחנעורים
 קכ6 כעי , עמילין וכעלת ס6ני0 ע6ורקס לנערם נוכלן ננעוליס ס6ער יסעע6ל 7לל'סמסונס
 ול7י7י' ע5ורעס, וננערס ונעלס 36ל סו6 706 ענין כי (SS, מקים* וליכין לגומי' ~יכ*כמטרך
 עד 3זס ס37ריס סרם3ס ע9מ לסמך. כקים 7ל6 ל6וכויי 6תי יניס נימ 7נכעוליס לעיערליכ6

 י יקרי כמסעי' נפריס כל לסמר יכול ס*כ לגעלי יניס 3גית סעות7מ כערס 'SbDWD סלרי ,מסככים
 *ניס נימ 37כעוריס יכזיב ילראי לוער יכלימכו יעדן ליעתיי מעוסים ו37ליו סלע3"ס.וכ7עמ
 7ילפומי' , ס3על נניס געולים 67ין עני' 7יליף כמ"ק ליי לית , קל6 עסמעי ע5ורסס 37כערסיולס
 לאר"י 9W'WS ע5י סידך נזק פעמו סמסו3ס לרעל לי' יס3יגן 6י וגס 36יס. 3ימ למון עיתולסי6
 36 נסקים קנ09( )פיקקה 97מרי 11 סיקים* מתיגם (tss מיקם כ6ן 5ין 56ערך, לנוס" blpכולי
 בוער עכלים הניס 3ימ 3נעוריס 6ין ילר9י ל7עמוי לערמו 7ע5י י לפיכס וכינו ע9נ לגררילנעל
 )כיום( וסעיעס מריסם  לעסומ לרעל 6נ לסקיס , וספרי סיקיסומ 63יכך יעמס עם 16נכסלספך.
 3על ולמקים גדרי]כיוס[

_1bS 
 סיקיסות k~ib כל SD מגס  טופרו. ול6 סוקעו bjb נפריס לספר

 : שמנסס! 0יקיעונו. 0נך לכל ולימג0ו 55ירך לפופ" b~p כולי כאר"י סמסוניי נעלייעל
 כרטיתו 6' סע7יניס, עמו לעווי סמים כי 3ג9יי נקעם כקט כתיל סם"י ונעלעל ה'. נקטת )ג(לא

 6נ7ן נסעו ונ' טעים, כנגוד מנוגע SK~1 ס' סכ6 5סל ועק טע0 יטלטל8ת
 לכן י כנויי עעל עיסר6ל נפסות *נדן SD יותר מם ית' ו0ו6 נעגפס, מעמו עיטל*ל qibכ"7
bSנטטות ושנכן סעיקלי ס0א ימי כנויו נסגיל סנקעס 6ת ספך ועמס בנ"י, גק)ומ כ"6 5וס 

Sh~D'נר לכן כטפל, ליחס עמס(5 blk~ 0' כקעמ )רשוי סיס משראל. מאלפי וימסרו )ה( : )רע"5 
 ועעלס מסינוס ענין על כ"6 עכין הכוס על סטינו ויתכן "t'DSb עסו יייסר6ל, ויעטרולוער
 לסולם 6לפ5 , 7ענסום נעסנס cr~1 ן נמיר ימרגועו ~be) )ירע" q1Sb ככנם 76וס, D1lbS'דוחס
 לסיום לעיר וע(ס וגילנו, מם3נו פירם"י ל"מ( )6יוPb 3 ע3סעות עלסנו וסעסונח, סעעולסכלוער
 ויעקרו וטעם ס3יסויסי עעל0 3חטו3י ומקטן נתעיל לפיות רשוי סיס ס'( )עיכס יסו7ס63למי
 75יקין, גו3לין 3תרגועו עוזיאל 3ן יונתן סוקיף וספיר וסעו3מריס, סמסוכיס ע6גסיס יסר6ליעטלפי
 6ין לצבא. הכהן אלעזר )ו( המלמעט: יום D'b סקנומ ען ו6חי' עני7ו עענילום 0ילD'b6 נעלע" וכ67ער" לוולמעס, י65 ולדיק פלוני 6ים וכסריס, 75יקיס סמיו מכתוב עגי7 3כזפריוסינרו
 תלת על עוסנ סוS)b 5 ל35*י סיס סססילומ OTipn מזכיר כנר כי ויסלם, על עוbJ5S 30עלת
 )*יין עלחעס עמום כסן רנותינו נסי וכקרש י 350* לאנמי סעיומ7 כסן ל5נ6, כסן וטעססכסןי
 י עלמעס Dlan סירי ס~עור וכמתערס טעעפעלייענער( נעסטיעעטער קריעגעסעער 067פיר

 לעחי סו6 מסכי זס לגז"ד *ענס מתליו, סגגול לע"ד סו6 סר*מון נל635 לע"ד)ערם"י(
 י4מכלימ,

 כ6ן למלנס ססעייו לכן ויסלם על עוסנ ס0ו6 סנינו ס6סכגזיס וסעמרג)ניס לס5ילו' ו*ר7כלעת
 03ק. לעם"לש יקויס6 ותועיי 6ורי6 מיגיע וחצוצרות. הקדיר וכלי : טעום blk~l לזנקיעלת

 וכלי של"י לנס גע7לס וכן )וערם",(י Sb~D'7 שסייתם ולמיעל ולביסלי לעכגס ני7י' יננהום515לות
 עום3ותס עלת עפרסיס ים בטוושבווזם. עריהם )י( ותותיי: 6ולי' ססס כסוכיי נשי הלומקדם
 3עוסנומס עלת לפרם נ9ל ויותר י )וויסגסטס7טע( גופנים O'~D 6מר וכשלו עריכם, לעלםכחשר
 3יסז יוסגי ספי' 5י63י 3יס עוסנ וכל וכן סבלן עום3י וככל ל"ז( )יםזק6ל כתו סעכי', ליוס3יסיר
 : 6יינוווסנערן( 6יסלען עז סטי7טע )5יסרע יוסניסס עס עריתה כעו 3עוסגותס עריססויסים
 נרן לסיום בסס ע5עס ומפקירו יסרבל נלסוס טמומיסל עמרו סגנות 13 פירסו מעל. לממר)מז(
 6מ יקיל כי עענין לעטר ויסי' מקר, לסקר* עעל לעסי תרגעו עוזיאל 3ן  ויוגין ו6וכקלכזעעל.
 םמירסוסו ר( )עעוק קלוסים עיזם וקל )נלסון סיסים ו6פמר יטעין יקיר ממרגוס ז'( )ושממנן3נך
  בומולוהי לסי כבן זס לסון ושעל י וקלי סיקול ונחס תלגום כי י וסנדק עיקוםעכין

 סיס מפעור
 ים לכם. החיו )יח( : רעי ועו5י6ין סט3עת פי לסכיסס פורעין סמיו , נע5עו ועלוס עגתטדגר
 י לסממומ לק ולכרן לסגם6י עותרות לימר6ל לכס, לאגסה ob לם5מומ לכס 06 עסעעות, סחי13

 ענע7לם נעכילםחי וקפלו ע"3(. 7"נן יבמות )עי" לכסוכס *קולס ג' ענמ פמותס *פ"7גיורת
 7'לות

~up 
(~UD עיט* עושנות, ול* עו6גי י4לכ0 6מקייוו6 כ7 סקס סויג* 6לעל6 3ון לגי 5על* 

 ~נפי לעס ומקכ6נרי עו36 נגוס Sb לזטמ סעס ויחל נסן 7כתונ ע6ן ופס , עו36י ,bSונו35ות
 60ין כולי נכוני ביטן סי'  3ע7מ סעגסס ומסי ODS3 73נר יסרבל לגגי סיו מגס מן וכתיג5לסיסן
 ייעו ל6 5סל 7כתי3 קנלון ושלעור עמס ועם 3יי סירי *)נר וזניי טריין. ובינון פסיליוגו3רין
 ועניייך םנעליסס מבסקוס וכו' עעס0 63וסו עו*נ כנות עעיו נסכלם מ"ט לכס. ססיו וכל)נסכנ

פס



מ5 לב לאבמסבר
 תתחרשו. )כ( ע"כ: נלעס, 3ע5מ כרחן כעל החמן סס-ססקילו blb 3מל0חי6, עע5ען %ות *עןמס

 טעמי זס ע6ער כוונם *ין *וס, קרו6ש הרעש אין 076 קט6יס 6תס לג'ל עינייעלס"
 ימרפק עעימ ס6עס ס6נסיס 6תאצמיק

 עכ~
 o~b גגי ת7רנמ סתמם נעם ולכללם ס5זס עין

 ועעניעמ סמלעודייס ירכי עמירון כ"6 ס*ל0 כינריס יקערו ל* כי סעס, גולעי יממנוכחסר
 *ים לסי, כדל ייור כי 6.ם 6ים D"D רז"ל 9Dbn על עין יסיעו ל6 ולעס , סלמון 7ככיסננת
 העכס 60כסיס, כס נכלל רדל סיכללום יורי כיסר6לי וגדנומ גדרם סכויליס י:נכריס 6מלכנהם
 tD'b לתקר 6יס מקר סגין שכניל נלק( נפ' )לעצלם סתנו6ר דלפי פסוע' גזם התפרסכווכח
 נעגיניס כ"6 ס' 6ת עונ7י' וטיכס ליסר*לי סעיומיס עלוס עול עליסס ט6ין ס*וי:ומ כל ו6שכע"ס,

 קוני )5עכגונפע ענעיוס עקות כילם סמן וכעעט קנוסי סכל נ:ססעחטעים
 עד כיעורגעזעטשע(,

 כל נענע געועיס י"ס כולס סו6 ונספוך ע04סי .סעמויינות נגי סמכג7ימ סוס נפניעיומסספין
 סנעו ענוג סגעיימ יני על כע* מונס ל" זס דפס 076, תוקר 5ליסס ל"חם 5ין לכן אים'5ים
 ס' מוקי כפי לס' ענודמו סלונ ססיטל6לי ולפי לעעלס; כע3ו6ל עליו מורסו מוקי כפיסימסלס עי ולסמקועס לסמע5ס גדונ ססת7לומ סוערך k~ri1 63)נמ, וטכוסי נמכלימ סעכוון מפך נונעוע
 ענכי tbD(1 כל toTb Sib מוער 3סס לכגומו ימכן 6סל סו6 לגועי, וסכל לטנע עסגג7יסססס
 ולענעו, לסכלו סונקכיעיס מלעוס חיי לסיומו כ"6 עליו( ימ' עענו סעכוון )לפי מכלימו סחיןיסוקל
 D7b; פחס ובייחוס 6יס 3סס ינוסיגו סכללוס חסו 6יס' OD כ68 ס 76 סס עליו ימכןל6

 o7b~ נקלל ל* ע"ס ויטי5ל o7b, גקל5 ח"ח ליס( גער ל18 )7נרי' געכ7לסנץי חתלו עזםיותל
 נלסון, יפוי למס ים 5לס דנליסס וגס הדסי כקרץ %קם טניחן עי Olb, כקב* פנת ססופנ'5יס, נקר* ת5ומ נעל ססו6 עי סערו וכן נמורס, עסק כד 6ל5 *7ס 3ן pnb?' ל* ג8כ 11Dbוכז
 וועזען(, )6ירויסעח ס76תס ען עפר לסיומו L~nTb עגזרמ פסוח לגער ענורר הינו 6יס ססכי
 סנטוס וסמולדוס ס76עס, ען נלה סיס טסו6 נלנד סר6סון o7e על כ68 %ס סס יפול ל6י6'ג
 6יס 3מס למליו ס63יס גס ועדכקר6ו ס6דס' ען נטיס טסם סיטק עע זס (OD נקר6ו'*מליו
 ס3*יס מיקי15 ר6וי סיס 15 ס75ס, גני נקלטו ול5 ויועיסס, לרוב ס76ס סמל גף כעגםלכד
  סמדעומ ולמון סו6 075 ססס ירמס זס עכל סכם ו6דועיסי ע5ריס יסו7יס עיי 75עייס גססמסליו

 3עוסלט *07 כל על 5דס סס 'SID ולס סרס8פ(, )גע'ם 6לסי' נדעוס סנעסס כ"ל יוסמתוומ
 3עעמיו סונסתדל יני פל כ"6 זס סס ימכן 7ל6 6רז"ל ולזס 6לסי', mw 6מי לכל סיומונגמינמ
 עמפרון כ"6 סייגו מלכס סכס סגזכריסי סם3מיס טסזכירו ובעו י ימ' לעליון לטמ'ועותועיותיו
 נמי63, מרגיפו מכס. )כה( ומלוס: סק ימלמל עדם לס*ינס סנ6ס עפורר זס סע*ער ס6ועריעת

 נכל הצבא. לאלם. איטר הפקודים )מח( : סעככך פכחת ניקומי 03וף כענו6ל)6ייכנ6סעע(
 ממיל, פקודי על עמס ויקלוף 6ער י"י p1DD3 רק לניי 3טס סעלחעס Dlb' 6מ קר6ספרסס
 3עלמעס סעוסיס ti1S"D לם*ר 3זס 7ותיס מסיו מיל, קרקס ימ' רבתו כגד סבקגוס 6מ כסמיומסכי

 635, ונסונף כסס קרקס ס)נ5ווי( סלמון כפי עוסיס ססיו עליוס סנ:ל0עס געכין *עי:סכלנוגס.
 סע*וס, וסרי Db"( יצער תם סקכוס, SD לעלפי יסי' 06 ונוי. הפקודה ס': 5נ6ות ע68( לי"ג 63עטם
S~bסעדו סס5נסיס כיון bJ5S יו סעלמינס? 'D)b ויעוצרו וכילעיל ס5נ6, צלפי קרנס וחסונים עעלס 
 : )לכ"מ( קך3ן. קיוי יעים מסקים ועכבן נפך, 16 נעחסנס , הי קרבן את ונקרב )נ( : ימר16!עטלפי
 סמפחט; 3כי ובמ"כ סגנילס נני ממלם סזכיל נד. ולבני ראובן לבני היה רב וסקנה )א(לב

 שכמוג, סס סקריכן לכן מחלם סע5ס נעלי סיו סס גין 3גיויברו
 לם3מ סקרן ע5גסי תמפמדיס סיו ול5 זרועי וטרף כעוזם רצונן, ענני יומר ועורס כעלימסיו ועוי

 )כ( : )סגה( טקדומס. 63לן עקונ5יס ססיו סם3עיס עם*ר רחוקים סמיו DDb"' 6לסינעקועות
 0ז5ת ס*רז וסיתר  היתירו  יטס וכן ש, לפגי פעעיס כעס ננס עמם סגריר למלחמה.  ה'לפני
 גחלן ולגחכו עקיךס D"W3 נכלל סו6 פנל כל6 ז0 נערער ט*מכומ וכל ס'י לסני לנמלםלכס
 מיוסר עקו %ת לגלתי וססגוכס סככונם לעמס ניהלו יונס נמלמו, 5ים  סמלצן עד כתינו 5לכמוג ל* בכ"י לפני נחלן ו6נמגו צערו סס כי פינוי סר"ע זו פ' ניצר ימס מעכס , נתינו Sb גמונ ל6מוסים
 גלי *רן סיירסו ול6 כ*מיסס, סעלמתס 3קכגמ ועצל עורח סס גס יקנלו ימוינ, 5ערוסעספט
 כל 6סר גחונו, ועסךל ס' פמד עפני זס כל סיערה נפיסס מזכירו bS 6לס ונכל ויגיעם,עעל

 סיומו יאפיק ל6 *ך ינרמס' 6סר סינר טונ תסס, לעס 6ער ע8כ עול' עומס כל ס'מוענם
 מעסו bSb 06 ומכללי, טעייכיי סיומת נעגול כן עוסיס סיומכם סכר6ס omnb, כחסרמסעי
 יסים bS תכס, מלון כל סכסיענור וסו6 מגצי, עוי 3ו סימימף קריך 6ערמס, למר סזססדנר
 ס', לפגי 6ל6 ומכלליי סע7יכיי מקנון ימיינ טמן עפני סמכלימ סיום כאילו גי:יי6, נכ'".לפני

 מיונכם r"u המכס יכיע כ"* , *נוסית ועגרס מסכל ען קודכס ס7נר סיומ DW(' ול5 השגוילעסומ
להרגיע



 לנ לבבמדבר46
 עסי 6ממ נפעם נקיש פסיו סתומן נזם מנס כשנוי ונעמס כן לעטויי ט6פל סי' לפניל0ככיע
 מסיס 161 לימכ6ל, ופפנו ימיי פקיו טפתמיינ מסנקיון ושפונס נעלס עיקל ממעסוופיטר6ל'
 מניכם ענעמ תסיעו כפלץ יפסך סל6 פס נכך, ימ' רטנו מיסכיס , ס' לעני ל6סחס לכססלכן
 יסים bS וס שומן יפנס לנמלכי סקלן נשכ לכס ימס לנד סחבקי ספץ D~tb כי נוסיסעיקל
ba)יר05 כן מעסו ל6 ו6ס עוד ומעל ; ס' לפני ול* 6כסיס למכי oh תלכו ')DS 7 *מיכסSS 
 ימלמל פ*מיכס כקיים וסיימם 076 לסוס נזס ממטסו סלqb 6 16 ן גיפרתי שסר ס' למכי1ל6
 555 מעקול יגל זס ענין ולסיות ס*עורס, סכווגס סלפומ עיקר נסמיר , לס' סט5מס S~bלנד,
 ועוע נלוי לנכס טניפיות כי גע5עכס, דעו DnD לכן ~nD7S onbD~ ,Dh יכולם נגיס סוסוטין
 הפלכו כהמל ל6 יר5ס עמס, *דוני כשסר יעסו ענדך ושרו סטינו לכן וכו', לעקל obלכס,
 ספקל*וון 3ייסו3 נכון ירך וסות ס'י לסגי מסיה פקוס ס*דחי שומן על כ"6 ננ"י סמינו למכיעקתס
 י4ס חלוץ. כל )כא( 0736: סעסז,ל י"ס נרם"י 3' ע"ו סכסירין עי' ס'. נענוימ נשלוימת
 סלון כל לק 6פל bS ועמס ס3טיס, מסגי *נסי כל כלגו *נחגו ס3פספעומו כמלן והנחנו*פרו
 )6' יסוסע האס וסיקוסי סחף לספירמ פס יסערו 0גם6ליס 6נל ספזוייניס' ספמוייעשכלופר
 6ט  וננולסי כס נעלי סקס qb מיל, גבולי ומ6יכס כלופל מחיל, נטף כל תעגלו וכמטל'7
 ם6פלו ע41 על פוקנ תעיטו. מפיכם והיהצא )בד( : )לע"ה( ים*לו פקויי)ניס מיל בנוליעיכס
 סל6וי וען וכפיס(, )עלם" מסילקו מכיס פגע *מל עי גס לסתעכנ 13 ססעכוון ממגמליעד
 i'h1D גתתות לי4טיל 057 ל6 כי , וגכנסס רק *על ל6 עמס ופ'א 3וס. סיכם 37יי לעליותלכס

 , סכי3וס 6סר עד ימיינו טטנטיס, 1bD למועלת ססו6 3פס כ"6 סעעס0 ינוטל סתנ6י ימגעל060
 ססנטיס 1bDS מועלם סוס ליכ* סו סכינסו 6מל 6נל סיו, גנוריס כי סגייקומ נל6סיפילכו
 גיכ נסולמ כי מעסוי פפיכס סיו65 לסס מזכיר 6פגס מכנוס, על כ"6 סתג0 ל6 לכןמזקמו, י6כי מנזם עמס כ5ס ול6 לסתעכגי יוכלו לנלי סכרם a~h למס יפרע ומן י מס טימעכנו3פס

 דגלער. בערי ישם יהיו )כו( : )כנ"מ( סמילקו. *סר עי גם*רו וטס סמגחל עד לסס6רסממיינתס
 יקל עלמפס ל0ס יקרס סיס כדי סיר7ןי 3פענר מפוך ססו6 מס, לעקכגו ננגס *פרוממלם
 כם6על עמס שמנס מלו5יסן יענרו סכולם כווגתס סיס פממלס כי לסוסיעסי ל63 סמנטכשכסי
 בורך *'ן ו0עקני4 מטף עם ים6רו וסכם6ריס 0מיל, נכורי כ"6 ילכו סל6 מלון, כל פטמילסס
 כנסטי ע6סר 3כויומ ססס בכומס סנלעי נערי ימיו 06 כי ליכין, עפוך ונ7רומ עריס פסלננומ
qblk~D עלמעס, יקרס 06 לסוסיעס 6ליסס קרונ לסיות גבירך, ל* כי מירין, פענר רמוקומ 
 נתסלס לכן י ימיו וכשן אנס מסלם מסי וכשן פס *תיו תפלס לכן *חסי ים6רו פעמנו רניסכי
 פסס וכן חלת. כל ממס וכלשער ממיל, פגולי כ"5 עגלו (DS1 ל6 כי שנמכו, 11Wb ל6ס6י'ף סמי נעבור. נחנו )לב( )רע"6(: עמים עריס בננות סיס כוונמס כי מגלעי, כערי שפרול6
 9DDb כי סעיד סגל 6וס גני סכל לוער סכל 6ח לכלול ר5ס ל6 נעטמגותו כי פסי וגסנו5על
 כי גטנוי 6מ7 6ים בכי כלנו שפרו סם3טיס וכן ס56יף. מסרו לכן , ימ' לפכיו מפוג *מרטיסים
qp,,סיס ל6 וגגיען .Dtb ו0עסגל ממרס ופרו מסעו סל" גייס סיס כי ופליכו, ממעכו נסכו וכן 

 ימר6לי כללוס לסלול ס*ל"ף מקרו לכן וכדופס, גלי' 3ן ונרוך וירפיי סנים פממ 6מרומזקניו
 ינתמס, שכנסס 6מל פמס אחות. ואתנו Tpn: 3מ' ועב"ם )לפ""(י נכלל ס6יגס ק5תס יםכי
 טל~יס נעגול כסנו סמלו וסט סחרן, שכגום מיסינו *מר 6ל* ועוג סימון תרן לסס יומןסל*
 כולס יעגלו סל* "מר כי ' )רע'מ( מירדן *ת סגענור עעמ נרסומגו מתסיס גמלמכו, nrnbוממכו
 פסר6וי 6"כ מגלעד, נעלי סטף פס םיס*לו סס ורסיס י ספמוייפיס Stnc נגורי חלת כלרק
 : שכע"*( גכמלתט גס6ל העתם עמנו עס סעף נסיות כי , עגלינו העת כנר כמלתנו תסיס חתנוכי

 וינענע ולענשן, עלם'י סעריס' ספומ פצויי נזס סמורם סתיע0 לסעפלסיס ישם. מוסבות)לח(
 על OD~ עוקנות נקרחת. DDb עיל  לרעמו מגס גינרס", ספסמ גליף סורסה דעקפן קרמהוים
 הערים שמות את בשמות ויקראו : סעטורקעיס סגנוריס ספות נס מקוקיס מסיו מופתיםטקף

 : 37ניגון נונרי* 3סס מפסן למון קלחו 7נניגון ונמר מינ"ע בנו.אשר
 עסקכיסון וכס"* *מר, לפקוס לנסוע פמס סי165 עקופות פירסומו לטסעיהם. מוצאיהם )ב(לג

 למקום מוליכו מולס נכו מסיס לעלך פסל 3ע7רסט 6עיו ול3ושגולעטלניסון.
 6מ מסמה כ6ן סוקרנו כ6ן יסטו כ6ן ושופל ספמעות כל פונם שכיו מממיל כממזרו לרמאותו*מר
 ססילפו כרקס לינריסס ע"כ. 0כעימוגי, סיכן 0פקופומ כל לסס פנס לפמ0 סקנ"ס 6"נ כךלחסך,
 1Db DDb5W סמל6ס כל "ת כ"ג( 3י )יסופע Ot1b ספוגיות כל 6מ כפו פקרס עניןפונ*יסס
  עעיות סימוני פקועות סיו ל6 זו 3מרט0 ססחכרו מפקעות תקופות שותן כל סגרכם יכמי)ימלו(
 ורפון ומהגס זלע מקוס ל6 ועקרנ ערף גמם וסגול* סגנון מסינר סעוליכך מ'( )דנריס0כמונ

ושהון



בה לנבמדבר
 כתג ועזם טס, etb יטנ 1ל6 5ים 3י4 ע3ר ל6 6רן גי( )ירע" אסיע D'W, יען 6טלעע16ן
 סעדגריומ %ומן סיסוג Sb קרונים ס"ס סעינלומ כספל סיס Sb1D' bS 13 ס0לכו טעיגל כיי4רע93ס
 ס5עמיס ועםנ'ס ע6ילנומ נזון לסיום 3י4ס ולזרוע למרוס ~o7b לו ס6מסר 0עלנייס 13ססוכניס
 יניס מס סיס ול6 %עימס וסעולמ וזריעס חריסס טיקנל סיסונ Sb קרוניס סיו bS 6נלפס,
 זען 3כפומ qSb עטות כסס כגד עם כמ"כ 7Db יום שי' 076 סס פימי' 3טכע סיס ול6כלל
 טסים ע5תיס העות אינס כ6ן ססחכלו סעסעית פקופומ סספומ ענו6ר זס עכל סנט. כלכרעיםל3
 וכסוג מסיס וכונו יסי6ל, 3י4ס חכו כאסל ספ6ורע ע"ס למס ספוכמ ספות 0ס 5גל עקויס,לרכס

 )וכפו 0*ל0 0עקעומ סמום י4ס ככס מנען ונטר לוז Sb כנית סע*ורע ע'ם ספומ ~ותעקו7ס
 מוערים 0יו נעמעומ עמלוככיס יסלסל כטסיו כירוטלעי קערו k~ri 7וער4 מי3"ע( 3סס לפכיםסי3ו6
 סימם לעס נע0םנס ונוסעים otbw~n כטסיו 0רנאמ 1Db1 1'SD נלילומ, עמסי הפינסחונניס
 וכסריו נעלס. וימנו 73פקי4 ויסגו כמלעס וימנו נ6על ע"ז לסענימס'  כגגכם cnlllw סייןעדת
olb)tוימנו סטר שייר וימנו ג*ער ע"ז עלי0ס עגיכם סלמעיס  תורס סימס מסאי %ון ועומיס 
 כל 6מ כתנ כלופל לעסעי0ס עע*יסס 6מ תסס ויכמונ Yt~bD 3עס ספכוון לרעמי וזמו י3עסקס
 וסוס רייזען(, היפרען ניי6 ער*ייגכיספע 6י0רע )סריענ עסעיסס נגל 6ותס ופ6 6סר0פקרייס
 ליסר6ל סקרם סתקרס על סור6ס נע5פס סס ססעומ כי ' חניימס ספות r~nb ממזכיר עם3ע%ו
 סנעס 7*תממי6ו 6מר6 , נמכומ וימס ספעעומ, סעומ על נמרגועו יגיע ס6ער עס לן. 3501סס.
 לעע6 לעסתי פי6 חען 010 ל6 6וריימ6 עפתגתי י7יסון 7רסון תטול גלסי7סי -- יקרהעככי
 י נלתעס - כנימת* עריס 67סמגרמ 6מ-6 נישומי - נטרה דפס6לי נקנרי 0ס6ו0י נקנסות-
 לתפיס( 1Sna רע" למון סנ5ער ערגליס פל מרע לטון ע"מ לם"י )ולטון רמעי ייילני יעלני6מר
 י נקר(למ0 - נכיין עלניכמ6 לס יממועין *מר נל3גס, - פילוי 7פמקיף 3רווננ6 י פלוכרעת
 , גסר7ס - מירוי 7ספירין 3טוור6 . מפר 3סר - ומסרן עמס על וסיעמי' קלם י6מכגמו5מר

- blme גיסמ6 גול 7מווסו6מר  י נפתק0 - עקסלומ 63רעימ , שתסס - כגוסי' 6מל י נפקסלומ 
 , 0ג7ג7 נחול - עקת" נפילי  יעקן,  ולוי -- עי7ומ6 נקמל נעוקיות, - עוסי י3קיעיןגממי

- ונ%מ ט3 6מר 3יטנת6, - גינוי עמקרי ו6מל36סקיפין - מרגגול6 נכרך ג3ר, גע5יון   
- מרזתך טוול 5ין,נמינר - נ5ורמ6 7עע6 נסם6 עקת ומפן זכור, מונקי 6מר נ5לעוכסי   
 ינלמיפסי עלעון - עזל5 בית ניינון ג7ן 73ינון - קלן עיוון ים נסון ס' יגכי 6מלנמוכת,
 עס היכיס מרגועו סגם נינלמ6. 7נסיפין 6וריימ6 מתגעי 7סגקו על ניר6 עגסון ושכקפתמען
 עפ5ומ סיו שלס מפסעות עכמנ גס כי לסורומ עמס ויכסנ עס 7נוק הי. פי ע4 טפסרנו:עס
 סמינו וכנר ססס, ע"י ססיס לעמעיסס כלותר לפסעיסס, עס סעטנרו כר36"ע דלו? עליו,ס'
 : עורגל כע6ער סיומו יוכיח מזם ס3עמerbo ,0 ען יומר פססיק סמא ילעסעיסס סטמח6 עןעליו
 נכל Dn~h ספו65ומ סקוכומ כל כתנ תסס כי עקויס ססו7ש 6מל למוצאיהם. מםעיחםואלה

 en~b ע% 6סר ספקרייס ע"מ עליסס סוכם 6סר עקעיסס עקותומ טעום ל710יע ספמילתקעיי4ס,
 טעעו מצרים. כל לעיני רמה ביר )נ( : נסיפך וכבן לעסעיסס עו%יסס ממלת 5על לכןניחס.
 ניד וזחו וי4מו07 מסיר נרופעומ יאפיס מיי ו0ס וקנסות ניגונומ הנטיס כעם מסיו , שלשלעיכי
 עקום כ6ן 6ין שמטים. עשה ובאלוהיהם )ר( : נטלם( ליס )כענו6ר י6כק( ס!%סעס )עיערעם
 6לסי ולכל ג6פל וע4סס ל6לסותי לנכוריסס פמזיקים סיו סספ5ליס ספנו*ר לסי ייסכן זס,לסוייע
 "'גי י"ג נ6 כענו6ל וקנן, ען טל Ds'ib על bS שערגיטטערטען( )7י6 ספטש 6עססע5כיס
Y'bbD)D 66פר ל6 כי 3כיריסס, לקנור ססת7לומס עסירומ ק3מ לסוייע י 7רים6 פירוס6 7נ,ר 

 כסגו סל6 פסרס, לקנוס סממזקומס על לסורות י נמיעל פקנליס כ68 קל נלסון קוגליםואיריס
 סיס נכוריריס סתיממ DS' העכס יקנרוס, טרם olw כעס לסמסומס פסיס נסחר כירכם63לס
 י חולות קלנ סוכנים ממיס כפגרים כ6לסומ געיגיסס ספקו7מש לר6ומ עולס, ועירבון למלסר4בסס
pSוסעפו נעל, נעולם ו0י6 כו"ו סקנס ואו סי6 ונ*לסיסס עעלמ וסול'ו קנורמס. למסר סמסזקו 
 6ותס ע0זיקיס סדיו 53גסיס ססעיס נעמו סנעיחמס לסי גכוליסס' נקטלמ  לי-,ppDnc עימלולכן

 סוף. ים ע4 החנו )י( : ס76עס פכי על כרוען עוסלכיס לר6ותס נעיניסס כקון ו0*טל6לסיסס'
 ליורך סי"ם 6ת ממלם כפענרו 6ל6 טוףי ניס סמעס עוד ממגעו עד ל6מוריסס ים0?ל מזלםל6
 ננוסס יפיס ק5מ 1Db1 י סיס להורך גונך3ר YDb וסולכיס גוקעש סיו וסכי עו3ליסי 0י1סיס
 ענו*ר ויטע( מרסס )נסלח ו3פכילת6 (OD) 7"ס 6' ע"ו ערכין )מום' סיס, 56ל עדיין סיולערס
 עפי ויסעו סכ*פר פקעומ סלס0 ל6סוליסס עסעס ממזל עלינו ממס 67ימ6 י3ריסס,היסך
 7נריס( )ר"פ נספרי ע55תי וסכי י q'p ים על ויסט ((Ds'b הסעו 6ילער4 ויגפו נערס ויסנוכמילוט
 ועש עסעומ. סלם ע00 כלסי עולף וממכו סיס נמוך ופיעלו סוף. ניס מעסו עס עלססוכיסן

נזרע



 לה לר לנבמדבר47
 מסיס מל עיטוכ רמא ופילם מטש. פימר התקלם מנגס השתש. אבל )מם( *נחש:סלע
 *גל ומועם, חיל וי5נל כעו ומעעסי חלניי למון וסו* גכיןי 1ל6 כטת ט 6ין 0נרתג ממקהםמא עיסוי סתינועס פחולס ו5נל ססטיסי 5נל כי סללן(, 63יל לך לך )נמי 5מנץ ורעת מעוי6נל

 סכסעהם ולעלעם לזליעס ר6ו והיכו כיומל ולסוג סלח סו6 זס פיטור כי ת"ל גסן. 6ופללסמירום'
 ערני נלסון וכיס , )ל6קקער( וקמוגי סרגם ועסניס 7ס*יס עגיל סו6 רק סימלס, לטינתועמעת
 ונעל וימגוי פעעיס סמי כתן כתיב ונגס ומרוך. וטוב עסנעל

 וססכי' כמטוכסי 6חמ סני" סגלתי
 עעעומ וף6 לק כ6ן עתנו bS וסנה עו6נ. עלנומ כל ע6 מכייסן סגתמסט סתמגס סחפסעומסי6
 ומס פסמטיסי ויקעו ניסוסע. הכמנס ספ"נ וינסע מממיסי מניי' וגנתנס , כידוע פ"נ מסיוסנט
bSיגעתי ול6 עמכתסון. מרגועו ממכותם. צלמי )נב( יענרו: טרם מס וילינו רק מגי" נכמיש 
 , לגוי 5ליכיס *ין עמכות סל ט6יכס מלפיס וכי , דוקי מתכת סל 5לפיס SD קר6 יקפיילפס
 עקועומ ע7גמ6ל יועל סיימי יפמתפיכ6 ולולי י וזסנ כקף וינן ען ע"ז( כ"ט, וכלניס מיערוכפו
 י 6סליסס ללעי עקכותס ללעי נלסון סעכוון יפיס כין גס 6ליליס סיר נכלל 6סלומ קל6יזכיל
 עמס סיקופל כעו , סתסתיסס ~לעיס עונ7יס 0יו ומס 5ל ועוסיס נעגסיסס ססיככיס 6ילנומוסס
 סעגפיס עשק נ'( "'נ )רקס כענן ען נסס נס מבסרס נקרס זס ועעעס , סלי(ס 0יעיסנ7נרי
 )סופטיס וסעקכמ סבורג ימד כעו המכומס ועלס )נעלוי3ט( עמחתיסס 5ל סעוסיס מלטיסומעליס
 וכסוי תכסס ענין סס ספירמוסו כ"ס( )מס סנסוכס וסעסכס כ"מ( )יסעיס 5רס וסעסכסט"ז(

 וטעם סברן, על מעיקך בילן ו3רגותיגו כ"ג( )מ"6 לגליו 5ת לסמן וכלמון סעטס, 5ת 03סעכסין
 והורגשתם )ננ( : נייעע( 3עלוינטען יער )3יליער 6ילכות תככי ממס סעוע7יס לעיס פקנומסולפי
 מומס מנערו ל6 ס6ס ל3ניכס, סערן 6מ למוריס מזכו 16 טמרן יומני תנערו כבסר הארץ.את

'"bDhיצא אשר אל )נד( : עיט"י ילע"ם( לכניכם ל0ורימס תונו ל5 סבין 5ת תכנסו ס6תס . 
 : סגל"6 נסס crn פינמס 3פ'עוו"ס

 ומהל מהעל עם כלפי גורסי וספקי סמונמוס עלסון ועמס כנרת. ים כתף על ומחה )יא(לר
 )יסוסע סכרונססגנול

 ע""
 מסיס כלועד י"מ( )מס מעם עין וי65. עלפון ומהר

 ככרת ש כסף על ופמ0 כ6ן 6פר זס נגד זוית, 16 רגוע 16 עגול מ6ר Db עפסי' מ6ל 6יזסלו
 : למ"מ )עלל*טען(, הורר( שזו לעפומ 6"6 ס3עיס סגנול ת6ר נפחס rb סיס Sb כממגיעדסייכו
 סוקרך ל6 3כל3 כי וימכן ל6, וכקילעיס U3b, כל נטי* טזכיל והילר עכסן נשיא. דן בני)כבז
 סוערי לפי וכסעעון כסס. גטים כל טס שכתור סונרגליס פן סיומו עפורפס טיס כי גסיםלסזכ?ר

 וכלניען ועלי. עומ Db '~bb" כמים עליו לסקרם טעעון ס3ט וכס ל6 לכן כסים סיס סלוק3ן
 עי77 מל מנרו שליי וט כסלון 3ן קלייד 19Wb מגמועם 7%31רמ 3ג3עס. פלגם עפני מזכירל6

 : רכאמ( ) כסים לקרשו סכמונ סו5רך ל6 נני5 ססיס וכיון כני6יסןטסיו
 מעריס ספגכמי פפעט0( )פהג סרפ3"ס יעם ? 63ונס מלפיס 5)נל ודמ"ז אמה. א* )ד(לה

 וס6לסש י פגרם סר6מוכיס *לף , ומולס מעיר עקיר רום לכל 6עס שלפיס סלמתיגס
 , %7עס למיי כנעמגי' , מע"ג שוס המיטך 3כל י(ר5"ס וכ"7 וככעיס, לסדות לעסיס מוןטעו1.77
 סק7עוגיס ניעים כי כ"ל זו ליעם ספקל5 למין ונימור י וכרעים ס7ומ 5עס ומלמיס עגים 6פס*לף
 6'( )כנילע" ומון לחוג וגקל6יס פגויומי למכום עקופות סמי למעל סעוך סעיר לפני לסםסיס
 עעיכחזיך יפקו , נכיונות פעם נמת סעס ז'( )ונגמלי , נכמוטתי' ונקמו ילוסליס כמעותמוטטו
 טס וכ' קולסי תתן 3למו3ומ מלוגו במון מכעוס פיס, פנני ולמונותמוס

 סגרני
 ממנוי טסערמנ

 סזקכיס )ולכן לסתוכי(י עמק53יס וטס סעיר לרכי גונכריס פסס למוכ, גקר6 סעיר לסערססעוך
 סנטרים סרבלים כפלילי ללעסו 5יס נין לספוט לרטוב  שיוך מפיל 3סצר  יוטניס סיווססופטיס
 י ססעל לסני 6סל סרחו3 6ל 3'( )גספי' מעירי סער למוג 6ל ויק53ס 1'3( לני"ס וכר"ם3רפו3(,
 5ש(, )ירעי' מקומש מער כעו וסוד T7D' סנקר5 סו6 לרמוזו קעוך יותל 0עיכ ען ר(למוקיעקוב
 סעקוס על סכין ' ופלעיי סרטי* וי( )מגת לז"ל נלסון גקר*י' מעיל לפני 5מר סעלמ3י' סניוילו
 מפכוי סעקוס ל"צ wb, *לף ולוקס סעיר פקיל כ6ן 6תר רמוי סכקר6 מעיר לסער סכסוךססגוי

 אבע 6פס, 6לף יסים חוו סכקר6 סעקוס טתחלמ עי ויון* ופתרמ3 סעיל קיל פןסעממיל
  עמס  סרהוב  סוף  5101 לעיל חוז סיקרי עעקוס יר05 63ע0. שלפיס לעיר עתון וע7ותס5"ר
 סס 36ל וחו5סי סעיר פקיר ללטון לועס לעיל וגחון לסון 6ין ולפי"ז 6עס, שלפיס לעדודיממילו
 סלמונ ועקוף רמונ, סנקר6 סמנוי עקום סו6 וחמס סעיר עקיר כי ר3, סנדל עזת זסגנ7ליס
 , רוח לכל ימס שלפיס רק למגרס  נומנין 5ין ולסריס ללמ"י 5ענס לעיר. עחון סנקר5 סו6ושילך

 )3עילונץ סגרם6 לסי וסוט ו0ל3"מי סלל3"ג וכפיי וכלווים למ7ומ ו0מי5וכייס לעגלטססגיעייס
 סעיל טעקיל 6עס *לף וליעחס ' פגלם 6ע0 6לף ע0ן % *ונס *לסיס מלויס עלי סחוסג"ו(

ומשם



מח להבמדבר
 עקיר לפת נענעו סו6 לעיר עתון ולמון גמרם 7קר6 ט6עס o'DsbJ ככללים קע* יי6ופא
 q5bS 5ו0 7נל כעו. י קפ3 עקסל *יננו קע6 7קרqSb 6 כי ליעמס לועל וקרוב ומו05.סעור
 7רילי 1tbbi מיג"ע )כשממנן( לקלף סנרים מוער וכן י 7רין DsbS'  ימלנועו י קע"ס( )תסליםדור
 לקלף מס ר*3"ע וכמיי ל5לפיס, סמי ועומס יו"ד( ס' )מס וכע'ם סם ת68 גוקס*ומ 3עק5תוכיס
 6עס *לף יחנו מעריס ססניגות ממלם 6תר כצן וכן ק5וכ, גלמי ממת ק5וכ שספל כ76ור

 ס6לפיס צומן יממלקו מוסן נ6יזס ניצר YDb1 קיונ. מלמי o'rib כעס ל"ל , עללען()טויזעג7
 מכולל למון קר6 )נ7כחנ olnb סקו7ס. DDDW לני6וכ סו6 וננ7ותס וי"ו סעינ'וקנינות

~D9W וסרענ"ן כ"מ(. ונסורס כ"ז, )3עירונין רז"ל עליו דרסו לכן תממלפומ כוונונן מתי ק5ונ ום6יגור(ק5ונ 
 לס סיסיו כנגי0 מעיל ס3יכומ 6עס 6לף לעגרמ סימנו 6על ממלט וחל סילו סעקר6חם 3ססט*על
 סיעסו "ונר וממ"כ רומי לכל ת"ק לרמנס וכן , טטגי לכום וח"ק 6ח7 לרוס ת"ק 6ע0 6לףלפכם
 0ענרם על סססוק 3זט סוייף 1ל6 סרנוע, 3*ע5ע סעיר ותסיס פסיס על o1DSb סלרבוע

 עגרם לימן מוסיף 36ל כלטיס, סרי ת"ק 5י ולכל qib על 6לף סי6 סעיל כי מעיליסכנני

 WbD~ י סקלגותכגגי
 רניע מלק 0עיר ונתיקת 0קרגומ, לונל6וס כדי הלסיס על הלפיס טל ריגוע לעסומ

 הווצר סיס ס6ס , 63תס o1DSb ק7עס tbD 6ת ועדותם 11DS עספע וכן י ללויים סגותנין3עס
 קיעס, לעיר לפת תמון ועיומס 6וונר סיס רום, לכל 6עס OD~b סמון Sb ס'ציל עןלוורוד
 50י ע7ידת 0י6 קיבס ס6ת 6מ ות7ומס36ל

 כורך cnb3 ונסס כננו פ6ס קרוי 750 וכל ספו*,
 601לף יזיע, סל6 לונגרמ סעיכ*כגג7ס סק3י3 סילף סיסיו ומנכון כולו, לעצר ספ" ס*מ7'למטס

 כמירוסי 6תנס ז"ל, סרוו3"ן למון 6מ למורט פי' סטור מעתיק )כך ולכרתים.  לס7ומסנקרכומ
 ילמן, 6יע ול5 נער והני תכוון, סממ3ון 7לפירוסו סיתת ; ת6י( עגופגס סלמון סלסנ,עוסלע3"ן
 קוף סיתרו ו6ף זס, סיעור טרת3"ן ת65 וסיכן SD ,qib 6לף ססי6 נעיל יוקל עססעיקל6
 ממגומם תקום גס5ע5ס bS ת"ס י גיגוגיס עריס b~b ג7וליס כרכיס סיו ל6 0לוייס מעליערכין
 היכו וזס סרומומ סגי 53ילוף bib היגו 7קר6 6עס *לף 0רענ"ן 7לפל ועוד דוק", lSb) על6לף

 7פליגי ול"נ רי0"ג 5"כ 0רנוע, ל% לק ולסלן 0עיל עכנג7 תיגו 6עס ללעיס ל7נריו בסביפיופי
 י ס3מ כתמותי ולסלן סעיר שככנת יגס 6)נס o'Dsb דלל"ע לסמןי תססך סס 'וטיעם לע"סססס

 מתכוון 6ין ולרס"י ל0רתגיס 7גס ויע ; סרע3"ס כדעת יומר ג'ל לכן , סרנוע ע75 רקולליס"נ
 לעריס לידס נ6ם כי למסי תסיס ל6 ו0קרכות ל73, שעיר כנגד רומות D3~bS *עם הלסיג(ת7ידמ
 ס3י3 למון סיסים 6ף כי ט6ס'ג, ס3י3 נעלס ליעמי סנכלל blk~1 ערוגעתי המחס לסםסתישי0
 על ע"ע תחגו, גדל מנק 16 י3ל סל רונו על רק וממפסע סקו3נ 0מלקיימ ססמנס עלגס

 על גע5ס תוגש ל0יו5ו כי 3סופוי ריסו נעון סיסי עד סטלס 0סיקף על ק33 נוס יולססלול
 כעל סו6 ססגיקף 6קל כולו, מגסס 6מ תקיף מסיסים מעגין יעכע ל6 נגסס מעקיף סחי5וןסקו
 תקגלת קניני 307 זר כעו כולו, ע"פ לסמממט olpn לעקיף לו וים סניפיו, עכל 3ע5ומ.מכלית

 ר3י לזם וכועס 03יקף,  נכללת גלתי נקו7ס OD מסיס סל6 נמלונומ עטונג סיסים סעגיכספיני

 טיי(יס כ16י סנוור ק3י3 לסון סעכין ומ" סנללימ, מסנינם על סנינ סיקס 3ונקר*ותמעמסי
 י 3תמלתו סופו נעוץ יס6 36ל 3ינתיס, קרנומ סססק גלי כללים הניגס סעיל 5מ ונקג'נסעגלס
 )נ"3 יו"ד( ))נכוס לרנותינו תתנו. ועליהם )ו( : סערו3ע ו0ו6 עגרס סקרכומ כמגס רק b"bוזס
 יסעם על מלם 7ת65כו ועליסס, נעלס זס כיונם n~DS *ממר 0רו5מי 6מ קולעומ ג"כ 6לועיר
SD,עמר על וסיח פרן; כמיס פי' כ"ס( )703 ימסנ סמרן סיס על שלמן מר"מ כע"ס ס0סתוומ 
 י"מ( )מס סגותרות ססניס פי על כ"ז( )3חקוסי סנויר יד מסיג 6סר מי על כעפר סי' כ"י:( )6יו%3ל

 כעיקת יל'עמרגעס
  חזרייי

 )ויקרי שעולס על וכן סכיי*.  כעסת
 סעולס, כעו פירוטו ס'( ג'

 לעלם ק5ת ועוכרע לקייטם.  לייסמ לסיות למס י(ע"3 לאוות כעוינת, טעעו ו'עליסס כןכשס"ס.
 לסנר תוססם יקלף 6יך )6ויקעל( ע"3 יוסיפו עטם לחון כפופו ועלייתו עלת יסים 06 כיכן,

 וכהן  סמוקפתי על ערונר( סעיקכ כלעולס ועוד ל6, וסתוקממ קולט ססעיקל לעיקרו, סוססריגו
 עעעיס, מנע מעיקר על נעסמרו עלונם שתוססת*סיס

"Sb לתלו 6לו 7עי(מתוות ו67י h~p 
 , מומלטת ססמוות לסס I'bD לפי , *מת 3גתינט ימי כולס 6ת כלל ול6 קולטומן יכולםתסמעי

 bS  וי ולנוגס לגעת, לסס כסגה רק ו0ע"3 לגעת, סל6 לסס סלו5מ סנ5 6ף קולעו.מיספם
 מ"6 יד. באבן ואם )יז( געולס: ססמוות עסעעותו סיס 67ז כעומסי לשון קך6מפמ

 מיעול* ינעי' bSn tt'Db ופסעעותס י יד תל6 03 סיס קמלי כסס לס"י ולסון גי67י7עמגהג6 נ6נ"
 גי' יעומ 6סל כמיג כנר וסלם גכמנ, לעס 3זס U'b9 טתעולל כגל נ'(, ע"ז קגס7לין)עלג"י
 יעות 6סל נכלל סו6 סלי העימס סיDb 6 יד על6 03 וכסים לסעיפי כדי מיעת ;נס מיסימע"
 ס6וע7ין כסס כ' ער~מ( )מ"ג ו0לענ"ס ומעון; יעות 6חכ לכלל ביי עעיפס *"נגש ו6סגס,

מספן



 להבמרכר8*

 סי4כ6ס, כ" 6ועיין כך bS 6ו זס נ36ל לי4עיס tDD 6חו לקוי 06 שעכס ועקום נו ט0כי4יפנטז
 חורק mnb סמי כלמוק יחנכו 6כן זורק 7וע0 קינו סיע 6מ טעטערין תכין יי כ36ןטג6על
 לפיא עכא7. ס0כ6ס, כס ימעעע ניומל סעקוס טנרימוק ע6ס, כלינוק לזונק עמר נרימוקכס
 03 וטין כתכם עסתית כדי 13 ים 7לפעעיס נזריקי4, לסעית כיי 13 סיסת לסורומ 63 ידנסנן

 נסנן ועי' 3יי 6נן וירו תן זליקסי למון יד עלס S(9b ים t'"DS )עכ6"ס( 3וריקי4 ל0עימגזי
 לעיין האיקס עשי ען ככלי טסכסו , יי ען נכלי וכן ' )םליי7עלמעיין( זליקי4 ע"י נענן ססכסויד

 63נן גין . לסעית, כיי נו סים למטות נ6 נס יעומ 6סר סמליו וע'ם סליייער(,סיליעלנעם
 סיס* עד חייג שיגו (oio סוריקסי נכח גין עליוי שייכים נ6גל נין ט, מטכס נע5עומווגמלי
 לסון 7וגעס עגיכו יזי hSW נו מים לסון נקפלי 67על 60 לעניש יל7עת ונקלס ל1(תימ. כייגו
 בולעם מעין פכח כל כ"כ רחוק סעכווגו מלסניו, 5ו6ס ני4כמקמ כ"ס( )גנרכומ ס6עלו עיניועל6

 רישי סרתכ"ס Tns ועזם לזרקון כינר טולעס סיד טכס כל מתכוון יד hSn ככס לרמוסו,נפקוס
 bS וככ"מ פעול. כזו 5ליק0 0יי נכס ס6ין גו עסערין סחנו כ"כ עקום גלימוק SD'1 זלקס6ס
 בפחו )י8( 7קל6: ממס" וסוך מקפלי, תלסון סי6 סתנויר ולפי נוסי סרענ"ס ינרי תקולסלבס
 , כהי( )פיחז 03 בחגיו כין 3סיל"ק ו3י 3כייו, ספקול כיין סם"* 3קפ"ן סל6וי ימיהבו.  האבו

 וימנע  לפון  3פגפו ילס hD  "h3S'1 לסורומ נ5 זס מזרות ונ"ל  בשו(, לויקרא לכס 3ס3ליכפו
 טסמורס ימכן יל6 יתימכו, סרו5מ 6מ סגולן טיקר0 תקום ונכל )טרע55ען(, נ7נסמ ומגענתקוס,

 ס3לו*יס כפפוסי  ויתכונן גילך *ו סלקום 53פ% לספימו ופלסם 6יס (DD כנוב על  מסוקל6
 רומו, עלמ 6ליו לממל לטוי סיס Yb1  ועוי  פומלךי יסים סימנס ע"פ וכדוין 3יספסות,ספפומיס

 ob גס 6ופוי כעכעו לותל לטוי כ6ן גס וסיס עטסי 6מ ויסגעו לוינן, טול 6מ ממנע כיכעו
 לנפלי, פיוסל סא פלס יפיסנוי סרולם 6ם סגו5ל  כטיפגפ וריל סגו6ל על מוזל נמנעועלת
  ס'( לטופייס  3כ1 ויגפ י  כאb"D) )3 גכסכיס ופנפ כפו פכיכן 3פנעו יפלח  לופל ככל6סלכן
 טכל סל3סי וכתמו בו עונעין קרטין 9UD )סכ70לין סעטכס ולמון (bw) 3' )ע68 וקנלמו  3ו~גע
 י4פכך6 ועעס t(nbbltn יעל )מיל%יסתג סעספע חליות ענינו לניכם סעמונל מגיעיילטון
 ' יקילעל סו* ריכך  פן ל" 5תסיי3 כד ס"1 ולכן יפימכוי מגויל סו* יום יספפ פליו סיוטרןנזפן

 יסקסו עירו זקכי וסלסו ל'ס( לי3ריס וכדי"ק ונפריס, 3נ"ד hSb סיגי 6יכו נספרי רז"לוכ"י
 גזכומ לספוך. נידו יט 3ע5עו ססר%מ ל0יומ olnb ועם. ס7ס גולל ניי יומו וכמנו תססאותו
 סר%ס סיתג6 גזתן 5ער כסלו סלו5מ, על לסורות ימיר0, נוי'ו נפגעו סעור לטל, כפגריעלתו
 פרדס  3י(  ת"ו  לסכסדרין לרחומינו בירו.  הכהו באיבה או  )כש : עוסו עסמט קיום Sb תמו,,נ6שע
 מס ו5%פלפו %3יס ומקפו סררו טל סריסי ס6מז סייס,  לתוך פכיו טכסם  כגון סתלפלס 5מ3זס
 לסכומו סנרו פל ידי 3סרפמ זו סכ5ס לסרס לסו כיתי יל5 וימכן ריסו, ושריס לקיט יינל6%

 )סויקע( מכף  נסוך ילנפום כקינון  וטייפ 53גרופו, וק סידו לופר לו סא לי ד6עלס%גען(
 פקים %ס נתכיכם* פלס וכדייש 53גרוף, *ו  ניצן רפסו 6מ וסכם תטעעיס נסלטמוכ67על
 לסכום blp ו*%ר לכפיס, כיי נו סירוס יגכוף qb לזיימ כדי 3ו סיס 36ן חס לאגרוףי3ן

 מלסרים ספכפו עד מפיס נמוך נעורו צירו עליו נכנס פירכוסו לכן ציוו 9Db7W1 רפעי63גרוף
 פאפו יוש לאסלם מפקרס ייך נעללסיס  פן מכסו לפרם יפ לפהז מפיסי  פן לפפלסויסו
 )מיפלס געונס ויעכו וכן למקרס, פסעד פלממ כספיכע hDD.~ "SDD  תן לפיס כרתקם0סקרס
fiw~לחיומו עעלכך( סו6 עך )ו6ס תך מעני ונקרם לססמילס, עליסס ו7וחקומ תכנייומ ססעתות 
 פכס 63רור ס3* 3כי D"WD  )ניפרפרגערריקפ(. 3י7ו עליו 71מק כנם כיפו ירגיז ועעס ס7ופק,מיי
  יית bS יין לנפל סססמ5 רטמיגו לעדתו ז0 %%קכ6 לו. אויב 5א והחח )כג( : שמררעמו
 עמס )7עסגי ליון פמוליס ז6"ז ססונ6יס 7ייניס סגי וכן כזכומיס( ל6פוכיס עלי )7ל6קומו

 ל6 ומא כ"ע( )סכס7רין 11Db עעוקל( ממסע וי% מנרו נגרי לסמול 6סי כל 7עמסניניסס
 נסטקסיי י כטחי גיין יום3ין  6ין  זי"ז טסונ6יס מ"מ לסכי עכסן רעמוי פנקס ול6 ייוכנו, לו6וינ

 כנר 60 כרולס 67י סס סכתנ ורס"י י כדיין ל6 עסתעי וגכ5מ נרו5פ קר6 יס6 ימלטר6סוגס
 ונס סע7ר4ו ומפעו ליס 7סתוך 6יייכיס ברסוסו לכן לוי טוג6 ל6 ומא ע"נ( י' )ועממכןכתיג
 וכרלס נרוח ילך פוכח עלפו b9p7 יפליסג6 וי"ל י פפסכיי קרfa)t 6 לסולים יפסיק ל6לחוד
 ל* וסוס ד6י ופוך פורס, כ3ר ססרלאס ע3ל (SDD רפסו 3קס ול1W1S 5  לו סיס ייאכירגל,
 סיקייס סקודפיס כ3יקר5ום יפחם פליו וימל ל%5%ר למחריפו לו סיס ק5יז  סרו% על לו*וי3
 כשיגס 6ו ויעומי במטס עליו סטליך 16 יס7מגו נטנ06  06 רליסס. לפעל סר%ס כפססכתם
 .סר%ש, פל פוסנ ס5יכו יורם  הם גל סכם ר6ומ. bSs %ים כל6 6י3י4 3ל6 נממע , ויעוממכסו

אהה ולי ]פי3[ כפתלו ס7שגיסי לסני 7D1D טסלימ נסעם ע37כמ סרסם יכולם ע*7, גימ*וללנומיגו



מש להבמדבר
 1Dhg ונמס taan ודייש עזיי שהסו *9b)m eo וכילך tW~flS לעיס 1DS' עפיו שדתא
 לעניתם עועי סאסקס 0סוסעיס ao*n ל7נכ ~StDn ועתם 0מוגנ, עבין שנפל וכשחש ע14ימל

 6ויWS 3 וסוף 6מד עק סמדס( קופו וססי13 6מא נס ם6על חמצו עסמייי קר6 יעענולטקסט
 סרס ססוסעיס ען נ*ס7 יסיס פל6 עוי וסזסיר לרפט, לו 4ינ יאופסיס תן פסי יסים ל6לוי

hb~nכי לרהיטן רעש יסוננ מעעט qb יוכל עקום פכל לסיי3וי עליו סיגת סוס גלנו פלץ 
 עעוקל עמסת י65 ונזם יצריו לאשל נוטרי ולכו י חננו  נגעת  יעמיס כיחס )* 6ס03יילמ 75% 3דן, עתו סיומנ 6מל דץ חצ1 עפ א  ריין רשש 0מתוומ פ4ן כשן כסייט, קנס)יגיש
 סישתי)א ע3 נס ימעם ענממ )סק , יעש ענקח ול6 5עכ ל" להיגוי געית לעסויארח
 תן 7% על עומנ 101* ע"מ י יי לסלוס ויפקסו כענין ועקונניסי ס3הש "ף ע) ישלנסמנת
 וספפד %ףז ס6על כתו י וגר למון וש6 יפעל נקנס בסון טעייה %ף י לסגיי(ס Tn1D פיאט,ן0ע7ס
mw5ענין ק65 י(עסעע כי לניס אקסון פס וקער י"ס שליס סעדך טיפי גי ן וסערת "על י 
 חי7: לפון וי61 6על עמס Tnh לכל 6זי4כס ססי6 0כע, ונקסם 0סג6ס 03רסקס אעכסכלס,
 לח, ערס עסתניס 0עקרייס טיסיו טעק 6ין סנורת מיוני מעניני ילמי הכהרע. מות עד)בה(
 פנס נלומ ל6ס7 יחייך ר(כעוסימ נים ו6פי' סכלות, ימפיינ י(עקרס ולסי סכוונס לפי T~bמכל

,Debנע65יס פםכיס סו6, ססוננ מענין 6כזשל וכצל י(עגיןי כפי סנים עפר ולסולמי הולסים, לפכי 
 וכת"ס גולמי חי4 כייצג מזי( 63וסן 6'ז, וסרנ זט 63 נלוח, חייג חס שימיי "יינ ז0 3706סונ7ק
 מ% יתע נשי( וס% גלותי סייג זס מניס כעס יויע ג"0 יינקתלות ותזויע )ייוי 6גס%01לסי'
 פי(% י(סגיס כפי רק רכסן עומ טלס וגולם 0ורנ )סיות לא אהיה סל6 נקופן מנח עימכסן
 ים כי המצוקן, עספט סיס לכולם פוס לנולם קבוע (תן קובעת מתורס סימם ו6ס נלומימ*י3
 סלמות ורצח. )בו( 0ו6: וגטן , )ל6'מ( עעט רק חיינ סלינו וים סרגם סנים נלוח ססיי3עי
 ע3ל ob מ"ע לסכנוי לכתמלס רסמי סמינו 6ף Olh כל ס6ר דם. לו שק לסרנו: 070 נואלגיד
 כרס"ל וילל מסי סריטנשD"W5 6 ר(ככונסי סג" לסי ל'6 עכהם )כרגע עליו ח"ינ אינווסרגו

 לו hD'1 כתם תמוג ססו6 כלחיל י(ר%מ, על תוקנ ים לו 6י1 ע0רימ(, נסני(ס D"D1 6יןיעלת סעמ"
 , hlto~' לממונם 7ס לו וח"ן מנאיי לע6ער ו%מ וסעפתם יס. ססיכס עונם נטנילו *ין *ויס,
 לו 6ין סנדול שלמכו 05שותל

~wS 
 ככשע: ול6 כרי0"נ ל6 דינו 7סי ספיכמ תםסט 0זס

 רימית 3תי נכל עוסטתיכס, נכל סירוס ו'( )יגעות לרנותינו ערס"יי מחושבותיכם. בכ4)כפ(
 יענה לא אחד ועד )4( עוסטתיכס: נכל 6ם מנערו ל6 ויקי(ל ל"פ וענו%)נעריכטםזיילונ(

 ל6 עליו ילת7 ול6 ר(ני(רג נדין-(0 7נר יענם ל6 לעות נגפם מסעיי עד נלותר קמות.בנפוש
 מגס7רין נרשי 6ר'י כמליני כרננן וסוס D17DD, סמ"0 י(כעניס ל'כ ויסמוק יעיד blb מונ': ול6חום
 ומלת קר6, תססעי עגיניס העפתי עי, וועלמ נמרי 6חי עלת סם 0סלעו7 לכוונית ך0נ%0
DIWS3 בינוp1W על כק ע7 על t7Db נכנע יעים ספסט ע"ד סיקרה לסין יימנ וסרתנ"ס כמיס 
 תסוס סו6 זכות עלעייס 67ין עעעייסו עיקר 607 סכמנ לקנ70לין סס נסי7ופיו נסומן)עיין
 להונם יעגם סל6 6)6 פסיי' כפוס 6מי ל6 יעקל6 גלמוי, קנר0 7סו6 נע7ומ כנוגעיעסוי
 סיעלש )שלוס וע"ע עיס( וכו', bb~7 5)6 "עד קיי )6 צלעות )כך5 )0 ועעלס tD1nsג7גתיג
 7נל נו יטעון ול6 7373 סעד י37ר סל5 לסזסיל רק סעקר6 ג6 יל6 כיק ן 1Db- לעלס עקוס6ין
 ל6 לזכות 67פ" 7רננן טעע6 סתם 67ערי' לעס נ"ל לכן מגיס. SDb 16 )י עם עדימו' עלנו40
 עריס זס ויניא למונס סדין יונער סע6 ו7ו6נ עמסרט ססע1eTD~ 7, כגמע  ו'עסזי עמוסיענס

 גנכ6 6סך 7תקסדי זס עע7 מון קיסרי תרי 67יכ6 כנון hDDn, לסבי 7)ית" סיכי לפיתלסזאס,
 ס0ו6 6ל6 , סיגל שומו ר6ס סו6 גס כי נע7ומס עעסס נטפל ססליסי וז0 , עימס 0עסיינ,ינצנר
 ען רמוק 5סל עסלון שותו 067 ס6ת7 ויגעי 706, מסלון סעפויינ 6מ ר6ו טי(מניס עיודה,עד

 0וע0 לענין ססניס עס שלטרף דיכו סדין מת% ססכיס, דומן לרדום יכול סנינו גכ7יכטניס
 ססגיס עס ע5טרף ופינו , סלו06 עד bSb סתעע עד כקלף ל6 170( סעד 0גס גנ"3( י)כ3עטמ
 לין 3ס7ומי )עיין יענם. לזכוס 36ל לעוס, יענס bS 0ותס, 3" סייך 7ל5 כיק 73גר נוגעסחיט נע7וסוי סעיוס7 עד כלוניל לעותי כגסם יעגם ל6 *סד ועי blp 6ער זס ועל ידענותילענין

 ל6 ע7 7יןי לממלת גניו 6ת סגסילו גיוס י6וקעי 7לר3נן י(לוונשן נסס סכמנ 3' ל'7נסנס7לין
 ,  נפסוס נתיכי ריין נעסה בינו סרו06 עד 6פ" כלרשע כנון, י"ס ע"נ 5' נ"ק ונסום' ס:שם דיין.נעפס
 לזוש ויועם 5'. כ"ו כנר"ס זטת6י לל סזי ע5י )6 כפם6 7קע) דמו" כיון ססעעס 51ססלעשם
 נס 14 כנמגסיכין רסתכיס שתיגס עמגי גסכי(7רין חומו עופינין סבין נסים לו סבין ועיוקרים

b1D"9mסקפטי ען מילום* נינך hwb1 לזכומ. ט מא עונם לתוום, ננסמ יענס ל6 ועד , י(שס 
 עשו, 6מ7ן ע7 י4כמוג לך סיסכע ע7 פגים גכ)ל סו* עד פג*ער כיש *3 גגם א 5מ7ועד

יוגו%



 לו להבמדכר49
 יפגס hb 610 ולחו3 *ח7, וע7 על סוזל עעות ע7י עעלמ גפל7 5יכו 7Pb תינריססענאל
 3על ל7גרי ~יכח Db ס6ין 3א ועלווחינן עיום7מ. 3ע7ומ נוגע כס"ינו וסייגו עוגס, לזכומ36ל
 יועת ל6 1' י" ת55 3כי )עע"ם *מף'. כן3גן 6ל6 נכ"י כר"י *מי'- 7סספרי לוער 36רר(סזרע

 יישפסb3'Sb1 :6 פפט" על סעקל6 לסון עיוסנ סג0 5ח7( ע7ע"פ
 3גגיס *ין 63טת גחל0 יורסמ 3מ וכל זסי 73ול hSb גוסג יס6 ל6 זס 37ל הדבר. יה )י(לו

 א *נל (~DDtD) ס7נל על סלועז כגוי זס עלת *ין זס לפי ק"ם( )3'נ05
 הידי קול כעסז נלוער סנס עסריס לי זס כתו עסור6ומיו, 6סי סו6 כי )גון( וסזען סעסעל
 יתכו לנז סעסכן n)bSnSD ימכו כעמ מ60( כי )ר"ס ימכו זס וכן 63, כעס כלוער נ6 זססנס

 כלועי ס37ן" "עחס לרנומיגו סירוסו ס7נר וס כן סגר"6( נסס )כעם"ס עכין 3ל6 סמקלעם5ימ
 סו6 כעמ ססווס רוד וו"לט( 7*ם 6קט יע5ט )פיר כעמ ססווס InrS ר"ל עמס סו6 ס5ווי737
 *ננום bS זס ס6י כרמך .SD *ער ננ"נ סס וסרסנ"ס סנ6יס, 7ורומ ל6 גחלס, מסונ נל6ושווס
 ע'ג( Ttns )מענימ ורס"י סיטנ, 7נריו לכוין י7עמי ול6 נסלס" יורסמ 3מ 6וכל blh ק6י5לפח7
 סנל*ם ו*ס 7DDS5. 3נומ סל נ7ור זס נ7ור hlb נוסג זס 7גר יסיס ל6 כלוער סו6 עיעוט זססי'

 סכתנ, ס7גר י(שעיס וסלענ'ן ספסטי ג7רך סעקר* נלטון לגותיכו 7עמ 3ייסונ כתנמיל7עמי
 חנסbS" 6 *ומו יורםת 3מו וסס" ס"לן סתתחלק ע7 וסל*ס ססו6 סיוס ען 076 יעומ ס6ס5וס

 יותל כי *חר, עטיש 3תוך גחלס לו לקחמ ס*רן חלוק נעס ססו6 ס6ים יב6 סל5 ן 6מללסנט
 נו7עס כבר סלוקס ל*חר S~b נגמלמסי נזס זס ססכטים ימער3ו סל6 ס6לן חלוק 3עמיקפי7ו
 עש7 6% ונכון ס7ור, נכנ סזסיר ססו6 סחלוק זוון גו7ע, פל6 ונענור כ"כי יקפידו ול6סכחלס

 גיורסס 5וס י5וס, סתי ישס 6נל מפינ, סל6 כ7י סי' ל37רי טעס כעו מסונ ול6 לפרם ס5יןספסט
 ל*ים סיחמן *מלי גחלס "ליסן מנו6 *סר כנר נגסו6ומ ~וס 36י', לעטס רק מנס6 סל6נמלס
 ננכומ ממלס וסוסיל ונע~סןי נכיסן bS קלוגיסן 16 6חיטן 6ומן ירסו S~h 6חל לעטס מסו3סל6
 ~qh *קל, עטס Sb עעטיש נחלס  מגעונ סל6 יסר*ל נכל ו6על גחלס יורסת נמ נכל ו*ח"כ5לפח7

 וקסוכיס ינוקיס כלס סיסיו סעעס 6כסי *וסן ירסו סוו5וס על יעגרו 06 סוווזסרומ 16סנסו"ותי
 : o~Jb עגמלמ ימליו bS וסס עסס  גחלחן ממל7 ל* 6נותס )וטס3נחלמ

 דמייעזי רחמנאנריך
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