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'
אבדר(מיסריס?) טיפסיפריסוכמוו
אבד מורססגין סרי:סוהירכן ,כמ"ט (6יסממקום?)( .טסט')מיממת קלוס
י,
(כמדכרל"ג ג" )6ואבדתם 6ת יאבדו ) (fnbtומרום 6ט1יכלולגמר
כל מטכיתס ,ו6ת כל 5למי מסכתס כטסןיכלו .חסליס(ט' ו') אבדת רטע
תאבדו .כדכריס (ד' כ" )1כי אבד (סר0ע טלמו61 ,ח"כ גס) טמס מחית
ומאבדון מסךוגו'ל5תרודיכןימיםעמס ,גע1לס ועז( .מס ל"ו כ') כי רסעיס
י השסד השמדון( .סם  '1כ"ג ,כ"ד) יאבדוולגיני וגו' כלו וגו' .ירמיס ('6
כ
י
)לגחוסכיהון ולהאבירולסרוסלנמת
חתנם ס' 6לסיך לפנץ ,וסמם ממומס
נדולס טד השמדם ,תקןמלכיססנידך ,ולגטוט( .מסו' כ")6וכבלוואבדו ( ,טס
והאבדת  rhסמם וגו' טד השמדך י"3י" )1שוט ואבד ) chס'( ,סםט"ו
16הס( .כס ט' ג') וידלח לעסכי ס' ו') סכלת אברת 6חסמי( ,ססי"מו')
ך 06לואלס ,ס 61לפתוס בגתת ולהאביד( ,וכסכ"נ )'6
מלכיך סו6סעגכרלפיי
מאבדים ומסי(יס:
ישמידם וסוך יכמעסלשיך ,וסולכהס
דהאבדהם מסרוגו'( .מס כ
("כמסכ') טז בלע סמההסכסגיןכליטס ,פירוסי
השמדך וען אבדך מסר,
)
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"
מ
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כ
יטעיס כל ודרך6ורמוהpיw
'בלעו:
ך
סס'טליכסלהאביך 6חכס ולהשמיד
יפי
6הכס וגו'( .לכתר ג'י"ר) להשמיד בלק מרקס16כממחס3,יסטיסע"ד)'6
בוקק סקרן ובולקה ,מוריק
לסר1נ ולאבד - .גרפס ככל 6לסכי
ד ומסהיח ,ונגמום(כ'י" )6פוקס ומכקס
שטדסו6קטן מאבדוקורס .6טשמי
ומבלקה כנ"ל :
ן ס16מס ,מעמזס,
,610נ,סתסורססיי
י סס אבד 63כקלופיעגומפעיל.
6מוגתס1 ,ל1רתס ,וחה"כ תלכד מל ,3ודעכ
ס:
ומ"מ להאביד 6חכס ולהשמיד 6תכס ,ומנס 3קל יורס טלמייפיי
ו אבדוןכלליטל6 )6 6כדחסקגין ,מעלס 6חד 6טר סו6
סו 6נערס חסד,סוגיי
ן לנוסק 6מד יחלוף ממס 1י6כד עד
י5וייר שטדלהריו6,כלככ"מ שמדקודם קי
לאבדוןor3) - .פרות דטפו ניבטים ס(5יוכל (מ 06 ;151עמון וכטס
י")7עלכןפקרת ותשסידם ותאבד וכל מקנס ,וממגו נגור סס אבדה,

שבי

?ל" ?מי

קי,

(כ"י

כדוריס

אתר דעת

תאיר

www.daat.ac.il

אדן

אות אל"ף

3דכריס(כ"3נ')וב! חעסס (כ( אבדת ( 6ענקיחס ממקום 6הר סג6כז מכל
5חיך 6טר תאבד ממזו 1מל6חס,ויכ 61ממקושת6(1 ,חתיחס 6כדחו :OWD (6
מקריזסימןמ'16 ,נ(6סימן6 16 .נךת פרטי ,ומ"מ (מל( 6פעמים גס כ~זס
קנין מעלס ומקשח סרלס  16גדו(ס ,מתשתנקיסימןאיחס ס( e1P 6לנזוז
16יתר מקריס  otb)oמוססטיס מן (גמרי ,רק 6כדס כיחס (6גוסס 6הל,
סט(ס ,וכגוט 6עלמי ,כמווגירס אבר כמו ,וכלסר אבדתי אבדתי(לסחךז'
כקטר  'm)hמכית הכ6
חככון (כמדכר כ" ,)6"( 6ומגוס אבד י",0
י 6כזתיממך ,וע"כ 6מר(דכריסח' ל'ט)
מגסס(6יוכי" 6כ') ,וכרו אבד מנ
י אבד תאבדון,
5רןלמסי"הי"ג) .וסב((כוס כססנ6נז סעךוחי ככס סיוסכ
 610סגוס 6נמלמליכולכימם סממט ,כגוים 6סר ס' מאביד מפ:יכס כן
כמו ומגוס אבד מגסס ,וכטס16כד סו 6תאבדון .ר"( חה(ס 6מר סי6כדו,
 ,bn1Dי 613ככס סיפר ,כמו אבד ומפגיסוסון ~ןס5יגוכע(עוייןתניס
פסוע גירס .ומלרגו (פטמים כינ 61קמלי ,סרטלהריו יהססדמיון תתסיס
אק  Ofנימס להקיו ,נחמור(('6ט'ג') הכדחס 6כדס גמורם כנכדתסכי:ייס.
ותאבדנה ס6תוטחSlhniכןקים ,וכס וטס י3ו 6סכיטגי6 ,ו סם סח61ר
(כ') ~ברתוח האובדות (ךסיום,גר5ס אבד( ,כמדכר כ"ן כ') 51מריהו טךו
טעמו ט( כ63מת ( 6לכדו(גמרי ,רק אבד( ,וכריס כ" 1ס') קרעי אבד
גמומומעיזיו ,ע"כ (6 6מר כמו כב( 6גי( ,תס(יסקי"ט קטם) חעיחי בטס
מקוס ניהר כממגו ,רקפיחס ט(6יו אבד( ,מסקי ("6ו')תגו סכר לאבד.
סעדיין סיו פ"כיס שיו )3 .פכות וסס3ד( כין "בד כנג,ן ס:נז 31ין
ס(:ס כטלמו blD1 ,כפת ס( 6יכ 61האביד כספטע ,סו( 6ועתי כי 6כר
בס סלדני ממורס ט( ספטו( כמכפט ,כפיט( יורט סכההח מעלס תטללוע"י
(כמוחי
' ו') סברס תדע גי אבדה יוכל 6הרסמכחית ומכןיח עלס 6ת
ד;
מלריס( .כמךכרי"ג כ"ג) מן גוטגו (סכחית יפוחו ו(כלעו ווסתיך טמיונצ,
אבדנו ,כפו אבדנו ,ומ"מ גסכמין 5כר כויסיס מס ססו ,6מסס6ין ק
~ orיכמס מעגין  ,o13bו:ימ; מיחס האביד מספני( ,מורס 6 i')DDכדס
סג(:ס יכ61ר ככח סמ5מר כסכך מן כמזכיך עלס 6חר מנקומו מפלטי15 ,
סטו(ס ,ור6יס כמלעו (רוכ גסכ,ס מןמקוהוסככי ,כס61מןסטו(סככ(,%
יחס סמק~סמחריו ,כמו (טס ט"ו("ג) טזסיכהנוחריויה :סממת6 ,ס שוע(
ייאבדו מתוך כקת(( ,דכריסי"6י"ו) כסיסיס ס5כדון מהקוספרטי ,ו6ס 3כת
ואבדתם מסרס נוט(ס5רז מטוכס ,רק סמ5מר,ככיסים ס5כדון ממקוס כ((י,
ככס אכר כק(; וע"כספיע(
נכ( מקוס
יהס סמקוסצוחריו ,וכמו
י
כ
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גינר כטלס סגננך ט"י סמקוס סג6כז סיכו16ימר טס אבדון והשמדה16 ,
ן חכדס ממס
שמיו .ר6ס ג 6כפסוקיה (ויקרץכ"ג הסיסים סס אבדחמטיי
י 6כזס
(') והאבדתי מח סנפם ססו 6מקרב חסיס ססמדס גדו(ס מ6כןס,כ
ל רק מעתק סע5ס מן סמק1ס,
עמס( .נאזכרח"ןי"ה) והאביד 6( Tf1Cחויי
י כגוף סט5ס עלמו,
כעיר ,כחסיהס כממגו כפוט((,זכרים וססמדספליירסיגו
י אבד תאבדון מסר וגו'
ו'י') ומסקס(סוטיו Shסגיו להאבידו ,ט(כן 6מרכ
י השסד
ס
י
נ
ט
ם
י
מ
י
(סם כ"מ ג" )6טד האבידו 16חך ,כ 5( 6הקריכן
כ
סיחם ככח ,ר"( טד 60כיזו קותךמן תשמדון(ךנריסז' כ"ו) ,ר'( (( 6כך
 ,ostroוכ; טוס5 .נ( אבד כסיע(  b)h il1)hrnגס חסמרון,וכן (כס '1
מורס סססהתס סוטניה כמס סדור ח"ד) והאבדתם 6ק סמסמתחחהכמיס,
סנטהח כלי5ירוף סמקוס כ(( ,ו'לורף (6יתילנ6יס(פגיךטז השמידך 5והס.
 ouכסמת כמוריס ט( ססמתס (;6 ,ס 6ס יכ 6סס 6כדס כלי 'מס
ואבדתם 5ת כ( כמכיחם ו6ח כ(קמי כממגו ,סמורס ט( 6כןס כדצ'ה מ(:
מסכוהס תאבדו (נמןכר("גג" ,)6ר"ל סצ(1ס6 16 ,כךסנדו( מססמד ,וע(כן
מסחיה שכחתושמריכו;וכשיכוךלחריג כדכריס (כ"ח כ') טן השמדך וטן
ימס סמקוס תסיס סור6חו (סריגו
ת אבדך מסר ,ר"( 6כןך מכ(( סעוגס,
6 ot~noכר כו תכיס סססחתס וכטף מכ"6כ (טס מ"ג) כןיביס  roע(יגס
סעלס ,כמו (דכריס י"כנ') ואבדתם להאביד 6תכס ולהשמידמהכסוגסמתס
5ח במס מן סמקוס  ,6100ר"( במס מט( ס6דמס 6טר 5הס כ6סמסירכוס,
ן טוגתו Inahכסי ,רק מט(
6סר נמקוס האברותסהית ,כמ"מלנגוח כהכרח6י
(ס ססגג6י6 ,ססיוקורין (ס טין כ( ס6רמס ,ומיחס "מט(  "omboנמסך
תקרעו (סטיןקוןוכו'011 ,סוליתו ממס (כולס(,ו,ס מורס חסד ס' ס(6יכיסעל
סכ 6ככגין סככן ,כמורס ט( ססחתת סכ(יוןלגמרי ח(י( ,0ט(כן מפך (כהוכ
פסס ,ס6ס(6סיתםכווגחו רק6SDנזן (ס6כיר ( olrסכמיך ,סשרסלכדון
סיס וססכהתו מ(כ (3כד,סיס מטסתו סרטי כימםסקרן),וכןכב( מקוססיכול
(מ 6נספטע,אמורס ט( 6נךס מ(נ ,סס אבד ככגין סככך ,סו 6נרוע
וכן פדימו מקרן תאבד (חספוס כ" 6מססמדס6 ,חר מגס  610מורס ססמתס
י"ג) ,ר"( ת6נדס וכממיחס טד ט( 6כטלס סדכר ,ט 6",להשמיד (סרונ
ימל 16טוך כקרן ,וקין סיחס שממיו ולאבד (6סחר נ' י"ג) ,לכן פקדת
ותשסידם ותאבד כ( וכר (ש(יפעים
ן וט,
מלטרף טס מסיט(ליירי
י
גססעע ,ס(6תלדק 6נדסיג
מס
כמ
ח עםי
י כעת
סגה)וס ,תוק .ונ,ס תרסס כ
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י"כ) ,אכן טדע סדכר (ממוחכ' ע'),
",ק8ה:

מ9
אלםD~DN ,
ל'
אכן סל מר ממות (כ" 6ט"ו ("כ),
.
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~OSD
ר
ת
ו
ס
ס
ס
(
ההבדל ניגיסס אנל ,אכן ,יורו
מספק מסיס
אכן
סייי)
ס סקירת סוןדס ,רק צחרי (6מסתתר(יסעיסמיסט"ו) ,אכן
אבל סותרדכרימכירו; אבל6דוגיגו מספטי6תס'(סס מ"טס') ,אכן מלעו
סמלך דוד סמליך 6ח סלמס (מ" '6 6סו 6גס( 6סס גע ר') ,וכדוכס רכים,
ע"ג) ,טוגתו (6כלסר חס6c~llh 3סר  ot~wטקס סיתר ~6 pDו סחירת
6מר 6 146יס חע 6תס וטונ הכסר ,ממספחו סקודעח .אולם,מגים דעס
אבל6דוגיג1סמליך 6תכלמס .אבלגן מקודמת  o)'htמותרס רק מוסיף ך3ר
6ין לסוכיססוקן (מ"כז'י"ד) ,אבל חרס כס ,ואולםלוו ססמסירלר6טויס
סרס לסתך יולדתלך 3ן(כל6סייןי"ח (3ר5פיתכ"תי"ס) ,יוטסיגססי5יסים
י"ט) ,כסגיכם סותרונריחכירו ,אבל לטסיאולםצתיו שקפןיגרלממל לסם
יי 5מ
תלעיס 6גמט ע(צמיגו(מס מ"כ כ" ,)6פ"סי"מ),סלחהיכרכרך ,ואולםמ
וכ') ,אולםסלםג5(5יוכ'3
טתתס  hSכלסר תקמר ) rbrנכחן (נמרנרי"
'ח'),
סתמת 61 ,1mhס(6כןיסיס ,מרג(יס ס') ,אולם:6ייררוס5ל,Shלטםי
6גחגו; ( 6כן ,מסלאמס nbroגקייס שכולסמוסיףטניןוצי מכף3סר5כוגות.
שחגו ,אבל 6ג 1לסמים ט(6חיע .ואמנםצילומוסיף וק
יעומהזר דבר,רת
י ,ס5מפ
ן
%
5
ס
וים אבל (מתחלהי"ךסדנור ,.אבל 6כס מאין 5מ(ס ,כקומר ל
 ,אטנם ס' סחרי3ומלכי %ור
(6מגס6גי (מ"כ ס') אכן ,סותר כןhlo..
דהרי עלמו 16 ,ספק~rכoגסחפק חמלםftsotcnt) ,י"ת) ,אמנהימודד:נס%י
אכןיס ס' כמקוס (כלכסיתי"מ
(h'oירקניתכ'י"ס)
ן

"ע

ע)"9ל4, ,וב,אען:
אבל ,סו 5מנכר נ5נל ,סנגויס סליליהן
ע"י
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יאגר
ומ6רקטעויע(מי1וגייחסקרןס5יןטוכר ומחומד טס מול מגמיסטיק ,טמורם
ס,ויטל 5כרסס
עריס6 ,כ( נבלה סי6כינוי וסתיתות ט( כריתת סדכן(מטי
נפגימותס ן עור פע( וס מורס ט( (כרכסינו כ" 6ו') ,וקטפת מלילודו
; אמל ,סשרס
פתיחת ממות סדורוכשחיוספגימייס( .דכריס כ"ג כ",)1יכ
ולפיסחכמסגין  ,aolנבל(ין(יכטיס גסכן (מעמיס ע(מעסתסיח,סיסודיס
מ'ו') .לפיסת כמ ס6רס ,ננול תגול האמללים(גממיסג'("ן),כיאמלל5גי
(סתתי"א י"ח) .מבסס פחוחסי611ח (תס(יס'1ג') ,יתרמז עם מול כמס
מסורםתכתס רסס סכגקס ,נבלה טסם סשרסטנקטףרעליתכמומלמערסSSD),
ס ,נקטףרגרסית הגו ,רכת
3יסר((5כר6סית("ן ,)'1כןמנבל 6כ נכויאיהר
'
נ
י מגע
,
ה
ל
ל
(מיכס ;'ו') ,נבלת כסמם עיקרךס' כגיס אמ
6
"
ס
(
)
'
ס
כ
ן המנססרי בטן ,רוסית 5תס .וקלוב
כ') וכןומס ort ,סו 6ססכז( נ"בכי
) orכתכ סרס"ף:
י אומללסרסו אסל
אומללה לנבלה,כ

יורת?,נשה~,ליון ,סשר' ?פב:
אנרת ןוק 6נין ( o7bחנירו ,ספר סחורטיס טויסס (ורוח ,וסול מסרס
כו(( כ( 5סר  13יסופר ענין נלה6 ,ך כתב סו ne)b 5( 5ל 6ספר
מס ,עקרה רתכותנו סופה,ייכד( כוס רק כח 3כטרמך ,כהב 6טר גכתכ ככס
'

מן מנלה ,ממגרס

סו 6סטסוי (סג((,

,-

סמרך הלסחר ח' :)'1

(י) אדם ,אטש:
וכיחסית(6יו(נך( ,סםע'  )'3ומס
כמטקס ,ערק אנוש עס ,(6סקסן סכקטגיס טס
אנוש שרם ככ"מ ע( מקטן
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סג0ס ,כן מרקס סגוגס סכיכ ,סו 6וכן טס (ס'י"ס) (6יסיס(ך TIDססמס
1

ר(ך,
מרקסזמנתכבוז ס'; זקדק(~מר דמות6( ,וריומס ,ולנגה סירמ (6יקי
י ( (56מככוד ס' ,כמו
נוגס (געס ,מלס מופסקת,כקילו ,ומירח (6
כ
י 6100 ,יקיר (ך (נוגס,סייגו(ס51י~66ר ססמס
קס
סמ
סירת סו 6רק צמוחמקור סל
) Sihממגו:
ט"י סכפ(ת סקור ט(כדורו,וכןיסמם
והנהים 0מממות סמסמ0יסע(סחרך ,כלכוןSD orכוככיס60ין )6OOורמ5ז
חשך ,ואפלה,וכי6רחי ססנד( עלס( ,יו (6כ'י
' ,ז' ט"ו) :1וככיס
י חשך סו 6מגיטת סקור קטפוננהם.ונרקיס טמדכר כ16רמרו,
כיניסס.,כ
כט5ס ,כמו כלידס סדין כבמט מקיר מס כקמר(סגן6סיסס,כיע(16רטומי
כו ,ויקרץ חוסך פטרך 6ור סממם כקור במט '6מר (מון )' obוטקיעס,
מגזו(מפוסקכלידס ,ומ"מי15יירטיסיס כמץכיסעיס(ס'כ')(6יכהטודכממך,
י6ורסירח6יגוטוקע
כו 6ור נוגס,סייטטי6יר 6ורסירם ,וירחך(6יאסף,כ
hiaכי משחת"ו
ו
מ
ק
ע
כ
ד
5
מ
טלין
ר גוגס כמקוסחטך .תחת ס6ופק רקבנאסף
ו
כ
יס6ורס סגכפ('ס .וסמלץ
ס
מ
o
l
s
ר
ו
6
6מגס אפלה,יורם
ן
י
ס
ג
ו
פ
,
ן
י
ד
ס
גי,ו5
"פינו 6ור גססן וע(כן 6מרימעיס (נ' ,ס חכקוק (נ'י" )6כמ"מ (6ורחביך
י סמן כ6
י') 6סר סדך השכים 61ין גוגס (ו ,יסבכו ,לנגה כלק חגיחך,כ
ר"( 0נס נוגס מוטטהSaסירמ6ין(ו ,כע5מו (מטס 6ך כי65ו מרכות מרוכס
וסם (נ"ט ט') גקוס (6ור ומגס חשך ,קסת ,מ"60כ כהניקגססתכיד מדוקר
(יגסוח כלפקס גססך; מוכן סמתח(ם ומנומס ,ט(כןכמגיח סגס6רתכיד ס'
י6ין רולס
6מל סתמתסקורסמקוסכיסמסך 6( 6100יימס(ו סקורסיסמי,כ
סטדר 6ור סעדלי ,וטכ"פ קוו טור סלול 6סר כמכיון טווו ,רק מסיגים
5גס~ח 16ל ג (56מןסקור סט5מי ,כמו סגוגס סיו 65מן ס16ר ססו6 6סריוגס
16רסירמ ממסמס נס כחסך,ומלוף,ס (.ו סכיכ ,וטנגה נגדו כערו נחוי 6כ
ג6פ(סגססך ,ככ(6גמ 65נס'6ול(ונס( .ס"ס כ"כי"ג)6 ,כ( סמ5יס סי651יס
וכן תמ 65מפיקס 61ח (עמוסס' כ') מרסתוooc,מפלכיוטוסי ראגוייחס
ס( 6חשךיום ס' *6(1ר ,ואפל ( 6(1סס כאורסע5מי .ונ,ס ע"פ כחכקוק
ננה (ו ,מונן כגובר;  SD,כן ( h~wנ')'7וננהכ16רתסיס,סייגו נסל"ר
סמיחס 6ורגוגס(6סירמכימוז,כמ"מ סמוריסיסכקורסט5מי,קמריכיקרגיס
(יסטיסי"גי') חשך מסמס כ65ת ,1מיוו (ו ,וססחכיוןטו,ו(,סיין6מ"ו).
וירח (6יניס קורו,כיטיסרו ,מוסט כיסטיס (ס' נ') וסחט גויס (אורך
יתמאס 6עלמגס
%סטמט טגס ו6ת (6תסיססיגים יע(גיסלנגהורמך,כ
סירמ 16ר סטמס כטס סחססק כלסר ממסךיכסס6רן תו' וטויך ס'

יימ .
סרס
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יאיר
סרסקפי וסיפיס (יטרק(סני 16רות .י"מ) 1ל~רמ לדיקיס כקור ננה פלך
מלן מעסיסם סטוניס,

6 ,,6ור סלמי
 ,'3לזר מוגר מלר סטר סיקכ(ו מ6ת
כנוןל',כסול 16רתגס,ונוזתי סג%ס
יסיס חסונ מן סטר 6מר פכ6ט"י ס',
(פ"נ'גויסירט (תורס סטלמי,ומלכיס

סכסוכיהיותרילכו (16ך הנונה.סחכוכ
יוחר( .סםמ"כ)'6טזיל.6כנגהלרקס
י יסרק( מלך
ויסוטחס כלפיןיכער;כ
עומסשכייס  (6סלוק ,וגוסס כמרקס
סמ(וטס 5 (6ור ס' ,רק סמטסיסס 15
נ(והס 1פ6ר מנות מ6פי(יס נעו סקור
ססו ,5ונטתסיתורו סצנותתסיסנפסס
כמרקס ממוטס מו( 6ור סכמת סקכפ
נעור מור ,כן יקכ(ו 6ור סמק"כר
מפמיסגסקףומקירטויסס ,וע"כייהר
הצדק (מו( הננה ,וסנן( .ממי ז'

(ו) אותי מופת:
אות,מיגומליעפט(.
ססיול6וחמגכו~ח

סטגט ,רק קרח ע(סימן(-דכר
דומס ( 1כע( ידו יתפורר (וכור 5ת
ממסומן ,כדרך סקרון (סהטורר ט(יןי
?כר סזומס ( ,1כמו קרי6ח סס.סיגך
ערגות(כיכ:יס'0י"ר) 15 ,מפס סקסת
נפגן ,וגך5תס סקכת כטגן וכרתי rb
כנך'הלכר"כיתט' י"ד,ט"ו)r~tun ,
ערכך וכרון מכריח .והמופת ,סו6
פ:ו(סיופק מהקוה סטנע ,סמט(י6ס
(.ג)

ולזור ,חנה-ה ,ןבנמ,משבי"!ח:

ארך

ן 13

ולצר עדנכוןסיום,זרךרסטיס כ~(ס
עו',כי ~ olhנטוסה6ין לגססו 6ור
מלז עלמם ,רק סי 6כמרקס למוטטן
כירם מכריק (קב( 6ור ססמע מסלסל,
5ךטגןמחומרעריס,סמ3די(כינסוכין
סקתס6 ,ך ס!דיקיס סמססריס 6ת
.
סטמיס נרום מעסיסם( ,ם6רס נפסס
שכגת 6(6ורמגזע ,תרכסכ6ור%(..ס
סגכ(6תכגללי מסמס ,יכןממכי'
.וסוגך טדטתסוכ נפסס (טלסיכו(
7מיכךגסיוח 5.ור מלן עומס נטוכס
 (6מקורס ,וגס סלך 51ור ען גבע
כיוס6 .מגס דרך,.לסעיס נ6פ(ס ,מגס
מגס5ין גסס ,כקןורערטע מעסיסס
'מגזו(:
סוכך ככגפע 3טז

סיר

סיסי

.5ר

סיגי רו5יס ומכריעתם (ס6מק כך3לי
י סלוח מס',
שטוס(1 ,סוזות (וכ
"דד סמטרכות
ומ
6סר(ו סכם וסממס(ס,ס(
הטסות כסכרלוגו .וסגם מצן 6מד סס
נרזעיס,כי סמול גס6 610ות( ,סומם
ן ,16ק
(סכנתי מ6מעיס מס' סממו ,וכ
( 610סטמיס סעו(ס (מטכס מן סטכע,
(16סג,ס ינדף,כי רק כ( סופת סו6
אות5 ,נ( ( 5כ( אות סו 5מופת,
(וביין כיקורי להורס נמןכרי"כ כ'):

ההבדל ניגיסס ,אבנט ,מיוחד רק
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(כסגים ,זאבנמך ( t)prnhיטעיםכ"ג
כ" ,)6מפגי כסיס כסן .חשב ,מנמד
ל6פו,7ח5י חנורס טסוי מס6סוד ט5מו
 6511מסגי 75זיו ,זסיס מעסם מסב
כעטיתו .מזח ,חגורס תומאס לסנכיס
סכגדיס ס6רוכיס ,ולמזח חמין יחגרס
(תעליס ק"ט י"ט) .חטר  1כ ((,כל
מס טיחגור ס6דס סניכ גוסו16 ,
טל לכו 16 ,למטם  1)DDעד רגליו,
כש חגרו סקיס (ריכס כ' י') ,
י מלממס(סופסיס י"ח י",)6
חגור כו
ותנורה ט( ח(5יס (יסעיס ("כ י",)6

י'י)

ארן

6כ( אזורמיומד לחוקכו 6חמהניו,
ר סמווק
161סריס 16תו כמוזק; וכ6לטיי
וסגכורס ,התאזרוומהו(יטעיסמ') ,גס
"ותסזליוות,יכמח 1ע(מהניך(ירסיס
י"נ 6 )'6סימגרוסו ט( סנגדיס(מטופ
יקר6וסו אזור מתנים ,ו6סיתגרו ט(
נסרו גקר 6אזור חלצים (יסטיסי"6
ח')ןע(6כפוקותורקס16סיססגכוריס,
6כ( מגורס (כסו נס סגסיס ,וחמם
הגורה (קפס (יסעיס ס' ,וכן חגרו
קטןכסגים(כ((6יס ,מכ(מוגר חגורה

ג"

טמר ,בש:nQno ,
יש סכ7ל כינס ,אחר סו 6רק ט( כליו
ת
י
י
ר מדקי התטהמה סו0 6סך
(ה' מערור ו,ר' 1לקסנו6מר ממוטך סקכוע  ,15וגגון ~ ,nrkססו 6כ
מתעככ:
נק סזעס"פ אחר ,והכושש 06 610
..

יחעככ יותר מסרקיי ,ויכריח לכמהין

-

(סו) 'ש-יה ,טיק' טיפה:
מבואר סנז(ס בכ"מ6 ost~06 ,טר
סתרך לסיוח כמקוס סטו6ל
עליו ,סו 6ר~מכוקס 16 ,חכוך סס(6ס
איה? איה סרס 6טהך (כו6כיחי"ת
ל) ,כי ס51רכס (סיות ככיח ,וסיג
ס7רוסס.איה סקדססנססל"מ כ".)6

ע מקס סע5ס ס~1
6נ( 6( 06סי
גס 16 ,(6חכר סכ(6ס איפה ,וסב
תגס מרככת מן איה ופה ,ור"( 6יס
ייסנור כ(יו ,פס מקוס סט5ס
~otpnכ
סמנוקס ,איפה (קסת סיוס (רוח כ'
י"ס) טולל  .~rlbSDמקוס ,איפה סם
) ,גע(מו ממנו
רועיס (כר6גיה ("1ט"י
מקומם,ומ5י5ותס 6יס:

(ט;) קיום ,נ?א:
ההבדל כייחס,יכודר 3סכ37כי; אימה ,פחד ,יראה:
אימה

שישה

קשיך
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'פמד?,שה:
(יז)
נעלס 6טריפמדו ממגו ,ויראה ,ס61
איטה ,סמורם מרכלסירטדווינטו 3ע5ס סמתיר ;5למטל b~noמןס5פ
ממגומפלחגדלו151רה1סטכעית6 ,ו ממיס ,ספמד סו 6מססיס(ו טן
מכ 4סיך6גוכ%מרעתומירעלסס ,כמו סריס ססוטפיס מ5ד סרט סט5ורס

ס"

איטההסיסגדו(ס טפלתעליו(נר6סיח כט5מוחס נעת פסולך כתוך

סמיס,

ט"וי"כ),לכךיסגסאימה )"(O'D~tג וסיריוס סמהיר 6מסמיס ס(6ייקוסו,
יח) ,סכינתסגיו אימה (6יונ מ" 6ולפי וס יראה סו 6מדבר טים (ו טדיץ
ר) ,סוד וחרו אימה (מס ("ס כ'),
איומהכנדגלות (מס"סו' ד') ,וכדוכס
רכים .פהד ,סו 6מס סמתפחזיסמן
סמ,יק 6 prtoa 16ו סטטוס .וכס6ימר
תסגל ט(יכס איטתה ופחד (כמותט"ו
 1סו 6האימה מ5ד סטכע ,והפחד
מן סרט ,פחד גדול טאיסהb~rrt ,
6יוכ (ט'("ן)יסר מטלי סכטוואימתו
 Shחנעחגי ,ר"ל 6 06ך סכטו יסיר

ט""

ממני rb ,אימתו ממעל  Shהכלתגי.
מסנדלנין פחד ליראה ,סחר 510 ,רק

כתירת לסומר מן סרט ,ופחד 6ע 1על
סכמירס ,רק ס6ףסיודה ססרטס תכ6
3ון6י ,מתפחך מן סעתיד (3ו6טריו;
( h~rttדוריס כ' כ"ס) Snhחת פחדך
ויראתך ,פחדךסייג
וסיסחדו מסלמך,
וטי"כיחיר 16מטפוח לנר גגןרזונךמן
חדכיקס סרעס or31 ,פחד סו 6מן
ס6וינסריגונתו;במחיו ,ומהפחדסיכר
ע14וירע(ו ,ויראה 610 ,ממי ססו6
חהח רסוס ולנחירם (עגור ע(לזתוסן
יטגיםמ:

(יח) שיש ,נפעל9~ ,ר ,אדם :וסחנסטנין6יסלניסח
ו6(1 ,
4
טת בעלי,
ירתך
עי
רס
תקו
מלד ססררס
איש ,גק
טסר 6מלך סכחימסותסיס ל6ךס מפסו; וגכד(cיoס~lמן נברכוס ht~Dעיין
,
ס
ס
6
,
בעל יזיי
ן ססררס ס6זס מלד מכח וסג3ורס סלו(1 .עומח
עלקנין מס ,בעלמכית ,בעל סכור ,תסס איש יכי( גס סור6ח כנ טלס
בעל מסור ,בעל 3(006פ'מספטיס) ,כשלם,יסים משך 16נסתי כפה,איש
3כ(1ס ר"( ססו 6סשס( טל סטלס sh ,סכרפגיו
סהיt
)n,
r
ס
h'6Sס'pוישו
'
6
מונן נוס כסוס( :כ'י"מ)וסיס כיוס מ31רות איש (סם י" ,)6לקינ61
6100וגו'חקרתיאישי,ר"למלרס6סכס
סם אדם לגורסמין:
ף:
',שי

(ים)
י
כ
ש
פעל אכל ,סוגר טלכ4ק

1סוס6ל טל טופס ,מלד ססמסס יורו

סג6כל ,ייכו
ו מעלס מקלס (קלס ,ורק כאפ

גי

יכדרו

) '
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ינו) ieen ,שרף ,מורסכליון  Oi~Dלעומת סורקת יחר ספט(יססכ6יס טל
וסחספטתו מנוף (6תר ,מסד"כ פט 5למון מרפס ,כמו ,יצת ,בער ,דלק,
אכל; ויחחתש סגיסס כסור6חסכרית סיורו רק סחמ(ת סחכטרס 6(1שכ14ן:
(ה)

סמ(טיי,י
קי5ה" וכרי" ,ולכן כת

8ל ,לא:

ההבדל ניגס :מקת אל ,כ6ס תמיר לא ,ססו 6מורסכלידס מומ(סח61 ,ק
רק ע( סטחיד ,ו( 6כטחים נ su6כלמלקי itrOוססט(יס:

י'%ליף
(כא)שייו

'

אליך ,סו 6מלח סימם עםסכיניי,
ומורס סיכול סדכר קרוב

(1

3כי(

כיאל זר,ייייר

(נב) של1רי שלנשר:

.5

ס"מיס

ממם .עדיך,
סימם טד,
ומורס ,סקרכ סדכר טז ( 6(1 ,1סד
ן

מממנת ענתס(6(-

פל"'דיר

ננעצ:מ'"'11
-ז  .אליל,
העצב גמםגסי

,כג)אליל) ,צב:

יני

סוירתי

השם עצב ,סוגם ע5סיגול ,וסופח כו(כס ('6וני"נ ז') ,ומלןסגיןומסות
ט( ספם( מגד מ65כתו טמטלינ סרס( 6 6100פס,חיןכו ממס( ,קר,6
עוכךיו6 or sul,מר(ירמיס כ"כ כ"מ)
אליל:

 ryb8איף

הס"
טו
א
אי.בג:):%י:הנוי;%ממןין,י.
(כר)

14

 ,קשר:

 ),7כחן אלמים קנוס כל6101 ,
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החוזק,
~Fh
ננוף ס6דס" ,סר (מלס כטנע rh ,סחים
מסעכם וסתולרס נתתיס לו לקמן,יהו6ר כסס גנור אמיץ ,ולק
כח כ6נריו (פ (1::גבורות"וס"סגגוי ספע( מגמר ממגו יורס ע( חו,ק
יהוגמו (פטקךקע מ6כט) ,ספע( וסת6ר  eithnelס(נ (מען ( 6ימת תמיד
ס:ג,ריס במגויזלו ע( סחח(תסגכורס,
מסגיכ(:

ס"

(בו) ~טף ,דבר:
דכריס ,ודבור 6רוך( ,כ6ר קמרם
האומר.,יקמרדיר קלרימוחלעכמליס סמ6מךסקיוס ,וכוסיכדל6ו'~1.י'פירותי
מועטות ,והטדבר,יכולכרוכ (נ ממיס (3מ(כיס
י"כ יו"ן)ג

(בז) טסר:? ,ה:

(כח) חמי אשר:

האמירה (פי סעף ,והציוי שככת
(אחיד:

אם ,סו6מלחסהי6י ,ששר610 ,מ"פ

(כס) אסונה ,משפט ,צדק:
דעכי כ( מקוסמיורדנועגי כמוח (6ס
אט31ה משפט ,אטונה צדק,
הסיס האטוגהכי
ן 6דסלפקוס ,ומשפם
ם לחרירו ,.אופסט '3
 45צדק נין"ד
כ"ג ,ירמיס ס'  )'6טשפט ,צדק.
ססנד(כי
ן כ' מנוות 6לסידוע ,טשפט

סו 6עסות סגכון(פי סךח סכו((',ס(6סי
16סירוסי ,והצדק ע"פ מיסר וסעוכ
מלך
סמיוהוכיכהגס (קעמיסנק
גכת
ול
סגתסס
"( (פי סמן וספגי;,
*
וסו
מערסיתרגוסעו(ח המשפם6(1 ,תרכס
מעגיססעמיוווכריסם כ(
יתס(יס
ן הורס:
 "(6די

) אית ,קשט:
(י
ו
נ
א
צ
אסה
(סמנת ידם כ")6
מ ~-,סי
תרנס 6וגק(~סגוכריןדקכוע,

6ךלענריח יגדל ,מאסת ,כ,ס ,אמה

ז?סגץן',ג?נקד~סו6,6מק.מעשו6,,ל

כסגכ(ס ,עד6כר ctt~wתמי :Of

ס6ין 5דס יזיע טמעו ,וקשמ",חן
דיר סחנוהחו מכוהו ומפורס (כ(6 ,סר
מניסיקמרס"ככל,י ריייעיו"ןסייע),
כי ע(כן ,קשמ(די
" ,סגחןס תכניע

נקי"

נסכון מז"( ,ור"( ססו6חכקילקטמת.,
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אוה אל"ף
יקר
(לא) אני ,אלמי ,אנחנו ,קנו :ככיח לרייס וקוןס5יסיס יוסכ כחוך
ההבדל 3יןאני לאנכי ,כתכ וסוף ,סיריטס(מ"כו')6 15,גכי 610סעוכס,
אני מרס ע3שמזכר 3ט7ו(3י לע"פ כ( 6כיס ר6וי(י סנ';,כס סוס;
ם  6( 16כמו מחסכה ,רק 5גכי וכדוחס,
010היתם .אנכימלייןתמיך~crtמיזו
י  6(1ממוריס סה:ג17ה מס .סרכוי מן אני
53יוסדרךכיסים,כנוןםי6מר 6ג
סו 6אנחנו ,ומן5גכי נהנו:
לגג( 16 ;-מולות סתגגד1ח ,אננייומנ

ס,רמג1ח ,ואנה ,ס 61ממקרססיגולך
(לב) א'-נה',הזרה:
מלף,ס כ3ס  15נ,ן3כ1 ,ס!5סיס אנה
אנה ,מפתקן טסקרה ,סמוריםכגיסס ('דו (כנוח כ" 6י"ג) ,ר"( ס' סכ3
ע( סמ!5ח  trthמכס ,ןק כבת כיכול (יזו 6( ,יאננו ((זיק כ( 5ון
יכדרו ,כקרה 6(3 610 ,סכס רק (נוכריי"ס כ" 6( ,)6ירוכס (ו:
( )4אסף,ט:ר ,שנם",ב'ן:

15ה 1ככייס איסם (יסלע כ' ד'),
ויא:פה ה( ליחו (ה"נ '" 5כ"ג) ,וכן

ההבדלנין אסף ,קבץ ,בגס .ק-בץ רפים .וע( 5כן 5תך ם;!;:יסו מן מהת
סו 6סמקכן דוריס גפוךיס  Sbגופו ,ויאכף רגמו  (6ממטס
משגריס 6חך סגן ותהד מגס,;1 ,גיהס (כר:5ית מ"ט ("ג) ,אסוף ירך (ם"6
מס ,וכ( כוונתו (קבן רק  TVtכ'),וכן כוסה( אכף ט( רפ61ה
ס
כמקוסכי
געפור ,כמו
יויקבץ 5תכ( 15כ([1כר5כית כמקרע ט"מ כקודם (כן  610מחוז
ףה( תוך סמח:ס,
מ" 6מ"ח) ,סל6 6סף סניהם,י
קקכן (גוחגס .וכסרפדויהד
פמקומוחמפו,ריס ,ויקבצו 6ח כ(יטרם כמו וזהר תאנף (כמדברי"רי"ר) ,טד
ך  ,w~htlהאכף כריס (כסט"ו) ,ה ,יאכוףקותו
~(.ktrלסתרכ'נ') ,כ(5כיי
ס(6סיס ר,כווגס (6ס1ףמניח ,רק(קנן מלרעתו (א"כ ס' ג') ,וכן סרוס ,וכן
ממקונות נ(סודיס ,ופגי סוקס קבצו גויעתסלךיקע
,כגכגס מההון  (6מכהה
ו ,שכותיו ,כמו6גי נאכףה(עמי(כרתכית
ס5ר1ר ((הוםכ'י"6( ,)6כייךיספ
י ( qch) 6מחון סכיהם5 ,כ( (מון  D'Dכ"ט)  ,חגבי ה .;2נאכפים וגו'
כ
אסף 6יגו  SDמקינון רק suס6סיפס נאסףסטיק(יכעיסג"ו ,)'5וכןתמלץ
 Sbסמקוס מכוהר 3כ( מקומות םגדכר ככס (סון
מן  (5 Tlncסכי",
סמכותיס (תחו סס ,לו~ט"כ (מ!( 6סון 6םף,ט6יג 1מדבר מןסקיכון רק מן
לפיפס נס 5SDוט 6מד ,ויאסף ממס ססכגסס ,כמו ונאכפו טמסכ(סטזליס
ו שכגסו נק
%סממיס (נמן3ר י" ,)'( 6ואסמו (נר6עיח כ"ט ג') ,מיינ
סנרן
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ןסגין לאסוף ולכנוס ,סיטו לשסף
שהון Shסמקוס ססו,6ויאסוף 6ותס Sbית
מממר (כס מ"כי" ,),כ(6סיו משוןיס ,ממוןמן ( Tlnaכיסו,וטית לזתו 61יגו
ה ,וכס (נ' ס') סגכי 3לזתו (נד
הקן (ס6ן'ך h~rit .אוכפה ס!ו(עס ,מויינ
והנדחס אקכצה(מיכס ד'ו)6 ,סיסס סממניך דבר סכנתי גהסכ ,כוס כקמר
ט( סכיגוס ("6י ,וסקיכון ט3קיכון עת3סס(יך  ot))bועת כנוםלניס
כשפריס ,וכן ככ( מקום כיכחכוסחי סיעו סכתםומוזיר"ותם,וכי?(ימ,ק(6

כ"כ כ" )6אנסתי 6וכס ,גסס (("ט
כיה) וכנסתים 6 (6ומתס ,סיעו
מירור 5ותס סס hSn ,ינ 13טוו
כמקדם ,וכן לסעיס כ"ח כ') וסמסכס
5רס כההכנס6( ,סחלו' (ךכנוס
 rbכ 3סיס~זיס ,מסוס מסיס פרקי
(ע15ר ליחס נמס סקר6ו עורס (לום
שכסימים כת"ס 1!1ש ט4בז'(סס),
(דס" 6כ"כ כ') ויקמר ןוך לכנוס %

כלסוגות ס ,1(3כמו כ( סנויס נקבצו
ס מ"ג ס') ,
ימדו ויאספו(יעמיס(יםעי
סיכגסו Shכיח סמספט וס,יכונו; (6
תאסף  6(1תקבץ (יה,ק (6כ"ט ס'),
ר"( (61'lchP6ף 63חקכן,כיסקינון
קודם  Sbס6סיפס ,תח3ס מקנ5יס
כנפרד ,מח"כ מ6ספיסונוכגי:יס tPlh
סניקס .ולפי וס ( 6י16ת (נע3סקסו;
ננוס מקוס :66וף וחקכן ךכרי
סלמי("51 ,חקכן661כוף,וכמקומר ( 6סגרים ,מסיס קריך (עקור מחס טס
631 T)~h
ג"כ6יןיכון,כי  cbינד ר5מס ולסברס ס( 6יכרחו תיעש
( 6יקצוף ,וכוס נגדרו נמל6כס( ,גתמיסי"ס מ"ר) לכנוס כסס
hס
ל6יקנן כ"
tchס"
תגי ססרסיס ס ,46אסון קיכון (כדי מעריס ,סייגו (סמור י~תכושת
עגכי( גע!ס Shכעייר ,ולכון 5סף וסמעסלוקכי קוס סס .וכוס סכ6טגל
י 1ס כחג"ך סכוך
מגטין (6שוחוסנע,כ ,כמוכי6ניאמי מקוס סג,כר 3סק כ
טוכסי וס' יאספני (הס3יס כ"1י" :)6טד"ו ,סדר ס(סק אמקנן,tkhn ,
אמנם סרס כנס גרפס שסוגך ג"כ ט 3מכניס" ,סמי ס16מר פלוני 6 T)Pnסף
ססכגסס6 ,כ 6( 3על ר~סכגסס וכיס" כסף ווסנ ,נקמר מדקדק כלסוגו
סוגך ט3
מחון 36מכיח ,לק ט 3סס:נ:ס כככיח 6(1כפ( דבריו,
י
ת
ו
י
ס
כ
~9TCk1
ו
ס
ס
ג
ו
ס
י
ד
;
ר
ס
,
,סמכגיםושקר16חו כמקוסונרוסן סקנ!ו ממקומ;ח
גחוך
hhי 65מפס ,כמו כונס כגרמי סיס כיחו 1D)rl ,גחוך קוללו ,ס63י51י5ג1
(שסריס"3ג ,)'1סייגו ט!6ר פוחס כגר ,oenומי ס63יסור דכריו  SDסמדר
ס,ס,י65מן נדר כקמח:
ס 63י 165מגכו3ס,יומי יסרק( יכנס
(מס קנו"נ כ'),סייגו סיכגיסס כפוחס אמנם סרם "אנר" נרסס ססנס ססו(מ
גס כן ט(סקיכון כ3סון קכון,
כייקרוכפרז,כמו:נמתי3יגסכסףו,סכ
(',.קסדתנ' ה') ,מדרנס פתרת6הר 6כ(טגיגו מ3סון נרגל sst 631 ,רקש
(כון הכיסס,כיו"כ(ססכ'כ")1וההוטל מי ס6וסףגרגרי  ,eb13Dחטם וסלמס

ט""

ימר

י

טיש

וס".
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עגכיס,ניגר ;רגךגרדו1יקכ,וכפקוס כקו5ריססכל ,כו( 6וןס .ונ,פקירמוסו
6הך61 .גס ממס ;,קומותיו כהג"ך ,ל(6נ 65,רק כנוקוס 6חך ,כפמוטו(ס1ן
ויין ( 6הכחס ע 6תאגור (ןכריס כ"ח ":יפס( ,כס ל'  )'6דכרי אגור כן
ן יקס1,יסיס !פ" 1סנגל סקכוגוק גלגל
נ"ט),סייגו כגח 3:ד כלה חכהסיי
כ"חחהג.
ך סגרגריסכיהידיס ,גרגר ,כי סהכו:וה ססו 6מציון
גרגר
י תך1:;:סת.גצת ,אגרהכקליך clr~::כסמוככ!ות ,כן 'tQch
כ
כr
l1
תמ"(:ס גרגר ,עד כי65סמ.ככ( למh
~ ,וס61
כל
ומכני '1ס'),כי .(cir:)oקט
גךגד גן;ך ,איגר כקין כן ) striiג"כ נולי5ס נכונס לפרכ ס:6ר סקנונס
כיסף ההכמס "הת
(כ:י ס' ,,מגייס ) c)lsע!  nirtrrוסקי"
ס,
?;?7~rוץ,ןי,כ;;!קט גרנדגךנך,וצוכס ("הת ,וכיגיעם רכס כיסוף גרגרים
ס ,כב( וס (סוף סקי6ס
מעב? .ככקידס גפ:הס כלינןכוס דכר יהיךיסנ,פ,.רי
"פרי :דגך"חד ,ה ;3נרןס סכ! כפטם 6תד ,כי ס"כדון קל
וסמ5י6ס קבס:
כק"ך כ; מכ"כ ,הפיץ כטת

"ן"ף

כיף

,",ייד

כקניי

אבר זכך; נ':הך ספע!'ס כנווךיס
קכיךס,כוסכ:"::ך סו 6כסכךה,
יקץ כיתכן גלד מסרו ,מכוס נ,כק:ף
צ i:rr :יער ? tc:פ"י כהנדס ;" :ע(

פעי

":יךת  ir:cכשוה) ("מר ,אכיר'ה

נ"י

הח!ס ט(קכיית ובסירה מלהמס,יכדר
ם ,מי יאסור סנ!,המס
נס כן כסכן!י
י מר כ5כ 6מהוסר
(ן'ה כ' י"ר) ,כ
סנ,לחמס י:ךיח כפקוךהו כ(הגפי ס!כ6
rthi!:iרג1ג ,,ולכוס (פכם ככפם ,ולכל
חכר ימס (כגיס יסיג ,וסרי סם
כאנוריס חקו (כלי יתגרדו (ו 6ף
כפקודתו (פטנ,יס (גד ך!וגס ,מכ""כ

'1כציס (("מ כ') :5 ,אשר
יאוריך .כעכיהיס (כשכיס כ"1י,)"',
הקשר ססומ מך5ון כולס  ,וס:כס
ראפר ;((כיסם כן'קיס (חס(יס קמ"ט
ה' ,כט( :האמירה כסכרם סופסר ,סקוכרים פס החד ,ויקשרו עליו קשר
הכר קשר
מנ :"6קשר גהנ;!":ו כס:קכך י1כךח (דס"כ כ"ס כ" , )1וקשר
יד רכס:
(מ"כ ט"ו ט"ו) ,וט
(נד ר15ג,1ולכן כפיסספע(יססכגיס

"ס

(לה) טף טעה עלף ןעםינךה כעם~"ץ
,

,

,

,

,

,

:

אף ,המה,קצף ,עברה ,מכחתפים ,ססכולכין אף והמה ,קמרתי ,אף,
ככ31ס מוןיס צל 1 ,Cytךק סגה ס:צם סנר6ס ,וחמה,סיחפנימית

בחג"יסס ומןרג.חיסס

יכדלו,

סענורס כלב,

ולכ"-

 or1גס כן ססכזל כין
קצף

יאיר
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מ"ונ,
ס,כי כ?ךכקפלורס  k(% 16נגדר
ף,
מכעס וי 613כ:כו!וק ממרון 6ף וקו
ו נ;כ"!3יס וכע :דינו (קדתכ'
כ(ינ,י
ס
נ
:
ע
כ
.
ה
ת
כ
ו
ז
ב
ו
ס
ה
ד
5
(כ"6
),
כ"י
ד') .וגס גם כ; כלכד( ככי3י"ו
נשפעי( ,הקצפהם 6ת ס' (זכד'ס ט'
ח')?,יי
ן גןנ:חס כיק!,ף ט(יכ-,?: :ט
גיס crc:~ro ,גימח :כיכעס כעגמו
כויכידע ,כקדי( :פ"ס")'1ספק
כ( טכרהך ,סיי
ט טכרס סכרית,
?כיפות מהרון "פך גסמןסהיט"י,:
נמני ,crin :כמ"כ ר"ה כ'
"':ך

; אף וקצף,
קצף (המה; הך ס?כד(כ'
ההרון אף ,יכיסמגד סקפע(ות טכעיה
רגב פנימי (3י כפיטה כה סכופט
וסב (:כ(( .כיהן הפו ויכער ט( מי
כהטל (גוו ,והקצף כ6כ"יכפיסת כה "'

סב ,(:כבוק( 6ח סחטה וכשטכי הטח
כוס ,עדכדהוי (קלף טויו ,וגפי?,
ההרון אף(פעמיםפה"וס ,והקצף החך
ססכ(:ס;ההרוןאףכי
חרק 3דכרס:ו:ט
ש ,והקצףימי? ג3 :ד3רכדייג
ו (וגע
ף כ(6יהד,ויחרגכ כטבע ,רק
5ו,ו"
כ(::ו
ו
ה
י
כ
ש
ג
ט
ו
ס
ס
ר
,
ף
ו
!
ק
(
ויקצף
י
מכס ט(מועד
'ט"ו),וכדכריס
(ט' י"ט)כ,יג!ווריקקיד"נבגי האף.ההטה
6כך קצף (:יגס ,ס6ף ספקקומי,
1סהנוס סגכמלת (הווךינני
 :מכו ,
סייס
סק5ף ,כבפט ופק( כער
.
עכו( טה כי חרק אף
מסט
סי
"רק סגר6ס (הכירו 3ג(ף  ,וקצף
עסיס גס
כפגע6 ,ן כמ'::רו
מתכירג קצףכגחןותרס(המתך  '3כיה),
וע"כ 3ק!ף נמד ,קוף מטס ,מדו(,
סמפ(כסק!ף ככסוח(6(1 ,מ65כן לחרק
6ף ,כי סרגט ספממי ( 6ידט נכף
ימ!ריס ,וכן חתר גכ3טתי מקצוףט"ך
('כעיס ג"ד ט') ,מסה"כ טהרו; 6ףכי
גו ( 6ח"ק כמוטס ,ססו 63 6ס(6
כיויעח ס"ןס .ומס יפורם סיסכ
כדוריס (כ"סי"מ)כ"
ף וכתמס ובקצף
נדו( .כעס ,וכד( מב( (6ס ,כעכר
כמרס רק ט( כ 3( ::סכוטס 6(1 ,ט(
היחסום וס (טסות רט (ווכחון מכועס
כטס ;(ח י( 65פעSD 31יקמו

מיד

ים"

כ",

גי6

("

"ןיך

,והזי מקפ((כ,כג1סיכות כחכותם
וצפך (גס) כטסך עמנו ,סכטס מכר
י כננכעימיס קותך
הבך כזככך עגיד
כמעכיגו .ומדי 7נןגו ננעכרס ,הכיוו
י גרר כ :ענרה סגה
(?כדתו":1 ,נ(ךכ
סגכו( (כפוך הץח1

כהי כעצו יעכור
6ף ט( נגחי הוטח cnut .יוכן יוחס
כפתוקכתס(יכ (ע"ס )'7כ?"3תי 1סם.
רחוק נ:כ :ח(?כמורהטיכוח העם  ,כי
כום מכחקף עס סכמ!ח סנוורים ט(
סק((ס ,ונרןף ט :ארה ,קבה ,ונדרו
,1
כגיטו( וסק?(:כיגעךסק!,ף כפקק,פ
) ,ר"(
וקיפח רזון ;,ימה (נויכםו'י'
מ"וסס וגעו(ס וקלס כורם עלס,
וכפכחיטסיך זעמי3 ,הס טכרהי6פימ
ט(יך(יח,ק"
( כ"ח ("ו)1 ,טמ
י 610
קלחיופכפוךטויך ,ו3הכ עכרתיכחיגם
מאתנחכין סו( 3רם לפיח עניך .וכן
כחס(יס (ס"ט כיס) כפך טויסס זעמך,
ומרון הפך יסינס ,כסג"((1 .סגכי(
ספע( נאץ6( ,מר ססו6מחסון אץ 5,ג

תאיצו
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תאיצו (גממני(ימעיסכ" 3ז') ,וסול סגיוניס סמתמטיס ט 3סרוכ6( ,כן מס
ס סנ,תפע(
שע"י כעסו ןוהף הכירו מע(סגיו ~כו 6כעס ס(6גמי 6רק ט(טי
מן מכעס ,וסכן:
גגונן 3עיגיו ,וחוכהח נאץ(כי(מכוי
ס' '"כ) ,וע"כ פע( נאין (מ 65ט(

 )61טה ,גם:
מלת סקכור ,אף ,גבן( ממעסו ")tUC

כסוך6ת( 1הךכ ו!רכוה זכר מס סכנתי

לה אקם ,שלה ,הם ,קטר:
ונמעל אפס ,מדכך r'e' ctb)o
3כהעח ס"ס ומערס ,סטחס

ונטדר (3י חסרון מס ,ער תם כגת
ממררו (~יקרץ כ"ס כ"ט) ,טד תם
י כהמר
פגריכם (כמזכרי"ר ("ג),גיס
תמו כ( מגוי (טבור 6ת סירןן (יכוסע
ד'  ,)'6ען תם כ( סדכר (סס ך'י'),
כב( (6ס ממכוון מסיס חה(ס סדכר
י (הסקס
וכרמותו; (6כן ,כלו כטמןימ
ק"כ ד') ,כלו כןמעוה ע'גי ) ortbנ'
' כ"ס),
י" , )6תלה ולס (יסעיסי

6י1גו :ור כמליהוק r~ra ,מורס סמם

ן ואפס,יכעיס
אפס ,כממגן גסך",י
מ"6י"ג): ,אפם והסו (סכם מ'"").

כלה ,מ!"ן תגובח סרס מיס

(6ק,

וירכך ממגומסיס סלך והסור טדככיס

מוכן כמרטט סר~:6ן:

י סכ(מוח
וסכ (6סס.וסור"ק פט! וס סמסוהסח וכדומס ,כסס ( 6גקסרחגי
סמרם גםכן גטך והסית מטקס ,תחן רק תגוטת סדכר ,כלו חפ!וח וגד 3ן
י 6י31
טדוהס ט( ד3ד'( , 1ויכל 6ה כ(כיחו יאי (כסריס ע"כ כ') ,תס רכי
יס' 1למיס
(מ" ,)'6 '16ויכל (6סיסוגו' מ(6כחו (6יוכ (" 6כ') ,דכאי '6וכ
(כר6כיח כ' כ') ,כסס חווטם ממעכס (6סיס טון (סעיף6( ,כןתסכותדוך,
ת ס',
( phnים טד סגיטס (קכ(יח וגמר ס"ס( 6תסו ,יעליסחיו
סמעסס; וכןסוי6חו SDתכריחסכ(יון .רק כלו ,מ75כיסמ(י 6סהפ(( זוןטיק.
נטר נכד(כ"סמסקודמיס ,ססו6
תם,סיתזחכרוסע(סרססט5ססעורסוגטדחרסכוצסמיקגסת, ,סכ(יון ומגמרכלי מוסג 6חל:מגניי
שסי

" )4לצל9 ,כע,ססרי וא'לסלרי פחת9 ,קד:
אצל ,ע"סע(  ,SahnonOdbכמן .w hגג 6ושלת  4כרשהיקית

מססטו ט(ן(נצ ,וס6(61יחסר כ"ז( ,),ואצלתי מן סרוח 6כר ט(ץ
גמזנר
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י וסמ5וס ,כמו מט6וטת *,ממעכס,
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,

ססמסמסדבר שפוכו6( ,מגעתיסספ:
כסס .נרע ,יפיס כנחיית
כמוסיף ט(סונר סכ(ס  16גורט ממגו,
 16גורע מסמק סק!וכ011 ,סמכןי(כינו
(נין חסר ,ממזכר ט( סחוסןככמינת
טלו 6( ,ככחיגת  ,o)aoוע"כ מננט
תמיד סוספס טס נרטון 6( ,תוסףטויו
) 6(1 ,עם מסרק,
6(1תגרע (דכריסי"ג
כימללגו ( 6מעדיף שמרכס וסממטיט
י סוספס
( 6החסיר ("מנה ט"וי"מ),כ
 6%יוהר מס
מוס ,ו(טומחו גרטון,
:
ועודף,כריבוי.' -ננחיגחט5מו(6מכחי'
.סם(ס (1 ,ט1מחו חסרון( ,מס נגרע
(כלתי סקריכ (כנודכרט',)'1סייגו (מס
סרט ניתר 3יתיכר ,(6ו6ס 6מר (מס
נהמר כיס מסם :חסרון ככחיגח !:מו,
וננר6סיה רכס פ"רכייגרענטפימיס
מלמז ממוריד; כמוס ,כמך" 6ונגרע
מערכך (ויקרץ כ"גי"מ) ,וע"ג המ65
חסר,
י'1
לחסרולכ.כ( ,חסר(כ (מה
 ,חסר חרג
(פס כ"ח ט'); 06
)'1
6מר טרוט (כ ,מסמע מחסרמקלחס(כ,
וממיססיוסרך וחסור (כר6סיתח'ס'),
טס ( 6י51ןק גרעון בקכוס .חטא,
מורסחסרון כהדס מ5ד סג(י1סמןספכ(
סס(ס,

גי וכמ
תf
כ' ( ,ס(r 6כמן מכחfכחו,ו
שמס חטאים (מ"'6 6כ" )5וכדוכס.
טוןיט סנז( כי; גרע וכין חמר,כי
חסר  610חמין כנסעת גוס6 6חר,
ס(6דס מסר ( 1ד3ר פלגי 6( ,חסרות
ד3ר (ך3ריס כ'ו') 6( ,תחסר כ( כס
(סס ח' ט') ,ומ,ס ויהמרו סמים
(נר6כה)מ'ג') ,סחרר (סס מכמותם,
5פמחמטמן ( 6חסר(מ"6י" 1ט"6(,)1
מסר(ו מכמוהו6( ,גרט,סריגוככחיגת
ס6דס סבין חסר ( 1מעומס טגירו.
ן חסרוכין נעדר,
וגס ממנדי( ג"כ כי
נעדר מולס סס5:סיטור ,ועגו מורס
סחררוכר(6ןס ,ומוכרככהיית סט5ס.
וססכד( כין נעדר וכין גרע,סיטור
מורס טגסטיר כ( סט5ס .פחת 6( ,
גמ 65רק פרס6הה ,פחתתh'oנקרחחו
(תקיעי"ג ניס) ,ויסחתף טס פסים
סמורם SDסכר סגפחח כמקומוכטומק.
פקד ,מסהחף טס פקודס ומספר ,רק
ממסמס זכר ומסוכו ,וכ 6ט( סחסר
מדכרסגמגסומסרממגין,טכדיךגס6ו6ת
ר6סלגסי ר~מ(חמס ע 6נפקר ממת ph
(נמדכל (" 6מ"ט) ,גס כ 6ע( מזכל
ו כמקומו ססססריך (סיות:
סוייג

t

ארב בקב:
(סתגגד(ו 6( ,ק פע( עקב ,ססשט(
האורב ,מסהחר נפוט( כמת"כ (כ( ממגו רקיסתור מחככתו סרטסע(רעמו
לותו כמטקכיס(מטןיש(
ילקט ססו(ך סס ותושקלוכ כחכו,
נכ
מס
 ,%ויש(כידיו סח6וסמכדי ימ 65טת כי
ינ%
ס ,וש
י מרמס ,וסוסך( מסס
עקב

(לפ)

,

אתר דעת

יארך

24

www.daat.ac.il
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אג'.

"ח

עקב,כי5ף'ר כ,ס6יטהכגיס ומרמוה ,כי,כ( עקוב יעקוב(ירסיסט'ג'),
סמוסיטרגנו (מצןיככ( כס.רטסו ס0ג 61ויעקכני  Qrפ'((:ס (כך"כיתכ""( ,ו),
וטוןרסיס ,רקכסור"ס סרח:
,6ויסוט טסס בעקבה (מ""3י"ס),-

ס יןרט ~0 rtrtק((ץ ץס _סצ5ס
י6
ארה ,היה- :
(ס)
'ז יי
קבה ,וסוףמנכו; נקבה
tsslono
ת ('כ.ה):
מלאכתסחנו( נ52מס גקר6ת ארור
סכרך (כרירי

יימד

ע"י

;

ארון העדות ,ומעת

(מא) ארון4סעדות ,ארון-התלית:
צוד כס ארון הכרית.
בכל מ3סמ7רכרכמסויחגי,,וכן טןמססקירווןיככרסך(ס ורכקיוןפ"ט,סו("6ההגמכ5י"סופם(ד'י-מ)"5.,ט,
זקר"

יסדיממדכי':ג"

--

(סב) ארץ  ,אדמה ,טפל:
ארץ ,נוע מססנהוך סקרן ,ואדמה,

(טנ) טש' ~ס9ה:
ן רק
להבה,גזו(ס מאש,כי אשעיי

רק מס כ(נו(:ס; ונכד( כסס תבל,

כסו"

מיס ממקום ס(:יוכנ ט( סבן:

כג6ה,ס כסטןוקרוכס(ו .ולהבה,סי6

ס"ס

סמוגכס ממען :TtO

סכי6ס סמוח(טח ,ובא ,יגרס (סטמיס
(פר) אחא'' ,בא:
6ף ט(סכי6ס .1)thaמוחרטת ,כתחחין
"
(נו 6(1 6כ6סטפין( ,רס"פ):
ההבדל ניגס סו ,6אתא ,מורס ט(

(פה) עתד ,עפו:
( .1עטו ,מורסמסווי,וס5יךוף(כ:יסס,
מחכרש  610עפ( מכויס כמטקס( SDD6(1 ,חכירו:
אתו ,מורס ססטגי

יטר

ט( דכי ס6ייי 6מת; ידברתי
(טס י?לב? ,שרולב:
בלבי ,ט(  737סס" 61מח,
ואטרתיבלבי,כקו"חנסלנסעקומות6 ,חך מןססכד(יססכין אסירה לדבור:
'

'

1וס
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יאיר אור
אות בר"ת

עב;
;1ןי,:,יהןר.ז:םגנני

"י ,יקבן

"4

ן באר,
חהנדל ני

 ,IYDtמבאר (6ף

העינה ותכ6כ (לרננית
חומס,
כ"ז מ"מ) ,והמעיןמגייר גכיעת ממיס
ן  06מצומק
וסתפכטיחס הרס ,כי
סכיכו מצט  16רכ כסריס נ1תסככיס,

כגק כו 6נונע ,כמ"ם(מכרי
ס' ט"ו) עועים מהון 63רך) ,סו6
3טומק ,וים נו מיס לכיס תמין.
תטעין( ,וכע (פטמיס ט(פגי סהדמס6 ,תסכקצהמעיועה((תכיסט"ךס":)1
(ל) וזיקרה ,צחנה!
ר ,כמו
באשה ,סי 6נם3חקרקעיג

ככר 16גכייס' ע'ידי כנתק".ניעיי
רימ רם:

(נ) שוד  nlesלבוים שמרהשיקה
,

,

,

'

,כקיל ,מעמה ,מד:

ובנד ,כן(( כ(מיני כגזים ,כ(כדיכם
((ככס גקל 6בגד ,ו6ס (:ככס
כפרךכיסוי 15מר ,ותכה וכגז (כ"6
י"סי"ג) ,וסרוס יכסה כגד(יה,ק(6
י"תו') .כסות ,ע( כגד כ6י 1:טסני
 ICJISSכררך (ניכס רק (התכסות .13
לבוש ,ט( כנך כלונה נדרךלכיכס רק
 t)'hDכגר סגרת (ווכ כגי ס:ו(ס,
~5מר (פצמיס ככס (ווי ,לבוש מלכוח
)tnchו' ס') ,בלבוש כק(כסד'כ'),
הסלבישבסכגי :ס :ךג6י'ס סג:צ(סטוי
זסכ ע( לבישכם (כ"כ כ"ד) ,ר"(
קודכסכ5תכ חדכהס(שמכס( ,כוכיס כ'ו) ,ר"ג ס!כוכ כקינו מישר וכגר
חזכיס  cth~ttמשסג סצו(ס ,כרוב
סוכר ,כמו כללינו (h~r3י
' ס') וכממז
י סיו (מס
ממרחיו ומלבושיהם ,כ
מ(כוכיס כיוחךיס ,וכס ח"כ(י
' כ")3
סו! 6לבוש וגו' וי!,
( 6סס המלבוש,
ג
י ס, (:3
(כגריס מ!וייניס סי (כסג
(תכליס כ"3כ') ימלקו כגרי (סס וט(
לבושייפילוגור( ,לבושי ,ר"(סמי1מן
(י(610 ,כוס מלכות,יפילוגור(,כי6ין
כוזין הלוקס כי רק 6תרסו( ,,סס
כ לבושה,
מ"חי"ן) ממסכלות,ס
ני
כ
כ"
ינדו כלבוש קח(יפס וית(ופו (כסכק

האיו
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סמיוי ~~ owt)nסובכל טפן ו3יכ:יס סכגד סט(יון ט( כ(סנגויס,כי ט3כן
( .גד(
מרוט קרוס ללבושך וכגדיך מעיל (כסוף (טן מט()
לנ"נ

נ"י

מס
כןורך כגח ,כג"( .שלמה,
ס
ו"טלית
,
כקינו הפוך (מזתלנריס5דס 6ך
"רוךורחכביט((כמהכסותבו,כיןכיוס
ס,
וכי; כלידס( 15 ,סככ היו כליד
וככמי:ח כנ,הכסס  13כיוס יקרץ ככס
כמוה ,ו3כהיגת ככוכב (3 13י(ס ילדק
טס שטלה 15 ,שלמה כחלוהh~rt ,
(ממוחע"נ כ"ס)  06חכ( חהכו( שלמת

רטך

טד 513

מכמס הכיכגו  ,4כי

כי5כמיהו (כדה( ,כיוכ)סי 5שמלתו
(עורו( ,וכ!י:ס) 3מסיכככ,וזרמומכין
ס.
כשה(יגס כיוricrl .:יגס כליד
5ו(ס ססכד( כיהוו כינו (כין כסוים,
בסות  510סטוי רק (סחכסות ,
סטכף(ככ,ד (נכתכו מם(:
ושלמה
(סכגןי :ג"כ:.ייןרכ"פ .מעיל,ינכי(

ס",

(י) 4י? ,ש;:
תפעל בגד,יורם

ס""

"תקם:ן':5:
ן%
כריחע:2
"דוויו
ופריק

ממרמס (גד

(ה) שקלל' בשבור:
נבדל בגלל מרטוחס בעבור ,כוס,
כבגלל מורס ע( ססכס סקודמח
ססיחס ,ויכרך ס' 6חכיחסמורי בגלל
(נר6כיס ("ט ס') ,גחון תחן(ו
תו' כיבנלל סךכר סוס וגו' (דוריס
)  ,וכגלל המועטת ס(6ס וגו'
פ"וי'
שריס ~חס(ססי"רי"כ) ,כטוןמונן

יסף

נקדע
ממס טס מד ,ססוגח רק
"( סכג7
סהע~ר קפי מזח (וכסו6 6( ,רוך ו(6
קלר ממות גופו( ,תגור מפ (:מדד)
כש סמליג 1כהסליד (קיטי"מ)וירכס
קבס כמדו  ,וכן (כ"5י""( 1מ)וירכס
 rh (150דור מדיו ,פייטו ח(",בסיו
מכווגיס (מדת ןוד ,ודרכו ,ס ממס
ס5ה"כ 5מר,ויחגור דוד 5ק חרכו מע(
למדיו (כס כס ("ט) ,כמטיך ננס
ח כ5ו(,nu:c .
סג:כס מות זודכניד
510פט! סכ 5כחנ:יח מ:וכןכי עטה,
סמורה עטיפס 3ןכר מס ,ביס נכגד
! (רוכ ע(
 15כך3ר 5חך ,רכןיוכ"
דכריס סג'':1ס ,מעטה הסוס ('סעיס
ג') ,וסזומסרכים:

טו( סטכד נגד

:

ס3סנח מקזוססיס 5ויסי
ם ר~מןוכר,

6כ( בעבור,י5יין ססכס סמ15הרק כי
,

6ת ככס ככסוח תקח מידי בעבור
תסיס(י(עדסכיוגו'(כר5כיח
כ""
מוכןסטיי קימח סעכט1ה (1סי5
ססנס)
יודט (מפרע כ5כרסס חפר סכ"רוח,
'וסכי6ס(יליד 151כ(ס בעבור חורכך
י(כס;'ו  ,)'7כמנתסכיכםמתסיס
יחס
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ח גי' שי' דלה! ,שךה ,ן4ל,חשר ,מנק,ןישה,מו,םע",
ען2ף ,סטן,ינףקן9א ,מארה ,שכה ,שלח ,שאחה,יךע:
חמך עם ענף (וגפ(
י .עפא,
3:ל גפי סקלן  IC)lk1סמוא רכים סר
י(פי ממת סג' ט'סמ
ו"קט( ונחשף"') מכין
כפכך סם (פגינו ,ו6ף כ
,

קו( (תס(יס ק"די"כ) ,

סמכם סר"כון סס גרופיס ,כב( וס עפאים יהר
ק ,סו 6כמומכיןכגפ"יסיחגווכו' .שוכה,
יכדןכסורמוהיסס .בד ,חומר,יינ
נצר ,סוגהו ט(סניף סעור נפ"ט ,ס,גח ט( מכד סעכ סי 6!1מן סטן ,כמו
הבד ,ס 61סעכ סטו(ס  (56ס6ל; ,ויכרח שונת עריס (כפסיס ט'מ'"),
ח,
היונק 610 ,סנן סלך סטותן  ,1(56כסס עריס עכיס (סלית 6תסיי
ת  6101ע 65כספקו ס( סטן .זמורה,
ו6ס גק5ןסלילן הסקר ס:ועויטכססרי
ס
(
~
ע
ס
ר
ת
נ
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ס
ס
ו
ס
ן
ק
י
ק
כ
ע גקר 6חטר,
(5מומ מןסג,
ף
ג
ט
0
גק5ן
ימיני
סקי(; גס סגת  ,ויטכס מכרכיו )61 h~pיי 1מסהטף כ( כך ,ודרך (,מרו
ן 6חר( 16 ,כחץ כפ"ע,
:צר ,ככן מליו כיכעיס (י"(. )'6 6מרכיכוכליל
ונצר מסבכיו יפרס .ס:גקיכ שכרקס סה"כ יקך 6וטורה ,ט( סססמ,מריס
סחתןגקן"יס ,אמיר ,פארה ,דליה16 .תו ,ט( סס ססו 6ומרת T~hc
מאמיר0 ,ו 6סעגף ממוכחן סטו(ס וסמוכחר שכס .זלזל ,סוגם ע( סעגפיס
ן סמוך (1
כר"כ 60י(ן ,והדליות ,סס כטגפיס ~ Cthiltכין מגוף סלילן כי
סגגכסיס (מעט ר6כ גסס רסיס .ס"יגס (!ורן ,וסס יו((יס מין סקלן
הפארה ,סו6סעיףסיכויכפ"ר מכוס וכמו ,ודרכם (סכרת (מען ( 6יזיקו
ן ,כת"ס וכרח הזלזלים כממרוח
טנ ר6כס"י(ן ,מחרסכיכר6כו ,וסס ס"י(
מ ס') .גמישות ,ושלזהות,
מבליס טגקיס ,וליססוככיסמבמטכס( ,יסטיסי"
ט(
גס יה
~(ט (פעמהירדומלמטוסממטס גסכן סתמו סצגפיס סמחפכטות*
(סיוק( , 5כמיס(ימוקדו( ו')ותמת השלוחוה יחפסטו נקורך ,והנטישות
""וכלוישכו כרומכ ,כמ"ש ניסטיס סס .שרינים
(ס
פארוהיויבדו כ(כיח סכד
כ(גויסירי .:סעיפים ,כן שרעפים סס טגסיס קעגיס סדכקיס ממסתרגים
 ,כנסססטגפיס עטויס 6מד ת"ג תכירו .אנסנים6( ,
סססי"51י:מגוף
גוכ6י מסירות ,וכפרי מתיחס תסוו Shגמ 65רק כחמר 16 ,מוס בסנסניו

י"ס
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סייגן

סעגף נימול( .טפוח
ע(נף ובסלת פרי
ט
י ססטגפיס
(ימוגן"(י"גח') ,רק יר
חשד מטת ססטיפיס מהימס (למש
גס (סס ,בסעיפיה.שריס(יפריסי"1
ר) ייזל כסטיפיס ככסס טגסיסיוסדי

(כס"ס '1ט') סירס סעוק5יס סכ(ו(כי
מחמר  6101מעגין מגסן סכססי~ז
סטו(ס ט( סחמל ססו 6מלק וננוס ן ש
גמח5615תייס(סססכולניגיסס,סמורShlחסכתכי
(מניחמרכס מ(י15ת כלז:
בהלה
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ו"גס i"Sr:סהרגס.הפנינ!יח בלהותל6יוכי"
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יכדנו סכ
"ךס פקהוס ט5סגורל רק כליווח עק סהכך הפקין (:
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ו כ( חיק
ומפריד ן3ך "סך נ:עוןו ( 6פ(( סמ',קכ ויפ
ו טרף :פע!ס,
(רן,.ק().עגי
 ..ומעקדפק"וסיעכזסדרו ונסגיע"זל ( lrrrntנ;ק.נ;וקיסס,.יביכו
(6פ?;
סט3עי ויכוכ דעתו ,ומכחקפח טס
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בוזה ,לרעב:

הכבזה דבר ,סו6כפיי ססדכרגכ,ס
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כן הלוע:
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חרפה ,חפר :טוך סחקון עם וכפגי כלנוהך (יהוק(,
(ס) בוזה,
ס" 1מ"ג)  ,ר"( הכוס כ5:נ,ך ,וגס
כ(נ(ס נסחרים טז ק(:.
בושה משמו ,כלטה מ6חריס;
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"וח פיך (דכר טס בו:כ(
הפר מט5מו ,חרפהמ"מריוסב; .ח
סה
(פ
דם :י
ט' 'rriJ )'1
חפר נדו( מבושה,וכן הרפה מכלמה ,יכויס "וחך,
3ירנ!יס (ט"ו ס') בושה והפרה,מוסיף ונכ(מהי (סריס ((5עסגיך"פגי"(י
ך ,עי
ותפרס ,בושה למכס מ"
ך ,חפרה טומהיג 1ר3ו (מע(סר6כו"כ:הגו גך(ס
יו(דתכס(ירמיסג'י'כ) ,ר"( מ75ססי 6עד(כוייס ,ל"( כ1סתי כט!;;י(סןיס
במכס וגבס ~ o)rתכ1ס ,ומ 75ל6ס ,ומפרסכיטוגותעורכו(ניעלסרחם,
ססי 6יו(דתכס תמסור יותר ,ט"ו 1גכ( מחי מנוחך (סריס הליך hr~:
י 6סמחגו גד(ס עד גכמיס,
יסמחפכיך 61נוך ,כס ספירסחי כמכד( פגי,כ
ס
נק גי( 1סמחס  ,יקפרה ושכגס (ירמי
)
א
"
י
כי החרי כוכי (חמתי
"
"
(
ייכ6היחופת
ס
נ
ו
וגושה מממס (ימטיס כ"ד כ"ג),כי וגו'בושתי נכלמתיכ
שחמס תבוש ,וס(כגס ס6ורסקטן ורק געורי ,ר"(ע"יסיחמהי כוסתי כשמי,
י גס6רר
ממחמס,סי 6תחפור(גמרי,כייקכט( ונס גכ(מחי  ,ot~nhnכ
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י כסה163,עד'סויהפרו,ההלס כ1םו 6( ,ידעו'( SbOrrt) ,ו ("כ) בושו
כ
וב613ס עריס סמסר 1יטר( ,חסדים והולמו מדרכיכם כיח יכוץ( ,מוכן.
ע" 6כיד) כי בושו כי הפרו מכקסי (סס r~wג"כ) גס"
ת ס6י כלמתך
6כן

פקה (6חוהך ,כהט"חיך :6ר
; כג"(( .ימעיס מ"מ ט"ו)
לעתי,מ.כ
ח!דקגס נומך ,וגס 6ח
ו סהעכח
בושו תם נכלמו כלס ,כ1ס 1כ("ה
כפ"ע ,גכ(מ 1כולס5יכ  ,1trhnבושי ו6:י כלמחךכידקחך 6חיוחך.
סוכו בבלמההןכי!יך'ס(כוף  ,(OI;roר"(יר,כ(יס כקח(ס סכ,י;ה 5ח כומרק
ו"(  cs?:1כפפו כהמס ע( סהןסיס ט( מט6היס ,טהס סקי כלמתך,
כטס גרמו ( ,rhrכס סם י"ג) יכר .(6ס"( 1כלמס r~r
(עקמך ,ה"מ
י כלטחך ,כס ס5ת
יובע כס' הם,צהטו(ג,יס 6( ,הבושו כושי נע!מךוכ"
החלמו:די עד ,ל"( ( 6תכום 1מוודקה("חוחך  irbun t~b-aסי5 6דקת
כ:!2כסכי כב' כטחקס ,ו( 6הכלמו נגדך(.יכניסג' )',ס'לפסיס (rr21י,
יען :י גוכצ lhrtl ,כו(ס כי סיטכ ע( כן ( 6נבלמהי (מ6חריס) ,ט(כן
בטחה ,וגס תכ(מ 1עדי עדיען כנחיפגי כהעמים ,אדעכי ( 6אבוש
קביעת(ע
"ולמים( .ירמיה י"דנ') נ :כע!((י( ,כס ("לד') (6חיך"יכי
כס
(
6
1
י ( 6תהפ'רי,
ו"כליס :ריק ,:בישו והעלמו ,חסו ("הבישי הבלמיכ
( :נימס ר
ברכ5יכס ,הכס כ1כ, 1כני"
" 6( 3חנ1כ' כשמך ע"י המקהך
( ,1:כס כ' י" )6בושו מקןכי (1ה חכ(מי מחהריסט"יג(והך,כי(6
ס(5י
י(מחפיר כגיס כטמון כננוח( ,גד
(" סכ:י(ו .כלמר; עולס ( 6הככח ,הידכ
תחוסיכוסו כע!נ,ס61 ,מרכך 'כינו ס"'6מר ,כי בושת עלומיך ,כס'וחך
כ(מס מן ס:(( .((:יגס ג' ו') ובושו ככ"י(,בו; שמס ,שככחי ,גס הרפת
?ך;.יס והפרוסק:.מים( .ירמיס ("(6 5מגוהיך כגלות (חהתריעוד(.ירמיס
נ"ב ,בושטכי כמעיו הרפה ,כ?הס כ"כ כ"כ)כ( רוטיך הרעםרוחומלסכיך
י 6ו תבושי ונכלמת מכ(
כלמה שיגו( .יחוקק( ("כ (') כמס כבכיילכו כ
י,
געיתי5פוןוגו' כהתיחסנונכורחס בושים רעתך ,נגד סר6כון 6מר חכוס
ויככב נרקיס 6ה הטי חרס  ,ניכרי ונגד3טכיי(כו6מר ו לכ(מת(.יכטיס
י כור ,ל"( בעהכיפל כ"ט כ"כ)( 6טהס יבוש יעקכ
,כצ:נ(ו)
בלמהם 5תיירד
כ1סו כע!נ:ס לח"כ גכ 16כ(מס מן  6(1כחספגיו יהורו (מלפריס)( ,סס
) ( 6תבושו ולה תכלמו :ו
יורדי כור עמסם6,יכ מקהיו( .ירמיס מ"מי"
ו' ט"ו) הובישוכי הוענס טסו ,גס טעמי טן( .תס(יס ("ס ד') יבושו
מעומס גס הכלים ( 6ויבלמו מכקכי שמי  ,ומוסיף (לנור
בוש (ח'כוכי
ידעו06 ,מכ(ינ;ים 6והסלהרים(6ידעו יסגו לחור ויחפרו 6פי( 1שסכי רעתי
מוס,וכן(כ :ה'י"כ)ומס כחוכ והכלם כמהטכס( ,סס סס כ"ג)יבושו ויחפרו

.גס

מסי

מ"י

י("

39

ראתר דעת אות בי"ת
www.daat.ac.ilאוו
יאי

.יח17סממי רעשו ,לככו בשת וכלמה סשס ,שפו  oD1nוכלמס עקל
 DD1nוכלמס,
 suמטף,
סמגדעיסעלי ,ר"ל סכמחיס עג רעוד
יוףני"מ) יבושו הכלמוסדי סך
שס
רס
ינוסו עם יחפרו ממכ סטסס( ,
עס ס נדרסעלי ענש נסס מלמס יחפרו וי36ח,עסיף  SDסקודס .מן
1כלמסיאחס( ,מסלט),יטשו יבושו ויכלמו כ( סגמריס 3ך (יסטיס
החטו קד מכקמ (פט ~פשס",זמ מ"6י" )6מנ61ר( ,מכלי י"ס לו)כן
"כלסו מס 4רתח; ר"לסמכקסיס מביש ומהפיר ,מכורע מסג'לoeop) ,
"מס גפפייכ1ס5:3 1מס ט ל 6ח"דט"ו)כלסיוםכלסתינגדי(מ6מריס),
ח5
6ע
3
ובשת
ל
ו
ק
מ
(טסחס ע5חס ,הס סחפ4ס רעתי,
פגי כמחגי(כעלמי) ,מחרף
כ ומתגקס,
שמוריס יעסו (י פערן ,מגס ככועס ומגדף ,סכ(מס,מפגי,6י
5דנר 6,ח ל6מריס יסוגו ויכלמו סנ1םס ומוסרכליות( .ט,ר6ט')'1
עמס(,מס ס"טו')56יבושוגיקויך בושתי ונכלמתי כחור לעע( .יסעיס
ס'מלסיס 5נ6וח ,שיכלמו3ימכקסיך ל' ג') מעוז סרטס לבושת וסמסוחכ5ל
קלסייסרם .הקווה,סו6סיקוס מס' מלריס לכלטה ,כקרתי( .חסליס ס"ס
31 ,סל 6גטכחס חקותו ג') 6חסיוטהחרפתי וכשתיוכלסתי,
יתכעסו
י והמבקש 610 ,סמכקם  610ט 6סס סרט נעטו ,ושדוים מ
יכ1ס מטנ.
על,גיונסלול  ohvכעסות (ו כסת כשמי1 ,כ(מס מהקריס.
כו
מרן נש
י סליך גס6חי (ירמיסנ' כ"ס)גסככס בבשתנו שכסט
גכלס( ,ופס מ')כ
חרפה ,כסתסכלםהפמ ,מרססין 6כלמתנו,סמלי5סטוכס ,כטככ ככסחו
ו נסס רט ,וכלמס 1סמ5ע סע(יו סו 6סכלםס מ6חריס.
מס ממחרשן!יס
מס ס6סס 6עך ,בגס  ,ש"ט .היכעי
ס ס"6ז') תחת בשתכם מסוס,
* סוטםגפפי ,וכלמה ירוגז מלקם ,חחמ סכסס
(פס ט'י"ג) יבושויכ
יעטו הרפה וכלטה מנקמי רעתי ,רו3 5ע5מוימ65טוכסכפלים ,חמתכלמס
גלד מס ס6מר חמלס,כי קמרו16יכי מ6חריס ,ירווו וי71ט opin 1ל6חריס.
סורגי כלמה
י ,הזמרי טסייוע15יחדו ,ר"ל( 'snbתסליס ק"ט כ"ס)
ל
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לל
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נגוף ,וסומרי גפסי טל סגפם,לזומר ) (otlnhDויסטו כמט
יבשהם ,לח"כ
שסיס טעו ,ו6ח שמריססוטי ס"ס ,יסטו על סכג7יס כסת ס (כע5נוס).
( ,ירמיס כ"ג מ') החתי טפס חרפת
רדףוחססוסו,וללק 6ומריסלהכיסגי
כי6ין מ5י61 ;5מר,כלסיס  (6חרמק טולס וכלמת ט1לס %ר ל 6חסכם,
י op1n ,נפם ט ,%5וכלמס ט~דש
.סמם ,סו 6סיפוך וטח סוטףיפס
פקסס:
יצנוף,
לפסי לטורמי מוסס,מיסוךפריכ
יגלו טסם חש על
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(דק סכדל טת ספט 5בת ספסל שסם מסכפו4ס .סור6ק ס(:
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והמעי,פירט חלק סמטי ססנכטן ,מיומךח( .טיין כפירוכי ע( יפעים
מ"ט :)'6
וככומסגי1טיס ט( סטוכרים ( 1סורהס

(סו) עינה ,סן?ה:
סי( 6פצמיס מקוכ(ת ,ל 6כן בינה,
בזאה חכך( הכמה סבינה ,מחכמה ,סי 6סמוכגת ככחסנ~כין מעלמו:
(מי) 4לע ,שחת:
טז מסוכלם לעגו טוךכמ5י"יח כ6י15
בלע ,נכגין סככך מכמהן עםמנגין לעסו '  or51גכזל מן ספצ( שהת,
ן ,Ica)nכטל:
סק( ,כוסכמזייןססמתס נמורס ססיפע( ממגויזיי

(("

(יז) שים,זרע ,פרי-בטן:
ומונן  k-r3ספ?'ק,סיחן נכוריפסעי
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בעיר ,עיק ככתמות ,סקנה ,כו(( כ(סקיי:יס:

(ים) נער'וקיל:
ההנדלכין כער נכסיל ,ססכטרות

סי 6רק מחסרון מוט ,והכסיל ,סו6
יוכ( (סיות חכם ,ורק סגנוידיעותיו

יתגסג ,סגרןף מתקותיו:

סתנטרס .נכד( ממן ספע( יצת,
בקר',יצת' ,ד-לק:
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 ,והצתי  06קריו סטגיח סט לפעל ש  SDסומרן,
~מיסכאיי)
נצתה כמדגרנססט'י"ג):
(טסנ' ל"כ) ,ומח6מז  13נס סור6ס

(כא) וזה ,סימ,סימכתן ,ך9ש ,סבר:
בצה ,טו6ס6ומס_כלמס 6סר כספות  .)'1פים610,סנמ65נטפתוחסגסריס

ס6גמיס ,סינ6ס נמ3 6ל 6בצה
(6יוכ מ'י" ,)6וסיף מגרת 6גמיס,
וסח~רס ביותר ומטורכח כלוכ טס
סת'(יס ומרסיס דקים .חסר ,סי6
6דמס 6כקית סגחרככס כמיס וסיתם
לטיסס ,וכסתתקסס מן מסמס יטסס
ממגם לכגיס ,כחסר מו15ח(יסטיסי'

וכורות6101 ,לח סיטכעוכו סרג5יס.

פיט-יון,טיט ממחונק מ6ךטדכיעכע
 01hDספו 1ל 6י .65רפש ,סו6
כמקוס ממיס תנרס מסמים טטנוס
למטלס ,ויגרסו מימיו רפש ופיפ
(י0עיסג"ז כ'):

(בב) 3צע ,מלל:
חיל סקמגש סטסגיס כטמן גסס,
וכרובלעסיס:
yS1מיוחדזממתסגרוומת3 6מספס.
ם:
(בג) וקע,ומשיי
 ,7ט,),כיכגין ונוכחל  65סיס סלם
ן סגסלס סט5ס סגטסס טיש .בכן  ,63בצע ,ע 5מללקט
השלים,מליי
5 SDד סס(מוח ,כמו ותשלם ססס1 7ק(ק ,51מד5ס יבצעני (יסורס
כ 5סמל6כס (מ"'16ג")6כנגין סלמס ,ע"חי"כ) ,יחריד
ו ויבצעני (6יוכ '1
יורוננת ס') ןיעוד ) o)hכ5ס עריס גמר ט65
כימנגין 50 oteס6 .כל,יז
ך סטורת:
ט5די
יסדו 6ח מניחוידיו תבצענה(עריס
(נד) עקשה ,שאלה:
(חסליס ק"מ ג') ,בקשו 75ק (שגיס
הבקשה ,פ% 6נ ,ולכן נ3 6חנע 5נ' נ') ,בקש קס5ח למ 615יכף כסן
דכליססגיהיס ,מבקשיס' (קסלחי"3י') ,וסס(6ס סי 6כסס:

(כה) ורוש ,ארז,טילון:
אלון 610 ,תקטן .כרוש ,גדע ממט,
וסגכוס מסגיסס וא 6הארז:
שלשתםמשיגיסמזרמתסניזו( 63ר.1
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 .6100גאון ,סו6חון מקס .סמחג6ס( ,מכוכ ככר  ,610נמו סית7עס רעעי:,

3אי

סמסוכנוו6יוס מטקס ,כסוטר,נגורס,
חכמם.
 ,יכר( ממס

(ב) חל ,פדה:
הפעליפ  o~bמכעוס כל 6מר ,מלכך ניאליפדה""5ר ססדיס וסס(5ס
סור6תס סטקליח ט 71מוסג מיקסר עמס,כי כספדס סיפדסיוסל
ממגוהיוס
י וטנדותמסיסעליו,
יטיגו
6הר"סרכ,סיבדל .נאל,י
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5יין(ספנשו(ף(ח (יעי ס'ע
י עליסטיס ("ס (":)1
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סג6ו(ס מלןמקורנס,נעלידס
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,Sl~JSכי ט( קיקלקסריונ

~רוד,

דעכעה

תלם:
1סטמקני
ן סח(מיס ,גקר 6גדוד ,וס61
נהדס חרוט גקל 6תלם ,מ(ס 6( 11תתנודדו (זנריס יגד :)'6

8ךל' ךסם:
נגיס 61מונס .רמם ,מורס סעחק
נדל ,כקל מורס סעחק ככמותותיכהו ,סמקוס מפס(  (6סרס6 ,ו סמדרנס
ויגדל מנער (טפטיסי"ג כ"ד) ,וסמ(:ס -ססיפוך מן גדול סו 6קען.
ומן רם ,סו 6סכפ(:
וכחמס ,וננגין ככז ,מורס טלניןע
(ד)

(ה) ~דדלדת ,נפלאות:
בפסיס  ob5~oמגכעות סטנט
ופטורותכטכעסמחמידיס ,סמפ(י"יס ןע'גי ריסס. pbnt ,כיפלת
כדולותי5ייי
ס6ך ניכעח נדוני סהוקריס סחויךיס (ס"'גס ו(סכגיסס חמת מק
מגני(
ש4ח דטנט (ססינן .נפלאות ,סם
גענט-
גדר

יאיר

(י)4י
ר' לשוה.

אתר דעת

www.daat.ac.il

אות נים'ל

נדר( ,חב מ"ש "נמס

ארי

הק 35

 b'oמקו5יס ,וסוך מור מרסון וסיו
טשוכה ,לשכים נט'ג'כס (כמדגל ("ג ג"ס):

כווכח ככקףט 3קטר מלכותו .לפד טס
1ז) נוי' ~ם' ~אם:
ן מדרגסיותר גןו(סמנוי,יטן
עםיעיי
ס כסרס,
סםיגו מסרס נוה תמורס סנ,ורס SDקיכון 0גסוג מ,'6
נוי ,נס
ן קיכת גופיס1 ,מ'5גו ונוי ,יורס רק ע(קיכון (כךכלי מוסג
" ,ומעיי
וף
כיח,ק( (6כ"ס
י 6חר .וכשנווכן
כחס (3ר6כיחי'ס') מלס מרדו6י
הגוים כ6ר5והס6 ,יכ((כויו(מכסחוחס (1 )'1חחיך (כו oל
ם וסכרחיך מן
י~
nנcוt
בנויהם,וכןסוכת( טוד (כס סס (') .העמים ,ר"( מן העמים(כ(סגסתיסכידי
סכ,
ולמד מוס כי מקינון ינד( מרטסו ,מקונס וסררם 6כריהך
55
ממ
כ"רכטס דכריס )6 :כ6ר5ס ,סית6חזו ובנוים ספמותיס 6סר ססחח
"6כיח
ן טויסס.סר ומוסל
כס(3 )3 ,סונס ,סמסס סידכרו  ,03מגוס (ך,מידם"י
ג)כמסמה,::טעמו מלס,ד)וטויסס ,הסיס סס ( .,3וט"כיעיין יסרק(3ריכ
3קינ51ס סגעסס כסככמחס (סיותגוי מקומות גטם עם,עםיכן( (6מ"כי"ה
 ,עם הרוכו ::סריס קו"חי"ר),
";:ד ,ע"פ (מוסיס מטחןיס החקקו ;סל ,':
קינו5ס חכנ עכב עכ יקי
ל
כ
ן
מ
נ
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ס
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כ
נוי
ס',טסיך ;:י",,:ודק כטחכיר5ס(דבר מן סרכף
רקמ5ד סמ-מכ(ס6סרטויס
תכימס (ג1י 6חד ות(סיגט ,כגרס ססו 6לכ וע15ל16 ,ינוס ססגוי,כי

(יקד

סמגסגח כצנרי סגו .ונרןף טס
ממ(כס ,רקססי6הטיירמ5ד סמ(ך
סנו1ס( ט( סמדיגס,ועם מ5דססתכנטוח

למלך ,ומר ,ס יכוץ תמיד csnעם

נכיויי סקיין ,עמי
וכגממן (כס"מ
ר ,עם ט (נמדנר'"6
כ"ט) 6( ,כן סס נוי,כי סחיחסות
סקינון (עדון סו 6מ5ד סממכ(ס ,ו(6
מ5ד ,11~tPOולכן (6יסדקטסיוימוסי
סקגין ,ומס סנמ 65כתס(יס (ק"ו ס')
לםמוח נכמהחנויך .ונ5פניס לכ' ט')
ייגח;וס ,וס' (56pTiס'(כד,
ויתרנז
כי(1יתיחסקנין גסכגוףיצירי
ו כטקסס
 ,עמך ,עמו,

 ,קיפון נדו; .יכס  ,cpכ6
סו 6י5יי
(פ:מיס ט( קרט והרק מן סקרון ,ונס
ט( מנפחס מק'חרת ,עם סחרן ירגמו10
כעכן,ויקרץכ' ג') ,דעתו ט(כטימדיט
המתמד סס6( ,כן 06יסורנוי ,כ6ו
ס ר)כווגס ע( כג כחומס .לאום,
יכי
גפרך מסם כסורקתו ט(רומסס,:ח,הדח
מ5זסיס (ס דח מיוחדת ו6מוגס"קח
ח5רפס ,סכן מלינו נכר6כיק רנס לפ'
מ"ג) ולאם טלאםיכוון ,ר' הרכו:6י
טדכ6ןקריין 'סכקס ,רטמס ,וס3תכ,6
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והעושק hto ,סמעככ 6ת קמפ %
ם( 6כמספט:
הגוזל,יגזול קוק מניפו מידו ,חנינונידי
סנזע סו6סבר'ס כסן מסקרקע וסמול
(ם) גזע ,שרש:
ן ממלק[
' -י
* ,סנדל נוס משרש,סיליי
סמכוסס כקרקע:
מבואר נסנן( מס בדמיתר(רדפיו,

כגור גסס כ"ךס') ,מכולל ססו 6מ3
4ל' שמחה ,ששון: ,
פטולח ססמחס .עחס גכ6ר,
י
ל
י
נ
שטחה,סי 6ססממס מתמידית ,ושטחי(יו(6כ',(h"Qגילו ושמחו(סמ
סקוס סמם טחייטנ לנו ,כ"ג) ,ר"לנילו עלסיסיטס סנחחוסמ
שגו ,ל 1טל כ( דבר סממממ לכ טתס ,ושמחו61ל תעלנולסכל ,שמחו
5יס ,ושסחת כחגך,וסייס 6ך  nowכס'וגילו לויקיס (תסלים ע"כ י"6
) 1
(זנריסr.pי"ר ע"ז),גי  ohלמטוה ר"ל שמחו שטחת תתיזעו נס'6 ,נל
י סתטמי(]ו ככללסכיר גפ(6ותע
יעסוק טוב בחייו (קסלח נ' י"כ) ,טליד
שמח כמור כלווחך (ססי" 6ט') ,סמתחדסיס כב( רגט מחוס ,תנילוגדוע
ושטח כקסת שוריך ומסלי ס'י"ח) ,אנילה ניסוטחך (סס ט' ט"ו) מען,
וכזומס מרכס ,וס 61סיפך סעלנות ,אנילה ואשסחה נחסדך (סס("6ח').
ג פויס ונמלכת לכ ררו אנילה3 ,עתסחחןפוסמחסד ,ואשסחת
לכ nowייטי
גכ6ס (סס ט"וי"ג); 6כלניל ,ססמח לסכל ,ומפרס ,אנילה,יען 6סררכות
כרכר טוכס ויסועס 6סר סתחדס (ו 6ח טויי ע 6ססנרחגי כיו 6ויכ,
למרקססיגיו כרגע 61 ,11עו כ6רק טל ואשמתה
,יטן סטמךח נמרמנ
נ
ונר חזם ,נסורס טונס 16 ,כלטלין רעי ,וסל
ימלכס (ס61 ,גי כא'
סס
לר
6כר ימ( 6בו סתחדסות  SDססמחס .אעלוזה ,אנילה כעסי יגעי (חכוךק
וששון,מליין ססמחססגלויס ,במרקס ג'י ,0רע 6עלווס )hwסריד,
ממחתו נפוסלע"ימבהרי 16סקנסנגדי כשעלעל יף ת ,0ולגיוס תשד
חג 16 ,כל דכר 6סר יטסס כפוסל כמממס תמדת ט" ספדסח מסמס,
לסר16ס טמחחו ,טמן  11WWחמת 6כל מ5ד סס'oib 61יגעי תמיד( .תסלינז
(יפטיס ס" 6ג'),ומפכחיתכלס לששון כ" 6ג')ס'כעגךיעשה מלך ,קמח),
(ירמיס (" 6י"ג) ,ט( כל כחי משוש תמידיתע"י עחך,וכיסוטהךכעעתסוערם
ניסטיס("כי"ג) ,משוששפיס ,משוש שסיע (ו ,מסינל מ6ך על ס;ממס

י'
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(סמחמזעת,ומפרס,ישטח,כי שות(נו ר"('יסר (6סגח(יס סעו שיד(יטשס
ס  0(16דגל חוס רקיסממ1
גחת (ו ,כסכר ,וינל ,יטן 61רסת 6ין ,
שתיו נ( מגעת סקס ,סכ( עת מקף סע35סו טתס,ויעקכ ס(56ס סו6
י( .1נמסרי (כ"ךי")1
סיתפ(( 46ך ימ65יסועס ממדם.ניל דכר מוס,יג
*ניל6כילדיקויולדמכסישטח3ו(משי כגסו(16ינך  (6תשמח וככסה שינל
י  ohגפ(ס6יכ סממ (טקס,
כ"ג כ"ד) ,ר)מכסח4י  D5D3ססו(וס (כך.כ
וישח אמסתמידית ט"י טת ס(ידס ,כייפ( 6(1יקום וסממיס ט( סעיף,
(6"1ויולד,וסידיקחלוי ככחירסויגיל וכנכלו  'DSסעסיג( (סי סעס.
חמין סמחס מחוןסח ט"י מנומר כב( 13כריסמ')'1וסיוכנכול הפריס ושמח
ן ,וכגיסם ירק ושסחוינל
יוםממדס66",(,נילריק,כי6ין תקף (כס כמויי
כווילס53 .פייס (נ' ט"ו) כיוס ססו( 6נס נס' .ר"( לפריס יסיס כגשר
ן (6ירמו 3עה,ו ,הכס יסמח כמו סמחחיין,
יקמר(ירוכ(יס (6תירקיייו
ידיך '0 ,לגסיך 3קר3ך נכוריוסיע ,כסיין סגורם כמחס סו 6מחון (עף ק
ישיש טסיך בשמחה ימריס כ6סכחו יסיס סמחתסט"י ס' ,ונרוסס יפעמו
י( 1ככר ט(סיסועות
יג
י ט( סקודס 1
ינילעליך כרגם .ר"ל ס' (6סיך מלו
בקרבך,וגסנכוריכת(סוסיע,יוכיע ,סחדסות .כתססים ט') (כן שטה
)'up
יישישט4ך (כי וינל כנווי ,ר'( ט"יססויחי ס'
גסרולס(סוסיע,ע 6עודכ

בשמחה ,יעכס מעולס (עות סכמתם וגו' וב( קמוט,יס ממ (כי כחמודות,
סכמת טסך כיכועתך 061 ,חו6ס וככוריסיתחדס 3כ(יוס גל3 .מכקוק
למעמיס עיוסכ ו( 5יוסיצך תיכף'5( ,ט"ו) כטכס osroוגו'יכיסו
י וס תסיס סוחחך יחרמוויחספסו 3מכמרתו ,ת"כ ישטח
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כתרסיס(1"5י")6ישטחוססמיס ותנל סו 5יון תנלנה כטס יסווס

)iUD

סקרן ,ססמיס6ין נסס מךס,כי מס מספטיך התסקס 1"5ח') ,סר5יקיסים
ככוו ס'( ,וס לקיסממ,1וסירן רגע כסס (כןיטממ6 ,ךניוחציון
ו רגעים כסמספטיס כקכיעוח
תגי( ט(סמדס.מם(י(כ"גכ"ס)ישמח ס(6ימי

36יך 61מך ותנל יו(דחך ,ע"ר מס יגי((1פרקים .טס (ג"6י') תטמיעמ
ס ששון ושטחה ,תנלנה עצמות דכית,
הכפכחי,גיליגיל6כילדיק,יםוכרי
סח(ויסכלידס כמו מטרח סמכמס,עו"ד ר"( 6תס 0טמיטגי סס1ן ),a)lup
ס ככמירס1 ,םעמס כסככי ,ומא( מקוס סע5מחן
1חג( יו(ןחך ,חטסחיי
 h~ruוסעחבכיך ובמך(,ועי'כפירוסי כמדוכ6יסכיעוגילנגזיתמיז ,תג(גס
סס)( .מס"ס'6ז')סכילתיסמלךמוריו מלסככ(יום ו63עסיס (56ס לממס
י מזכ6ס ירנינו ככ( רגע
ננילה (תמ(ס) ,ובמ"כ ונשמחה כך .תמידית ,כ
(
י
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ו
ש
י
ש
י
ם
י
ח
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ש
ננילה ונשמההבו (תסורסקי"מכ"ז) ,סישעס .ה
36י
כי
ננילה ונשטתה כיכועחו (יסעיס כ"ס ימללו קכר(6יוכ נ' כ" ,)6רולס קומר
ט')כג"( .ישמחיסרק(כעוסיו,כגיליון ססממיס כער סדם סמסממ ,ש
ינילו כמרכס (הסריס קמ"ט כ'),כגי (סס "רעת  nSIPDססיסס ~צם
5י1ןירקו סננ(וכס ממוךטחתמיך וסגסיס  hsnיסמח (כס) עת ימ 165קכר(6 .
יחמידו סס 1יגי(6 ,1כ 3יסרק( ( 6רמטטחיסרם(  (6מל כעעיס (סולעט'
ירלצ nhrרקכעוביווכורזעולס יסמחו  ,)'6ר"ל מממס 'ממודפת כעמים Sh
חמין .השמחים (עס1ח רע ינילו תסמח טמסס .ושכנגס מטמחוון וניל
).תיסף עטסחהתיל
כחספוכות לע כ' י"ר) ,ל"( (תסיס ס"סגי"
כשמחססהמידיח(מססק"יס (עסות רע מסעיס עץי' ,ירמיס מ"מ ("ג ,ידל
"ס חספוטת"'6 ,ו) נעכן (6 Sh .שתטחרנ
סס
י,ס מכעס ,ו6סיקרס (
כ
(
"
ן
כ
מ
:
סוס ונר סלינומתייגי( .1ישמח
(0ס(יסע"גד'),מוכן

;.לי

עקיס טר5ס כגנופמ סגולך .שכי,
) Ooגלות .ש'ק.י:
ק טס16מס גסכם (ענוש
י
ימין סרקסמ"
הבדלם כס ,גלות , 06 610גנ(ס וספמוחויעומס )mhnכמקומס,ממיער
כ(ס*מסןכןיח6חד כס טד עוכן ססגסכס דיגו ממסי ,נידי.
והקוי
שצטנ,ססננ(ס מפכי ככונס ((כח ככ(
:o~nb

ויב)הלטוי

 ,בדר:

נל6וד,ימין
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ננויחת ממורס  h~aיכמנו סג(מת מ"טכ" ,)6מע"ככרסוסומו"(3ר"סSD
לסוט6יפ,ולגי סכו(ס וגלמודה(יסעיס (דםסכןככרכיסיסקורין(גוסנלפ~ס:

(ינ) גמול ,השלום:
תשלום ,סו 6טהר ך3ר לן ע13דס
מס  ,ונמול6,יגו חס(ומין,

רק  thlneס:ו(ס (,ולחו ,פעמים
(טונס ,מעמיס (לטס ,וסכן מ65גו,
נומל מוב ,נומל רע .בטל קעעמיס
ס5ייןשנגמלס~6סכר ט( מטסםסטכר,
(1פ:מיכמליין ססגמ (1סו 6מכסס
סר6ויטסיו גמול ,וזקרך נמ (1ט"מ
י 6חס
מס סיסוככ ממגו r~1D ,כ
נסלתני מטוכס וחי נמלתיך סרעס
) '6 ShtD5כ"ךי"מ)6 ,חס טסיהעמןי
פטעס ר16יס (גמ (1ס61 ,3 1גי
טסיחי טמך סטו(ס סר6ויס (נמ(1
רט .וסגםתשלומיןשיגסמסקיפיס ט(

('ד) וסר ,שם:
(מ24 )1ש ,כעש:

חסכס  16סג6ס קיוו סחפ4:ח3יי
יק מסהיף ע( סיקס
כגוחן וסמקנ!,לל

סחוג מ5דכמייכ כטז ספטו(ס כטלאם,
מבג שול מנקיף ט( קמר 6סנס,
ל~
(
 ,Oh)Dל5ון  16יקמח  ,כיןי:מקכ
וסג~ש ,עש::יעדךגחלמיכמו"נ?.-
שלםישלם ממכעיר 6ח שכטרם(סתות
כ"כס') ,ושלמי 6מ(סיך(מ"כד'ו'),
י כסס רק
( 6י5ןק כסס גמז( ,כ
כחספוס
6ין
חס(ומי ממון .וכן
סגס(ס מתפע( כגוסו כ 6( ,%כן
כג מ ,(1מעיקר מפרח סגומ(ornn ,
יחנט( סיגם( כרע  16כטוכ,כגוף 16
כגפם ,לוס רסע ( D~Wt 6(1חספוס("ז
כ" ,)6סריקה ,תפ( 1ס מכסף ,תת
שיך מס ג1מ(:

הגדלתים רסנן( ,De",תם ,נמר:
נעש,מזיין סחמטססיחירס; גדעמסיו ~:wp

4ית

(ג4ת סרוסעיקרךיזח 6 (61 ,)'1סס
 ,הרע:
(פ)1
גדס ( 6יקרם (ימוק(6י"ח 6 ,)'1כ3
ו6(6סס ,וסק נישה ( 6גמ 65רק נמקוס וס,
מ65גו כמס פטמים כחגיך ושרסיס(דגריחו"( כבכח (פרק 6מר
קרינם 6 (56סס61 ,כיעל ( 6קרב ר"ט) מפריסת נ'יגיס (6סיס 3סכ(
טיס (נר6סיח כ"טד') 6( ,ושקרנו סוכרים,טסיו יטפיס רטט( נסטרים
ממס
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 ,וקריבהכסטייסס טתס ,ו(פ"ז

ממסחיש ,רק נסכי( סנקכות ,מכלן
י(
כב
ססקפטיססי .ohtn 6כ
(סעטח ס"1כיו
ו"ליסורי .ערוס סעיטכ מ5דו,ושיך
ומגס ססכז( כין נישה לקריבה ,קרכ ,מסמ"ג פס סיס סכיכוכ
ך ססיל גנם .וסוט כפתור
הנשה סי 6נכ"מטיס 6חס סמו (גבח מ5דס וסיי
וסרס:
 %סךכר סרניו עם,מפנינזיי
ת5צ

(א)דשיה

אותדל"ת

?,שהו

הדאגה

מדנומן יקמרו כליכס(כיינו (יסוסע

מחסנותכלסירענקט(כו

נס
"פועניו,
וק

(ב) כאה ,עוף:

כ"ככ"ד,

' ואראה סו 6מפגי סוגך
עיכו('עסית  6רע:

61ס ( 6סדאנה

ןעפיפסכמסירותגזו(ס ,עוף כדוך סעף:
דאהמ5יי
*

6ח
סרנם 3סככ( וזטח (מען
(נ) דבור,אמירה'שייחה:
סומעי6 1ח סמדונר ,ג6כן השח ,סו6
 at~ytnאמר ,דבר ,ככר סכזפוס ,כקין מע15ר (רומו ,סימ דוריסכצי
הכעכור מכדי( סוד כין זרח ,ממרח ופכוכיח5יק (ו,יסויט
כ( סטורככטיו:
שיחת ודבור,נוסיף,כי ממזכרירכל

סניי

י

'שליםו
(י)רירים
ומדבר ס61ספלזטלית ,חומלים מס

(ח) דום,סשה ,תסק:

סמ(וח 1סמ(י11ת ססרטיס טכס ידכר

6חסיגיי:

סנטי*סיטם

מעניגכ

יכחשחי

פעל דוםמק"ן סאסקס מןמזכור ,סזממס( ,כסריס ק"ו כ"ט (') יקם
סערה
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סערה (זממם(fnhl) ,ויחשוג(יסס .סחמ(ס "5ר טקמס ססטרס (ןמנ:ס,
שתק ,מריין ססתיקס טסית סיפך כמ"כ ויחשו נציסס ,וטי"ו ויסממו
ייסחק ,1פסיס (כס מאגס סממם
סרטם וסריכ ,כקין (רגן ישתקמדון כ
3פי טז( סרעסתחוס:
(מסטי כ".1ל) ,ומממו ס ישתקו,

מ)דין'סזשט,ךיב:
סדין ופסק סטפטיסכפי שרת ספין.
דין ס~גמ ט( טטגות נטרי דינים (פמ ריב ,סו 6מביכת סנע(י היגיס נין

מדיין סטומעס .משפט,יצייןנמי

(י) % ,%י,% '11ושי :5
אביון ,מלון אבה,וינדר סת6כ(ן3ר
וקיןמסיגר5וט(,עיין 6כס).
דל ,סו 6מס סט5ס כסהח (סתסר

ממון ,וסוף מקכי( עםעטיר6 ,ס דל
)1 ,כ 6גס ע(כ(
ו6סעשיר(רותג'י'
סהרון ,דלותורסוס ת6ר (כר6סיח מ"6
י"ט) ,מזוע  onbככס דל כן סמקך
(מ"כי"ג  ,)'7ו %שכר  (7נסוס
י סו( טון (6
מקוס עצ 5זקס,כ
יכנע(יקח 5דקס ,לקסטני.עני,י%5ן

ססקיטס וסטיגוי ,ומסגיסימ65כגיטס

י

כרמס:

מסיוחו דלוקיןידו מסגת,וכן רש (6
עני% ,פ"1עני סו6יותרכן דל,וכן
אביוןיוסר מן דל ,מקימי מטפר דל
(6ף גס) מלספוחירים אביון (תסקיר
קי"גו') ,כפסו דל ויחוס עני ורש
750יק(1כס פ"כג'),קלי
רטג
ו nכ
סf
פf
מרר ,ובוס ל5סייך טפטוי כי
סמספט 6חו ככמ סלטן(ססוימ ע(יו),
שוס ס' מוגן דל (נ:ם(יי"סי",0
סכום נ(17ס סעודתו (Irlsזכיון,כי
מלויס,
ס6כיון(6קוס לקיקכצ,
ומדרגםסג(17סמסס(ו6ס(וסי,6סגחעס
 6כמחגם ,לכן תמול ים(ס( ,1ס6ו
מלנד סיס(ס ( 1ס' סמוכ 6ף גמול,
סס 61נזו( מחם(וס (כלכר כקרתי

יסד(

ר5וגיח מיסו( כסס טי,כן גסעינוי
ר5וגי ,כמועניתי כלוסגססי(חסרים
("סי"ג) ,סמך* נב( מקוס סס כנזרם)יסים* ממג .ניטעים(י"6
אביון ,סחיט מטוגס *5ק6 ,דרכס ד') (ספוח מוין דלים 11 6(( ,דלים
יסמי,וכן(6
ח6כ (כ 3זכר וקין (;1וכן סומך דל  qhע) לנוו( מססטעני
י וגכגט ע מדין 6ף(גי( מהסט ,ט"מ:
י( ,סורות  6100טג
6ל ענ
ב!
(ח)רלה,שש
סמוקים ט5ס נלנ*ס61 ,יט חטטת
דלח 610 ,מג* סמוק ,כמו מש ידלנח(משיכ"ס) ,וט"מסיס דלי

שגי

D
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ר ,ממת,יקיזו.כי 4ש65נו מש סמוק נס ,ושאבתהמיסכחסוןממעיני
מננקי
ת
כמוטס (יסטיסי"כ ג'):
גן שאב,,ססו 6ממטץ
"
(
סמכטיס מימע  50שם 6(1 w~he

לית,

(ט)
t~uJfשמח:י
נפתח,וסוף) ss1דלת,ניןכשער
ן כפחח b10D
נבדל דלת משער,גשם ,מדלתחריק ססי 6סמכה סחי5ון,כי
סמי( ספחה סכניח:
סלה מסתרסוךסספחומנשער

*

גי

 ooth)nl ot~lnoכזמן ונמקוס ,ויטעם
(י)
דמה' ,חשב:
"
נ"בכונויוגו (רוב .המחשב לוקחליוריו
ההדהה (וקחליוחומסמיטיס ומזמם מכמוה
וסכיה סמוסכ:יס נגפם
ונר %
י
כ
מ
ל
לס מכ;ט
ט5מס:

י%

(יא) ך9יון ,משל1'1%1' ,
(
(
הדמיון 15דק  06יומס וגו (דכר (סס מט 6( .כן מ65גו כד מי,11
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סגט(ס מכח סכיגסנידיעס פת6ונמת ,נספרי מכמס ונקור ססכ( .סמוחסיס
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(לילות) לזיסזרכיס ,ירושן,מכויץ מסג"ל.ירמיס(ו'י")6
חמרוליס
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סמעכיססו6מסעך ככ( סזרך סג ,(17פרעי סדת .פיכס ט') גור דרכי
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%יש ,מף( 6פון נתיבה ,מ מעסיס וגוףכוחיסקטגיס שס .מסקי (ג'ו')
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ילטח נתיבותי ,בארח ץ 6ס(ך טמט
י .ר"( 6חס ידעת ס6גי מוכרם
סםל
לילך כגחיכ מוכו( ,כי (6 06ך
י ,וכ"מ ס(16 6כ(
כ6למ  ,טמנו פס(
ללכת כלרך .מסלי (ח' כ') בארח
75קס6ס(ךכחוךנתיבות מספע; 5דקס
ן 6ךס (מקוס ,וסחכמס חרס ס6למ
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מוסע (כ' מ') מגגי סך 6ח דרכך
ם וגו' ונתיבותיה ( 6חמ,65
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סוככי נתיבות ,ימידיס סרגי(יס(י(ך
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ן נרך ק5ך מ6ך
::ור מסם שעל1,י'5י
סיחן(סוגך סס לק (סריס רג( עסגימ
רנ( ,במשעול סערמיס (כמפכר כ"כ
כ"ך)1 ,ט( 6'1מ"6ג'י') 6ס יספוק
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