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ממספר (מסר  mnronס1(1ת וזמה מולס  (:סכחקעות סנומס3ס
וסמיך נפרס:י 6יקמרזנונים ,כמו קם כמוח ,וכ,ס יוכנו ססגוייס ניחוק(6
זנוניכ )~'6 UGI,
6סחזנוניםועדי

י

)

(ש) זמר ,ששי:

6גכי אשסי,רה אז1ט3ר.6המס56 ',כויכויל

ונח כק( ,מונס ססעלס סנ,
נח
מחועכ ומסוקן (11גמ ,כש hio
סס'י"כ),
onhירסיס ונחתנו(מסיי
זנח ס' מונמו (שכס כ' ו') ,ור"(
שכמסעי(,
תצמיקמעגיונמעט(ו;יכשכ
ס רסס (כ(
טורס סטסס כטוסלוי

י(5מ טוך (מכרכמו ,כמו (דס"כ ין5
ס וכניון ורז"(
י"ן)כי הזניחם ייכע
דלש SDסססוק 1כ( 6 of))cטרהזניח
סמקך  rrhומלכוחו (מס כ"טי"ט),
סטמ6 6חסכ(יס כמס סט3ד כס (ט"ג.
(וכדס"6כ"חט') ו6ס  w~rtnיוניהך
ט סיעסס כך רוטכ ססלמקס,
(עד,סיי
וכשימד
( ונח מעזב:

?. v
כנמסעקומוע
(,,."1-ס י),
זמר ,כי 6מדרגםיותר גדו(סג,הש.ר ,כהזמר נויוחד רק מס כמטכם (ס' ע(
31כ"נו 1 hlstמר 6חר סכיר  ,טגעיס סכגחי'סוגסייס וכןומס,והשיר
'כום חך ט( דכריס סכטייס:
שירו (ו זמרו (ו (חס(יס ק"מ כ'),

"4רת

ף!
(יא) לעם, ,הרון-ש
ו,טיים סטרך אף:
כבר סכו(1וסכסביל אף סיחר ירדסי
זקנת

י'4ויר4

ש ,5ל
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(יט ו: ,
(יב) ןקשה ,שיקה:
(
ד
ג
ס
נ
אל זר
השיבה סי6 6חר הזוקן(61,יזקנתי הבדלם כנו לצוגו
ן סם:
ושבתי (ס"6י"ג:)'3
מאל נכר,עיי

ג9י

צץ:
(יד) זרה ,נ
יי י'-

הזורה יפזר סונרים ס6יגס ממוכרים
יחד ,כתו  o9troכרמח
וכמורס ,והנפיצה סי 6כדכריס
סממו3ריס ,כמו,ככלי יתר תנפצם

(חס*ס  3ל)' להפיץ 6וחסנגיס,

ולזרות כומס כ6ר5וס(ימוקדו( כ'כ"ג),
י כחמוס ינפצם ממיכורס כגוים,
כ
וממסקמרי יטפלו,יזרם כ6ר15ח ,וכן
(סם ג"כ ט"ו) והפיצותי לוחך 3גחס
רכים:
וזריתיך כ6ר5וח ,וטוך

גיס

(סו) זרע,צאצ"ים:
6ך(סניי
ך מן  otbibiגימר מנ,ס
כבר6מיגונסנד(זרעמירדפיו,טסות יכד
ן ' ס'רע מניס ט( סגדו(יס,
( 6יטרום דוקקעלח~(דוח 6דס .טוי
יצאצאים ט( סקט:יס:

ויש

4י) ' ?:
ק
ו
מ
ס
יד ט((כלסיד,וזרועיליי
ן מסגי
שכיד Tnhnno ,עססכךוס16כט1ח.
ליד ,סלכם סור6וח6 ,ך 6ין מקומם
ן סכם
פס (כקרס ,כן זרוע ,יזיי
וסמווק,ולכן סגכור יקלק(שמיסאיש
זרוע ,ועגןכסיכות ססנעת יד וזרוע
Slhסטורות ,כמכריס ('7ל"ז)וביד
מיקסולזרוע נטוש,וכןניסעיס (ג"כ 6ס (6oh ,1% 6חן 6חזגגךעודוגו':

"'

ח') גסכם ס' בימינו ובזרוע עוע,
ספטו(סס(6יסחתימסידס'סי(6סייח
ע"י וטת מעסי יטרק(  nwr 16לכוח,
וספעעס שבזרוע ה' קרס ט(סימנס
גסייח סן 6ע"י וטס מטסם וכסרת וק
מז"( ט(
נכח ט5מו ,וט( דרך
מדר
שייקמר פס
מפסוק כעתם 6מיסגס,
ען
נשבע ה'בימינו  06וט ,ובזרוע עוזו

כסו (נק,קש )'0 'ff,ויחוסו נסוס
1פ0וכעי~,veשמל:
זרע ,וככקל זרעךמפרימי(יסעיסי"ג
פעל נפע ,סוגם ט( טמרם גרעיני י" ,)6סמדנר סס נסרכנחכדניסמין
סורס63רן,סעססיקמחוס6ילטח .כסונטעיט,וכן 9יקר6י"סי"ס)סדך
זרע ,אטמעואיפוסרקע(ססרככס ,ל 6תזרע  .othS5ופע( שהל,יזויין
עקירת
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טקירה ען ממקומו (כחלו נמקוס 6מר,

נח.

ודרכו ח ("1ע( פהוק וסיס כצן שתול,
ו( 6כעןגטוט ,כ(
"6ריג6י כען

נלומדמיכ 6מדסיגו רוחםסימן כרכס,
,כ; ננ"ך דיכו כוס ע( בטן כחו(
כסךכס דרטס;וכן ע( ק:וק שהולים
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ככיח ס' (תס(יס"5ני"ר),ככונסמוכן
גטיצס ממקום (מקוס ,ט"ן סם .יכן
כיח1ק((6י"1י"ס) מספן( שתלסגמנט
סם מונן גטיעס מסקוס כמקוס;(עיין
ספרי סהו"ס (פןטה קדומים נ"ט) מס
ס;תכתי (תרן מסתירות כב(( מש:

-.-

-

אוה הר"ת

(ליחו ויכף בסתר ונחבאת (ס"6
,
מהר:
וא) חבא י-
י"ט כ') 16 ,מקס עמריו ,וכ(חתגי
שנחבא סו 6מ3:ה סמהפכיס 5הרין ,ונכתרהי נסרס (כס כ' כ"ס)6( 16 ,
ן סטן וצפן00 ,
והנמהר יסיס גפעמיס גס כקב 6חריו( ,ועיי
יכותר נ6רוכס):
ככלין דורס להריו ,כמו( 6כי מכקס

(ב) סגר ,שכן:

חבר ,נסכון סקורם סתם ט( מכרת
"6 c'S:na rl~nxיט (רעמו
חט(ומות (ככס וסו(כיס 3ע,ס 6מח
ין ע(חכר טחמרו
,כחסכס ,ומקיזת קג
מז"( ,מוחכימסכו כנסכו6 ,ort1 ,מח

קגכ (מכליכ"ג כ"ג) ,קנס חכמם (טס
 '7ס') ,רגס"ו .ח6ר שכן ,ע(
כמכחעמט טמו וים ( 1עמו קרכת
סדטח  ,ו6ף ט6יגו(סגיו נקרוכ (ו,
 h~rutטוכ שגן קרוב (5ס כ"1י'),כי
םםכן כלתי קרוכ ,מסג"(:
י

יכש

 ,ספל:
ש ("ךד'),
ונ)
%1ם3רת ( 6חבשתם(ימוק
ההבישה סי 6נחוקס וקסירס סמיכות החתול סו6כרייס סכיכ סגוףכדכריס
ס ,והחתל ( 6חתלת (ססט"ו,)'7
מכס 6ו סכר ((3יחססעו ,יכי
כמו ((1wan 6(1 171 6יסעיס  ,)'1 '6וכן ערס( חתולתו(6י~כ ("חט'):
(ר) כג ,םל~ד:
היאים מנסס סני6ו סלמי מגיגס

(קר6יסררים ,ורקס ססגס ויוסדך סס
סגקו6יס סועדים :

חרל
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נה) %ל ,מנע ,חשף ,קסת ,פלא
ןסמגיטסומגמת מעסק כמנח סמייעס תסיס רק ע"י מעסם ,נקום
חדל,יליי
רקמתן נפוע(עלמו .מנע וחשך,
 610מגיעס סכ6ס מסנס סחולס (,1
"6ן רס"ף( .וגןמליטכזכריר (",ב"ר
פ' מ"ט חדל (סיוח (סרס 6רחכגסים,
כליך מס ז6ח 6מר וכי תחדל ((זור,
מסקס ,וכליך מס  h~h7וחדל (טסות
ספסמ ,ומוכן כסג"() .חדל מגיעת
סגוס 6כסלמו,כין מנפטו( וגקסר rh
סם ממקור סכ 6כדמ"ז  16מ"מ ככעס
) ,tah1וחדל (עטות (כמוכר ט'י"ג),
וחדלת מעיכ (ו (כמוח כ"נ ס'),לצ
סימגע ~)( hclסיות כמ6'5ות ,חדל
סלון ( CtftSDיסטיס כ"ז ס') ,חרל
סעער וסכרך (כמוח ט' ("ז) .וחשך,
מרט דכר 6חר ,ר"(  16ממוגע דכר
ס 6(1 ,חשךממגי נעומס (כרכסיה
גויי
 w~sט') 16 ,מסך סריס ממזכר.
ונגזרים (זף כ"כ) 6מר כמור P~Sh
סקיימו גקר 6רסע"61 ,ריכסו מ6י
~,ohוכי תחד((ידור (6יסיס כך
מט,6לפסעןחד(סמדרסטסחס,יקמל
סס לסעיס מ 47רוגזוכו' .סכתיס,
י חמגע(גזורסיס מסמס
ס6סכחבוכ
נדתי נגזור ע"ס סמונם ,ונצ"מ (6

ועמס,וכסיות סמגיטס לק יני
משגע כסכ  (61חעסס,יפו(
ס"כנדק
ס1
כ6
ספע( חשך 6(1 ,השך ממגי מ16מס,
ה כ"כי"כ),
ע 6השכת6ח כנך(כריסי
כטס סוררך רק (סיות סכ  (61תטסס
וכיס גמסך סינר ממיקך ,חושך
ג כ"ד),סייגו
ככטו סוגך גגו(מסקיי.
נמכ ו6 ,o~un (6כ(
ר
ס
6
מנע ממך
פרי כטל (כר6ס'ח (' כ')6 ,סר מנעך
ס' מכ 61כןמיס (ס" 6כ"סב"ו),סייט
.
נקוס ופסס,כי,וגחי6ת מיחסיו(ןת
ככ( סגכיפיה כ)  ohסדנרר5וי (סיוח
מלד סמובר6 ,וזרך סטו(ס וסוך מעכב
י כוס
6ח סדכר16 ,יפו( מס מנע,כ
 610טופס פעו(ס גגך דח סטכע
וממוסר ,ו6ף כי:סס כסכ ו (5חעסס
סרי ש ככוסס כפוט(,כיכלעדיתסיתו
סיסכן ע 75טנע סוכר סירס 5 ,כ(

 06מזכרראוי ס((6סיוח יי ומוגע
ס6 ,ף סמוגע נסוט(
סזכר (כ( יסי
כקוסוטפסילזקטריו סס חסך6 ,מר
י גסווכחו מלד
סוס כסכ  (61חטסס,כ
ספסר  16סמקסטנטיראויס((6סיוח,

עסגימיס(סרטיסרי סו 6גסם
יסיסנךמט 06 6ממגע מפכח6חריס ,וע
%1
עסיחעסס ,פונע נר יקנוסו
י'" 6כ" ,)1סדנא לוי (סיוח,
( 6כן מז(ל"מ כ 6ט(יכר סלקי( ,מסי
מזלו כתו ור"(( ,ט"מדף ע"ג) 06 ,אפנע ממסןז(י6(0יונ ("6ט"ו),
וססכד(כיןפסע וחשךי"
תשעטוסמנטליו(מסלינ'ע"ג),
(,פנע 610
,
b
i
t
h
)
כסי סרס06 )6 :שטייטס(6ת"ס ומרש תשע (מס כ"כו') כעס
י כסם  (61נקוס וטכס6 ,נ( גס מוריס חשוך
ממיש נסס  (61חעסס3,
ס סוכר
הרסס יסי
 ,ומעכס טנדך (תס(יסי"סי"ר) ,יחשוך גמש

יש

(016

6י

אטימי

מגי
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מגי סחת (6יונ ("ג י"ה) ,רשי ס((( 6דור(דוריסכ"גכ"ג) .כלא ,מכפכף

לזיוה ,לכן (1פ( טויסס (תון מסך ,טס ספע(יס ~ o)hנסור6קו  (:מגסס
ודוק( .גדר פע( שבת וסכז(ו מן וספ:ק ,רקנכד( ממס סספסקו lruttl
מנע ,חדל ,והשך ,ג6מר ,סכ 6ע( סי 6מכם סמכריוצ (כמג; ,כמוויכלא
דכר ממחמיד כמ5י16ח ,ומוסנו מגסס מן ססמיס (נר6כיח מ' כ'),
oמrפcס~ק מענר 6( ,סעחיד ,מכ"6כ הודל ויכלאו מיס רניס(ישק"
( (' 6ט"ו),
מונע וחושך,ים נססכעתיד,כיבו ססגסמיסיורדים ממקוםמןרון ומכריס
ח,)'3מפסיק (גסרוה ,ומבס סוטפי3 0י%ס,
שבת מב( מ(6כקו(3ר"עי
%ר טכס סר סגם ,מס"6כ חדל סו( 6כ( 61סמיכ (גן טכטס (נ 4יגש

ביין

ס( 6רוס (:כוה 3עהיז ,כע"כ פ (:דרכם( ,ומכהחף כסור6חו 6,ה ::
כלא סמורם ט(סמליך):
חדל גקסר חמיו טס סע( 6חר כמקור,
חדל (טבוח (כמדכר ט'י"ג) ,החדל

 6ס!1פכ
ד') ,ומגד וס יקרץ סיכי
( )1חוזהי רואה:
פעל חזה  63תמיד (:לטייח ס(3 3מר16חהדסיך הוזה",נ(סריסכעיני
:3יגי0פג'מיוח6 ,סיגיירנגפנו ככל כעגיגי סעסיכ
ר מעכיססכין
,ס כ ע ן 6דס למכירו( ,קר 6רואה .כמוץ(
חמוגסדנויוגיח ,יקמר כח י
ן 6דס (הכירו1":1 ,
ד מי1ג061 ,1ידייר (יורסכניג"נור סיס בופט וכן כי
נעין ככב ,וככניסס רק הריס גקר 6ל61ס;  ortכוונת ספסור (פיס
מוגכ(יס וככ"ח  ,וע"כ כיסרכם כס 6מל סריס הו' (:ו ולפס
לוחגייס כגת
יע( חוה ט( ממוס הכיס סד הרואהכי (גכי6סיום 'קך( 6פיס
כ 6תנויד ס
הרתח (ס' 6ט' ט'):
סעיד ,טחזה מזי יחזה (נמדנל ת"ד

חוס ,ספל,

ר ,מלך
(Ith'toסממית ( 16קוק(סדי

רפם:
()1
סיססיד סחופת סע15ר כו ,כמווטיפס
(
ט
ן חוס חסל ורחם נקמר 36 ,תחוס פיכס(כריסיםמיסכ'),
לחבדילבי
),
סרחם סייך רק ט( ס6זס *תם חסת ט(מקיקיוןניוגסז'י'
יסלון וחמל טלרטיבמזכרוימיו,מיגורולס
סיסכו זטח((,ר,מכסרט((ידוכ)ר,,כ(מ
ק (סממית ימס ~Phנו מוס ומסרק
י
י
ת
ת
נ4וז(ערםתחלסוכלרטח מבירו ,וומחלטילי'ן חוס ,ימייכו (זסכפי
חת מלר סלמו ,וכן תופל
עייך ט( כ(סיכריס,ו6ף כ( %כע 4ט( זכר י
מסגוגונן (תקט,
*
י
ס
מ
(
,
סלסמו מ
סייס; וססכד( כינס ,חוםסוגם טל מ5זהיסס סדכםכעיזיווסי
מפל
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חסל סעס ע3מיטכ  ibioוסכקר)h~a

כלסר יחסול 6יס ע(כין

טסיו((סס"יתו נעלמךניניך),ול 6חכ:ס
ע(יו (כ 3מס ס?עח ט(יו הוכ ,סאן
טועגין (מסיח).וכןכירמיס(י"גי"זז
( 6אהטול שנסחיתפוחס(כעלמי)631,
אחוס (מקד כלגי ר51ס כקיונוס מ5ד

ס" 1ט"ו),
סעוכד קותו(מפלכינ'י"ו) ,ותחמול
עליו ואקמרתי73י סעכריסוגו' (כמות
'3ו') ,ונדכריס(י"ג ט') ( 6ח6כס(ו
(כצכ) 6(1 ,חסמע(6יו( ,3(:גסלססיכ פית כסס 5ןיקיס וגנוגיס סקיומס מפן
טלזנריו ,דפקר טסי) 6(1 ,תחוס ס'),ג 6ארהם (מ5ך מלוקח ס(כ עת
טעך ( 1tSSערלתך סיכ6ר כחייס מ5ך  ohiעגים ומ5וקתס 61סמע ,(cpsla
ייסעיסי"גי"מ):
סלופייסים 1)DDהוע(ח),וגס(6תחסול (עייןפירורי

(ח) חררי שר:
שר יה6רסחיט 6סרכירו מסרס טל
טס  16ט 3מלק ממגו ,כמו סר
 6101 ,יהימס
סטיר,
סט:ס16רסכטייחר,סר
(6
סס
כי
יעור עליסס,כי
נלין עם סיר6ין סר .וחור,יליין
ס6יס סמפכי ממביס ו6רטגיות מ5ד

טו(דחו ומספמחו ,סס 61מורע סמקכם
והפרתמיס61,ף hlonקינו סר
ו6ריכס 6ח חורי יסורס ((חמים י"נ
י"ג) ,הוריה61ין מסמלוכס('סעיסל"ד
ך 6רן טמ3כך גן חורים
י"כ),ולכןיסרי
ססו6מספרתנ:יס
סי
(קסדתי'י"ג)ת,רסעי
(וכס:
ומ
רס

ה 0שק'?4ה:

ח חשר1,זר:

ומוסל ש

קשה ,מהן 6עוח סתת:ות וסמומר כבר כתנא נסנדל כד תיחר
,
לרפפי
חטר
כסגול מן סג1ע גקר6
סממג1טסוי סכלי ,וסמוכו רך.
וחזק ,מיין כח סכלי ככ(( ,1וססוט ושומם מן סס1רמ גקר 6נצר,ט5ריך
רפס מלס:
לג5ר,1כי סו 6רךויחק:
ל~

(יא) ס"א~,וו ,תשע:
חמא מלכון מהסורןוס61סממטי6
מעסיו מ5ך ססגגס כמסכ כסדנר
סוס מותר ,כמו נץ(ע  Shסס:רס 631
יחטיא (שסטיםכ' ע" 16 ,0כסכת

ס"

םלו חמיך מלממס
סת16ס,כי שדםי
סגימיח טתיוזמןלפניו דבר ס:רכ 6סר
סו 6מווסל ממגו 161 ,סת15ס חעוררסו
ליסגות ממגו ,ו6ףטססכ(  1DYOrtלכ4
יגע כו  ,othtסת6וס סע,ס תעורער
,ונס נ"כ ענדם "
יעטר ע(
~tSDe
סחע6
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אותחי"ת
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קו

ם שטיס 06ו כעת
סמט% ,6ןי
הכיחס סת6וס (עגור מ15ס ,נרל~חס
כי ססכ( חומד נגרס (סטגס16 ,יקרבו
(סס (קל1כ  %סח~6ס,
גס (ע;
י(כש(ועצי
כמפס נסמ5וס ננמ1(1
ע"י נ
 tC)D)tונדומם,,וס סו6 6יס .טון
מבון ט1ס ,ע"ס מטוס דרכו כביד
6(1יתמרע (ערס (עשת סחוטה ,סרק

*

ל
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ו סמטי 6מטרת סרטמיסר,
מטולוןעיני
וקמליחפקחגסעיגיו ,טח מ( 6חללחו,
י סרע כמס סס(ךמהרי חקותו
יל6סכ
ויתמרע ,מע"כ קמרו 0ח,ט6יס מלליס
י(ו גע0ס
מלטוח6( ,כן סריס-עזן,כ
ן כ66יס כנן עזן.
מעון כסיגל ,וי
גדול מכגיסס סס1ם; 6100
וסולק ממט סע(,ספונן 140ס:מורי

יךן

ידים(י (סיוימ כמסמרי .חיל,תיגר
,
(יב)
ט' ,י:
ל-
מ5יין גח עכעי כהדס רק מכח סגקנס
כח,מ5יין סכם מפגימי ס;5ור כמוך סכ 6מלימון וסרג( כעכסיסי מלחמס,
כ6זס 61יט מחג(ס(מון ע(יזי (1כןינו 6גשמך (6יס סקווס(ו,איש
סע(1ס מס .ואון ,סו 6סכח סע5ור היל ,אנשיחילמח(עיס (גח1סנ' ד),
נ6כרי סכט( כמ ,מכסס י51י 6סכח ואנשי היל (מלחמס(ירסיס מ"מי"ר),
סע15דכו (פוע( ,מטחי שון(י ) Drgוכגקרז מליין 5כ ,6ע(פקודי ההיל
י"כט') ,ככוהתו שע"י עלגי מרמס (נמדנר("6י")6גכוריחי( ,ושןרכים:

הי

(ינ) חול,טענה:

סם מחגם גס ט(תחיות  og)hנעת

(י) סשה,גמז:

6ירסכינך (מכ' ט)יעדריסממיס

הצבא גקר6היל מ5ד כחס כקכו5ס ,סייס'6יסטן
חמטחס כ(ספקודיס למחנהיסורס(ססכ' ט'),
סמחניךקזוס(דכריסכ"גס":)1
כסוס סומכטכרסכסמחנשהכגייקסרץ(עקרזכם ,ת5ךק יסי
ההנהו (נמדכר'6ג"כ),

ט( דכרסינון נסחיך 6( ,כן קות
חכה ,קלוכיותר (פע(יס ומתסס ע( ססו~ 6יק סתומות וסתקוס ,נפסיל
כמו ממסן סמקוס:
סמחיס ,מכןמליטוחכינו עד

יןה

(פו) שןה: ,
י ואכיס סשכיס
*3חו סטיין מי
בל סמלשש נסס חכמה,-לריךפיסיו גמ65יס כע5יושת קיימת 411 ,סורך
סלמן
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ס6חד יחוסר 3סס מכ מס ,וסדרך מן נפטופח סנתס ,כש סמ6כ*ח
מסגי סספוךיקרץ סכ(1ח 06 (36 ,סמסקוח וסכצלוח ,סגגי;עת סוכוריס
ןכטגין סר 61רק זרך 6מדוקיןדרך וסקגעיס; סן נמדות סלפם ,כמו
6י
מפוך ממיו גמ 65כמ5י6וח6( ,יפו( סרחמיס ,סחגיגס,סגיי3וס ,ס"סנס
טסיו (מון חכעס6 ,כ(יפו( חמה סוג  obuotוסטגוס1 ,כיו ,65ומן כךעומ.
סניגס דעת וססכ( ,סק שם 6נ( (כו 6עד גכו(וח סמכמס 6ין ככח
 1ימם  htoכמו עלוס ,ס"מ סיקוסי סמוגכ( וכ"ח ,ורק (ס'יחנרך

סי

)6 tolbמח סקר6 ,סכס טג6ס ,טדטו ,סכה שעוט שפמו (ע3וכ ככ(
כדיכוח כיסוס ,ל מע 6כסס .האכריס פסס מוס (( 1ססינס ו(ככיגס
61ק 3כמ ( olboחקוק
מכמס (סכךע נסס ס6מח ומסקר,וכן(סכין
פדטחו וסד*( 6"60 ,סוס 6דס גכר 6מ(י15ח עמוקות וחיווח סתומות ,גן
יס מסף סורכיס תכמס( ,סכיןעגתי סמכמס (ססגסס(6"6מ615
(כררכמופת6
61יץ הכלוח ,לכן זרגז סמכמסכלחי מוקי סמכמס ככיגתו בג"(1DDh ,
טזטיס רק (ס' (כדו יהכרך ,כיכ(חו (סכיגס 6חר בקכוס מלדון ,(onsno
(מולקרוקי חכמס ו4ןויטס לכףתדכו ,סכח סוס שפס סקוס גקר 6בינה.
ולכן כ( סעגק סמכתס 33סס מכמס הבינה חו5י 6חו(ךות וסיקסיס חסשט
נכחתי קדם ,סו 6טגע מסי ,וסכחגס מדכר  (6זכר ככ( סזכריס סססינס
ט( סורך ומגסננ מחקקיסך 6דק סכ( סגפם3 ,ין ט(יןי סמוסיס ,כיןמ"י
יתכרך ,וטס (נגף 6וס סיחגסמ מרך מיסכנות ר6סו(וח ,ססי 6ככח נידחס
מרכיכם וס ט(,ס 1ת51י 6זכר מוכר.
וס תסמרו זרכם מעכס כדרך
סט
מד
 'W9D 16סמכמססיסרסיס,ומו
פ"יס וים .נוס כ(4ס וסרטים לניס ס6ין
מקומם פס(סריך כס:
לש סמס ,רק גאהגמס (ט נמגסניס,

*חוי

(שז) חסם,ןרום:
וכורכיס יסת(יס ינחר (כ 61ט(ידם
(
כ
(
6
ק לק ט5שוט o)pnתכ(ימ סנר5ס ,כש ערוםיטסס
חתו5ר חכר,ייד
ו סזטמו
מוקי סמכמס ,סטרוס המי כדטח (מהיי"נ ט"ו) ,סייג
כטרמם (6נטן:
חמדנו

ט ופקי סחטמש ורק נטרמס
יר

ג"ץ)ח*ס1ליי שחש"י

(טפוחסדכל

תסך נס סדחטסוסטיון (דטת 6ת
י
ס' ,כמו וסיס כ( ~ wpaס'י65תוי
משן(טמיס(טמוא("נו'):
( 6%הוש  ,o~nsוחבקשח

סי

הלת
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1יח)
וש) חלל ,ונר:
,
:
*
ח
אשנב 610 ,מקן מעשי נמכמח החלל ,ט 6וק מ(( מרכ ,ספנר,
כו(( מחמקיץמיחסכיסיס:
( p'pPhoקרב 6ח ס-,חוק:

(כ) חלף4 ,בר:

(כא)

"יט

עומסרוכס,
החליפה דוך קלעי
והעכרהכקניעוח 06 .עונר
מקוס מקלס (ק( rb,0גקסר ספע( עכר
כס 6ת ,עברו את מירדן(דכריס ט'
 ,)'6כי 6הס עוברים את סירןן
(כמדבר כ"ס י') ,ורכים כמו (6ס,
וכמקוס שמו ,גקסל עם כ' ,וחלף
כיסוךסולמטיסח' ה') ,ועבר כיס!רס
' י"6 ,)6חס עוברים כגח(
(וכריסי
וטיכס (דכןיס כ' ו') ,עובר כגמ(
קדרון (כ"כ ע"ו כ"ג):

(נכ)

חלק כום3יל
,

,

:

הכום ,סו6סמ"ק כסכין ס6דסומזמין
"6ט (6יו ,עמו כמכמה גססוק
(כמוהי"כ  , )'7מכסת מערכך (ויקמל
כ" 1כ"ג)6( ,כ; החלק והגורלכ:ופ(יס
ל ,ורקכ,סיכד( הלק מגורל,
(1ממיי
(
ע
6
כ
ס
ס
ד
6
(
6
1
0
כחלק
ן
י
ג
ק
ס
ירי
ג כמבוקס רק סחבק
סח(וקס ו(6יכי
המגיע(ו ( 6פחות 6(1ישר כס(,ס
קנו( 6כרר מס סו 6חלקו ,וננורל
ימס נס כרכר סכ(הי מגיע מקודח,
(
ישיהנקו:
כירו(כגורם חקקג7ו(ויוחד מ

1כג) ..חמר ,מים:

%ה8 ,ף:

כבר סנד1וס כסנו( אף מיתר בכר 0נד(נוס ענד( בצה מיתר
דרדסיו ,טייס:
גרןעיו ,עיי"ס:
וסיכיכס כמקוס קרוע( .כך מעט( הנה
כגיסם 6חד ,מבסגועין כס מהנה ע( היק !כמ ע3
 ,הנה שכן,
כתב
טויס ,גס הכחגקד6
((כדת
ס
י
ג
מ
מ
ככחדה
6
ו
ס
ה
ג
ה
ק
ר
י
כ
ו
ר
י
ו
ק
ו
סצי
י מהגה הן כצקג:יעח;:
קהוי סג:יטס ,ושצן ,סומ ססכ':ס

?2ר.

(כה) חכיד  ,ל4ב
החסיד חוח סמוכה ננעע'ו (סיס
מבורק סדין ע(פי דרכי
,

י

סחס ן 1כ :תוה יתר מן ?!וף
וסהיוכ ,ומהש 'כמך מ15ת ס' כפ!
סחיוכ ,וגדרו סוח התמ.מוה ,כיצסס
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בבור כסו(6יוכ
ס ,והנבר סו 6י"מ כ",)6
ג 5מעסםנדימינויופיי
ותי
ל):
כ'
וסוט
ר
י (תססים
סנדלר מרע ,כמו נבו יד

(כס סשץ,ךצון ,לשדה:

הבדלם כחכנו עת דנרט 3ס3ד( אוה מיתרגרדפיו,עיי"ס:

י5מק כ6ר ,ו6כימלךוגו' וי 163עכסי

(נז) סשרי%,ה,ס?ב:
בשבאים חפר וכרה (לדפים ,ספע 5הקמרו  15מ 1%5מיס .הצב ,מ"5ן
ן מחמלם סמפירס ,ר~מ5יכס כגרוןכ6כגיס  16כטפר קסס,
כרהמליי
וחפר מגמרotlw) ,ו'ט"ו)כורכרה ,וגס יקכ חצב כו (יסעיסס' ל),כי
י5חק וגו' עללנדח סנדל 6טר חפרו,

הצבת (ך פס קבר (סס כ"כ ט"ו),

י לכור.
ולמ"כ ויחפרהוp,nD ,כרידו
וכןכרססים לכדוכ"ס)ויכרו סםעכןי ועמיגיס(6ף
(.כח)

80ש ,עקש:

נדול החפוש מהבקוש ,טסהופט
יחפס כמורין וכסןקין,
וכי
ש
מ"ט*ס ,מ ק סמכקס ,ל
6מר (מס 4כ'  obתנקשנה ככסף
המטמתס תחפשנה ,מ סמכקס
כסף יטטס מסמ"ס טקעיח מסם1 ,צ

ד"

טפ) סיר,יכק? ,שא?,יץ:
וזציר ,כן((

מים ירקות סשממיס

מלליסס,,רומםלמ6כ( נסמם,
6גי ימ 65חציר ומיס סוס ופרד
כ~ י"מ ס') ,חצירככקרי6כל(6יו3
מ',ט",)1מ5מימ חציר לנסמסלמסמס
קרלילד) פ" 6מע"ח 5מ6כל o7h

(6.6

יק

חוצב נרכל (מ"6ס'כ"ט):

יטסס מ65כס סחעסרסו 1 ,סמ1סט

מטמוג'ס ימסור ,כמעכס ס6ךמס ש
כמעמקים וכמלוווחים ,כן Qhיכנס

סתורם ככסף סיחן כ 5חעגוגי סעוס"ו
ימפסגס כנוטמתיסניגיטת
חמורתס1,
כסר וחרף ופס (מ5ו 6ספנעיס סיקרים
סגמ65יס כס כמ5ו(וחיס16 ,תכיןוגו':

גלוע6 ,תסקט6יסוגו' ו6תההציר ו6ח
סכ(5יסעו'(נמדכרי"6ס') ,וסוףגדל
כמקוסיכט 61ףכלי מיס ,כש ולמחו
ככיל חצירכערכיםעליכרמיס(יכעיס
מ"ן זץ ,ועיין פירוסי סס ,ומחיכם
לפני כל סטטיים .ירק ,ט %כ(
סירקות (מעיטס 6סר לחוחם ר3
עס%יס חס? יר1קיס ,סוג %וחת
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ס מ"טה'),
*רק(מסלי ט"וי"ג)61 ,מל כ( ירוק ימו ח 1:צי'ן למו6כ(ירסי
יזרום(6יוכ("טה'),טי'סירוסי .דשא ,סגווגקו 6כר קט; כווט ככנף סוכוכ,

בנר סכז(היו: ,כהכד!ו מן עשב  ortס6מר קיום כחציר ימיו כציץ
גמ61ר .1נכד(oo::ציין ססדס,כמניין ססדסכןיציץ(הסריס ק"גש",)1ימיו
י כמ5יר מממכר(סטיכי,וכליןסטדס
סעככ "קנן הנוקט כסרסס6ין ממסכ
ין ,ר"( 5ףנחייו6ין ממס:
גע5מוהו ,וסרסציץ סו6מעגיןיצא .כןי5
בי
(מם(י (61ט" 6100 ,),מק ק5ונ(מןן
 )%חק ,תודה:
ומטטכorנקי15מגיהיסדחוחסגינווסיות
י סס חלקת מחוקק
השם תורה סוגת רק ע( סח1רס נסס מהיקקים,כ
כקלסית ,וחק ינוק גסכן ע( ספון (דגריס ("ג ג",)6ס~י התוקקיק
מבפט גימועי ,עכס הוחס יוסף לחק הקקי6ון(יסעיסי' ה'),יסורסטהוקקי
י חק מכך( ;5הסקס ס' ט') ,וכך (ק"ה ט') ,וחד
(כר6סיח מ" 1ג" ,)1יתמ
רכיך:
(כופטיס י""( 6ט) ,וחק (נטרוחיס
(ספי( 5ה שמסמןמחומסיסבו סס(ח
,לא) חרב,
שלח:
לפג'סס "הקט~ס כקין כרקעו
יי י-
שלה ,מליין סהרכ סןוקרת סטסויס וטריו יגעיו (כלי ינוקו ,וכ,ס גכדל
מהרב:
ס  ,כשלגטי מקור רולס
(כוון,

מהד,

(לב) סך?ה שהיה
,

ש4

:

חרבה יפו( ישר ע( מעריס ,השממה
טל גלל ?5רן ,כמו וגחהי 6ח
6רן מלריס שממהוגי
' ועריס כחוך
עריס מהרבוה הסיקס שסטה (יהוק6ל
ג"פ י"ג) וסטו;ס מעריס שסייגם
חרכוח כתוך עלים חרבות סכיכוחיס;

,

(ל 11מי5

:ב:21

סנוף סוד חנן( סהורכס ,וטייר טוך
מלגדי
ס ,טוד השייגס ם ממס גחוך
טריס מחרכוה ,כסכמכם גדולנויוחר
מחורכן ,וכ( סעריס גהיכ,ה הסיעס,
לעומת ערי מלריס ססמ מ1ח ,וגשמו
כהוך 6ר5וח נשמותוטריו כהוך טריס
גהרבותתסייגס(ססל'") ,ועודכ(6ס:

חרב יקמר ע"ס כסיס כמקוססמדיכר
מיס וגיהקו מכס ,מכחו מיס
מסיס
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מסיס ,וגטו יחרב ויבש (ילעיסי"ע ססיינס יסים לחרי סומרו ונחיכם
ס') ,מק71ס יחרב וזמר נך ויבש ,מסימותמסיס ט ,וקנחטכ(י"7י":)6

יד
) סרד'

:rdl

ן בכח ספמד מפגי מלעס טתכ ,6והרונז כעחס:
החרדהתליי
(5ה)

חרם2 ,מי שום-פוקר,ופורן-שס":-

חרמ גרס ססו 5ככתם סמרטימיס,
וכןוילר  opthבחרם (ממוח("כ
ד'),ם5ייר ככחכ 6תמעג( .עטידוע,
תמ 65בעט נח 5ועופרת (2ז כסור
יה5כ1ן(6יוכ י"סכ"ז) .צפורן שמיר,
~חת 51מקק (נו .שבט ,מוככיס

בשבש סופר לכופטיס ס'י'ר).
לפקי
ץ
וו
זעתי6( ,יסור שבט מיסוזס וממ
מכיןרגליו(כר6טית מ"טי') ,ע"פבעו
מגי מכיר ירדו טחוקקים ומגנוט
מוסכים בשבט סופר(סופעיסס'יחד),
ר"( סופרי סעהיס וממזקקימישת:

( )6פךם ,רשת ,סשה,סלמות:

בחרמי(ימ,ק"556כנ'),יגורסו בחרטו
(מכקוק ט"ו  ,)'6סע 5כן יריק הרסו

 0שף' וסף:
(י
החירוף יסיס גס מ6דס ),oibכי(6

שיגיחיפני (חס(יס ג"סי"ג),ויחרף

רושת ,סו 6ססס סט5 %כ( מוסתות( ,ססי"ג) ,מסטם חרמים תסיס כחוך
ס ) i~prntכ' 1ס' ה"מ סס) .חכת,
%ת מיות עורפות ,וסל סי
ימגס מוורס הרשת (מס '61נכד( מסם,סמ5יין סנר 51עס ר6כ מז
וס
זניסןכי
יעליך 6ח רשהי מחוק 56וכפוף סכ 6כגרון מזג כחס( 15כקוט
ח
ס
י
פ
י",)1ו
י  610יו~ 6טרשת רגלי סמ~6 5סר יסימו ע( ר6ם סנרע,
"5כ ג'),
כ
(חספוס כ"ס ט"ו) ,מרשת  11עמת(י תמסוךשיחן בחכה(6יוכ מ' ב"ס),כ5
(סם ("6ס') .הרם ,ע 5מלסח סנ6ס מהליכי כיקור חצה(יכעיסי"ע מ').
י  16לופי סמים ס5ודס6 ,כ 5טנטרתתליץ פסת נפולס ~ונס,
ע( רננ
.וחחרימס כ0קסר ס6מין סזומק 16 l'D1tDD ptiDO,חס ניקור  Ot11kllמתקכ5יס
ססיסקו כס רילכס ,ופורסי מכטרה(יסעיס ישו
,05וסיןגכוגסנטז ךגיסגדי5י
כס  651יוכלו (65ח מהגס ,וסע5וך מ'),וי6סססובטכמרתוושכקוק'6ט":)1

'6ח יסו"0( (6כ כ" ,(hff) 6יטרלל
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"
כ"ז) ,יסלסל לנדופיםכ"כהיכיעטיעסיסע(
עג
,

ולקקןמןססיניס סומלץ נסן ,והחרש
(לח)
%ש ,צועף:
'י
 bloסמומן סטוכס ממן מעמס חרט
י5יליס:
מלאכת הצורף(סחיך סמחכיוח(לרפן 1ם1םנ ,טךיס",טור
(לט)
משה ,רום:
',

הבדלנים נסכזל דום ,כסט( דום
מליין ספינקס מן סדנור
מקורס ,וחשהמליין סטדר סרכוז לכך
 6100לחרי סזממס ,פכן (תס(יס ק"ו

כ"ט) קם מעלס לרממס61 ,מעויח12
ביסס( ,טס ("ט ג') (במחי דומיה
*
ולמ"כהחשיתי מסוכ .ומסיפס ~(פ
מו"ל נמדרס ט( סססוק ויחס לסרן,
י פעל דום מורס
מססיסלו לומר ?כ
משפסיק מןמזכורפסיס ( 1שךס:

ש) סשה'מוריש:
טל מומוחיךיווסליס ספקרתי שמריס
'
ו
ג
ו
ן
י
מ
ח
( 6יחשו אלעיס ס"נ ,)'1
חשהמליין ססחיקס וסעורסיכו
ר,
(עמ"ם כסכך( דום) ,והחריש ויחרישו סעס ע6עגו 16ר 11זכר לטס
מליין ססתיקס ססי 6מעך סתסוכס ,ל"וכ".)6כן מלעו פעל חשה עורסטל
טסיסלר~ממריסלעגונןיססיכ,ויחרים .שיכח המטכס ,ובחס טחשים(פפטיס
1סממסס סיס (( 1דגר1 ,יחסס .י"חט') ,ויחשו נ04ס (תפייס
טת לחשות

ועת לזכר (קס(ח ג' ,)'1

"א) חשף ,אפלה:
חשך ,פתח ע( מלעת 16ר מסמסי,
61ףסיבירסירם לק כלסרלצרו
חלט יקמר ססלעס מטך .והאפל,
 hgכעת נס סירמ וסכוככיס techt

ק"

כ"ט):

גסס ,ופן 6מר (6יונ ג' ז') סיום
י חשך (ס(6יקיר מסמס),
ססי6ימ
סלילס
6
ו
ס
ס
ו
ס
מ
ק
י
ל
פ
א
ס
נ
מ
(
סירמ
יסכגכיס ל6יקירו) ,וקלל כל 6מך 4ד
עגינו:
השף
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ותכלס ממכוססנחמיזות ,כמווחשופי
(מ )3סעף,נלה:
סח(יסעיסכ'  ,)'7חשפי סוכ( (סם
י גילף,
פעל חשף ס~גמ עיקרו על ממסיר מ"ג כ'); וגלה ט(( כ( מינ
ךנר סזכוק ט( ד3ר כמו קליפס מגרס מון ,מגרס מסתר ,וכדומם,
י  06נלה הוזו (טמוס נ' ו')6(1 ,
טל טן .מחשףסגנן (כר5ם'ח('("ג) ,כ
ך,ס(כיגו סריגיס יגלהכנף6כין (דכריס כ"ג ,)'6ויגל
חשף חשפהוסכיי
(י '6 (61ו') ,ויחשוף יערוג( :תסל'ס 6ת מסךיסורס(יכטיס כ"כ ח') ,יגלו
כ"ט ט')ן וממגו סוסך( (כ( ממסיר סמים טרו(6יוככ'ג"כ) ,וטוןרניס:

אוה מהת

)4יתן
?,פה סבא ,שסר:

מקומו ורק טסד3ר מכוסס .ל3ךל מרכס

חמומן דנו עמסו כעפר 3 15קס hSnספע( חבא ,טכ 6רק 6דס סגח63
6,ףכיןעו מקומו6יס .ומהחק ,סיס סו 5נחבא  (6סכלים
יך
ימעלימו מן טין רו6יס( ,סמה( %י ,כ"ג)( ,מס נחבאת (נרום
6יסכ
צפן,מליין
סל 6יסים לפף ,וסוף מפך מן פע( (.מרתכיה (" 6כ"ג)5 ,כר נחבא סס
צפה ,ועו"5יטומע(כ'ד') ~תקח ס5סס (יסוסעי' כ"ג) ,נחבאים כמערס (סס
)3 ,ל(ידו ההביאני (יכעיס מ"ט
5חכויס"(כיס ותצפנו (תחמס) ,קדי י'י",
ס('5סיו לפוייס(עין רודסיסס fnh1 ,כ') ,ויתחמא ס6דס וקהו (3ר6סיה
ותטמלס מפסתי מען ,כסתס על'סס ג'לו') ,ועוןלכיס .פע( טמן (6מלהגו
 Sיןו כפחח כ5זס כל( 3סהפע(,כי סחוס יתחח?
נעסחי מעז ,טמן 'p
(מסליי"ט כ"ד) ,מס רב טוכך 5כר  15יחתכ ,5וע"כ מיס (יכעיס '3י')
צפנה (ירהיך(הסריס ל" 6כ')( ,מוסע והטמן כעפר ,מוכרח (סרסו כמוכ6יוכ
יפו י"כ) לרור טוןלסריס (וגב) צפונה טמנם כעפךיהד (מ'י"ג) ,כן צפן
"התתומןמעין .סתר ,מורס ע( סע(ס מלמט כסתפע( מלטפן ,מט :2וס,
ו סמון כס6דס רק פתמ 63חו,מ:תתר
מקוס עכר סגסחר6 ,ף סוייג
ומטסם( ,ולכן נכד( סו 6נס מצפון ,עפצמיס ככס מפעוטת יהד ,וס51
ן ככסמחכו5ס .כמקוס סתר ,ףמ3ה 3סהו
שסלמוןדיי
ו מהוך כקמח ,רקכעי
)( b"rrt ,יסעיכ מ"מ תהבאת לס"ק כ') ,במחבא רוח
5מר hSתרנייו
ג') ומטטוני ממהרים ,כיים נטמון ומהר ,לס (ילעיס (" ,)'3 3מרוהדי
נוחכר~ ,מ,ר 0לליך סקר:
נגהר נסתר ,כסמוןכפסז' ~brיודעים
טרה
--

טי
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9 )4רח ,יה4 ,םל ,וכף,
נער 6חריס ,סו 6כלע( ,וט1ד סלכם
נטרח ,מ 145ס" 6כסט( ,יפריח טנ סורל1ח )*1SDDןכ6ןמקוש).יגע,

(5עכ (" 1י" ,)6ונ"פ כסס מניי
ן מעסק  xl)relסמלוכס1)DDI ,
טרח ,וכלרמסו,,לעיס'6י"ר) ,ססו 6שמר וסע יגע ורפסיניס (ס"3י"ג
ן  ,)'3 ,13ססתגועע סרנם יוקר מדי טן
מ"5ן  whn btc),-ר4י (טס6סמ
עכר( מןן משא סלעו מ ' 1"5ד1ק 6םנת
יג ט .עיף ,ס 61מע"י חגועתו
ג)כ( ומסל1 ,כ ((1דבורוסיעך וכדומי) יכיפ
ו כחוה (פסו .ותמר סרכ"ף,ינע
סלינו רוי ) hnnD)l ,balsסו . 6ל16ה ט(מיק ,עיף מקרית ,מינע
עפל,מליי
ן  SDPכגפה טוטו(ויגיטח סגח(סו מכריו סנ5רכיס eDt)nc (6
,
ס
!
ו
ט
ס
ס
ו
(
3
ו
ט
(
סנוהס3ס;
6
5
מ
ג
ו
קרט
,
ף
6
ס
ג
ס
מ
ם
י
פ
ע
ס
ע
ף
י
ע
סחיעי
פיטמו( רסני( פסק ט5מו סו( 6טוכ ,סגוקן סח (פעו(
.
ה
א
ל
,
6
ו
ס
ש
(
ךטחי
וסעף(
פסיקת מכחלנמרי:
כסכה וכמריס16 ,

*

סיעתי

(א) יד,כף:

אוהיו"ר
הכף (וסף טל תיר כמורס ט( ככנר 6וה tah ,ככפו:

:סב ,יכחי ףםדא,יעד ,עות ,עתד ,קדש:
"0
יהב ,מסחסף טס גסינס ,ומטטס ס;-היס תכוה ,ויתנקרכמקומותיו .יעד,
וס ססס יהב ,סס(ך ט( ס' מוח ס,מגס 3פס (כד ,לקומט דכר
י,
יהבך (סס(יס נ"מ כ"ג) ,כמו 6טר פ(:1י (יפקוס סרגי6 ,ו ט( ומןסלוג
יסכלך ,הבי ממטפחת(רוחנ'ט'ץ) ,וב(  OtC)~cסמח1עדיסיחדו,יכיר
הבה 4ו ט,רח מ5ר (הסריס ס'י"ג ,ט5מס
פלוני ומקוספלגיlbnrtl ,
ס
ק"מי"ג) ,וטת רכים ,ונ( 6רוכ ס4ף כמקו
ל
ו
כ
י
ס
ככיהוף קהל ועדה ,וכן
ר
ע
ו
ס
ת
ע
.
ף
ו
ס 3ס (,רז ,הבה יההכמס ( 4סתת 3סיה
וזטן הטציא6,ימ
'6י') ,הבהגריס (נוססיהי"( .)'16סי
ן סכגס וס,מגס ,רק מורס סוכטת
יכה 610 ,טלין סומים וסכגס6 ,סר דנו (מכירו ,ס ממ5י( 6ו סדת
הוכיח ס' (כן לדוני (כר6סית כ"ד עידו( ,סיטכידו61 ,תסטוק המציאו
ת רק סוכחס
מ"ד)61 ,ילס סכלספיי
ט'י"ג) .עות ,סו(6ג,ר טעת,
ס ג'
ם
ע
ת
ח
כ
ו
מ
ח
ע
7
(
ת
ו
ע
ל
ף
מלע"ח מצל"ש ,ומסהה
י
ע
ס
י
(
,
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י
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)
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ד
(מון

ימן

ייקלע

o))e

,-, 68

יאנש

אתר דעת

www.daat.ac.il

איתיי,י
.

מטס וק מורס סקכיטוח ,כגקכע (ש

מלחמו(6,יםעתי (חקרך ט"ו .(h~r

כוס דור ,רק
עתד ,מולס (6
ס
טט
כמו מספר סכןי
מאיי
יכעתיד16 ,כן
ססדגרפלוגיכטחיו,
יעמססלוג 16 ,יט
י (מן'-ץ
(דכריס ל"כ ("ס),
ומסעתידות
:41יוחסיסוויסעהידיםליוסס,סלמסחר
יס
יד
מ'י"ג) ,כקומרסיסוויס עת

3טס סוס (סוקס מ*יכיסס ,סמט5מס
עקמו ( 6כס 61סכיגס וגיוס ךוק6
לער"חכך .סכןכמוןמפכחך ועתדה
כטךסלך(מסלי ;"דכ"ס),ספינתו מס
ח ס6מ5עיס ) ntbpסגו5ס,
על מכי
סל 6תמסר רק סתכ(יח ,ור"( סכן כל
ספרך למ(;6חךכמון1 ,טת דם כהדס
סחסיס כעתיד ,ס( 6ח5ערך לכקס

אור

ס6מ5עש ,כי יסק (כגיס וטיגריס

מככר ,וגס 1עתךס 630 ,יחסר רק
מטחין מס כיטכס סומן וקורות סכגס,
61ח"כופויסכיחך61 ,סירנכונותטמיס.
ועהודותיהם שכחי (יסטיסי' י"ג),
רשו (ומר סכ,ס כיעיר גכו(וחטייס
גס מס ס6ם5ר לסםמעזיזע"י מלחמות
ת(דוהיסס ,שטחי כי (6יירו
סלמס .קדש 610 ,לשן ססרסס (ר3ר
גטלס ונסגכ ,סן (דכר קדוסס ,כע
(ריתוכו6 ,ו (כ( זכר י 651מי~מולגל
(1מגכ ,כמו קדשוטויו מלחמס(ירמיס
ר ד'  ,מיכסג' ס') ,סי"( מלחמת
6מ%ס כמיחס סמלממס 6זקזוסס ,0(56
הקדישקרו6יו(5סגיס'6ו') ,סססריסס
עימוד ,קדשו ע5רס (כע( (מ"כ ו'כ'):

"ת

גדרך ססרסיס סמסמסיס דכר וספוכו),
1כ 6ט(ר5ון למרי סל 6ר5ס חמלם6 ,ו
סריסרפויכ(6ירפס,ויואל ממס(סכת

6קסריס (כמוח  '3כ" ,)6הואל קם
ככרים(מ"כ ס' כ"ג) 6( ,ר5ס כתמלס,
מגסג 6הואלהי (דכר  (6ס' (כר6סית
י כל6 6דכר,
י"ח כ" ,)1ר"לוסיסרפו
כ6ר 6תמתורס(דברים 6ן
הואיל מסס
ס') ,חמוס ל 6ר5ס ;י חסכ סימיס,
ונוס מסחקף טס סחח(ס סמהח( (ר5הש
מס ס( 6ר5ס:

(ד) יועיל'ירה:

ע 3כתפו ,וכ6לרוב כדכריס כלחי 3ע4

(נ) יוטל9~ ,ה:
פעל יואל כ 6טלסר5עוט(ססחח(ס,

עדרו ע(סר5ון ססו6סמךס(י(ח

סר15ן( ,ססך מלת  Shסמורם סם(י(ס,

המנחה מולךברגליו והמוביל מסרס

(ה) לסדי :חרו:

כתב סרכד"ל .יחדו סייסס

מייס :

-יהד
דוריס ,טכ( (ציות סיתפרךו 6חר,ס ,ויחדו

6יגס ךומש( 41 .ר6ס ,יחד
פסס
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גמ65יך 16סרו יחדו(סם) ,כיסוכייס
3נ31ס למוריס כלמז:

יכוננה(חסריםכ"זכ') ,מקח3ס יסרס
ן:
(ו) יסד
' -י כו'
י ,רוככ 3יסדו מכית
61ח"כ כוגגס,ין
יסד ,מורס ט((חיגתסיסוז כנגין  16וידי
ו תנ5טגס (וכריס ז' ט') ,ככסלו
כ ז(תיס(יסוטע ו'
ה
נ
ד
ס
כךכר מס,וכון ,ט(נמרסכגין ,יי וכ5טירוי5י
כ":)1
:כי סו 6ע( יכיס יסדה וט 3נסרות

(ז):טיח יאטר:
ן

כ"ג) ,ויפח (קן (מכק~ק כ' ג') ,סיס

יפית סכ 6ע( סדכול ,מולס טלךכור יזנר  Sbט5מו ,ודכור סגקמס יקמר
כגלוי:
כנחס ,הפחכמוריס(יכעיס מ"כ

(ח) :צוק 9צע ,לשכב~ ,רש ,מפה:
ז

נבדלה מטה מערש ,סממה חקיין
סעסויססיטם 6ךסטליס(,כי

מרסס נפה),ויגומ כס כיןכיוס31ין
33עס ,מטות וסבוכסף(אסחר'6ו'),
וסמן (ופ( ט 3הסטה (סס  '1ח').
ערש ,סו 6סעסףכח61רמיומךלסכיכח
ס(עסן (סכינת סמו3יס סמסוטיס,
ערש דוי (תסורס מ" 8ד') ,עסגיכח
'6ס ,0061מככדיסלכזתיערשי(מכני
'1י" ,)6חסטח 6סרטליתכס (6חרז
מנעם (מ"כ'6ד') ,סטתם ( 8כלסר
ת6טמ מעט טזיעכול סכ6כוסמלי,
ימי
6(1ללימ (כככ כעלס כזלךסמולים,
סמטס 6סר ט(ית טקס  hSחרד
י מות
פמיס לסילו (סכו כטרס ,כ
חמשמיסמסרס( .טקס'1ז')סס1ככיס

טל מטות כן (ניוט) Otnl1D1
ערשותם (כלעס) Oetl .דרסו מ(",

טל

סמסרימיס 6ת טלכותס כס" 1ס6יגס
ס3סס6 ,מחס ככ(3יגס ממתי כדמעתי
ערשי 6מסס(מס3יס,)'1'1עייל תחלס
יסככ הטס טל סמסס ,וסוך יפרס
(ממוח מגמר סךמטות ,טד מממליו
י5טרך(סככ ט 3מעלס ,וגס ססימסס

עלבוכיעעותיו 631 ,כל0ז" .3יצוע,

כ(6סרי51ע נסרס,ססדיניסומכסחות
ע יצוע1 ,כ3
וכרומס ,כ(,ס יקר
סמסככ וסחמחוןוססכיכ יקר6
טשכב ,טטמ סב( ,קכחכ סרסו"(,
"51ט.סיס ערשו ערש כרעסוססי6
כרכס טמון(דוריסי"גי",)6חכמי
סגו5ריס טמרו סליו ,ורע סססוק

סטיית

כיי

*

גומי
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שלה"

אות ע-ד

נלימו כרנת נס טמת וטסגם6יס טד
,ס נשסף לח"כ S~h ,ע"פ טרסו
ט 3ערס סטריסס סכקטגותו ,ססככ סער סכתכ מטס 6חדכרי סחורם:
כקטגוקו כטריסס ס( כרו( ,וסיתס

ל"

(ש) יצר ,ברא?",ה:
י ברא6 ,ך
על  nhiloים מליןיחמ

יצר( hto ,כון צורה ,וסוגה ע(
ממקריס סמחזכקיס כטקס ,וט(ם~וי
סערךניןט5מיס גכד('ס ,וסכת סמ:מיד
 ,nibtiDoכמקסר ג(סיסורוק וסת(קיס,
כשיכיס וסמיייס וסכוגיס כולס ,כד
היעמדו כולס כגוףכ"
ס נדו( ,מהוכם
מ36ריס קטגיס מתמו;יס כה(קיסס
ימהקכריס הד כמן כמוט סטורו
ויגיס ,סכה ~ orסו 6סר~מ וסיס

,ק יקר ,כבור:

סמהכרס ימד ,סיפם סמחיס מעקמות
סיככת ומטכוססימיותח"חדו כממכס
6מח וקנון 6מן ,ממיס קוהו 6ת
קלתו ,ומעמיך קלתו 6ח קלתו כסרך
כוס ,ע( סכם סוס ,כסף(קמרי י165
)os,מלין(ים ולהרי קכ(5 1ורתס פסס
ממקריס ס:וחדכקיס) יתהד סע:5יס
כמקריסם סכ(הי מתדכקיס ,יקמרכלכון
 .nTpoעשה ,גמר סדכריס וערכם
י ככ( ממקומות
עטרך סוס(.וטייןככינור
אכריס ספע(יס ס(6ס גרדפיס):

ט" ,),ודכר ס'סיסיקר כימים מסט

(סמול(  '6ג'  ,)'6ר"( (6סיס גמ,65
:י' "
היקר יכיס מ5ן מיטוט כמקינוח ,והכבוד מפגי סמע(ס ,ספו יקלומיגו
נכסס יקר וספיר (6יוכ כ"ח ככד ,וסוקן (כ 3ן ויגויקר:

י

(יא) :ךא,ן:ד-ל9ב :ירא סו 6מחמהשיג

16 ,רטב ,רךלבב 610 ,כטכע 2

(יב) :רא"את ,ירא-ם-קאי-סיפך ,פסד ,פורא:
יראה .כס גנור מסרב ראה,ומויין (ועיק_ סנד(ס כפרטות כמנד( אימה
 nSIDpכח סדמיק סר61ס מיתר גרךפיו) .כפט( ירא ,ככזכש
ו לעקרור מססיסס5יור סכעכורויר 16 ;6כו6
 06סטלן,וממיר (גנךטייי
ש מ6ד; הכדל מטורא ,כטוראמצין (קמר עם יחס ספטו( 16 ,טס סמ"ס,
סע5ס ממפל יר6ס כ(כרוויו pb) .ט  06ליראה 6ת ס'קרסיך (דככיס
הפחד ססו6( 6י"5ר כךמיוגו מועמס ,י"ג כ"ג) ,כלכריראו 6ת'מסס(יסובב
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ד'י"ר) 6( ,אירא וט (הסלים כ"כ סיכתם 6כך כ3רסכ6גוס,ויגססימשט
 ,)'7ו( 6יראו עסיס (כסע"ס כ') ,וירהס כי כהית הנויד ה!( כטית ס'
וממכפטיך יראתי (כס קי"ט ק"כ) ,וסמום כעלי היים מדשי .:כ)!יור
כ'סע :,סמורן
וג6תירא ככוךכייכה(היוכ ס'כ" ,)6ספגע וסמקוס50ייי

( 6תירא (ניקסמבלג(מם(י(" ;(h~r6עכ
 ,גגע'!ע(יגו ולסו ,2-נחקור lrr
י
(
1
,ו,ה גקכך עם מ" .:וך6ו כ(
1יכ יער מס סיס כגיור
ארסס ,ויכ(הי
סג!
י כ :ס'
(:יךויראו
ם
ו
",ות ,הצו (קבך טס כ
ב
ה
י
ן
ו
א
ס
1
73מיו
'
D
D
כ
"
ד
ק
נ
כמו לtr~ci 6כי יראה (כר6כית י"מ ממן (ךכריס כ"ח ו')6 ,ל תירא ~פחד
ט"ו) ,תירא 6נרס (כס ,)'6יגס פחתות(מכליג' כ"ס) ,תירא מסע
( ,)'7 1יסף ":ח') ,מךנריסס
תירא
אירא6גי"('ן הכטח(תסיסי"
וים סינוור רק סכתסיריוס ל6סניור( ,יח,ק (6כ' ( ;)'1וכאון סוכ"( "ירא
ויכף  ,6ולהריו מלת סקיסור ,כי ,את" (:ירקחמרוממות) .עודיכ "ירא
ואירא כי עירס(6כי (כרתכית ג'י') ,מפני" ,וסוך סלינויר63 6מת מט!:
ויש מי63ר סמ:וככ מ; סיר6ס 161 ,כגורס  ,רק (מגט מלפסות  15טוכס
 ohסכסוכה מאס סי 6סמגיטסלטסות מטקס מו,ר 6יוס ן3ר 3טכור דכר ר:
י ירא סרו6ס (מטך מססטולסט"י טוססנורו,
6יץ ך3ר( ,קמר 6ו תלמיד ,כ
י יראתםמפגי ס6כ  6(1טליחס 3סר
(סכת 1!3טר(3ר6כיחי"סל'),כיירא כ
לקמר קסתי (סם ב"וו') ,וכן לקבר סם (דכליס ס' ס'); 61ח כל "ס
ר 1!6ך
)  ,חךכר  Sbתירא נופגיסס (יךמיס '6
ת"ס ,כי ירא מסכיה (כמוח ג'',
 (6הירא פרדס מהימס (כר6כיח מ" 1ח')1 ,יכ 16מלריסכי יראומפניכאדיס
ג') ,וככירה מרטכיעול טל,ולהג,יכוץ (מ"ב כ"ס כ" , )1ו"ך(יסו ירא מפמ
סווגת כלס"ד וסע!ס
כת"ס ,כש כלעס ויקם ולך ויח,ק כקרמת סמ,כמ
נפ ,(2ל 6תירא (סכמיוחר
סי (מכלי (מסיס '6 '6ג') .וט( סיר6ממצירו
(" 6כ" ,)6ונירא מ6ך ) rcl~t)lyr:1scכעודו לגג 17ל 6כעגור כיעמס ( 1רעם,
ע' כ"ד) ,מנייר סגפם כטוס  bSn ,tr::1rירט .למס  ,מסנטו כמ'ר6סו
כמו ככסגגי מפקס גפכו(כר6כיה ("ך ייר6ס ,1על ילעס כ,מתיעמר מגפם,
ה') .ס!יוריסס3עכורסגיר,6כייס ,ויראסלי
ל מלפגידודוגו'ויסירסו
!)6יזר טוס סג 1ל 6100 6טקס מ6ד (ס"6י"ה י"כ) ,ליראי ס(6סיס 6סר
ונס יוכ( לסרט ,וסיףיר6ת סכה ,ייראו מלפגיו (קמלתה' י"כ) ,וטוך
כלגס:
ע( 5ער  arיכוץ מסימן 6ת ,כש

6
י"(

6י

מסי

חיה

05

,עלה:

יש 0נע 3ע ירושה ונחלה ,ירושח
חקין
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6ת נחלתלכותי (מ"6כ" 6ד')1

(רכוה 6חרtrhl,ס( 6כ 6סדכר סנירס כיחומון נחלת קנוח(מכניי"סי"ך).
(יורםכימ(ס מפנותיו ,וכפח וירשת וכמקוס סחכ 6נחלה 6ף ט( כנתי
6ח ספרן(דבריםו'י"מ)( ,מעןחחים גח(ח לכוח ,הנך( מירושה סמורם
וירשת 6ת ספרן (כס ט"ו כ') ,כמס ט( גחעח סמגחי( ,ו(6כןכירו0סכסיל
זרגון סמוך'ם ,פכןיורם מפט( גס
6דע כי אירשנה(כך"סיח ט"ו מ') ,יג
ס מוריס ל1סח ט( גל1ם ,מורישם משיך (דוריסט'
ועודרכים ,וכולסייג י
לכוח (כגיס ,רקסיפח סדכר מלמוח  ,)'7אורישם מפגיכגי יכר( (6יסוסע
י"ג ו') ,ועוד:
( orרסוח 6מר ,נגד סורקת נחלה
כמולס רק מ(ת לכוח (כגיס6( ,

י

ינס כקריעות,
(יר) יקטב: ,
ישב תורס ס ם
שגה(ע  (6סע( ישב6,ך וססכיגסיהוים דרךירטי:
פעל שכן מת

י

ס כ( 6חכוך.
ססגגס כעך מרכסוסיר
(ט )1ישועה ,עצ
לה'
ן והצילני,
הושיעני מב( רדפי.:1,ו:י
"והישועה מדרס  6100סקוע כס ,פן ' qt1Pכריסנפכי ,פורק61ין מציל
(תס(שו' כ' נ'):
ההצלה טסיסס מכיל

יר ,לכח:
(טז) 'א
ן סקומיסר ססנדסיספוגו
ישר,מליי
) OD1רכתו רקסרך ט( מרמק
טוס1 ,ט 6סקו סיהתר ק5רכיןסחי

ת מוגמ1ח .ונסח ,מ"5ן ונר
גנביו
סטננע נגד 6 1SVמו ,ומונס מ(מ

*כמ סססגכ(ס  nhroסי 6מטווגמ;

טטס מן ס6מחיוס סססגט טDlne ,
וסנחיגס ,ונכהה,ריין סדנל סמגכיל
גנז ס(6סיס6 ,טר סננ(ס 6( 11יורט
כמוס רק  ,Sxsוטו"ב כולס נכהים
(מכין וישרים (מ651י דטח(מסלי מ'
ט') ,ומכין וס טיס ססכד(
ס,
~
ןבינה ורעת .ומסך סמרנו
%6ג1ני
.טקס ,גססך ונחס ,טול,ביסטול

י

ולינןבוסריםססגיחיס,מלייןישוח ,טייין
בערן גבחות יעול 4סטיס )'ffי'):
סורךייסרבשבט ,olhoוברסעיפי
ישתוחח
ס ססגבלסnhroססגיוויס,
לטיי
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ו')' מכו6ר

פחהסמ"ימססחמויס,

%משיזחוהיכבד סךכר עקמו,והסעד 6ףיפש(  (6תמתחו טססו פס( ץסנד
(6יככז סן3ר עקמו ,רק (מ( 1סם  1ט"% (6f,0מfעכסן((n6
ס 6מל  1סתמ5 (61 ,1ך סעססו SCD
ימומח (שיו עדרך מגוניי ,כפט(.
6מר  1 1סנן (מו:
כשנייח(ספיגפיוס חוע(ת .יסנדו6ף

י

אות כנף
טטיפס

,63ט3ימי5ח כגוף

נכי עכו
,Da~ %דסץ ,מדם:
חמיך.ינו(
; מסם פע( הדיח ,ממורס
נכס,עיץ ספעו(ס קוקום ((1נן סז3ר ע(ספע(1ס(מסיר ן3רסמתיכסונקרס,
סמכ31ס ,תכן  Ttrn 63ע( כוס תרם ,מע5ס סמגוקס .וקין קורך
י כ6ר:
כגןיס( ,טוסת פט( רחץ ,סמ!יין כמם(יס ,גי מע5מס מוכגיסו
) כבוד ,הדר:
יב
סמיוסדח ט( 6זמ סג5חייח1 ,סזר
הכבוד מ5ו סמט(ס ,וההדר מ5ז ט"י סגם'ס וסמופתיס כסס רק (מרקס
סיוס' וכגסס ,וכבוד והדר .עיגיגו,כי כקמתסגסגת כעכע סעסתרת
פעטרסו (לסריס ח'  ,)'1ככ 71ע"י  SDמוקיס(!חייט כו((יס כסקי ממתגיס
י ססגי6ות( ,גד סגם 6סר 610
%ש מפגימי ,וסדר ע(ידי מגויס סספניק
י ט((,
כממוגם שסים ממ61רח 1DO~ 16 ,מינוי מסדר,כנתי ג5מי ,כנת

(ע"ס סקומס סכ6רתי כסירוסי מס) .כלחיגחון חמת מק קנוע 6 ,נ(יתסךל
י כסל(גו:
א(5ס' ,סככ1ז  hteמ5ז סנרי6ס כס (פמגו 6סרטינ

 %כץ ,ס%יןןן:

%ל6ח

כץ כנגין חקל,עטיין

מס

לוכן ,מווט ט( סכנת  ote~Dhoמנגין נסכנחו וסשונגו  16חנוק
וססטמ(ס(ומ סג5רכיס  (6סחכ(ית סגרמח 6100 ,סדרס,ססכימ
סחכ(ימ,ס6מרי ס1כנו6ין חסר רק לק ס6ט5ט
י(ט((חכ(ימ 61 ,hto %מלי
שמכנית סבר'ס ,וכוס מסתחף טש תסוכן סכ שתכמהוטדאיןמסר
לק
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וקסוירס,
ריכבתוננ"ןך.רקכפכטעלגותמןסעח סםי"גס(י"ר
") ,ינוקר ככלור עת
6
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לו
.ק
גמ 65כסוס מ
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נהו( ,עסיס מזוטנים ((0סס סעעיס

(ד) כום ,גבש:
סס וטכוסו חטחס (מ"כי"כג') ,ס(6
ס
(
1
להרשד"ל כום סו6סכל סגדו(טממגו מג 3יט .1מכ1ס ,יח
ן נכלי
יוך סגניעיס (:קות'וןח;הצוםט(כףפרטס(כר6כית
סופכיס  (6ת
מ' כ"מ) כממגוגתן(ממסוכים:
סקסגיס,ור6ייחומכנסת 0 ,')DOכ;וכ
'

יק

 .ullqhסכ'ב'  610ממט6 ,ך ממס
קי:
(ה) כזב,ש
יז
%,סק מסר,,כן6יטפסר (כררו היכף
השקר כו 6מפך סמ(י16ח ,הוכ( )6( trhlור וכססמטו.ממומעיו( .סיין
0קר( 1סחנרר היכף ,כ (:מס ככחכגוכדכדנו ,כסכר( הבלמיהר
כןסמ(י5וסו 60 S"rnין ( 1רג(יס (סמוך גרדפיו,כי 0סדכרגו ממגו כלריטה):
זז

.

(י) כלם,און :בארנום נד3וגו נסגד(חיל כח:

,י
) וסך ,ומש,סרטה:

דכר מלחו ספך סלמת .מפט( כחש,

יורס ע( סרססגג,ר ממט 6100י5תן
נבדל סס (:כחד מכחש ,כסור6חו ס כהסס וכסירם מס' ( 16ווסת,
סע(מס וסחירת זנך מץ(חו ,והמרסה ,ט( סחס(טח 6( o7boדס
 6(1כחד ממגו ( 6"0ג'י"מ),מגידול 6כעקכס ,ופעמיה יוכ( (סיוח כידנר
בהדו(יסעיס נ' ט') (6 ,תתהד ממני סמרמס ש רססו סלמת( ,מעןינ5ט
מחסגח1ומרעותיו:
דבר(ירמיס ("מי"ך) ,והמכחש יקמר

נינייי

מסט( ,088
סס
,
,ח)
:
לה ענר'
יי
נ'י י
ר
גב
פע( כלה יסמיק (סכדי(ו עפע(צע
כמקוח:
בבד דנרט נסנדל כלהסרסרגרדסי
ו,
סמכתתף

,סיימי

סס~

כלא'"
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יאנש
אוה כ"ף
קיימת יט( מס דכחינ כ16ויית 6וט'
(ח)שלי,שזלה:
גרס ידס (יחן וכו' ,וכן סו3 6מדרפ
ס ס(הס שפור ,וק
לדעת סרטך"(כגדי וכריקר6יסכלי ,מסקי ,נמסוק יזי
מפגיכסין כס היכיס כסכהמסו כחךנקנוס (ש"חס"~67 (rrrכסלתורס
3סס ,ום( יקבס שמלה  16שלמה(( .נום5י5יח מכוס ( 6יסיס כני נכל
ולפי דטחי ס"ס ('6סיס כלי נכר  spוכו'  ,וכס מת"י כפ' ת 6( 65יסיס
6סס hStירכס ג3ר שטלה 6כס(ןכריס גו(ין57י5ית וכו' ,וסכתם ,סגכרים(ו
כ"כ ס') ,ס;ווגס ;י מנער כדהרי כריססיפיליס 16ת( 1סורות ע( סגכורס
מו"( ככ(  hl.1aמסוס טזוי וקבוע וכךומס,,וקתסכגדיס,וכןכליססמיפיס
לסורן O)OIכגןיסגסיססיויותריפיס שתו סמםכניס (ה ננסס ,וכלפסגויס
מןנגדי ~ ,otr)bkגססיו רהכיס יותר ותפ6רתס סמססנגדיס( ,ה ככס4;1 .
כמכי5ר ככ"מ  .וכוך6י ( 6תנכספגזי תיגו מולס (:סוגד דוקך ,רק בו(( כ(
6יכ (גו' וחפ6רח כי תיגס (ס (גוי ;(י56 ,טןסו5מיד ,חרםחגית,ותם'(ין,
אןך

לה 75

,

יס כ(יוכו'
והפקרת ,רק ס5יסור ט( ס6סס ((כום וכדוכס ,וט"; כתן (6יס
ו דרך (עיכס (561 ,ס מ(ח ocb
כליויין; ,מ"מנגויר (דף ג,ט)'6מגין כנויי
ן כממחמס סג6מר ;קיכ ח(כס  ,וסנן ); nhrמס לכוגיס
ס( 6ת(ככ onhכ(יויי
(6יסיס ;(י גכר ע( 6סס וכו' ,וצן זכרימ,(",ועיין כסכתדףקי"ג כד"ס
חרגס יכהן מפסוקידס(יחד חס(חגס ,וממת rn~DDעניך 1(6כגריסס(פכח:

(""עשי:

כ" 6כ"ע) % ,נכנע מקמיירסיסו
,
(זס" 3י" ,)3ויכנעמדין4צי3י

הפעלים  ot)aoס(6ס ממחחפיס( ,סופעיסח' כ"ח) ,ושד רסיס(36 .
ן-סכגעס
כממיססכגיטס וסופקות ענהיעי
נסכת ט5סצ,
(
3ע5ס הנכנע והנענה  ,רק מ6תיכד 4מטכעו עיתי עוגי וטפס ,גס
מהנכנעידוכר ממגוכיחס סס5טרשס .כ 4ס5טרסות ט5ס 6חר סמסככ לר
סספ( ,סקס  16מעגי ,כגע עסה סעיפי ,נעניתי  7:מ6ז (תסים
נענה (יסעיסג.מ
סוס ,סגנור וסנפיר ,פסס ס3ס ,(ftO D~tp

סגי

י

ייסם

רטרי5יס יענה (סם כ"מ ס'),
סכגיעס ,וכסרס ( 6יסו 33סוס י'),,מ"
סעףכגוף ס כ ע .סר6יחכי נכנע ילק יספי(ס ויכגיעס עד
סיחו חמס ,ושלמט:
ג ס נכנע עסמ (ע"6
)hnbע(סגי,יס

יי

(י )8ש4ף ,משר' .mu

נוף 3ע(י כנף מ~ס מנסן ,טפש
3טטטסח
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נמטטפח דכר למרי ורך ס6מוו מעור
נעל כ ף 3סרש טע5מיי סיוגק למות
מנסרסטוף,כסילמקיימחס(נליייכסו
וימלו ,סע5ס ס 0,סרך וסומר" מסם
לדדיו וסע5מת נ6מ5עותו (קר 6עצה,
וסיף סי 6כמכסס כ( סעף מרקסיטו
רג(כטפי כנף ,גד( כנפים ורכ נוצה
 ,)'1 1מ( 6הנוצה(סםנ'),
~lhprntי"
ומסיר 6ת מרקתו בנצתה (ויקרץ '6
ט"ו) .ס (15 1ת סמכס1ת ס6נריס
סמ3די(יס 3ין ס5ו6ר וסגוף ,כידות
ס6דס כ6ןס ,מן סגקר16ח "6כרוח"

י

ארך

6וך האבר(ימוקדו(ט"וג'),מייחן5י

אברכיחס (חספס ע"ס  ,)'1יס %6ט5
אכרתו (וכריס ("כ י" ,)6ואברותיה
כירקלקחרון(חס(יסס"מי"ר),וסגורת
סנדקות 3ר6סיכן סכי3ותיו  ,1(60מן
סנקר16ת כנפים ,סט(כן סוסתך ט(
י6רז,
כגף סכנד וקנוחיו ,וכן ע(קנו
כנף ~( )tDDס" 6כ"ד ס') ,מכנף
סקרן(יסטיס כ"דט"ו) ,סרסי כנפים
(סטת כ"ס כ') ,סגכיס בכנפיהם
(סס) ,ורכיםצוד ,רכו מלפרטם:
3דכר סטסוי (מתכסות כו ,ומוכן (;ך.

קשהיילט:
(יב)
.י
ולוט 3 610כ( ר3ר כמליט
כסה ולוט מכקקפיסנסור,וחס ,ענק סע5ס שמתרכס( ,נ 4יל;( 06קלוקיו
י וסת:טפ~ת 3דכר מס ,סגםסי 6לוטה ככמוס (ס" 6כ"6ט'),
כ
יס1
ן סכס1י וילטפגיו 63דרחו (מ"6י"ס י"נ):
רק 013יכן(ו ,מכסה מליי
ומכסס

סמתכסס 6 03ף
שמות ,לבוש:
(יג)
יכ כמדתיי
ספל
ן
ל
ייס כסותם
אלבישסריס קדרות ,וכק
ההבדל כיגיסס מהלבוש חפור (מות (יסעיסג'ג')( ,נ1ס ע( קטכיס,
1םק על ס6ויס:
סמת(כס ,והכסות מורס

ישיל

מכמס)  btoסגקו 6כסיל .ואויל,
(יד) ,אויל:
 610ס'מסחסק נזרכי סמכמס ,וכטור
ינמכךילך ,הנור
הנלוז מדרכי סחכמס וגססך
ינססקירכלסריס,כ
ןכסירוסי טל ,
סחטטגיס מסרגך כס6 ,ף ממלחאולי(,סיי
יכשטסחסבמטסמש"ת מגש):
פיוזטכי מתמ"ס זלם (ס"ט מסל ג

מם 28141סהי

"וי

מחיי

התקוה סי 6טצ וכל טוב חחכ6

כסמלן
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אךך

קריר
אוה כ"ף
לסמקוס ,והכסל  610סכטמת ס(6( 6יו3ל" 6רך),ויסימוכ6לסיס כסלם
ן
(בכ ן':)'1
חג 6ע 4רעס06 ,טמתי וסכ כסלי
לכף 77

(מז) שעם,קנז:
סרגם נלכ סכוטס hS ,כן
כגרדירנו מגדר כעסבסוךסחפטיח ססו 6מסך סכקט וממתק מנסס,
כלכ סגוס6וו6יגו יSh 651סווגך מסנפם תחרג1 ,ת 65ממגוחתס כמכס
בטליויכטס .לק (מטן סכדי( 1עוד כיוסיבר,ע"י רי3ימדו
ן  16פמד,

סר1נ1

סרנז ,נקמרכגדרו6100 ,לק0תעולרוח

(יז) ~ ,D:jeפי-שנים:

יש סכו(כין כפלים,ופי שנים,ספי
שנים ,מליין כסכמותיחרכס טד
ביסיס 3ו מכיס ממס כסיס6 .כל
כפלים מורס סגקכטל סכמות מליו טל
מליו It)PD ,וכפלת rhסיריטס (ממוח

(יח)ייקפד

94,קיר:

וכרומס מססכוח:

כקוט'),כי (קמםמיז ס' כפלים כב(
חט6חיס(יסעיס מ' ,)'3יליי
ר ססטוגס
סיסכדבר כסול ,ס6ף ם(מר6ססעיגיס
סו 6קלר5 ,ך לרוך  610כלמת66 ,
(כזיק וגכטימו (כלירכ
ו ,כן ס:וגמ
ת:
סיס מטע סכמ~ח ורכסייט

וכ 16כמעלזת 15ריסוגו' כקומו (טרזן
(יסטיס  '3י"ס) ,מזמור (יוד
6כ'),
3כו6קליו גחןסי3י 6בתכלסי"
בככר חfור כתס31ס( fפגי  ,t1(13וסל
מורס על דכר סגטסס
6מר ,ונגולממלתכי6,ומירמיסכסכלומךחדכי
oi)b
מ5רימס ויר 16סמ5ריס 6ח סלמס
(3ר~יתי"גי" ,)6להריכולו:

הסקור מהלוס עם כ' ונ' ככל"ס .סיין

וכתב סרמ3מ"ן טל סמוק
b
כבלחו כלס יגרס 6חכס (סמות
 ,)'6על סטנחריי
ד יקמר כסל.מ ,1ועל
סטנר כס(מ
,
1
o
)
t
h
כפסוק כמ15ת
(
"
י
ס
ו
ו
י
ר
ב
ד
סלילם מ,ר מ
'
נ
ס
ס
.
מורס
על דברסיטכסנתוךסעידה רכר 6מר,

(ש) ושר'הסיס-שיאת:
מצאנו קומר נעול  YhD-ilעלסכלימס
כלסלשמי יחסר ,כלח יכפר
טן יצקת ו)ס כל פרי המר הסאתו
(יסטיס כ" ,LD 1קמען סכדי(ס ככר

6מרגו ,כפר ,מ( 6מון כיסף ,וסרס
שמר ממת מכפרה" מסורקתויוכימ
ומדיין טמכסס סמכטר טל טת
סחוט ,6מחל"כ הסר הסאת ,סמלית
ספרת סמט~ 6מלי טך ס( 6יער
ויפקד טוך:
כפר
-
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אשך

(כ) כ
שר ,תמת:
(סמ1ח כ" 6ל') .תחת ,סו 6ממין
י
סמתחתכ ,גפם תחתיפס,טין תחת
כפרילה
י מין סמתחיינ ,כסף חמת טין(סםכ" 6כ"ג),ויעלסולעולס תחת
שגס סנוף6 ,ס בפריוסס סלע
3ט (כר6סית כ"גי"ג):
(כא) כרה,סער:
ן נכריה סחחלח
כשבאו גוופיס,מליי

מכריס ,והפר נמר סמסירס,
ויכרו סס ענדי ילחק כ6ר( ,ר"ל
ססתחי 4לכרות61 rh1 ,כימ(ך סלך
תליו מנרל וגו'וימי כיוס ססו6ויכולו
(כב)

כרה ,מנה:

כרה וקנה גוסחחפיס כסור6חס טל
קנין נכר מס6 ,ך גכדליסכ,ס
סכרה מהןסקגין מנחר ממוכר ד3ר
י כחמסםטמר כסף(ס1כע
מס ,ואכרהל
ג'  ,)'3כמיחס 6סונה רט וממגו
נקגתס ,וגס פיס תכרומ"תס (דכריס
י (כר6כיח
כ' ,)'1כקכרי 6סרכריתיל

ט3ד 5,חק ויגידו  4על"דוח ככ6ר
חפרו ,סגתנו סחפ
יר ס,ויקמרו
46י
לומ65יומיס -ימק"א(כמוה כ"O~s6
י יכרה6יסכור ,למ-,ו ,וכור תכעס
כ
טפמ'סלגוקי;,ולכורם המר טרם(,ועי'
לטי! חפר כרה הצב):
ג'  6( ,)'6כןקנין כס!' 61דק טל
סכרת וכרירטת מקונס 6ףדיןניודך,
כמו כקדום' 6כס :1דומס ,סר,ס קנתה
ינועו (תס,יס כ"ח ג"ד) ,ס' קנני
אקסית דרכו (מסלי מ' כ"כ) ,קניהיגי
לרכס (רות ד'י') (1 ,כ;כ 6סס (:קנה
גסטליכיי
סככלייס ,קנה מנמס קנה
ייג
ס (מסלי ד' ס'):

היביסי'

יללי"

ט') ,כת4ם
(בג) כוזוב ,ששר:
(מכלי
נ'נ') ,וכהבת על ~( ct::bך3ריס כ"1
סכדל3ין כותבוכיןסופר ,סכותב ח') ,והסופר כ1חכ כ טפר ס; ול6
יפי
ס טל דכר ,וכתבתם טל מן,וה חמש סס חוקר כותב כמס מקוס:

יש

י

(כר) שקת ,מעיל:

כתונתס"

סחמחון ,מעיל יטטש ט מלמעלס טל כל סכרין:
כ,ששס"ם44=.

