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 '1ת') ,לדצק  ortbךכר ול,כרו .ועד ,ס,ס ועדת סמלכם(כך"כיה ("כ):
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(ד) :ן'א3 ,ור,טחיה ,כפיר :ינסכקלמס יכוט ככס אריות .לביא
סקרי ס;קן הגדו( נ!1:,ס ,וסגקכס
הילדים סרכים כ( מאריה גקר6יס
ס סחו
ק
"רך להא  ,מס"((ך לביא (יה;ק5ל
נורים ,וכסגדלסעדככ,:נ:
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עקבו סרוס ,גקר5יס כפירים ,
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IDr3יקמר ט(יו עד ,וסכווגס ען טח
כליון סגכר ch ,6ע( סמ5י6וח כולס,
ממקיף 6חד
 16ט( ססקף
מסנמ65יס מסךימיחיי
וססו 6עולמו,
כמו וטנדו לעולם (סמוך כ",)'1 6
ומ5ןוס יקמר( ,ט (1ס ,ססכווגס טד
סרותסמ5י6וח6,וסויותסיחיו סמווכר

כלסר למריו כוס .ומלןמסימן עושר
כרתוקם נטלת מו(יוח כסן סע5מיס
סנ6יס וחו(פיס כליס 1ח(1פיס ,קמרי
טנורטעמם ,ססס מססגקר6יס.דור:
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רכרדותנו(ליי
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סמתי51ן ,כמו להב מגית(6יוכ

כ') כתב (ס ,cr~ 3כיסםסיס 06
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זכר וס.רפחו טד סמררת (סנס
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ל"מ כ"ג) ,להב חרב ((חוס ג' נ'),
וכסירוקט( סתגו155ת 3רק . 06קרסכי
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פעל לחםגיר עס ל ,עם ,את ,סיג
ם סכך(
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ע(ניח 6דתיכס (ס" 6ז' ט'),י6ס יקמר שנלחם אליו ,ומ,סגירמיס %
חלס ((מ1ס 61ע 1יט( לקרוכ (6י,1

(') לסם' שת'מלה:

ט') ונלחמו אליך:

(יא) לסש ,סוד:
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צגות מנסס (6יסמע רק מפס
הלהם (כדוימיס ס6דס(ךכריס
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ישחק לחספס  '3ז') 5( ,ק לעג
ף 6( 05יסיס מנס טסו5מקיק סדכור ט( סטמח ט(קוינו
השחוק יסיס"
((טנ ,רק 5סיפו( ס(ז סגופ( (פג .1.ונכד( מקלס ,כי קלם
5סר ר~חגגד כ5קלוגיםolhna ,ע"י יסמן סמ5מרוטססנגרי סטתן סמק(ס
מקרס ר; :ימכסוג5 ,ו ס6ויכ מחינדו (עתנו ,כמו ויתקלסוכווגו' טגס קרת
עטוכ (כ(; ,יויסחק ,שחקו ען (מ"ככ'כ"ג),סקרוכוח וסרמוקנתמניך
עסכחיס ) '5 o~hו') ,גס5גי כ5ידכס יתקלסו כך טמ5ח סקס רכת סמס~מס
(יחוקק( ג"פס'):
 '6ק"ו) ,יוסכ נסמיס
אשהק

(מטי

(י) לץ ע.
'

ר

משסימן נ:ך:בו
2
)
6טר מסכין כן יוכיחוסו כסוכחוח י"ס

צגי

06
הרשע גלדף ממקוותיו
כסס 6( ,יטמע (קעמוכים ,להגו; ומוס יוסר לץ
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~ח ,תורה:
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חלס ,לסר לא יאבה *מ *מר רק
ע) מטן,לא-ט"עה:
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(ג) מטס ,מסה ,סקס ,מוק ,מב,וסף:
ססס מירס טל המבס דכר נקפס%( ,ק) מורס SDכסר סנרקכ 1גמ1ק
י רקכון pan ,נסרו (,כריסי"ד
כהמס דתג מפני 6ס (תסלים טליד
סיח ג') ,סריס כדץ נמש (סס  1"5י"כ) ,וטיניו הסקנה (סס) ,ולסוגו
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נגודו nllf:oכסגתם
טאס ספה ,וסוס6לס ססור6ס ו6ח נס
ימליס.
טטולנמוסגים6חריס כדרךלסנייג
ס
ג
,מירס טלססרדח דהרי עפרורי
טכס

לתוכו מיס ,ומחרכך 1גמג,

כרכיכיס תסוגננה (חסליס O"Dי",)6
וממגומוסטל טלסור6וחמליליות .מקק

יר9ר'ינ':nl~v_,

(ר)

תמק 3סיסס (בס) ,נסקו תנותחי
) ctionל"מו') .נתך ,נופל רק טל
סקכח גוסיס דומים ומקסייס ככסף
ו,סכ וכדומס ,וטלס,לתס ,גס טל סלת
מיס כטלס ,ויתיכו 6ת מכסף סגמל6
(דס"כ ל"די"ג) ,כהתוך כסף כתוך
כור (יח,ק6ל כ"כ כ"כ) ,ויתכו כננס
ערגותי (6יוכ ג' כ"ז):

במדברזרךכיטימון (סרות(יסטיס מ"נ
י"ט) ,מקוס ססו 6ממס ע6יסיס נו
דרך ,לכיס סס גסרוח6( .יוכ כ"ד ס')
מן פר6יס בטדבר י 165כפעלם מסמלי
לטרף ,ערבה לו למס לנטרים .מליין
ס מדכר ל 6גמ 65כו 6ך טרף6 ,כל
הערבה כס כל קני סט5יס סרכיס

נבדל טדבר
סמקוס סחרכ וסיכם מסכת
סחוס וססרכ ,הכדל סוד מערבה,
טערבה כי 6ר,מקוס טגדליס טסטיהיס
סר6יס ק51יס 1ורדריס ,ומרבה סו6
 cnsoמ5ך ט5מוI'hs ,כויטוכ ומורך
רגל( ,תסליס ק"ו ל"מ) ימס טרבר וסקמכוגיס כסס לו למס לגטריו( .סס
לננס מיס ולרז ציה למו65י מיס ,ל"ט 6 )'1סר כמחי ערבה כיחו
כמזנרדימיגסמיס לסרטיכן ולחחכו ומככג.חיו מלחס ,ספרון וססר 6כיחו
יס  610מתינס כקבוע כטרנס ,וסמלמססו 6סמדכר
לחלוחית6 ,כל כקרן 5
ן לפרקים,
מסר ,לוסיסים מחינויםומטיפוח ,וק 6טרסכיכ סטרכם ססיסכו
(יטפיס מ" 6י"מ ,ירמיס ג'י"ג) סוס (ירמיסי" )'1 1וסיס כטרטר בערבה
ייכ 61טוב וחכן חרריס
מקריס גויס תדבר ציה וערבה1 ,ל6ירסס כ
מזנר עם 5יס תסס ~נט סכל ,במרנר; כטרכס ינ 6טוכ6 ,ך ל6
וגס ערבה ,כ16מוחירסיס (יטפיס ירססו ,וסכן כטדברמררים ,טפס6י;
טוכ כלל:
ע"ס) ,וחס (מ')מוכן כנ"ל:6 e~h ,יס

מציה ,מציה חקיין

ור
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(ה) טסר ,תוש:
מהר כו6ננחיגםסומן ,המסהריקדיס מממסר כלסוגך 6 rr:)iע 1מס,
(ענוה סוכר סט(ס כמחטכחו 1סמס גס6יגו מקדים מעוט 6ע1
החש נסעוט",ףכ(5יקדים

,rlnrj

ממסר:

,nlnDSל6כן חוש 6100כנמיגת ס6ךס

(ז) מום ,מאום:
( )1מוביל,סוליף:
מוביל טס 6ךכר כתיגו יכת ((כת שום 610ממרון נדע ,כמו סםומיס
ססוסליס ככסגיס ,מאום מכותף
כרגליו,וסוסך(טלכסילת ס6דס
 6ע(נגפירום .מוליךס61ונר עם טאוטה hs~ ,ימ 65סוס וכל
ג1('6יס
גגך
פסולך כרגליו:

יוסר(ז ,סמ(עיג רק טל דגר ספין

(וק) כ!ףנוך,וויכחה:
י
..י
שם מופר סתם ט( חוכמס נ( 6זוקף ,כ( 6יסמט גס לתוכחה ,מומו,
בירור ומופת6( ,כן הוכההטסית  hStכססן( ,עיין  sttsכסכךל לץ
טויו מופת (וקחלוקלון  ,ופוכיח (רסס

כרוויות ומוסתים ,ו(,ס(מסלי ס' ד')

(ט) מוסרה~2 ,טה:
עבותהתליין מקלטת כמס מוכרות

לי

(י) מהמש ,פח:
הפח סו6סכליסמ5יכיס(5ודכוסחיס,

מרמס ,וגדומם .וכרכר סמרימ
טשימו ט( סנרם סמך כסח ,למטן
יגקס כוממיס16סטוף סמת6ויס olhn
 b'o,1)ShSסגקר 6מוקש .הפחכלי

ן (כגת):
מרשע)(,יי

מנ(יס כימר ,כטל ו6ת קמרו ,S~rn
6ין עבות ממותמלהסס:

סמוקם לויעילי פתי
 ,הטוקש 5ד
( 6מוקם ל 6י15ד,
ומ,יק ,הפח כ
סתמו קם ט 61ססנס סיו5ד סמי,
 ,~orStסתמו(שור ע( פח סקרן ומוקש
; (ס (טמוס ג' ס')1 ,נפח ,הפח
6י
יחכר ומחגו גמ(טט(כסריס קכ"ךו'):

(6יייע

9ש מורד ,מךךה:

קמ
יפסי

נבדל המורה מהמטרה ,סהסורד

ית(יפ;וו(6יסיר לוחוביקרם

נסמפט,/הטמרה
כ"ג מ') ן

פורה
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(כ) מורה טךךיף,וללשד:
וההדרכה כו 6לסכרתייכו5יס,ותלמוד
נדע ההוראה:
הוראה ולמור סו566סנלחייווטש,
,

מ,

י(יג)
רעסיסם ,וטושל סו 6סר 6סר
סימר
 ,ס'1לף:
מפקד כפקודתסמלךלסייעלסר ומ1ס5
ט5עיר 6ושסיס;
סלך סו 6סנע(ס כמסכמת מטס

טרשי

(יד) טרמת ,מטית:
ומותתני מן י6מר6 1סס סרנחש
הפעל סוהת כמרוגע מורס טל גמר )~otunlט'נ"ך) ,סמךג6טליוטותתני,
יחס ,מכנר ס 1ממ יעמום טויו ואמותתהו לע"כ '6
סמ
") ,הכע"כסטית:
ר
ססרע ומס
ק
ר
ר
מ
ג
מ
,
ף
ו
ל
ס
חרכך

י'

(סו) מ
יזדר: ,תרו'פה:

 Qwnטזור גער מסט( זרה ,ומורס ט5

(טו) קחולל'מוליד:

6כקכמניס ס11ריס טלמכסמע(.ימ,
 16מפעל זור מגמ' ע" ,1ותרופה ע5
ממססגימיח:

מ5יןח ס6סס ,טסמי5ומכלי י1לדס

חולל  610סי5ירס ו,קווס ס)זס ,קודס  (6מסייס ,וכס"( 6ךנריס
(חספס'5נ')נסרססריסיולדו"' ,ני"מ)סי
ר ילדך חסי ,ומפכח56
טחוללך:
ומוסיף ותחולל 6רן ותכל ,וסיכל(

ליק

(יז)
'השף:
וק המחזיק ש 6נט"כ ,והחזיק 3ס
ם
י
ר
כ
ז
(
כ
"
כ
,
)
ס
"
כ
ק
י
ז
ח
מ
מיי
ססי6למחזיקים נס ותומכיה
63וגי
 .מקופר(מטלינ'י"ח),טחויקסי 6כלנ (מם(' כ"זי"ג)16 ,סיותןמייק
סמלי
ך ,והחזקתכו9יקל6כ"ס
ס(6יסור סדכרפסססגיו ,חוטךסלטכם

עץ

סייס

כ.
ז)
מס
ל"
ע (
ייג
ס סנדלו מן תוטך ס( 6כ6
פקחזוינקפ,יס לדשסטןכטמויטייטסלעיקי
יוב טד כיד מוקם' גי תמכת ימינך (הסריס
יחססך (ט
ומי

4סמכמס ממח טללכו גקו 6תוטך.

ס"נ ט') ,ונדומס:
פחפח -
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(יח) טעה' 9שז:
המהמה יסיםט"י ס6מ5עי,ט"י סגקר 6סמוטויסס ,והמעוזננעתי 6מ5עי:

אור

9יר

 ,מלקוש,גשם,חדזים IDr :סגסס.חזיזים מס סגטס 6סר
(יפ)
 .נ6ןיס סט51ייס כחוכם 6דיס לסייס
נשם סו 6סטנטי ,מטר סו06ססנמיי
סמסנ3יס כרק וכעס:
מלקוש סו 6סגסססיורך 6חר

(נ) טלה,נושה:

יקסם טס נ' ככ"מ ,כי יחס סוטול
פן פפוטל
 5מהזפ טלפעוין
5ל סופרסל ,פפלופ כסף5 ,בל
סימן סנ' מורס טלסטגין סגמ 65מכנר
3ט5סספע(,,דכריס כ"דו')כי תשה
י מכסף 1(56מככר onh ,כ6
כרסך,כ

16כ( ,י

המלוה לחנירו כסף כליס 16
יגס
וכוומס .מ5ד טח סגת
יטס התונעו
גקר 6מלוה ,ומקד סח 3
(סכיכ ( Oblk1O 1יקרץ נושה ,ולכן

מטל לוה גקסר מס 6ת ,ופעל נשה

(כא) ממ,נשיא:

פיל,
לי

(ס51י16שמיו:

(בג) שלוכה ,ולקשה:

ההבדלני(ס,הנש"אתיגוגזוריםגסי16מ 1המלוכה חקרת מ5ך סמלךbn~w
1o
(נגיז ,והטלךמוריס:
וטטלכה  7%סעס:

(כג) ספה ,שקד ,חא9 ,פר:
*על ספר נ 6טל ס סטירס לכוס
סס1טר 6חדסריס סלבס ,כס

(יקרץ ט"ו כ"מ) וספרה  05סנטת
( ,Ogtסס כ"ג ע" )1וספרתם (כס
ממחרת
,
ל 6ידק רק(מון
סגירס,ססססוכסחרססיע
עי
"ם .ומעל פקד כ6
זל Qwממגין6 ,מר מספר סקרטיס

ישמר סך סכל כך וכך ,יסטס כלטן
*קד,וירתח נ"נ (6תכלית מסמוס,

כמסלמלךמסופרמיינותי
ולזעתמכועס,
סו 6פ1קן ע(
למלממס ,וכמסירט ,וכוס מטתתף טס
סור6ס ססגיח סיס (סע( סק % ,
5נ6וח טפקר 5נ 6מלחמס (שעשי"ג
ד') 1וק תמ 65מנכל מקוס שיוכר על
 n)WDססטירס ססדורייח וס 6מר וס
(6יוכ( לסוכיר (סול פקך( ,חס(יס
קאטי"ח) אספרם מחק ירוק.
י
כ
טפס 5טד תספור (6יוכי"ר ט"ו).
תםשרירמיס תמ(6נס (סס לעכ')
ומכסו

עגיגס ,מי עך

י

ל
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ומכשכדירסיסובטייר (דכריס כ"ס
ס פע( מנה  63גס ע( זנר
כ').קיל
כככר  D'pמספר1 ,1מ1ג ס (דטח
 6( 06מסר ממס כסיס ,תמ"ס סוד
י מונה (ירמיס
הטכורגס ס65ן ט(יד
ממס.
ל"נ י"ג) ,לדעת 06
הסי
וכן סודט (הסריס '5י"כ),
למנותימינ
וחצרון ( 6יוכ( להמנות (קסדת'6
ט"ו) ,סוגה מצפר (כוככיס (חסדיך
קמ"ו ד') ,ר"( סמוגס כ( 6יחסר
ממקרס (עו( ,0וקמר 6כר  06יוכל

י15ייובוסמינוי כ6ס יוקח 6כק דקמן
ים6ר ככ(מוהו כמוכסיס(,כן
ערפבי
סכ
י
ף,
ל ככיהסר מסס  hi::ryהיכ
ו:ן" 6מי מנה טפל יטקכ
6ח
נו,ספיcen
ו)
רכט יכך( (6כמדיר כ"ג י'
י  (56עפר1 .פ (:נשא כ 6ט(
מ
י 1
ם כו גכיהוק ,rtit~rt
מסקי דסכי

כמו ר6כשכי סמ(המס ,סיכה ר6ס,1
כסוף6יס גכוךומלכיב :orc;::r

(כד) מנוחה ,סךגש:

(יימיסו' ט"ו) .ל6תרניע 6(1יסיס

6יס למנות  rhטפר ס6רז נסירטך
י מעפר(6
ימגס (כר6סיחי"ג ((rffDכ

י

המנוחה חמין מנומס לוף ,ומרגוע כגוה לגף רגל (דכריס כ"מ ס"ס),
לגפם .ומ 165מרגוע (גפ:כ :ר"( ( 6מגוהס גססייח  6(1גופיית:

(כו) שיףינשיים:
וכה) ונום~ ,לירה:
ף
י
כ
מ
ו
 ,מיס ושריד.
מנום ,גוה( רק ט( ס6דס כט( סב( ,מניף,מעיך
ן רק מרמס (עע(ס:
ופליטההסיס גסננעלימייס:
מרים,י5יי

(כח)תיגי
,בלעגי:

(כו) טעיה ,םפהה:
משית מורס לסגינה6י,ס חוטבת כדכר מלפני ,ס 61מסג' גדף ורוממיחו
מפני 610 ,ירץ סעוגס:
מס ,מכ"כ מפתה:

*מעה

אוהנרן

ן,
:
06ימ 65מס  .מנמה מכסף(ירט
(א)~שיו
ס
"קך 6בחינה .מנסה
כ(
ן 06ימ oh 65סו 6כסף,
ס
ג
י
נ
,
נסיו
בארתי
יגהרממסססו,6ובהינה 6נ; סכסף 16לי ימ 65פ6יה כמ חדט
ססנ~
כזכר

6סר

,
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5סו ( 6טוע .ממט טויין ,כנק כח
סממך  16דברסנוני(קר6נסיון; h~rst
(ךכריס  6( O~u '1הנסו 6ח ס'.
ובהגוני ג 6כשח (מועכי נ' י');
(נ)

%ר:

,נכר סכ(תי2שר (זכרוספוכו) ,ספרי
סייגו (פ' סכה) ,פן ינכרו

אךך'

סכמייס ט"י סמסטר ככר סכטימ,
 hw1סמורג( נכמו (קיים; ס סי1ן
כמס  1Phnמורג( ע 6סנטים ,חסור,
(וע"כפילוסיכמהכי מס כמשמו):
ורימו (נכריס )gffכ"ז) ,מזכריה 16הס
ן מכילים 16תס
יטוסיס 6ותס~כנעו6י

י

נטיס:

סים ( 1סכ(,ונין  06גס מכ( 7נל,
ע) 4 '04רח:
כמו (ממות ט'כ')הניס 6תטכדיו 61ת
ההבדל כיגיסס .נס סו 6נסטת מקנסו  ')DDסכרד6 ,כ( ברח (6גמ65
 :סב(,
ססכגס ,ורגבנו וסרס"ף כתנ"ך רק מפגי כט( חיסים(
י כורם
כחכו :ברח סו%3 6טס  16ס(6ירגיסו דוק וחמ65סכן סו .6וסטעסכ
טדטתו (כרומ(,ס סו 6כפרסקים .נ(גטס ,ומ"ג כ1רמ מפגימיסיס4
סכ(:
טד ("מ 651ג 1כין 6ס גס מפגימי

(י)ן?4י'%סי

סגי שסיס כממוס7 ,טכחן גרעייכו

:

ו ,סירייס (וסר כבנח דף ג" .)7מסו (6
לרשד"ל נשאר ,לרפואחריו(יצוח
נותר (6רדמולחייו ,ומוס )1hDכו'(פ"רמי"ג) ,ותותרמסריס
יסו( 6כדו נשאר (כר6סית מ"כ("ח) .נרכס 3מעיס(~יק"לפ("ו).סיותריס,
),
ן(::tncb 6רון(,סר
עם6רוחס 46סידי ע5סומרור6 ,מר(סס6ףיהו
6יט  6(6סיורי פסם ,כפסוק קומר ( 6ויותר שקכ (3ךו 6"% ,סגסחחל
דף  .)6"5כרנס
ם1ת ל1סריסיורי פסם קמור וט' ,ס(מכיסקטגיס
י
י
נ
ו
ח
(
ס
י
ה
6
ר
ס
(סילף
(מכי(ח 6כ' מ"ג) .מיסר סרס6יס כגיס סיו ((1יסרן
מגריס(מ"רמקח ג"ג) .ס6ר סמו כנדכ ולכיסוף סג6מר סג1תל ס
(יומסדףס"ך):
75 1(5יקיסד6יקר
ו מ6ר 1 ,ס6ר1

י

לי

יף

י

אותסמ"ך

י

% 04מא%1,י:
*1ט שעש סס 6מסתכר ,שטר
חק6 6ס ססתכו:
%בא מחס ממש ששקססממל,
שם
-----44__.י
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סלוק מלס
כ עם ,ולגי כעש
ב
ק
ר
ל6סייס וכ (כיח יסוןס )untoס'
י"כ) ,מלפריס גתןמק ס',וטגכו cnth
610כרכר סחלסלו,וניסודססודסונן
ועוגמו כדכר ככתךגוסו ,וט 6",וכרקב
3ט5נוו0יו מכיכר (מכלוי"כ ד'),מסיק
תוךנופו,כי 6סהו הלק מגופו:

 ,ר4ב:

*

~pr

סם כשר מפורד ,סרת טסם ,כססם
גוסס(יכעיסי
'י"מ) .עש כנגד
ט"י ח(1ע ,ורקב מסמו ) hSחו(ע,
וסוך :רקבינלס כנגדלכלו עש (6יו3
י"גכ"ח) ,ס6ךסיכסס מעלמו ,וט(ידי

"-שי14קג)842ן

אות

אב ,נסע ,עת:
("
ההבדלכין עזב ,נתש ,וזנח .עזב

סט6 311ת סרכר וסלך
דופיי
ו .ונטש סו 6טמ:יח  rhסדכר
ד
י
לספ
1
r
h
n
,
ס
,
מ
ו
6
"
(
(כראלית כ"ח)
ול 6נטשתגי לגכקלנני ,ר"ללrns 6
,
 Shיעזבנו  (61ימשנו
לותי זכסשמי
(מ" 6מ' ג" ,)1ר"ל 6ל יט,וכ 6ותגו
מאךפ(61 ,יע1ם ס6גחגו(פרדממגו.

ן
ן,

ךזש-4

ק

"

ו

-

(ס"6י"ג כ"ג) כי ל 6יטוש ס' 6ח
סמו ,סל 6י:ימס נרסותס, ,ולח
סכ:חחו .וזנח  ,סו 6סמו('ח 6ח סדרר
י מ 65מוס 16
ומרחקו גס כדווחו ,כ
3 Dlbnו( ,דס"כ כ"ט י"ס) 61ק כל
הכליס 6סר הזניח סמלך 6ה ,1סטמ6
otunt) ,r~u) onlhי"ס  )'1והאזניהו
נסרות דל* ומרכו,אוני' רס"פ גדרך
6הר):

- -

(ב) קומרה ,כתר:442 ,
 ,celoכתר רק סניו סרקם ,וזר רק
לדעתי עטוה סונג גס (מטקס טל ח5יסנינו ס( סר6ס ,וסוף ח 4כחו:

ליה

י

() )2מףי4ע.
,שוח4,טל ח(סוח גס ( 6גט מממתמלנוכס,
סטכע וחוסות כמ.ינע ,וייעפו גטליס ויינעו(יסטיס מ'(')
עיף,מי5גי
יעת מלקנס וטכודס61,מרי 1 1עס( 1מטלמס) 1יגע( 1סיוכרמו
לאח ,סגססקכתו טדסט,כמלפכחוכי 4גטכדרך) ,לאח ,סו 6פסיקת
ע מכח ,סססקחסידי.ונלאומלריס(סחוס
 %נשל) Stteטור6( ,ייעף6(1יינ
(יסטיסמ'כ"מ) ,ל"(  %טף מממח (ששחו'י"מ,וטי'יסטיסי"ר) .עשל,

יי

יי

יי

6ני

י

לכלי

,.

אוי
" י
(ג 4הכנית כמעסי
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ויל
א"עי" 1א

ן סלמס ע"י ~כס
 ,לק רטות רום' .ם כס טרמסן,כי
טרה ,כו6דבר ( 6100טרמחיחירס
ט( ס6דס ,ומתלמד מס מםeb ,6
מם 610 6רקיםי5חמם,6ויכ(ו(
גס מס 6ק( ס6ימ (סורם ,וטורח
ןט"י מס orl ,6רק 06
רק טלחס,כי

יכןומה מבכד טריו .חכר(כעיין בז
יניעס16 ,סיאטל
י(
גס6ומר סו(6
( 610י (ע1רמ ,טרחם סו 6גס
כתחנתסטיתו  (6מדלך ,ויגיטס סו4
יגע ודרך ממם:
ית
ך1
אחריסיל

על כ! גלמו ע( IDrעגל לזגוגי.
על כן כוך  r,h %יום סבכת
(סתותי"ס י" ,)6עלכן 5וך (דכריס
ס' ט"ו).ולכן גומרטלעתיד 1516וי,
לכן ( 6חכינו (כמדגרכ'י"ג) ,לכן
%6ר(כגי יסרק((משח ,)'1 '1ומעיקר
סמולך 6חר מעגין6 ,ף כי6מר כלכון
מנר  06סיקר סורקתו (עתידגימר
לבן,וכ!כסיפוך;וכןדגרסיג,ר 1ל6י65
נסוע( ועתיר (סהקייס יקער לכן,
(יסעיס ס"סי"ר)לכן כס 6מרס' סגם
ייאגלו; כס 6מרס',ערער והסנר,
עבי

*

(ה) )ם,ךיךט
ל:
 ,ישראל (סנמ,
העם תעש
(כמ"ר פ
ל"גק*דידו) 6יןגוי ש6
י

ישראל( ,כמ"רונ"מ) נ 1מקכ 3עס,
מס מד 3נוי ל6ג%ר6 ,א נף
גוי וט( /שום oxw'n

מיכ

שמקא  (fDtעמי סס ישחל,

ולכן מ1סכ ט( סגס טכדי י6כ( .1וכסס
כדרךסוסון (סכמיט סקנס 6חר מלת
נס (כס יעסס ( (otO~ 4ס"ה נ'
("ס)61 ,חר מלת 6( ohם ממוט ועד
מרוךגע()(כר6פיתי"ןג"ג),כןמטמיט
6מר מלח לכן (כפירם'י ע(לכן כל
סורגקין),לכן 6חס וכ(טרחךסגוטדים
עלס' (נמדנר ט"וי",)6ו,סיטןסלכן
מורס סטקיד .ואמר על כן (6יקוטו
רסטיסכמגיסט (תסורס'6ס') ,עלכן
גל ידים חרפעס (יטפיסי"ג ו'),כי
כגכו6ס תמ65עתיד כמקוס עכר,ולכן
כמע ס' השכר (חספס ע"מ ג",)6
עכרכסקוסטחיו ,וזומק:

ת"%

נטם מש),

סטם ,סערו
ע %עם נס ~Sb1
ממנם
כמזום(גךס' מלגי
6~tDDנרואם
יסה לר"מ כ"מ
וריפ
וססדל 6ת קטורס ,ר"( מזח 6מר
נוחס ,וסגמס סס (33מ קכורס),
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ס6יי
ט( ךנר סייחיך .שאף ,ע( ממפז ח( OSUDSD (',מטס ,דפס סכם-ג6
'סח5וס 6 (6יוס דכר .שקף סו 6ססמימס ,סו 6ט(רביתסעין ממם,
סמסקיף 3עז מחי(ס ( ,ועיין ספת כי ( 6כ 6ס'חמורה  (6לק תמורת('
"מת) .ונמורם6יכס כפתוק סכיטס כתמ(תס6(1 ,משיו סכטסכקימור('
ן 6מר סכטס רק כקימור  (6ממורס פימת (כ,
'ן6ס 6ח  ,lxe~nר'יוד
מקרוב ור6יס מרמוק ,סנטס מקרוכ 1סכט ססמימס סויגו כמו (סמים,
ו ססנטס  11מ(מע(ס (כעס,
ךכתי(3מלכיס'6י"ס1 )'1יכט ומנס ג,ר
מר6מוחיו עוגה רלפיס; ר6יס מרחוק ,טמ(6גוסו מקופר כקמ"ן סמכיט (6לן
י סו5
1יר6 6ח סמקוסמרחוק (כר6מית כ"כ וחרעז (חס(יס ק"ז ("כ) ,כ
יט (6יוכ כ"ח כ"ן),
 ,)'7ר'פנחס 6מר סכט מרחוק סג6מר לקלות סקרןיכ
סכע מסריס ורקס(הסריס פ' ט"ו) ,וכסגין השקפה במרו כ( ססקפס סי6
ור6יס מקר 31כנקמר וירקכי (6יכו( (טוכסחוןמ,ס ,וישקיפו ע(פגימדוס
ימסילוףכ6
(וויגע 3כףירט (3ר6סיח ("ג ת"ו)( .כר:6יחי"חט"ו),ורטיתיכ
וכירוס(מי ש"ג ס"ס ט' כר"מ) וסיס ט( סרו6ס 3טךסמלון 16מ(מ(:ס (מטס
כנסוך6ין כחיל כ6ן h~h ,כ( סימ זוקק
וךנ זכרכ.סו1ס6קררו1ן6סס:יגויתגרומיODDסמסקיףגרכ6עסי
6פ(1יסי
.
קכ(נ ,וא h'mשיכחכ(
"ף ר61ס
סי
מק
1ר6ס,וג5יכת (חם סכיט ,ר'יוך 6וכןרן"ק 3סרסיסכחב סמט
י ססקיף ממרום
נווריד כסס ר' 6מ6יפיפת כ(נ סלינו 61יגונר6ס61 ,מרכ
ממית 1ר6ס( ,סיכת נחס  6100מתיגו קרסו (סמוע 6גקח  or~n ,1'Chסדן
1ס3יט,ורכנןסמלי נסיכת כ(3לתיגו 6יט גיזר ,מסריס  7% (6סב פ
ממנח( 1ר6ס ,נסיכת להם ססו( 6סתם 3ני תמאס,ס,ס מורססימת (3
מח(מ( 1ס 3יט .טוך סמרו ככ"רהס' ע( סוכל (טט1ת פעעס לפחח.ועיין
ת"ד ,וכתגמומ 6פ'תר )6עמ"ס סכט כמכי(ח 6כסלח דף כ"ך כסגפרע
מאריסוגו':
ן מכעס DSDDSD 6%
ג 5סממימס6,י
(מטס כו' ,וסנס כקמת מליט סכטס

ס"

*

י

י
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מגח סמסטר וסופרסגי 6חס החלות .וראשון ,סו 6סומל
יאשון
סר6ם1ן 6( hl'rור:
רמריו ,תהלה6יט סופרכגי

ס"

ז) ר4ל28 ,ם,צינרר9,שע:
ינל מחן 6כר סוג( ככל ,רנלי
סניפצמי דניס (יכריס כ".)'1 1

פעם ,מ5יין רק ,ויום סתמתוגות מן
סרג( .ט( 6רכט פעמותיו (ממות כ"ס
'"נ ,וקוג'),ז1י1תי ,1ומוכיףפעמי
61ף ד(יס כקטן משי,עיעגימליין
 PQנכס רום~יוכ((סיוחטכיר( ,גין).

ןסס(יכס נפטמיו וסדריכם.
וצעד,מליי
6כ( פשע ,מסיין מוס סכטור כל
יוכין סמות (כ"6
ספסי:ס ,כפשעכינ
כ' נ') ,וכוץ כרקס סרגלים בקוס
כיהחי 4למתפרד1 ,ע( 6"1דס"6י"ס
ד') ויכרות  rbמדויסס כמלי על
הטפשעה ויכ(מס ,ו,
ס טד כהוחיסס,
וטו"מ (יכריס כ"ז ד') אפשעה כס,
6קרכ רק כפסע:

(ד) רסקה,רנסה:
סכוכן נ(נ (וגסיו).
רחבה מז 5רט ימ5וקס ,ר"ה לתכס מד 5רס ,ולותס מר
15קס:
רומכ פממי לוח
עפר (יטחי

סיס

יש

רחום,סדן:

ההבדל נק רחמים וחתנת ,מטרחם

ק
כלוכדן סדכר ,וההינן יוכיח ח (4מ5ן

כסדכן

חן כעעע:

מ"

 )4רם ,נשא,קבוס:
שים
ממטס למוס ,ום ,ערס
רם מ4ק רק מקוס ס;2:ס ,תשא רק מצמק .נשא .בה מכקחף טס
מ4ק סתצ4ת ממטס (:צ;ס ,גבוה סיחת ספה :סמהס על (6%ת מס:6

סי

מ)

רע

י'1

רע ,ד4ע' :

6.פיקיךסוח 6( ,כן רשע סו 6מי

 610רק ט( ממככח ~ r::trכמהכיס כסכו לסרטיט ,ומפסס

סרסעס

98

יאיר

אתר דעת

www.daat.ac.il

אות רי"ש

סרכעס עזכ כעיניו ,וע"כ סמך Sh
רב :מס עלס ,בעצתרסטיס(הסריס
 6( ,)'6 '6כן סכס'('ס ומוט6יס6ין
טוטיכ נע5ס לק עתגנולת סילל,
ט5ת חוס6יס; וממיסן
(ק (6
"
סלטט(מ
ן גס"מריס (סרכיט6 ,הר
לט
יו
כדרכו יכונס (שיו6! ,כן סכסי(יס
ומוט6יס .מלץ ,מ לע מסחוס6יס,
(ח)

אור

סמ(עינ ע( מכמס ושסר ,מחל"כ
סחוסך שמע מוסר ,כ סי( (6י6סכ
מוכח  !6 ,1הוכח לץוגו'(משי ט'
מ')(16 .ס(מוכיחים סמגרריס דכןיסס
ךיום( ((ולן ט(
כמופת ( 6יהגו,כי"י
סמוכת?"כ(יש"ו ההםכי סםכזג"יס
6 ,nnfloכ( סרסת ממיג גס ט( הוכחת
סגופם (מרגס":)1

רפואה ,ארוכה4) ,לה ,חבש,מזור:

רפואה כו(( כ(  ,ot:tnoארוכה רק פסיחת הכסס (6טוכס כ( 6רפו6ס
עג סיכר ,העלה ט( כקוי 1 S~ntrtמי11ק .ומס מזור ע(פ,ור
סטלמותו(הוחמפגימי ממוכרח (רפו6ס3" ,ק  6( ,ct)nnQזורו(יכריס ח' ו').
חבש ע( ממכס וע( מככר ,וכסכר ,וגמש  (:סחתי מטפס ם(ריך מ11ר,
סדרך (כוס רפו6ס ו(הח( במוכיןודכייס ויסורס 6ת מזורו (סוכע ס'י"ג) ,ויה
כ ח1כס ,וו"ס כיה,ק( (6פרס מורו ,סרפו"ס ,כי סרפו6ס
לכיס,ויוה"
((' כ" )6וכגס ( 6גבשה (חת רפאות סיסמכ6יכ(ו ,ר"( מלך נקריס סקר16
(סוס מחו( לחבטה (ה,קס( ,ח 3ם (טור 6( (oc) c~rl ,יגסס מפס טור
 6טרעס:
(רס( 6מהלס וגו' ( 6טסס
ר"( ר"( (6יסיר סמורססי
~OD9D

(א)

שאלה ,בקשה:

אוהשי"ן

למשלמיכסוף(סיסים(ו (5ף וסו3יס
כדי סיקגס כיח נסס
השאלה סו 6ס(6ףוסוייס ,והבקשה
ח,
סו 6ספיח (36 .ססו (6כיככ ככי
מיטכ נכית ro
וטיקר סטתס כוי
סס(6ס  h'otסכקסס6 6",( ,חח
שאלתי ע6ת ס'יוח
ס אבקש ,ככחי

סי"

נביה
(הסריס כ"ז ד') ,ר"ג
:6חר (ס' )'1שאלתי ובקשחי ,הי613
י רולס טבור
כמלך  (5סמכקס ו"יגג
חכ(יח 5חר ,ואחר כך למרס יפש
בשאלוני,כי 63מחנ
,כ קט ע( תכירו
3כ3י!חרירו,חרירו סס"(ס וסכקסס,
 S)hסמכקס ע! קרוכו כ1( 6"6
(רקוק כרטתו ,סו (6כסכורגמשו,
ס' וגו'

ירסס

~SD

אתר דעת

יאיר

www.daat.ac.il

אותשיין

אדך

נ

99

יאס לטוו1 .מנקס ט( חנירו .שאלתי מ6ת ס'סיחןכזכי סרק בקשת
ע 6כקס ,ככחי ככיח ס':
וסמהפ(( Shס'זריך כב( מנמתווחפ(הו
יטיס רק כסכור ירא ס',וע6 6",מס
מ) שבת ,נח ,ן?ע~ ,שש ,דום :מג1מ כפוט( בנוף( ,ירמיס נ' ("ד)
ההבדל כק נח ושנת 5תכ ממץ( ,מטןהרניע 6מסקרן ,כס מצר ,גוח(ס
 ,מטמס 6מר סט(טע מזק ס' 5כ6ות סננוריכיריע 6ח ריכס
ג"
י )~cbtit
3ק נךנרסיס כ 1מ" מ"מ,כע כדכר (nמrטaן tסרניט,כי (סג'מסד
6 ,כ( כ,ס ( 6חסק1ס נפסס
ט6קכו רום מ"מ ,כק כטף כק כמפוח
ו ס',
 ,nrcושבת  610סכטו( מן כעסק ,סמפ5ס (ראוה גקמס נמחריככינ
ימוק סורקתו ע( כמפסק ,ע"ן פתימס ויריכ ריכס (מטן סרניע 6ת סקרן
וגן(ט,זפנו' מ"כ ,ס"סדףק"י ע"כ כגפסס ,אכן וסרגי t)av) ,ככ(;
קרוב מס ,מ63ר סמתנט(מןסטיק  (6ר6סכי ל1נ lle'o 1ממ לג1ט ,ונס
סמגומס וס שבת ,סמ 1חס עמס רונו כו 6רוגזפנימי( .ירמיס ן"6
י חר,3
סים מנוהה .ונפש ,כ6ר כרנס" 1עג  )'6מ 65מן כמזכר טסעריר
סר5ון וכממת סגפם ( 6כ( סמג1מס סמוך להרגיעו ימרץ( ,ר'( כי גס
 6(1ט( סכט1ן .וססנד( כין נח כמדכר מ55ו הן ומגוחס מג(וחס.וסלך
וכין רגע (דעתי ,מרגוע ,ט( מרנ1ט ("6י (מרגיע נס (פסו .סס (מ" ,ו')
י וס ס6מפי  (5החרך סו 6סמגומס כפסל,
ס( סגפם (כן ,וירסיס'1ט"ו)6
(
6
ס
ג
ו
ס
י
ס
י
r
h
5
~
ק
ר
ך
ח
ו
ר
כ
ע
ו
נ
ר
דרך סטוכ ולט כס 1מ 165ט
הי-געי
((פסעם ,הגויס ססס ( 6תרגיע ו( 6ורמי כס .דומי ,כקרתי כמכד( דום
יסיס מנוח (כף רגלך (זכריס כ"ת ססו 6ט( מרדמת סכמות כלס כ(חיקן
ס"ט) ,ר"( ( 6מרג ט כיפכ ו( 6רוד (סמריכ .יפריס (("6ד') ומשטי
יסיס (ך מנ1מ מסלטו( ,מס הרגיעה (6ור כמיס ארגיע ,ר"( (פסס ערגי:
ויסי
ח 1מ65ס (ס מנוח (יכעיס("די"ר) ,בו( ,ופס כ"חי"ס) 6מר )( actlו6ת
סייטסלילית סר5תס כמקוס חרב ,מס סממחסמניחו(טיף(וגס) ח6ח המרגעה
(גסס6 6(1 (DUnl) ,נו 6משע:
ס ל*3עס,סייגו סגפסס וטנעס דכק
סט ומפן (יו
מ סס ,תם ( ohinס

ס"

י

י

(ג)

ק?ה ,ךבוך:

ההבדלניגס,שיחהסו6חמיןנונריס

ס( מס 3כך ,ומכור סו 6רקכטמן3,ין
נמוסד  16מגוס 16 ,כדכר סרסוח:
שלום
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לפיד עיקר מגמת מס שלום סו 6על

סרוס סמךמ ,ט( ס(וססמן
6זס (מכירו( ,דבר סמעס ( ,1וט(
מ(1ס ססגימי כ 6רק כדרך ס6לס,
6בלסיקר סגחח סס שלו ,ט( סס(וס

ספממי( ,חספסקכ"כו')  1(60שלום
ירו(0יסישליו6וסכיך,ימישלוםכחילך
שלזה נ6ןמגותיך; 6מר  1(60ס(1ס
סמדיגי (0ירוכ(יס,וכ,סיסים ס(וס
 tnt:poס( שסניך מגק וקייס,יסיס
ס(1ס כחילך ,סס סמי( וס5כ16 ,6
למון חיל וחומס כמגר 6ת סטיר,
וכ6רמגוקיך פסם סכחיס יסיס ס(1ס
 6100סס~ס ססגימי .ירמיס (י"כ )'6
מדוע דרך רסעיס שמס( ,סו 6סדרך
סמי5ון סעוסין מכחון ,גס) שלו כ(
גונזי 3גז ,סו 6סס(וסססנימי ככיתם
וכרישת גסס6 .יכס ( '6ס')סיולריס
(ר6ס(מוכ(יס ע(סמדילס ,גס)היכיס
שלו(וים ס(1ס כ6ומגוהס),כייקרס
(שמיס כ6ר5ות h'rhססמסיס וסמ(וכס
ינכיח ססלס מפנימי ( ,תס(יס (' )'1
וסי קמרתי בשלוי כ( קמוט ,מכו6ר
ככס מזכר מן כןי6ות  ,R':oסוחחי
שיך וחרפ(6י מס נ5ע כדמיכררתי (6
 .rnGכמקמר6יוכ(ט"וי"כ)שלוסייחי
ויפרפריי ,מדבר מכרי6ות סנוף( ,סס
ג'כ')כי (6יןע שלו ככטגו( ,יחוקק(
כ"ג מ" )3וקו( סמון שלו כס( ,הסריס
ע"גי
'"כ) ושלויטויס כסגוחי((,מסרי
י"61
 ,טופ סח חרכם .שקה כס,

או

(זגי(6י" 6ג"1 )6כ 6בשלות ,וסם
(כ"ד) בשלוה וכמסמני מויגס ינ,61
וסוד רכים ,כלס מוריס טל סל 1ס
 tw)eoמעוכ סס(5מס וסקס סכים
ודוריס סוכיס וגחומיס סמסקשיס גס
מ6חדיס ס(ננוח ,וכן(מסלי 3"( '6ז
ושלות כסריס ת6כךס( ,ירמיס כ"כ
כשלותך  1כולס SD
כ")6זכרתי(6יכ
ט(15 .onl~oo 31ס שאנן ,ס 61סגם
תססי מקו( 60ון מכשן ,ס( 6יבוך%
סוס פחדוסררתסטיםמכמון .וססכדל
כינו לשלום,כי שלום מורס סח6מדות
זכרים סריס ,ושאנן מורס ססיפוך,
שכדל מכ( ס16ן  prto1מכהון,
וכללמד עס וסלים מטח6ס,סיוסכ

ג(טד ומהמסע ,ועם ס  61סכפירתו
ג(מוד ,לצ ןכר ומסוכו טס ס16ן,
כפירוכו סמון ,כמו סקלו מקנן6 .יוכ
חג'י"ח)ימך6סיריס שאננו ( 6סמעו
ק %נוגס .לאס שקטמליין ססקע

רוםספגימי מסערותיו ,מקיטת סגפת
מרגמותיו,הליין616יספרטי ,ושקטתי
 6(1הכטס שןריחוקך( ט"ו מ"כ),כי
ל 6ישקוט  D'bQכי 6ס כלס סדכר
(רותג'י"ס) 16 ,ססקטס 6רן 16
סיר מנטף וכעס סמ(ממס ,וסקרן
שקטה ממ(חמס (יסור :י" 6כ"ג),
1מ65יוסו ט( סק
יטח סיס מ,טפו,
כיס נגרסכי השקט ל6יוכ( (יס:יס
ג'וכ') ,טל סקיטת סקרן מסופס
וסער ,כהשקט 6רן מדרוס (6יוכ ("ז
י"ג) .ומ65ג 1סוד קוסשיו סס בטח,
ויסיס הגיגו סקר ספגימי מג( רנע
וסער
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'איר
י כמודדים 63מח (13 6טמיס
יסטר ,וגס 3עה1ן (עתיד60 ,סיכוץ ,)'1כ
(גלססו( .נ(יכסו ע)ר~ס ,לק  o~tbbס(ו
ט5ו6ויכים ( 1כח ושמרי
שלו ושקט6(,יוכ ג'ג"ח) (6שלותי ,ומ(5יחיס ,ומרגיע  (6כ1טמיס ו6ת
 610כסקוס ססגימי מגמור61 ,ף לא משרסיס מס' .שלוושאנן ,כתושאנן
שקטתי מכמיוהי ,ו6ף ( 6נחתי  ,ושלו (6יוכ כ" 6כ"ג) ,ר"( ס6גן
י גמ מורסגמ1ת סגוףלהרי מכמון 1ס( 1ממפגים .שאנן ושקט',
מכוירכ
6כר גפ( 3יו שאנן כו6כ מנכוייו ושוקט (: 610
כטוטו( ,ודרך
: ot~tlhואדיס כoוtrכ~דרך ויללחפני ,כמריו(ירסיס מ"ח י" ,)6ר"( ס:6ן
ההלסיגיח גופו מטקטוק ותגליתו ,ס( 6סגי:סו רגס הכחון ,וגס ם1קט
ס,
ויה"כ ינקיט גסרומוספגימי"לח"כ ם6ין כו רום רגס ומרד כהוךסמדיג
מם(  ,11ססי 6סס(1ס ספגימית עי"כ ( 6סורק מכ(' Sbכלי ,כדרך 063
סמתמדס6 ,סר ( 6חתרך כ(( ככרך 6יןסמדיגס סקט ס כפגיםםיטוכו רוכ
סט(סע  16סרגם וסרתך סקודס": .כ סה(ק 6ת סב(( מסלמס ,וכגרס (6
8מר(( 6כדס( 6ם(1תי וא'( ,וס"ק סלך.:י סם6גן  6(1 ,btoנ6סטויו
) וסם
ד' מ') וסקרן רהבת יזיס ושוקטת פוס לרס מכח~ן .ירמיס(('"
ושלוה ,ר"( רתכת ידים ככסוח( ,ט"וכ")1וסעי:קכ ושקט ושאנן61ין
וס וקטתסדין טס רגם סגימי מלגסי מחריד ,ר"( ישקוט כסרס 6(1יסים
מרד16 ,רגמי ס6יק(יס ,וגס טכוס ,כעס קגהס כג6ס וטלמון1 ,כ6גן
כמה6חךתכפנימותס6לסטוכוססל(מס;
ימ,ק"
( (ט"ו י"ס) נ16ן הכטח (חס
ושלות השקטסיס (ס,כי לסרוס (6
סיס ס( וס טס 6ויכיו מסכיכ רק

ם(1ס כפגימותס ,ויצן ס(פ:מיס 6ף
כיס כמךעס סכטת לחס6ין כס כגוס

פסימית ,ט(ירי סטך6 :יכיסלסייח

מקג6יס 51ורריס6ים 6תלהיו ,ורומס
מתרגכת(.כקס גדולות וממם(סh~r) ,
ססיס(ריס ט(1סע"י סס5קטס(רומס
ספגימי .שלו ובטח(6 ,גוי שלויוטכ
לבמחארמיס מ"ט(" ,)6ס( 1כסל(מס
סגינוית ,וקין מחיר6יס מ6חכ כי
נ1טמיס מסכגנורתס,ישליולסריס
(שדדים ובטוחות(מרגיע6(36ענייכ

אךך

בא

101

מכחע ,מהויכיס ,וכרומס ,וגס ph
כ :(1:כ~כ :נס סיהויו 16ה .1שאנן
בטח1 .כומ( :י יסכן בטת ,ושאנן
מפחד רפס (מכלי  ,)'( '6ר"( כסמ
ככחווככטמון סחכמס ,עםיסיסכ6גן
ו סוס פמד( ,עמוס'1
כ( 6יקרכ וי
 )'6השאננים כליון והנוסחים 3סר
סימרו;,ע(טסיתסכנטיסככרכ6כ6ץכ
ע 6סע ס6גגיס ה נוטחיס ע
ונתסס ,עהת( 6סע ~otnwl
י ,npe
גנורססכי ח(כיס סע 16נימ
לק כשנגיס ,ס( 6סגיט מתך 6כןר
(6יסס ,תן6מויס:י
ס(("כט') PDS
שאננות קומיס כמעגם קותי ,נגנת
בוטחות
6מרהף.וסיס סססכל

"

~srho

יסווס
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יס~דס ,וכוות סם ככסלפריסמכהויקו
סמ!וכס להרי כן ,ודוחס כנת ,ולמס
סי6ניון( ,סנכיס 6מך קומגס סמטגס
קופי( ,רדם עיקד סדנוך 16 ,מסינינו
יותר 16 ,ס( 0דיכיס  it)?Sיותך,יען
ססרטס רהוקס ממס יוהי  Shnסכט
לפריס ,ו(כגוח כ1טה1ה עריס
סכ1טמי ס כסר כומרון 6מר הה,גס
גג"(;  Sfnnnlמלפריסכייביס ט( סגם
הרגוגס כ1סה1ה61 ,מר  r~nhהרדו
שאננות רקס בוטהוה ,סם6גנות
ימרדו מרמוק1 ,סכ1טה1ה ירננו
ן חרזס,
כשמסן וקריך (סנז'( כי
ק
י
ו
)
(ר1גו( .יכעיס ("כ י"ר
צמי
שוסשלום וכנגוהות שאננוו;וכמככגוה
~ ,D'naiסן~ס סו 6כמרסס65ן ,וסק

אךן

מב(  SDמדיגם סיסים מס ס (1ס,
קק ממכק ,מגוםס
מ
נוחסעסכס
יס
מקוס ס
" (גוה ,יסים סרן,
h~cינ 6שיג ורגם מנתון סמסניחיס
ממנומס ,ונמסכגוהס וכיסס יחיו
כט~מיס כמכ5ריסס וגכורתס .שקט
,
ומנותה ,כ6רהי (סי( (הייכ ג'ק(
שלווני  6(1שקטועי ( ,יכעיס ג"ן )'1
נחה שקפה כ(ס5רזמכודר6,יוכ (ג'
י 16
י"כ)כי טחם סככתי ואשקוטיכגת
ינוח (י ,ר"( 3עה ססיגס סיס (י
מ 1הס מן סטקטו( ועהסבייתי סוככ
ג"כ סקט מסטרפנימי .שלוםושקט,
(דס" 6ג"כ ט') ושלום ושקט6תן על
יסרק(כימיו ,מוכן סקוס כמזיגסוכמ71
טס כעמים1 ,סקע כפוחס ססגימי:

י

ר,
(6סי

ו6הריו כ' ,מורס  06גססך
(ה) ?לח ,שלח:
ס(יח1ח יד כהכירו 16 ,כממת סל
שלח כק( ולהריו 6ת מורס ט( מי תגירו( ,רגמו ( 16עסוק מממון  ,כמו
סגסח(מ ,וישלה ינהק 6ת  6( 06שלחיןו כממלכת רככו (ממות
יעקב (3ר6סיח כ"ח ס') ,שלה כק( כ"כ ו'וי) ,מי שלח יןו כמסים ס'
ו6הר'1

 ,1מורס ט(מיfסגס(ח סוכר fוגקס (ס" 6כ"n1ט')6 ,סר שiלח ידו

שיו,ושכיו שלה כשח(סס מ"מג",)1
סנז( 06להריוסגי(מדי"ן,ימוסי
סמיו ,מורס ס(ימ1ת פסוס,וסיסיס
לוצט(ת סמס(ח ,כשכי שלח(6י(גסי
ולכם ) hffnג' ז') ,וכן סרנם061 ,
~ריו רק (ע"ד 6מד ,מורס ססו6
לתוט(ת נם סגס(מ שיו ,שלח (ך
' ג')5 ,דס שלח לסם
ע:המיס (מ"כי

יס

לסוכט(תסלים ע"מ ) ,(offוסלח כק(

כיסוזיס (לסחר ח'ו') ,כח(מיס שלח
ו ('6וכ כ"מ ט') ,ר"( (ספח061 ,
יז
למריוכ'כ(6י ן ,מורס סס(ח סוכר
סיתפסע ככ( סט5ס סג(0חשיו ,שלח
 06כט5מוחי(כיעס'6י"ג) ,ךכר שלח
ס'כיטקכ(יסעיס ס'ו') ,השולחכיס
5יריס (סםי"מ כ') 061 ,למריו ע(ח
ע( ,ס61סרוס (סעת ,ש (ר15מליהו,
ו6סר שלחעליו(מ"6
ושי bSעמס,יד
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ארך נב
3נו~

י"ג  ,)'7סע( 6ןוניך ועליך שלחני
6ךתי(מלכיסכ'י"ח כ"ג) ,ס(6דגדוגיך
(יסעיס ג" 1י"כ) ,סנני שולה(היגיס
(ירסיסט"ו ט"ו) ,שולח (כס6ח otSh
(נערכי ג' כ"ג) ,שלה 56כט (יסעיס
נ"מ ט') ,סמנ6ריס כמו שלה מט( (כס 6ח 6חיכס (כר6סית מ"ג י"ן),
י (מסרס (ם" 6כ' כ') .שלת
פגיך (ירמיס ט"ו~hlo ,)'6פ(6י ,כי לשלה5
( 6כ6כן כקל .שלח(ך (כמדברי"ג ולמריו 6 '3ו(' ,יפיס שלחה ככיפור
נ') ,דרסו (טובחך מוכן 3סל"ל ,שלח (מם(י("6י"ט) ,שלהה(קניון (מס),
ט(כ 5סגו(ס(ירמיס כ"ט (",)6שלחי (טוכס ,ו(רעס כמו ושלחתי  03דכר
נ6 6ת ו6חמטי ) Sh1Deכ'י"גי"ג)( ,ימוק56כ"מכ"ג) ,שלחתי (6ירוסניס
ס(ירמיס r"Dט"ו)( ,ססי"ןכ') ,ואשלחט(יכס רעכ(סס
אשלחלרכים5ייי
'
ח
'
ס
,
י סרטכ  f'D 610סכות ורק
h
9
r
D
)
)
1
"
י
ואשלחה (שידע
)
ז
"
ט
,
כ
ואשלחח ע(יסס (גחמיס ו' ג') Sb ,טסיכן ,מסס6יןכן ן3רוחים רטס.
תשלח יןך  Shסיטר (כרכסיה כ"מ  16לסול סתפסטוס ,כמו המשלח
י"כ) ,ר"ללפירו 03מוך (ו ,וכ"מ ס (6מטעים כנמ(יס (0סליס ק"ד י').
העם .ישלח (טכןיו (דס"כ כ' י"ר) ,וכחיחס המשלחים (7ס"כ ("כ (",)6
ך(יסעיס ג" 1ט')1 .גמ65
וישלה (סם מוסיט ורב (יכעיס י"מ ותשלחילירי

שלח 6ח סטם (מ" 6מ' ט"ו),מפסי
סיככו ל6ס(יסס ,ך(יוחיו
(יח,ק(6י" 1ו') ע"ס ,שלחתי ככסס
(יסטיס מ"גי"ן) ע"ס ,שלחו (מלך
7רמסק (ומ"כ כ"דכ"ג) ע"ס ,ישלה

שלחה פ

כ') ,וישלה ס' )6 ODח סנמסיס
ססרפיס (כמן3רכ"6ד'),וישלח)Shrn
מלך 6רס (מ"כי"כי"ס) ,נשלחה 56
ימינ
ו (ד"ס ";'6ג כ') ,ידס 5י0ד
השלהגה (טוסטש %ב"ו).
3גנק
יס(מ
חמסי 5טד,
סגכד  610ס

עיח

שדנאשל טלססליחו;0ומסו5מ
מורס ט 5סעענס .תמ 65טור כספעי5
לק ט 5סרעס ,ולמחו  ,'3וששלחתי
3ס רטב(ימחקו(י"וי"ג) ודוק( .וטיק
6ט')ן
שסטיםכ'ו' ,וסעי",6י("

מגנוי

ות שמום,שחקים:
שחקים גכ1סיסיומר משסים,וטונמו
ט( סגלגל סיומי סמקיף 6מ

ספ %* ,סמי ססמיס% *,

 06 D1)Dסמטרכס1 ,זככ שמים כטסך
תצ6הש סמעס (דכרהם"5גכ,),ר"ל

נ
 %סרוכ 3שמיס
עורך ס
העסע
סמגס
"גשנטק ,לען ו3ג,1016

טס רמס לסחג6ס (1סו*ח כחו (כםצ
סכ6ר0י ככ16ר סס נ16ס סכ5% 6
ס' ,ממורס ע( oJO)O 5ממס מן
סטכט) ,ר1ככ סחקי ס ,ומכס(
סנסגמ מסמס המעלכם
 .נ6זכ ))Off
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ס) סנט שמים ורקס וסור שחקים

נכסו ממך nhpn oh ,עם תפע(כו,
ורכופיוטיך מס סטסס ( .1ר"( סנט
םמי ס מס חוט( (רקוח ,וגופ( (פון
סנטםורסיס1 ,ם1ר סחקי ס6,ין
) SDIרק (סון כ1ר  SDhlosרמח ז3ר
ממרמק גז( ,סגם גנסו ממך 6(1תוכ(
לר6ותסכ(("6 ,כ 6ס מע6ח מס מפט(
נו( ,סס ("מ  (f~sמייספר שחקים
3חכמס הנלי שסיםמייסכין53 ,קת
טפר (ש5קורגכיסירופקו .מוסב כסור
יס ,תססממעיסמטרכת
חח(ס ססחק

 16סג(גליס ס(:יו(ים "תרכך יכף
סמי ס6 ,מר כך כלקת טפל (מילק.

כתס(יס (('ו  )'1ס' בהשמים מסדך
המהחך עז שחקים  ,ממסד סו6
3םמיס נסגסגס סטנעית ס6תס
מנסיג גסל0נלחיר6וייס6 ,כ( למתחך

(לקיים סכטחחך) תתפסט טז צחקים,
גס (סיסגס סכלתי טנטייח 0מיומסת
יגזו( מטל
למחקי ס( ,פסג"1י")6כ
שסים מסוך ועז שחקים למחך ,וכן
סס (ק"מ ס'),מורן נסג"(( ,סס
'"
ם
עי
כ"ג) י 15שחקים ממט( וכלתי שמ
סרח ,וימטר טויסס מן ל ,(1%ממקן
ט סחן נ 6מ 0חק
י ס (עט(ס מן
יס,
סטנע ,וסנרלמטסורךזלתי סמ
סגס סז(תות ססמיס ,ססס ססגסנס
כשנטיח ,סיג סגורים מסגיו ,ס"מ
 onthהטכס( ,עט(סמןרפרנט .מ%
) נסמנו שמים סס6גי כמקו
גסי"3י
%ג טל צי חסום ,נ6מ 15שחקים
ממט( ,ששוטיגנה  ,olonשומו(ים
מוץ ומיס ( 11SDt 6פט כמקו מוסד

ארך

6רן .ר"( תחוס סיס מתסוס מכסס
ןכדרך סטכע ,ופסס ס' 6ח
כ17רסיור
ססע
י ס 0כיכ מתסוס ,ססו 6כש
מנוסס מוג ססוS1)1co 6
ממרכו,
יס
כו
סס
וחס כחקו מת ט(פגי ה
י ,סטסס
חוג  6100ססמיס ,כסס מוג
סנים סחסוספסיס  16טפ הסוסוועמגיי
ס
3ימיס ,במ"כ כקמלו סחקיס ממסג,
סו 6מס סטסס סטעס ע( ססחק
יס
OSDDSמן ססנ ,:כעשטיגות חסוס,
ר"( שנס מטינת ( olonנ(יתפספו
ע( כ( סקרן ,רק כפומו (י
ס מקו,
סק15כ ומיס ( 6ייכרו סיו ,ספתו
וגדותיו ,ו:י"כ כחקו מוסדי6רן6 ,מר
יקוו ממיס ותרוכס סיכסס( .חספוס
סיח ("ס)  SDיסרת( נשתו ושע
נשחקים6 ,מר ממוטח סקלןסיפו (ס'
(רוכנ בשמי שמי קרס ,סו6ססיסגס
סטכטית6100 ,ט"י מןיחן כקש קו(
ו ע( 11מסיס ,וסיתגרר
טוו6 ,כ(חי
(
ק
ר
ס
י
3מס סט(
ו
ת
ו
מ
ס
6
ר
ס
(ממס
ממסנט 1ט6 111סר כסחקיס ,מ
י מקדסין
גור(6 6וןיס  'YIP~Dט(יד
( 671סו,6ע"ימסס(6יסרק(גוחן טוו
ותטלומופ לטס .הלמיס (ג" 6פ') כי
נגע טד שפים עספטס  bD11סר
שחקים ,עספטססיס כססכם ססעיס,

וגס גס 6סו סמקיס6 ,יכותו סיס
למטלס מן נענעh~rD1 ,יגס5יותר.
ניסטיסלע"סמ')סרטיסו שמים עעעל
ושחקיםייל
ו לרץ ,סיומים ירסיסו
כדרך סטכט ,וגססמק
יסיקו 5דק
ומן סענע:
ימטר
שפירת
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ח שסיה ,זהרה:
ואך טמיוס טזינס Ytsl ,סמעס
עזב טכ(
ביאורם סיכר 6ע, 1נוסר טוחן עד נ( 6מטפס ,ס
06צכסרומרסדכי
י ,וכסס כ(
נו
סכ
כיכתנודכרי סמכמס SDנכו (עגור ,רק
מחסנותיו(,יי"():
נסיותכטכסי ,4ומפך,כירס סכחס,

(ח ,שן ,ממף ,ס0ף' %ד:
שען (6ימ 65וק ננפט( ,ורק כחס
סגסען ע( מסטגת(סי לטופ,
ומוס (מיכסג'י" )6וט( ס' ישענו,
יר15יס,
ימין ( 6מס' יסטוד onthכר
י ס תסיס  06רסיס  ,כמו
רק ססט
(מדו( .ומעד,
כרקון כגססן (סטון
( 6גמ 65רק כק( ,ל(~ 6כנפט( ,וסקרו
ט( סעז דבר חין כו רוה מיין (כ(
יפק ,ומוס גס (6ט( סטד סחדס ס(6

י

:nDa
ש) 'ש"מ
' -י '-
ט מממת  nDDוסרומ,
שניהם יקיי

 1nDIDרק מרטת סס1טן
 .וסמך,
עיקר טגיט סמיכס כ( ססו ,6כ(6
(ססטז (1סתח,ק עזיו לק(סיות סמוך
(ו ,4561ומוס כ( 6קמר טס ע(6 ,נ5
כסכך כגפט( וגקסר טס ע( מורס
סגסמך ט(וכר 6מרע6גססן נכ(כחו,
ורק סמיכס (כך ,וט(6',יסטיס ("1ו')
מקריס משענה סקנססר5ון 6סריסמך
6יסע(יו ונ 6נכ %מקכס~,כן נטמסון
(יטרו 6מר (מוסטיםי"גב"ו) ואשען,
61מ"כ ויתמך ,וןוק:

השקטמןסועףמפנימי ,והבטחוןמונק

ס(כ ט(  .11rtoההשקטטג'ןסודי,
והבטחוןסגין מעכי:

( 6(1 1נכד כעמו 61ין שרידכמגוליו
(י) שריך ,שלט:
ם6(,4
(6יוכי"מי"ס) ,ל"( גססכיוי
ן( 6כע5עו) ,וגס(שעו (6יסקו גכ,7
ההבדל נק שרידופליט ,שריד סו 6גי
סגס6ר מעלמו מן סטפ(יס בסנמקומות 6סרגל סםדרךטרקי6(,
יז,כיטקסי4ץ עש.כקיוט
כחרכ וט(( גס טס סגס6ר ,עםשרידי יסקר סר
מרכ(ירמיס(" 6כ'),והשרידיםשרדו (כ'וי"זט"ו) 06ירכוכניו  1DSמרצ
עמסלנוסעו'כ'),ר"(מוחלסעסס( 6וג56לא6( 1יסככו למס,שרידיו נמחש
י( 165מחמס נ(6 16טרי סמול 16 ,יקנרו(61מגוחיז(6חנכיגס
 .עמר 06
יעז שריר (6דיריס טס(.סוסטיס ס' ירכו כמטקס %1רס למש 6חס נ%6
"1ג),ומס שסכ ט( כ((יסח( ן(6מן ימיורניס
ט"י מטפס*יס0

*יניסיי

וים*
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אדר

אות שיין

הפק כחרכ6565 ,יו סקטגיס (6יסכטו
(מם וימותו נרץ סריגיו ,סיעו
סגכ6ריס ממכסתחו וכגיכיתו ,כמ1ח
יקצרו ,סייגוכי (6יהגו (מסתכריכיט
(קבר רק 6ת
(קכורס 6(1יקמו
 cn~frbסרס ,עס
סמ1ת ,וסכ'סי6
סמוק יקכרו,וככ( 61ת למגותיו (6
הככיוס ט( מיהת י(זיסן ,כי ייטנ
(סס מוחס מהייסס6.ין שריד (6כ(ו
(6יוכ כ' כ" ,)6כלעומותירממגו,יטן
 bl~Dמקירך פ; (6יס6ר3יןו ,ע(כן
ל 51rP 6טונו5,ין ספחתו ס(5חס6מי

מסל שהד חמיוכי גס גמ(5וה 1:CC
ך (ס(סס ,
י5ר(ו6 .כ(פליט ,כו 6ססו(
וכורם מן סמרכ (מקוס 6חר ,שריד
ופליט (יסחט ח' כ"כ ,ירמיס מ"כ

י" ,)1פלים

י,
ושריד (ירסיסמידי"

o)'hכ' כ"כ) (6 ,חטמוד ט( סורק
(סכרית 5חפליטיו ,ו !6הסגר שרידיו
כיוס5רס(אואזיס'6י"ר,,ר"((6חכויו
 orhכלמך ספ(טי ס מגי חרכ 6ו
ס0ריויססיסיו החתידך  (5תסנירס

(ידסוג6יסס:
-

-

אתז תי"ו

(א) יבואה ,יבול:
(ןנריסי"6י"ג) ,ונחנ61ס טסים,
תבואה מסיין סתנ61ס סגנמרת ,יכדומס1 ,עסת 6ח התבואה (ויקרץ
ויבול ,טתגזו(קס ,ולמרכו כ"סכ" ,)6נ 61סחכ61ס,יבולסעכס %
סהכ(יח ,וט 6סו 6ככר :63
יגס6( ,תחן6תיבולה
חמין(סגןגת

(ב) הדסלת ,טקטק:
ן תוחלת ותקוה ,מונן
להבדיל ני

כס ho ,ד(6מעיין"6,ר חמ 6כ"מ ob
ס יחגור
לוב 6דס ססהפ(( 6(1יטי
החפ(( סג6מל קוס ש ס'חיקויקען
י תוחלת סי 6טמלפס סת:סס
וט' ,כ
כקטש ,ותקוה  (0 610סננתי מנסס,
חסכדירי סהוספוח סס "7ס כ(,וי"ל

ממ"מ ננרטת (זף ('נ 3ן)
ך נחפ(חו 6ין חלקתו חוורם
כ(סמיי
ריקםוכו'6,עי וס6מררחכ"66ר"יכ(
סמ6ריך נספ(ש  IWDD1כס
כ6
י עיין חספס 'ס,עיון חספס
י כ6כ סג6מר מ1מ(ח ממטכס
ר
ת
י
(י
דלס לב ,לשק  %דעותיך ומטיק דסכ6סמ5סס סתט6כקסתווט' ,ע"ס:
עה

סי

והרת
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(נ) תלת אמה ,הורת חמד:
(ח1רח 6מח),ותורתחסדע( (כתם,
תורת אטת h'oסכתונ נהורס סככתכ (י13ל ממיוחס ((שן מורס דבר עמוק
וסכע( פס ,תורה חסד סגוסף ,המין) ,ומס סודות סחורם וסמכות
ו סגע(מיס .וכן כעכוזס6 ,ממ
סךכריס סגכגכיס וגפ(6יס פכת1רס ,ידיכי
ו(,ס טין כינס יתרס,וקין סקס( טקס )mhסחין ,חסן(פייסמסורחסדין,
יכריס(במוזכססוכקיימך רקסכריןיס ,וכן מע(וח סגךו(וח סיחן ס' (ירחיו
(קר 6חסן:
יע",
(6מלי("6ג"ו)פיס לחס בחכטה
זד) הויט'ה ,מזמה:
חושיה ע כודס ncict ,פורס ,ותושיה סמירתזרכי סמכמס(,ר(ס"ו)

מזטה סו 6ססתנתותכדנריס טמוקיס
.
:

זה)

הפיט,טסז,הלזיק:

-

-

רק המקת סחפיסס ,אחז נ'3מ5יין

ההזיק מורס כתוהוו ) ,Orlnוססנז 5גס ס6חי1ס סמתמזת ,אחז נקרסת
ן אחז ותפש,סתפס מורס
כי
י ממונח (6יכרםמסיו536 ,
מ 15מ 1דבר סרו1ס (יסמט ממגו מפט,כ
ולכסוח ,מסכהין כן 6מ 1סמורם רק תופש כגור (כרחסית ד'כ" ,)6חופשי
האינס כןכר מס; 6מו (מ 65ע( מסוט (יח,ק (6כ" 1כ"ט) 610 ,כמו
O"DiDסג'וגייס ( 6ק חפס,מי( אחו 6ת כסר6 ,ח מסוט ,ותתפשהו ננגדו
י ר5ס (כרום6 6( ,מ1ס נו ,ועול
(סמום ט"וי"ז)1 ,יריס אהזוני(יסעיס כ
כ" 6ג') ,וכן חזק ,ממס הח,יקתני (יסעיסנ'ו')כי יתפוש 6יס כלחיו,
ט(6יסמט:
(ירמיסח' ג" .)6תפש61חריו כ'מזיק

כמונם (מ" '6 6ג"6( ,)6יכו( *מר

("

סר,מיכל:

מרנל ענקם מרע ,ותר ענקס סטונ ,רסדא:
-tsp7FkSN

