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 אבראשית
 טסימס ס3לי6ס עת על ועולס כנרם ע5עו מזען כי 3יוס' כתו סופכיי נ' סו5 סני"ת בראשית)א(

 כעטפפו ט*יכו עם וגס ל*טוןי 1ל6 ר6טימ ט6על ועם סננר*י וגזען סר6טוןנחלק
 כוסל ר*טון לריטון, י*טימ לטת נין מניל ים כי יסויקיסי עעלכמ נתעטית כעו ינוק,לסיות
 לבטון סו6 נ' ג'י נ' 6' 7"ע לו, סקויס זולתו כע65 עייין כי י5וייר 6נל לו, סטני זולם3נמיגת
 עוייל bS *סר הסמליי ר5טית על לסורות מונח כלעית *עגם ~ttbk נעלך ל6 יבל סגי נעלךלס
 ר*טימ )נלמ יתכן bS טס כי יסויקש, )נעלכת ר6טית 37וק, מנקער 63 סו6 לכן לוי קוים גע765נל
 עעלכתו סוכסך גערך כי יסויקיסי עעלכת Sb פ5ורף סו6 לכן ססמלעיי ל6טימ על סנופלמל73ס
 ל73וי בסטית לסיות ומכרמי ע5פלף ע*עכ ל63 ימכן ל* ס3רי5ם ע5ס 3ממלמ *עגס לוי ר5טיתסו5
 ס6וערש סעיכיס ע7עת ולסופיך  ~ולתוי Sb ע5ורף בלתי סנע65יס לכל סקורם משולס עטפי לוכי
 י 3לילס ועכעו י 3ר *ומיות טסי ללט"מ ירטו עיקר ברא )י(גר"5(. מלילם ק7ונוגיס חועריס 3'טסיו
 על'ע , SDIDS לסע5י*ו כדי כולו ס*פטל עינוג 1Db ינץ לחרול עחט3ימ 3רירס סי6 ס3רי5סכי

 פיעמו גועל ואס יעטס, כלי *יזם עמטנ וסוט טוכיסי הכליס כליס לעטומ 3י7ו ספוק יטסיקל
 ס3ילל יסייכו קערי( b")a ולוער (1DDDbD) 3רי6ס לטון ססי5 סונמטקס גער על יפול , קערםלעטומ
 3לי5ס לטון לוער טייך ל6 *ענס לעטומי לו ט6פטר סכלים על סעמטגות עט6ל סקעלסעמטנמ

 בפעולתכ"י
 סנור"

 צנרים 3עטיימ ית' עמם3תו 6נל י כלוס פועלת 5יכגס עחסנמו כי olbs, ל* ימ'
 סיגוי לפי מכנר* ננמיגמ סו6 , ויקולס עטייי לטון גס ימ' 55לו טג5ער ועס וגערו. )נ5י5ומוסו5

 ונתדינת נלי5ס לטון 13 ימול ס6פמרייס btb~' ימ' 3עמס3תו טננלל 33מיכת כי טנו,סעניניס
 ס3ור6 33מיכמ 35ל י5ירס, לטון 3ו יפול ואולתו מארו וכצחינת עטי" לטון 3ו יפול 3חועלע5י5ומו
 : עניונו 3קועמו ונתר נעטיר כן גס עיי סו6 גורם טסו6 עם כל כי נעטיימוי עילגות טס5ין
 סוי bST ממך סנסירי נקמר וכ"י 6יט' לכס 3לו ען סו* ורפ"ק ללם"י כ"6( )ימזקיל 3רי וייוכן
 סגכ68 וסער ס', יכלם נלי5ס 3ו5ס 3קלמ עע"ר 3לי6סי 3יס קל6 וסמרטס ס73לס bib עטיי'3יס

 סתנינס' 6מ ס' וי3ר6 על יענו יגס )נ6יןי ים עמו7ס 37ל 3ל* טסור5מ יחכרו 6טלסעסלטיס
 עיטי ים וטפילו ס37ר ע5ס על נ6ער 3רי5ס לטון כי מכרטס 5ענס 53לעו, ס"דס 6מ ס' ויפר*וכן
 תקון על עטי' ולטון לסתוי נגוש ואיכותו כעותו D'9~ec 07*3 כגון ס37רי איור על ייירסולמון
 כל 6מ עמס rnc, 6מ לי עטם כמגות, לידס ויעט כעו לגומוי טמון 373ריס 5ף 3טליעומוסדנר
 וסעקלס ס37וקי סעקלס סערני : וסור 6לס עלסם על נחלקים סגונ65יס מוילי כ; וכיקריסכנת
 , ען כלי 7"ע ,?לוקיסייגו

 סעי
 ימפון 6טר לכל כי ס)נקרסי סו6 3כעומ סטולמן מורר סרוסי סו6

 6ל סו6. ינוק טעקרס ונס י ובלעותיו עלונע 6ו קעלורי לסיומו oh לעגומפועל
 סעי

bS, ימפ/י 
 רק חיגו וזס גווגוי והוי ספסל אטימת כעו דגוק, טחינו ונקרס סו* יפיו ובוסן מקמו 6עגסעענוי
 גוייס פלח י עם" לירם נרי5ס נטיות כקנו סנפ"יס sb1n 5לס טלטס בקלוי ונעפל Sh'1נ5ע7
 עתכיומ, עיני וכל ס5ועמ סיועם כגון לחפוי סכ3ר5יס 3כמ  5ין יטר סעלס תלוי על לסוריםסוכחס
 עקלי( וסוט עטייתו תקון על סונקס עטי' סזגוקי ג)נקרס וסו* נכ)נומ ס7נר 5ולמ על סונחסעירי(
 ס75ס' *ת 5' ש וילי שלינוי ס75ס ית 5' ויצר* טלטתןי כיערו ס75ס 3לי5ת ו5ל 37וקיט"יגו

געטס



כ אףףאשתז
 טטס לופל דל טי4סטחצ ו6סמ 4ס.טש6

~bb 
 בלחמם %עז ל6 6טמ גס עולכגת, פלי( סי6

 %לטהענ7על( נתסתונש ססענמס הנץ טמא סנרה לרעת %יגיס טבמס סר6שת לסה05ט1מ
 0( הלטלי ססכס טעלך 1ע6פל שנר, 6או עם לעעוי 5ליכיס ס37כ על ו30סט סי(מנמס לעניןכי
 לגנוי הו וזויתי י סולידי י(צטוככ כעלך 6עכ הע , פפלק עעגלח2יו וכל 6ים יככי 0' עינינכס

 מטרנס וסקלו כטה pbe כל פל6 כי תעיד, ננסטס לטפל 63פת י54זיקיס nsw ז0ו כיתעיר,
 ואכעס 6תס טס מעש 6עק ob ג"כ 6על לכן עפפיססי Db 1ח0 פנחס פד תמ1עה1ת
 טס ממח( י המי )י ונעכררטנא ושמנו bb' ש 1נתינ יתקנא ה שז בי כצ כגענסאנכס, מעועי על כועזמ עליי טסא ,ה 3טס נקרצת סריס עד משי פכסת עססכינס הבים סכןיט6ע

 )ף6 פשיס לויס % כהמם עלס ניו טסיך קלסי nsw ע1 5לי4יס טפס קופר 6גילכן י )פקויי גפכירס3שי ושש י 66 ש י 0' ש הן ' כס ינו עע" תמל Denbbv אס61קמ
 ושי %י סל גכס טסות טופל-ייףס טסט הלסיס עעס מיידיגעגעפ"רפיגען(

 כניו ועא7,
 עמרטבע סקדפת נעסאנ ומ65תי 6ללנעגעכייכס"גע(ז )7על ogbb תכנוס וחים עליהלי(מניס
 ph" יען6 וכ6סא6 פילח62 6לי4 נר6 עי 161 עיטוש DY)n ט% פסוק SDגי,

 SAnbI~ נעי מי,
 6( יא עטפעיס ~גע' 57לסיס, גטע6 ובקתלים ואילץ וימן IIPh p~nb 5מס13ק א4ה,וסמק
 נתיקהש וכן קליפס* וסוך ט67, ספ6 5לס, עי bbh הפלס עי כמיכ ל6 מעומיגס, כע3 6לסעי
 3ר6 3ל6טימ סי, כל היכין לתרין 6תמלגו לילין מינין תרין מלסיס 673 נל6טית 3ר6טיו2,רוס
 נליץ ונף bn~p 5לolb 5, נכ5 עי " ל"צ ענ7לטגק ני(יעת געה %ס, עי %סיסטיס,
 אמענ1 קדיס6 סע6 הכמליס תו' ם המיק כיין תף קעכ6 לסקי hn5bbS בתות בתערו ז ab~לידני

;oeSbbe1D) ללנש סמא 6לי4 עפלם שזל %סיס טפס מפיסם לעננו עכ"פ ע76. כטגנ יעית 
 כ"ג(. )מולדתן ס6ל 80כ%ת טנסיס, ללנים לומדי עלס ג? ותא "( )עקץ סנדק ס6ל וכןגכסיס,

 סנן") כמע"פ ויאל"ף י הכאים ע"מ לרסס יגל טס פסא לסוכות ספטע שיי ספשסוסמס3לומ
 עקהצוו2 נלו3 לנכס סלומז כנף 7עלת %עי וללטת , סקנו'ע 6ל לסטסנו,2 סמל'י ערלךט

 לניס 3לטע anb 63 ע"א. oSb יי0 % )ע1' וסלבס צ5עףי נס 63 וקנףל, גוילי 6לסכגעולי

 .ושלי גרותיו, עמכטי 706 כל על שכנסתו עתפסטם אי נכסיומו כי סעסלwnb  ,'3 "יעללסוכ"
 ס0טמע0 כי נ'", ס0מסעס ענין נו עפיהן יונן סעס, סורבת לפי ססטנחס עכין מוכןטסתנ6ל
 יטעם "זס מניס סיתרת נסס ממגיי סטספעס טעניעת כעו פכיה ס' י% , פג" 50ומ 3ססמכול
 סיכל שכיחו bb לריח לי(5עלכו סייין כי , תיל bS ירסיס ו0טוסע, סי"ן על oa 6ל0שמס
 כי י עסייתו 3עמ קומו ורולס ס7נכ נוכס עועי ככילו ומקופו, זענו סעכין פכעי כל לסתו7עסגדת
 ויכי דל כלעלס tpv5 עטפפ ל6וכ יוקא 3זר4לק

 טיכסו עד ייומ סל6 ליייניס לימי לרקות ס,
 עיו70 וכלסיס וטס סעטסנס, על 7DYD ש"י( סה' ממס מפישנ( )נ9כ לערס גי' יוגן וטס ,ויניס
 סר3 דגלי 3וס  נכון על  ינותו  וכפס וגל6יס, לנהינו עועייס נוכסים סס סעעסיס כי , סעעסס%

 על C01D ב"4 סו" סע5ס סס ט6על ערסלי סו" פפום סכי מנין נר(3ול  גי( )טער סמייםכנפט
 עכין לסי הפנס 0ככנ7. מטס זס ע% ירי VD 3עמ6ות כמליס טי(עולעוו2 11, עשו סיפא0נסינם
 כנודו ס5ע5ס עז' סמטוע ע%וכו עסויסיס וכפחו עולמות גס געוכ 3ע5י6וו2 טים עטעע הלסיססס
 תיומס כס טלס ופקול נטעמס סו6 אי טסות hSb ועולעלה כסווג לעוינות כניכול עקותוסניה

 3פ5י6ו/ יסכו טמסתון ומעולס ירכס גס עכ" כניטל, נשכם אסתתר סעמסמי י% עקמוטעקנליס
 ויטרים 6ח2ס לענין ככוחיס וכולס ו נכסני( נגריו עשס ססגמיגו. נעגין ע75ינו 5טר כפיויזיע

 סמסנריס סקל6ו פס 3ע%ו סו6 אלהים 3טס כממכוון לנו *65 י(37ליס עכלל . עלייתילעסכם
 כגרופיס לפעול 093 סע56יל כסכמן ט כזכינה, גסס סתסתוגיס עס ל'ס סע55יללי(2קמרות
 וסעתלגס . טכינס נקרה ולוס נקריס טוכן כטילו סו6 סכי עליי(ס, ססגסמו וסין סכללקםססגסגס
 סמסיל כע"ס סכין, DTD על יורי( הלסיס סס גס עומס, מעלס סור6מ DS' צינו )נצטט(הלסיס

 עעלס טסו6 יצערו )נהיי( ס6טכנזימ ועלם אטיס, 673 נכ6סימ ס%פל סיין 3מימ עולפולנכהי
 סמלפש סעפים נלסונומ ים כי עגענעש, ים ע5עס נעלס גס סמרר.  למחן יומר פסס וזס)נשיג(
 ופי סעכף4 עי נ7ע ל6 ספעון, סכה  יצוגן %ער Db 'IIWD Dh ינכס . ר6ו3ן כעו וכמעלעל לסורחי סונחס זו עלס את לנד. סעוככיס ען נגוכי4 ותי(יס לילי'", סס"9מ ומסלפש ג6טט113למ
 דע סטעיס, חוליות לל3ומ סטעיס 6ת וע"ס ממעון, מא טסעוכר4 ניע 5ת עלת וע"עסעוכיי,
 גי6וליסי לכעס ני(נניי עסומף ופעל מס עלס כל כי : וסוט ספנעו, רנומיגו פלסת 6יגי מסעל

 וסננם לס, סעטותפת ני16ס סננת 610 וסירס עניניי, מעטך לפי סעלס נאוכ סא סעלסומטע
 סגם 6תך, 5מי כעו סע5פרף, זכר על וסל סנמעל, על יורם 6סר ס6' פנים, לסגי סא 6מעלת
 עס ססעיס 6מ סונסומפת סננם כפי וללנותינו , כ6ו סכרסימ 6מ עלת ספסופ ניהורו ססקפתלמי

סיעים



 אבהאלהת8
 נטניל 61"ל ר"ע 6מ ט5ל ריי ועיו"ט, לנותיפ לטון לך ו0* תטפיס, מוליום 6עמ %אאפיס,
 הלסח נרDWbU 6 נתעל Yb ob י מא ע0 סכ6 חתיה *ת סיין ' זו נס 6יט נכוס 6תטטעסת
 לעס פכסו סו6 ליק ו6ס ~blk ריק bS 737 כי S"b מן, aoSb טבח o~mh מיש Y~hהכעיס
 S'b(D1 )ללות סטרן ו*מ ומזלומ, לננס ממס לר3ומ מטפיס *מ bSb לילוס, יהדכם 5מסטפין
 ס6ץ %ס כלטון תפנס ל"י? לו סטיי ומס , פריזר טייפ )ו סל6ס ל"ע סני( י ע"כ הזע.7ט6יס
 ממס ללכות וילם סתינס, Sb סעטומף ע6וסן יורן סינט כי לילום,  יויעים 6מס 5יןעלפרף, טסו* סטגיס סנגתו למי Ssb סיסמי, סו* כי פיוטל *עו ססטפ לי כ"ל לירום יהעיס5מס
 נגעיש 6ו לעיל 9Dh1 Db טל5 עעגי וכו', וכס לעיל יעמד ולנ על כנוהים שעלו י(ילך f'D1הו/
 וכן ועעל0, גוני( למון מא דפקטים תירש. ס"6 6ת נו*מחכן עמ"ס )סגרני(, הפילסו מלוילכן
 כפיס עלגי נלסון וכ"מ , קוכם סמי ינותיכו קלסת וכן י נ3וסיס כל על גיוס )שון מפיססעי

 6מרוניס, כספו יומו על כי( )6יו3 ומסעו %י פנו פן סטמופעומ' לטון ססו6 ולעסל*3יע,
 פקלותיסן חוקומיסן גנסן ססעימיס גומיס גויל סלו6ס כי פיז(, )משליס pb3 טפוס טס6טר

 , עממת סמלן עועק עד עעע7ס עלוס פסכרס סיסימו סג7וליס סע6ולות סני פעולומופרו5ומי0ן
 )עלטפוינען עליסס וימפל* ע"ז יטמופס סל6 ס6לס סנסל6יס ויקריס טסכ3עו  וספססרסעיס

 גדולות מליס יי 3דנליס מפ"ם ,  עולסן פסמופפוס ססנהות יפיס , ספץ כנ"ר וכשעורפגעכד(
 סקי ספפוק נתתעב גס כי פסיק סוף טסות תפכי %  קפ%ס 460ף האפץ נטפיס,ו%3וומ

 קפ%ס,
 ~tnhrc qse וסטנן כעו נינוע) לטויס סיתם כי זל )וסוט פקופום 7603 הו מסו סיסטוסטין
 סורר( ניגעל ועלן י סכי גלגל עד ועלולו עולס יקו7ומ ד כל לכלול יתר( סקוסן 6ענס מלעס(,לך
 ס*מוכ פקוג סו6 ו6לןי ספיס מינם 3תמלת ס1ן"6 ט3*ס ופט לניס: ינסס וסי* סעסר יקודעל
 סטניעיי ויום סטטי יום 6פל וכן לעכס, ס*עוכ סו5 ס7' שכקלס, סו6 סגו י וסעקונלספפולסס סו" סנ' סילועי סו6 ס*' מכיס, ע7Db '7 על לסולומ תיגס שתללת 3*0 סס'6 כי סעתי7על
 וסיס כמו , המולס עוי והעלו נסכו סס3יעי ויוס סרסי יוס כי , וצלמם ססמיטי יוס 6ערול5
 ססניעי, כיוס עעקומו 5ים י65 5ל ללקופי טעם מן עטו תטביעי גיוס וימי וסכינה מסטיגיוס
 טעים וכן נתמלתס' ס"5 נסס נכתנ ל6 לכן , תנ"ך קמלי נכל עוי נטט ל6 ספעטי( יפי 361bDל
 לענר כבן בינו היתה )ב( ן )סגכא( 3ממלתס ס"* נכמר לכן טונוס פעפיס ונשפרו נטנווטרו
 סל6 מס 37ל 0עטומ טענינס *ורי ויסי 5ול ימי כעו סולחתו *גל 5יי, ג3וכ סיס כפו)וותר(
 ממטס גמי(וו יסו7ומיו, עי סממתון עולס דריסת 3עמ סימסי וטללן ולעס ענפטפ6גי( )וו6ל7,סיס

 סו6 )רס"פ עכינס ובהו מהו . )סגל69( ממיס, ס' , רות י' מטך, ג' כסוי 13 מסוו 6' *לס,מעליס
 סנייכ על פממלס בסס עוטים כגין, 6קס לכנות לורס 6קס אייל כטכוליס ס3ג5יס ס5ייכיס ,זס
 וסוט לעסות, טלוליס וסובין ע0גולס סלטן( "נכית, לרוגעי( ונטיעיי מעתקת ועומלת 3כז)נעפ
 כ"6 גיבור קו עוסיס *ין 36ל כולם וקורס טכס 6מ מעקיף סחעון קו עוטיס נתסבך סתומן,עה

 נקכ6 סזס סיולני ספונת י 3עחט3ס לק נחוס עולגם סוס סס3ונ 5ין טנפעע עד י 31303נקהות
 ו3תכיפית , 0י(ל( סל )0ס תתשו טען %ולס ננול 6ת עמוס b7% ע"ס )5ועליום( מיץ עגלישלטון
 וערכם ופרמקס סחלקיס גנולי לפיעגי כקו7ומ נקויומ סוג עוסיס מתיכון נספם דמיינו ססוננזס
 )67ק ונמוך 13 ונלסון 3סו, מנלי מלטון מקל* מפנימית סלסיפס וז5מ כולו, סטטס ועל לוסזס

 סוימי( 3ממלמ טסאס מילום וגסו, מסו 0ימס ותמל 6יגגונג( )ליידע סלו מוכריהן לכוכיקילשייע(
 גולונימ בולס כלועל ונסו מסו ט3טטתס, ממיכוני" 0מלקיס וננסינמ 3י4 סעקיף סחעון סקו33מיגמ
 קו זס מסו ומגיסה( ר3ומעו עם פקכיס וזס סיגול( )6ונם%6ענ7עפע עדיין, נטיעם ס)5סיולנימ
 הקוצות כעין טסן פיס, יו55יס מעסן סעעולפות 35ניס 5)1 103 כולו, סעורם כל eh סעקיףיכוק

 לכל וסעקייעיס סמעעי7יס סעיקל מס ס0עיס עדיין, ויסע עלך 3סן סטין סגולפימ ס5ולסט3טפמ
 ויוננו כסיל ול* כורתו, סגפם7ס 16 פעם 13 סיין ונס לכל קלס מי13מ מתי וסומ"לו ס63לן;פס
 ו7ופיסס. ויינדו נמסו יעלם ממסי מסו כי ונרנו מסו ימם עליו לשמר עסטני רוסס 6ק0כ"6
 ספון רנוי קנון ענינו מסוס ולרט"י 0עיסי עופק וטוש פסעים מספל סטטמ סו6 סמ0וס לרל3"נההום
 נמ0ופות ויוליכס טפ55נו ופס יכסיועוי מסופות ן ומסטטוס עיגומ וטע7 געוו6קער( )5ליקענ7עםמיס

 סיט, קרקע עניפ טיסים ל6 סניפו, מאיפוסי 5חמ וס גי ולעלע תוך עגיפ 3תי(ומות ניתזכפיעל,
 סגוטנמ, לוח 0י6 אלהים ורוח )רוו"ס(. ים וגן פיס ועענו ופסופסי ספיס למון סס יאהוועיקר
 ל6ל0יס שרמו קומך סדנר לסגדיל כפילוס סלמון פכסג וכן חזקם ססימס לפי o'aib 6ל 6ות0ותפך
 כדגור סעכיגו עלמפת ולמון )כטלקס(, שלסיס מריס שלסיס, מתת ל5לסיס, ג7ולס עירכפו

 עליו סיתס כעו )וגומס *1 סו" לו מוספך )גייסט( רומנית ססי6 רום לטס כי כן, יכריעומנועם
 )כל"ס(. ויופיסס *ליטע על *לימו רוס נמס סרות, Ok~'SD ותזח *לסיסי רום עליו ומסי *לסיס,רום

י0י



 אכראשית1
 %ק על תם" י לנטיו וסו% מה על ימלח %ם,%סיסך כטעמו D91DS נרמס נ%עכוי owנעטף
 נטעילת קליו יגעמלמקוכו

 נמ6ה2ה.גהו._ו-עם,:ס~
 6מ ס' וינל6 כשער לכן עוכע;ללניססי ,4מפמ,

 יגמע ושאקלס סיאנס עפכי חסןי .ונולט ;%גע51 ש%. וכר ס', מחצן ע5ס ס0ו6 נענוכלחיטו סנבל6" נכס *יכו כי מלי, בולש יתענין בג,5ונ וכן'מקכונק7עוכ?ו. תעלסי בבחיכמ מס כיסתכיכס
 ולמס, קרס סוגומ מכוכומ מתי לו כעלטו שטר יכעיס במועל סרטינו כעו יקום עמס עי יברנגחיכת
 ולק מענו סלך סקלירות *ז סעיס יתפסרו כיסר o~nb עקכס, ושיזו עלס עיין 6קס ייענו1ל6

 60ור סעמנגיות תמוכות לטתי וכן סקרילותי 6% לו עלס טסלתומ נדע ועזם קיימי לביוסלהומ
 סנים כטיסהל טיוס בעלס וכן קיים. יורטך ונם6ר סקול יעיב 1Db5s סטעט מטך כשטיוממטף
 כי נדע ועזס י מנעתו 6וסן נוסע ול6 סגינן, לסכום 3כג ושלמטע חטך , יגיע 0*ול ענו*וסחלוגומ

 ערטלו יעדר צ6טל עגיעות כגרכן טקרכי עקוס, עד סתמך Db יוחס 60ור 6ענס י סנריהם עלסטו6
 תועל טסו* 3עבול תסך, בולס 3רי6סי כיעל ממסך מנוט על לכן עמלוכמוי על ollp כם6כ*ז
 סתסך לדחות לו. טס ננול כי יעלס עלת סונחס 7160 גוס ועל מועלו, o7b) nD7S כס איןעלס
 חבוב. ל6 *טל נננולו סו6 %רמו כן נכעות סו6 טללי הורת כעו חסוי ומסקת עעטלמו כתכפי

 שלסיס כל ס6לסח( נכי וירשו )% לרט" )6( זס. סם 33י*ור ע6י עמתלסוס ט7עומאלהים
 ועעעו ו5ץצח2, בגיולס תסוג סיותל הלסח  רעמו לפי ויסים 0י6, וג7עס בקכוס לסוןטגעקל6
 לחהס יפכח חס י סכל על טומע לסיח12 *ליייס נקלש לרעבשס )נ( סקלי. לפי ברט סוי' לפסקרונ
 עלך כעו 6ליייס פעם לל36"ע מ( . שלסיס נקר* 6ני סגריכם 5ת דן כט6גי %צ( לבי(קטעות
 עלם יפורכו לכ"ע )י( הצלכומ. 0סס ב3לכה2 .%ליכו לער( ול7גכיו פ"נר6מקם(י כיס בס")עמן
 %0מיח2י סלהומ כל 5הת ססו6 לסולומ לניס לטון קלסים עשו ואעל %סי' SD סוכיי%וס

 )עיין כלסיס קלסי. ססו6 נכונר סנניליס ס6ל נ5מיומ נקל עוננו *פר שפיוסו nho על%סורוס
 לפעור לס( סכמונ. לפי בשר( סול לסס קרונ פעעו עפי"ז *לס"(, %לס ונפסוק נר6סימ, כיםנפי'
 לסון 6ל כי ו3מקמוכיס, נעליוגיס סיכילת לו 6סר. ושעין מקיף שלסיס ow סי' ק% נשרקונדי
 סכתומ נעל tol~1ib נל6טאי ר"מ סכ' לעבש דעמ וסי6 לקח, 60לן שילי ו6ט כעו סו*, pnmכח
 לכל יליוז ומס , תעוך 6ל כמלו 0סז Sh עורככת עלס. ויידו כס, טסות *ל עיקרם 0על0 כיכלס,
 כלס. סכסומ כמ כלחצר מכסוסט%

 הלסיס יקרך פ"י( בע'" טכוס נוס געל 0סכס  ל7עמ )"
 ליעם )ז( ייסיונ. % על ל6 ווידוען( %מיעס תוכי 6נזיכת )עיע וזיון גכווכס פהצן סו6כי

 bD" סו6 ילפית %( ס" ע"ד )נכהליסתנר
 נסס טס%ון ליקי וכ"י במכלימי סעמוקנמ ניגסנר( ויכסנסו סע5י*וו2 . עעכו טיוספע ע%olk~sb כקר* לרלנינ )ס( ולייין. ס7נריס ען נדגל לעוטף

 וכ"כ בסספעמו, ~DSDv" סיפק כ'ע Sb, 3טס וכקרט הכמה סינרים כל חצע5י6 סעטמיפ,*לריס
 אניע וכלשוו מעולס כל י(עכר(יג כמ על עוררי סו6 *לסיס 3ל6סיו2 כאס נפ" סנכרן סג7ולרכיבו
 טכיי(ס, 7נל ינ6 ס*לסיס עד כעו ותפנימי פנסינ כל 6ל עוס% סו* זס OD1 עעטיי(סי כל6ל
 מעולס, כל על עעסיע ככב סכל ימני 6לסיס' קלסי מטס א %ל מע% לכן סעל6כיסיוכן

 בניסי סל גנוייך סג' י עופל סל תפייס, עסמיע ס5' י(כככיסי בר(טתכוס n1DSDbDוססמעוסיי(ס
 6ל0י כקרט לכן קבלמו, 0כטכ כפי וככב ככב לכל 0עטמיע סו6 63מדות, 705 סו5 וריס"י כלסיוכן

 סרסיתי סטנסס ונהמו עוטנמיס vcn למי ויוצקני ילהק 6נרי(ס מלסי *גוו2יכו מלסי ונקרס6לסימ,
 ס' עזב תערו *בל עולס נגור* עוייס מסיו לפי ס6לסיסז סו6 ס' ויתעלו פכיטס על ויפלווכן
 עיעמס סכליעס עפכי פכיי(ס על ~1SD י(יבעי סכוי וכסל% , סע%ומ ניי סכל וגעטס סמרן*ת

 מנין 00י( , נק%כ עכץ ענבו, נקל וטועע במלעיס סעטגיס 50ל0יס מא מסי 17101סונסונסתי
 עכ7לט3"י )על כיחולו ונילקןסץ סר(סנחס. ענין עול וסוקיף ה(ר(ססעסי סי(ני(גס עבין ילסיסנסס
 ושליחס ז עמטורו די b")S סעטמיע , סג7ול כתו על Sb שלסיס Sh ססעוס סגי ל קכאו( 7'ח"ג
 73יןי סעעסים DS( טסות 6ל6 עספיע ססיqb DD3 6 ועש בעעסיססי נתקמוניס סטגמ0 %'טמא
 ר עזם,  המו וע%13 סו(וליסי 37ה1עצ

~p1D 
 %"קם מא 15סיס 3ט0 יגל%" וסול*ס

 סכזכלומ  סיעומ % הכס . 5יימ סול6ס לק ט61 סדן DD"( "טמעס סול% שעכסנמתמתיסו
 %ו 3אח % %סיס מס3חס

~DW 
 ס*על סרענ"ן ל'6 עלעסי טתיניי סרט סו%מ למי נ"תס

b'cnגעל פ" לכן , סס % עורככם וולס n1DX יי2/ מעליון )נ5ס יגס כלס טכטומ כי ור'ע י כלס 
 Db9%13 oa Sb וטונלי 0כי'6 מען ועשו מסי ע6ל כלהצל ושילחו כמ גו *סר 5לי(יס גקל*וולכן
 סכמנ ונמס עסמיעי ולמכונר( נעלס ג"כ bK~D *ל6 ותזקי מקיף נלגם ענינו 6ין כי י ינריוקאו

 במתלת סור" סיסים רשוי סיט פגריו לכל כי עעט, 3ו סכין 737 סו6 סס, עכל ענעוס46:יס
 רשוי וסיס ז ופליט משא סנין ליו'ז ענין יטיס ל6  סל7עמו ועוד ע*לז סו6 סטכם לסו7יע*ליייס,
 מעמורם מס ח5י עם Sh סס תנה סא *לי(יס טפס מא, ע"ס יערים יורמז bSs מלסיס סססי0יט

סמא



ג אבהאשמן
 גס %%0 על 3רי06 ימק סר3יעי, גיוס כא מטפש %קיע סמ%לח 0יו "qb bS אור יהי)נ(

 0מגועס, קל פקי יק המפי הסהפ זך ננר6 עלס סו6 60ול פסוס כי סר6סוכשי יפשנסלסמ
 מלוס, פן לעעלס עד שויל כל פל*וסוט

 % וסכוכ3יס סטתם y'D סכעי0 מנועם 13 וכטיולי
 בפונטש סגומיס כל 6ת קמיל 3זס וקכגחמיו תליו 6ת ויולס סזס 6וכ יתעולל ' hb' 6ט יייעל

 ים% יחסים 0כטעס ו03עיכ י נפועל 5ול יקש ו5ז , פנ7יל פקך נלי פגיעש3פקוסיסקכנותיו
 לוח ופיסו 6ויכ 7ססו6 מ6 נססות 6ור  D)Dab  רויו נפכירפנ"י וכ'ש 0עמכסיס. כאכ גכמ,5ול

 המקהם *וכ, ימי 4סו וי(4 %יכ ו6מעמ7 63ול תתעטף  7למש( מלגחם ונרעפו פ*ויר,י6סת5ל
 סס6ם יפכו וכגל ' 5ה יסי 6' ח5מל 5שו ה6 *ה כמנלא Y1bD יו'1 המיק כד 7ע"וספס5ס
 ולמפכיו לפעלם 3פסייות עולס סו6 13 סיס ס*הל חלקי לנוי ופסכי פרילגיס ממלקיו זך *וילכו5
 )י6פפעליייעוננ( ופוכסלמ מ6ופק2 סוכ06 6ול לסם יסי ו)סי"ז ספמנלו, כת פסנו כטיהור פיזמקקיו
 זהצומ שיל 6ויל' 5ה2יומ כי מטויל סוך חממגוט סכיכמו עקום על וסנ' , 60לסו פעולם עלס6'
 נעלפיס ט6תכיו וסיו"7 ו0ף"ו מלופי( ~S)b q"Shh ולילאי כממ"מ y~b פלס לקרות סיין וקסטלפפט,
 )יסץ 6ול נמס ומפטר מגסס גקר6 ימס יס, %יל 6ורי0 פ5י 6' כ"ס וננ"נ תורן כפלםנקרי6ס
 כפשם מלויל ייי על לא פיעו סגסס )0יח2 וסופו מעכן סתי(וות תשת כי )"ו( 5יונ מולועכן

 ע" כח6 *יכו מענן לסוית סעס טפס ס76מס ע9מ 5טל פכל וסקטורים ס*י7ש עלים כי ,סטנעש
 סו6 לכן י,2ממון סס%וכי פ6הל יותל קלש (D'bt יחס וע"ז 3סס 6טר תתויל תלקיסתרס3ות
 פ6 וסות י(ע)יק סקכ "ויל עד )פע)ס bs~1 עוף יגניסו 5סר עד ק)ותס )רוב *ומסרומס
 סכמתית וקנס עיקרי יקוי 60ויל ולסיווג סקלו, על גסס וסיס לפסס ומורייס ההמס ?קלר6טכ
 %ר נטם סנקל6יס יכקות עיני כי ג"כ לופל וקלוב י 6ול נסס ספו על נקלת לכן נגססלפהת
DpSS)כל %א עש3( 7"ע יכנרכומ ס6ויל זנן מגיל" ופטליומ כעסין סנקר6יס 0ס ו"( פ"3 וזורחם 
 יתרפנ מסמוס נסמיסת כי רד( יטעיר( ס' כנדרו )נ6ורי' 6ה גקר6 נאפס סכעט0 ות%גקנ
 פלו%מ4 ס6ויר מלקי טנו סקוכ ע"י וקילס, מסולם חוס סנסעיר ומדע ונמנם ס6ויר, לסכוגמפקוס
Tbnס6יפס כ"ס סנקלם סדק ולכסול 3קי4 נסוקל ספל לטכנס סגם ומא ככייסי סגעטיס עד 
 פיה קלת סממטיכיס עי סספס מוס טלס יום 3כל 11US סנר6ס עטן ותערום ולעלפל ,3מולף
 מסמך ימוחץ לכן 0ליל0 חסכם )עם ופפסי פורנס מלויל לסיות סגס עין, לפליית ויהגטסיום
 טסו6 תלון כ' מטכס מי"ג n1ik~b וע' ולמלגוס(. ללם'" ק)"( מסלים  כעיני 6ול )ולילם שול3סס
  ליכע6וימפ%נענ7ע 5ייכע עכעשעעסע )עת 6ול יסי : תרגום יחמיא ש"ס, ע"ס לפ6וכ ושיגולנויל
 זס נין גידל סכים ים כי ככ,וףי 3סא6 6ור יסים 6ער ול* 5ה: םנמוכגיותו חויל כלופר)ופט(
 ממסן על ל6 לסיומי סגעמי7 פס ססלטמ כענין נ6פלס גס"6 תסיס יסיט עלס לבל"ל, כאס06
 מסלעת SD ל6 י נ7נל טיסים וסאון סממז על סוליתן 0"5 נ)5 תסי יסי ופלוס גלני,וסילון
 6% גקטס מא עפנו 6' 0' יסי פומלי, עמיד סו6 נימי על תסיס 6תס כפו לסיות, עסיןסיומו
 חויי למון יסי1(.6ל6 סכן עכיכס 6ין וסנריי(ס רקיע יסי 5ור, יסי וכן ספ7כלי מפן על רקיורם
 על סי5 ספלם סה5ת פ"ע ליקס יטונ hS טללוע פי ע) ו5ף טיסים ס5ל ללון סו5 טכןועניות
 וחין נקמליי(סי זכלו0ו ל5 וספיק7קיס לגתתל, %ווי 6"כ וסול לסיות מעתיר ע0 לסוייע bSסרחון
 *מד מניס מסכי 0עתיי י63 ס"6 לפ"ר נתי טסס סטלטיס ט% נכל גס כי לניו סיס נטרטזס
 יסלם תפןי תפנס יגל, יגלש tSDt יעלק ירא יכעס יעם, יעטס כפו ס"6, נל6 ו6מ7 ל'6פל6
 נכל 1DD' מעני( יסע' יסטיי תתע, תתעס מטמן מסמס מרף, מרפס ילף, ילפרי יכלי יכלםיחרו
 Sa1 התיוו עם יעל והנעל ויכרום, ל יי" ממכי' עעכס 0' יעס כקטם, )טון ין ליווי bSbמיגו סי* סתסל סטני סלמון 5נל עפם, עמיי ~blk ט'5 על5 סו6 6טר סר5סון מלטון וסנריססצליי
 6ל ימס % וטפיל, יפין מט Sb פרוקי, כסרו יכל 1Db' ימר ו6ל 6ון, Sb מפן Sb ניחהינול
 לבון רק פומלת עתיי h'(o 6לס כל , כקולתו כקיל מען 6ל נכמינומיס, DDn ועל )3ףיככ"
 7' לוס )בפיוט וז"ם סי0יס, סמינר תקות סי5 סכך 6ל6 לסיות פתיי סינר סירת יורו ול5לווי,
 סטואי( ככסי מסם לכנות מזכו ob 96ל כמיג יעם י סי יעט 6עס לכיס 5ט0 סו3גס לכנס י'(ק"ג
 סיעם כקסמי D"1D ל5ו ו5ס , סקפטי סתומי עסיית מסיס יזכו ט5ס ליל ס', מסי יעס S"b1יעט0
 5ת 0ומ5 כלופל האור את אלהים וירא )ד( סיכסך. יר5ס עאנ מנעמית דע 5פגס קקי:)כן
 פכומס טסים סקיוס גדרו פן סוליתו ווער7ען( זיכענ5ל ליכט י5ק )ליס מגלוי גזל 6לסקל
 ככללה י(עולס ס7ום כי י פמפומו וסוית יטוס 6ל סניפו סלז0 מנעדר עפלי6ומו ימי נליהוונעלס

 ספולגט, פליאות כערל פג71ס מי(יס 7נכ מפועלו Sb סכם פן ילעס לק 6י5 לפלטיססוי(גנר5יס
 7נר כעגלת רק סעולס נלי*מ ענין וכין י כליורו מכוייל סיס כי נפועל מפיד סיס ימי 1%6כי

 מועל סו6 וירה סנר6סי מגלוי גדל 6ל וסולי6ו סר5ס *לקים וירץ טעם וסו מכובס. מקונסטסיס
יושן



 אבפתטית8
bbr1% ה% "8 8א DbDD1h ט3וסג7ול0 עדת מאד פוב מ ויהד:  דמהצפו אלן 3ן 
 S"bW ויום יוס 3כל 6פר צן 6קפ( 6ללגיסינ על )יייל 0פמ6ומ % סנפיר 6מ לאשערס
 סמוקימים גי מ% סו3 01גי( עסף( 6טל כל 6מ % וירק 0כריnSb 06 על הע טי3, כי 6ל0חהי6
 ס76ס V~s ויוכל 6סריי(סי 0נ3ר6יס לורך לפי לק י(עלי*חם גע7רנהם עעלמס נפסיל 6עס3ימר0
 ל3רו6 יכול סיס וגרפת יאורסו 73ככי סססם"ן נ3סירמו %מיומו לפסיג יכלמו לקנם סמע0%סבא
 610 עכסיו טסו* כעו 60ומן 3זס OVeD פלביים S)b וגעאז D'DW5 נלי סעיס נלי 60760מ
 כנד ור36יע לס"י סי' חל עוג ני ודו מלס סיקל נע5אח %י( סנדל יונו וע% ג6סיחל
 נענין י סו6 פוג כי קוטו ל6ס סגכי6ס 6סר כילו מיטס ועלס ספלכם כעין יר06 כי רפגשןפפן
 עלעעלס סלול כמהנס סחי כסכי %עריס מסיו ויבדל סיומו. עד 7נכ סל טונו "הצ סל6כסיס
 חס גיוס יספם חס ס3' י ימד ימערנו סל6 ס6' נסלססו י(מטך ען סקול וכ73ל , פלעססויורטך
 פרנוסך בהופכים כיעס ול6 "וכי פפכי ומסך ממסך עפני 6סצ הסוג כיסם 60ור טיסי aD'נלילסי
 qb טמסך %ל סו3 כי כפעל bS ולכן כשכ' נגח טונו טפין לק נרי6ס סוS~b 6 י ייטורסעיכ

 נקררות למליני *מכי תלי רסנך ונ"ל . )סגכ"6( גנלס הינו ע"ת וכיסוס ענ7יס לנום ג7ולסטסוצלתו
 פשו לתיגי, יעים מרי 3סנך ליליי קרו יל'י ו63מכ" ננסי קכו 7ר"ס נ6מרל ני( אתסיס לילםפס
 ענין גס נכלל זס DD3 כי גנר(, 3טס סלילם 6מ קריו ולוס סחר  סע7ר ל'6 סלעו סגלייר"ס 63מכ" ' עתמיך ססו6 נלילס 6סי ע5ס מיסכו ופ"ם סטור, סע7ר ob כי 6עס סלילה סטכתכי

 0%ור6ס ספקלס, פן פונס qp)D, קגיס סגו גי( )לסכ" פ"ץע7 נוני כתו , 7160 וי(סרממעיר
 , ליכעלוזע( )7י6 ס*וכ סעיכ כ"5 סמוכו לסולוס כנ1( נמס 0ליל0 5מ קכ6ו ז6מ וכטחךת*ועימ

 7ססכמ כקוגל שיעסו יר06 "'יכ י 60ור סע7ל זס גלטון לזלול כדי ננסי נלסון ללילם קכייל6 מלמגי ומנה לילס, נסס קר6וס ולוט מעממיך D~D פסגמ ס" נלעס ססטכמ קצרי 7ר"יו3*תכ"
 סינור סעיפי סט ntmbno לסלמס נגס נטס הקילס ים לכנות ד ויעם כנפר*: ע"סעעלי6 נליטכ* 6ור לטון כ68 לילס למון 3פמני' לכמור %יש bS ע"ע סעטסיךי עלס פסגת 0י06ליל0

 ולננס פלס סעי יט7 כסמסנריס 7ל6 יולס חס ניול נזקף עופפן ולנגס מלס י לך י*כ 'ל6סירפ ולגניי יועם לסור מספם עוד לך יסים bS ישנ( כף )יסעיס 3עקר6 )ננו6ל לרעמי סו*)ליכטל6ז(
 ל6 , סקור סעור סגו סלילם לעת ולנגס סעפתי מירוסו S~b יצנ0, ולימת לעס ופפרטיססירת
 נגס 5וכ סימנס גקר*ת ככס )ט6געסליכט( יובס 6ול סמפט 6מ כ6ן סקרי וכעו סירס, לךי6ר

 סו6 מסך סם סורקם 7לי"6 ויש ננס. כעור ידיקיס ו6ורמ ד( )מסלי 6פר ועמס)נ6כטליכט(
 גתממנסם ל' וניסזק6ל , סע6לימ כנסין ללטיי c1lcn) (D~D עכסך עיו7עי כעו י ופניעסמעיל
 כי ולע סקול, ופניעמ סעיל למזיז מטך סס וסול6ס שמקולס, עיע סמלית 00"'ן סיוםמסך
 כפו י ומנומס ססקט על יולס פסס כ'" 5סל סןי ופן חם פן מינוס פטמי מולכם סו6 מסדסס
1DD",3עסקיסס' סיוס כל עיגעתס 075 3כי ועוסו יסקסו סלילס גחסכמ כי סעיס, ויסכו נליי(ס 
 0ססקע עם סול*מו עיקל חסך פסס וכמו לייעלויס( )נעלייסל0ועל ושכואט י(סמקע עת חטך,ולעס

 מעי"סשיללער ותלעס ססוניון עמ כלופר סמכו על יולס יום, סס 0ול6מ עיקל ככסוהמנומס,
 מסי סו6 יסע עיקל כי עסקיססי נעכיני וסמרעטס 076 נכי לפסופת עיומ7 לסיומולייסרויס(

 ווזלין עי6 ג'( יקיע )3כ6סית 3עכ7לס3"י וכ58 מסי טרסס עיקל ללוו"ס ים וטס סיס פסצן
 לסול5מ ס0ו6 מסוס טרם וכן יפיסי ליס h~p1 סכיך ל5 קליסון כ6ן ועד קליייון ופספעיןונממין
 %גול; יספיון סגל 5ך עדי("כ 0סעיו7י עעכין יוס טס ככס זס מסים מא ספיפיס לגויקנת
 סס 6מ 16 סמל 6מ ול5 0קכין 3לפ8י למור 6פל לאור )ה( - סורימס. לעיקר ססטויס כי יוסי 6ל6 יס 6"מ סימלון סיס עי ע"מ מעומל נפגעו ל6 ויוסי יס סס סת6ח7ומוע"ס
 כ3ר כט0נקר6 36ל טסי עמומר כססנקר5 רק כן ישעל ל6 כי סעס, נקביות עכ"פ כדרכוס6צ
 לו יטויל *ז פפקופו סר5סון סס סיעקכ פולמי 5מר ענין עפו תרף ל5ס וי(כמוג 3ססידוע
 יקלסו לי7וניס לוי קנין  כדפוס סו5 3סס יטפו 6סר סטני סעכין כי  לרפ"י, נסיונות סם7סססס

 טס ויקרע 36ל י8ט(, )יסוסע ין ללסס ויקלשו נ'( )דנריס מניל לו יקריו ומחמולי טכיוןלסרעון
 כן %* ממת" קמלת וננו 063 תרפו סעיר ו6ת סכמו3 0זכיל למירוס כי "מ( )סומטיס יןפעיל
 נזם סמכות סיין וימכן : טסו ויקרש לרעול לניל סל5סון והטס , 6ול כקרש כבל וכין נכיעין'לו קלי ר36יו כגון הלפער סמני 3סס להצר רניל עליה טסתו 3ד3ר רל"ס ת"כ )רוו"ס(, ייקטענפפר
 לסטמפת ס3ר( כ6ן 6ין כי סע0, סרס כי סלי שפס מקרש ל6 כענין יוסי לפס 6ור ססלסגומ
 על כ68 ס6וכ ע5ס פל תיננו יוס טס חקכי6ס כנתסלסן עליו ספו יור סס יומס כיסספומ,
 סעני6 כלי ס6נר סס כסא טמס וכפו סעולמוי % גס סעיס סס לספט סלמון פעססטי כיפעולמו'
(DDD1i)נם(סע3ט6 על גס וים b1C~ פעולתו )י"י  )יסרי כי"ח פרנס  לוס ו7ועיס )טמל*כע (,ag יע



ד אבראוית
 )3ע3אנטוגנ( מקיל טסא מעקמו על נס ייספם )6כל 60י עאא ע3 16 טס עיי טפםק%

 אני ח3ק1ל6וחו
~eftwn 

 ג3י3ס, סחוסך וכן יוסי קך6 3י,אכ ימועך 36 סנט מן נו י6%
 7חמנ5 ונך"tbww 5 *ע%מ6 ומנף" לנסוריו למעגל קכי" מסחים( )מס 7olnbתעס
 יאורי 6מ ויקר* 6על ל6 לכן י4ע5ס על ולננס ס1(קלי*ס ולמי יליל16 6ע%ת6 ומקרילטסוכ6
 וקרסו )5ויסדעיגוננ( ועתמסס עמוס 03עת עלעוש סם סו* לקיע י מעים נרקיע b~pn גסוענה
 סמש נעלם כענותם ע5י*ותס יקנס ע3 פסתועעוס ססנייות י,ריעי סעו3מ טשם מעיםגס

 6ת 3ל* לחסון כיוס דים ז0 *ין יוגלש* ליעם ושמים. לרקיע )ח( ווירדגע(: י)עוםטויגענם
 במ"צ ומגש ע5ען נמכי מעם למניסי כחלקמס לקיעש סנעס כי סעש, וסמי סעיס ים כי0סעשי
 מסג פזם 36* כו%י6ומ. מפיגי ל6 סנע0י ס6ער ור"ג מסי רקיעים סני י"ס חנינר( ס*על')ול"י

 רקיעיס ותעמס סנעס( וסס נמלטות, תםנ, חס סעיס. ומעי סעיסי 3סכיס' נחלקים ומסנכללות,
 ורקיע י פמש סיף כקריו ואס ססעיסי 6מ כר6 6ער ועלייתי לקטון כיוס ננעמו סססעליוניס
 טעש, ג"כ ונקמץ לקיע ימי *על ועלייתם , טני כיוס נ3ר6 ועולות ככביס ולנכס ממס טסור(החסון
 סככניס סכל כעו מרייי מס לו ים ל173 6מ7 וכל יסוללו טס וסוט סתיס כקכיו ימי סרקיעשכ3
 מספו 7Db ניגס ויט סנכף3י מלזע כפו גע"ע פלסי סס לו ים 5ם7 וכל ככנים נקלטו גכל3כלס

 ונקרם סכולי למס סוס מ3ו פכטי סס סתתמון רקיע ככס ככני מזל וסו* סכלליי למס 7ועסספלעי
 לקיע מ"מ וגף יעוסף ועוף וכן סספיס נרקיע עלולות יסי 6ער ססחסון ועק D'WD, גיכגע5מו
 קנמון כיוס סגנר*ו סע3יוגיס 0סעיס כקטון, גיוס סגננם סמעיס טסו6 לטעות מל5 כייידפיס.
 יגל על סונתס OD עצלת נגזל סעיס עלת כי נננססן ע% למוקיס סייס DS~ סעיס טפינקלטו
 קוררה סעי מכומסי גל וכן נטעיס ודולות גדולות עריס כעו נוכסי לסון וסו* מלחוקיסעקניל

11DSIע*מ סנגר* זמו סעיס כקיע מנקל* סתמתון וסלקיע גכוסיס, ע3 ננוס עגינו טעים סעי 
 נסבר ססעיס רקיע געמטח כבסל כי כ6מוןי גיוס 0ננר* סבור שגז סעיס לקיע הב"יועעיסי
 6ור לקבל ונכניס גופים סימי(וו , סמעיס נרקיע )נ*ורומ יסי יסי ינוערו ג6 לכן לעולסיסקול
 מעם 0*רן מסלע . הארץ תדשא )יא( : ממפיס רקיע סו6 ונוטיסס ססיניסי פעי סו6סעיס וטסי1(סי טפיס 3ור5 ע"ס וכן סעעטס. יעי מגעת לסביל לגו ספור ונורי7יס י"ס הכעלסי סגכוזססעס
 כן פיס" סעילס עם זריעס סיתם ולכן ת"ני 63סר סטעס ממס חדש כל *ין כי עע5עי(ילמטוכס
 5עססי סעי*ס וש"כ תמלס סבלן סגתענלס כן. ויהי 5עתס: סברן ס%יY'Dh1 6 טקרעו73ורות
 יכקומ חלעונ"י ירקום לסריס נחלקו ו0זרעונ" חרעוני', 6ילנוס םלם' סס י(5מיחס pbn' סכ3ועפני
 6וע' סילקוס על לגס )כ3ככו' דם* גקר*יס וסס "גון למת כעו מזרע 1ל6 שכ3 עטם כילק 6סלי"ס
 ושמל זרעי למזריע 636 מעיקר ם*ין ולעי עזריע עסנ חסו זרעיס(י 3יאצ שופל סוס סמנתם(על פלשי )כנתותממ* וקיניות מנאם כעו סעטנ ול6 ג%ל עמס 0זלע 6מר ec וסזרע" יס*יי(ינ"ע
 061ק עלים וס37ל י(כמוג ילך כן כי כשמהייי סינס על עממעל ס0ו* עפני סעסינ ו3*סים*
 למינו פרי עישר, מירות. 3ג37 שנכחו ען פרי. עץ : ממקס עריס טסזכיל עפני נקני( לסתועל
 3סגס סזרע לטוי* 636 כח נו ניתן ל6 ונעסנ י למוגים יעטס o~mDn 63 ען עעססוי יעילמל*
 לעינסו נועל ל* (IS'b ונס 3עיכסוי ועסין כיס* נועל 3* לכן 3יוהמ עתקייס יתחלן S~bזו
 עץ מצי. לטעם טיוכל נרעיניס נו סיסים בו. ורעו אשר ועיכסו: סכי עוסס bib סריי ען%ל
 פלי. ען עוד ינול כורן כסיממלו נזכעו כס יסים לק עדו נמוך חוסו 3לכונ עטלך מל6פרי
- )סגל"*(. כן נאכן טכח סנעסס כ!ויהי  ויינעל )נ6ך ימנו לפי למינו 3מכמ סבין שנלו ושאליס 
 סמיכומס  ויועיסס לגניוס לסנטיו 3נקליס כלעאי Db"7 *נל מינה עי( נ7ע ל5 יסיס פלס כי6רי(
 פכיי onDS ול* סרי לעו ממונל וסו* עיכיסי עיגיס יעינו כן ונגלי כנר ומנטי סנט ונושכינוקר
 פלוכע3ייונע 5לעען )%5ע פרי שפס עיניס עינים סרי ען ר(כמונ וסילם נמםנף, מסני פריולכן
 ס'ש וכינוי לעינייו ונין וי"ו גכינף לעינו גין סעיקיקיס  3יעמ סגול ושין QDab99' סריכיעד*
 י(ר6נ',ב סגולו מכסן ר"פ ליעמ בולס יסיע 7כר סס ע3 שיי לטון למזיען *163 פנייתי כיויוי
 % לבש 3סת 7נל טס עכגיס כפנייה ין לכיכוי נעעס סוס סשו י(כינוי יסיס לא( "חצ)שות
 לנותינו רכס וכן יחוסיי יחיו נגוסי נגיו י פתירנס כעו לזנוסי לעינית סתרנס *תקלוט וכהשל,
 גק ק ט( ש 4ייינ וכף D'hD71 3עינרין נ6עכ 3* וגערו 7ק7קוכי

 לעיי
pipvn 1 כי ויו, י(י5 נכמכ לעינר(ו סגרתן חתל )רוים(, עעכ0 *שנס יימל ת"צ על י4ל6נשמותעיט ענדי ימתYDU9 

 גאל %ו וחוי סש* מוטפס נעבור כן ומעלו וכלס, חסן כנסיקת מיסוי עגטיקס יסקכי עלירמו
 גסעע סי'פיו

 גסמע סיפו ס%על עכמיו נקנסי נסיקמ נרעע סי' פיס נסוגל וסלו ונלי מנסיני
 : ונקנס זכר עין על וי"ו 3ף('ע1 לעיגר(ו כ5ו רש וכן י וכלס תתן נסיקוס ון'ים ונקנר( וכלצמיקת
 ננצרו פויס הגדלים. המארת שבי )מז( : )סגל"6( סריס מנקר* נרקיע נהורו . דואטים ברקוק)יר(

התוועץ



 אבראלית4
 כננד גדולים כמכיס תקלקו יפערו ססטע הצמלסי ערנומיכו( )רטא סקעדגס על יטוכסונמעפס0
 ' יוידע טעילי סכי כעו סססמוומי על יוררו מני עלם כי פזרי, ללגומיט טמ*' 7ל6 המעעמיי(סכ3יסז

 עטתוו" סיס סנלי6ס 37טעת יצרו ולזפ ונקרנתי 3ער5יי נכעיס 0סוומס על סני עעלמיילם"
 עמי"ט סכי יעלו יענך8ות עימוכ6 6ל6 ססתוומ על יולס 3ע5עו סכי לתון 6ין 631עת3גיולמס.
 הנקריס סמסט עסלםי  DD7I כי ונוכרסס, כעעט ל3ומינו  7עמ כי עוי וטל מץס( פ4י4געיס
 , ייי(נער( לחכעי נסס דע"כ סע5י6ותי מסך פסו* עליסס יקסם 0ככניס' ם*ר נערך ננולטלנכס
 י(ככ3יס, עכל כפלים כפלי 5ור11hS 0 קרוני( יותל טסלננ0 ולסי קולו.  D7'DS כק נופו פעייתניול סיר" (b~p טל5 לימוק ו5ליכיס עסלכגסי ג7וליס מס יניגס( עכת3 4ת ושכניס וכל 4ק.מככב
 נפעש )כ( : סנלי*ס 3תמלמ עכלם נדול מירח סיס גופו בעית נס כי לוס, ~יכיס 6ין לרומינווליעם
 כי חיס 6ל סעוכס נפם והין חים טמא גפם ועגינו %פס, תאל סם מיס 0עמרטיט ל7עמ .חיה
 *ליו' חעוכ0 וגפם חיות כעו סעקרס מס מיס לרם"י מעכס , למוטל סעמו*ל ימעוך ל6לעולס
 כפם כל ולת לעה עליו ויגיי עעי(ס' וסגין *ונקלום דעת נרסס וכן D1'D 3ר( סים נמםופיכוסו
 קעו . ארץ והיתו )כד( : )רוו"ס( ממיס Sb סעוכס נפם תיגס 671י סנזס סיייעס 03"6סמום
 סווגו סלמון געלי ולקיה י יעל מימו כל עיס  לימינו לפור ננו געור 3נו ט14 נוהק 0ויץוחית
 ורעם 3סעס חניריו לזס 1DD1 כללי ליייעס עקום כ6ן 6ין כי נר6ס זס ווין סיייעסי ס"36עקוס
 משיגס ול6 ועפם 6ין עדיין ט0ס 53ווייסן ננרי*המן סיייעס 0"8 יפול ל6 כי hSs 640פירס

 כריה סלעי לסח 7ק7וק ע"7 לכנוי ססויץ לועל מלוואי( ע"ד טעל0 כעו כל05 ויותל כלל,ייעמסגס
 3וי"ו כגסו ושיך כקנס נלסון סס *רן כי עטעס נו עחזל qb1 , 6רן סל תימו וטעעו7מלוכי.
 סרנם כי ססנס כדי נוס 6ין ן ימיל נקיען עעינו יכבס ושיך לכיס גלשון סס עיס וכן זכל'לסיען
 5מלדעיס *ר5ס סרן י(, )יכעיס pb נעמס סקרן, omb נס6 ול* כונו זככ נלסון *לןע%5ו
 כע"ס רנותינו דעת כוסי( ולזס , SD'1 כלק ל5 ג7ס עי יחיי' סעי יסעס עיס גס yp)~)מסלים
 סלו נפעלי* גענך אדם. נעוצה )כו( : וטרמם נכנלס וגילור לם6רו נחלמו 6מ נוגממס3סינמם
 מגמיען נחינו ול* כולס סמורם כל עג מזלג* 6ער "י( ט"ו )7' ילסל'י העזיא מפנס)רם'"(,
 גרעיcbrnbl 0 נעי 6י כול* על שליט* יסוי עלכם כסבין 6נל וגו' סעל6כיס עם 3"0מקיום
 יכל ל6מז*ס 610 כליך קודם* כך ימנאין נליסן *ער גלעי0 עדיי כל6 וסוף גיס כלילןיכעסו
 עלמ 11ba 3סס רבש"ע וכ"כ כול*, יסוה ל"מז*ס buDT'1 ניסן *על 3י7" כול" הקילס יי7"עלעל
 סעפרמיס גיולי ל7עמ סו6 5לס עס בצלטנו ל37ר. סעלכיס ענסג סו6 סכן לניס 3לעון נ6כעלס
 עלסון נסטיומי קולות סנקל6יס ס7נליס זון 7נל ימע5ס 3סס *על לותניומ כמוס לשופןסו%

(olbn)גסס שטח ם5ורמ כעו כי י 5לס 3טס סגפסימ ס5ורס קלישת טעם ונ"ל ם6ולי לנלומ ולולס 
 0גסעימ לעין סנכיס יופני %טויליך( י (l"D)b 0*כ0 עלסכן תויל 3עס גקל5 ול13עך ענולורשילתי
)כעאם

 לס""
 גקר*ת י מסכלי גמום כ"6 ומסגת ו6ינ0 סגסעי מעין סנעלעמ 0מכשימ %ולס ככס

 מסך 6ין , עלעומ חסך ייפלסו כעו ' תמך סס עס מעיד כריף זס טס כי חסך, ענין כלסי3טס
 D'b~ ימר(לן שלס 5ן לש"י פי' וק ללס ממסן גקר6 'צלע למעון וכן נללעקי aSnn 5לעות'וח"ן
 ג5הי ספין סגטס ע"י סלו05 לעין מללס ס5ל סתעונמ וכעו י ותחול חסך כייס )פ5טטעח ס5לוכן
 סגוף כלי נ*ע5עימ ר6 מל*יגס ל5 0נפסיות כמומ ככס י סעקט0 ע5ס מון לעגול יכובסריכול

 ק9ט בתיקון וכ"ט וועזען(י 5וגזיכטנ6לען )*וגזרעס סגעלונמ נ5ולמגו הצענו וסירוס 3סן:ר(סועלות

 טכיער עעס טענם ודין י סכי 1tsh 7י60 נרמס ושינו לויס כשיסו כגוונ* ר"ל נבלעו קיאי()ד
 ג"כ סיותס %*נו לומגייס דנריס כעס כי סגופיים, על סעורומ עכנליססי %עי iDnDPW%עי

 סרי( ו3ז0 לע7' ע5עו מלסיס ומס  סכויב, שתויר ועל מלוחני על מסוט יום כעו לנוסייס,סו*כיס
 ט76ס qla כנין על %ס סס סו6 טס" ועם סעפלסיס 7עמ ע% חן לום נקמלו סלמך%הס
 מורס *טל ננס( ען נגור חס )ססו5 מנגימ 3סס לתיר רדוי סיס יומר לזס כי יסכןי ל5וסנריו,
 , וס76כיס סנריסיס 0קרםיס 3ע5נ נניכו חיככם על מעטכן מגכימ כעו , ס7נל o~w הנין ייכווץעל

 זיך על "כלעס )יע דלינו כסת7עומ כדמותנו . 63נליי(ס תעמיס סעס כי 5מוכ כל תנגיסוגעו
 מעלסי מעלס לעלוס וגעעעיו נעיוכו 6"ע ס4ס סיטסר כערך ועעעו וויכי( סעל6סנליכען6וגס

 עטוסרין וגסם ללס ומעם פעם  קליו  ושפיט כבי( סיוחגיות, ע7ות 6ל 3ע7ומיו יולססתוותלסת7עוס
 גטעיומוי כחיי כעודו לעולס 0750 ען נפסקס פינס מכפם 56ילומ כי 3ע7לגס; עליותי( יותלהצ5ח4ס
 ללעו om9n ככס וסע5וסי מתורס ע"פ ועעסיו ססגמו ))חסנמו גטסרמ ננפטו סריס פימעלסויווחל

 , ק7ומיס וסיימם וטמקדטתס י(כמונ וכעדומ וטר(רסי נר(מגס עליוגיס סמעמ יומל לנקם נססוומתעלס
 ס75יקיס לשנס, נ5ח קדעוכינו וכערער עלעעלס, מותו שקרטין כך עלעטס 6"ע ס*דס סעק7סכסס
 5לי כעו ס0ו5 גממני( סגגכ )6רן נתתגי כזולת גי כנוי כעו סו* כו וכנוי ליו5רס; סלמסעיעין

גתת



ה אבראוית
 כס%מ כעו ססעל טס כעין ט61 כ7עומ יעלס 16גק( )5י יזליגו כעו כי כפי %ן וכן Sb'נמם
 כסמיעומ, כ7פומ מילום ככס כי4חלקן כמטם ופילוס ספעל מס ורסכ"ס לרם"י טסו* י6%י 5נילילם

 נעחסגמו t'Sb סמיעותו עלך לפי סנעלעמ גורמנו ס76ס 6ת נמקן כ7עומינו, ללעטוסעכוון
 יקנעם ענקיי לתיכון געונ7וי ל75עי כ7עוסנו כ"י( ח" 07"כ )3ילקוטיס נעכ7רמנ"י ג"6וכועסיו,
 סעמעיסיס ס37ליס כל סלו ומס 3י4ו, 6סתליס bS1bS1, לריכון נרעי' W7DS' נעי 6י ונ"נ 3י7"י0ינ
 כלטון ממס מתגרר( סלמון סענרמ ע7רך רק פינס 6לס סלסונומ ס)נפרסיס לע"ס 81"ל י סעכיןגוס
 נכי6סי לסת ל'5 *על ל6 וכקן נעטס למון סכמונ טזכיל ג*עיכי( בצלמו. ויברא )כז( olb:גגי
 ככמוג ס7עמ ען עבין קפול 5מל עד סזכילו 1ל6 נ6עילס ססוזכר ס7עומ ענין כ6ן ספליטוכן
 סו5 3עלעומו, נו מלוי יסייג ס%ס סטלעות י% כוונסו סימם כי וג'ל י *וסו עטם 6' ביעותטס
 עלת 3ני5ול )וכעיים 5לסימ רוחגימ סטכל ט3ע 6ל וחמריותו גטעיומו כטייס לסמליף ע5עוימליס

 קוכם רכון סעוסיס וכלוס עעל5כי %ח7 טנעו ע75 ס75ס מסיס ס7עמ ען ענין וקורס .כיעותיגו(
 יתדעי( גסס סלוען 3זס מנס סגונורסי סחפסימ סנמירס ע75 6יגס ועעטיו וענוימו מכוגמסיע%
olboלכן , ע5עו ע% לססמלס לעליון bS 6טל 3רי*0 לטון רק כדן 6ער bS סוים על כ"6 יולס 
 כיף  ס7עומ ענין נאכ סחכל ל* ולכן 0760, 33רי6מ ימ' כוונמו עדיין כטמלעס bS כי סדררוע5ס
o)nbקץעס עא 5ז וגמתלס סגעולס ס3תילס כס גו וכסחפם טבעו נעייף סנמעזגס י4דעמ ען מחל 
 מזכיר , *ומו עמס ילסיס נ7עומ טס 6מל לכן י לעליהיס ועעעיו גססגמו לסמיעומ ח7ס נכחהו"ל
 געהי יס' כונסו כססלעס כי סלעומו' תקון 6ל דגל 530מ על יוריי 9Db עם" למון וגסס7עומ
 6חל" עם*למ ית' י7יעמו כי ידענו וככל תחלמי נעחסנס עעסס q1p1 כדמומינו געססס6על
 נהגו י"ג( )עילוגין תתעלס לכו ימיס3 וטס לחיול. 3ט3עו מוכלם ס75ס סיס ול* סנחילסיטנע
 עעכ3ל6י נ3ר5 סלo7bS 6 לו גוםוגוזלו

 סע7ל געונ ספכיעו ההם ומכליססי סנרי6ס עגחל hlk~l ס75סי נחניט bSh כ3כ* ל6 מעולסכל סלי נ"מ ין% ידי עעמי לגנומ ימכיעו 6יך מפוס מסה,
o7e~ומנעדרי עטימכי מלוע לעומסו עעסס יקער וכי יומלי טו3 סיס כלו סעולס כל סעיפי גס 
 טנמחילת בריאתוי סע7כ על לק ס75ס עשויית  י4ע7ל על ססקכס עלס ל5 ול37ריגו ליי טוניומל
 עבוייה לגדל ע5עו 6מ סו* י3י6 זו נריקת ועעעע7 סריסי עלס סווימ וסוט בריאה רק 6עוסוימו

 ע% סעס עועטיס כבלס עלי' ם3ני והחלי , וסע5וס סמוראי 73רך נמירמו %'י כפסו 6מגססליעו
 ולסמעלומ בריאתם, ויגדר ע5עס 6מ לסבי* זו ננוס לעירנס נפסס 6מ יגם5ו ל6 *07 גניורונ
 פממלמ מיד סיס o7bS 06 לו נום טסים סמכיהו לכן י סעקווס סלונומ לססמלס עשייתםלשר
 עד בריאה 3ג7ל )נממלס סיס ול5 סטנעימי מכונתו ע75- קונו %ון עומס פסיס ע,שי'  נגפרסוימו
 ת6ומ יורי גנ7 סחזקס סעלחעס גלמם מעיד ולסיום גחיררי ע"י ל'6 קוני רטון לעסומ יכול60עו
 מלסיס מס ימיי סנעלעת, סנפסימ עורס טענינו 055 עלם מקורס סענו*ל לפי אלהים בצלם :סלנ
 זכר וועזעם. 6ונזיכטנ5לען ג"טטליכען oDY'e )עיט ומרגוזנו מלסיס נלוח כעיט לסג7ילכ6ן

 עט"~כ  bSn tD7D 5ף 3ו מזכרת עעסלת 6על ס35ל טותו כעכור b'bS מוער טס וכלונקבה
 3ריוך5ת עיקר לסיותס ונקנס זכר נסס זו נסגחת נוחס דעתי וטין סונפכטיס, כ"כ סגוףי *ינריפיתל
 סכן כי גנוי מול7מ ע"י לעולס סנם6ר ס35ומ זכר ע"ס זככ יקרץ עסתן נ"ל לכן י 0ע075073
 י50 6ס וגס מסיס, לעולס גנחלמס חכלס וכעס נחלמס יורם סו6 5מריי(סי 36ומיו 3ימ 5מנונס
 כסן מה, 05 ממפחסי גקר*מ ל73 36 עספחמ כי סדני 8חר מולך סנן 35ומיו עעספחמ ס*עס6מס
 וזכלסי סרס יכלת ל" ולעולס ופמול7מס, פגמלמס 36ותיו סס יעחס ל6 כן וע"י יסר5ליי 16לוי
 סס3ן ו3ע3ול 7ול, ללול עולי7יו זכלון לסעעיד סיועי לסיומו זכרי סס ס3ן על סונמ זו לפנססנס
 olbn עטי )עמלי רעי כע"ס ומליט סר לסון כין ג"כ ס3ן נקלי גגכמיו למלוט 35יו תחםקם

 ס3ס 5ין כי 3גחלתי4, ול6 נמולימס ל6 36ותי'י וטס זכל לקיים  יייירמ *יגס ס3מ 5עגסע"3(י
 )נס וכל 6ותס יולם וסוף יקרחו נעלס סס על 35ותיס ענכקי לנעלס ס)נככקת ונס וכליורטת,
 ללוי 16 לכסן *נומיס ניס עונעפחת סוייגו לקים נס5מ סי6 06 וכן נעלסי קבס 5ססמקנתם
  זס ו)נטעס לויסי כמגיס לסיותס 350 5מר סולכיס ס3גיס וכל )נספמסי גקר*מ 5יני4 05פססחת
 סנס י לס3ע וכמנט סנחלס 5מ )נענרמ ססי6 ע"ס כ"ז( )3)נ7נר כמלס סענרת לסון 33מג6)נר
 D"D1 גגחלסי 3ין 3מול7ס 3י1 35ומקס )ננימ וכפרסם כ73למ כטילו סי* סנמ cSb גלונסנומ
 סעמולנפיס מגויס ל*טימ גקו3י גטונותי נקנו 6טל פן נקנס, טס עלים סונמ סז6מ וסס73לססמריסס
 )נטעס יקרץ סעמ7גקיס קלקיס 3ין סעמיל7 וספירוי ססנ7ל וגס )6ויקגעזינדעלע( פריססלטון
 כל 5מ נטני נלסון נם"' 3י 3סס ס*מס *3י לניס רנותינו קרעו ולזפ )טרעגכוכג( נקב נסס11

 סי5  טיש זו ננחינס סגת י כס*( ערך ערוך )ע' 35יסן נימ טוכמומ סכטו*ומ ~Otn)k כיעעליי
סנסיל וגפפי ינועו.  עוררי כגדלת וסי* 6נומיו, כצית ו)ו7ו3ק ע*וחו לעולס גם5י סוי כי ' סכןמפך



 אבטפשית6
 לס הס ל38יס! טכקניס b"D נקנהשו 6קמ טעים ע* "ש דף דעכדלסג'י "'ל (q1D3bממיל
 סיחיי ~klP9h_ אתם ברא מולי: קפול ופית וכמס סדים כקני נעצ ועצי ~rfk' על ימליסנקנים
 כמטד ל6מ0 גלע וננין o7hS יפולס סיתם סילילס S5b גססן כלולס ונסעתן וכקנס עקלעתחלס
 ונגיעת )לענ"ן( יניןי וסעסכיל עילסי סזכיר עלעטס ונפלטס נרי5ס %ן מזכיר לכן י נקוףיקפל
 ויורי( לעלעלן עועיה מכינוי עלת *ומס גר6 5על כ6ן כי ונפרטי נכלל סימי( עלעס סגרי*סגס
 ויונס 6מת cins סמעל 5ל עתונל סכינוי 5ומ נל5סי ונקנס זכר 5על ג( )סי ולסלן מסלפיעל
 יטעלכ" ול* ל"מ כש ונעספטיס 6ומוי ושלמס י"א .יינ ננ6 )עע"ס ית7 כעומסעל

 בעלו ו"ס
 7כתי3 *ינון מד 3מ3ול* וטיסלbDWD1 5 6סמעע 3ל*ס ונקנס זנל *'( קכש )ויש3עכ7לם3"י

 לעיון וסוט ע"ס, י מי סווג* 5ת3לי*ו ומוס י6דס DWnnb1 זנולס, עע7 וילמ העם כלא3ל6סי
 ~bSb bb לטסי עטי ליס ענעי 6ותס לבס לבסי כשל יעקנ ויבעל 3'( כ"ס )ו3ע5ולענסגני
 רנותינו יעת ע"סי רפסי כתיג 67 ועל 673, 7* עתחגרן 73* 67 עמ7כקן כחש כלילןלון

 ויאמר )כח( כ7נרינו: לע5עס  טיויחז סכיגוי ונין ע%סי סמינס 6ל כינוי 3ין ל0ניילענו*לת
 , זולתו bS Sb לגנינו רק סגסעע 7נריס קול סע65ת (ha וזיגגו ית' ט55לו ובנמרס יגור למוןלהם

 ע"ז ולעזו י 1rlbS נטמע bcla עד לינור וגמסוס טס"י רבון נמגסס אופן נ6יזס כרע ל6וכבחכו
 ונגיס 7גפק כיון כלל *סתונע 7ל6 נחם5י 6ולי7 ליס 67ולי7 נ61ן %קים ויבער 7ט"ז3)נכירע3"י

 מגסם 5יך ענינים 5נו 5ין 0763 סדנות דרך וגס . ע"ס ל3ר 7*סמעע קול 5תעני7  ינפק)61ן
 ובין 7נורי וכלי ולמון עגלון רק יסייר hS עכ"פ ' נטעי וסגוף לומגימ "b'c מי על qb 13פועלת
 ו37ול הפילס כל ולזפ סרימוק, מכלית b1'Dna וזקרי מכל סערוחק ית' 56לו 6לס לכלעקות

 ערגעסען(, וו*רט היין )ליק עס33 כפעל רק טפר5ך( )ער ע5עי כפעל לסלגעס 5ין ית' 13שכסוגים
 חותנך 5כי מטס 5ל ויבער ולמניעי רסנ"ס לרט"י לעלעי ע"י מסיס 7לנקס לס ס' ויבער לנס7ונע5
 *סר יען *גי 717 % ס' ויקער וכן י ל5עירס o'D5bb ס)נל5כש מסיו Sb ,ellb'1 ויקעריתרו,
 וכן ז'(, )ם"נ כעיורר סנני5 נמן ע"י סיס ל717 זו ו5עירס 6י(י 7ט'3 ח'! ))ני5 פננך עםסיס
 , מס כע3ו5ל סלים ע"י סיס שיו 37ורס כי )ופ33, פעל סו6 גי( )וימי Sb'1 גד3לס יוסףוינך
 בנסלח כע"ס D71tpp~S1b9DD) )ווירקוגג ונם3נ כפעל לסמ63ר 5ליכיס סר3ס o~nh פעליםוגס
 ככוי סו6 ט ו37ל ס' וי37ר טנ6)נר  וט מתורס( עיסתי )ספ"6 סרונ3'ש ו3מ" *לי תלעק3עס
 e~fic 5ל הלסיס ס' ויקר* גגר5. כקול 16 עלטך ידי SD לכ3י6 ספור* S~bn סעגיעלטפע

 ניכוסלעי עמורגס כ"3( )סס 6לסיס וייוער דרי. היערץ וקרה סילוטלעי תלגם ט'( 3')3ר5טית
9Wb1*1 ס' וידגר עטס 6ל ויקר* וכן דס'. מיעל'Sb וקלט וילוסלעי, י3"ע תלגס ויקל*( )ל"פ 
 הארץ את ומלאו : ונרקיס קולומ וימי ניתכי ועע"ם עעיי. דס' וניערם ועליל לכועס 7ס'37ול6
 7Db 3עקוס ימיו ול5 לרופס תגל כקלוי לעספחומס מגויס ויפכרו י לרופס מעולס עיעל5וכלכס

 ונסר5יס 33סעות כר5וכס לעסומ 3*רן ועעפלס כח למס נמן וכבשטה : ספלגס דור קנסיכעמס3מ
 נחוסת למ5ו3 ועסרריס כטוע ולעקור ולכנוס עפר זומליוכל

 וכיו"
 1bSn לטון nb(o )סר)נ3"ן( טס

 )ניוסנ, *עו סנחוסת ומ5י3ת סגיטעחם ועקילמ ס3נין על כ3יסס למון וכן )נ6ו7י ימוק ספרורעל
 לכן וגויי סיס 73גמ ולדו זס 6מל ט6ער 3עס ע3ו6ל זס חייסי 33עלי וסעעעלס יועעיסי ססכי
 enb ob יעיך עקפר 6ת מזען חסרון ob 373רי חסרון סעלעמ על סו1blb 6 למון כיכ"ל

 ע"נ( התזריע 3עכירסנ"י ונס6לומיךי כל יעלם סע3וקס מסרון 06 יגכיך, 6מ ועל6מי שינולחסיון
 טסיס qb גנלי5סי לאחרון טסים ס75ס ומגס ליתר*. לקלק* o1SnDn ל* , מתל* ל6 סגפםגס

b51Dכי עמס לסכום עליו קסם סיס ונ"ע 5ילןי ופילות ת3ו6ומ 7ט5יס עיני כל לסגיו עוכן סכל 
 O'w1 ל" , לגקומס עזרי( ל6 מנו5סי לק5ילס מרעם ל* כידו סיס ל5 י כליס עיני ננכל חסלסיס
 לכן והינטר, o~rn עחקס נו ול)נ5ו5 נו לדור נים ול6 נו, ~nlDb מכור ל5 לק)נמ, מיטיסלטמון
 לססליס יוכל 63ע5עוסס 5ער תמנולומ לעלזנו לסמליך ותנוגס דעת לו למס ימ' עילגו ס3רכססיתס
 לכן כססו, 5ת לסביות S1bnS 63רן לפכיו מסוכן ננס ינכל לסגומ סיוען עד , 5לס חקרונומיוכל
 למעמו סעין לקיום 5ריכיס ססס ג37ריס גס נרכו ליורומ, מעין קיום ססו6 ולפו פרו סנרכו*תר
 יי  נוייוירם כעולס, תקריס "ז מסיו וכליס otD5nb לססליס רעמו נכח סיסים , הייו ייניכל

 סטליעו הארץ את ומלאו *)גל: 5לס חמרוגומיו סםלעמ על מגס י זענו מיי למיות לו6פמל
 6רן, כקרץ סמממון סעורה ל*ג7( 57ק ל%5םטלנ7יגעע )לער בעולס לכס סחקריס 7נריסלע5עיכס

 ע75 ' ג7ולס סי6 זו נלכס תרגן, סיתס וסקלןכונו
. 

 למקל סוגים עכליס כליס לו לסע5י* סיוכל
 כפועל רק למתפעל קריך וסיס עזוגומיו, עליו קסיס סין כונס ע3לע7יסס כי ענו7מו,נ5ע5עהשס

 הנגיס ע"י 5ותס לרכך , עסנולמ וגלעין גלעין כל לנור רעע, מעט 3ידיס ססנו5ס למלוםכפיו
 ול5 ע"ד ונ5וונ5)ניס ולזוגותיו יעיו ערג, עד ונסוקל סז5ת סג7ולס מיגיעת והחר לק"מ,ולכתסס

לם3עס



ו אכראשית
 ללוי לטש כי לעי % 3זי4 ים כסטו ע% 6פגס גינוי פ75 עולס מא זו שנס 6פגסלסנעס,
D)binכיום טעות כעס לו ויטפלו סל3ייי לעטומ יוכל זען 3מעפ ונס סלנ' ישדרמ פעליו יקל 
 מנוסחם 3%ור סי%ייס' נקגיניס 1bb ליתכנות יוכל o)bin כלי רבוי nspb גס זעם, וליייטעעים לירי טעגי05 סנעלס ען סנלעמות סוגות צרעות כורע וכגר על*כי(ז עכל ונעל מגוי טלסיות
 מכססי נמקי נ7ולט גלעה חסו י עוטל וליורטת מת לכסוף וקטין עקכס לעטתם נטמרותלנוס
 מסון 3רנומ כי ס'. פי ולערמי וכסטמי 6טנע מן לי מלע Sb ועומר כעע( )עטלי ססכסכע6ער
 חצעע נו ימחימו י"ס יום , עליו ולי(תסזק 0763 למתעורר פקוס סנופגיחם תעוות 1b5wוסעוטל
 טיחכן סגוף תעפגי וליתר כטיס  D7D~S לעסתם לעלעל וסטע7ות סס6וומ כלל נו ימניעועעע
 עעסלת ותנדף סעסכלתי סכפס 6ת ולסליעלטזיק

~le% 
 תי(יס סעסכלת ססכסם עי ס76סי על

 גנרמס ע5ת לסעוע DDDn מי(א סעסכלמ תסס ספנתותו סת6וומ עול תחם ועסווש73מכככעס
 qlp)S1 610 הולס כעטיי והמ"כ ליכלך כועס 3תמלס 3'( ל'3 )קרס כע6עלס סממ*ום מכסםטסיה
b'bעכל יטוכס וכערער ז עליו היון לסיות ר6ף טסים כעי ולויי( סנים כעל o)b עמגק מס( )עמלי 

 לידס סססריס 37ריס סיסליעו ס6רןש 5מ "1bSW סגלכו. 5מר י"ל ענוןי יסים ו6סרימו ענדתנוער
 סקניכיס סעל3וי גדולם, מסס5 6מכ ע5ד 3יס 67יום י סגוף טורס פעל"שס לסקל י ס%6מנעולם
 ת*וומ 6ת תסמיו ופכניע כושט לסיות סר*וי וס76ס , לענב וריפיון ל75ון מעני יספךס%%6ס
 3תזקס סכונסיס *חס סתי(יו סטתילו וכגבוס, סנלכס, ממס לכן מסמיסס' כנוס לסיות יפיופךגוסו,
 לסועלמכס, רק ניגס להטמעם סטו סמנל 6ת תסתיכס ספככיעיס מיסיו ו6תס י ס%5י מעולסעל

 סממיה כנוסים ותמס עליכס עוטן ס6ל5י סעולס ויסים י סקול עליכם ימסך טל6 מ76וסטפרו
 מחמיכם כנוס יסיס סתרני *וגיעלווירפיג( זי6 )פ*כע וכנטוש וזמו ס5ר5ייס משרגא *חריללכמ
 י לנד מנופכי % סכונעיס נ7נריס 0760 % יש עעכו סר*טוכס ס6עיריי 6ין זס וארך מפכויול6
 ססטס כגרגרי סעט3 זרועי תיעכלו . זרע זורע )כפ( : ס76ס ננלי6ת ממכוון ס5עיוזי מכליםט6יכו

 *גל סעי פרי כל ויאכלו חולתם, וסקטכיחםוסטעורס
 סעי

 סעט3י bS גס ל6כיל0 לסם יעו ע5עו
 ס0כל5יס ס6ווצליס גדעת כמזיק ו6ס )כפל'ן( סם7ס עסנ 6ת ו*כלמ לו הבעל ס%ס טנמק%עי
 סמולכם למפסק ס3י(סו6

 פו(כולי
 קדוטיס )עע"ס עעל6כתו עתנעל 610 סם טי(כיתן 0כל6 3ית כענין הכחוום, SIVJ כבועל מניעםלטון ס0ו* כלביס לטון סילמו וכן ק7וסיסי מ' ללס"ד כע"ס הכלסיס,

 5על וע"ז י יוbS 74 עיניס עטכי 0עוכככ כי לעינו, פלי עומס ען על סרע"ק פירט ק י"שלש
 עטני עוככנ 5עס יקלס obn אופן וסימר ססמומ טיקים כלמי כן נמקייס כף וימי בתליוטס

 סמרי נלעיגי ממירוסו זרע, זורע למון ען מרי על כ* קר6 ססוקיף מס לסי"ז , יוליד ל6פיכיס
 סען עפכי ל5כיל0 לו יימיר לY'b 6 י"ג( 6' לעיל )כפיננסי יומון כטנופעין טופס סלילןטפסן
 זרע זוכע סטינו ען פלי ל6סוקי , lS'b' לס5עימ סעוכטלש נרעינש 13 סיס זרע, דרע כססתןרק

  3'( לו  לסכי(דרין bR9  וכרעת מולים U'b מורכנ 7כססו5 , עיכז סטנו גלילן טילן כססלכיג7סיינו
 יוכן ולפא בילן. נסלככת כלוסל סכל6יס על כלטוו גס ינני ו'( ס' %שלכיס  לפס  סרפב"סופסקד
 מסנדל גדע ושעילץ סלי 13 5טל סען כל לועל די טסיס עיותל ססוb~p 5 ססזכיל ען 11DSגס
 למכלה לו שכמי 63'לן ירק 7כססרכיג 7ינ6 למטבעיכן עז עלת ומוסיף עזי פרי סו6 סעןעל
qb6כוס פרי לבעית רוען עטנע סיין ען פרי כקרי מינו ע"נ 3ו טסורככ ע"י כיילן גדל טסו , 
 וסו"ע פכל6יס b"D )רע3"ס 53כילס עותרין פירומיו כלביס בילן ססערכי3 ספוטקיס ס7עמו6ף
 סם"יורי

 כ5""
 טיך qb וגומל פעכס סי6% כספתך עם קט"ו( )מולין ו*ונלי' Is'b) נסככנת כ6ן ל'עוונקיוסין לם"י עיט ק' )קג70רין 3סעס לסרנעת סוקס lS'h סרכזת 11ptb 7כל כיון כרטס

 7לס7יופ עכלל לגיוס כלטיס למעגין )נ67קל פומר פירנס סיול5 3סעס וכלטי פותר צמגוסי6%
 סל נדירו 5"כ 3נספס, סכל5יס שיסומר מומר ניילן סונורב3 פירות ילדורומ  פנויר , D~Dסריי
o"k~7bכל סנטר D~D3 פירות גס לסס, יקור סיס 

 חייי
 ליפר 6סי  יייון יסורים. סיס  ספיככב

 נעורס ענסעס טמירי( 5מל כהמך ליכול כס לנכי גס פותל ליסר6ל טמירי( עלות טכימכס סונטפתן
 וכיו"ד a"s כחולין כענו*ר עליו 91pb סיס זס גס ע"ת וקורס ססי' ען 6נל מטוס 3ו וייןפפרכקמ
 סרעכ סכרם מסרי לאכלס לכס כממי מכס על 3פונ כופל היגו כן. ףהי )ל( : ו03"ך 3נף'ז כ"3ס"
 והפסל י ננסירס מתלוי יגר על כן ויקי לותר יכול 6יך ועוי ונוקדעמ, גזרם 3לי לתכול לססי3י6
 טסקנ"0 5מר לזם סכזת, טגע על להגותו סמי ילעס ולזם סחי עטנע p1~g סס5עמ לפילוער

 מאר. פוב והנה )לא( : יווני( כן ויסי 5ער וע"ז מס5עמ נעי כל הקונו סענע זס עלסטניעס
 כעז , ספעולס מפלגת לסוכתת מפעל 6ל יתלום י כסיכומו נכעותו 370ל למפלגת סעכין עלתע76
 )רוו"ס(, סמו6ר מויל ו0ו6 פ76 סו6 יפס כפו ~blnk" גס ויגניל 0סעל, ת5ר וסוף פ75 לקיןוימר
 עלת סלמון ולנעלי 0ונונמ לפי כי זס, נע5ער וסכר עלס על סעפרטיס מעילו סל6 על תעםוהגי

סני(



 נ אבהאלהת6
 כשימס לחס סי6 וסכם 33וקר כעו עקויס, סי7יער( נעלס ד3ר סמחימומ bu 3כ"צ מורססכם
 %לו סיינומ לו 6ין וזס י מס( סרט3"ס )כע"נ חלום וסגם פלעס ויקף , לעס nwSalsעקויס
 3עקי0 06 כי עקיס עטי nsns ם*7 סענו*ל עי כ* ס0, יקום לס 6ין ע6י עלת וכןית',

 ססו6 נע5י*ומ 7נל זולמו 6ין 06 וסמלגס ימלון לו סים יגל על לוניל טלל bS כי ,סעלפרף
 *עכס , עענו כעוכיס מליס גע5י*ומ טים לסי ע% גסוס סר ע7"צ כסער כי , זו נעעלס עענומסות
 סנראס, יטוס Sb ט63 עם וכל סתחתוניס סן עליולס nlnSw סן סנר",ס כ~ת על טע37רכקן
 וססלגי( יתרון סנלי6ס לכללם סים לוער יתכן והיך ימ', עענו חון כעולס עלוי 7כל Yb כסקרול6
06bS 9be סנרי*ס וולס כעולס יבר טוס SIDS 11SD ומפלגת ימרון כגי וסגכיעות סמח"2ומ ענין 

 סגסוג, ע"י יינו סטעס נגינת גס , עליו ימלק סנלי6ס לעלילות סיט לוער סגוכל נכייסכלי*ס

 נס ם*ין ק5לס עלס סים"ף ועלם ממכרם עלס לאש"ף סקעוכס מעלס oh סטעעיס כללי לסיכי
 כ6ר" סיס 5"כ י נטפח* סלפני' ומעלס נעסלמ לס סקעוכס סעלס מסיס 6ז טנניעס, לפנימנועומ
 וסכיי עלס וכהן סעתו6לי מוהר כעססט עמנרמ נכגעס 1bw טונ ועלמ נטפמ6 וסכי( עלםכ6ן
 ע6ד עלמ על לפעל 3עילסס רקומנו סמעוכרו 6ל0 מכוייס טעחנת וכ"ל ונטפחתי מוקסח2טו3
 סע% ענין לסיום olcSb סר6ס 3זס OnD7S וסעכוון מערער, לכסוס ע5י עלמ סיערו סעומ,זמו
 ס3רי*ס 3כללמ שממול שמוערמי סנלמי ורעמו סעליהס מכעסו סססכיעס ר"ל סנלי6סי נכללתכונ
 סעיפו לD)Wb 5 י סעימכ ענין 03 סעכוון 6טר סע76 עכין וסול מנס, עד 03 סל5 עס ח7ס737

 ססע7ר 63עמ כי וספלגס, סיסרון על עקרם 3כל מעורס סססוטי( עכווכתס 'ע76 עלמלנוסינו
 5ורמ ולונסות סע5עית הורתן סומטומ יקויות ס7' מר6ס סל6 יתרוכו, סו* סכנר5יס טנכלוסססק7
 סו6 סמי ען נ6נל ני(יומו וסו6 %ועח ו3ספס7 ס5ועחי קורת ולונם 5ולמו פוסט ס7ועסס7הצסי
 5ולמו פוטם סו6 ט75ס ען שכל נסיותו סחי ופספסי סחי ען חלק לסיומ ס5ועחמ 5וכתופוסט
 לטולי7 0763 ס76ס סלט 6טר נעם סזרע קורת לונם ונחס ן סכ%ס וסיס סכסר קורתולובט
 , ע5י*ותס נעמ ט טסיו נענינס עוע7יס לסיותס וייננה( סנרו6יס כל מתכלית cbin סנס 6יס,וכעסם

 טסים עעס ומטוני( ע~ונר( יומר ע7רנס Sb וימעלס 3ע7רגס ססחומ עע5י6ומו יתנטל מעיי6נל
 ימעלס נספם7ו סמי 3ספם17, כעוסו ונסים סחי Sh פזון לסיומ ימיי ס5ועח כי עקו7סינע5י6ומו
 נ73ל לוחני סכל לסיורו ימרס  תפיממו 3ר(פם17 ס"ס וכן ס3רי*ס, ענחר טסות 0753 חלקלחיות
 לסמעלומ ימרוכו סו6 סנ3כייס מנכל וסספק7 מסעיר זס גלופן סכס עעלומה2, ע5עימאורס

 סע6וי סי6 סעק2ס ולוס ,גפ7רגמס
 nD7S סעקל6 טעם יסים ו3זס , סנלו6יס יתרון ס" סספס7 ,

 יותר עירגס Sb תעיד טיעמקו נשופן ימיו סנגר6יס סכל ימנרך סעליוכס 7עחו ססקכימסל3ח2ינוי
 עזם 9hUW נע7לגתס, ימעלו 761 עיממס ססו6 נספם7ס כ"5 סיגו חס 3ס, סקדעו כעסעליוכס
 סים ל* סל5סון olb מט5 לי שלעלי olnbn לוס סמילס ושין וסימלון סע75 610 סעודיכי
 תקייעט ס7לטס סנס ס3חירסי ט3ע *חריס עס*רמ ימנרך סי7יעתו ידענו כ3ל כי עיעיו,עם

 : סעקל6 קומילסיריל
 6מ עמס ויגל )כעו עה חסי ישיכו מקוכו על סלועם 737 מסלעת על ויכל עלמ ורטבות. ויכל )ב(ב:

 סספקק ס61תו השנות. : המטרי סיומר וסלעומו 353יונו גנט מעולס כי 737 נס מקר ל*מועם עי ונגערס כלמס לעסומס ימ3רך סנוריו עלים סגור סעליכס וטעמו סעל6כס(כל
 תסוס סנמ וכן 3גולס, מלכו כי סעטסט נסער לסנמ מפסקו מנמו עסעל זקגיס כעו)6ויפסילען(

 5חר ס76ס יחטונ 60ל לסוכות כ6ן כרעעו מוםיסן נקול סם ונסיות סלנ מקק סקס פלוגמופיס
 יומר לעסוסס 3"ס סיורר טפלים ולי , לו6יס סטנו כפי ונעטקל 3פקפל געדס וטניס *רןהכעסו
 גיוס ויטנות עז9* וגסנס, כמגס לסג7ילס חלילם נכחו סיס bSD לועל ויטעם ועמפטטש,ג7וליס
 )1)1ל*כמו פסק  פעוויס qSb גדול יומל ככס לעמות נכותו עסיס *ע"פ עעל*כמו פקק פי'סם3יעי
 נכון ויין . b~ac1) )רנ"ו יומר ל6 סוס וסעסקל וסעספר סעדם על סעליוכס  הסכתתו בזר  כןכי

 כעסו טעים סי 7373 ורק ייגע ,bS ייעף bSD לעי ניומ *ינו כי )לוסען( ענופס לטוןלפרמו
 3ככס ניוס 13 ס3ריומ לכל טנמן גסס סם3יעי יום סי 3רך . ויברך )נ( 0535: כל פיוו3לרס
b'SDDסנריהם יעי 3סטמ כי י דועיסס 3סול7ס סיומם  לסתעיד bS כ"6 סג3ר6יס ל7גריס סיס 
 סר6סון מלעוס למס סיס וזס עסוקי עס סו6 סנענורס טסותי מסוס וטעע5עס סעסלעמ m~bקנין
 סגיכ. bS וסעוף. ס7גיס וכן 73ועס טיילי7ו שלי סג3ר6ו ע35 63ומו עעדו וס5עחיס ס7ם*יס ילגד
 מגיע סמ3יעי כיוס 5)ננס ' ל73 ססויס תכלית וכו* סכ*סון לטלעותס 06 כי סעעטס יעישטת
 י עיגם למתעיי יועיסס לסוליי נע5עו לפעול דגר כל ממחיל 16 כי טיחרון  וסתכלימ ססליעומלסס
 מנרכס התימס י סס3יעי יוס 6מ *' וינרך וסו י יורמו טנפו כפי כ"SIDDS 6 ססוס מכליםוסוף
 3סס וסונוג3ל סעפו7ר סטנע כפי DW5D3 פעולומשס נר6טיש בריות ימעלו וסלמס סטניעיסעיוס

ואס



ז בבראשית
 שכנלי ונרעון סספסי טכסו לבריות, ול6 סם3יעי ליום שכרכס ז6ת כמיחסםוסכם

 נלסון ייורק
 , נו *ולי יחם י736 י גו יולד *סל יום טלור כ'( )ירסיס סכ3י6 כערער נו סנעטס ליוםסכתונ
 יועם סט3יעי יוס 5ת 6' וינסך מענין עזם סתנ5ל ; 13 טסתמלס לידס תיוחם ס37ר פרכתכן

 סיעים טכטטס ל"י זיוגיסי עזווג מסוי סי'"( )3"ל וזס"ם 6לסיס, 5ותס וינרך ו"7ס' נפגיםלע"ס
 *ומס קיום מתעית סמחלס ותילך סטניעי ופיוס לכןי קוים סיו טל6 37ליס ערן מיטות ס'873
 ועמוך י הי"5( י עק7ס )ל"י נסוים וס5ילס ומפוער 03ככ3ס ספטיטיס למזדווג סזווגיס 6101ססויס
 וסוט ת"ס עונת סוי לע"ם  יעע"ט ח"נ( )כמונות לע"מ נכון פעם לע7יס 5נו 5לם דגליםעגול
 מסכל a"Db כי לעמיד עטעעו לעסומ לעיטות. ברא ותלש: ור"ן רס"י ע"ס נעתו. ימן סריו6טל

 ע"נ תעיד יוס נכל עח7ס סקנ"ס SUID3 "גל לנד נכח סכל ע"ע סל5סוכיט, יעים נסטתננס"
 סכו"מןוסוט

~DIDS 
 ד( )יפ" ונעיי4גקע . )סגרים( גסועל לגעול ל3ד סכל טנר6 לעטות 673 וזמו י

 3סס סימך סעיכיס 3כל סטלסיס לעטות סר*3"ע וכפ" ולעולס, עכבן לו סכ5וי מולדתו יעי*ו*ח7 6מי וטה מעם6סו מעגין עקומו סככתו יטגס סל" ן כתומו דיר כל ולסעיף לסולית לעטותע6י
 סכתי3 לפי וסירוסו י סעפוכם טס חוד וסוס געלם כקונו סעיוחי פסס ה'. )ד( : לעומס לעטותכח
 עיקר וכן סכלי 76ון סו6 קליטתו ופירום o)tp כע" 6ל5 ויסים סוס סיס סעפלסיס כיעת*יכו
 3י4כתי3ס סים 6ף סכתיני4 על כלל למרסל ו5"5 סקרי5ס *חל סולכין 3כל כ' סדין עועקלפי

 וכל"ג כסינה וכן , 3נקוימו סקלי5ס 6מר סולכין כ5ן וכן , עוייני לגוסס מלכס ופס גדולותקודות
 ס6ל"ף וסקלי6ס לסויןי עפקין ג' 03 76גי נעקולס עוגם וכן י ג7גס מוניל סו5 ססס 6חרכמ"ת נג"י וכן רפס DS(" לע"ס וכן 3מיר"קי מל סיס נכתינס עסקי נפת"מ וכל"נ נמס ס5ל"ףלסכיו
 סלעה מעקות לעוס "יני לכ' וכן י ם3מורס מקריין 3כל בעו קרי5מו לפי ממס גיקו7 כי3ח"פ
 טס וסכם )סנר"*(, "לקים 3גיקוד גיקו7ו פעעיס סמוכין סעומ כסטני ולכן עטיי פטוט וסו*כלל"י
 סנו"ן ימית נלסון י63 ע"3 גכנוי זולמי 75תיךי לוקח סיום כי כונו ר3יס נלסון כנוייו נכלאיון

 ע"ד ליחיד רסיס נלסון ונ6 3קע"ן, תעיד ?קדם סם י53 חול לטס קים טס 3ין ולי734ילמרוקמי
 )כבי"ס סל3וי סת*מיומ על לסורות לרייס סימול דרך לסעוניס ט63 כונו ר"ל ומרועעתיטג7ולם
 יחמוס כי ס6מ7ות רבוי על לסורוס ליחיי סר3יס ניקוי כמן י3* ככיר כקם( 3ייכלעו33סלח
 , )5ללסערכ( כל 76ת סו6 סיעתי מילוטו לכן סג3ר5יסי ובסרטי D~D כל על )נתפמטת יתברך78ונותו

 ]וסונתרגעו 3ריומיך. לכל *דון ס6תס ס' לסקריומ כ5ס לך לסק3"ס 5דס Y'b )פי"ז( כרכסוכ"י
 סעעתיקיס על תלונס ויער ע"ז ג"כ טטען רל"ם לסחכם וראימי . סעיקריח[ לסי 5עו)עוויגעכ(

 כגון ועסעעס טעעס יטתגס סנקתס נסטחגות עלס מכל ידוע כי )עוייגער( עסי סע5סמס
ידעו. עסין וצול 7ול עטגומ גטכח כבל ימ' סע5ס טס טל קעתי טנקו7 לחלי ועתם דקים דקהם:קום

 3עכ7רסל'י לר13תיט ועללתי נכוניסי ונבליו יתמלך, סעיוח7 3טס חטנוכית נקטו וסעס עס דגל טלסלו לעלוי ניגחו על ימען 6סר מלטון נעל סו6 עי ועם)נעוי תרגועו לדעת סו6, עם 6לס
 ומליט, רגון ליס כתמוי וגו' דלת 53לף  75ני ליס כממזי עער* כללוגי ס' אליו וירי 3'( רפ"ז)3לק
 וגססכן 3*7נות: כקרי5מו פירסומו סויט 7כתי3 6ף סכתיכס, על כלל סטגימו סל6 סריע"ס.

 ושלנם וסוט  5תגלס  ליחס כלי נגוס ל5 יסיס קריטי  רכמיקי ענו5ל לניעתם פירקדלצניעותי
 ע"י כ"י כגלס  ייכו סויס כי 5מגליס  ילי ימגליס ונו"11 מגלוי %תמיל סס כי סו"י  ד5נפיןנזעיר5
 סיערו וזסו לעעלס. ענו5ל *לסיס וטס דלכו. יורם וסלעת סגרה, נני*ורי ע"א . )נלטמ לדגיסס

 רק"י 7' )ומממנן 3עכדרט3"יק7עוניגו
 וטנע"פ סויס כקר* טנכמנ תורס 3'( קמה יי ונתרועס 6',

 כטס סויס גקר*ת ט3כת3 תורס לכן , סעדנר עעכו כעלס כתג ע"י לחגרו סע37ר כי "לסיס,נקרא
 DS' טסות מלסיס נסס נקר* ם3עייפ לכן ססועע, ככח סע7גר D~bD למבירו וסע37רסגעל6,
 הארמה.'ססנרל את וגוי  הארץ על )ה( ואחי: 5ח7 כל נכח טסו5  יתנלך סכ73ל עלססעגו5ר
 6ותס לענוד עפר nwb על לרעוז יר5ס *ס , סע7נר נכונת לכגל"5 סו5 לליעם 5רן עלת3ין
 ס5ועמות מסירות על טסעכוון , ס*יונס פרי 3ור5 "וער ס6רז פירות על רנומיגו 5)נרו לכןמסרטות, 6"י 6ו מעולס כלל 15 6רן יקער עדתם על ל7נר ירלס וכאטר 76ע0י ייועל rb ספילומ על16
 טלסנעת עפני ס*רןי ען DDS סעפי* 5ו%ר סו5 ספת מעל ספת ען חון וגענדס סגזרעס ס%75סזנן

 ועפר טל ומן סרומ עטיי ומפלת סקרן על לרכת 6חריסן למרכין לכן 5"י למס עיומדתסעיגיס
  סתומים oeln "יאת ט"ל 5סכ "עי SD מעולס סירן  ען לותר ספת על  סיקכו לכן 5"י, SDל5

 ויסודותי, סטכן עמערוגת עולים otThta עפני סטרן,, ען יעלס 1*7  ייפשר 3ס,  טעינדיםס5ד%ס פרי על סירוס ים  לערור שדם  ושן ס5רןי  כלל פל סירן  על י' סיייר לי כי יחר  ללן%%גי,
 . האדמה טן עפר ),( : )סגר"6( לעכ7ס סג5רך 0פרטימ ס75עס פגי כל 6מומטקט

~DD 
 עפל סו6

 כי 60דס, דנין עיקל וסוט וע5עות נטר יותו טהר DSI' כקסם, מלע 75עת סי6 "7עסתיחום,
סגי7יס



 בבראשנם7
 60לעס פן ו0ע5עא תשוח, עפל ען סלסל יקל לכן י לסככו וסע% ס6גלשי לחנול מס0נידיס
 וסחו %פומיסס תמלץ ויגרס c$wn Dn~b פי , יקעו עמל nnvb עיעכי ולנים וכ0"6 .סקנס
 משעוון, טמעכו עלונן עזריע ט60ג לפי 5ת0, וכסלי עשי 5ך 5ער וכן , עפר  nb7b 6על לכןתנמר
 6עו 6מי טניס 1Wb ע% 5מת עעספח0 יעקנ עם סיס ולנן מממכי סעעני( ס6תס מזרעםואס
 לניס נלסון חיש *על היימ. נשמת )וכ"ל(: 6מס ונמלי W5D' *פל לכן כמור עמספמת *ניווע%
 מסייס עיכי כל כ%למ 0י6 כי הכחות לגס סי6 סרי נכוט6 *תת ססיqb 6 סטכלימ ס*יס כסעמכי

 חכעעס וכן וקייוציסי מיש טסם שנעליס סטכליס על תייס כעס 16 וססעכלס, ססרגט50עיחס
 סתולס סתיעתנו . היה לנסהש : )רוהב( 6יס לכטעת עיוני טס פייס גסעמ לכן עי לעייסיס

 סמפטימ 0גמילס ו0י6 ועע0, עעל0 יהירי גל על o7bS סיסמי סיתלס 0עעלס חים, כפטגתו%
 וזס ולהפוכו, לטוכ יעטס 8טל ספעט0 והת גס ילך סירך 6ת לעקמו לגמול יוכל ור5ו':וטע7כמו
 סנמילט לפי וסססמימ ממילות ענין מעונן ג"כ נמם כעלת ים כי תיס, גפם נלסון נכללעימו
 כמטכס, 6מ ים 06 וכן סמסוענימ, סיפם לתירות לפלוס טלטול וכפסס ומלסמר( כפווסטון,
 חי' ומס וויללקיסר(, )לעל 5רי ננסס מסככי 6ל נעלינען(, )כ*ך ורכוכו כמפ% נגפסוי סריול6ח1
 סו* סוים לכלל 0760 נידת מכלים סו* סיקר* שעם כ'(, )6' לעעל0 וכע"ס מיום כעוסו6
 פר"0ייטליכען היינעל 1% 3עססףעעע V~bll עעכם )יעל ור(מססימ סר%וגימ שמירס חיילפיוס

 עש hS לעי ל6 י6י י נפ"ע עטוחלר עני עם16 חיס לכסם רנס נאורס וכא ילענעכתווייזע(
 סנריכם ונסמוכו נעות לנחור סורין 3ן סמא 7% כי עטיי לbnwJ 6 43ל6 63ול%מ* לעי ל65י
 קולך וקין עירס, הסתכסכו וני(פוך ננ* מירומיס %*כול k~r3 וכ%ומיס נמוכם לעעול *טנידו
 לעממור מוקל עקדימת עענס ופין , כ7נלינו עעם חס . פסומר 3עקוס עכורן 0ימכס, נוטתםלמנם
 טומכ טוכוי ככול כפפי 6מי קיומי 1Db עמיסי רניס כסףי פפכס כפו מלנס, 7ועיס לוס יטכי

 וים . ש"ס נלסוכנו ככת וסכל טו3 6ימ כפו *ים טו3 ק"ג( )מ0ליס סר36"ע כמ3 וכנכמלועס
 עונדלש נקרי*מס טסויס 6ף סייס לצין 0נלו*יס נם*ל סיעור מיס גמם 3ין ניול סגוללסי"ז
 עיקל סנן סרי . עלן 6כן כמוך גן מירוטו 6ס . בערן גן )ח( : מריתוק מכלים סעכוון לסיסס
 סיס ולפמוט לעין טמלס סגן כילו לע7ןי גפק"ף גן לם3ר 0טעעיס לנעל לו סיס 6% טפל,ועין
 מאל עדן כ*ל0 כי ע7ןי לגן עקדם ע7ן1 נגן ויכימ0ו יל 7ועס ז0 ויין לגן, עככ5 טעסרמוי
 סטעוט ס כעין ומין ועדון, עונג פירומו blb ומליני, תחוס טס ז0 עדן 6ין כי ילעס לכןלנן,
 יאמלנס נ"מ נכמונש מלני( וים ולמגדילו, מעדון למפליג ניס מא WSb י 063ל 0703 נדיכןכמו
 נכל סג7ול נעחלי 4 ס' וכן 5ל4ין(ז 7%6 יייכ5ינ )נעגן ל73ו ומיוחד עתד פי' 63מי וסוטכינו

 טעונת טנסס, ו1(ג7וליס סיקליס הכסכיו ו"סלן עמס )נכולסי גיול נעוכלי סייס וטתסעוזליסי
 נעצן עלם ועמס מטיי עד לניס עעיי סיו נלניס כי סמוינקול*י

~h1D 
 לתובל ומקימום לגןי

 )5ייסעיסע סל3 וי(תעגונ 0ע7ון גן גן-נעין ופילוט ו7ועי0ס, ים-0עלח ליח-מעתי ל3-חכם כעיטל0
 סז*מ 0פל0 כקפל ולפעמים סעניןי מחלם ען האדמה. מן )מ( לנים: שרעען(עלג56עניער

 ס*חליס כשסמינר כ"6 ען ינלמ מסעם ל6 כי וע פע7ןי כיו 6ממ למינם ט6מרי' סטםעס
 ע3וללת י(הי3ס וכטפין י(תי03י 0ענבליס י(יוגיגיס ניתר  5ו  נסעיכומ 16 סלעת 3ה1'5 05ענוררת
 פריו החיים. ועץ : )לוךס( וסכמים סקלי נטיכוי עעעיס עקועומ זולת לנדון מע"סיסעם
 , ממיון 3לי עפכו סכימך %סו כעו וסליתומ 0נסל יסוכ ם63כילתו הגוסי לזגזג גרהם כך כלסיס

 0%"ל מע* bS *ילעלי כמ5עלס גמעייות יפיס עגוליך סירס סיס ונזם סגוףי סתכמ מסעומיס
 כי5ימ6 וסנטוס, סמולם על ולמפרס לענ07 רנותינו ספירסו ולגיס ספפרסיס. כ"כ , עמ סיסל6

 לעמוק לענדם )פי"3( ל'א וכפרקי עלותי *לו ולמוגרס סדנות זס לע73ס ונ"ט( % )עקננתפלי
 מורס סימתי( מעעט ל6 ועדיין סקו7ס6. ולעיגער נ5ורייתSD 5" לעסוי ו3תיל'ע מורמי373רי
 Dh מלעס קר8 זס 3סס כי סגןו כתוך 0תייס עו כלטון קר6 סטעיעכו נזס תפק וטין נגן,ע5ויס

 . ממורס סי6 מייס עז 6'( )ל"3 וננככומ 03 לעתזיקש סי6 סייס ען ג'( )עמלי נקערומתורסי
 67ית6 י"מ( )3לק נמכילם3"י מנוטל ס*ממ כחינומ טחי נס ים ען 3סס סתולס לקליטת6מנס
 b7S, היעיך bnb 67' וגו' כען וסיס ולילד יומס יסגס ונמורמו משו ס' נמוכם Db כירומסי

 D'b טילן ע0 עיס פלגי על סמול כען 5לbp3' 6 כ6ע6 ליסוי ל6 ניוריית* S7tDb7 ונטן6ל6
 פלמין גיס וטית ערמון ניס והית עגפין 3י0 והית hmn ניס ו5ימ קליפין 3יס ו6ימ מרסיןניס
 67וריימי עלין q~b לטנעין, עמר לטנעס מלקין *לין זינין טנעס *ינ6, ניסו5ימ

 פסע" 3י(ו *ים
 Sb S1pD'1 על אין סמיעין לזין טעיכין לזין גיעטלי6ומ מכפם* לפיז דק6 רמז דרסם7קר6
 ח" ונסס י טו'ס וודעי כען וסיט ענפין עמפסעין ולסלבס עכבן וממיר *קור שסוכ טע6וכסר

 לדוכך וכלס ועלים עגפש 73יס גדילן ים כי לען כעטלס סמורס ר*ימיי יענן יוסף לכ'60עוכס
וקיום



ח בבראוית
 ויגס חלקים נסכי חלף lS'bsn %ס כל טקיום וכטס ונר וחתולות קרם עפם ים נך ספריקיח
 16 ענף וסכורת ונו' עלם טע%ס *מר ים 3סולס כך 63רן ועכוסס ידיעון וסמרם יתעלס,סנזע
 0*עוגס %טכסי 63חת נעתטנס נפונס כן ם6ין עס זמי 3סניל ייעולי( תיטל ול5 סמולםלכל עועי 5יגו 0ו2ולס עפלות *חת על מעונב כך ISeo נוף זס נערור יפקיח ל* 6' עלס 7316

 טורס טבען כמו 1DS' נעטלס סתולס ' %6ל סמורים האעלוס ועוסל"6 עשכ. ס6ילן לטלסכ7ועס
 13 ים מכי וכל פירות לכונס סר3יט וכל סרניהן לכעס וענף עכף וכל ענסיס לכעס עמפסס6ח7
 ופירות וסרניפין וענמיס טרסיס עס מלס *ילן לסוני* כת 13 ים נרעין וכל גרעינים וכעסכעס

 מלס אילן לנטוע יוכל ענף עכל וכן מכלית לקין וכן כילן עה לסלעם 0כמ עס במוכסוגרעיגיס
 סע5ות כל כולל ות5וס נגור כל ז וסע5וס מסוריי ניטלי סו6 ככס סכזכריסי ספלטיס כלעס

 כי*ימ* עלסי נסס מסורס כקרקס פקועומ נכעס כי סמנימי וס3מינס תכלית. לאיןוס7נווהס
 eb ע05 וקין לטוי סכיסנס טונס ע5ס ימר6ל 6ינ7ו סתם ע5ומ 6ונ7 גוי כי י יאביכונססיי
 מ"כ( )ימלו ונעכ7רמלע . סורי( זו ע05 י ע5ס ססלי5 כ' י"ז ונעה ומוסים. ע05 לי סג*עלמולס
 נם* סכמת )רני( *עלו זו כווכם ועל . כס ל3ר 5וריימ5 יסניי עיטם זיני עמר ומלס עמססיח
 סקנ"ר4 נר* 7373" סעלוננת ססורס נעלת סלקכוןי עע5י סלבס מעלך לו עמס יפריון י"ג(פרסם

 כי , ע5י נתלם ע5ס למון רנותינו סנינו כי ממנוגן . ע"כ וממיסי ע05 לי 6וונל סו6 וכןפולעוי
 ס"* וסיב לפו" מסא"ל 01 )ירסיס ע5ס כלתו ע5ס, למון סלילן מומר על קר6 מיטעםכעו

 לסוכומ סמי סלילן תועל על קל6 טיטתט כעו יסנס ולם"ל לטפח )ע"ס ככנוי ו5ינכסמנקנס
 לסונוס מסי )ר*טס( וסקכעמס סעחמנט סתיע5ות על למעם למס ר3וסינו מרמו ככס ועניייען
 ע7ע מקלי לנו ובין וככונסי על סרם" עונקי וירעו 63עת סלמון כעלי סיו מס כי וען.ע5ס

 בתילן( מער )סעל ען ומס סינחס3ס( סחכתת )מעל ע5ס מס מוריס עיקר 631פמ 6חריסס.לסרסר
 דגר לססליס זעם רסיס 7נריס סיפכיפו סטונס סססכעס על ען סס  סכתם לע"פ, כע"ס סי65חמ
 סקכעמ כנטעם ונסכלי ען מרי ען סקסס' ס5עמ על ען סס יורם ולוס )ק5גגרעם(ן עמופסע"י
 לפיכך סשנ שוקים מלקייטי מסין 5עמיס ונמש ptD1 קסם מא סעל'כ סככ3תו'371יקוססתלקי
 תלקי .ושגק סעעתיי עטעס יסירגס( 0ע5ס )לעפמ ע5י( ססירס וגקל6ס - ומלוסיס רכיםסס

 מי(מכומ למסוד פיניו )עלס עלי נקרי לרפוס סל* 06 זס סעין עפעפי  סתת3רומ וכןנפנוף.
'SDD.סס ען ושגזרם נר'ש TD' יפריוי ל3 גועלי סכמי יושן כפת~סי פ% ייעלךי לכס ע~,  למון 
 כיי 37ל לעעומ ססי6 סכוני 7נר, לי4טליס כדי לפנל 737  גין יו3 ודנק סקכש0  ילסוןכלס

 לעטומ 3עחסנסו מוקכעס ממטיס גין ר"ל פעליימי 15 רוחנימ מתסיס כין ע5ס, מקרט יגרל0טליס
 סקויתת פתטגמו לפי 3סועל 7נר עוטם עיסיס נין רצוי, 7נל ססו6 מוטס blk~b פס לפי וכךכך

 *1 למסור 0סכגס 13 סים ויותו עלסי טס 'S,D כלס על ס6עמי על )נחכיס שוי 7נרססו6
51DDS7 רנותיט דעת נמ*עמס מנס . ע"כ יועןי נקרם ~דק ל15נת עסכיעיס יכריסb3S עו סס 
 חמסי ען סס יהורס על סוכם t"'DS1 סעלוננת. סמולס ע5מ לנגון ע5י צינרו וספיר עלסיכונו
 לע3ענס( זעם )ל5טר(גענעל סג5מייס סמייס יוסגו ס63ע5עומס  ל075 ע5ס כומנם 3ע5ותי' b'caעל

 5חמכ *על וע"ז t71DSS טס ע5ויס סק7וסס סמורי( מסימיי סגן נתוך סחייס ועץ סכמוגוסו7יעגו
 י 53ע5עית6 *וגקלוק כמלגום ס*ע5עית סכקויס על עוכלחמ 5יכס סגן נמוך וונלמ ולשליי.לעריס
 . הדעת 1עץ : כוס *וגיהוק על סעפרמיס ען טעכו וכנר . ילומליס נמוכתי כעו סחי5ון סמךלק

 כע6 סיס bS עעם סגן 63ע5ע ורע, טור ל7עמ 0א 6סי 3גן 0' ימעיט 5מר ען ועורכלוער

TDסיעתי ען סיס צליו וקרונ יטוכוי וצליו יחו עענו סקויס וכל וכעיקר סיס סו* כי לנ7ו סרהיס 
 5מי זס כי הוא אתר נעקום ונסרס סיעם 01"6 הדעת עתינמ סעפרידס נזה עופעעס 1עץונלמ

 ותכנועו נף( )ירעים *וחי  7עמ מדגו כעו 0פעל טס כ"6 7נל סנר קיננו ולעת סס"*יונמנומי
 ספעתיסי מגמת עס מקביס חס , ניצען( הונד גועען  יעם ערקעגנטכים 5ור גויס *ייגען ניך)6ונ7
 מינותן סוייף ולכן אד הדעת 'ועץ חיגר וסר36"ע חכעיןי פירוסי 57כלי וצילן ת"5'וינ"עולזס

 לעסתי טל5וי עס נטנעו עומס 0760 טסים סרענ"ן כמג ס7עמ ען ולענין סטעעיס, כגדוסו*
 נעעמיי4ס לטס וחין מפקירה 6ת יסגו ע5 5עמ מועלי 0635 וכל ויטעים יעמו כחסל סמוליומכפי
 לפוג נספוכו 16 7373 5וכליו תינחלו וממסן סרחון עוליי סיס סוס סלילן ופרי סנ6ס, 516סנס
 hSb סגו ל6 : כלסוגם י סטיון על שטוגנו יצער סיעת כי , ורע טו3  ס7עמ ען כקרת ולכןולרעו
 עכל כחרמיך גססי ירכתיך גוי ומרקס תחפון וסלעינו, olb עס סכמונ, וכצעון למזוריס7עט
 73נר נומר סיס ל6 סלעית כת עעכו ם*נ7 לרעי טונ גין ס%ע סגלע7יי נרזילי שעל וכן075,
 סיס ל5 סז*ת נעם וסנר4 נמיר, מימעגג ענלי ומועע טופסי פסיס עגלי מוכל וסיס נו קןול5
 3עיגי0ס (DS1 0*3ריס 0יו ולכן ויולי7וי יתחגרו ס0ול7ס DD3 5נל לתפוסי 0תמתים יהססושט

טויס



 בבראיות8
 לסעיף *ו לגלע וג%וגו י ס3היכ0 גיתו סיתם 0ען ען oi5b תהלי וצגם 1 3טס יתנוססו ול6טויס
 עא:. ותבוס, י5ר לו נסיות o7bi סי6 ורעם 1Db, ע5י מלסיס  עיי תו למחריקי 3ין לו3ין

 סיוג מעל 3סול5תס, פמותסיס מס וכליס יייעס כי סגמירס, על דעת נעלס ככוניםו37ריו
 ו3עקוס המסרי סלמס 5ף לרעת סונר פעם י זס תחת זס יסורסו לכן סיקים ען' יקוננתסיייעס
 ימעטו וכן פ6"פי 5' רטיתי 1Dh. 131נקוס פק"פ, ס' יגעו 6ער מעם *חיךי הלוס 6ת ר6סהחר
 על יטעם רסיס טלמון כהו לכן ערותסי 5ת ורקס קיטי  י7ע0 סתסעים, על 0לסהותמתי

 תפלסי *סל עקום נכל סרעס, יר5 סקס, לו יר5ס כעו ווהסלען( )5ויקעמעסען,סנפירם
 על גס יטעם ידע סמולם כיון זס ועל73' סנחיליש. על עיעס למון יטווס ככס לוי כעטיתהל*

 ס3חייס על גס יטעם לכן 75יקיס, דרך סי יורע ינוס, 5סר לעתן י7עתיו כעו וכמנס,רי6סנס
 נ7עמ גמזיק oh וגס כגחיר'. ען סלעת ען סרענ"ן סי' ומפיר 3וי גומל ט37ר *מ ס*וס3כי
 ו3ססוכוי 3טו3 ולנמור ימפון 5סר לכל עלעו לסטות סחטת קורס גס נמילס 3על טס" עסלטיססיכך
 לגערי יטר ס75ס ס" )נתמלס סע*ומרמ, לנמילס נוכנס סקו7עת נחירתו עבין סימם טל5כרטס
 ע"י 5ענס רק ג"כי לו *מסרי סי' 3רע וגמירתו סססךי ל5י כי" טוס גלי געור נסוגועזוכך

 תוך Sb לכרום נחירם 3על מסייס כעו י ולהוג ליסר לק לנוטיי טמעו כגד וישמגנרותסת5ע5חם
 3רע סנחירס י סק5ס Sb סק5ס )נן ער6סונס סספוכס ומירס לו נתח7סס ממט* 5סר מעכס ;050
 חזקסי )נעסלס לסם  ונסיות 3ו לסתג3ר לרע ס:וטיס סכמות סמלו כי ריסון כטבע 3וכתסוס
 סי6 3טו3 סנמירס כי סטונ, ע3מירס מרע כמירת olbS לו וכקל 3ו, ונומר פתסתס קטוכעעט
 כרכיו על למסכיל יקליח Db וגס )ניסריס. 73רך ללכת וסת5ע5ות ססגנרומ %ריך עיי SD'1קטם
 גס נו יסים ענ6 מגהור סטו3 לק יעמס 6סר ס75ס זס עי ס*עתייס, סמייס ג*ורח וללכתסיטת

 וימס זס לפני 6על כגל . עד! בנן וינחהו )סו( סקיי: ית סעסלגמ חי5וכיימ מכ" לעיזוכס"
 געקוס, וסגחס עזיגס לענין כהן וינמסו טלין ויתכן וינחמו, גועל כסן חול לעס 0750, 5תסס
 3"נ ע"ס )נ"ע סיענו :וחס ח:עי0 לוח מ"ג( )ינות סיווגו כוחם סעקוס לוס כעכין סו356ל
 י נדקלם גס זס ו)נעכין עליסס, נוחס ו7עתס למעטיו יטרלל למכוני רום גמם סיס טסילם"יקל"ג(
 737 כל כי . ע3וקםךי 3על5ת רות כחס לך 5עסס טעונו ל"ג( מס6 )כי לך ומניסותי ילכוסני

 נגן יקר וכן פעלגגיגען( )3עלוסיגונג, לנפטו וערנוע מנומס יתן תע:ונ לו ועע5י* ל76ססערן
 יגיחך גגעוליו גנך 6ת תיסי ob )נע7גיס כגד וינימך ל'ט( )עמלי לנפסך עע7כיס וימןויניחך
 כ"ס( י"6 )3סעלותך טרוח עליסס כנוח  וכן רומ.  נמת ונענו לך ותסיס עליך יעמך תגהל0נ6י

 רומ  כחת כניכול לו וים יכוח, סס לקנלו סעמוגל גו60 כסייט* רומ טנקר6 י% סכיכמוסתפטטוס
 , נקרננוס כימומ ריח וכענין י נספיק לוקס אפרס ליק רקס עססעגל יומר כי י 13 עכופסוערנומ

 מנומס 13 סיע65 7בר לו כתן י והחסו וטעם ללוויי וכשטס סיערתי לפגי רומ גמת 13ט*עלו
 מיין 6יסס )עלעסיילטע רוח, לגחת לו ויביס 13, עלל נוחס 7עתו טתס* 737 לנפסויועלגוע

 זס 6ין רוחוי ונכחת כססו לנרוחת לסיותו לו עגמן זס 7נר ס" ועם5ערגניגענס*סלענ7עם(.
 זו ע:ומס טוי כי נעומס וירי ויחיי 3תכחו)נ6 כלערס עגומסי כקר*מ ממורס כי ישסורס,כ"6

 )סס 3עכ7רס3"י יערו וגן עניתי. ל5 וע:ומס 63נחמי יגעמי ע"ס( )ילעיס ם%ערתוכרי
 יום וכל ל3ו' תיומ 5מר מולך 0750 סיס תורס נל6 כי . מתורס על בכומס סס סכחמועעס רע""

 סו6 סט3יע כ5סר נו, סועים סס:יעיות כחומיו סכל עד תויותיו געליות ונתגעל סולך ס"סויום
 כי )נעוויםמעגמ5וכרו0ע( סחטם עקנ ויע5ינסו לו י5ל עסכנלומ *מת געטותו מהסי פנסםבז'

 ככמונ ננפטוי ועלגוע ע:ומס י)נ65 ל6 ולעולס געוויקקען( טער56ע:7ע ע6סכענ7ן )67םעליו טונעומי מעוכם על ויעוררסו ירגיזסו תעיד עליו וכועס נוקטו 1ל13 נפכיעיומו יעל ל6 מטקטיקרטע
 ל6 ססקט טסים כעו . למלעיס o1Sr 5ין יוכל ל5 סמקי כי נגלם כיס וסרסעיס נ"0)יסעיס
 Sb סיס עקלקע וטיט רפם עיעיו ויגרמסו מטפס Sb גל 5מר גל י613 ורגע רגע 3כל כייוכל

 יואשו ל5 וע:ומס וססקע , ועכועליס עגו:יס עעסיס עעטות ינוחו bS לעולס סרטעיס כןסי3סס,
 בנססו* ס)נוסל סלע ער )נ75 ורגע עת נכל ונתגברת סולכמ תיוסי' כלחננת כי נכפעס, מלוםושין
 כל עעגו לקלק תחלם יטת7ל %ותי' וקיום סתורס עתק ע"י כי לרוס"ר, מבלין סי* סתורסשעכס
 קומו סכונם עד סי% עם כלמזנתו ע"י ל"ת )נ)נ5ות 6מס על עלע3ול ע5עו ותוגע סרעומע7ומ

 כל נו יוטנעו סיגרי בכניסת מעט עעט נפסו 6מ ססלגיל ושחל עליו. עומל לסיותוענלחסו
 כנקער 13, לגרוס שרס"ר עון כח ושין כלל, לעברות עמיוס סלינו עד געור, נענע מטונותפיוס
 סס גפסו כחוס וגל נגפסו, ע~עס עוד 6ין זון לעורגת 0760 וכמיגיע נקרני. ssn ולני717

 י ברומס מס עליו סוגף סמורס, :תת תכלית גלעת סי5 זו ע7לגס טלסמיג ולמי גשורינו3עגוסס
- ס75ס אמס *עיתית cmw תע5י6 סי5כי  לכיחן כ5ן סכנות סירס ר5ויס 7נכוכיש ומתנוון . 
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פ בכראשית
DO)1עקועומ ס6ר 37כל ויניתסו( 3סעל )סככלל הנוחס 3טס י(תי nbop) ט טסעכוון %ליס 

 דרך610מ
 )וופעהיזע"

 ייתורים כי עדי 0ן ויובסו בעיי, יווה % Db 7ככךי 0' מורכי כענין
WD1~W5פכך )6 כעולס %ו עטעיותט חח%כיומכו ע75 גי גלךי 413 6סי יסורן 6ת )ט תולט 
 טמא 63ל Sh ליפ% געל וכנקל לניס, עכסולש ס3י(ס ימוסך 3עקועומ סולכיס אטטללקחם
 סגלך נ4-4 563גע לן ומוריי י 60לס סעפוכניס  ירכים 3סלסמ לסכינו עותרת כי6 נע%תיסומתורס
 לעש ואריס ורע עסוק סיויעים סר6סון olb 5תר סנ*ח % לס %ומ מורי( DD סכיילכיס. סעיומי תכעיסי עקום Sb מנוח לך עולס חכי 6סל זס נרכך רק כי 6סרמ, נבלך ל6תלכו

 "7Da עסיתי עוקצי לס ~obSE ס6מד מלכיס, סגי לסכיסט וים עענעס, 3י(ס עוטליסטנעייס
 יגלען *7ס 6ענס תורס. גקר5ת ו0י5 דשי )עורס %יכיס לכ1 ס6עהיס* סמייס 6לממוליך
 כטסת גו צומח כי ותיקל סכגוד במכלית עמוקן ו5ניוכו כקוממו ונ3ל5 סק3"ס סל כפיו עיללסיומו
o~r6ס(7 קהו 6מ עטעם 6ל0יס גן נע7ן וסיס ויעת מנונם חכעס עDb) נעלוס עלוס %נ6י 

 %3וכיס עופל לגו וסיס 5סריוי 633יס טסים כעו . י(י0 ל6 ל3ו י% כי טוב, סכל נושכיוהנסכיל
 כי קעתי 73יך 13 פועלים סיו וכלס קומו, סיו% כל ל76ון גכגעיס סיו נפסו כמות וכלטוניסי
 ל6 עטי כי 6ליי(ס, ולתעוד לי(ס6ווס % למסר סיס bSb וכעעע ערכו, נעלס סיס טו"ביייעת
 כפסו ט3ע וע% 3ד, לסכסל לפכיו ממומס  מרע יצירך סיס 631 3וכי6, סל כסוט רק 3ו *וסיר(
 לקנס יכךי לו טיוכיי ל37ל %יך סיס bS 5ץכ עיטכיס, 3י( lSktS 6ח7 ירך לק לקניו ריסל6
 סיעו ע% עמסלס פסיס 46 6יס"ר כי נקר6מי ענוסס 3טס לק סוררי, נסס סמורם נקל6ס ל6זו
 3לע סנסיס טבע מספך, % נעיי( סוס 3לי געור 3%3 ועזוכך לגערי יטל סיס כי עגומם,6ים
 חלליך עד קסם 0י6 כעוג וסנמירס נקל, 7כל סי6 גיבס נבע ססנחירס 6חריו ס53יס כלענחילס געוי 5סך סיס ונתירתו י ולסוג ליטל ה טגויי( סיעו נגד וסתג3לומ י(ס6ע5ומ ע"י לו 6ססכיסיס

 לנטת ססמזקומ 4ך י(י0 3וכי6, סל כמוט לק טנו י5י("כ למיחם ול76י("כ עיסריס, ללכתססג3רומ
 לסיחם גו נוצר *טל 3ט3עו לספסל לק חליו ממורס עקק וסיס טגעו, כגי ס0יס לפי עסק6מר
 לופו, ולכסת כפסו לענוסמ סתי(יס עגומס בטס סמורם 6מ כ6ן י(כתו3 כיכי( זו לכוכם עגומס,6יס
 ופעפעי יוסי י"ס טעטועיס ושיסים טעון הלו ומסיס לע"ד( ת' )עמלי ככמונ סתולס, עלעלתחסו
 לסטתעטע סת"ם  לפין כנגרס ער6ס ו0י6 ימי  כנויו rw'1 יסתעסעמ  י(מולס , יכ05 . 76ס 3גי5ת
 עפייס וע" . נטניסס טוס וססעסוע ל76ס כנודם סע%6ת עעס ועמעננת נסכית סי6 וגסנס,
rb9p07גועל ענתס לטון כי 3עסיפעינען( 15 י6יי1 לזיך 3ר( לעסוק טעעו לעג7ס ולסעיסי לענ 
 מסיס טירם 5ס ז'( י"ג )וף6 ככתור סעיינ0י 11PD על ל5וומ סטגחתו עין סעטיס מעלך עלגס
 ל(  )נע37ל ענדי( D13D לע73 ע3ויר(, גקכ6 ונינת נמיל PNC הס וענדתסי סוס לעסע73
 כיי 3)3 סיגליס D9'DD ולמעליזי - ט". 6ת וע73מס תענוי, וקומו מתקלס PDD על61על
 3עפ*)נע0. )3פ636כעען, מומטלקיים

 וסרטי
 %ן יגקלימ ייתמי( על עוסו ונסעים נלענ7ס

 ע'"( י (3pD מתפלי מלעלו לרנותיט 7קל6 פילוס6 ל'ל סכי ויכיחסו, נעלם סנכלל' הנוחס3סס
 נפלקי וכן פקו7ס6. ולערטל 63ורייתnSD 6 לעסוי וכתיניע ע%מ, 6לו ולטענך מלעול זסלענ07
 חכיט0 עעטית ע3ו7י( על ולמעלס, לע73ס י63רו ה2עפרסיס חורם, 373רי P1DDS  ליורטיל"6

 ונוכו לכן י ספקנים ס"6 כנוי SD'1 יחול ול6 זכל ל' סו6 כ6ן מסגן ולמי )3ע%גייטעםוזריעס
 עין גנן "nbS ים תצער סע6 ולשמרה. שעבדה לוו'": עליו טסייך ונעם ר6נ"ע עיינפירוסוי
 נגרע על6כ0 ים מבער סע6 16 עמליכן. נ5עחיס ס6ילנות כל וסלט ס%עס, 5ת ולמיילמסח

 מורס גרגרי לעסיק ולטערס לענים 6ל6 סנן 6מ לסטקומ עעין יו% כסל וסלם סגןלססקומ
 )גריטית 03  לעחזיקיס מא סחייס ען כ7"6 סמייס ען ילך 6מ למעול לנקער ע5ומיסולמעול
 ע"י וגי ולסמכם k~73DS עדן נגן וינימסו כ"ס 6על 3ע7י%'וש תעלו יסכי גילקונם. סו63ל3ס
 ולסעול 03 לע713 תורמו )ו ונסן 3ג"ננ לאיסר סקמס סנים וט' סגטעס ע3וימ 6ל5 ר(כ6פנוים
 ען רנותינו לעיו 3'( גץ  )וגקגסדלין . פקוי60 ולענטל 63ולייתDSD 6 לעסוי וכתי3"עונ5ומיס

 . ע"ס ס7יגיסי ועל מגזל SD1 נ"ע ועל ס"7 ועל ססס כרכת SD1 ע"ז על 76ס"ל טנ5טוס0עקר6ות
I"'DSשיי ונסער כענד סגן סיסים מפעול על ולטעלס 7לענ7ס סס"6 6ין toTh 6"0א סי6 כ 

 מטלל סטעעו תקנון, טללם כל Db1 נינעתם כל 6ת מכס מכס כונו נסעומ סעולגל כפיראוךי
 נמעל וקליות עצותיו גקיוס מטס ענודת סגן רתוך לע3ו7 ולמערסי לע73ס .כן י מעיל מנתוךונסעם

- מלעסותו טסוזטר עס על עלענוכ3ו  3קיוס כח נומן סטוניס נעעמיו D7hk~a חכ"6 ולדגרי 
 עיזכם טוניס ל6 6סר עעסיו ע"י ולסמך ובורי ק7וסס 3סס ולסופיף סקיוטיס סעליוכיסעולעומ
 ג6לסש כי"ח טלעעל0 ונגורי( כח עוחימין ט"מ לצונו כסעוטיס כע5עלס סעליוגיס. עולעומנכחות
 ים 5"כ תטי. י)7ך 5ול כד"* מלעפלם ;ק עתיסין כריכול מ"ע ללוגו עוטים וכטלין "יל,געטס

י6ן



 בבראשנם9
 3"7 עימס נעתוייני רק תיל *יגו זס לטה תסות. מות )ה( : מפעול ע"י גס לסא עקום%ן
 סיער וכשן נ'(י ל"ת )טופטיס כעשש כנפלי bs ל6 טעים 3ייי נעימס Ssb עסונוס, טרנסלפי
 יותל גענס )8עת כי 6כילתוי על לעונם כ5ן אעובט 11 עימס סגין לסי ל'ל תעי, עותככפל
 חס סיס ל6 סט* ל* *ילעלי כי זמי *ינן צנע רק כי  סוייעו טל6 סנר"6 וכעיים קללומ,מטע

 שינו זס ' למפעי עעה72 סו6 עקנתס *סל סתכס 3ו ים עורכנ סכל ושף רנותינוי לימתעעולסי.
 כטיעוכ נע*כלו נזון סיסים סייסי ממפן כיס לזם קורס S~b כמשחז *מר סעמהס טנע לפירק
 ית' סוייעו לכן , סיעים כל ולסמקייס עי"ז לסתעי7 יכול סגוף וסיס יוסי 3כל עענו מסומךעם
 טנימך לננס סעורם כעלעלו עעמס יסים ל6 כי סר*טון, טגעו פכיו ייתסס מעגו סכ*כלו3זט
 לספסר תעומד וטס וסליטומ סמנעיא  נכסות ט לסתעעט קנס ו(ס סטיסיוסי סליחות עןעעגו
 עעטי עעט סטלסיות סלימומ לסתעעטומ ומולכת וווספת סטנעימ סז5מ ס0עיתס ולסיום יולעיסס
 לו מכלמי כי ו73עומ 53לס לו סוס סיסיס עזר כנגדו. עזר )יח( סעומ: עות נכפל *עללכן

 כעטקל לו סוס כטיסיס 5מר 7נל ננד לכף סככנם כי כעכו "על נעועיסי Ob5Wk~l %כיוגי7יעת
 זס יסיו ול* יורי חי4 עולת זס יסיס "נטקליס "כי טויס יסיו כסא 36ל יסרי נקו כגרוימיו
 סעור סיסיס אוי סיס ל* אנס י יטלטל כל כנני תסס סקול S~rn סערו סיומן וגוס זמיכגג7
 מה לראות )ים( : )ראם( למגרו עירס 6מ7 ויסרס טיענו7 י6וי יסיס לrb 6 כי לגעלי לוטוס
 לכל לו להוי מס *יזם ויתנוכן ס%ס סיר*ס כיי ופעעו ס', על ל6 ט76ס על עוסנ לו.יקרא
 ולך סול לקלומ כ6ס לד פירז לכס כנעדרם מכוגמוי וכפי ולטורמו לו סעיומ7מ ספעולס כפי5ח7
 לו יקלה 5פר oa כל טעעו . סוכו סו6 מיס גפם ס%ס לו יקרי 5טר וכל עעור: לקרותג6ס
 נעקום סו6 סכמונ טנר*ט וכל מיס, כסס על נס עוקנ לו נעלס לע"ר t'"DS . )סגר"6(סננו סו* ושגולמו נענעו ע5עימ סור6ס 7נר הומו ענין סור*מ נטם סיסיס סלו חים גסם לפיס%ס
 סוקל סו6 חיס כפס כי וקסטל כללט"יי מעקל* לטייוק 6"5 61"כ סחיסי נפם 6ל סג~ל*מענין סו* עס טעלמ לו יקר* עס nlb~S מפלס ס*ער וכעו יקרה 5טר עס וכל ועכינו מנקר*מטס
 סכלו נע16כי לסקול טיוכל 3ס"ז( )כעיט נמירי 3על ל"ל מיס נפט טסו* ט76ס כלופללאדם
 כמי 36ל ל73 סלמון סקכעס לפי ססעוס קליטת 1S5h מסיס ל6 ו3זס עזו, זו סוגוס דעות3ין

 ט סנ5 3סעס גטי כע"ט נסלא תכעס %יכי( ולוס גפמו, התכונת %תתו סעיוח7תספעולס

 סעגירן יויעין 0יו ול6 טעו מס למס פנל ומיחו ו3טעומ עוסות לפניר(ס סניה סר*טון olbלנרווי
 ושקילסו וסגם וכר. געל חס סוט זס חעור וזס סור k~r ומער טעו תם זס 61"ל ט76סלפני
 53מ7 אין רמס לו, שיונס לסוללו ולעו 6ל קנול ניס 3סן ים 06 כולס סעיניס גקנומ3עזגי
ok~nעלגו לסוליי הכויס ססי6 טנעס טססיג עס לפי ומנין חור( ט63ס עד *לין, מסימם עוג 
 עסס 5חי 0750 יע% לפגיו מסונטו 6לו חיים ננעלי 05 , נעקרה וסעכוון : ניגס רעמונתקללס ול* ומיס נסעם כל על %ס טנ5 53ערס כיונו ולוס כגנ7ו, עזר ע% ל6 ולאס חסו 3טןיסלי
 ללייסייטליכער עיט )וועזען ור5ונימ מפטית ממיכי( לו טיס מי נעל ר"ל חימי כפס נססי לקלומוטל*וי

 גטם גקר5 סו5 גס כי 73ועס, לועס יסיס כי לעזר לו ומסיס , עליו טעו ים*ר כןלענעגסוו%זע(
 וכחסל חיש לנפם ס75ס וימי ז""ן(, 3' )לעיל כענויי לוי טיס ורבנית חפטית לנ"ילס חי0,גסס
 ערער זס *ין הפעם. זאת )כנ( עזר: תbS 65 ול75ס 6על כן; לקרומו טר*וי 5מי גסס ע55ל%
 וקר5ס וגוי בעועי ע5ס ")נר עמס לפניו ססו63מ סז*מ 3פעס כלוער ממורס ערער רקס6יס
 עופסקומ 5לס עלוס טסי ולוס טס, כענויר חוס, 3טס קרקס במרת 3פעס בח"כ *3ל*מס,
 טאיש. כי אשה : סטעס נגינמ 6ל עמנג7 6חי לערטל עפשי ע5ס ספעס ז6מ וסעמ3ליסכלניעיי
 סורמגו 03 טנתנס טסלסון ס*ועליס דעת מיסך וזס ערכותינו( )רם"י כלס"ק וכעולס סננתםונכין

 1601ן עיט 0עיס סיקרה סקכיעו פסס עד נניילן עס וענר 00 3ו ס0קכיעו ססכעיי סי6מקזוסס
 נסורס כטיע5*ו לניי מנוכס הביסס יעטך כן ימטגו וכהטל בולסי מלטון כל וכן ידי ומיי6ול
 6' )נחלק )51י טרח ז"ל סרע3"ס וכן י עקנלו סטכלי ביול טלין יכר mnDa 16 על עורי(737
 טנכמנו עגיגיס 3ק5מ סטנלי סמול לייסנ כיי וסעסומפיס סעום%יס סםעומ 9b)S מעולס(עקפל
 סקכעיי סק7וס סלסונגו נממנס כעסך זס וכל . כחקו מקרון וסיו ימ' מליו עתשקש גמולםכן
 עס 03 עיצל סים וכן 75סי עס ש"י 737 03 סק7וטס למוגגו כי כן סי3ריס וטין 075, 3ניען
 , ז7ל"2 טז"7 ונכסנ יד נקרה ס' ויכולת סעליוגיס, ען סי5 סלמון סכל 63ופן ועגל, טס ועםגח,

 וט"ו נקצף נכמנ קול גקר5 גולמו 5ל ר5וגו וסט)נעמ גו"ן, יף7 3עי"ן ונכמנ עין נקרה ס'וסטגממ
 עליו גיערו כולס כי גסעימ, טתסיי( לסם"י סנתיימפט כולס סמורס 3כל 37ל אין גדופןלע"ש,
 ומעין ' סי7 עס יכלתנו סכל עפני יי מיי b19pS לכו סריס חי Sh 3כי ולסיומינו 3וי o'h5wlויגס
 ווזס ספקי וקין כפמוטו ליקרו יתכן 53לעגו ע"ח לע ולכן עין, ע"י וסטגקותגו טר6ומגועין

מגס



 נ בבראשנך
 לעסיס rbn ייע וכנב , 6יס OM3 סט6 מגעל מקכס 16 3סתל ע%ייכ 016 תעמס %סלמנס
 עכלי על סטגס ההנה ועין, יי וכקנביס וי(י(פנסס סאןלמ סו6 גו כי לכ17 יוטס נאסוף ויצר(ועץ יי לפ יט מלסיס DS53 6נספ כקכ6יס כן כגן 0טס, נמשף כק ס0 ול6 עין ל6 יי ל6ססי6

 הצין 6ן, כקרס ומעיעמו 6וץ נקכ6 טועעיס ט6כספ סכלים הן ט, ם0מנסמפ וסכלי 13סיכלמפ
 ...קכ%וסו לספסלטספ כ4 כארבל סכם וכאטר רנליו, נקראים עתסלסיס 3עקועות לכני6יס סממנלסססטגס
 נלכלך מעיץ וכאסל לנל, גקל6 סחרחר( מנלוי כיון כפטורו ~b1L רגליו ותעדו מעלו ו5ץככנל,
 כל כלפז שדל וככל אליי. פום6ליס מטס כולס ob59D נם"ת 9Wb)D וססעולומ טמעתןנכל

 סם תליו אי ט סכ6עלס 0סעל0 מס 16 37כ טס טנין 63ומן סקכ"0י סל טעותיו כולםסמוכף(
 לעקוק לן ויסות מפן ניגס 6מל מיעים ab לע6% מזכר וכ*מכ סמ6לס. 7כך אליפ ~bnbנטעכם
 סנמכצמ על סיורר מעולת טס 16 דגל סס מע65  ס4עעיס למועילך Db1' עכא 1DO* עלסיס וי  רלריי מ 1bb יפ6עמ האי ומהות ספיכות עכלל סס סללו סטעומ ט שוע 60עתנסכעמ
 ת7ע סנס לך, י5כ 6מכ עך ג7אק כק אצ 1%6 עולעל סו6 סי61 טסעס לועכ נייך יעלסול6
 iDSbh עח% עטא 3ו לוסל lSbb ד מסוט מועל 16 סס מע65 הלסל %6נו. עורלעמא
D7Dיניע 5טכ עי סיומקיס, עע*כי ותנול נ6עהתך ע% לך ילוס וטס קליו. עורטל סיומו 
 סשה מלידס ששלוי  שס"ת  סטיהם מטכילז תא ירכיך *ת rb n~Ma 50עת ושכעת "DTDיושד

 יפיסס 0ענליס ממיס onlbS מעלס וזהי( * )ל6"ם( יתווך חהה' תוכיי סמה %יך יתנלועמוומיפ
 עכיכיסס תוכן 6טכ , חקךלים וכסיכתי מלקמל ועכתמ סייההמ מעכי 3כתינמ סעקוים גלמתלסטמעם
 ל0יח2 וגיס י(עתנלג4ס עגהיס, 71נרי0פסיתיומ

~1Saln 
 לעסני(  בפ4 כענשם ע" ל5מפמומ.

 עכס, למון ט0ו6 סוכרתו עעיקר " שיכו ק כז. עש )כד( סרבול: ען ססעיטי נסלק n~sbvפח
 סו6 הבר כל טעלת ובעפל ו(, )פי כן 0סלמס ועל on1DS~ טמכגאו כבו את יגיול *תק

 טללם וגין ער( על טללת טנין נענעו סי(מרס סו6 ולכף כן, על מנין וסר(פרס ספישל, יכוןזיו יףטוי על כלוסל סחיפת יתעלס ע% י(ע6מל יננילו כן על לכן מעלול יכת ועליו סיסתנבעות
 0עעכ0 ותנא סכרין יכון ע4ו 6טל סיטת  ליעת ט6למך כונת )וו*לינער( עם על טכטסס5ללפס,
 מכלית oa ליעת )ון%6( לער( Dlba3 סם6ל o~nb 06 נרוכ7שי ~D-b ODt )67כי3עליעל

 )לוהס(: כן למכלית טעגיט %ן טעעני( תט06עכץ
 מערוריקליך 6יזט לעם מאכלו bS חסים 6על 6טל יעולכ וסעס כעק פילוט אמר. כי אף )א(ג

 כי תפס 5עכ סכפט מכנים סנן מרי מאכילת סעניעס ינץ על כי067(
 כעלס; רוצי ופוג פיני' יפס פכי לקטל סעת6וס DD1 פטעלת על מפו רעעת %סטעוכלסים
 S~h tbnSD3 DSm אף ממם ג6ף לץ נעכיכטגא ולא %ערי מפס כעם סל טנכו qbשלם
 כלי עטפו על סעקכ6 לסון וגזם י נסיו כסני( כי 6נלס ויסלע כעו )67ק( *סי כעלס טעמוכי

 לרגב חייג 0ל5סון 075 לס יתומיך . בו שנעו ושא )נ( : כלי(עסכסיס הנכיס תוקפת וכליסקרת
nuh))6ומלמי( זסילומ. לסוקסמ 6101 פע D1'tb) חציררן כי כן, סו6 0' טל5ון גומר 6לסיסי 
 ערכי על" גס סיכוי נ6 06 ג7עתו סמק סיס כי olb לס 9Wb כך תעומוןי מן ואעלס ר15ן*610

 ט76ס 9b3D'D עעס לרצצה( SD('  טוויי ש Sb  4'1 סרביר  מבפייטר בצבור  יי 5ח7, ננוף נומסימי(
 סילוניו עעכו bib "DnS אילן סטתמת על כ"6 ס6כילס על ס6זסרס סטין וחטב ס5ווי נלסוןטעם
 עיקר  ולנעתו סיכומיו, ויכמר סלילן, ימנעגע 13 סגניער( גמ" כי סגגיעס, נ6זסרת ~q'D1kלכן

 וכפכסינ, כסופת כאלהים. והייתם )ה( פירומיו: העכו למקל סלילן ממסית לב4 סי6ס5זטרט
 עע5עגס כ6ן 1DW1 י חק% bS שלסיס עענין כל3ל3ין טמלנס 6וכקלוק ללשון כפורס . סרענ"סכפ"
 נעים לט6ל 7ופח מסיו ול6 עענו, ותתנעו רפ ועסו 13 ומגמרו טו3 עריו לספוט ניכלמכסמסיו
  וגכוגיש ךל%ן. כמקילר( ע5עס עכס לי(מ:סג ו0ני(נרי ססעיטס כס לסם וקין נעעטיי(ס, עוכלמיסמסם
 סיוג 6ת ע7עתכס לנתוב מיכולת נעלי מסיו כלוער ויכולת, מוקף עענין כשלס" עלת ג"כ ימ63רזו

 להעמס סגן ס0כ"ף וימכן )זעלנפפע6כטיג( כשלסיס . עליכם יפקוס 6ל מ5טרכו ול6 סכע'ענין
 עתידך הנאי קול )ח( וכ7וונס.סכנס: כעמ5וכגיס סעס וימי כגנ7ו, עול לו 6עסס ככיףס7גכ
 עתטלך טעס כי כתג וסרענען וסרע3"ס, ~D")bX וכ"כ געאכ כ"ס ילך, כנסם קולס כענין לקולככוי
 וסות עקועי, a31Db Sb 6לך Sb toc93b ל7בל כלס כשמל ש הלך נמוככם, וסמסלכתי כטעםכנן
 3ר(נלח2 כי  היהב, לרוח וטעם נו, טננלס סעקוס ען הסתלקות "ו סמא נעקום ססג0 נלויענין

 ושמנר סריס אפלק וסזק נפולס כוס ומכס עונר ס' וסנר( ט%' כעבין prm ג7ולס לום מ053טכיכ0
 כי נחן, 6על ולסיכן , סטעיס ען 6יוג *מ ס' ויען 53י31, וכתוי רומי כנפי על וי67 וכן % לסכיהלעיס
 כלוס ננן 3ו כטנס 0' רוס כי סיום, לרות שלייקס, כעמקר3 גנן ססכיגס סכמנלס ס' swסעפו
 כן סי על 6ף כי ותעל וינבלו יפס7ו טלnibu~c 6 כסח  ביויומ ומזק נ7ול0 לות ל6סיעים,

כתסכתו




