
 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



 גאשית10
 מס *יפס סוcD'b ,6 י6ונר מפנוקם פקוס לרעת ספוקם איכה. )פ( פערופיישס: תפכינממ%3ו
 פ65ו סל6 פתפי' כ"6 היכו סו6 6יס ססוש 36ל סיום, לקטת איפס ויש, מפותל 6ימסלועס
 6יס ישל5מוניס, מקריך 6יס 6יו, ימעלו לוקיו כעו גענלינען?( על היזע )ורף סרנילבעקופו
 מלניל גפקופן והיגד כמנאת פצוע סי' *יכיס? כ6ן וכן עעך, פס 6יגנס פרוע כלופל' אטמךטליי
 כקער מלכתי 6יס י סייס 6י' לעפל פעולם לו מהיפוך ל6 לכן סיננעקימפען?( 617 ניסע)411
 איפס כן ול5 איכס 5יס 5יו לכנוים פוכסר סוSJb 6 לקטת, איפס י 6רן כייסיי סיימ איפסיגפר
 כמלם 6יך כעלפך סתנוגן לרכס סגל"6י וכפילוס , לנך כעס lbS 6יכ0 )קגס7רין( והערו ,)רקם(
 נייי ספלי המלוס סל5 פענו, הוכל סלי לוימכי 6סס 4. נתבה היא )צ( )נדלנמך? 6י'עפעלמך,
 פרכו עפט, S)bn לי טו"ל ס7עת ופעל פיכתי3 שכול, מעותכ ממנסי לי גתגס מסיםאחי
 )סנל'6(: 7ווק6 פפכו ~לך כיום *פר לכן סעי, 5מ נטחימ "bS סי* טכוונמך ומם3מיעיותל
 סמע'" ענין סו6 סם6ס לטון S~h סקתסי לטון סוכר לוס כי וסמוי גלוי לטון היכו השיאני.)ינ(

 וספמטנ0 סל3 טעום על 6ם כי גומל וחינכו פקוס נכל ויצע 5ונקלומ מרגעו וכן מיסרען(ישיקרע
 'b'b 6ל מעותון, עות ל6 ספוס6, פלג סעוכס יכ*מ לסחיר נb'DWk~ 6 %ער ורק"ם)יילויס(,
 , )ט"טען( וגו' מסונו סוג לספר נכמסכס Sb 1b'bb י סכם נגל עלך ינbS 6 לטפר ימזקיס5תכס
 ספסימ "פלו וכן 3נו מחזך פסית נלי גן  נלוך כונו  ייצען(  ספוסם נעיגי יגועי( פיפישהפםית
 נו כי כנריו על למוסיף ~יך 6ין כן וסטופר מקללם עיקר סו6 ארור. )יד( : לכו יפס כךיפעל
 ססר6 סרעס לפרם עליו יקולל פלוני סטופר 6גל וכף' טפמ6 גו קללם 3ו פערו וכן סרעומכל
 חמס וסעקלל סע5לר 5נל סליו, כסעכהין "ו טפו כמפזמתן סן וקללם ספ5לס וממיסן עליו,טס5
 סולק כפו נכ"פ 4לס סכקר5ם סי6 מ"י Sipm SD ספ5לל וכן וכךי כך יעמס % מעמסלפי
 5לס קול וספעס כטפך, טנכ3 לפי *ליס ו6מ לטפו 5פל ופיכס יגיי, ע6 יטפיע 5לס וגו' גכ3עם
 13 ולגבס סנרים 5לומ סמוכחומ שלי ומקשין יגיי, ול6 ערות לי סיויע תלוי טי5פל פיסלע
 ob נתצי ססקללס ונקוטם עו7' כויעים סמוע6יס  וטין יכנרו ob תליי על טכולן ס6לסכל

 גסס, קללם 5לס כי 6על וסרן"ק כולס; וכן "נרסס גענ7 וכן בפלסי נטגועמ כתפרנטפ6ס
 : )רהט( כלל טטס מוזכר bS1 וגו' לטפר סעס 6ת סקול ויוקל טג*מל כן פורים סכמוניסוקין.
 ססכ*ס , לי סיו ל6ויניס טג5מיס סג*ס תכלים וסער פסנ5ס ג7ולס 5ינ0 . אשית אינה)פ0
 תלדי. בעצב )מז( : )סנגל( S'1b סוכ* כל וקין b11D %וי3 כל ומכלל נגלויי ושכינס נקתלפעסיס
 6ותס מגילי כלופל )ערליסען( גילול למון כ"6 לידס לכון מליי 5ין *כן פיומלי סע6פללכ%לס
 3ת מיכל 3ני ספטמ כ"6( לם"3 כסמרו סגי7ול על גס כוסל לידס ולמון : כע"מ מם6ל יומלגועל
 נכיס גידול 5ער כי יערו קי ונעירונין י )רוו"ס( לעזריאל יל7ס 6טלסקול

 ככ~
 : עלבונך נעלת

 פטוכללת סעליוגס וגפסו קטן, עולס 73פוו ס76ס סכג"ו יפל טפיל בעבורך. האדמה ארורה)יז(
 סלסעס  דרך טסעטילו נענעיסס. טוה! קו7ט גכת3י סעלילווז לכן ו5נ5ותיססי וקרן אפיס עעטיכעו
 כפו כי * סזולע ולזריעת סמורם למריסמ דפו סחכפס ולפודי וסננוסל . ללמס סמכפס ופרך .לפוך
 סעופך מליסמ ס~ס גפם ~יכס כן לחפסי לסולים וגם)ניס טללים וזליעס מריטס סקרןס~יניש
 ע3עו על יונם 5ס כי ימכסי hS ז5ת ופנלע7י וסריגי(, סטכן ונטעי סיעת וטללי סליעו7וזריעמ
 יוקיפו עלי' סיול7יס וסעלליס וסגספיס ו7ל7רי קון ססתי6 נורעם bSD1 נתרסס סלי ל*7פ0יכעס
 לססליעס יסלמו וס3ינס וס7עמ ומעכל ללעסי סכמומ 03 תגעימ מכפם כן ו7ל7ליס קתיסל50פים
 גדלי ופלגת כפסך 5ת טמל3ת כמו כלועל י ס75פס גתקללס 76ס"ל חט6 5חל כו 3ענוליומל.
 ול6 פ5ליסס ויליל קון כמוריס ליעלו ס75פס מסיס כן פ6ליסן. רע טעיייו סכפטיותסכמות
 עד סמכפס לחס נגמטך מוניי ל5 סלמס וכזנו ולזרוע. למלום ג7ולס יגיעם 5מכ לק לטפסמ~י6
 . ערך עס לסלחם ונע5נ ניגון cnb חיין יפי מכל וכפו . סיע ענע על לעמול ע75טתתינע
 36ל . חייך יוני כל ת6כלגס נע35ון ס76פס לענין כן י פי~רי לי *וי לילכי לי 6וי כקפלוכפו
 ויעלס סיתת ול6 )ננורכת ס*7ונס גס סימם ממכונסי חרכי עגייר ל3ו עדיין נסיות bwnnקוים
 3לי ס75ונס פן לחס פו5י5 סיס כן ועפל יגיעת נלי כמכפם מוטל אטיס וכפו ע5ליסי ו7כירקון
 כפי נסכלח עניניסן כל כי כמ"מ וספוכי כמות נסן טפין וממיס ס3ספס כן ועל כלל. וזיעםיניעס
 יתכן ול6 , החירמן ספכסגיס גסנו bSn לפי , פ"ליסן לופתות ומן פסן 6ממ כל יגעפוביות
 לפספס מליל כי , עפל נלי ערגלן ס75עס לכן ת~י5 כן כעו ולמס' פוז 15 ולע טו3 עליסשלופל
 ויקרא )כ( 0ס: ככוכים כי 6לס גי3ליס וסנן סוס. סיוס עד סמטת 5מל ו*סי' מהליו,לופמ
 ותיו נמוסכלומ לעזר לו לסיות לוקמס, D'bW כי 5טס נסס קרקס סחטת קויס ממלםהאדם.
 לפוטכלומ מטוקמ0 5ין סמע6 וימל י ורסס 5יט *מד נמס סניסס נקלטו לכן נזם סויםסכיסס

 קר6 לכן , מעין לקיום לנגיס לק 7tDS לו וכם5לס , ומפלוס נקנ 5עס ר~ם כבפרס למ*ומכ'"
5ותס



יא נבראשית
 סימם כי סוסי 6מר נסס%חס

~Db *רק סמי Db סו6 ונכון )סנל'"(י מעין לקיום ומא חי כל 
 1 )עלם8י( מעונם לו הריע סמא 6תל סיס זס עם עקרי6מ יאי סעקר6 למון ערולמ לסיכי

 ovh, לשכי רק א סימיש hS וסים ותיומ, נסעים גס תכולל קוג ססו6 חי כל עלס יקמסועייין
 ימיך( כללו עעכין כל עלם מעמלם )ו6פמל טעקר5. נלסון ייכו חס bClb, נכי כל ת, כלא"ת

 י )ל%לק4עעעח נעלעומי סדנת ועלוי סעכיכס'ס7ור ע"ז( )ימזקיל נמירי סו6 כליל כי כ"ז()יתזקקו
 נעל כל 3סלעומ'על וסעסו3ח סעעולס ר"ל לענענדען( 7ער 5יל"4עעעגער )7ער .חי כלוטעם
 הזויע הסלי ולש טעמלםיס, כע"ס סיואי נעקום סויעו עחלף חוס ~OD 'גס- ~o?bt). וסוסתייסי
 סיס וכ"ז כעימ לכלל גס סונימס געמכס k~tW1 076 נכי לכל סעימס גמט*ס גרעם ס6טמולו

DISPDתויה הלעי מלטון טנקל6 סכמם ע"ס מוס ינסס קרקס לכן מכחם פן לסמפתומ דעמס 
 סעקנניס %סלים קנון לכן ועיקום, עוות וקנות סיקף סורקתו חוס סרם עצרי נלסון גס)ותיקלו

 6וסליס מכוני מס כי תומהססי 5מ וילכוד כעו )סיטטעג7ירף( חוס נקר6ס למונס ממון פעיל6מ
 כיר"ם סלוכו ועיקום עתת ע"מ תויה סכתם ולכן'גקר6 לעלעקריין( )ריגגהעלט, חצתונניסעקיפיס
 1 וסעחמיש כליון עעכין סו6 כל-מי ועלם י ע5עו( ומעקל סעעוומ ע"ס עקלתון גמם כ"ז()יסעיס

 3מס קרים לפי"ז סעקל6 וטעס 6וגטעכג6ננ( פלל4בעכ )5ער7ערנען, 3יסעיס( יכלו סי וננוזניכעו
 חוא ול5"5 כתויה ועיעלמו לסיומו לו גימני( מוס שסמו טס 0750 ויקלש נעך"ל וכ"*לענענדען(י שללעי *ונטערג%געח 7עק עועטער וו6וריע )זי5 נ"מ וסממממ לכליון ועקור 05 טסימס לפי מוסמנמס
 מלגוס )ימ'3( וכעכילמ3"י ל*7ס(, לסקימ לכחם סייס ו5מ מסימך )סגתם יכיס מויל ו5מתויך
 ע1ם לס קל6 וגו' מוס 1tDb עם ס*יס ויקלה וכו' כקלס חוס סי5 וכל מויל סוb'lD 5כחט

I1'nDCיעמיס מוס סעמי7 טס על ונקלית מיס ע"מ חים יומס לקרוי לו סיס b'1D לעטפי 
 מלדעת 5ל6 עור, Sb מעוך כסנומ סניסס ול7עמ רעומי טחי ערם"י עור. כתנות )כא( ע"ס:לסוס
 מני nDIS1 סמכליסי לסננלמ סנ5 קנר 5חזמ כעו וסתעיכומ וחוסי 076 עור יעור. סכוכםלמסון
 עוד והעלו כעטסי עעעכו ממועל לסול6מ טסוqpg 6 כלי כעו וססעיכומ סעור, ען ס63ד3ל

 וממסמס ותכבוס 3ד, כמתם ltDD' סל סי6 נכ"ע סגלגל כמוכת כי סיקיסי פססן ככלי כמגוסגלנסי
 סעפלסיט ליעם 5ור, כמגום עלקו ר"עי סל 3מולמו פרנס, עוד nbl?1 ומעליי וכמג*וססעורס,

 עקגו מפומ כשעלס י קפיכיי גופו טסיס סחטי קולט מבלס לידס טסים 6ול 3כמגומ מ"עי37ר
 ישתטה ס6חל ימוק וסוך גסעי' תוערי עול לכמגומ לו נסמך סמטה וניחר מעם גלבע עכטססיס
 כ67י' י יעור סנר*ס סע4וכס מכעס פלי6מ לסורות *מי דר"ח ונ"ל קונס, פ טסיס ונעלמויודיע

 עוכ7וי למוס נם יגל 3ונעכ6 וקעיטין ילסיעין חיזו עמקלפין עיין( די דלוין נלוי )יתלוגעכילט3"י
 לאן lwrw הגא( מכעס* ול5לפ6 לענ7ע קשוט btrS' 5ל5 5תעסרו bS הלין )ווזלין 1bri')חען
 ירות גזעכם יי5 לזעןי עזען למינין 3יס ו"ממלפו ו5תרסיפו התילינו סכי 0757 עונדוילסוס
 עגים וזז דעמע3ר6 ו3זענ6 י ל3ל רום ססו6 רסיעין ושחזי מוליום עציי סכי נגויס סריסקוים*
 י7יע6ן ומשיעין חיזו ל3ר ולמזי נגויס ינכטכם6 עת5נ* לוח ססו5 י )נת5נ* רות ושמיס קוים6לום

 רקיע 67יסו גטי נ3ל לגל חכוכם ד5יסו עול 6( ע"ו וטס לנר, גשמכם נק)ניטין 3יס67ממעו7ען
 ולנכנע נישו ל5מחזיס עור יספי ועולי ככניה והיכן וסרטוטין רעיעין ניס 5ימ כלין עלדרכיך
 6קמכלות6 לינג7ע גסו ול5תמכל5 ל63 מכיעי 3סו לעייני ופזלי ככ3י5 קתיעין, ורזי עלין3ה(ן

 סכעלס eb לסייר 5ור כונו סעור מגס ניגס, ליויעי סיטי 753 סס )נ3ו6ריס וס37ריס53גפיןי
 וכמיגאע, 3סריסון עטך על זיקר לנוסין . עור כתכומ טתרגס ו5וגקלות . סגיעס ס"7ס נגססוסגקתר
 עכיסס י עסמעי 3ח57 7קל5 5ול  עלת על 7ר"ע 5ור עלמ לסרכים לעמסענויר

~DbS 
 סתט6,

 סעוכע סמעס *ול כעו 3וי )נלסניט פעין 6מ עוכע כו6 ע5ד עלוס כשסוך ס6ור כי 3*ל"ףייור עמיל ל3י  דעמ עס חיקר ל3ומין עור כתנות ממרגעו ויצ"ט 5ונקלות נטעם לואר וקרובכבסריגו.
 )ימרו סעלפל Sb כנם עמס tSD~D נקרם )נ"7 וס3סיל סגלם כשור לכן . סעין 5מ ועעורספגטי(

 עתלים סטלג כי ו'( "'ג )מזליע מנגע כייס נקרש כסלנ עז0 ל3ן עער5ימו סנכרמ כנע וכן י"מ(כ'
 עד נזסלו יקר קולס טסיס עוכ, כמנוס ככס ווייק( )נלענ7עג7 נו עלסקמכל סעין 6תועכסם
 סגך על 3'( 4י מ"6 כפכירטל" (bwb1 מעלל( )נלעניעגד יומו ועעוריס סעין 5מססכסו
 סייס וסרס לעלס 7לעיל5י כגוני דעו ל3וסין וכיינון קכ"ס לון 7יס3 על5ס זסר5 7ייגוןכתנומ
 עולי כמנומ נקרעו הוסס ולעוכ סעין nlc)ci נסס סיעדת ולפעולם Tb~, כמגום גקר"ו ונמיל5ח
 סייר: כעו וענינו ענר blt-D גי( ע"י )עקל 5וכ מנוקר 5ל 7וונס מכעיס, עיכי יעור עןעור
 כעולס עיותי סיס ס5דס כוכמו לרעתי ויגיס 3עלו61 ימיני סוס סייס 50 מ"5 . האדם הןשכב(
 3טו3 לנתור עעתס טיוכל טו"ל, לדעמ ? ימיימו ועסה טדעתי שען בכילתו ע"י ~שעפנועענו

  לדחס עלמ עס עעכו עלמ ותצרו 5מרמ לכונס ימקלות 7עמ סעפרעיס סוגנו )ונחגסונספוכו*
מפך



 גבראשית11
 לכן כ*)סי', נוסיימס וכפשם י 3כץק 1bD סרגי) 1tftw1 כשף סו6 כ6מnsns 7 ו0כ-ף הפינס(מפך

 סענןוס,) סאתי 60והל Sb סעודם נוס יגיע bS זו במכונס גיייומו ופעתס 6ונק)וםונתרגופויממפיטו
 את וינרש 3כר( כעי(יס: לעמרו גצך יסוג לפען פייס, ען פרי פרכו לפסע, ימל % פוג%ן

 סעקוס 6) 6ח2ו ויגרם )וקמ"פעס,. 6סל ס6יפס 6ת לענת ל6."0 עדן ענן סם3ססו, 6טלהאום.
 קיפמ כו7 גתן המג ,לפסס כפים מכן ומס 60יס סוקס )מס )גוע, ,נקיס עטם; )וקם6טל
 פעדרנס 644יס סכוכת ססתכות זו ' נעמיס יכלו) De7S' להם. ואת הכרךבש את : )סגר'ש(עדן

 )נ"ע. עקיס )0יומ פעכו נסגלסו ונלוע0 סחותיו )תכוכס ו0תמ)פו . סגן נתוך ני4 מיקסי4ע)יוגס
 .לעש ויומס , פעמו כעמוס סימם ורע טונ "העמ י וספרי יסר סירי כנ"ע תו 3סי נתסוס ןחר4

 סיס כי י סלע סללך גלנו ספ5ייל מעל נסרגס ערגים סיס ולי י עיעתו כע)6וסי(עגעחס,.סיו
 סחכפס סלסעס כפי .סיס מעו)ומיס וכל י ית' כ) ל76ון ככגע ויניס טו3יס ג5יוכיס תעייפוס)
 פסגתי כ6מ7 קוכו 6ת )מעט מכמסי וסיקל טע)יון סכגו7 3מכ)ימ עסוקן כי-סיס סקנ"ס,: גופכטע
 כופי( מש מנעו פ5י כי סססך, 5י 6ל נפייס סוס נלי געור נעוג פזוכך סיס כי נפרוסימפרוס
 עליו קסם גלע סנסילס סיתם ע"פ נסילס 3ע) 6ז גס טסים qb י 3לע וסנמילס קיטוני )יעלרק
 (9bb כעת 6פכס ל0סרף. כנטן תוך 6) עלפו ותלמי) כממו 15WS 3מירי4 געל סו6 , סס%סכפו רעי )עסומ 13 ס6ססרי סיס )עו3 ספפס טנעו עד וסתננרומ סת*פ5ות ע"י וכק' י ענעווגני
 גלע סנ0ילס סקנס. 6) סקוס פן סל6סוכס פן ספוכס נמיל0 גו נממ7ם )גיע' פקרס )0יומגורפ
 חזקם, פפס)0 נו ל0ס וים מעיד וסולכיס עתננריס DIS סגוטי' סכסומ לחסון, כעגע 13כתסוס
 וסמ*ע%ת געלך סתגגממ וסריך ע76 עשו קס0 סיוג 73רך 301סירס 3ר4ס, ולגמול לשמסמומ לוונקל
~prg,

 3ע3חעס סו* חייו יעי וכ) נכפטו, מלוס 6ין זו ולאגס סמורם. פסריס.,עס"  גירך ))כת
 טגעומ 036 סמי סיעים כ) 0פמ6וס, כסס )נין 0עטכ)ת נגפם מפיר וייפלס. סריג כיסגיפיתי

 6מ לססמימ 3)כ וימרועעו סמת6וס כמם כמות יתגדלו ODD נלעומסי 006 ימי הלמעות נזוזו
 )עתוי תפסול סעסכ)ת נכסס פעם ספסכ)תיטכסט

 מכסם 6מ )סככיע וי(ע3ו7ס ממורס פטפלמ ע)
 סרילומ לסלי )כמ )נקי ממפיס לכות עע% ומסיס ו0פ5וס, ממוכס גנרלי על תענוב 3לספסיוי4
 ונר. הסרובים את לנ"ע סקרם והשכן b~p; טיפל נעם 73עמי סעכוון סו6 חס מרע,)ננס
 וסמרם סכלוניסי oib, עכורים טרי גי ימני מא סחתין לנ"ע, פקרס % ס6דס לוכם כאסרכשונר

 וסיכסכת )פע)סי גככמיס סמורטיס )כלוניס )סמ7מומ פעומ7, סגו ספסכלס כפם. פ%ספמסמכת,
 מפיך ספמססכמ וסלנ י ספניפימ ספלמפי( Sb פעותך סו6 סגו ספמ6וס כמם פ5ד יפכסוסע3ודר(, סמוכיי חיי ען 73רך ס' )מכי לי(סס)ך נתרוס פרוס ע5ב6י כ6מ7 קונו Db )עכור 30760י7
 נסקי סלעם למכון גידש פחחית חלץ יתלע, י5ל סלילתו כפי מעיד )לכס טעמ6וס טכסט כינייו
 3רסע ה6ס גאבון cS פ)6ס ספמיוס סכמם כי ו0ע3וי0י מתורס עו) ע) ולסמערער ושיומר,%דק
 )ס מוגרו cSb כ) י 0פ7ועס וסכנתך וסעפמל0 סעוסר 3מ6ומ כגוף ומעגוני נסים נמהרתוכמלי
 וננעם ססחמס, על ססמתר( נס ויוטימו ספעכלת מכפם על )סתגגל כרומסי 3מר3 לעפושוחייו
 פממו מר3 טבולי טערי Sb ולקרנס מכייס מכמינ לפכעס 6ותס לכלתם יידפס עד סססמתסמרנ
 ו)סו~כ' סחייס ען מדרך כרטוסס ספמכלת סנפם 6מ לסססה2 סרע ל33ס י% פעית סמ6וסרסעי
 לסלוע גייס D1'P גסרנ ס' עלחפת לסלחם עופדמ סי6 גס ספטכלת וסנפם י לכיח ספותנכמינ
SDייספם ; סמורס נרים נקם כנקנס נמר3 י פכיפס )0 סיומיו 60וי3 על ולר7ומ סעמ6וס סנפם 

 3ר4 תמננר גל תרנ כסנויומ כלס הכסג ספכימיסי עוכי" 6מ )סככיע חי) שורם סי6 גסספטכלמ
 סעל גטרמ ממלים סעסכלת מכמס ס3י7 טכוס ט) וגמלג סלסעסי זלוע 03 מעמו), 31* מזדוןיד

 מן 03 )ע5* וסענו7ס סמורי( עו) תמס )י4כניעס סעת6ו0י גפם כחווו כ3 סמורס )עותרותגי*
 סתלנ וגרס לעולסי סמייס ען 73רך עטליס נחרך Sb n)ss-פוס, 3גתי3 5ותס ושכסג מיינעימי
 vb~ נידיי(גיתן

 לטופ וערע )רע עעוכ סי* עתספכמ מלס , עמוס ע)מפמ ט פלחעת נס )ס)חס
 חרג 0ג0 וסע5וס, סמולנו DD"' פעולותיו כ) לעמות דרכיו על יסכיל 06 י לו סכמונס סגמירסלפי
 ו6ס י כחומל נכ) ספמ6וס מכסס 5ת מחמיו 03 ו)י(כניע נקרנו חדל לגו לעסומ 3י7ו 1635מ%'

 ריסון לכעס, עי ספטכ)ס כפסו )מעמית ני7ו, עסמימ תר3 סנרן , סלע )3 י5ר לירכי ילךמועם
 ממרועס סכע ס)נ י5ל נע5מ 06 ס63יס, סנסירס )פי נפולתו מסמני( סמייס ען דרך 6מלמעול

 ססיש ען דרך נענוק כמוותר מעעוד סי6. מכס מגיוסי סעססימ גחרנ )טסננל c~bnne סכפס13
b1S)S(סעונכיס רנ Sb כי ' סמייס גמלך ע)7רוך *ים כל רג) כף וגעגוע סמייס נתיג Sb פוקסי 
 ספמשס שפס ע)  (olb מפסול סעטכלמ כנמם ו6ס קלס, ס6ו) טערי ו)סני6ס מפילם,עומ
 סמייס טפרי פחסי פ3וD1nDS  5 י ס0ייס ען ינן 6מ לסעור מעפה ספייר(, סמורס ידי על3מר3
Wbi1Wh) ו)סזומ סחייס נבול לקור )עע)סי 6סכ סמייס נקורת ותגמס 6)-עות' גגתינ מגטקס 

ככועס



'ב ד נבראשנם
 עבין ק78( כמסריס לוילה 5ם מטרמיו ען וסות סמלץ, לסט OWb1 י חלס מסייס 63לן ס'נכועס
 תטוס 3כל כי 7נל, לעטיית עזם תטוס סתלס3וס על ויורם 3רעגגעכ7( )ג~סעגי, וסמל0כהםטליפס
 6מ כזפ( ('S~ptD עלם'י לנומיגו, 3דנלי ע65תי זס DS" לעויס וק"מ ויתמעס, סגוף ימחיטעזס
 סר*טוןי ovhS ת5ר מא כרוץ מס ע"ס( נ"נ )נ6נ7ת 7רנומיגו לולי נעלך סנ6על סמוכך עעסחכרוס
 olba ממוררי ע"י כי 3י7ס, פיפיוס חכ3 סנ6ער תורר( חרג נרפסי סערו סעמססכת סרג עלוכתן
 לו נרפסי יליןד נרקתי כע"ס מלני ען לססנימס סער )נעח נגד לעעו7 נייו חרrn~b 3כתלו
 עלחעתי( לסלחם כתיג תורס 373רי ססי6 כן'ג( )ס3מ הערו ירך על חרצך מגור ועל , מורסתגלין
 כח וכן טונים, ונעעסיס ג"ומ מת"ז( )נ"ל *ערו וגקסתי, נמלכי ס5ערי מיד לקמתי מולסיסל
  7על6ך חל63 ררותינו ו373לי סיפיות, כחלנ ח7ס ס'( )עמלי מרג נסס י(כסונ קלגסו סעס6וסכסט
 סלילם ל'נ( )תסלים יוד מתפלל סעת6וס מגמם טל סעטחית חר3 ועל יקהיל 610 סטטן סו6 יסעוס
 3ע6 על5ס גיקירי ליס 6וקיל o7bS קמ"ר( 6737 נסעמ5 רכ"6( )ויחי ונמכ7לס3"י נפטי'עחר3
 bSI עסתגי רלי יסידיי  77נקות6 ו63מל ימיותי וגלגלן יחי67ס 7יסתכח נגין 3יס bp)7nbSענים

 להתדפקי ותמי 7)נסיעגומ5, ונ6רמDD 6' לנמר סקי נתוך סמייס ועל סס"7 לעבריןולמסמך
 63סר

 ס%ס 5מ ס5לסיס עמס 5סר 0ר("7 וכף לט3 ועיים לנים מט3 לגוונ* עגוונ* ו)נתספך7עסתני
 גורס 6תר גססו* הין י ענייסו 3ח7 סחיר נקיוע6 ק*יס ול6 חיים, זיונגין )נומ6 וענין רתעיזעגין כיני זונגין גוונין לכעס olb בסתני וכיין רכו' לנים זעכין לט3 זעגין לגייסו 6תספך :דין וגו'יפל
 עילס לדיג* ערמוני לנים מט3 57 לפטר* 67 עקטר5 סעמססכת שעתספכתי מלנ 7* ועלליס,

 )ח"6 7עכ7רט3"י ונלקוט'ס וגו'י ורע טונ סועת ועל 7כתי3 ורע ט3 גכל5 סי6 עתססכמלקר63
 ואיסי סי5, חיים ען נס 57סונר 5וריית5 נגין , וגו' סכרוניס 5ת לנ"ע olpn ויסכן כ"ט(היען

 : לס"סע לו )נתספכמ מיי ל6ו ו5ס 7ילי' חייס קם איסי גם 3ר וכס 06 37ע"פ5ולייתי
 לססתעם סטנלי סנטרך זע סר)נ"ס וכתג )רם"י(, עעלס סל ענין קורס כנר ידע. והאדם )א(למ

O'SDD)וייצר וייעל כמו לענר סעתי7 לספך נר6סו ול"ו עם סעתי7יס 
 כפי וייחור 3ק7י)נס ספייור נסערו אפור ע"ד ס63יס 3ע6עריס 7וק6 וזס ו7ועיסס וילךויקם

 למפר ירלס כיסר העכס )%יעסעלפעקטוס(, סעקו7ל סוס סענל לקרו* ונכון ' סעגיניססז7עגומ
 , 3ע5עו ססו6 סגוס6 ען מעגין סיסים 3ין י לפניו היקופל מענין קוים ונז7ען סתמיל 6סרעגין
 כקן כגון מפעל 5ל סטס גק7ימת oil~S1 ל73י 3סעל יטעם rb מגס o~b, עגום* סיסיםנין

 ענר לקרעו נכון סזס סענל וענין גליד5' ע3ל 3סעל וססתעס סכום* סקייס ייעיוס76ס
 לסמר ונסלע סיס ס*דס וייע כתינ סיס *ילו רם"ין ם5)נר וזמו )פלוחקוו5עמערלעקטוס(סעוק7ס
 וטעינו *ניוולך 5ת מריפוי קורס רם"י סל סרס 5מ פקד וסי וכן ונו',טגטכ7

 )נ7ל"
1Wb וימקד 

 כ"י( )סם 6על סזקניס ו5ל וכן ס7גרומי עטרם קרס כיד( )מעות 5)נר עמס ו5ל וכןסי'
 ס5טס 6ל 37ל ו6ליסע וכן , לכן קורס גס )א"נ סיס 36נר ודגל וכן י סעמגס ען3ל5תו
 קניתי .עיפל: 5ין כעקושות וכן DC'~b וי37ר כתיג ע7ל* מניס הגע זס 13 פי' מ'()מ"3
 יסיס גינות כמטר כי לכ', קנין לי יסים סזס ס3ן פירם וסרע3"ן ערט"י, ה'. אתאיש

 לכיפן מכסן 5ל וגריס וכעוסו , ס' ק7ס סיער 5ונקלוכו יצרי וכן 3ור6ו  5ס לענודכעקוענו
 ס5לסיס 5ס שלבסיסי *מ חכוך ויתמלך כונו ס' 6ת ימי 16 מעסי 5ל סעס 5ת 717ויגס

 זס לפרם ר5תס ול6 כעסי לסגל ס75ס קגין כי סגל וסטני קנין 3סס ס6ח7 וקר5ס נחיססי(לך
 ונס על עוגם וי7עו hntb 9nbS IbDnD סכעלס 31)נ7לם ע"כ. מסגיי גטם לעס גכמנ ל6ע"כ

 סג7ולי סוגו על לעגור לע3רס מחלם טסי* עפני יומר וסיג מחטיו עס על י(מעררוטענתו
 העלס bS וע'ג י ס)ניומד ססס bicn י סטס 5ת 6ים קניתי והערס 73נל סרגיסס 3ן לס הנולדכיון
 5על סונמומף.מס

~ag 
 למם כעוגו זס יסיס ל6 והעלס סענרס עון מומו על לסתו7ומ מוס מולס

 חייי יגף כל לס' ונתחיו הערס חכם וכן לטמרי ול6 מעם סטס 6ת זס 35ל זולסו למחלכצודו
bS1onS ,סו5, קנ6 6ל טעו קג6 ס' כי 6חל ליל תטתחוס ל6 כי תורס יעלס זס ועל 5חל 
.fDסכ3ו7ו כסענרת סגפם מתפעלות טעגיגו קג5סי עליון ע37ל 3עקל5 לפייס לטונס עקתר 
 3ע5עו טסו* זולמו ליחר כ3ו7ו לתת מלטון סתמיל וגס רשויי לכלתי סר5וימן

 קגיסי נלסון סיכוי
 י סיקוס cb)p תעל ח( )יחזקיל עורגו כי י כ"כ מיחס זס ויין קגיס כוגמ על כביתי ססילוסוגדל
 פטעס olall 5ל. 3ל" קנ5וגי סס כינו קנ6ס, נלסון ג"כ ככלל וכעת סקגטר( וענין על5ילנען(ילו גיטי עיגן עייגען פער5גל6קסטע )5יך ס' 5מ למקניט ל5,םי נרזיתי כפסעי שככי , סי 6ת*ים קניתי טעס ויסים קכ6ס )נטרס סס"6 נעלי כררך 31* )רסנ"ס(י סעקני* עממנועסיי
 על לחוק ס', לכחוד טיקני יים יסי' כסא סספךי על קין 3טס סנן קר5ס תעיי נגרסועוני(
 קגיחי c~nb ל* ולזע ליווייס. לגלחי עליון כצוי טיעירו ספל נעוגיי ס' נקעת ולגקוס ית'כ3ו7ו



 דבראוית18
 סעקל6. הלמון, דהו ק5מ לס"ז טים qb טנמס כלל שנססי כעלס על ט%קנ לשדליק

 זר כ37ל ירפס ולהל ומעתועח. ס3ל עעפס טעטתי4 מעיד עוכס לזכרת זו כונס SD ס3ל פסגס ולס""
 לענין קלוג סקנ6ס עכין יכעס ססתנוככוס 05ר כי קותי לסרסי3 לעלסי קנח עעכין קנאניל63ר
 וסקג6ס )6ייגענטסום(' נעליו וסוף מליו ושיוסק 075 לרמוס ,סנ6 לפגר מס סו5 קנין כיסקגין,
 6ומיי 3על ימיי וסוף טלו י קנין לסיום יותר חוי לצלמו טיס וסימלת ססעעלס 3ל3ו מסוסהסי6

 קכ6ס למון סכפוניס יסעסו לכן וסחיעס, סכעק סלוא על פועלם זן טסלגמוי )לסי וסאטןסעעלס
 כסרם וספוכו 7נל וססתילס סכרין על יורם וקנך קנס סרס ולפ", י וסחיעס( טכעק עלגס

 סרמיס סלמס לוס וכלועס )עכטסטיינינען( משנניס סילוק ועל )פטייניגען( , 360ניס. א"קסעל קקי
 )6גגע6ייגגעט(י געליו וסוף נרסומו יסגו סס7גל ויסיותוי מקנין סוים על יולס קנס סרם ככסהלטון,
 )ענט6'גנעט(. קנינו לסיומ ר6וי רימונו סלפי 37ל עלגו טגסלל סקכין סע7ר על יולס קנ6ומרם
 ל"ו( )5יו3 עולס על qb עקגס כעו קבוסי לענין קנס לפלס עקועומ לכעס ל3וסיכו נשגעו ל5וכן

 עקכס סס פיעול oo13b רני סחכם פירס סמפט ע"ד ונס יקק. עלוי ולוגים ~bnbaמרנתנו
 כיעסו ועתרועס סעגיק על 53יס ו6ף קנוס . ח'( )מענית ס3ינוסו זו כוניי חבל וכעם* חיעסלסון

 וי"ו ומהרון סיqb 6 ווילת קגיס, לסון ס3עהסו ונ6עמ ע"ס. ס7יכוק, על עמס 5עוסמיקה עלייתי טען לכן  קניןי  לסון עקכס יסי' דלרכותיכו  סגין טס ל5יונ בסי' לורדיי כנססו.ועתעלס
 לסענר ועקנסי 6סל יוסג thwb )מכ"ג( רנס ו3גר5סימ זנול0(. עע7 ור0 סעס כעוסמיסוף
 סענהי4, מקנוס סעל עוסנ סס Xb 3פרססיי 6ומו עלוין לסיום תזלו 3עטעוניוס לסקווש y)pnס"
 DS' קיכיי סי' צימרו סעומ ונמנע 5מ7 ימרוי ~buD 3עכילמ6 וכן קנ6סו לסון עקגס Y'A פ"ר(טס
 מולסי לו וקנס לפע"דשקיכם

 קכ6 פירס מנס 3ר*ך. מטס קגSb 6: פירם ספסטכיס ר6ם וי4ר36עע )
 עעך יכלם ל6 כפו ע%, חוי ס6ל"ף נעלי eD ססש רעלי וססחלפות ושלן. סעיס קונסען

 סיום כליתיכי 5סל סס"6, כרעלי וג5 וקער %q~S כל6 סרסו עיקל כ"ג( פרס )0יי עמןעקרות
 נחס. ע8י ו63 כלקו וסל6וי ו'( )ס"6 33ימ כלו כניסו ו6מ וגן כלמימיני. וסרוסי טי4( )ם'שסוס
 ט'( )יגלגל סטטע לכלם וכן סס"SD3 .6' עא7 ונ6 על6 מלסו יח( )יסזק6ל מעם מוכך עלווגן
 כנעלי ונקלע q~Sb3 ככמנ o1lcn) (DU'p לגלי כליתי רע 6וכ0 עכל וכן 563'ף. ו% כלססרסו
 קין k~p) ל ס"ט )מקון ונמקוניס סכעקס. עכין קטמי הו קכיתי לפלס סתעס % עעמי4סה4"5:
 קנ6ס: ענין ג'ק גידורו b1DOS. ל" 6מק3ל 7קר3נ" 7חע5 לגין דחוס על יקני סס על5מלהי
 ס%סנמ 5ולמ י7יעמ ידי על כי יאפיים. על יפעם ידע טפעל סעמרמיס שעלו תה. אתידע

 מטוון( )נמסוך יעי נפולס עטהמף ידע סלם כי ולע יסוקים, דנריס ויגס 3יי, ייד3קומממעורב

 6סל סעוע7 ען כ'( )ס"נ כעו )3עסעיעעען( 3עקוס 16 כזען וסגנלסו ד3ר ק3יעוס פל יורתיעי
 יועי7ני עי זעןי וקניעות יעוי לטון )נ"ט( )ילעיס יועידני ועי ג'( 3עעוק כועדו 06 צלמי ,יעלו
 )כנ6יו3 וסג3לס , סקניעומ על ע5*גוסו ידע מרס הן י לי יעיד עי עיומ לסת פקסוסו גה()6יו3
 יעל ספיר )ונוס , מסמר מקוס וסג3לת קבעת 6מס 06 3ו פרסו ז עקשו סמאל "הצמל"מ(
 כי יעועס. י ופינס נמכעס י ס6יס סמנת כפי , 3רורס יייעס סי6 7עמ כי ס'( 3י )עטפיסנלש
 סקמקומ רוס עוי b~w ול6 י 73עמו ומזקות ק3ועומ מן ו6ז , וס3יגס סקכעס סמנרר סיעם כסע"י
 גס צללו יעם בטס כי ס"ס( ת"ס )נעלות רג"ו יחלי גס גונגים ו3זי4 ז 13SW 6חמנ לעזעקום
 ע5עוי Db עומס 737 6ין כעו , עליטן למלק שמסר ס5י 3ע5עותן וכ6ענומ הסקופ סיקויחצשומן
 כשלס ועמיר י 5חמ נעם נע65 ושיכו כוו% 7נר ושין י גקויס 3לי שורך 6ין י כקעס 3ל* סל6ין

 מולי וידוע וכן 3ליעוייומ( ממכונס ניס עליסן ל3נומ קנועות יסויומ כסן לסי י 7עמ 3טסעכוגיס
 כ68( )ס'" לרעמי ועזם , למרעין ועזותן כתרגועו , תעיי נו קנועיס otbSn כלוער כ'צ()ימעיס
 עטומסיס ויעד ייע עמלם וכעו , עם לסעמין עיו70 עקוס לידס קנעמי ננוצל , יהעמי יגעריסו6מ

 י"צ30רומס , סגטי5יס צליך ונועלו י ססממנלומ לסול6מ עטומפיס סס ככיס , סק3יעותלטה5מ
 3מל6יס עיוכק )"'ל מולי, ויצוע הן )פער6יין( י70, ספרטיס סמח3לות עיס, יחד,וי4מק53ומס

 כלועל , ולע טונ סלעת ען עכין )3גספ"מ( סלמ"ו פ" ומפיל 3עס6פטעט( קל6גקסייטען)עיע
 סרם יפעם ונוס טתמ3רומ. מ" יעם כי , תפם זס נמוך זס לסיומם ויצלע סיור י70יוסנמס3לו
 י ליקים ירך ס' יודע וכן 6ס3מיו* כצוער , נציו 6ת ילוס 5מל לעען י7עמיו , ס*סנס עלייע
 כן גס סמם זו ונתכעס , 3זס ,ס ו7נוקיס י70 וס%סנ 30160 לון י4סמ3לות כ"6 5סנס ייןכי
 תעמלי סגלה כע"ס . וסנינס ממכעס קדות ממי ימ7יו סעחנרי4 ססטכלס 5וסס על חצי.סס

 עעם ולוקס , זו"כ על.0נור ידע סרם סכמו3יס יטעטו וספיל , וסניכם י4סכעס יסד כלולומטג7עמ
 כעו , 5מוון מפוך ל" ושינס עעם"ם: עספטיס ר8פ סע3ריס ג6עס סכ5על יחיכס WD1למון
 סר5סון ענולה 06 ונכמס סולדו על כ6ן ימיו ם5ין יתכן אחיו. את )ב, וכיועס: כע3כנם

נעיעל



ש דיישרת
 0מסנממ י(5 , סקרע 6מ עומס , 3ל3ומיט המהצל עלסת 610 6נל , עיפל ט6 זמש)נמיעל(

 50כ, כנען לכה"ק וכמאף עמיאל 0טגי ברייס כ* ויוכל )מער6ייגינען( יאמרייס יתלש גנייתז
 ל6 צען. רשה, 1DWS: ומלעריס שקן עעשם 0י0. מרועש ווניל קין פכ"3( )רנס כרומינווכיעס
 1Wb pb1 ט0י5 מסווך עם ל73ו לסיוט ט , %ן כועי( להיות סגל לו 3סל וטכס תחצלמלמקיע
 עו3ז ליריות טנתל קץ הע ? 4ע 3עדכי לי(ר3ח2 לו עי( וטסתן, שן וטעו 36יו רק 60רןנכל
DD7b, לקנוס שדך 6% ל3ס יגיעת וסיט וכדועסש שקיטס י(ייעס ענוים 3עעל ליגע לו עס 
 יגיעת עירכי י(עופלס 6יט לכל ת6ל פס י6 6ש  לחצם כי נרסס לכן , עעי(ס 6ז מסיוסעעיש
 ומטיס , ת3ל %סי עעטי סגלי יזעיק יסרייוייו גל 6יס ענני י(רסולוס 3עקועהם ללוןועתנודי

 ל0סמכל ולי(תרועס לסתעווהר עוכנמ יותל כססו Db י6% מס כי וספקי עכופס עקום לוסו6
 חמי' עט0 ים פנסה יעקר ייסק 36רי(ס *נתחיכו נחרו זו ולקרס , 0גפל5יס 33רו6יו ט3רועעומ
D11k~Sעסק סו6 זס כי , %ן רועי D'b~ ו3זס סנוף. על עול עכוזיי וסיגו 0עחסני( 5ת עירע 
 0עני6ש 9צ' חצצן מעים ננמל6חם ל30ש נטנ3חם גרעיונות למשט חמוכל י סריס יוכל פגויססנמט
 , נפסו לי(ם3וייופ תכויס 0יו י(עקועו,2 נל ס3סעמו qb וסגל 60עתי, שלעוס bb  שרט6ח
 65ן לעיקם נענין וים י כמריו סנטים  לדורות נעו 6ע רועיי גסס י(מגהדותו ישתוה יכגס"הע
 עגל ועתכחקיס י לענודת וי(עתטי(רש סעמקיסש ט3כנקל כמטיומ עעליום כי , נפסי סועלמעוד
 1SW ישתלש כעיר י(קיט' 3סיכ כגעול י(רחליס, עיר 5ל 3כ"ק יעטילנס כנסס 6מ סמוגסיגר
 געש קיוסס כעס י(8מ ישתלח י טס D"W) "DY י גייס 5ין וטטפת DS)n nlwlbnn יילחשען

 ילעוד , נמסו לי(סנסגות ג7ולס שמנכס ייגועה( לעיני סו6 י(רסלש ע7ל סכ0 מכ"ם( ונמ7ר"5 ,יש סוף נעשי( פעין לתוף עולי( לכנוכו', עע" לחליליןי סווך' י לסוסרומ קכנ" לקרכן, 3טר0למכלת,
 טפו כנין כל סו6 גס ויקים י 30סעס ען לעטי( נופל 6יס ימיי( ~bSעעגו

 רע'"
 וסח'ש 5י3כיו

 כענין רועם, נקרץ  י3ל על ורעיונו עתסנתו 5ת ו0עטיס ' קיום נלי לסיומו ט לענויםגידיו
 נטכס לשכול 16 נס לי(מעסל %ן רועי( יגל סיס סל6 לכו סיוtes 65) )תסליס 5עהסורעהי
 ס3ל 4ל'6( 5877 סרקי ולסת ט לסכי יגריס לעבין לק , %עכס עעורס ולי(תכקומ חלנםלכמוס
 p~nm חג' 5מל 3י(י6% סוס הספנתך 5על 6'( קנז )מק"ט ונתיקונש , 65ן לרעום 5וס3סיס
 3כ3וי ענין ט0י0 ס3ל על ק7עונגו פעלו וכגל , נקי כעער ר6טי' סער וכו'יועין

 ועל עלית,
 ולי(2לחצס לי(מעלומ %ס ל6 , 76ע0 עוני סיס נךן 6ענס י עימס נססיינ b7W' יותל עניןתסיס
  7עם לשנער סועכייס %5מס 3ד3ריס לי(תעסק כטסו 6מ וסספיל מוריי 36ל , נפסיח6n1SDW 2ל

 סב %ל לעימן וליס *סרן עלס ולית דיין D'S1 זין ליס 5על קין , ינ"ע ונתלנוס5ילייסען(י
 לסימן D'b1 לתרן עלס ו6ימ ייין 4%ת יין 6ימ 6ער וסנל ו רסיעי6 ען לעפרע וליתל%יקף6
 %ל רודף ל3 נזל סיס ס3ל טנמbh9S 3 וכסיתי י לסיעא ען ל6ספרע6 ו5ימ 7%יקי6 סב5נכ

 כי , סגל ננך6 ו05 מיש 33עלי ורמס עגסינ , %ן מעם כעמס %ן ו0סרלס סעדועססתווי
 ס4הק, Db 3ס לי(רסיע זרמו ימנעו 1ל5 , עאם מעסועיס עעסס סעס ס3ל סרסררותסכ3ויחם
 עעשז, כלעו הסוט , ל3 ננס כל 0' מונצחת סל6 , סכל Sb ט ויטע סכתוג 5ער לעס כינליוו5ס

 עגיט, יסים 06 ימים. מקץ מיהי )0 : % למגי נר5ס ולמס י(ר(כגעס. מא נקרנן סעכהןהלעיגך
 זוינו לסחויענו ימין וישתוע געסס, עתי עענו ידענו ל6 5ייי( *ייניגעל )נטך מוענש, ען53מ7
 י(תחלת כי ייועי ועט 6ין שרן גמולתו, תי(יס יפיס כתו , מנס למון יעים נפלס 06 וכן ,סעוג3ל
 יאט ליל סנקצ ט*על )מכ"ט( דרס נסלקי ורמיתי , 3עקר6 גויע ל1D1pl 6 ק5ו  נדע סעעעסיען
סל

~pD 
 לפכי 6מס גס סקרינו פסחיר(ס קלננוס לסקרינ יסרבל עתייין זס S'S3 לנגיו eb 5ער

 לעינו ועתל3סןי %נו ע3כולוס 0ני6 וסכל פטמן ווכע קליחת ע*כלו עעומר קין וסניה3ור6כו
 י(תתלת סו* כיהן פ4 כי , יקרב תקן נלטון זס זען לכוין המסל לכו, ניזקן. כי"י סקנס זודעעטס
 , ~chSD ככימות על יורם קביל כי י ק4ר לסון עס כריף קן ולטון 3'( ק"ו )נ"ע סיבירשן
 י(ככימס על טיוכיי ק5ן וכן ססנולתי בולך קבור 7סייכו (pp) קבול לטון ק5ל, עמס מוטבלוטוב
 סכיהן 3ד3ל נסיןס סק054 מע"י כלוער עקקע( , )ענ7 ק05 לסון קז עמורם נגזל סמיליס()וקלן
 וגפטכו 706, לענין אסונוור DD' ינקו וכנב , ועסו3ר טלס נסיותו מחלם כו סיס סל6 וטוףקן
 סים ו6ף 5ייע( סגיעטעל יער )6נמ*ננ , קליל זונן עמסלס יכייס עקן טעם לפי"ז , ננטול0מגריס קלי כהו q1D1 קן ענץ מירטוסו ו'( לנוסע לך ק4ר טת יסורס וכן י סעס נפט הנקטרק5ס,
 למודיעו, סכתונ טנ* סעעטס זען נדע סל6 בעם , יותל 3זס לן ניח* ע'ש , מלטון ע5ד נוסלגעגס
 חצטעס י קן %על ק5ן ען כן חן סנן עסרס משעל וכתו , לסרס 5ל6 לסחוס סכתוג, 7ר511ין
 סיוכרפ, עד כח י(מ5ע5ות ס5ריכיס 37ל על טוכס קיק סרס סעיקל ו6ף , סתנו6ס ק5י5ת עלכק
 %0י5 ע"ע לנד ו05310 סולכס לו מיי ודם*ים כמ3ו6ס רך דגר סו* כטסנכרמ סורח ק5לוסרם

כין



 דבראוית18
 לעולס נח ני6מ סרם כץ טעשיוזפכו, למי nnbs מש כן קמ,סי,.ט מטע קמרת ענין יישב%ן
 נענין ע6י ע5עעמס :וימו על%ק כלי'. עכלי . חסייס וסיו ,וקריועיס פולגות י עתריסףז לסם .מי0ל5

 וענו6ל לרומיי נסס מס ךס"? כע"ס הצע5נון.,-צונו 'עעעסיוו .זס,-כתעט' סכסונ :ותמרסיחמסם
 כת 0מ6ע5ות Sb 16 ')לס5טלכס ק5י05 נססל , סקשירס ,6ז, כקלגס ,ומפיל טסי סכ6אס שגלי.יומר

 ולבנית מכיו לקרס, סככ73 5ל סכ*ס ען 530 סדורן על' סמל ,מכנס למון מנחה. סמט6ס:לקמכם
 עסס' עם6מ לטון ויצטפדלו,

 ע3י
 06 כי רפ"ק סקירמו כעו ,בורן 6ינכונלסון. כ"י( )7ה4'צ ט,

 ,הביא והגל נד( 3'ן ויקלס עע"ס,לקז0 )לויס(, מקבל סמלגועו ל6ם 6מ מס6 כי לטתכפיכם"
 ,סנים וסכל לק להצל 0י0 ול6 ס%, עלמ,:גס עספ?ע סיס ob.. פסי עקלם ,סוס ער4 החש.נם

 ולסם כ69י יחי לקפן שע3ו6ל נמעלימ, כמלויס bS'-ס מ6ל מס סוoa 6" עלס כי' וימכןעוטשות

 וויכ7יגע( )ייועל 3עעלוו,?ו :סעל31ס ר") סו6 גס כעגתו, מזכירו סגל 6מ עסזכ-ר וכיע סו6, גסילי
 לסון כיכיי4ס ס0כ7ל ובולס 7Db, עכ? , ושל סע" וישע. %ן: כועס לסיחם ננסלו כקדוםכעלו%
 עלת יסעס טכיסס ועל כעהנכל,'סףוףי על נוסל סע" ולמון ספכיס, כספם על כ"bS SID' 6מס'
Shעל ססעל יסים ,סנהת סיעום ועס' סילל, ען כסיעתיים עיס וטיעום ס37ר, 6ל כס0כסייס 

 לרעי( סי6 לעולס פכי" לטון 6תל 3י"מ וטיקום סקר, נ7נרי יסעו ו6ל כעו ויצור וסייגועע7ו
 ובלנס וכמיודעי קדס.לי מן רעום וסוס תלנ4 איכקל1ם ה. Pam ה%(: מא כמקלטון
 כהות יטעם 5ל וע"מ . )וווסלגעמ%6ין( וכמס סעסועיס 11DS ולנענעי  ימרנועו קירע()תעליס מעיי rPns ו6טע0 מלטון טפרטוסן צ6ס ממכוי כמסוים bS טעם ל6 עענוי, כמפייה ויטעהעכו
 : י"6( )יסוסגנ בכיי יל ססליונ0 ל6, כעוניסי

 א4 .גקרנכ": כקין זו3קרככיי נסגל מרגם . לכן,
 סיס לנד קון נמל קלככו חםי3ות 7ל6 יו7יעגו כי סנל, עכממ Sb 5על ל6 מנחהו. ואלהבל
 ספועליס, aDW'1 וולד נמר5ס זס נוס, מעיקר סיס DDn'-י"ס אעכס ל'6 זס, ולרתק זס לקנלסגורת
 סל5 עלם תשיב. אם הלא )י( : rp ענחמ Sh עוול ל6 זלכן ספגוניסי עעסיו ע75 נמרסקחס

 ל6עמ סטלילס 0וכ5מ ממסמך ונזם וסם6לס, סמיע0 ונסיט )כיכע( bS ססלילס, עעלתעפונלמ
 פפ65נוי4מתלמוס ופלאפל י סלאת (SD' יעם מא כן  יעסק( 6ן ניכל עק Wt'b י )64סרליךר4תיו3
 ע"3 וכן' י כמוניס סכם ז' .כ", ו73י4"3 ל'( חיו )ע"3 כמונים סס bSD כעו י סש געלם סל6פלח
 3פא כתות עטן ונאומו 0ל6י פלס 6ת7 נפקוס כתונ עקופומ נכמס וכן לאי לי3 ו7ס"3 סכ'
 וסוך )6ויפעעלקז6עקווירט( ייי(מעורלומ לטור5מ נס לז0 זס יועש ססס %י בוער ולכן סנייעלס
 ' )580 0' עסחך גן סל6 ועזם י ס7מ על ססועע כונס לע,כר סקרונהעלמ

 יו""
 ו0ל6 כ6ן הן

 יבערו .סמעולרומ על לסונומ, )ס5כ נס ע5עס זו נסנרס זו עלס עסיס זו כחס ועל ת-טי05,3
(;hSSba): nnbS יעגעל.6ויסל~זוגנקלןט( )נ6ך וסגוף סנפם טפין סי(סקסרוים פסיתמ לעפ רוב?: חמאת 

 סיאולל כעו כי זינ7ער(  7על )6ונטערלינט סעוגס ע60 תחם סמוע6 ילנן סס מנסעים נעולםוסוס
 עשס מסת נגך6 סע-תר4 יום ככס ר4עמ7נקיס פירור ע"ס ממס כקרץ סנים כומלי 75יי ניןסעססיק
 סלעתי לכן , מנסעי נעולס יחי ו7נוקיס אדחיס מסיו סגוף פן מכסססתסר7וס

 SD לסולומ פמוס0.
 סענהס סס 5?ו חפאעז ועלמ סקנל, נסתם רם"? וכן די% ליום ס"6 לוס וקרור סייוע,סממת
 ו6ט ערעט, נמוך מנמך כעו נו למדירתנו נפעטי0ו סחים 6מ עכניס כי סמו6ר סם סו65גל
 תט*מ, - קרקסו געור לסע ש"61 ועל סוי6 כעו חע6ת לס"י ס" , תיב"מ qlpn ורסעס יספלם
 ( )6וגעערליגען עס6ו מקס רוגן. כענין וגן ל . ועלמ ויפער( (9DT תטי6ס חע6ת סמולי ססוכ"מ
 לעעל0 וימנם6 יתרוסס ירכיו 5ף ס75ס ייט-ob 3 למינו סעקר5 ועעס ו יכריסnhD 6. מיסךוסוף
 יפוייס. ען ממריו גיוס סעוכט ע60 מחם לרנת לעטם (SD1 וסיס 0סוט6 5ז ייעיכ ל5 ו5סר6ם
 לונן, 5ג6ך סעור סר5ק גי 6ל5 לונן מ6י לונן DbDD לקמת ע, )7' נמקוניס תערו 706ועס
 ויולט. פסת 671 קיש()ונד

  למעי
 מלנין חס* 6% יונן ט6מ ויועל י עלך מלטין יילך תונין

 לקין ול5 עולס 63ן לכל ענין טסות י י37ר נכלל וסעוגס שסכל SD כי י ננכח מיעינ כעונככב
 3(, )שסמל סגולך כיי עם6מ וימן עענין מלסוסן , e91b ס6מ 03 מ"* )קיהויין וללנוסיכו .למלט

 עוה"ב סכר וסוט י לעקנל עעלס רומפמ ססו6 , עפנו ,כסמל 6ל סעכו73 ען סכיסכמ פמכסלסון
 כנועל מפכו. סו6 דסימnbun 6 פלס ולפיו י סולמי מכמסי סמנם6ומ וסוט פכל, עתן 3כ"צסעכוכס
 תט6ת מסיס ז6מ "'7( )זכליס כעו סחע6 עקנ 0נ6 עובם על גס יטעם תע5מ כי עוסע3עתם
 יסלמו 7טש6 לוקו לסמח עלוס כי נועל ויסכן , ע5מס סורעגומ  יתלגועו , מעש ש וסע6סמשמס
 סכסס טממסר7 י סגוף ען סכסט קמל ס%יחמ נזפן ליל י רונן ט6ת לפתח 5ער יכשילו י לריסקגס
 6133 , ויתמין ג7ולס ג0סףוקקמ סוכן ססתגס6וש שם , רונן סס5מ סי , י(רוסגי עקועס Sbלסוג

 %תום עעלימומ לוחכומ סמגם6ומ n9bDD מעקרם לעעכס י סגטעי ,כשלס .פעסיס ססכסירסמנמס
'S3S,גחלי לממול וימתין סס ירנן סעהם רונן, תעשת לפתת מייינ ל6 06 לפסך. וכן תכלית 

כתוניס



יר רבראשכם
 לסוכות , Ys ססו6 וסחת ס6מ על 3לאז לוח אפל ושסאים יפוענח עיס מעטי לגעתרמחים
 טחן טעונ 6מ טס יפנפן 8 %הצי( 3סטתילום כי י לפונם 3ין לסכר נץ סג7ולס טזכיוומעל

 ממס עפ7 7'( י )מופעים כמו , מלמעים גורל פל סלעע טבע עום ג7ע0 וני(מס7לומ מעים.למולכי
 %3ש לפ5א ר(פסגרח סממ7לו וכפס ניצלי ע%ן זמי טס ומרפ"י t'1WD 6פר ול5ספסלי
 ימיות כסיפת פקוק כי , קול כי(יממ ענין סוIDD1 136 6 תטוס עכע מינו לרעמיתשוקתו. ו* : שערר גלמת נח ממאוסו ספ3אל ולסי , סלוסכי לעולס ועובט סכל פן 13 סי7ו3לפקוס

~wb לנפוך עגנים נכפלם ממיס ני(יממ וניקול נ'( )5סכיס סרול מפסק סרוס נסיפמ ומקול ' טוקקדוג 
 ושרפוטה( )3טוקיס טוק ומס , ייגע ו0כפוליס סגעיס וממתוות , ליד( אכעיס גו מקק נגיסכמסק
 פענין מא מסוקמך( קיטך )ו6ל ומסמן טת6וס על מסוקס מס וכן י 3ו 6יס רנ מפיון מס עלגו
 לקול מסוקס כ6ן ויקרי עליו, סופים ספניפיומ כפומיו סכל עד סמ6וס 3ו מתגרר כיזס,

 לו פייטר 0760 נגמם "" סי%כ יטמיע (Db( י מסנ3לומ 6סמ געסותו ס6יס וכמם סנלכסנסיפרי
 נפגיפיומו יוכל ל6 סטקע יישסע כי )גפוויםםענם6ונרוסע( נקע" יגקר6 ראס6 3עק3וי%ינסו

 מ6סכע%פי )067 פליו י(מעומ7 ספהם על ויפוכרסו ירנקסו מפיד עליו וסופם כוקום1ל13
 לעולס יפסו ל5 הרעמיו סלטע (q1W 5עכ סלנ ולכלאי יגעם וכתפי ו נעוויקקעםסטר55ענ7ע

 פרווע סיוגי 4% לי(עמ3ר(ו פליו הוספיס סמויה Sb לעקם קול יממיפו וכסילו ונמסו לנופלוסומ
 ודליך %ן 6מל לגפפו מנוסם IDD סל6 ססועJS3D 6 ספכיפאז עגייימס ע35 קול ופל יכנססו

 : ו3נ* טס שועך טקס טס fb וטהור , סעיפפע( 7כ6י(עעע 'טנע*ונטטשעג7ע
 קץ ססי3 עיי מניך כפלו עפם לך מלס לעס טנט6ל פס על , יחסיו 3טמל אצו.הבל

 Sb 06 )680 כעו י ננלל 3ע% Sb PDS ומלת י פניו ונפלו לו חלי( Db'1 ס3ל נסגיל51על
 גפ3וכ מועטמיסס כל 6ל מכיתי 6ת ויפכו מהד( )יסזק6ל וכן מנעל, נענוכ י(תפללמי סוסמגעל
 %ובו טסיו 0נל % %ן וכן , ליעילי( גמטו נעגול כסטו Sb וילך "'ס( )ורק הן , מועטמיר(סכל
 לסע otpDe צועקים. אחיך דמי קול ~( כלוס: סקר סיקלה 6ין ונא סנן, נענורלוזיר
 מלס 16 סטפיעס מלס תסקל כי ר(ממלסיס ויספרו סקול, על ול6 יאפיס על ל6 גומל הינולגיס
 סטין ור"ממ עלי05, דרך bX~1 הו' הפיך דמי S~p טהצע %5י DS 16(' עלס וסיעורומעליס,
 כלהצל קול 46 נחקיס Db'1 יפי סכמות ומיעוכ י 5ועקיס % מאל קול מינת כי כלל סילוןכ16
 )ישונא cb3 ינגס טפוער( קע וישפמו לויע(י טלייעע קלוע נלהעלם )יייגעק וימואס ילקול
 : )רוהס( 3כז ומרנופו סרם מרגלים w~lb טוי וחלם וכןיתז(

 ופסלעל ננרם לסיום עלי סרוס וגפססע %3ק . ומלפלוס מנסא סו6 רנ כי י 6חי 7סנספיכמ פ6י ומעקמי מדכי גדע לספר, סערו גומל פל לנ נכל rP ססמו7ס סגמור0 סוו7וינעקשי, מפכות DD7S' גששת. הן )י"
 פל לגקס ל3 ע65תי ול6 פניך ע6ה פפממר לקיומי סני מכסיי ספכועל פעמי וכליעם63לןי
 העז ופי (pb, וכי נע לסיום ל3 3כל ויקהל פספעיך יופל מקייק ושכי וי(כפרסי ססליחסכססי
 ומיייס פפסי, נפטי 6מ ויקם 73לך 6ים יסנעגי כי לפותמני, קנס ומנס מנס סמכויייומסיס
 כל על גמוכס כפלספיתמי

~Db יהלי לסמ"ק פטפסמ סן פלס 6מי, 6ל %ם יד לטלום מרעומי 
 וכן סן. S"b1 כידך 4 פכם לם3ילו ס6ופל מלמתיכו כמולגל )לעכטם*נערקענטגנקוו"רע(מגילו
 753ק נרטמ סן ועפם יפקנ. מניעם לנן %דיק סן שנפלת כ37כך, ימי לו סן ליעקב ל3ן6על

 מקופל עזכ6 כפ6פר שסמל פפניך ועעס . מיך( יו6 5עלעלינסע )כעכעמ*סיג שוסי גרפסונפטפט
 פ6פר לסיומו זס פ" על יעיי וסיס ומלס שליך. מני פלסי ונכלפמי.לסכיס גוטמי %סי ;בססוזומו
 6מ7, משפר טסניסס ספפכםיס כפי ססני(י 6ל כמקונג וגד נע וקיימי 6ל פחונם מלתי3ס"ע
 לי סן לך נלך עע"ס פיותכ. וסיס פלח יפ"כ , פ1651 כל סיסלני(ו טכס יסים וסנר ססנעכלופר
 ט סגפ קין כסי65 ס6פלו רנומיט  פעיכם זס לפי' ופמוכיס %וכי. סן ונויס3 , זרע כמםל6

 ו3ויקר6 עי0"די כתיסמ פוגגי וכס גמקכל ופסרמי מסורס עסיסי 6"ל נייכך כעסם ע0 ו6עשיסיע
 6סיכ וכי 03 ל"ו ((tPDbO ונפכ7רע3"י יוכל. עסמס מטונים 3"ר יריי ע"י יף7 מרססלנס

 פוגי גדול סעולפיס רנון קין 6מל 6ימ6 כי( )ק' יל"6 ו3סכקי ונו' גרטמ סן ק6פר מ6ינמסוכס
 7' כך'ע )מקון ו3מקוניס : עאם ויסלגגי %3ן 6מד יעפות 6ל6 עוד 1ל6 , כסרר( 3ו ספיןמגסוס
 קין וי8 וט' 6ומ לקין ס' וימס 67 ננין ושתמלט, 3תיונת6 מב י(כ6 פנסם עפי צולקיט(
 ללע* זכי 37ניני' עדן ק17נת ל" טוי וגו' נמיו3מ6 חיב וננין וגו' by7 פן נסק boa~ 0'מלסגי
 , עקם ס3עתיס קין טולג כל ס' לו וקפל . נמורי( סוס סםימור ג6 י(מסו3ס כס mbloS blaמכס
 פרמ3"ן לסני. סמויומו 3ענוכ קין ייברג ל6 כי סע6מוי על מנע שומו שענים קין Db מסורגכלופר
 לכן )%ו( : למנעמים לופל לשוי סיס 67'ע י 7ורומ טנעס לסוף יוקם ס3עמיס סירס"י עלטעען
 פ6%י כל ס6פל 6תל tOhbp מלפ"ר סלפי י3למון bS-כןי מי3ומ מסתי מולכי לכן פלט הורג.כל

יישלגכי



 רברישא*1
 טד סנני לכן נ'( )מוטע צן יוקס' ט3עמש מ 6ים ט" "תד ל6 ק! א % לו 6עליאמ
 עימך צל 6מט לנן יתפרס תע עקויסי מס ססוצכ י(הצ מססגמס תנכס bS לכעכן מ" תצן6מ

 נים לס לנכוס כ3ס לס ויקרם bS, כפלס ייא6 פמקין bST לס bnSm פ" רות )ושריכסיקדטי
 rp. והיא )פו( : כללם"י ק5ל פקרה כ6ן ועין סיככ6 ל6 לכן סי' סקורה צן נועז( לסוי*ונ
 פו65ו כל הומו סכום 1nSsi לו ססנסיס ללנו וספם ולבך לקיסמך יו% 0א כגרי יכתינ מפסי65
 6תכס קיפו ל6 6טל יגב על כפו עדן גני סנכ"6 מי' עין. קדפמ נור בארץ וישב מכשג:)""כ
 גי. בארץ : eb' סי6 עק %י 0מכוונמ וטפכן לגניכם. לקל6תכס ס3י6ו טל6 מ" הצום.3לסס
 אסטל )יגל'א( ומסלסל גלי טמא כמו מפגו לכוי יסמיל סעמייין ע"מ כוy'h 7 תקש 6"מש

 כל לך 6ין כלטכס סס, לט"מ o~yhn ל0תייי ollbnn 0יו סכל כי , טפמס ע"מ גס כןטנקר6
 5נ%מ 5ני כסלם סנ6פל סו6 לכנס ססונס הימי( כי נ6" ו6מוז0 מליכין לו קכס טל6 וטלפוןפלך
 יסים ככון 0יפיס winbs אים 3'( )יטעא וכמפר 6כן( 6ססי ל" להג סנלכס ח6מ )עכם"ינוים
 % סל bb ונעלי( לכו וספרו כמיס עפים וסככו יפויס כל קליו וכרכלו שנכיס 3ל6ס % גיחי4ר

 )תי(ליס ייית גריון 5נ6ומ פלכי 3טפמסי ר(כעטס וסילסול שתניס על נס כיד טלס ופ65מונויי
(f~pנמ3י4 לסתקלכ % vna~ 3'(: %ש טנמ )ע" אעמל )!ידע )י r~p .לכו סחהעס וגף 
 ג%" מגוך מעיל סס למכו 1פ65נ1 ניח סיטנ גוי y~b סדק נייע ננס 6סל סעי עםססול0

~SDS
 6יט עפי 6יס 3קל"4 למס טש מעקץ ססי6 סעוגט 60כז ויופני יגמלו ליס סבוך 6מל

 פר4 לתכלית רעלו למס עיר. נצה רדי סעטל: 6מל גס עמס נטכם bS פגז נסיף מעילפסס
 ט%ס קסם גס ולרכיו, לו לעיל %ץ ודין סדרו כל סץפ סטאטי %ס סיס וועד תיל קין3ני(

 סלם עיל נקלף פץ( )פ"ט ונעלכין , נפ5*ס פלאיי כלי ומגלי לניס עול מ63 עיכ ינכסימיי
 הלעיס נקלומ פסס סיס 6דס נכי קופוני כי ישפכו סכוו"ס ויקפל שמיס, סכי 6מ7 ורכלח*ימ
 6קי6 3פייכחם לרוד כצלו כמ65יס סיום ועוי וייפעל, פ1ס ולפקמוכ לפסקך וכסיס עפלוסוה
 טכונלחהטין ונקצן" פעכומ ישני יפ עייין 6מכיקי וספדנות יוטס pbn כעתוטפרי

 ערכי 3לטון' עיר נקלשת סימם וסיף ולפספסמו לו כז6מ פעלם יכהן 6טל סל6טון סק קין כיימסמנל )סיסלענגעוו6סנע"
 ל3טמ ספלו 6סל למכי נס עיל 0טס ונסרק עלמי, נלסון כן גקכ6ת עייין כ6טכ סכ6סוני(03גממס
 י15 נעיל 717 סיס ל6 כי פ5וכ נעיל 6כי כיילו למפל 1% לעיל טעס כן מ וימכן 6כן, ע'מכמיס
 בנו כחשם העיר שם : ס7קיוק לו וי6נ0 00 6מי פיקת סניסס ומעכי( עיכ כי "nwbb נפעכי4 כמחסכ"י
 לסוייעכו ; מנוך 3סס קוכם סיס ננס 6סכ ומסעיכ ננו טס קכי6מ סכתונ סחהעט ליעתידרוך.
 לספתם מבמיל וסיס סכספיסי 36 לס4 תסוכמו טנתק3לס פפכי טפס ס' פלפני קין סי65 5סלכי

c513DDסגן כעת כי ס', למני %וים נמעסיס לי(ממכך וסלבס ססו6 פיוס כפסו נו ושכניל Sb ל3ו 
 למענתי רוס Sh'1 פוכס סיר( עפנו 6טר סניי עי 3ו פסיס י(הצ סיעו סיעי לפלס עליו כססכפס
 י(מויק' בסיו נפם כי,הגמ שלמנעל נפתו Sb ר4י(טסתס טסגיעס עי חפכיותו לפסליי ולענשמ3ל
 לייצילו תפיגי וסיפן ליום לו ים" זס וסס פנוך, עילו ומס 3גו טס לקלות 3גסטי ע5ס י(פ*6לכן
 וטעם כעס ונכל יי Sb ל0מקל3 רעע פעע יסמלנל וייגעומ, יאנון 6ל ייללן כמעוקכסא
 6ת ויפפול , יצע שנעו סגפזג מכועס כל על פקטנמו לסוס ימעוככ טמתיו על זס סספיעל0
 סו6 ססס )וסכוי סקויט 6ת לגלע סיסי nplnS. יצפין 6סכ נרמס ספעס עון מלכי לקליכססו
 076 סל נהי ספקכעין ס37כיס פן6מ7

~ffi)) 
 3WD י(כע43ס כת"ס סמסונס פורכי וסוף 3'( י"!

 מסור וסגל קין ענין סבין סס63ל מגס רוס( וטסל עכיו ולסיות לסככע * נוכס שזר(עמסו3ס,
 יתמעט גס סססו3סי סועיל0 מפוכ סיותל סלעון עד סמסוג0י כס גורל ילפיתו 36ל לניימעסם

 הצלה. ערה )ימ0 לכסלס: ססעס עוד יסוט 3ל לסכיו פטפרמ לטוס ל30 ספ5עלכמססטת7לות
 יול כימי סיס לע פגסג כי כנוייסן ספחם כ"6  מוליומ":ן סמום וציי עיס 6ין לנציגו קטלתלסי
 כדי עיקכין סל כוט cn~b פטום טס" למטפיס ו6סמ לסגו 6סמ י כטיס מתי ליזם לקמתסימול
 פפנס לשתיי לני למליון מא זו כלוסל עיס" 'ימס החמס מכנת סיס ש'ו סל 6ותי4 מל7,ס)6
 פרוסגף גלעיני( יוטגמ א3ל0 מומיי גמ6לס כי וח3ינומ ס7עת קל3מ סוס עעס לנעלס טפיןככיסי
 מלנס וסרוגך ע35ונך ערויי סר(לק נקא טרפי מנלסון ע7סי נסס %מיי כנו לכן פ3עלסוק01
 מיגיע עיניי לי סימס בלומי טמרי עינג! נקכ6 ספסרית שתעמו, ים עברי נלסון תםועיוייך,
 למטסים טלקוסס ס6סס ויומס ויעזי. ויסר מכנוס כי וסרסי ריסוק למון נס ע7ס 3טס ונכללע7ויין.
 5ל ולמון וכנמיוי בעלס 53ל עקוסטס סיום3ת סי6 !ו כלופל 5לס, נסס יומס מככים סיול73
 לפך גס כי 0כמוכ וסו7יע %ל. ויעטס כ3נך(למ לטעמו סייס 03 טימעכג סופגת ל31ס כנויסו6
 פ9 וסקנה. אהל יחשב אבי )" : זו פנוני( כונס על נטיס סמי לו לקסת סזס 0כע 3פגסנ%ך

 לענדהם ומתנולייס ומיעלות מלוסיס ג"כ סיו פקנס יוסדי וכן ס' 06ל יוטכי גל סל תןסגלא
סטם



שן דכראשית

 הצתה )כב( : וער כלי עיכי לעטומ 0עפו*ריי סחכעי( 0פ5י* ועוגב. כנור תוגלש )כש( : ייססס
 טים t1)D1b %י תימם הרשי %' 14מה8 : ילקי( ע"ע עברין טל כוק טסמקהם qb לנועל הש.נם
 חרש. כ4 סעת77: סרים Sb סמר סם מא 4ופהש. וכמוולס: 75עס  W13DS ג7ולס תועלם3י(ס
 טס טסות למרם 6ין נס י חיט קים W"D ונתנהל עלעיל נסיות שוי סי' 67"כ 7נר טס זס6ין
 נמטמ טל ס*וענומ כלי כל 6ל מ6ל סס מא S~b קעמ"ןי מסני סרם לנקי כקוי ס" 867כ 60וען6ל

 סוממת טעייה רכיו טלטמ לו ססוליד0 גת 6סס טיחי( ו0י5 ע%, נעעות עעמיס מיניו נעמה.ונמל:
 )חם 6פל וכנר כלועל עוקיסי ענר סו6 ליעמי מנשיו. למך ויארך )כנ( : )793( מעולסכל

 היסולעו י7ס עמס( % ט ויסער י( 4ע יחיו )נפ' 0ר*לש ומסיס נעכך6א, rs 0370~לתפים
 עט0 *מל סלע סעעעס לגו 6ל כתן 6לס גסיו ממי נסוטי 9Db עי( זען זמי עלעל ל0ס 6עללו

 01עוגסר סדרור לעך כי י 3ל3ס ערטמינו נקער וככר עטש 6טל על וכמתלפ 3קל3ו לותווכסרר
 ססקימי כי עטימי מס לי, %י וילים סליתי "6יס רוסו 3ער לנטיו 6ער לכן מ"י סע3ולסניוכ
 ולעי ולסטתימ לסרוק ול6 4כומ עעס מסעיפי לסיום מלז, ול6 עקרם לסיומי( עיקרין טל כוהלזו
 1Pbn 5ל ת"ג( )יגעות וכע5ערס סגסטי 6ת סלגתי כמלו כעיני תסוג זס עון 6סר לכעל0ז3ו(

 סעתנליס ס75יקו וכנר טעי. כילו 0ה לנפלס ועז סעומ* י"נ( )ג7ס ותעלו יעים. טוסן %לי גפ"ועותק
 6מ סעג7ל 30עס כ4 )ע"י כממחותו סעודו ~ov טל סזלעית נבוסס ע65ו ר(טנע עמקלי כי , וסע6עלס
 וכל סיפם, תוך וס"ס טכס ועתגועעיס תייס וידם ovb %לס  כיעות מ6י קעכות 3ריומסל6ומ(
 גלון יותר  היעי פעם אים כסוסך ז*מ סעוטס עון לטיוח אוי לפי"ז כי 753ק יססופמסכיל
 cb~n סל* עירכוי סיעה גפם וי%מ 3נו יס על עווור וזס הסרי 6ח ים טוסך ה כישפכוי
 סו5 סוס והין  עומלע נסעור %53ת פסיו יף ס%רלס, על %ר לעקו ס3ל סל  זרפיומי 7ס גסכי

 iO"D עתנועעש מזרעית וכפס ר6ומ לעוס מוטגיס סקפגיס ס6יסיס תכם'י כעולס. פססעמטיס
 הנירכס על נכי קול נוטפס ססס נעולסי כנר גע65 מעסיס ו0וי' געור 3ע5י6ומ יסנסטסוימס
 כנתגי(דיין 6עו למעי עוגל לק סרג hSD3 5ף עיס0 לתייל סלעו כנ"נ ונסרח סע5י6ומ. עןסמטמקהס

 3י6מו סנ0 סליונס יי ס6טס הנתעלס יטר כי בכפיון רור סרוס  זס סעעעס לומר . )וקרוץ 3'.נ"ז
 סי6 בכי 7זליער4 פעס, 6מר פעם אסו כגולע כעי לנפלס, זרע סטמתת רק *ינו y'nbעלי'

 מלכל 6ף י אלעס( כטיס רבוי על סדעמ קלי מלונם נס מלס ונזם תועלמ. ול6 סזרעיססטתממ
 קיוטם ע75 60ל0 ס*לסייס מ"% לולי, תווצלמ לסיותו ל0טחמ0, כוס סיין ע5י גתטנ hSמסמון
 ליעת גס 3עקלס וכן ס7יןי עטורם O')DS נכגקו עזם נס למספר 3י7ס הפוק וטסיי ע3ססימירס

 סתעעניס אעמס כבחממי( סייגו 3ס, זלעו סטחתת עמוס 3ס 6ין נעלס ממס כטיוט3מססוסקיס
 יולס דעמ 3ל כל נזם ותענוני לצעצוע יפיס על סעעי7ס לעען לס )נטק0 כטסנעל 6נלסעעקליס,
 זכומ. hlh יינם פללם 3ו( סטין נימס גל 3' סיע י3ווומ עי' זרע, סטתסמ חיי 03סמסייסו

 וטפל נפטו. על וסנוכומ פ5עיס נזס וסרוס ויליז 6ים נפטומ כעט תסרג עקורן  לפך סי'  זסועל
 עכל *וחס 3סרסיקו חפ6 לזו לטתיסןי מכ6 6סר על לאיידס כעקוכן איו סמי לקצי 6ל370ריו
 יקי לטון סו6  כ6ן יים סילת לו5סטר לסמעקל. לססקחמס סטתו נס  טסגחל ולזו מגינות,עשי
 כ3ל סימנו 7נר לסייגו יס' עכיגו וסמרנוס סעקור0 אעפ"י י"ס( )עמלי לסמרחצע רעים 6יסכעו

 גוסנית 3סכגס יפועל3ע5י6ומ
  לוופ~עי

 סעורן נייר b5'D דגר טפניכו ילד פלס נגד ושופד
 כלל 6יס ו3עלמ מוליסי רק כעס ם6ינס סזרעק2 נמס סכיגמ ילד נעלס  וכוללוצניטפפסעכדעק(י

 נהים הערי ולוס הנכי. עמס 5ין Db1 כענין כעמס מא סלי עקרר( 6סס כי ל6ססוי עיקריןססק*ת
 עתנורר( יותר עכ6ינ טסו6 7ס סעו5י6ס עכס ננחל סעוכס סו6 פ5ע כי לחוטמיי 6פל ונילילפקעי
 ו6ס ילכו, י%* ננו DD1 6ת פלג וסוס פלגי Db'1 נפם ים וס כי  קיוי  %עון יומר סרוסופייסו פסעו נזס ייגחל  קין: יקם טנעמיס כי : לוזיר עת  ומוסיף  סעור(.  מחם 7ס ירירת יקס6יגס
 עונם קין 6ת ססורנ על סוקלם עליו( ס' רתעי )ע75 פ"ע עומ )נספפ 53עת עליו סס"קין

 עלי למלוו סר6וי פן פוס, פכל ונקי תף נומי 3ו טפין יככי י6% נפם טספכמי 6ניטנעתיס,
 געקכ6 לעו זכר  6ין  ספורית נזס 0ע5י6ו וסעפרטיס ום3עס. ס3עיס כמליס SD1' עונםעספט
 רירך ונתרתי תיככיסס כציתי לכן עופלי ול6 תכפם ל6 003 6ין כי כמולס סקוס לידס 6יןגס
 סכר ועם  פוס לעדנו גס ייערך גדל 0טכל עשר גו ויה סעקר6, למון על נו לסוקיף הולךטפין

 י גפליות סכעחם ממיטי 3ענו7סוי ועסנויייס ס' 5סל יהם3י בניס אוליד כי סי5וי עלסמ5וננומו
 ג7עמ כ"ג ק" 63ס"ע סדם 3ית לעין על6. עולס סוסתל ועימו רגומי למוע4ו' 6ועגיומוכלי

 כל ר"פ רעשן ונס7וטי פ"ו 3סקייס  qh  זרע סטמתמ תטוס 03 ים עקרס י33עילמ ועוררע3"ס
 רבסיפמס י  זרע סטחתמ 63יתור 6ימנר(ן ע"ע ע"ע לעקב ועומרומ פיו על ע5וומ ההינן נטיס Dh1"מיי
  פון ושפכי  זלפו, לחטמית יסור פ"ו  ילוט O"pD יי ריף סס בתיי רטבה וכ"כ כסיב. 3טרכל



 ה דבראשנם16
 hS כי סין עעלכיס מייד לעלך ובעטנית עיט. סעו, סקייעו *ותו qb סע3ול כדול לקו סכלזס

 עטת ד נסיי לס פנו bp ל6 6פ6י קטם ועוד כס לכני זוע ססתמת, *י%ל לביא סיכןעוצמי
 1tSb לעך כס? טלטלו bt'b גלפי( יכ6ן ויע ט"י.,. על 67זסרו י83נ %ח2 3ז' היתנסו ספיריעש, ספיכמ עפעס ולע יססמתמ עלס 67מיכן לעתי 6ענס טס, ט60ליך עיט מלעוין בריך ו70נלדנץ
 למשג כהעלס, ולוס 06 כסיגי וגטנימ לנץ הכלערס ע5הם רכל והל לגץ ג"ערס ל6 מ"וע5ח2 וסל* וקאת י פטר( נידי סם וסקטס cebni, ורכנת פרש ונס" לך כסעע *יך נ6 סענוללעתר
 טגג ו3עמאכ עכ78. ושייך, פקיני כפערי( Sb9n1S ופירם"י לכ"כ ול6 ליסר6ל כסיני ניסנית1ל6
 שינו זס דכלל ססופ יייזנר ילעךי פניני לסך ל6 16 ונסנט 7נ6פרס כללם סך. סייכbW7 6'3זס,
hlbY~S 17 טס -לק7וטס יסלסל סי165 ושילך עסיכיDD תיגי קוים *גל כפלס, ועכ'ע- נ*יסוכייסו 
 כזיני קורס גאל גולדו תאו 7ע5וס סו6 ופסהצ פסולים, נתנוו סל5 ועין עסוייביס 3"ג סניפתעי(

 ק6על דפלינ ורעוש , %נמס  ודשים פטום %י על פקוס 6טס 6ץ 3( ק"מ )י3פומ דממניכפסכ6
 כגריימ* ניע6 *י ו6ף ושילך. olbn נפ"ו ע5וויס סיו 7לכ'צנ סלי י ולכו פרו 1bb1 טניסס7על
 6עו ל%ס סג6על ולנו  מפרו יעטעעומו olbi, נרכס ט ואערס סאע כמונות ריס קפד*37כ
 _עיגמיכ סו* לנ": טכ6ערס תגיס נפריס כ' כ"י )תנסדכין דתל~וי5 ונתמעט י לנרכס כ"שלעלוס
 ורנות מרוס נטיי כ"6 פיו עצות כקיים bS 19Wb לעך גטי כי קטם ל6 נ'ע ס"וי על ע%ויססיו ל* גת קונס 6"כ ג"עכ0, לנרכס עפעס  0767 קר6 ס3י6ו ול6 ורנו, פרו otb1 ז'( ס')3כמ

 )עי" לנלכס. ויניס פכים ממס" ס6לסקם סכהס מפך נרכסי ול5 לעלס ע6רכ נני6 כלופללפקרס.
 6דס טעום לקבו* חולין לטון הוחק. או )כו( : נשולך( סס לעלך ונעטנין נס נפלסת טס3ר6'ש
 לפי' ססכ סעקכ6 ולטון. )רם"ש. שלסומי ולקרומם *לילים OnlnDS סקטור( טל נטעו ע35יסומעות
 לעלוך סינט סחוסי כעו קלם לנלי6ס עסל6וי 6ין תכלית לשן ולרועעותו ית' עלנו לנוס כי*ליו וגכ*י מולין b1k1 %7 סקנ"י( 6ל ססמפל' סעסונטמ נ7עמס ממנו ופעעו 6ננעפען(')6גכופען, סעפי כי קרדמיך %י טפע, וסי קר6 עני זם כהו סתפלס סי4 סטם נסס יטקרייס הדלזס,

 של *ע5עימ דלתי לפכיו מתגסו לחסוך יגס מכסלי *יט ob לעלך כנוי ט6ין כעו קליו,ממלתו
 ob מא כנודו פתימומ מכליתו . לרלי ומלועס נעלס ינו' לדיותו סרעס ניעתם דעו ככסדיוורן
 6ע%ניס לסיומס סטעיס %נ6 סכוכניס נמרו ץ ולתנם t1nbnb כלמי לסניו טיסתו יסמוך סטסלס%ס
 ולמטמיע 3ערועיס לפניו וכממטיס לסיות וככנ7יס עליונים 3רו6יס טיכס *מכי , י% סנורי וניןניגס
 סעלומ נעלס פוייס סיו "3ל ית' 3ע5י6ומו כופלים סיו bS סטסל. סעויס סנ0גמ 5רמממונס
 לערוך טעסר6וי לחפר סטמכטו 01bG ערך ולפמימות ימ' ערכו לגודל לק עעכוי נעטךותסכל
 סרים %ע לעלך יפכס סכסלי כחים 6ע5עיס, לעיות כפלס גכב7יס גרופיס ע"י ק2' חליוסססלס
  זוגעס יוחד(י )0"6 מותל יתש ס3עמ כעו ימל, עטרם סומל סי' וסרוו8ס 146 סקרונשונכנ7ש

 ינסו Sw ל6 וכן וניפול, *ימול יעניגו היחל, ען סומל כן הישב, הירד ען מסו* סוסנסורי
 ס' 3טס טיי% נמנעלי( 16 סומל 16 חעס כדרו. 6ת ויחמל יעתין bS רם3"ס פ" ל'()נע7גר

 fns:וכפ"
 מאא תשע טס: ועע"ס מולדות, 3פרטמ כן 6ער *נרסס נמיי וגס עיותל זס להון חי. אשר 3ה(ה

 סר*סונש יורומ נעומס סקדעוגיוס וכטניס סיו bS כערו 7עת קלי , שנההשלשים
 שחוזרת לסי טניומ עלסון שנס מקש ו%י(לכיי 3קרו3 שנם נכים שונס סעסלפמ לנכס מרטי כ68 מפו(טנומ
 פשולך יתעסו סמלי( ס6כמיס סכי( עליסס(י לסמי3 סס%יך רי"6 373רי )ע" עענו טסמסילס לעקוםטנית
 3ס3וליר(ס עפש מפורי % שפעו ולשם ככורע. סכי( 6לף פד ולעננש שכים ועופ7ש סני( עסות י'3ס עועי העומס גבולם כס 6טל )6ייכענ3ייעע( וספלון ס6לס יעי עקולך ימעסו bS1 טי(ס ניולות ס6כסשחיי
 פמפומיו ~DSD 5עי( חעסיס נסקיפו ים 0עגענ6ל( ים סוף על נ6פרקי טעוע7 (etbeb7b) 60לוןכי

 טנם ע*ומ וטעני( מאף ,ותל יטניס יטר מלס עעיגיס טס ועוע7יס cnb~ ועסריס סעטסועכסיו
 קומר עול 0פסנליס ופפלאיס ומגס, טגס נכל פרת )%1"ים ורעגגיס 7סניס יגס סוס סיוםועד
 כי )וירמס וס5פיחס סגיול כס 3סס יט 6מר מנס *לפיס כ6ר3עמ סיסגיס  וו 11Sh מעין כע65כי
 עיט יעי ס" סנרי*ס D'Dh15 סר%6ניס  נדורומ גס כי לר6ומ עיכיי(ס 6מ סטטים 6לס '1DpDל6 ולסרי יפומ(, מגים פקס 3ן כגעל פעי יפי ספן כיפי ס"ס( קיטע" סכנש 6פר זס 6לת %יןפל

 סססלמ לפתם, יוס ועסריס 3סכעס יו"י( )ת' סכתוניס עעיחם 3טכי( מרסיס עמר וסכים יוםטלסיס
 ומס יואי( 0' סעיס מגנורמ נעעכס יוס Dbm מעסיס מ"רי נסנמ ספני לסגם גמז ס"מעגול
 יס )פ' 3קכ6 כפיוטר סם3יעי למיס גיאו כלים ויגס לעדם יום מלסיס לסיגנון מיגנטמפסס
 %( )ם' קר6 כ67ער ססכיום רטטי גלמו 3ו 6סל סעטילי מדם עי וממול מלוך סיו סע"סטיק
 D7DS גממי h"1D טנטנת עד 63מרונ0 לטליחמשיוכס יוס כ68 ועפנו סעורם לסלימומ יוס ע'ועטרו

ר(ר*טון



מה ו הבראשות
 כה עז רנל כף לערוך ראו" לסיומם נמיינטי4 1ל6 סיט כעין לסם עזתן מתלן היסססטאטי,
mnSלידס עיכים ס7עס קלי דרך העכס נענך6ומי סיפג נ6ר ענו% זס וכל מר"ץ, נטכס סטני 
 DTnI גלחי מים עטר געטמי גס פיקק* )פנלים נקפרי ע' י6עכוי לע כי יטעינו ל6 יראוול6

1WSWנ טססכס'" :DID 

 , 6ל0ייס לומכייס לעכיניס למחימיו חלסיס 6ים סם יחיי על טסוכח כעו . האלהים בבי )ב(ך
 גן טס כי פלסי לכעו ע5עס ספיק7ים לניס על e'cSb גני סתםככס

 (tSD'S נכי נני*יס' גגי כעו 0ריו5, נעקלס סעמאל על יגרס סעקרס עטעות 6חSb 7הימוגר

  ליעמס כי 6ליליס, כוערי על תהל וסוט חיל כהן הלסיס טס יסים 15 חילי בכי עלסיכני
 וככל י"3( Sw1 )63 ניעל ועלייתם )גייסטליכע( *לסוס כסס כווצריר(ס סס 6מ מסרוסעסונסמ
 יגחלו סס עעסיי4ם י(רסיעו ס6לס ט%0טיס סכמונ וסתיע סס. כענודה טמפש 5עטס עסיסהלסי
 c~nes 6סס ס6חומ ומסי י ונקנס וכל מו*עיס סיו סגול7יס כל מגס עד כי סעייוסי ניילפרת
 סורגלו כי *מרם 63ט0 עיניו לתם ל3 על סס 5יס סיס ול* עעליומ, נ7וריס סיו לכן עמסיסכולי

 נ*תומוי עיכיו לסת 6יט לב SD יעלם ל6 למגו 6טל טנ7ולחצ כעו ונטרסי ע5עס טסים63חיומיר(ס
 לסמך *ז סיס ככס ענעוי ועד כעיניו סו6 תועגי( כי מ6ל יפת טסי* qb %סי( לו 6הצי4וליפף
 aib *מגס , 6ומי4 ולתעוב דחוסו ט6יג0 6טס יופי על עיכיסס כשניס מש סל* %ס ננינענע

 נסים ליחס וינףו 076 נני נגוס יומי על לר*ומ עיניתם 5מ ויסטו זס ג7ל למרון סמלוסכועליס
 עכל: עלס קר6 סוחיף לכן למגויות' נבאות נין סטגיחו bS1 גפטס, סטטוס %סר במירמסלפי
 )לסכי וכועלם ממלם נכגם גדול סיס למומס לכגום עקוספמ מוסן עפינין כמסיו הנה. פאהכי

 עלופס *מ ורקס וכפעם לסכי3ס כגוי וסו* וייעו כטעם וירבו עלס רוהטי יקער ליעססערנומיגו(,
 קטופ לטון לק סעל*ס סיופי SD כ6ן עכיגו 6ין פנס ועלס כ'(, )ויקלק עלומו 6מ מכעסוסיט
 ריסון חלק ולפי"ז למימן מקין מלגועו 6'( )לעיל ע6י עוג י( )ע39 ל6טס 5מ ומשעיוגעם
 סיו כבסל 0760 ככוס 6ת ייעו בבסיס סנני '9Wb ' וכסא עגומם עמוגל סלם עלעל סו*דקר*

 סטכי ונמלק כבסל, כי עלס ועעס למקס, סכגסמן עם סו* לנצ"מ סקטופ זען ופסס יעקוטעומ
 bS סל*טון סעכין כי געוכיס ללקומיס סגטיס 6ת נחזקס לקמו כי 6חל מעם סוייף סכמוכען
 סלוח כי 7יןי ענזילמ סו6 ידק. לא )נ( : 7חוקיס נוס סר%'ס ו7נרי י נעלעל זכומ 7כך לקסיס
 סטמימו יצרע סיור ובכסי מרעי ולסרמיק געוכ לנסור גופו g'SD1 SD ייין ל0יומ נ75ס נסוןמנפטי

 נופו כחום על כהין לסיאו עעסלמו Sb סנמטי מלוס סיסונ עמס סקוס עוד טפין עדעעלליסס
 ויעם סני(עיומ, ומבוס י(מופכיות 6חל כועס לסיום מגסס 6חר ט3 סנפסי י(ןח גס כיסעמ6ויומ

 יידויי ל6 לעולס נו יספופ ל6 ג%ס גממי 6טל לוחי ססו6 מסכלי יירוח , נעולם רוסי ייתל6
 רחפיו לנויל 6ענס בטלי נעעס 0זס סרוב טכס נטר סו6 נטגס סיעים, כל וטופע עוטלעוי

 מ% . הנפלים )ד( וא': יעיו ופיו ועוצת יטונוי חולי זען עת לידס 0לחינ יייוי עעסי SDיני
oln)bSסענעי עדרך היניס קועמס עוניי י4עומ%יס IDSShDDAD'1b) עוכ7ל יגר כל כי ני6קספ 
 וכן סענעיי סע5י6ומ כל SD סעממסט ספנעי סנע7ל עכלן נפל כתילו סו6 סלי לענע חוןסיו%
 כי י4עסלטיס כ7עמ וימכן . רס"פ ז%ע( 6ויקנעם6ללנע )5יינע נפל* 7גכ כל על ס5סכטייקער

 רוחניס לעכיניס עיוח7יס סיו ותסלם גוסס' ונמווק קועמס ככונס וכמלעיס סיו וחוס o7bnסנול7יס
 להימס, נכי כקנביס וסיו *עמ. לעלסי עונייס וסיו*לסיס,

~Db1 
 וסיו 5ליליס 1Db' סעו זען

 DDD3' ענעליסן נסיס לקסם מעריות גיר ויפגלו Ok-1SD עלס יד גנלס 5סר ויגס . ל*לסיססכועריס
 עופל*יס נכיס וטולי7ו זנומ. דרך גס ס76ם ננוס b13S Sb סעזעמס לעסומ קררי טוחיסו זעןובחל
 תנוסס ל6ו כאסל סענול 6מר גס . דישם אנער מעולם אושר : כפילים טגכך*1 וסוקסגגכר(ס
 1Db' ס7ולומ נכל מס מגסי וסיו לפגינו 6טר נעולעיס %לס גנוליס סיס כגב ויפערו abהכירו
 מפ*רמס טס סגכומיס עעסיסס סננקנמ עעלם Gbi' מעל מא טס %סי מסל וירכיי )לעמאן(כן

 נרכס, רנומיכו מערו לזם כמלס, הכעיס על לטכס טסו* טס ישמוט עיס ול6 נעליס,עסורקס
 %ולי י לס"י כושט וגעותו נסעומ עכקט שסיס bSb טס. %סי 6עלמ ו6מ סס נלי גגי נגלכני

 ג'( )סנקוק לו עולס סליכומ כונו )וועלע( mb'5nc כ% על מעולס עלס עפלם סיימי37ליר4ס
 ומעלו סוניניס עסיקלו 3רכומ סוף כמעכס רנומיכו נ7נרי מלנס וענוי . נלעס כמן מעלס 6מגס
 5טר וטעם ועסעני עי4"ז ש עולעות סטני מעולסי ועד מעולס ען סתקיכו 7Dh *% עולס*ין

 ססונוניש כילך סס מנטי עמו*ליס ס*לס י4רסעש סיו ס3עולס OD מעת עפי חסי %טיעעולס
 %ל סמא טס D1b' יגיז ויסרי טוב סו6 געיניי(ס מגוניי סיומל עעסס גס עדרנמס פחיתוסטע%
 *סר י4ס ססעוניש עי4"ז נני ע9ונ י סס גלי נגי כגל נכי פסיו qb מרתיע %3וי סעח%ח
 כל  ומרעב כונו עולס ענני כלועל ותעורס . פס 5כטי לקרותם וסעמויר סעסו3ח סס לידסייתקו

ארן



 רכשקשקן16
ty9hככסיתי נחי דנכין ריכון טס. *נטי 3י( )כ-יי ו3עכורטנא 0*לן. עס תסעפו 163, 60כן וגל 

 רעת לה( מס': לון לעעני hSb יססשי bS1 bWDS כיסי' על ועיכס סוררי קמל נסק ומוייןועירסתי
 קנם על פיוכר4 ימכן לכן למותר, סו6 סעקוס על לסורומ נטרן עלס יסים 06 בשרץ.רמזרם

 סקרן, 3ס3יל 6סס, נסנין (cnb יסלסל ויענד כמו ספניי, ני"ת 0ש 3י'ש וקוס ישרותילעומיר(ס
tibcnעי פל"ז( )רניי נרכומיכו כערער מרעי לננס סרירומ 6חר ללכמ לפס נורעת קנס סיופיי 
 וסיס זולעש סיס טניס otD51bS %ת סעס כי קומשי ול5 זורעים מסיו ע"י משריו, לססנוס
 לסיס סעכיס סיו לריכיס מסיו פעם וכל עשת, ועי מקם כפן סניי o1D)1b ע ימי( %ירלסס
 עסני *חת 3פעס לקרול ס)עכרתיס עתם כעו עליסס כ73ס סעל*כם יעמס ול5 לרכסי כפיולקחו
 חליעס סנ0  ירנעיס כל נסרס mmD  סמנויס סקוס 3יעי0ס כי סנט7ח2, י4תנוי%רי י4עסקידיחופף
 )עיין ק5יר כזען ליחס סווס סיו סעתיס וכל ונקי 5ת *ויל סעיד ימס 6הל ליחס טיחים לפי5סת
 מלוס גתיי(ס ל( )כ"* *יו3 כעידור ימ' בעליון נעטו סירן ברגת ממעת לרוב סגיי עמס( ייינפי'
 נענ7כו. כי מיי עם ויתערו וגו', יעיסס 3טוכ יבלו עונג לק) ויסעמו וכגור 3מוף 1hr י תו'עפח7
 טוכס סמעמ ועלול ענולכמ .*רן טסימס סררן נסניל ממרפס סיסס יפייס רעת סעקל5וסעס
 ענולכת גירן כלועל 63ר7, 0760 6ת עסס כי ט' וינסס י צמ"ז 6ער זו טהרן ועל  פעטיסס.הנקלו
 י% כקרי ולעיוכיו סייס ל3 מטוס לבו. מחשבת הנר י4רעיס: לעעסיסס מגורעת ס3ס טסיתכזו
 פי' ה. וינחם )ו( כפיו: ימל כיסות 610 וסכי( כער סו6 סלנ עעחם3ת כי סל3 עמטנותי%כ נקר* 60דס עעסס 9Db ורוווית . רד"ק 5ליסן עת5ו0 מסלע גל3 י(עניניס ופועל ימר ססו6לסי
 ג'( )יוכהו סילסיס ונסס יסוג יובע ומי רמעי  דסכגועו י"6( )מוטע גמועי נכעלו יחד כמו ס',וילעס
 סי4סנ0נ יתעקל* וטעם ותכמפניי מרגועו ומנמעני 6פד יטוה ל'נ( )יסעיס הק ויתרחסיבמרגשו

 ווצטליס עמס יעיו וסיס כע"ס יסוכו יולי סנ0 ועסליס ע6ס ל0ס לי54כיך רבעיו 3ע7ת עער(סי0'
 ססס לפי )ניo73bS 7 ר5ס לי ע"נ לסטמימס פי7 לטויס סיו מלעיס OO'DDn סע% qbטנס
 ג'( )5יו3 סכמונ כידם מעטותו ויגע עפל 6סל סכלי על סלוען ימוט כמסל עליסס ומם ידיועעסי
 טהריך כלהול וגו' עסס כי ס' וינכס 3ע"ט ספכוון זמו כפיך. יגיע תעים כי מעסוק כי לךסטוג
 עלע* לחייגי שע"ג. דל'ז נעכ7לסל'י וכא כסיו. עילי ו0ס מומסי טעסס DS' עלייתו רימסימו
Ihwn3עלע* לון וקוליך ידוי עונדי 67יכון על עליסו ה,מכחס העלעל לסו ל67315 געי ל6 קעיס 
 למון וית%נ לבו. של ויתעצב עליסו: וסוים עליסו אמגמס נמעס נטיל ייוי עושי י6יגוןוכגין
 דרך למקלומכון, תלגועו )ג"ח( מכנסו ע5ניכס )נאט( )יסעיס מסכנון לעע5כס כעו וחומסיקלקול
 ימכן ע5יס נוקע כססי יע5נ *נגיס עסיע לפרס יט וע7"ז י מס לפילס"י י"ט( )תסקס גיעו5נ
 סככסי ענין ספי' דסימ6י יסכן לעלת דופס סוי ונוס וספסר, קלקול לסון יענג י יהי( )קסלמגס

 סווגים 6מ עקלקלים טסם DS' וז0נ, כחף ע5ניסס כעו ע35יס ס*ליליס מקילי נס כקללו זסועעגין
 ע*ועס כממעל ל* נלנו' וגסחמ כמקלקל סקס לנו: 5ל וימע5נ ולעס עסונסותי 73עות*מליסס
 6טר עוקל כקול לטעוע קוון סטו bS למסורסי זען לסס סס%ין כחמיו נערת ס' סי(מגסנעמס
 לכס Sb סעיחס קלקול טססס עד עוגם על עון סוייפו 5נל לרוך, זען זס יוס יום (~ovר4תלס
 גס *גל מבאסי לעלט ולק לנ7 סתסוקס עסג3לת סלעיס עעסיסס יעטו סל* נעתס3ותיססכלועל
 ויקערו כ"6( )5יונ עלייתי כענו6ל ט על לע סמטגו עד נתקלקלו נעפטגותיי(ס נס נמם17נלנס
 כ"3( )סס 13, נפגע כי כועיל ועם נענ7נו' כי סדי עס ממונו, ל6  רר1ין- DD11 עפנוי קובל5ל
 גמם7ח! נעמסנומ קלקולם על סגם יר6סי ול* לו סתר ע3יס וספוט SD9D סנעSb 7 ייעונס
 . cnnh 0' ויקער *חליו ותער סוס סג7ול מעוגם עלייתך כגזל לכן : לנו 6ל ויתע9Db 35כפלס

 סוoTb 6 ל6 כי י 076 גני כלמון סמולם ו37לס סעמם3ס מממכות לסון וינחט פ"וסעמרסיס
 עימ ליימק ע6ד קטם חס לעלי סרגסמ ענין וימע35 וכ"פי י לזם %יכיס 6גו 5ין ולשלינולר4נמסי
 על עוקב וסוט וספיד מלקול עגינו ולתבריגו . פחח!ס ערס עכל וגסגנ י4עלועס י% Sh'%01טן
 ס75ס: לטע5י3 עקום סל 3עמטנתו עלס רעמו, רם"י וכע"ס ט76ס על עוקב ל5וכקלוכ, וגססריס,
 ונעקרי י4כרעיי ק5מ ויט . סייס SD עוקב ל3ו 6ל עלת גסל7נרינו

 ל3ו Sh  וייילו טייער עלעו
 *חכמ כוכם עוד וגא טליח"ז. 53עיל0 לתה"ל נגס סוים סס סיס 67"כ סס"י על עוסוקינו

 תעניגו ג'( ג' )עילוגין רנותינו מנלסון ע35 טמח עעגין לפלסו ים ויתעלג לטון זס,3עקכ5
 לעלס ל6 ו'( )מ"6 קניו עלנו 1ל6 לרעתי זס ועענין יותרי ול6 פחות ל6 3סיעולו והכווןע%ע5ס
 מפן סלפו עס כל לעטומ DD~' סכימו 35ל נתסלוכותיו וגיר ננול לו עטם ל6 נעעסיו*ותו

 כי 37רי לגפור יניתו ל6 7נרי 6ת עע5עו כ"ז( )ת0ליס יעלנו ינרי סיום כל וכן)3עסריגקע(
 ושינס 373ליו וכעט *ין כי לדגר רמוי ניכו כקילו לונ37ר גדול נזיון וסו* 73נריסס תומסימתיקו
 יתגרך טוסו וסגגילו לענונו יו"ד( ק"ג )יסעיס קלטו רוח 5ת וע135 ונלו וסעס ו)נזס י לסעעסללויס

כמילו



יז וכראשות
 Sb~p וקרום סעסורל כלטת ל6 וך4 לעסות נידו יכולם וט 6ת נעעסיוי וערבל עיע5ס סו6כקילו
 וסני( סקוס( סת6וו bg) '7 ני(עלומך )עב"ם ונתפטט כמו כתם עד  וגיכ ננול סייפסו ר'עסתווי
 16 דמקוי עמני למן וגייס 5ר לחס סמוכן 3סעמס, ו5ע5וס נקער 5ט5וס 5ע5וסי עיני סנייסנס
 סונר(, עכל כפסו למחר קריך וחיגו וככייס עומר לוסים

 סעו כי נ0ו%ותיו, vbn עקען 101*
 ולנעו יחלי nDb מלוטם וכםי51י6 עמרו על חסנת עומס סיטכל

~1WhS 
 עונם עמלי מחי סיס

 ועי )3עטי*גקע( נתל 5ע5וס סו6 זס עגיולמי, וילי יענם מן 617נ כי 'bb נ7*גס ולרעוט0יס
bwn3ס6%ותיו )761 פקען סו6 זס נכל חס3 כטף על6 ונימו רניס נכניס געל bS1 רק אכל 
 סזעגיס עתענוני רחקם וכפסו לימרונות יחעוbS 7 כי ניסוי וללחם ללחשו 6 מכרחי ססו6עם

 וסוף 3זסי לי די יקער כי יסכל 6סר נשעט סעתס ס3עס ונפסו עועיל ניגס 5ין ו*וכייס,סכלים
 כלן' *ת וערל וכמח סכם סרבוס סרותיו וזורע סמורם 6דס ומגס )3עגכיגענך( 3סעמס,5%וס
 יד*וג כנס , 6עס על כ6ונ0 רק ok~n לו סם6יר ול* כלן ית וסלקם מדפת 53 לקלילו3עעמ
 למודיע  תלתול ו63 3עיכיו. סוס 6ין 0כם6ל 0עעט ז0 כי לריק יגיעומיו כל כי נל6ומווי5טעל
 כיעסו 0"לס נסגיל רק סיתם ל6 3ר6סימ עעמ0 על6כמ סכל qb סקנ"0י ע7מ 3"71  כעדתסל*
 עמם3ות י5ר וכל ארן, 60יס לעס ורסס במעסיו כטחם ט0ו6 סדור כל כי נר6ומו קרס,רכון
 ככוחיס מעסיו טסיו תגל יום3י 3כל 5חד גע165 לסגיו סגחוע" סיס זס גבל סיוס' כל רע נקלנו

 גמניל 1S'Db נ( ל"מ )יוד* כנידרס לנדו, לו לטוים סנריכם )נל%מ סכל עד געיניוז מןועיי
 , לרעם טופס ומיגו לעונם טופס סקנ"ס )רפ"*( 6לי0ו דני 3תנ6 וכ67י' כעולס. גנל6 *חדלדיק
 סעכוון מכלים סרמע.ס סיו ל* 6"כ לשובס רק לרעס טופס ם6יגו יכיון YD, במלקו. ומפסעסיכ
 עתנו לעטומ דילן לנוטע )7וונ0 שיוגו וגעסס 13 סונכוון מעיקר ססועג טמרי ס75יק. כ"6 ,33רי*ס
 לפגיו ערוך וסלחנו ז0 מ3וקסו סיטיג 6חל סכר( 6ר3עי על us~b 5ח7 סולמן ויסענס סינדל6חר
 לתיקון 3י(ס טורך טלין מקילן מלקי 3ם% גס ונמיגע ססטרימ qb , ספח סו6 כחס5ו סשנתתוקן
 רונו טיפס (qb ל*ל0 כי 3ססק7ס כלל יסגיח ל6 ילכו' 1ל36י1ן (tbWSD כפקולמ וסס0מולחןי
 נחלק טעח סו6 וכנוקפו (atccn לכן יניעותיוי נכל רעתו תכלית סימס זס סטולחן פתנוטנעסס סעי יון קען חלק טותו רק כלוסי נעיכיו טהס ועיכס כטיעמו ניגיעת כווגמו סימם ל6 *ילן(סל

 כפן סכמוג סאו ס3רי*ס, תכלים סיתר( 131 ססו6י נ7ול ס' נעיני חן סע65 סטים וסגססקסן(.
 עקור סו* ססלג כעו ועוד 0*יס, על עיקרו סו6 כי , לנ נקר* ויחורו סיגל עיקר כל כילב,
 מלויס מעולס חיות וכל מעולסי לחיי ונקור סו* ס75יק ככס 3וי מלויס ס36ריס חיי וכל סגוףחיי
 ס5דס וימי פפ"ן( 6' )סער סחייס נכסם סרג וכ7נלי 0עולסי לנ ס75יק ימודר ממיר לכןנוי
 סכל כעו כי עחפרי 6ין עולעות לרנויי פיס כסם נעמס 610 סנתוכו סמייס בגפם ס0*דס מיסלנסם
 כל טל ממיס ונפם סכת סו6 0760 כן כמקרבו, סגפט כמ ע"י סו6 ומנועומיו סגוף סגי(נוםסלטי

 ג7ולס נעגס7לי זו ל3ךי עד כנע כי תטרו נמנומינו ע"ח. ידו. על ונתגסגיס כלס כיסעולעומ,
 63נטי חסון ושיומר עעול0 מיוסר טניס נח 5ת סכמות ת6ר כן Sb9P. טל ל3ן קלו*יספסס
 ספים 5ל וחמלו ר5וגו 5ת 5ונ5ס ימנלך סו6 כלורנר , לבו 5ל ויתעכב 6על וע"ז לנ, כססדורו
 לטו3מ עולזנו 33רי5מ יתברך 3ר5ונו ס0יס *ף 7ורוי 63כסי ועעולס מטון סיות עולס סל לגומסיס
 סעונ ראו נתעל* ול6 דרכם סססחיתו 6ף קוכסי רקון לעסות יחדיו יעע7ו וכלס 5לן מוכניכל
 נגוף. ס)נונסר סו6 ססלנ כעו , 076 כל טיל נמוך טסים *מ7 *ים לק ab19JC נכל סיס6%

 סעולס סיס לנדו זס בסביל כטילו מעולסי כל סנל6 נעם מנמועל יסנרך סו* ע65 זסנכמיר
 זס ולעלועו  tolb נכי טל לבן ס0יס מזם סיחי7י Sb סגרי6ס נתכלית סק7ום ל5וכו ולעיסננר6,
 לעס לפניו סיס מגמועי' ל"צ 3*לן, ס"7ס 5מ עס0 כי ס' וינחם וכע"מ נעעחס, 5ע5וססיס
 ע5*ו 6סל יחידי נ76ס מכחו)ניס ע65 זס 3כל לפגיון דלכי0ס מטוסממו 6ף נעלן, ס*דס 6מטנל6
 )ער סק7ום. לצונו 6מ 5ע5ס סוס סלנ 61ל טיסי כל סל סלנ סיס כי סנלי5סי תכלית bb'רשוי

 כי 3י6ור, ניתר r"nb ט6ער ונס וסוף )נעגססייט(. 7ער סער5ען 7עס עיע זיךכעגגיגעע
 סעלעי 6מ7 נסגיל כלסי נעסיימ לפכי סי* נמעס כצוער מן, 6%1 ונח עסימס כיגמעתי
 וישירי ונעמי ט0ס לסי עליסס פרחם מסימי "ף פירם נהמתי. כי )ז( : כעיני חן ע5י5ער
 למון כיי 0וי'. נעני6ות לסמרר ר6ויס ושיגס תכליתם עד סגמקלקלו למי רחצני כלו כעםכפי,
 6ין חן. מצא )ח( : סגל סונר כי חט6מיי כי נפמי רפ*ס י סו* ערף קסם עס כי כעומעפיי
 גסן וס' סמר, נעיני מגו 5מ וימן %ער מסרי נסן פוגשו ומגחכן יומונן נעיגי סו* מסמןלוזיר
 0' נעיני סיס גח מסיועו עיקר 6ונכס לחוכן, ול6 לגחנן סייחן סלי ' עסיס געיגי סעס סן5מ
oyb0לחייסי זכס ל75קס יזכ0 ליונ וכס סעסעען חיים ע% %קמן יפ% , טונ ע5* כעי לחן סזכ 

 צדיק. איש )ט( ; )לאס( . כולס וכן לקן סוכם olh בעיניך שסיס סי' כעיניך סן 5ע5*ו50וער
5לו



 ובראלף17
1Sbויביס ותעיסי תויק 5ים י נסרייס טע7קו 6פטל סמו%ש סגי nnaw עולם עדי עם טעם 

 ופלס ידיק טסית כלועל 63ים עתונליס סימוקו יפטר גט , י(מוססס ו"'ו סיחרר ג'()סנקוק
 סימם כס ט5יקמ ל0וייעפ מעים נ6 ולכן י זולתו ג5ירוף נ68 ננעמו% גסלוס טיגנו סוקל כל כי יג%קומ
 מס" לי4כריע רו05 שרטשה ססירוםיסי עטכי לטחי מכרע ועין מ6רי על סופר סו6 ומעים יטלעס
 פמסיס לרנותינו טס" מעיעס מלועס סרר( לכנפו עועז וסנט 5ייקי סנמינמ סעמסיק נעגולסר6טון
 נפולס סטכם כיעס ומכס )רווקי(, סעטעש טספקיקו סף נ*7עיעוממעיעס

~pb) 
 מ" "3( יץ

 כיעס לתיגם סמו6ריס סעום נ7)ט ססכס סמינמ נע5עוסלם"י
~wD 

 עופקקמ כיעס סתינמ 6ף
 טעמך ועל יסער על 3עיכיך ירפ Sb כהו 3טניל, כעלם על עלת הארץ. ע4 דרכו )'ב( :כתניר
 עטיכם T~b יירמס גי רכוסי DnDDCS סנורעמ קני( סימם סברן כי 60רן, 3ט3יל ייפער,3טניל
 oa נכללס מעוכם לכן נצן, ס76ס רעם כרנ0 כענו*ר עעטי0ס, קלקלו סונתס טפעסהצרונ
 מירום עצ ban ול6 פנעס כס ויעלס טיוסס מסמת סברן גס 60רן, 5מ עטמימס סכני60רן
 ס" נתורם פניט מכעיס ל(, )מלהכי גתוררי סנש ונם6יס פני0ס, עגעמ כווו ועכוונמסעיעמס פ" עסניי4ס ולשנ ניטינו, עוגייתו ק7ס ען וי3אנ ס"6 טפמהם. )ינ( סניי:. עד כעו פונסנספעמ
 צץ א( )כמצח צן סמא, ענין כונם 3י6ולו גענול, נלסון סג6ער ונמני וכן כונוס.ט3עיס
07bS61~ סל* כלוער נסגיו סלnDTD מרעתה נפעכ בסכיו 6ל6 לו עמילן 6ין קאם( )נדלים וכן 
 שנס סו6 0ג0 7נר על שוגמו 7עסו וכעסיס כי פכיי 11DS פסיסי געלם עכות וס7עמ סכונייכי
 %, לפני כשז( )נמול7ומ לנהי חיט 65רז6ע5לין( )6נזיכעליךי 6טככזימ כעלס עליו, רעיונומיוכל

 ס( )גי סס מנגס וכן וסליקו. וגונו יירוםלוני מרגום כ78( 6' )7גליס ויעלו ויפנו , ייי עלטיהכיס
 ולעלה לחס סקרי ל0יומס סעק 60רן נמעל5ס סל6 סעקר5 וסעס וענרגן. וכוונן וגעטלונפן
 *סר יורעם S~b ייע3. כי נפסו blnS ינגונ כי לנננ ינונו ל6 נקער עליו *סר י גסטסרעבון
 ולסרס געעיי(ס, יטר סיס זס תלך מעקי לעסות מוסמס ע7עמס לוער ר05 עפניסס , סיסעטו
 מסיס 5טל ו3עטסעיס המלסיסי לפגי לפס נכלכל ויימלו )ועסיס סוס סניול סעונט עליסס נקלקזו

 וכאהל סקלן עוג Db *מפא 60לן, עס יס7יו 6טסימס הארץ. את טשחיתם והנני :לסגיסס(
 ולכן לביוני 3עענוצ ימנרך סו5 טפ4 כעו ו6ילךי סע3ול ען עסלכיי סנטמנ0 קערי, גלגלטנפות
 מלעומס על וסמירתם יוחניס עוי סיו ל6 כי סענול, לסר מיכף 60נוסי עין חיי סניכמסעפו
 : עזם יוסי נדגל ולסגיפ )רעים( געש בכילת סענול 6חר 60גוסי לעין מאל ולזססל6סק,
 עענץ מא ול7"6 , סטעיס עער וענינו טעים ונבלי יון נגל טיסו לרפ"ק טש. הטבתן את)יז(
 ו0ולכס, סונלס עלסון נס וסססת' נלי" למסון 410 וללס"י זמי טיעטו 0עיס ע7לך כי וערוב3ליל0
 טקס גסיייי ועעכו כולס, ס6ל0 סעכיניס סוכלכם 13 וכמטחיו 3ל יפתו עיכך כי נרול *עםחס
 16 עיס טל יצעיר טיסים ob יוכרע 6ין עגול טעמינמ ונענור וגלל. ננל נס 3לס וסרסיגל
 כלהצר עיס ופעל י4כסוכ כיח לכן 6טי פל sun מיס סל מנול לכוסיכו 19Wb וכנר ד8* סל *ו *טסל
 וכשמרגעו )לוהבתי 6עו סרס *י(ל סעמע'י64סלס 1Db סריי ס06ל0 וכן סנסעךי ויחתל עיסעגול
 b9pnc י(עמרסיס לכל בריתי. אזן והקמתי )יח( : )למ"פ( יועגם לסי *ינו )זיניסלועי(( סעףזלם
 ירקנו פל5 ייעירוס על לרם'" 3כימ, סקעמ סיסיי ע0 על *סל עבין 6מ7 כל ינקרו לקחקל'
 מעלס, קיום על לרש י סקסת נכיס לכעגץ געגע, יעומ סל6 לרגיש סנור, רסעי יסרגוסווסלט
 וה י עשו 3עקר6 ע3ו6ר 0נלא ועכין כונסי סמי סעקר6 טין ולנעמי תרוכס. 3ממ עללל*אס

 נכסצמס ע5י 0קיני4 ס0תינר4 וי61 ניולי ופל* סדם 37ל 5מך עומס ייצגי : כלל גילך סעכווןס"
 : יחלים p9DD סעע ועמס : *ומס מכיל ז6מ 3כל וי(כעטיסי י(עוסוס י(סיומ כל ומכוס עלךלפי
 פעעיס תכלס ל6 רעיי סני וקעו 3עעך, טבון וקם כעו עכין D1b7nw על נאי יסעם קםסרט
 פלסו כלימי 1DPDbi)' עככספעסען ווילל )*יך ער4 יגר יסחט ענינו וסקעוסי כקן וכן5ר0י
 נסעוך יעקל סגים טניתי לטת סכ0 ען )כעו קים לכס נתרו שרעעו קיט לכס נלו עגזילמ3ל0
 ופטר וכן כ*נשע(: ע" ו3עוככס נסמוך 3רימ ניס ען מפעל כן נסניסי ונבותיו 3עוכלמגס

 ליתרה עזולמו 737 301ילמ 3סירס על סול*סו וסוכן נר'ז(י )07"* נסעוס נקנו *טלסנרוריס
 ויטלטל 0', 3סיכ סכול כעו נ3סרי 737 על סטורימו נחילם לענין עעס לועס עליויעעלמו
 ושעלו לנופינו 7עמ וסיט *ויסנעמיכנעכ(. "ויקגעזיג7ערע טליטיו ענחר קנרנוי 3ע3סרכסיריי

 כינורר( תנכית עי קיערו סנמלומיכס עד גסלוסיך ניעי נוכסך 6מ וכול לנמי( לפיכס)נפתית%
 מסלמיי 6סל ור4עיכ טג*על קיצם ירוטליס סנרית עד ניוד, וינחר סנ5ער קיעמ 3"ד עלכומסנרים עי סידי נמל 13 כי סנדלר קיעמ לויס טנרימ עד , יסרח סיעי עכל *וסו ונסור מגוערקיעמ
 עט5ר עשכ. נחל. נך כי טאער. קיעמ ס6מ עי נסלמיי חצמט טג6)נר קיוצם ני(ע"ק סנרימעד

 סכנדל חים 6מ וס6ו0כ וכעיט, וססלגס מניכרי לעכין עעס יועיי כרית טס סניורעיגריסס
וי(עוסלג



מה ה ז ובראששית
 6ויםגע5"כנעעעל(, ' %יפעללשעגעל נעיץ נמים כל נכשי יקלק VDIS1n ניתמן ילעס 1bDtוהמופלג
 נסיכי נסקם ירטת , *כלטס נכיתי bb 461 פסק נלעז Db 451 יעקנ כיקבי 6מ ונומיהגץ

 ולמנכש יעיפ וכה יעקנ עם 6טכ גממי % ככימי pb סעקך6 למון על טס יופיע)השצמחתם
 יקלל נענעי מזל עביכ לייזמו געגינך ועופלנ סעונסל יגל כל הו 7נכיס(' למום' סדך6ין
 עונמלי עכין 6מך פסים 6מךי ככימי מת וסקעותי 3עלה2 וממגות )שכיעלג6כ(י unm~נכש
 כלכם ענעשס סכנ עספכ כל לל פסיי ופכל הג' 6תי4 ונפת למכיו, מיסיפ עטן'סכפל6 אצך1ע%3
1bsnbh ,יאינו qb סכלו6ש כל מכיל ז5מ נכל י פ"נ סעקסכ ערך לפי נכעומס ס* פקענס 
 נ6 טפט נגס לעכסוק, טחי ויש נעו וי4(תסטשא י(סלסנ0 ש יא לטה טיצ0 כעג טס%ס;
 י4כעה2 עיעוע ספזקת יל05 וכקמי ע"א ow קבע. עכסם תוך bb גלול 37כ גע%ס הצ6 סיט%

  י7נליכו י סעכוניDb 4 יתנועע פי4 פשזיק ימס גם שדכך פסי סכמנץ 73נכי )צ נעמסכ.מכלונס
 6ין סעט6כ ולפי ינענע", עב"ל סי6% מא סכפל6 סיגל עפיית כסריהם נם Db אצ 6%סחהע
 כ6מוכ י(63ס נפלסה ע6 נמוכם לנ6 וסטוי מנע, סהעמ ר6 שינס % לנ6 א bb %0יסע

 : 0מיגרSb 4 6מ0 גאטס
 כל סהר צע לסיורי 6ל6 למס טויך סרכי ל6 נקטם, הפנעס שב"ס טנעס ושבעה. שעשה )ב(ן

 פן יחבל 0עסוכיס נסככסמ סעף טסית ":DDVr נלעס י לנס( )עיטם60כן
 זכע, לםיח2 קכ6 עם"ס המפיל סעע6שי ען סריס למיי יותל סככסים מס 0גוסור"ס כי0נהצ6יס,
Pb9~עע נטשו, קכנן עמס מיקכיכ כיי סנעס טכתנ WDS Yser ילסיה2 לערן לינה הלמן 
 ויפיו נימו ו6ת קומו שלע 65ש סינהינ סקרנעמ סנאים לקיוי סויעס סי6 60כן סל עכסזכע
 נרם" כעש פיסקוסו עי נכנס bSD סיס טעני( עקעני המבול. סי מפני )ז-( לכהנת: זרעע1(ס

 ולע* לננ6י' ניולותיו יזלפ לע* ותעכטתהן(
 לסיט געסיכי 0תנס Sb נס נככק DJDS טדכטו

 עי ירחו נו ונ"! 0תניSb 4 כלס ככנסו לסיס נפטיכי י יכש נסלקי b~b ורמץ ממעוסי ניחם13
 טנעס טחיי qb לסוי, ונפי לסט גנכי 1630 לסיע סע3ול, עזני טפם ולייי" ס6כןי עלטענ%
 יוקעותי סמל עקנס מיכסו ע"פ לפוכפכיומ קודםועש

 )עטכיל לנוך
 %ו"

 6ם"' טלל וע0
 טל6 עמלנת ט6ס תימס t"Wb 0יי ול ש % ש0 ים געש הר' לסוס יוס עטלנפנפת
 נמנעת כי עוטלטמ, ט6עס ניגס סיתר( סי6 סתוי, עסני סנ6 נעטיכי 6נל עענסי עציחו
 עצל ועיני מנפיל כלי ניון כלי סנ5ככיסי 37כיס סתנר( 6ל לסני6 631, יו55 ס" 60ל0משש
 סקנ"ס לידס סקגע קו( )סנס7כין ולקים , לסספייו ס" עסוסלס טל הנלו לצי נס , ולנרקיסולו

 ע65כו וכגל )ת"ל( יטונו הולי עער(ס לינר oD'sb י6% גס סי' נממוני(י לפוג 6לו יעיםפגעת
 Dnlb נ6יסי נעלים וסני( כתו ועוסלעמי מכלימתי ניחס Sb וסכנם מכעס 6% ס6עס 3י6סלמע

 נ-6 ועוחלעת תכלאימ k~bu 6לס כסל טפין כ15 סלא י(סלועומ נעל ענלע7י ג5סיסעע5ליס
 % טנ6ו וסעופוס סלעם וי4ני4עוס ססיוס כי מעדיפי י4כמונ סועיף י(יסלוכיי זו וננוססוף4עוסלעמ, סמכליו2י סני6ס 0י6 כיז ניקמו תעכס לפדס' נעטיכי נם ני6מ ההם מכלימם, bb סעכטכממגחניי
 עעאמ גכלס, וכן נסעם, עין קליו PD'D'C עס וגל Y'"o 11Ws ttDk1 כל דגל נתוי לעיגי4סיעונין,
 ולמעלות ל0וכיד סכים נגג מעסוי סלול סו6 6רונר4 הוממים. השרבטן )י8( : לעיכו י6 6'נל6סיס
 לob 6 כעו עלעעלס סיוכי י(כDDa~ 3 על לעסל י4כתונ 13 וכממעה לשי(י ענמח2 )כסאספ5יס
DDDb6סכ סעיס לרנוי עמל סו6 וכפן ג0, )עריכי נרכי( לכס ויריקותי י ססעיס 5רונח2 לכס 
 6לס מתי מסייעו וסוס יכנוס; לסס כפססו כצילו נספע סיכיו עד סעעכ סויים געקוס rbנתסוו
 ס%יכ ען י64ע5עי נסלק מעים רנוי וסמר(וות סמכן נעועק סעיס לנה י(תסוות כאל יסדססגח2
 ערפלות לטון 6רנומ וסעמרגס )יור'0(י סוכר 60ותן נוס סעיס סנננו עז סעטכ נו יתר(וס6סל

 כי ,  קיום ענב ססו6 וימלחו יעות גנל כעו ההרים. ויכסו )כ( : סענכי למון עיפ חיגו)ם6מען(
 0עיס גנלו , נעים ססליס מאנקו 6חל ירעעו , קיוס 00כיס כסוי וכן סעיתרי, קודם סו6י4ס4סח2
 ס'( 4כ )נ"ר ולכטתיגו סי, לכל כלל OD סו6 לסעפרסיס היקום. )כנ( : 5עס עמליי מעטעלייתי
 כלל סס יון נלסון 6101 י יקועני 6ער 6נן ור' קיום" 9Db נרכ" ר' י4יגוס סס מעכו כי 6סל עכיןסו6
 סל טססיס ג' 6ף כי שיערו עס עס עסכיס 6101 עגביי נלסון מגל כענין סיטונ, עלוס%

 : )רוורס( שם טעם עס עקניס עקנ( )3פרט' נלגליי(ס 6סל סיקוס גס , נעו10 0עסכ*טספועק
 סקלן ענטן ייprm 6 נדולס רום סס" T9bb על לק יגעש על 6על ל6 הארץ. על רוח )א(וץ

 ולעלהש עלסתננר וינומו ויסכו ועעס מתסוס, )נעינוס ט יסכרו נעיס וענסנמ ממסוס מניעל
 טייס עולס 3ס7ר העלו הן י נעקועס ר(מסוס חי טגנלעו ללעוי וסנלעו, ס7נל ססתל לטון6ו

 ערט"י בפיה. פרף )יא( נעקועס: גנלעו לעכס ור(יול7יס .מכוס 6ח2ס צנר( לעעלססיוליס
 ויתעל ליס דוחס וגתם, חילק  T~3DT י6 כיכולת ערמסי ול6 ערף 6'( קכו'ס לך )סלםונעכדלפג"

6ל"



 חבהאלהת18
"Sbניס. שש כ"ג כש נוע* עפ"ם סוכר,  כעעידמ נפסס לזרחי 7'( )סופסיס סלסל פממ עמול 
 (hSt דגל עיט כיכור6, וכתיג נמוקש כתיג יונס 57נץי ועגו סוס, דכי יוניי י(תס, 5ית5וסו
 6תס יחי( )ו' משער סתנס 6ל כנ3יימס , עסגקכות 0זכריס ני5י6מס מפריד ובניו. נח )יח( :נז0

 ל0תירס וקטמך 6תס 65 ימי סמנרס סטווי סיפך גתסס"עי o9phi ל3ד ו0נסיס לנד ס*נסיסונביך,
 סעקוס לו טכסנע עד לונ6רהי, ורנ0 פרס ו6סי' 655 6יך נם 6ער ננ"רי קערו ונזםנמסס"ע,
 7S(p ע"ע עליסס קמלו 4טשפחותיהם. )יפ( )נקיס: סנני ולכי וערם"י לעולס. עגול פניךסטינו
 געקל6 תינומ סרנם ים כי נלסון, ירכי על עיופיש 6ל0 י3ריכס ער3ומינו(, )רם"ינעינס
 ולמשי יא(. )נערגל תלוכותס כעו ונ"ל ל"י סי' 03 ים כי סלועה( )כר"ם ולניס עימידעולכגומ
 וים גק3יי, לטון עתכונת על ספעולס סל יגר מס טסות ר"ל נקנס גלמון ימיר עפעל טסקלטו
 פוררען(י )%6ן 5ממ תלעס ועסעעו ימיי יגל סס סו5 תלוגתס כי למלוכומס מלוכמס 3יןמילוק
 געעולר(י )ביין סרכם מלונוס סס ו6פ4 נל"י דגר טס 6ל6 ימיי 7נר טס טיגנו תלוכותס5נל
 טל 6מ7 מגור ססו4 עלל 43י 7נל נטם עליסס ולסעלין ל6ם7 פרעיס לקנן למון כל  חיכךוכן

 ונליט עכסך סו6 נל"י כי כ"מ( )37ריס עכותך 6ת ס' ומפלס זס ויוגעם עמולקיסי רניס5ח7יס
 קלעים זו ועדותי וכן ר36"ע(, (D~D סרנה( מכוס סס ו*פי' נל"ג ימיר עפעל 610תלכן

 מוגרס עדותי ונל"ל 3על6פום סילדה עיומי לטוי סי' 43י כי עורכנ סו6 גסקל"נ(
 מון סמינול ע"ד לעטפמותס כמוג סתורסכולס נכל וסנר עורכנ, סו6 ומלמ"ק נמולים טסות וסכיופת"מ,
 דו. וירח )כא( נמיכן: p31S מכת ~su %ן רנותינו יקוקו סיטנ לכן 0מילוק ע"ד לפססחומיסס טגכתנמפס
 י וויללען( 4עכעפ6ללען זען 6"ן ווילליגטע 6ללסערר )7ער ס06וב וסר5ע ממפן למכיו מן וע55 ס' כמר05פי'

 וממלו נפטו פלויי וסכל נוראו לע3ודמ נפסו כמוס נכל ע5עו סקרנם מיונ עורס סונקרינכילו י 0' לפגי ומפלו ר5וכו 6"ע ט76ס טיקרינ כלותר : ס' לפכי למחוגו ככמונ וסטיון מספן סו6ספמט ע"י 0קרכנומ נכל סעכוון מכלית כי ימ'. מעליון מפן וכפי ס' לפכי לרלון סי' סעקרי3טעמסגת
 )וכ"ט 63לןי עקיסו עז3מ על מקרנן טותו טיעלס כעו סרומכי קדמו עז3מ על ולעלוס גול7נק0

 וכו' סו5 סכי בקרנן וסתרין וכזח 7עלס ונריר5 סו6 יאות ~blk כך ודיי ככה( מנמק3עכירם3"י

 שלומן תכו* ניאוא וקליק גי' 47תעניי והוי hih עכל* יעיל ול5 ולנ לג לגני כל5 חריגוכזין
 קרנכין לקרב* פגי וכפסיסון יימכ5ל גופיסון קניה h3r'DS טס וגרע"ע וכו'. דקרנג6 ע4'ושמעניד
 ל3 כם3רסי רום 5ליייס זנתי סס"ד ילי' ומגירו 7לנbmD1 6 6ל5 ככיל ל5 קנ"ס 5נל וכו'דגעירן
 סעתמדסת סינוס וכנקות ספקלינ 3עמטנמ סעתיל7ת סז6כ סגדולס ס6סני4 מנס ונדכם(.כטנל
 ס6דס עעטי יכנו י(כמו3יס כי נמומן ריח ליעתי סנקל5 סו6 קלננו סקל3מ 3עס וללונובמפלו

 על מ0ורימו טעם סס וכן טונ, ים3ע 5ים סי עפרי יאכלו, עע~יסס פרי מנו פרי נססומעולתיו
 כעו כי ס', טו3 כי וראו טעעו כעו סדעמ ס3מנם לסורים 13 יטווחו  יספסוק סערנמיגת
 ריס, נטס עכונס וסאון וסחפן סעמם3ס, 3טסכלת במכל יסכיל ככס 0ע6כל נטעיעמ ינמיןסיומיך

 )יסע" 6ער עזם מסרי, 6ל סלים כסתימקומ ומעולותיו עעםיו 6ל וממלו ovb ר5ון סמימקותכ*
 למתפלל נסת6קפכס ומפלי ליוני 6ין כלועי נעלרתיכס 6רש ול6 מניכם עימתי מגאתי ס'()עעוק *עי זס ועענין רס"י(, )ע"ם 0' ירדת נעגין יביס ורלוגו מסיו כל כלותר 0' נילפת ומלימוי"6(

 כעורגן סו6 כימם ועלת קלנן( עלם לתופפת לולך ופין 7רים6 יופים 7קר6 סיפא )ונזחוכיועס
 לפכי, רום נמס יעמ6יי גימא bS סיפגו, נומס 30ריות סרומ כל סיעגו' גומם מכעיס רוחנר3ותינו
 וויללען( ליע3ע44ללען )זען ס05ונ סר5ון י נימם רימ נעלם וסעכוון , )סונומ( לך ומנחותי סעקר6וכלמון
 )וסעפרעיס 5סנס נכלון 6ליכס 5מר5ט כלוער *תכס 6ר5ס ניממ 3רימ כ'( )ימזק6ל 5ערעזס

 ורללל*סרטע(, ער איין, )ווילליגטע ויתר5ס וירמ וטעם ורקון, מפן עגינו ס' וירמ וכן , סס(נצמקו
 ג"כ ססגיגו ירסס י"מ( כ"ט מלוס )ערם"י רומ גמת לסון ניממ רימ על ע"ז( )זנמיס סינרוועעס
 יסעף 3רעומ6 כסני 7עניי רומ אס 03"מ( 3' פ"ט לך )לך ונעכדרסנ"י וכרלון. סמסל רומ לעניןרימ

 נלעומי וליוסיקורסי
 י קרגג" ים 3רעו6 0' וקנל סתרגס 6וגקלום כוגמ טוסו ויפסל ומ3מ6, דסיל

 ועע"ט ספסטי ע"ד עלמו ספקכן כלטון ערומקת ססגטעס ולארינו סרים. ע"י ימ' 0ו6 טימפעל מלילםכי
 ותנאיי גנוים 6ית 5' ק"י 7' נסר 3רע"ע כעת עיתי ל37רי וקעוכיס , יותר 03073 ויקר* פ' ריסמזם
 ל0' ענמתו וערנס סעזנמי 6ת נח ס3נ1eb 0 לבו. אל ה' ויאמר סלים: גי הם63 ס0"י ימויין*עריסי
 תלי וסכך וגו'י לסכום עוי 6סף ול6 וגו' לקלל עור 5מף ל6 146 וייער עולונוי עוד יסחימ סל5סנטימו
 6' וי7נר יכסינ 0' לו סנסנע עד ורגיס נפריס לעתוק גס ר5ס ל6 כי , סנועס למס 4מ 0' 6ערלקוין
 ונניו גם וינץ מתניי 6ל ננוסס כע"ס ויסתו ונניו כס וי% וכמיג , גניך ונסי וסניך ויסמך 6תס 65 נם6ל
 ססיתל "גל %ו ול6 ג65מסי סקנסס וסמירס נחנטי סיומם יעי כל 0עעס נמסרים ם5סרס נביווכסי

 , נוס ייר5"ס כגי' סי6 לס3ועס סדור כפל כ6ן סכמנ ורס"י מעדות, טכועומ נק"פ )0ר6"ס ל0ס סנסנעעי



'% ם הבראשית
 ודע טלמגיט, סמלעוד ענישות סעית עליי סרני( ולכן ס' פעסס נעל סרג פעיכי נעלס ס"חס

 ssps עוי 6יף לhS 6, ל6 מלי כמיג ת"ל סליקם, כגרסת bntb רטשו( ז" )מגמםינפכדרם3'"
 )וילי נעיסכ"ע 6ענס כת(. עי עענור נמנעמי *סר כע"ד 6ויצ*סי 6יסו י6 ל0כהז, qnbול*
 % ס' ויקמל למון ז0 ולפירום %. ל'י סעדתי סניעמ יט' זזן סלעת6 כנרחס hwb נ'(קיאי
 6ת ספיים3ין רבוי ינרי מעכינס יכוםליס, לנ SD יבר וכפו סנערס, לב על ויגר כמולנו,
 6פל על ומיום, %וי דגרי גס Sh דינר לכוי Sb ס' וי6פר כ6ן qb ווירטע( )יריקפעכ7עסלנ

 עא מעולס עוי ימלנ סל6 גמולם נסנטמ0 ססנטימו נפם רעמו ויסג , נמוכנןסעולסס%טעל
 3ץס י(ערוס 6ל קותו עלסקנ י נח סל לנו Sh ל0קנ 0לנ על עמייסנ יותל זס ומי' עיס.עקל

 דפ5ל6י לנ* ע6% עפו, 6ל ואפל 6' הו )טפוס גפכירם3"י נטפייס. אנליס מו6כיס פכלסעכומק
 ויאפר וכן כפנל, עלג פתםנת יוי, 6מ קלל לך לו *פל ס' כי כלא י6, עילמת נלנסוןייכסח
 גלנ0ק: עחסנמ6 6כטם געי qb %0 יולדי סגם ע06 שלנן י נלט ויבער וכן נלטמען
 סמם למון וכופל מתמום כעיממ לסון סו6 כי עפור6 יומר גדול מתם וחתכם. ומוראכם )ב(םן

 ולכן לסוקס, כטסמכנס ייגס למון סו* עוב* 6נל קרונם,כסססכנס
 ומזגיך סתרן סיס כל על יסית וחתכם י ססעיס q1D כל על יפיס עוכלכם סו6 כן סכמונעעול
 למלם כיי ממעים וצוף ממלם מזכיר ול* ספ6ומר תתכס SD פירום ר0ו6 סגכן 0ימ תסלתסכתוכ

 פסול יחידת 6מס עילס לך qh יום לך כפו ט0טליסי כפס לסמל סלמון מטפס כן כיופוכ6כסי
 וכן לעטו, ויתן עסו ו6ת יעקב 6מ לוותק ומתן וכן נלילס, מסםלח נעגול עמול סקייסוטפס
 נטפיס עמן ותעלוס 6ט ג6רן דם ג'( )יוטל עסןי ומפרות ולס ים ונמרן נכעיס מוממיסהממי
 עים פטר תאכל ומרכי פ7ס 50י במכיר כווו זס נכלל ימאיס סרנם 1%5111 מסי סר*נ"עוכפשט
 פתלנ סויטנס דס פל6ס לס' מלנ וכן 13, ספתם 0ר6סון 37רי לספי מסל סנ0 ונו', וסג"מ%
 ים רני. ובכל ונף אשר ככל )רוה0(: סעלעס נמכפמ ככרחיס הולס ועתתיס' ככיסע7ס

 6מל כל על ונו' יסיס ופור6כס וסעפו 0פקר6י מחלם על ומוזר על כעו 6לו גימייןעמיתים
 יפ6ן תכעיס םנפלמ 0*מנמ o)nb נמגוי נייכס כי וסיכוי כי' מלם וממר , דגי כל ועלמרפוס
 כי 6ער רסרם"ד דחרקי ז0 וכל פניי וכל 6סר וכל כתיי כבילו ווהן כפו 6לו נית"'ן פמרמח ויםנוס,
 כי 6ח", שניקל כיון כפיומרי נרמס זס פיער ספירוםיס ולכל דגרי על סינר סירוסם 6לו3ימל'ן
 , גדול ענין י(פקר6 סילעדנו כ"ל לכן זפי פועל שליו סקרים לעס ל6כלס elbi ימיט נעאסכל

 לקי ל" ם% לסממית %0ס סומלץ זס לפסוי64'
,Dtlb 4נסע יותל סריס למסוגף( 7ג0מקפי 

 ס%כס ולע ענכגרי ספמסויס ס5פמיס כן ויין קרומם, )נטסס סי6 ופילסו כי נע"מי ם*למכל
 למי 63רן לסקנר %ז ט76ס נפומ וכן כגייס, כ"כ סרחון גו 6ין סנסעס %ע גסעסרי0יס'
 וסגעא קבינט סלילן כן ובין  שתויל יסייר  סברס ע"פ יועל ו6ס ו0נ6ם למני( תעלססנגלתו
 ס6דס ונידול גתולדס וכן ס*דפסי פני על פוסל כנלסס ולכן רעי רימ כ"כ עעליס ס6ינסכסיעוסו
 נעמס פיי סם נמנים ננוסס סיסיו ופס , 35יונס נגפר כסגוליים נע"מ כי י סכע"ם פן יוסרפמות
 גס גו 6ין נממג, 610 נע0 ג0נר6ו  ו0760 יולד' כי עז או כטד 16 סור נתעור י(עולסמלויל
 מנמיביה סכ0 ' ניכעס פטאלי יותר סרנם %כס ומעלס ן עקרממ יומר ונמאיס, ננוס יה"רסייס 6%ת נס ספ*ומיס, סמיגוקות פגסגי ופאר מיקס, על פיניקתו טמגילסו בריך 6נל %היפנסג
 סעעסל0 כתגיי ע0 על , פעכו סעעו)י( על ספחות 0וסלע וס )עםזו

~vbS 
 נעא 9bD לי4סמיון

bbעל גטוניותס ננמיך עעוליס פסס רוקות עינינו olbD , א 7נר ba ספין ללעוגו י4כסונ 
 עעלס ימרון ים י סו6 וכמפוך י עענו ספעלס 6מ ופססית DS13 ספתהז ויין , כ6פמ כןסיבר
 00עיר כי סגריהם נתמלת סיס י% סמונו נעיגינו 6ע כו5יס חס, י  0760 י%לט ob)גע"מ
 סע%ימ 15מן פומעומ יסויוס סד' כי מכעס סל6 יסרוכוי י0י0 סו6 סגנר6יס מבכלוסר(פסד
 פנעא (S)b  ני4יהזו  י(5ה%ו ונסעק7 ' י(5ועח 5ולמ ולוגם גורתו מוסע 70ועס , ס7ועס גורתולוגסהז

 סועע סא 0760 פן %כל נאסר סחי ונה(מק7 , ירחי  ען לחלק ונמסוס  ס5חצחמ קורתו WD1Dסעי
 63דס סייס סלט *מר כעס מזרע קורת לוגם ונכיס 07630 ומנמר סיס %רם ולונםקורמו
 נו מסייג 3עגיגס עועייס השיומס ייכנס סכרו6יס כל מכלים כי מרקס סכם י 6דס ונעמסלמוליד
 פליתס יוסר פדכנס Sb וימעלס נפךרניי ספסא  פפ5י5הצ יתנטל מעיך 6נ) , עמ6ותסנעת

 3פויגס פפ3ו סנפתן ססי Sb פזז לסיות '7PD לדופס י סקורם 3פלייוסו c'eD פססומטוכס
 יש 5' נר5טימ לעפ"פ מנרקיס פנסר טסוי (D7b סלק לסיום וכפלס  נספסוו סמי יסנריהן
 כי י %תם םל וסמלעתו געלו סו6 , סמי 5ל שון ל0יו7ע (7PD כסי(לועמ לכן , ע6ד( טונוסכיי
 תן םלעוש מסי סוי 5ופמ %וכס ושודכו סיכלו O~D3D י ננרי*ס עליו סעכוון נו ונפלסכנעל
 ננכי6ס שליו ספכוון Sb מסגים ססי טל וסטלעמו גערו סו6 י ל76ס פזון לסיות נסקרכטססי

ליומיות




