
'% 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
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 תפנס ננכי6סי פליחים יותל פירנס bb סט טמלס פפיכנס ולסתעלח2 30לי6ס פנסל 6מלשסעת
 ehli 1 bwS', כטמבל כק 6עו א ן עקודס ט ס0יס עמס ככני יהלל טליית S~bw יסהנ_*יעתי
 0עטתקעיס במטיס 6פגס נקים, לסרת הצוכטכ פיכן לשיות מימעטנו י סנכיו0 עגסל גמאפ%

kh~sממאיס לכפו י ופנקת מצם אזי ו0ס וסטני6ס מזוללות עקקיטס וכל ופממס obt 
 לעיכנס אעלס סנססס7ו ונכייס עליו טעכוע טמכלית מטינ ל6 כי ז לנסכל 01טסמם כליוןס%ילס
 mwn געטל ליום סע0 גספ0 סם עלייתו 6דם ו%כמ סו% 6ס כ*ל0 *עיס עליוניש,עתל
 ס6יס עעלמ גי , עפת לנסע כ-י לעטונס עגכיעות6 סייס פסמנס שינס עה(ס 0כ6כל 01מי יכדפס

 מטס לפני לסמסלך פפטיס  ונכטרון נידק סכולכם נספמו י% לק 5ינס סנרו5יס עכלורטיטתו
 ועתענניס סלע לננס נפכירח2 וסולכיס עכני גפמס פעלם סעסליכיס סקוטש ו6ל0 ונתורותיו,נסחיו
 שכמיס ומיי מעות Sh מולך ספי כי סני(פ0, פן נרוע יומל נע5פר סר6 י גומם גמענ2וסרק

 יומי סכף4 י עתים זנוי וזנסיסס כייס נעוים יעיתו נקרגס וכמטס , עיתתס רק סייס שיכוכ6ל0
 י גנכי5ט עפם %וע סיומל 6סל נוף Sh ותולך עקויס' נו עסית עגוף גמתטם 6לס עכוזו0כ6כל
 ס*לס מסה2יס ועל , עקום נלי 05% קי6 פלשו פלסנומ כל כי כ"ת( )יטעים 0ככי6 6פר 6ל0ועל
 סלק 6 סאן % מ , ועוף נגעו( נטכ לבטל 6טצ נתורה עוסק סטיון כל מ-ן( )סססיסשערו
 גס סעף מיי רק טנמם מיי מי וניכו לנט סלילות למלי לצכם סמל נסיי לק זפט וענקינמוסס
 נביס מלק כעמס 0כ6כל 6ס כק ; ל0כ6כל סטסמס סי6 אמי וקמלתו , מסי פעיררת לפעייטפו
 ' ל6יס סייועה סעפתי סתכליי2 % "נסריח כסוחיו כל ספסעמ וסא סנרי6ס וננסר נשפתססו6
 לפען כק שיגס הינוכיו ר(כסח2יו ונושאיו הל , %תו  לדעת סייס יכולם כפי 'י% סססלססנמ
 לעען טעי עשותו ע5י נוסו 6ת לסנלא 6עכ0 סייס זס DS')h מכס י סנכגד ז0 סכלםססינ
 מפיות פעלם כשגיא %פיתים ססכעי( קמית % נס למעם ומלפיס נרי6יס כליס מכסםממ65
 פפ*י%מו 0נ%ל ימנטל סס מעלת (olb וסע5וס, סתורי( עם" נגיס מפכות 6ל גסןלמניע
DIDD,מיהרבס, עמעולי ליכריס ור6ויס פוככיס ל0יה2 ולסכטירס 6ינריס לססיח2 וימענו י(עדרנס  
 לסתקזס ספסמלס סנרי6ס, עגסל לסיס עטפם לסיחתו מעמות סי לנעל נעול יותר עלוי לךוכין
 עליו, נס סקיוס0 וחיסול עפסס, ועתעלס ניגס יתעלס %0:ל ויוסי , ית' 6ח2ו לעטי סנריונכל
 טכ6פר פעיו נמוך שרוי קיום כבלו עלעו 6דס ירסס לעולס ימעכית( לס"ק במרו גזם כיו65ועל

 פש וספמקז סעתטסכש  ל6נליס  ששטיי  ספריות  נמיך  S)hnnc ה יש  D~D)  ben קיוםנקלכך
 ל6 כי 04 )פססש במלו  וט ועעפס י p1W סנטתי גס יוכטכ שפוכן ג6פ5עומ כי י עפסספמקדס
 %כל 0ע6כל 6ין ob כי , ולייחס סגיו ע6ת עפלת bb'1 בנטפל בכילת bbb ס6ת - 6ין סבתומוכל

 לענודת עהסר לסיווג סנוף 6ת לסנאט פספס סיומו לתכלית כק סעף ספל 6ל ערנומופ5י
 (S1hW וד1עס י aha רע0 לעדכנה סמסונג עעיכגמו וגסנס6 גמרועס כנעו סע5נל , י%ססס
- וסכצם6ופ כועעומ לסת תרוססי נסס סגקר6 סיעמרתי  SD1 )ע6עכ ועלך פו3נ זו טוני 
 מלס כן , נסלפותו סינר נעל פכיכן טנס טלס, פלת פס ככיף סו6 כל פלח כי י טלעכיגופקכם
 pb , לסטלימו עוד 13 חקר ובין 6ליו 0ג3יך כל 13 סעמ6מד'ס )גינן(  דגל טל כלו ענינוכל
 כלילם וג6עלך ל"ע( )טפות סענויס כל ומכל לנין ))וז6ז'( ספל6כ0 כל וססלס בפכו גיןמכיל
 לעמום מספלון 6סל ס*ו0 כל וכן ט11( )65ללק*פעען יוצי סלמות כבפרך כ"ז( ('SbprDיפי
 סע%ס סטעעו ס'()עקנ

 כלס..
 סל6' נעלעאס

 )י6ם זו לפ0% סמייך עלעי חלק סוס אסי
 ס6ל0יס 6מ וכן 5ן%קיפמפני(ייע( היישרע 6ין פ5ליכפ מיליכי' (~DY'7 SAISS . , ג%6ען 6יסגענ6ע
 n1WSD י"ס י(ע%מ וסעירת סירקה  פרפי הי( (DS~lp סיחם סי  וס כי סמור ע5ותיו ו6תיר6
 מטל סו6 ונלעזס ~os הברדס נקא 63לו כק כי עעכסען( חצט 65ללק*עעענסייצ )ו6סריס
 על ייכמ י bNb 3ני רכל 6יפ6  ימכטפו נ'( )נר6סיי2 סי כל ob סיופיי סי6 כי וכן ימלעותו
 לענענזפן( דפל ס*ללקיפעענסעע )רעל כפ"ס ס5ר זל נטלעות ספפולס סו6 כי י מי כל ת6רס5דס
 סלל כי 6ין סנסע0 מן ס6יס ופותל וע"ס סייס, כנד מסלפות ספרי 0ס נע'א כלכי

 טחינו tow נפיגי סנל סו6 ססלפחeb 2 ומעפו ססלפומ, כלוויל סכל י 0נל סכלסגלי
 על לקיט יתמן nnhs pb 16 60יס, DSWD5 ספיועי סםלפומ קבין 6מר למסמיל %לוסטוג
 יש סו6 כ* קיעוגיע בעלו ומפיל וו*ל7(י 5ער6יייעלפ פעלסלללק*עפהג 7י6 )טעןפיספס
 כבפרס מלוס, נסס פתותך ימ' ס0ו6 כפו כי כ*, סכל %ן 6ני 06 כבפרס כל, נססעמאל
 נמכלימ סטלס בז' ל0יח12 סלוס, ש סעו ויקלס 9Wb)b סלמס בקרי גומי סם ג'( יהד)סגת

 ית6רופ ככס עיניתי נממלמ מפנ.ס נעיון כפטרם י ססוסע ולי , 0פמפע ספלך ספמו6ר בעו ,עפנו נמרי 26י 3 ק2' 13 פמע5ס טססלפות ליצרומ מ6ל נעקום סעקרס )וינוף וערך םינצר לחיןספלפות
 סו6 סר6מון כל פלס קרע( )תעליס ימכמי כל סקחץ כל ומוס י wsns~ כלי נטםקיפוגעו

כספוגן



כ טבהאלהת
mna~נעסעסלע א' 146 מ% ומא שליית על יאני גל ושם )מללע( תפרקו אקיז( 
 ועריס ע"ז( )יחוקקו כל תלועת וכל י כל מכהי נל ff~b9 חז %לעל5יללשעעעכםסען(יפק
 ויענד כעו וס3ימ , סלעומ סור6מו מלסנינו bipns 3כל עלתם וכן י מעפו ול6 סץ'ל'3 לך3סלס
 5עלפ6ללקיעעהג )7על מלעוס 3ע3ור כלותר כלי נענות נכל , 6סס תענה הרעעו , 63מי(יסרבל
 א, 37ל סעס לסהיע סכמות % י64רן, חים כל על יביס oxm ועול%ס ס*על לתלינענעם
 לסכלים כלוער י ני7כס נמנו וכו' גענור י 6על ע" י ס6דס עעטלמ מסת נעה גל יעיו חלעס
 י מש דני מלעוס ולצען י(%עס סלעום 6סר י(מצסים סלעים IDWS ידכם, עעסלת תסס כתנוזס
 ל0ס סעיועד ססלעום מסרי יגס פייס נעויס %ו גע'מ כי י יזכס תמם מלעומס ימינו ע%עסמס
 6מ ליוליוס , נעלס יוסר עדרינס Sb ולי(מעלוים ל0סמלס נייכס טחנו לכן סגרי06י כוונםלפי
 כל עלת נני6ול ונד3ריט נק7ם' 3ס לסלם ועוכסל עהן לעסותו , ס3רי06 עגתי סטותיתסיס
 כ4 )נ( - : נכל oc93b 6ת נלך תוס' סרע3'ן ניחס לדלל וייכעס 6עת סכעי 37לי לנואורו
 0רועעמ יומים כפס כל כדכתיכ רעם נקר6יס כלס כי סיס ודני q1DS1 ולמיס לניזעם ותעוזרמש.
 נפ לנני גזם 6סי נ"ט( )קגס7רין לרנומינו תאכפו. 4א בנפשו נושר )ד( ה6ג"ע(:)יעג'ז
 ורלנ"ג סוס זעו נסר כל גפם כי ס6כלו ל6 דעו עסוק לכססו נסר לערץ וס* , ספי ען6נר
 סיס% פדרך ענע"ם סלקופ נער תשלו ל6 לאל ססו6 מנסר 7ס נגססו 6סל סיפר מאכלו ל6ס"
 ר6וי ולוס י ער(נסל 0ה(א יימלק 6ל סיו3ילוסו ראוי סיס 6סר י(זס לטווס 0סו6 נכעיס נגפםכס
 3סר4ס 6ף יכול סתם סו ופער" מי. שסוף סנעיס סים6ר גערך עגע"ס ,לשול 3פר '1Dpסל6

 לנסור סס רחנאנ העם מלעוזך, ע6י דעסהעו 3עס ע'ס 6ך, %'ל ניחס לסור יצתי ען *נלישי
 כגססו 3סל ל6תריוי לסניו נ7לס נגססו עלס לנעמו 7קל6 וסירוסו ירחי מן יס נס הכרסוקחחס
 ינץ עוררי  כם7ונו כלועל , זעו גססו כטעם וכן נססו עם נעהו 0גסל כלותר , סילו ל*דתו
 7גססוך כשק יספוט עעיין וכל עקרא סל כפסוסו יוסל ממייטב  וט Dn'D 0ר6יס ולדעמ ;נפסו
 י דעו עוולם סכ6"ס ס0סעורר ועם מיוטנ, יותר יתעקש למון כ37ליסס 7י4לכ0 זלמכעיס0א,
 , 6ך )נ)ולמ רק זונו עעלס 6יפ 7סל5יס עיעוט* יעיקר לסזי' ירפס פס י,תלעוי  נסונייסי4עעיין
 ול"ג 30טר. OD סנפם מפנל 3ל6 3ר6ס ועב"ם 1WT עלס על חעס  וו יתרסס עסעעומסרק

 כע"ס 1abl במעוסי 6חד סו6 )כי סל עלס 3עקוס סו6 ננססו סל וי"ו 60ומ ר(צקל6פייסונ
 דעו כנפסו וטעם וטרפי( 3ננלס וגילור חעיע0י 0460 3חל3ו ונויקר6 6רן נוסימו33ר6טית
 מ3ו סדם עס סעתונרס מכסס ליל נלו9עק( זתכעק ייעס לעגענק  יעם )עיט יעו פלינסס
 ועין rw לכל פנסםתפעל

 נ3ע'"
 0רפו06, חכעי ען  כנודע סנפם ען י4עממעליס סונט עעעיס עחסר לקין 7יס פלקיס 073יס כי 0נע"מ, 6ת לי(חיומ נמנועוסיו ו74ס ימכועע סגפם פעכס

 6מ 5'ת וסעפו וועזען(, )5לייסליכעם י(נעא גוף סוער SD סו6 %ן 3פלופס
 סנע'"

 נסס עס '
 לעעוטי דעו? עלת מוסיף ולעס כנפויו: 3על לוער: יי סיס ובב"מ י(חי. ען 36ר 6101 יעו,פל

 לעז 6ין סמירוסיס לכל סניי ג'(. נ"ט קנסילין )ע" , יס תסוס גירס סבין ff59D3 6ע'שפיסול
 ~b'kl וו עלס כי 6ך. נעלס ע3ו6ל זס כי ג'ל לכן ס3י.עס. בסיי ונציל סנטר (נמסך על3עקר6
 לרם'ש סרטו עיקל )נור( נח 6ך ויסטר כעו בכלל. מן יגל לסטים ומענין ס9פס עלמ סעקהצופ3כל
 6ין 0פעליס 6ל0 ט3כל 0מעס. וסך *וסו. ונך קומו. הך כעו י4י(כ6ס על 0עור0 ל73 כ'4לצת
 וסוט י סכלל ען ענוכס ססינל שיחייכו )שנסלוק( נגוי לסון 6ך נעלת השיי י%'ף, כקפורס
9b1Dנסלק2ליך( ססעל*( ,ייכסס סל יבר לפס נס 6ך עלמ סיטעסו לרנותינו ועשנו עכסי olnb) 
 דבר וי(ממר7וס י4ססלקומ על סכ*ס לפון ושהגו ג7ול0, עכס כלועל ניול *ך 3'( כ98)3אע

 6סכנז נלסון וכן נאנסי לם3עס *ופו סלק כשל י68( )יסע" נחלים לם3עס ומכסוע0ממ3רומו,
 רכותינו לסון נ": עיוייק וכעס ממריו%%ו, .  ילשומממיקייוי סונר תלקי סמסלקומ על י(כ5ס לפתימעם
 טעכינו סכ6ס עלסון סו6 6ך עלמ כי 3,ס יוכו סלקי 6ך עקועוכם ונכעס פסתש 4ץסילעיס
 דליים(, )36נעירענטעק ונסרי מנסלק 3ער ארי 6ך וסעס כ6ןי 6ך עלמ וחס מדגריי(תסלקומ
 סי6 ניס מנמל נפם כעו נסיין, כלועל שנמסו תעלי זס כסל וכסלי כמלק עתי כזען עלולרעיות
 , שלמגיו 3עקר6 י(רעפ על עופנ ס3נספו יגעי וג'ו 073 סי6 ספסל תת פעעעו "א( ישקרסלי
 ועט לענעגס(  ז%נעק )וו*סלענד בחייו יזועם בעוד וכפלד סימך נפי לגססי* 3סל 6ךולעס
 מפסק גי( כי %רום, 3עלמ 60מנס לסיום ריצוי סיס ל37ליסס כי עמגנ7מי במגיניי ~DSDנא  חייכי פילוטיס יצוגי( לנפהשתיכם. )ה( : י4עקל6 נלפת סש3 עיוול לאמינו דעמ לניי יפו,חיו

 טפס לסי 75רמנו 3עלמ ננול סיומר י(עססיק סיעעיס נפל פס כי עסכעת סגגעהייי3ייסס , )רס"י(  ליעם ע5עו לטרנד 6זי4כס  וי נעקל6 ס3יכו לרומינו *ענס עליי(ס(י )עי למפלסשעלעל
 ושיגו ל73 חי0 סס מכשיר כנע חצ יילנץ: מער לדעמס 0עקר6 ו3י6ור פעוי סע6ני עניןתסלש

מיעוך



 םבהששתן80
 עשבני DDb סירים 75סי נמפס על תעית ימס לוחי טס עט 6ץ הס טפם qw ל3סעסמתז
 על וכסייגו to~bשלס

 אנת ורפס, וימעט לעינם מיס נסס t~bk מולח כעו לטרנס נסעך 3גנ'"
 5כלמסו, רעם חים י לעס מיס השסכתי כפו לווי מס עעו סים 15 ס3י(פסי עכל ממכלו 6סרירסיס
 ס3פקר5 מא טס זי( יקוי ולמי ע7נריס, כלתי (D"D על סע7גר לסורוס יער, סיחו סטדס,חים
 ל"ל סחים מיי D"b, ססולנ ימיינו לנמסותיכס מעכס 6ת 6ך וי(כוהי( , o~b נסעם על מאא
 סזפן על עיכר. כי מיס קרקס ולכן עורס, על פיכס שפרע כנוף ען ססל7י( 05רי ושסעייען

 ועע"ס תורס שייו ים שמילו ז6מ מעומס ינקם סל6 לותר כל עלת .ויעקיף tq1U עהס5יגנס
 ס3עונסיס ממועל כי י סעוכס גויל ס י מ כל גמלת לסוכות b)D גזל 37ריו על ולסונזיףעאכ.

 י(פ3ו6כ מפך , סעליונית סרומגית עמ3רף( סנפם ונימוק פילוד ועגיכו סככם, סו6 3תולספסחכם
 עלשי סר(י5 מכמס וככרתם קע"נ( )תרועס 3פכירמנ"י וכע"ס יפוייס, %לור לרולס ותימסעסכרם
 י b5DS7 3עס כלל 1cnla לס לית עלס סרי ל6 לותם וכי bD19 עלס טליי 7ל6 ? מלסגיפ%
DeD: סיס כ36יס. 6ל6 7ופס זס וקין וכלי ונכל עלפס ככפם ו6נ7ון כאון 6ין מס לעונם ורוכס 

6פמרה2
~lrDDn 

 סוי ור(736מי טופל כססו6 סו6 .מס יו7פ 5יגו זו כרס רחומינו וכורש ל3עליס
 מלך כי ריכלת מן מעול יומל ענסו עללוכו עלעו 3ע*73 כיף( תפול צעון 6ענס לגייס, 6ל5 6יטשופל
 %וגי מים כל נלסון לרעתי סגכלל חסו עי, עיי גכללס מכלימ' p3b1 געור לכליון ע%צסשנסס
 דלך a'bJ חייו 6ת ופסמית ספכלס עיד מי: כל עיד למון: למרם גרפס ויומר כיס.טנמעס
 , וכהווצר( סכין עא עלפו 7ס סחופך 6ת לסעכיס 75לום לנסמותיכס דפכם 6מ ס6ער %ל כיסיסיסי
 3י(ס ם6ין סעומ קפי סמיית ע"י 16, מכיקס ע"י עלפן סע6נדיס ם% עונם לסודית גזרייוסיף
 1bD' כלס פן סו6 כל עלס לענענםפעכיערנערם(י יעיען 5יינעם סטני יעל (lbD ושעזפפיכת
 עסומסיס וי(כליון יחיאל ונטעת עלוטי, נסרו יכל ל"ג( )6יו3 ס"6 נחחרון נע% ירכתיי הס5ותיוס, סמי געלי ככל סול5תס שעיקל פסוספיס נסלסס סעסוכיס qb וססתמס, כליון לשן טסותול33י
 סא חיס ועלס סנ6%ן וקוף קן סו6 ומכליון סדנר, גכעומ וקוף קן עגניל יסתכל onhnשכלל
 קסם סמים 6מ לסזסיל כ6ן טס" ורס"י מיום, 3י( סיס נסס על כסיכס" חיות נעו סעקרספס

 מכוונת נכון וסיומר חי(. כל נ5ס 33ר6מית )עע"ם ריצוד 13 לטין 6זסלס נו ים יכילישנינו.
 74רסנו מיס כל פיי עלעו. 5ת ססורנ ים 75רום לנממותיכס דעכם 6מ רטמינוי DD1 זסעקרם
 5מ לסרה ניסרים מסוכר  ןמ bb'1 6יס וזניו ס5דס עיד לטרמו. חיס לפני חנילו 6ת מעוקלא

 ע'ש 06 כי יכפן פ"ס 6יגו עיי נעלת ע"ס 6ות ולפי"ו י as) ערוות פ"נ רמשים )עייןחצירו
 ממס כעו יד ומס לקוס. עכייס סועמ נסנמ כלועל קניונים הינקת ענ"ס עסועת כעוססנס,

 ס*יס טגי7 עם כל כי געניע( )געוו6לעי ורמוס כס לע עייוי 5רלו כל 6מ ויקם פרעם,יי
 כתלו 05ריוי כנסער כל על עוסו סו6 יעכס 6מ ועיפר כרטונו: 3ו לעסות ונכחו כרמומו610
 סיסננ , מיס ולסוס כס mp5 סתיייס טלכס חס ממעות כלוער חיס. כל עיי יעכס 5מ :5על
 ומיד : וכו' ט76ס פיד חצי"ז לחרמו. סקלי לסכי וססליכו סכסמו מיס, יד תמס סנרו 5תלי(3י6
 לרעת 05 רלימס. וגוסני מכי ים כי נעל קסיו. זולת קליו ממן גס י והים 5יס לסון כמלהאדם.
 ניול %ער עטוקע כססכן סג%ס לטונס 05 וכיועס, עעונו לקמם 15 עענוי נקעתן  לישורסנכרן
 פפחומי רק סכעעס סנר5מי לרעת ססוכנ על מכמוני כיגל 6לס סני על 5'( )פשנ וחוסמני עלי% עוני לעעלקי וכסלול נך( )מומטים ועומתני סררך סלוף לגעל 9Dbb כלמיעלך  עחיש, עותוינחל
 כונוס ס76ס, 3כי נכו 6סר לפסימותס ספלנר( דור ל5נםי סכך5 כעו ס75סי ועיד י5עלי 3074ני
 כססו* ונס געירגס ספעולס 5יס גס חסל ולטובתו ר(כרלמ לחלון סכעעס סמני ו% סעירמשי

 , Db(1 5יס עיד 5פל ע"ז עלערי לסטנךטו כדי ליידיש עומס סא עמס כי יזעם ר(נ%סתחוסני
 על גס מסעם 6מ לסון כי ע5וסגיו. 705 סו5 ונס י נממיח2 שעלוס  ושחים שעז , *םאסא
 וקסיכ י"ג( כף )ע"6 6מי למלונם קר5 מירס כי , עעסממתו לסוק סמא 6ף מלילו 5תס6וס3
 עינינו bio ים6לו לריס בעק. נתתי קשתי )יג( : ל05נתו 3ין לטיפש ס76ס יס לפוסך טןנמק
 למכי עש כלי יומס oa1 06 , סלת נ6ויכ ססעס עלסע ימילו כי י ענעי 7נל סו5 ססגהתכורדת
 כפו קסם עמילי סם)נם ספלסט 5עמ סרג"ו כע"ס ומנכון , סקסם כעלוס יבולי למוכי ירפסססעס
 כי , סחרן על יעולי lDb~' 5ל5 עלעו סעיס תכלי כרסס חינו 6נל סעעס עז מיס כ34טיעמ
 כי יר06ס ל5 סקסמ עלים סגרסעס סטרן מתם מעועי לכן , יייקס  ויחידיי %חיס יגעשפ מספם %%י מע5וכ סי5 כי י לתרן מניעו עי נכסס וחינו מצו יכך עובל נפיס מעכס ר(סעסליגע
 ססנלוליס כ'"צ 6נל טעם מלי כ7עח2 ענול קסת עתילי מסעם סעלי(ט 6עת ועעמס י עמיקתשלץ
 מענן, וזמו עוז לערור 1S1P ל6 עג לפקוס ט6ס עד נרסס וריכס כרקס גינו ונעקר 3ליעו3ריס
 יעי )נססמ מעולס סיס וכוס סקעס* נו תתרסס ולכן עה מלעגה פסעם %ומ מאיל סו5כי

גריסים



כא פנרשמות
Dgb136נל bS 1 סערן כי מענן ממת אק לישרי נרשי( מסW5DS יזעק. ונין ס"מ גין סטייק 
 י סגקס pbl סניעס עד יעברו סטתם נקי כי קטם נו סימסוס 5"6 ויק 5ת מעגן יסיםהנלו
 לטורס *ות סם'י cnD אנול 73ור *פנס סענול קנס יעגן סקסם נרפס סימי( bS זסועטעס
 נסממימו סקסת טמתרטס נעננש ח7ט0 % נר6 כי 60לןי ליומני כרטס נעכן סנע%תטסקטת
 סנענן סחהעו כענן, כתתי קטתי 6מ לנס סם"י 6ער ולוס , חיטיי 3רי6ס וסים 5רןי יוסדילעל6ס
 םנ1 סקטמ נין ספקיק סענן כי 0נס עד רומס עין מזפתו 1ל6 עולס שי ממחלם קסת מעונםים
 יסקס (9Db נהפ %ות פוקם ועד תעמס תסש  נענן  כמתי 5ער סקטמ , 6ער לכן מעיןונין
 יוי0 לפיס טסעופו ויש ופכים כסגי פסס  ספכן  ותוך קסם מריס לספייר סררן עלפגנים
 מלנס כי cwn, כעכ זס ענין  *ין וציית יד3ריו. עיכ פופמ.  צורך  זולם פתנו סלפפלססקסת
 , עמס ט טסות ע35 %3מו סיס ל6 סוימו 3תמלת סזס ססעולס סעו7יעיס לנו ים אתשרעזיס

 יומר ל0יומ מעולס טנע נממש וטילך סענול עיעי 5ענס ועמוקן, מלס יומל געדרנס סיס 5יכי
 6ל6 לזרורי %יניס סין bS סע3ול סלפני טסיוכומ ל"י( ס' ק"ל כע"מ , עקויס c$k~n עעסנרוע
ODDי4סט6ס סטתעכס לכן טעמתי עד ס"מ כען לעולס ימס מויל לידס טסים למי מנס לע' 5חמ 
 חוטט כמסיס עי(חכעים OD 7Db ואר י ססנו*ס סעפסעיס מעמיס טנויי 6ז סיו ול6 , סנס ע'כל

 סקרן סיסס ל6 סענול סקו7ס ס7ולוס עלפו ל6 *לו כי י 7ענול6 7ל6 לן ענ7 עם חזינל6ם
 רום נכי ריכס זס נענין )ורגליך ייענו ל6 עמוס וכל מולי וכל טלוס ח" סייס וסייגונעמתת
 ולא י סאן( 6ת עטמימס ורגני נפסוק %" סלעיך נמס לעיל שעוגו י ל"ג י 3פ"3 נחרטמן
 , ים3מו ל6 ומרף וקין וחס וקר וקהיר זרע סטרן יעי כל עוי לנס ית' סו* 6ער ר4ענולהחר

 סילך חס י סע3ול 6מל לידס וטסנ3לתי פסעי סלתי סקוסן *וסו על ים3מו ל6 פ" סלע"קצ'
 קוים כי סזעניסי 6לס כל סטמנומ ק3ת סידים ו3נטומו סייס תסוס עקו נוטת גלגל עלסטעס
 כללי מקון סיו 131 ס36י3. עס תעיי סיס ומס פיוס עטוס נקו מעיי 0סעס עמלך סיססענה
 יוני כל זס סיסים כלועל סקרן נצי כל עוד והעל יעיסס, אורך ולגע"מ ללעחש 0יכ,ו7ותלכל
 עומס %י 6סל סמ7טס 60כן כיערו י נתנול 03 סנעסס סקלקע 6ת סמל יתקן 6סר עד60לן
 יעים ע*כיכת סנ3י6 כע5על סענול קורס כעלז סיום עסוס קו Sb מטפס עיטיך ימוג 5זכי

 ען עולס 75 סיס סני( ל"מ 6חמ פי2( )ע"ר והערו עכ"ל. יעומ טנש ע06 3ן ומכערי(עתויס
 כ"מ סקסת ספין פירענו *מרי וינכס סנס. ע' על נסס ממפיק רו( ס76עס 6ת פסקם וסיססרכן
 כימם כל טלין ונעם סעטל, מאיקס קהס מזילוף נעם וסול to~m9w מת"ש כ"6 076 3כילעיכי
 סל6 וגס י עעפ למויש ל" וקסיס עגים כש י(ענניס וכלין י עקדתו לא נענש עכוק0ספעש
 ס"ס כלעיס לרוס עייין ססעס סנש טל6 6ל0 לכל עיורף סטכן. ען ע% וננוסיס כחוקשימיו

 ממרמס 5נל סבלן על סקטס מתרbS 06 וסלבס וזוענו תעלוס ס"ס לרוס ססעס גסגיע כימעלופ,
 ל* 5ס מיעס 5ין מכס ן יוצנע( חכעי )כר"ם (CW7b י(75ס לעין יורכם ול6 מלדניס גננסי6ז

 60רן על גסס סיס טל6 נעמ סקסם, לי(סר6ח2 סענול סגומ קויס ס6לס י(תג6יס כל ימייו0ז7עכו
 מקמל כזען כלו סנותיי(ס וסיו פיוס עסוס נקו מעיי סיס סמונם עסלך והסר סנס לעי %"כ"6

 יעי עטונ סעקמריס סעעיס חכעי לסמלי לטיפ )וכנר לעולס, קללם סיען סגטס נו 6טרוסגנים
 כי עזם סעולס זיפי 7ולה2 לייט5לפער( )גילינעח ססס ס7ורות וקלתו 0ע3ול קויס 075חיי

 סעולס ט3ע סטתנות לפי בחליו לק סענול קויס לר(תסווו2 סיס רחוק יגר לעיכיגו סקטמסתר5ומ
 לסיות נעגן סקסת בסוית נתרמי פ' ~נור. וראיתכם )פז( : ענעי 7גל עתיד סו* ומכס ,נכללו
 5ויטערזעסען טיסן 50נע איך כרמי 5טר גלימי קכרו 5ותס ל*ייתס עם טנכל סנרו6יסי לעיניצרון
 תעלס פן כנון, 5יס סלעם יכ* סססי לו ירמס 6לסיס כעו ור*ימ": יעגקע(, ע6ן67עיט
 לזכור ועלס י ענר מעל 6101 נמרת" ורמית" וכעס י נחירם למון טענינס מרמס 5סר נכ"ונעולסיך
 כנוף לסכי סכחס *ין כי ימ', עליו עוסו וחינו ל0זכירס קיעכיס אריכים  076 נכי עלעוסנ
 ו0זכירס סר6יס טס סיחפו סעפרסיס לעדם 6'ע ונזם , ינר סוס לסזכירסו סיוון ילערך ול6כנופו
 , 6כן חנטי כל נפלו ענינו לעמרסיס הארץ. כל נפצה )יפ( : כל3"6 ססולי4  ורברס ע"י יס'חליו

 ח~0 עעינותיך ימוטו עענין סמא ומל קטועי סעקכ6 ולטון לרעצי נכל לעימנ 5מ73כוונמי3'"צ
 סטרן סוטפעס כין כרעעו לגררו, קת סרטי י(הססטות *'( "כרית עטוי ערי מספיגם ס'(תקמלי
 ילפי"ז qbl , 5ינעלטטליעע( וו6ול7ע עכ7ע ג5%ע )7י6 לעחפרס מיעול סכין ע7 076 גגי3רו3
 ע"ג(  ))נכירסנ"י ולוי תעל* ינן וסמי לס ממיט וסהר ועננין לנלגין ו6ני5מ חינין עכ7מ לס7סמיל יוע* 3י(0ו5 נח.וגו'. ויחל )כ( עיוסנ: יומל מעקר* לטון ש"צ DWISn~ לסיום לטויס ססי4טירם
 י נמינ"ע ולש וגו'. וסטתי יווה* עק7 לליל 7ל6 מקיף חערbnp 6 ג'( קש  תולית )נמ'וכא
 ' נינתש זגגיי מיסוי 53ין ססעולוס מכיממ על יורדי ויפת ויעע זס 6חל cr ספע~ס חינףכי

כשם



 י טבראשית21
 סעודם יכיס rb bS כי מעוסי שיכו 3ע5עו ו70נל ויגל, יעקנ ויגס ן ומסל ס% 5ל בוישכעלט
 )6יו3 רט"י עע"ט סקסת. כענין כע"מ oSn סיומל 3עילגר4 6ז סיס כי עמס טסו5 ע5ג53ומו
 : יעים לטלסס ויולדת ונתענרמ 6טס קקי *ין 7'( )קמלם ונרם"י עוי~י4ס כ65ן יסלפו 64(כ"6
 י לננוח ויסב כתו 0ממלס למון 6חל מקור י63 סלמון עסספ DS' . כרס ויסע ס76עס 5ים נחויחל
 ססו6 גר06 לכן , כרס לניוע לוער כין נס רבוי וסיר( (cib~ ור3יס לספור תחל י לעטומיפולס
 פירוסו כתן וכן כסחתי לסיומ טעסכ*וי כיזום סמלו ועיניו כסו לסיום פלס לשמר ר(כתוניסומירך
 וירא )כב( ג6רע6: מלס נ3ר להיסוי נס וטלי עוזיא 3ן יונמן וכמרגום )כל"ס(. לסיא גסויחל
 ע"כ. מעור גן מכס 6ותס וירט ולעל וירט כ6ן 1Wb רנעוי ננ'( )חגס7לין לעלו אביו. ערותוגו'
 וכמסל עלומו, 6ת תל6ס וסי6 עלומם 6מ ורקס כע"ס 0ענוכס סעסכנ על '1Db ר5" ללוןועילגו
 6פלוסיס עמס ומומש *ומס תחעס ס3י5יס על ספמכלומס  מוממיחז עגק3סו סעפופלמסעוף
 הישטלה. )כ0 : פ"נ( חולין )ע' סר6" לחוזק ר5ס כטס 3תור0 סנקר5 ספוג* סעוף סו6 ל73נר5ימס
 י כסלעם 5ור עוע0 כעו 0*7ס נס טיכסתי וסיט מרע מס סלעס כי י מלעס כעו 6ינג0 נלוקקמעלס
 טל לטון (SD עעל0 סנ0 לעורו, מעלמו סי6 לנ7ס כמהיו סי6 כי נג7 כעו סי6 שעלס6נל
 עעעו לסר5נ"ע עבדים. עבד )כה( : )רוו"ס( סלעס סעלס כל ושין טעלס סלמס כל ועזםכקומו
 3קיס ק7טיסי קדם וסעד לע73יס ע73 רעעו סיס סע73יס ע3י סיס ושילו י סענ7יס כ6ח7ע73

 טעעעו 3ס"6 סע73יס ענד לנין 0"6 נל6 ע3ייס ע73 3ין נס73ילו 7קיק ויפס עכ"ל.סק7טיס
 7*"כ עקמנר ל* סענ7יס שמד ענד פעעו י ענ7יס ענד כי שער נעם 6ענס , לענ7יסענד
 3קעוך ט3* יסכון לכן לשחיו, יסים ע73  כשעלו 7י וסיס סר3יס Sb סימי7  יוניו טעםל5יזס
 כגיס דג על יג7ליס( י'ו י' למסכיי )נפילוסו סרע3'ש וכע"ס , (DDbS~D) ססיענת מפלגתלסורות
 כגוו נרנוי ססלגס ועל סכלן על עורי( זס ירכי מלניס עם 7Db סס כסיתח3ר נלסוגנו כי 7ע וז"לוכו'
 6' כשלכיס כווו לנקלת, qb 73%0 מדירו %ון סעוסס לכל יסעס עג7 כי )סמי. סנליססגל
 ענייך, *ליו יוסף 5מי בעלו מעסיס וכעס 6ילנז6ס( )וויללשלסכיג, וענ7מס לעס ענד תסיסי"ג(
 לכן עולעימ, גוף קנין קנוי ל0יומ סענ7ומ, לספ~ג , ענ7יס ע73 כמל לכן לכבודו, ככוי רקס6יכו
 כעו לניס ססוo~cns 6 ליחס כעו לעו עלת יגעו סעפלסיס לטו. עבד )בז( : סלח ע73מ"6
  טחוזר יסערו ו6חליס ,  רגיס טייס סס לזרע 16 ולסלקיו למס לועל למרם גלחנו לכן לקו אסעירוזלת
 עמסו כעו לגד יחיד לסון לסיען ע"כוסו כ3ר כי לז0 קורך 5ין 6עגס סקויס, מבפסוק לקמיועל

 : )0ג"ל( היניס ונע* ומרנוניו ונ"ר( )יטעיט לעו ויסגדפסל
 סע5ס OD סו* ועגונ, גועל כעו וע"ס יו"ר בלתי כדן סנינו סנטוס ודודנים. כתים )ד(י

 ט63 סס וכל סעו, על ג"כ נקר6מ עונגו סיעדת וס*ועס ססו6, ס3ןסל
 עונגו סע5ס ס"ועס D"D ככתי 5ל6 י ססו6 סנן סל טס דינו וככועס, כמיס וע"ס יו"כ עסכ6ן

 יש"ע וכ"מ ערגומינס )רם"י נפקוס לערוי ומפען 3ריומ סל רעמן 5י ציד. נבר )מ( :)סנריך(
 )רשי"( לסקכיפו עמכוין הי. לפני שפיו: 5יי כי כ"ח( כ"ס )מול7ומ ועע"ס ועלו67י ג5י67גלול
 )07"3 לפגיסס bpb וע6 י"7( 5' סיעים )37רי לפנייתי ויש Yta 0מגג7ות על יסוכם לפניולטון
 וקימל סס תולדות סיפסר נענור הוא. גם יולד ולשם )כא( : עס0 לפגי ויקועו ונקלחי"י(

 סס נסיות 6ער וכי"6 )רע3"ן( סו6 גס 13 6ער בכיסי לו סיו ל6 כקלו שעגו סקען טחיותולדות
pplDעול'. סיס 5לסיי' 3עיוכיס מעיד 

 סוס גס גו 5ער לכן כלל' למטס גז7ווג סל5 ס7עת על
 ול"ג גוס. c5b1 ל6 סו6 נעלס וס6מנח מנחריו, לעס סו5 גס מלות סעח3ליס סעפלסיס עןוים
 35יגו יעקנ ט16נלו פד  מגרהיימי מעלס שלגסי 5ח7 סיס סס כי לנוסינו עק3למ סייענוכחלי
 כת 3ן סס סו6 עלית לתל כסן וסוף סלס עלך 75ק ועלכי וענרי טס טל ע7רסו בניתלעד
 ~ba סס פייח( )ח"6 37י6 ו3תכ* ל36רססי מורס טס גלם נעדרם טס ותערו ויש"ע( רם"י)ע"ס
 וכללו עעלמו מלסוייע מעליט bS י4כמו3 גס כי לני לי 9W1b הפומי נכל סגיי פ5ומ*רגע
 לסוקיף ob ורבויי תופסות לטון מה* לטון נעלי טג7רו0 עס כפי גס עלס וז0 החש, גם3עלמ,
 5כל גס ויסכל נוסיי מותסו' סו6 ירעו, 5ל ומנקר 50*ן גס כעו6, על כסו* 15 כו50' עלנוסף
 תוקפתי סו6 כספיכו5ת

 יסעס bSD 5כי קוער לכן ולנויי תוקפומ 0ו6 סור6מו מעיקר ולפי נסוף
 טיסנו עעלס וכצוי תוקמומ על ויורם סססי למוהר נם יסעם 35ל געלע5י לעלס רק כ5ןנם

 סו7יע מול7ותיוי ל0ו7יע ילד ולטס לוער ססתחיל 9Db1 )פ*ל5וג(י עעלס ימלון נם וטעם7373,
 פילמגליכער(  7על )ער עעלותיו ליתרון עורלם סו5 סס 0*יס ר"ליזס הוא גם עז"* ע5)נוי סנמנס
 כי  סגיי  גמ ולסת כ"ו( ד )3ר5סימ 13 טכ5ער 3טת גס לפרם ים זו כונס ועל דורון הגסינכל
 סכתנ %לעו' נ7עותו סגול7 ג'( ס' )סס עליו י(כמו3 כע7ומ עעלס, ניתרון עופלג סיס מםנס
נח יכ* ולכן וממי olh רק %לס גנר6ו ל5 3ע5ס מרצ נ5לסי סס 075 עין סכל qb סגל"3,5ו



כב יא יכראשית
 רק הלפו 3דפותו עוי כהיו ל5 וטילך פשוט 6נל וכף, ייוקכי ניפוט eb 6'( כ"ת )מג קול3מ
 לנכוס כגרופיס וכן טפו, על לגיס לטון הכטיס המליו alh כל כקריו ולכן , 6יס נשיכקוף
 636 קומי צעון מנ"נ נק"ל ולעלו 3לע3אן ועעם מזכלכו, כי כנום ע0 *כום, כותו קורין6יס
 והילך מכמן ונ7עות %3ס ע"כ 6על סקק6( גו PPD )יל ומתק %ום סם 076 3כיל6כסן

 סיס נעקפו ט כי מיקבץ ט עמס לכן 076, רפות blb )ם6עס קטורון וככרתו מיורותכתקלקלו
 פפעלות עוי ומעל - ההש נם עליו *ער ס5לס נעלס מת עעלת ליתרון מנס נ5לס(ימיסקר
 סעלפל סיס סו6 ענרי סל עירסו כנית מסיו סתלעי7יס כל כלועל ענר: נכי גל 36ימס:

 6ני יקל* ומפורס וספלוני 60עתיומ; סיייעות ולסורותס לסכיגס יאסתדל סיס טס 6ומסיומעוכי(
  ככתונ י אכיס נקרסו וי(תלעי7יס יסי*ל. רכג 6ני *3י ל'3( הע"ג וכעו , *גיסם ועי יו"כ )ט"6כעו
  גדול טכנית סכפיכו כקנים יפעימו, פיר  ספפורקס פלג י3י סוט זס נפקוס . ףצ3ר סנני5ימי3כי
 סעלע7 טס סיס עירסו בנית מגס ועוקרים, ס' פלכי עע3ל לפי ענערו7 נמסו 3עמ וכברסססיס,

 סיר ..עם וקרנות למוס לו סיס ל5 ר"ל סנדול:  יפת *חי סס, עעעלות לועל וסוקיףוסעוכס,
 ר53 ריפת  5פף טתי3"ע כפו וססלפומי סיעך  גדול פסיס יפס פס ר9לפיו

 סגלגל רסטסי 3רסלמי
 כרפל'ן: ו7ל6 עפס6, נעלכ6 יפת 6מי לסיום %ין לטסי תודל סיס 05 כי 4פמי מו"לסו6
 סקויס גרוש מכיון עגל עעלס סס ססו7יע יתכן גס עיתים, ל'6 תע65 ל5 וטילך ופפלנספלעיס, לני n~hb 7' ססגיס כלל תע65 פלג עד כי ס"ין גני חיי סם גפלגס דששרץ. נפלנה)כד(
 וסקוסי פסלנ סייס מיי סכי קרול ס3ת לסו7יע פלג נכו סס וקלש נכו ביפי כסיות סעתיועף4
 לגויל ע*ויל פת*ועי נסמתכות ~oa מקלקל ועכטס ספלגס דול נכי DbDD פיתי( את ס3ס 6פכסכי

 תיו ל5 כך וסמל סכיי, מ"ע עי חייו יפי עד סבורות, סכי פמפל כמקטנו נימיו כי יקמל.)בנ"ל(:
 וגס ע"זי כופל סלמון ושין פלג, על צ'ט( 1 )6807 טיגריס 6לו פירט מס'" י טכס כאע עןיומר

 : )0ג"ל( , %ן סילופוסומל
 עד טסתיט3ו ז0 למגי ספוזכל יקפן 3כי 6רן על סעוסנ ימק אחת. שפה הארץ % )א('א

 סקלן מכל לטליס תטיתעו כמו סטיה סטרן כל סטרו כל ועעס סק7ס,סר
 פלליעס, נ6ו סטרן וכל , סז6מ סללן כל לועל רריי למכיך סקרן כל סל6 , ימר6ל Pb נכלירכס
 שלף 5מ7 5דס ע"פ ז' קמלת ונתפוס סנעש. סין סמניל נוכי כי טמעתי 6פל ורנ"מו"ט(, סידיי סקלן כל סכתי כ6ן וכן ועגינותי, ככען 6רן כל רק 6רז ומקטי ים ע5מרית 163 ל6סכרן

 נעלי כולס טסיו ליל אחדים. רברימ 7נ3ל: hban למע73 6תכגסו עלכין qSb 5מלע65מיי
 ילס נסכי  יתמלפו י(עתחלמות ס0לסונווז תעש ש3ל 7Db 1 4 סיי( 37ליי(ס קפול נס %מלתון

 ת"6 ששרפה. וניטרפה )ג( )כוו"ס(: למון Sb עלסון מעמיק כככ כעוע .מונן נקמיסע6פל יטיי ספרור q1itD  פדלת כפלס פלס סימרת על ס5סמ  מלטון נעמקס ט5מ ער יסוסעייגים
 כטרמם לטון ודין נ"ט, 1ל6 נעים ל1DD'  6 סל6 סל3ניס סרסו ר36"ע וכ"כ 3נול6,ונוק7יגון
 וזך גול. יקידת מבנופו ל"0 )יסע" סיד עסלסומ עפש וסיו וסעי נול. יקש 060 גס כול.יקלה קלעי נלסון גס ט3עוי כן כי טרפם 3סס נקרס סמי סקיי רוו"ס 5על לכן פסיל, מיוטנלמרפס
 לכן קי7( עיע סו6 קער )לל7עק תעל טס עליו כופל ועתוקן טכסרף וחסל לסלמי(, נטלפר(טעם
 ..י סלאמס למס ותסי עלעל לפי"ז סי7יעי(, 03"6 וסלסל5פל

 וסמעל ומבכול גלכגסי ינול גגי
 תספיק 5סל עיל לנכהי טפסש סיו bS ללנהמיכו עיר. לנו נבנה )ד( : לאלפס כסלמס כניוגו'
 3ר3"מ( עו63 תעליס )3ע7רס שלו , נתכונו ע"ז ש"ס וכולס 3ש וערלו 1D~D 36ל י עולס נ6ילכל
 מרנן ססעלנס יור ר6ס כהטל סעקר6 טעס ויסי' ' וק7יס עיר ו6ל סכ6על קלוס 6ל5 עיר*ין

 עליוכיס חכמות סעוטפעת הורס לגנות מהמכו, כעלפות ממ3ולומ ע"י לסס סשי5ו מעכול ע"ימעולס
 לסס לסיות עולס bS' לכל סעספר על תעיר עוטרת D1t.~S ספטונסת ל7עתס ונכחם ני7י0*סל
 וו6כז6עעם )היין פטגימ עיר וטפס נעולם, לנוה ספתרנסיס פגעים עכל לס5ילס עתבנכס

 על 7וק6 ולקו עלי ולני יסנט *כי עביין סו6 עיל וויכטעל(, *ייגען ווומען,6וילעערגף6עעם
 על ועמו 5מ  סוסים יכל לוי ים ו0על ויעת כונס לו 6ין טיטן כי , לעיון סוS~b 6 עטיגס,0עקין
 לספרם 3סטגמס  יכוין כלופר קנו יפיר כנטר  יוזוי לי יפיר  גי( )פל%י ופיס ער כפו ער b1p1ד3ל

  טס לס"י וכפ"  רי( 3דכי5ן עילין 3גזלמ וקדט' ופיר עיי 3טס כקסיו  I1'sD ופורכי)ניוויכט(י
 ספטפל על סעופד טופר כל ככרך עליוי לסעונייס נגוס ונבדל ננגס ססי5 %וכי( ומגרל. :סלילם סוי ונספרות מלס  ויסיר  ילורטמ פספרמ על לעינוי עס נכל כעתסלפיס לעולס על טסו6ערס

 ס5ולס ר6ם בשמש. וראשו : סעליוכות סססעחם קללת 6ל ס6פסלי 3כל לסקרינו *1 נכוס,3עגךס
 סנסגס נגד סנ0גמו ילש ועעונו געריכטעפ(' סיעפעל )נען י(טעיס כגי לעעל0 כסוי יס6ססי6

 תמת גככעיס מגל יומני עוי ימיו ל6 ונוס עעסילסענען(, 0יפעלימען  ר1ו )געגעןססמיפימ
סכסגס



 יאכראשית22
 מטפיס 535י טילו מס סתסמומס נסס שיינ פסתל ס3ע ל0ס טסטמיע עם כמי ומייליסןסטפ"ם 5נ* %63ע סו6 סמחמון נעליס יתמרן סנסנמו מ , פעע) ממפיס נגנח ספוענעת ספנעקסנטוס
 יעל כהלזו תכין סטעיט גנ5 %53עחם יללם כ60ו  סכין  נספים % ככתונ ונתנועותי0ס,נמנניסס
 סטנעיהם מוללות ולסמך לסכות סיוכלו סעסוגטת נ7עתס דפו סמלו וסעמםיס סמסתון, עולססגסגת
y'Dעדורומ 0פפונסת שיעות %'ז סל' ריס למניס ועי' %לס ייועא גענויומ סגענימ כולס 

 כגני כלופל גי מעיתך ס' 05 כפו 3ספיס נ' ועות ק'(. י' גמקוניס יומר ופנצ'ר טסיסימפוניות
 נספיס: ספקתרס סענעית סכי(גס גנז כלופל סטמיס כנד נספיס וכן יסרבל, כגז ניסרחוילסס
 כעאם חסות SD רימוי סנדול 3כתונ עחכוסו סם מיכת כי 5לסומ לנו געטס ושם. לנוונעוצה
 עס ~'ff 05כיס 6)סיס וסם ממס וכמיג סס )גו זנעסס ~bx כתיב רנוסיגו וכ"ח נסולסויכל'ק
 )נרמסים פסס %סי ספרם"י וכעו "'נ( ל'נ )7כי6ל פאס מקון פענין וסו6 , ע"ז כ6ן qb ע"זלסלן
 6דס ייי פעמי mSb לידס לעפות כונתם כלל וסימר( מעולס: 5ת שמפו ספפון אסי ס'(ו'

 ע"ז וכסיס S1an לנו נעמס 3ו טפלו גפ"ל שזכרו סמלממס מא וזו , מזמן יפנעי לכסלילענדו
 עאז, 6)6 ר6ט rb ר5ס כמנס על אעם פסיפס עומס שלו כשט הס6 ניירא סלע הימן3ר6מו

 על05 ערמומי ל6פק6 נלגייסו נעלו פתפן מנעל 63רן נקעם ויפ165 ע"ד( 7רס93י)ו3פכילת6
 לגמלת נגין 6תו ילסיעו 03כעס וגר 3י(קל"ם 3" לטרנט *תו ניםbt'DS 5 כלסו ונו' 6סר6לרשו
 b9Db לרצו על6ספרטו

~DSnbS1 
 5תר 60 ל6טר6ס 6ת6 ייכף 7כד דנין ונו' כוכר6ס ליקרך יקר"

 ימכמת6 ועירו ננין וגו' מג" עלפת blmbS סיbp'm 6 לעילת ים* עלע6 ימסגי ופסכם לקכלי'67
 %י6ס וגר דענדו פס כל ועידו פגיל וננו 3ק3"ס גי' שמנרו 7ק7פ6י הכפס מפסול חין67טכ0ו
1D)Db3" לקר63 לענדו ענייתם 3ססו6 לפענ7 שממילו ונס ונו' פנהפ6י 7מכעמ6 פמי תפן 
 ל6 וכי לרקות פסו יהגו. 3עס bNDbS למול פקהט6 כמס לראות. וף וירד )ה( וגו':3סק3"ס
 7ע"0 )פכ7לסל" וישפט עליכם ס' יכ6 כי'6 3ייגnlb1S hD1~bS 6 6ל6 דנ6 מקימת ידעסוס
 כי נזם כוכו יייכ6. לילכי לרסמי פירית 6לי6 אליס כ6 שכיס )יקח( וירק ו3פ' וע"נ(,ע"5
 ט%3ט תיריים כענין מלילם, מקוס יליימ 3סס סכוכם 6ין י% ס3ולSb 6 ספיוסתמ ילי7סלטון

 תכלים, ל3)י ל3 עלוי סימיוניס פ6לס מטס ימעלס כתוך, פקוס 6ל ננוס תפקוס גוסושיעתיק
 qb מעליונים טענ7יס עביטים גערן ספ7רגין תתרשת 075 כגי סילמנו למי כי גו י(פכוון5גל
 מפקוס כענין ל6 כולבו על ונסננ נעלם 6101 וסתרופמות נג7ולס שליו עלך 6ין כי ח"י, 6ל גערךכי
 ענין יכוני( ל6מריס' נס טרסעס בלעת כנע תסלת סל6 שמרח ולטונמ עטו סנענס נוונתעובם עלייתי וגפר 6דסי גני מעסי פוקה ית' כססתן לכן וסי(תלופפומ, וסגיולס י(פ5י6ומ 5מתמ לפיכ"6
 ובעלס נתעלמו לסנדול כי 3פיכגס פפנו ממות Sb שרנון ופנות סביון יריים כלוסל יהי0 3טסזס

 וכפאס )ר(על*3ל6טקוננ( ירידם נקרש 3פדלגס וי(נרוע 0סמומ י3ל ע"י יייעתו כשגומן3מסיגומו
 נס53מ  כמגין  )רקות, מע) שסולתת ס'5 עלפו לסולחת עע) ויכל טפין עוי וי27כן גאלי(.סלעל'ט
 3סאע 3ד3ריס הכמחס 3סמ63 נרמס ומי' לנרות שנמעל ופוח ניר מנדל כח63ת ממפעללנרום
 ירייה( שימס % ר5ל כלופר ניריקה, וירש ופי' לל6ומ טנפעל ומוסנ נזר פ63ל וירי ננסחל(י
 ומתנדיי ויכי כמאנוס גבון ושיאר סעל35ל5קקוגנ(, "ין סויעטע )על ירו קליו מעלסופ0ימות
 פגיעס )ימס תמאיס ל5 "הכ כלופר יבצר. לא )ו( קיני: סר על ונו' סי ניבי נימרו פנצ'רוטעעו
 פ% זל סו6 )6ינטעליעק5יין( פזמכם סעלמ פלס ססו6 ספפכטיס כדעת שפל 06 נרדה. הבה"( כלרועי: סתם" ס"6 בסותמת קורך וקין  )רעים( 5טמ כונס Sb כלס סססכיפו כיון כונתסמספליו
 סכול עיומל סו6' נרכס פ)מ נס סלילה? וססזפכס שעיזות לסמעוללות עטלך ית' סו6 סכיכ6ןי
 9wb)a ט37ר לעטיתו L~lnrol ירוכס יס" כלדי( סנ0 פלוס 06 ועת סי' וילל שענין 3מ0למהוזכר
 גגנין כל) 1bDD 630  טפירמימ  לחצם ו0נp'ptb 0- נעעס )5 עחגכ גטעס רבוים סיס ,בשייו
 טל6 נדולדל מפסיס עפנו לסעפך קנס סיס זס 6נל bwn, בינו %פו מסג"מ זס כי וספנתן,מעיל
 קורל 3ן כעבין נסוף, פא יתמסך שקלקול פפני 36ל )עגסס כדי רסעמס סיס 1לr1)S 6גמפרסו
 טי(סכיפו תרע ספתם3ס על נעבטו לעסומ קעו 6סל 6פר וע"ז תעמו. )סיף תורס טיר7סופורס
 לנוס לעסם לעסיימ וסזפגס שכגס )סס סיס סלזס שבנין כי וספנ7ל' לעיר נגין נכלותלעסומ
 לסי סמכנערייפוכנ( )יי6 "סניי" 3סס סלזס סננין סגקל6 6טטל t'"DS סננין* גער ממללעמיד
 ויצל נעתיין גחוכו סרע לעמ"מ וסופניי ענגי( סיופו מ% רק עיבוי פ% רע סננין סייגט)*
 יעלם מל6 5וכעעכיכיקקעם והר )ווחללען וככניע כמפיל כלופר י נריש : 5פל סיס וססזפגסשסכנם
~ofs5עטלמ פסח 6ל ינומו ול O~DD סכנתם לגפור ;nbr 0נס סקלי פן מא גריס מפלת ו6ף 
 כטלף טליטו סיכוי סוס ספגיל לניי נמילט עפ9מ לזפ קפודים ווומ 36י. יונד כתלמיכפ"ט כיאי וסלמס ומוכיינר( נפקוס עסו6 7מעס, עינינו ותריני( נעו ליו65 יספם סקל נס ירךנסים

ויעליסו



כנ יב יאבראשית
 רק וננלילס נמטלועו לסיו% רשוי וסיס ססעיל עינין D"3b1S ססו6 תנלס עלס וכעו כלמס.ס3י( פדי ונניס 6101 כטכסי ס3ס *עלו מס עדין, ככני ע7ס כפלעו פסי *ערו ועול טקע,ומליטו
 פני ע5 נטת( : 3קל כריש *על ולסקל כורייס טעסר*וי ככיס נעלת *וער ככס י מעלסטסוקלס
 ד6י 3כ *ניו נחיי לעית נם 3ל סוס bwll bS מסו* עי bib סכ*ז 5ירי6 עשי אביו.תרח

 עם לעך וכן קורס, עת ס3ל דסק נס. עמול7ום רק זס 6ער ול6 ל( חצה לך לך)עכילם3"י
 סולייו *מלי ע3ר וימי ם6ס'צ עענל לך יקסם ו5ל רפ"ז( נסס עלך )עקדם *ניו עמוטלחנחיי
 SD~ חיי וכל טכסי וסלטים ע5ומ *רגע עלג6מ

bS כי , )נימ 36יו 37חיי סרי סכם רל"פ רק סיס 
 ננו ורעו י DS~1 3ן כמסיס סוליי פלג ומסוג 65 י סרן עימת 6מר כליס סלנ סל טכיס D"S9צומן

 aSD סיס תלם גבייה *"כ כ"יי 3ן מרם *מ סוליל נכו וגמול י לע"נ 3ן ננו וטרום , ל"ב גןשוליי
 סרט זו יסכה. )טס( : קפל*סון( )נתתי' ר' סלנ עמי )טעעתי ל6טעעינן קר* 67מי חסו*ניו, בסיי סתת סל6טון סיס 5"כ טנס, עטלס ט3ע כ"* פלג עות המר מי סיס לי ותכת קמ"ש,3ן
 גיינ ומיודע ק"3( סנס7לין הלרומינו )לם"י וכר כיופים קוכין ומסכל מקוים 3לומ תטוכסע"ס
 לייתם מלטון עדרך כי 3ע5עוי סיתות לטון עסכלם ל37ליסס יוים ס37וליט ושכע סלמוןתלכי
 ס%6 6ני קים כעו סנקלס. ען )נפורסס יומל סנכנל לסיום גנכ3ד, וסגקלס  אזויע  ליריוסנלמי
 לסוייעכו לפס סכמונ ויגס ע*נותט, וגכנ7יס ונסולפעיס יותל וכפגל טפול כי י 6ננל 36יוכל
 ע65נו ל6 כי טיפס ו*מ טקסס 6מ יועגו לי 3עלע6י 6סס סימם 6לו יטכס 36ל וגו',ילדם סניי כיכתי3 )נטפמומ מסולי7ס עפורמעמ עלכס וכנס יסכי(. ותגי עלכם "3י סיס טסות 61)נר סכןימום
 לכן ייעכוסי ול6 *3יס סיס טסות לועל סרן k~)Sb יימס והיך כ6ןי זולת עקום נטוס 3קל6וכרס
 lkSb ליימם טר*וין עי עפורפעות וטתיסן 3קר6 סכזכריס וסרי עלכס פנס מן ויסכם סעלכסגרול

-1wSbלנגי6יס 6נומ" עמס עי כי י לעיגיס סגל*ס דגר טסו, יפיפותס ע"ם סיתם יטכס טעם לקלי*מסעקרימ סניי כי ספק וטין )רוו"ס( מכוגותיס ע"ס יטכס כנקרצת סי6 טטלי סכמות והודיענוnD7S  כ"ז לק יסכם 3עס גקר*ס ל6 ולוס נרוס"ק' טוכס לסיות טעמי7ס גפטס  מכונס 
 לכטו6ס מסיומי וצילך פגמו*ין Dlnb לג%סי עלים רניס יעורר יפיפומס 6ז כי פנויםסיומם
 ' כעם"ם סיפיפיס למגורס כותית 6סס טקר6ו וכעו טריז לקרומם טעס 6ח סיגו לכן לנעלס רק*יגו
 לרס"מ לידס לו גוס כי 3גו, גן סרן 3ן נלוט כע"מ גגו גס סרי ול" כלתו סרי 7קכ*סוס6
 ויצאו )לא( כלתו: עליו סת3ינ נסס קלאס לכן זל, לקים ול* עעמפמתו ל"מ7 גסיסות מליוניו65
 6ל גלום פופ כי *3רס, ו6ל מרם 6ל onh 30 ועלס סרי, ו6ל לוע *ל ט3 וי165 עלמאתם.
 לע"מ גין יטעם )עיפ( ס5ילוף מעל 6ת עלמ ולנעמי סעסרטיס( )כ"כ , o13b 6ל וסלי זקנםתרם
 )כ"א( כמול7ומ כע"ס פער3וגיענע( עיף (Db7 יגל למס נין 63וי ונימו 6יט יעקנ 6מסיחם'
(b"Sכ6ן 6מס עלת כי לופל נוכל לס"ז ידוי תסיג *סל 6מ ל"6( )ל'7 ו3ע5ולע ככורתך, 6מ 
 עיפ 6נר(6נ אייסר עעסס סנעפל onb ופעם DDS1 ,737 סימם לעלם ימעם 3סור*מוי כסולסו5

 טסוזכל טעו מרכוס, עם עעס מלכו וססמותיסס ענדיסס נס כי לנדמי סס %*ו ל6 כי*יסגען(
 כפסויו כטייס 6ול יסים רנותיכו לנעת כורדים. מאור סנפם: וטת רכוסס כל סי( י"3 לךקלך
 סוט o13b 6נל סכ3סן ען י65 ל6 ותרח כפים, עקור 6תס וי65ו וקער טורי רטיתי פעותיעלסון
 נ65ת כי סכפנ וילעוז סמ6וס ונקנלות ובעמס ונתנערס כנוו סנף לסנור כן כקרץ סעקוס 16 ימעיקר
o13bססס סגגוסיס כסריס סס כי כ37ריסס, לרעמי ס' כ173 נתריס ופי' מטס, כלס 5%ו שכנטן פן 
 קלסי ס' טס סיס 3*יי 5ער כקטל D'i)D~DS עמר סחיטות למודיע עטופות ועסי*ין *ולעוטים
 טלו סמול 5סעוגי ע6ורמ וכן סססי 3כ713 בסס כנעמס וספל* מגס מעולס נכל טיודיע ומעגיןיסוקל,
 כ73ו 63ריס כן על קורי קועי ג)נ7לס ורציתי טלף. *ותו סקוריו געו סנדול ומעיעותו 1%6ממס
 63יי 6פל עקוס נכל כנמיות גנתי טע7ליקין סעססיות תון פנסייך כצלין *ותו עכג7ין 3עסס'

 לך: לך נפרסם ועע"ס )רע3"ן(י כפמוטו 6ט עלמון 63ליס עום"ם טסם סרי ססס' לכנורסיס
 ם6ליו, לעס טעענו עעס וסתרמקות תכועס סליכרן כל אביך. ומבית וממולדתך טארצך )א(יננ

 תכועס 3ין כנען, e51b ללכת כעו טיליו לעקום מנו עעקוס בפעית תפעם3ין
 מלעעלס, DSD 16('1 עם *ל עמטנ' ועיון ממעסקות 6ל 13 "סר מעפק עחט3י סמרמקות ר"לרומכיס
 התרפקות כי נעכיכיישס, סעס ספיכיס ס5לס סתר0קות ומופגי סעועייס, נין עסלכיס לך ונתתיכענין
 גיתו ע"כםי תפלס יתרחק 73רך עי"ע ימזיק 5ס עעגו, למכומר טלפכיו עע7רגס סומכתעקועי
 עטפסמו מקנסי גס 11Dk~S עעפ עעפ ססרמקס וחתג7ל 6חד ונחיר גנית עעסס עתגוררטסים

 6ענס *מרם, *רן Sb לו וילך 1%6 כל יעזור q1D3Sn עד 6לי' סקרו3יס 16 יעירוסעמגוכריס
 געיעין סעמגורר כי  *~וי ישזר  מקיייימ על סרמוקיס ען למגיס ע05ור סולכת סעמסגיתסתכהקות
 1%6, עניכי עוד עמטגתו על יעלס טלqb 6 ו3עזעומיו עיניו לגגם ותמפו ועטפממו נימו עדןקמלת

ונרונ



 יבבראשון8פ
 עין נימו %סי 6ענס לו, ממטל כגכר1 מטפממו גס מששונלוח

 יפמ~
 מד( גרעוני, עטכן

 עיצל מ6עו לס יורס נ6מרהרן, ונימו פעימו, לו סכ" סטרן סמלתקומ ממלם %ן טי4זכיל6תל
 DWes1 ופ%6ךי תפולימך *3יך פנית נסמך לוסל רצוי ס" כן ד6ס פקותיעיימלסקוס

 י(עחט3יי עי,עלסקומ עיכל סעקל6 *פכם רם"י(, )כפגם חרן עי ונ* מ*%ו עלוחק ס"כ3ל
 73לכי וכלונו ססרמ ועל סרעיס ahb טנסי סתכסגות מעניגי סי(רסור עזינמ על זס נפלפלולמכונס
 סיו טקס כי  יעמו, על י4עפמס S3S' מענו %רוחקיס ימיו צניו ניס עכיגי וגס סעגוכיס,עטפממו
 ופית עפך סכמי )נשר( זו י ינתק ר DnD זו כונס ועל ס7עומי ונעסימות סמעםיס 3נכוםטויס
 גדול. ~וי השורשך )ב( 36יו: להית עוקרת סעס סונמטני סמלמקומ וסוף אכמס כי DUD-36יך
 עלגי נ% פלטמינו לרם" גסס 1ל6 חאפין 3ך נככס וסיס מגל נכולן תימעין ייא יכףיעקג, 6ל0י ס6ופליס א מפך וכגדליי י65קי aSb' ט6ופריס זס ולברכך 36רו4ס, קלסי טיופריםזס

 סיייע1ן פ% Db לכו פ7עמ ויכלמו סטגממו 6ס7ומו *לסוס שי*ומ כי נכוכמס ויל ,מקתיס(
 3כל פקמקמ *ייגס לחייי סיליעס כי יו3ומי (wb וממיסן ס6פוכסי )51ד 6ם , ספמקריתויאוכלס
 עלע %לס יעמו 6ין לעיס ונעתיס ספגטים, DS~ יטתנס 0760 וסכל ס7עמ כי חפןיעת

 פ% כי  נכניס, פעלם 6ענס לניס טיעונה( ונס *לסי ג6עמיומ מספק גרמם למוליוכל ונבקי
~bbb י14פונס, פסעכת וסידיעס סיישס עזר סי5 י(*פתס ולזם לנדמי ניפטרת לסמרמות *פסרספעש 

 פעכו ננעיר פי4 גס olnb *עוגמו, 6עממ על ניעמו עלמקור ירף ל6 , לתגלתין 5ריכי4 6ממוכל
 601פונס סי7יעס כאל 6ל0 סמים )ועל 63עוכסו ויחזיק 73עמו סמסיון יסלם וסססכלססי7יעס
 על nwb קציי פלחניו ועול ושסיומו סריס פלכומ ק3למ סל*תר ננרכס ושנוכס *פס ככס'ג Gb'מיקגו
 טג"ויפ(, 6גותיכו קבלת פ5י *ממומס ידיעת על ו6פוגס , לב תקלי nlbS' 6ל0 שפתחםיייעמ
 טפ% 6לס DIDDb טי7יעמ לסיום , סמקירס פ% טללו *מ מכיר סל6סון 36עו 6נרי4סוסכך
 יטתעטעו כולס *ירסס פזרע טחינו qb 6יס כל זס כי עלס, 63י לכל מועלמס וסססכלססיייעס
 כל כי tom~b קלסי ט6ופליס זס נעול לנוי ולעסך *)נרו לכן ס"לסי 0גכנדות 6עמומני(טגמ
 ט0סנמיסו זס 6לו0 ישפל 60לס ס*פמומ סטגמ %עמו יעלס 6טר מעולס פ6נסי 6ים וכל סקרןנויי
 1nDbb למרקס פ% סטמ7ל 9Db1 ל36רי(ס כמנרי ושמדומו שמממו ס6לסיס סו6  וררינסכלי
 ל3דס ססייהצס ולסיחם ן מס כעלס נענין כקטון ל6נ לעולס שנרסס מס יזכר ונוס עולס נ6ילכל
  זלעו נס כי ננרכס לסנסימו ל36רי(ס ש מא סוםיף סקיס 3פס כפיוטר עם 3כל פססקמשיכנס
 ט*הצכיס ז0 וכסככך erD 63עוכיי' גאכ לו ובמסוקו משמומס  3יייעמ  ויחזיקו עקופו ימלטושמליו
 סמסזקס 6פשש 6סר ס6ל0יס סו6 יתפרו cSbc נ*ממומ יטעינו 6סל עולס 63י סכל ולסקיקלסי
 א טסך ו*ג7לס לתפל תומו ננרכמו עוי וסוקיף מעופ; כל ס6פוגס נגרל 56לו טנ6 עדליאק

 כפספס ל6 י4מטולט וממש 0אמ 60עונס גפעוז יסזיק סטליסי  וריו טגס יעקש *לסיט6ופרש
 סנים מטם 6לס 63פמומ יפזיקו פנסיו לעפוז סעמיייס 7ורומ טגס *ליו 33לכ0ו וסוסיף ;ינמק
 למס ט6פר ישתפן רועם מסם ני(יומס נמנומינו מקרס וכפו סי7יעסי פ75 נס ס6פוגספ75
 סו6 ס' כי לנשך *ל וטסנהו DI'D היעם פלגנו עוי 6ין ס6לסיס סו6 ס' כי לנעת סר6ימ,",מס

 3י(ס שול יפרם חה4ו סע 5פ  7עס כערן 'יפל"ס סננאיס פן נ3יסגו ס63ים ניפיס ונסס6לסש'
 וסיס משל 0טלעי4, סיייער( 3סעיכ ל73ס מהפוכם וימוצעו יממועו 6סריי(ס טנכיי(ס כ"לתומעין
 630ש נלעיס ולעס וחוף פירנמס, ערך כתי י0ש סעולס יפי ומיום מסימם ר"ל מומפין 3ךנרכס
 כ'ש מיריים נרכמך ויאצ נרכיב, 6יס וסיס יעסו י"ס ברכה. והיה : נ*פמ 6לסש יודעי פןימיו
 סממ3וכן 3עס יסים חס נלכס, מ מש סרע"ם מ" ימכן ויומל י להכריס נרכס טמסיס עדגיולס
 ומס לסשךי % למוטממ Yh זס יפי ע'ש. פיוסיך על I~DO סעיף יסר"פ לו 16ולמינכככי, נכי יספע6ל כתירס 3פעסיוי 0' סיטפס 0י6 ל 3לכמ כי סעס, Db דעמ ומלעל טלעומוסנהס
 פטסכם זו נכיכס עם נריכי( 3יס קבי נרכס ומש פלי05:  73רך )כלני(( נתפרס רגומיגוסניפסו

 קם שפרס כונת pb1 ע"כ. ט3סעיס ל36יסס ופפסלס לתוקיס 6מ עקלנ *מס qb ר4פת*ים6מ
 5לו", 3להס כפו כן גס עניגס קפוערי כליזם 3לכי4 כי ספתןי מנוי 06 כי סקלי*ס מנוי3יס
 )עאמ פכהםיס עיס 3סס טיט פרי5יס ומס iD'D נריכמ פענין מילסוסו 6'( )טופפים כרכס לימנס
 פין מסו* 3מתס סיגים מכונס ע"ת נרכס טס מים פקו41 פקוס על טסוכמ וכרטס י 3"פ(י'ס

 )פיסייך( לדגים טעוטיס פיס פקוס סו6 נרכס כי כרותים פיני פכל יומר סר3וי נרכס 13סמסול
 וואט לכוג. ויינו כעיט הניס 3טס סר3וי 3לכמ יכפ ו0כתוגיס נ'. וקיילמ , ויי"ן יכעיס רפ"יכע"ס

 חצנו כריכי( יימע3ית עי גפקין 3רכ6ין יכל פישל נרכין עסיכו נרכו ע6י ק"ן( )3לקנפכירס3"י
 ספמתפיס שכי בתא. ח" זינין: לנפם  ענשין נוגין פיין יפשן נליכס מססי6 דפייןטנופו

 יאקכס נטם עמעט עקופות  שיכיס כעו פגתס מנלןי ותסי כלכת ויאיר מלנעו הנ"ע6וכקלוק
נפיס



כר יבבראשית
 מסמסי יגס טלסע7לטיס סיס, קפלי( ועולמם ססלסי נתעלס מסיומו מפלי(. ולכי כתו oanתפקוס
 סל6 עד טם6ס ע5ס עם ועמעמות סעמינקת טסעקלי4 6סי Yb ו63עת עולמס, *ים מפלס.סים
 נתסיס ינוק *כי רכ מסלס. *גי וטעם כטסי גס נעגין YSD גונרת 6ז פעם פטום עענו5סרד
 סססע5עות 1ס ומ75 מלפלל. לנלי ועעניגי עעקומי סומי שיזיס 6יגס גי ספהעש סקג*ים סכלעד
 סקנ-יי רנותינו *ערו זו כוהם ועל י מפלסו לסדירות עמפללי מתר נעקום מפלס נסס Dvbמ*כ
 6על כן רונן( פט*מ ז' ל ונר6סים סעספט' ייעלך ספלס, נעיון )עע"ם טוסט bS עססעגכך6
 פעס: פטום מעך מפרז סל* עד קך וממעלס ממ37ק ססנרכס לסורוס ענרך. נעקוס ברכי(כקן
 מא עגם ונסתפעל ס7גום סכנ7 שגין כ"6 מעקל* 3כל כלכס לטון ע65גו bS בך. הברכו)0
 311ריך עלטון מסוף רווים סונר לכן וכשכוי נתיגמ כ"6 לעולס י 3עטקל ע%5וסו ול76נום

 עסססס כתיג לסיכך ניניססי וגר כנכרי מחסי ול6 סקלן טלי עספ0ות יתעלצו 3ך כשעלוערכיי
 3ך לסנריך לי ים טוגות גריכומ סחי 1up) לנותינוגיגעות וכ"י י"ר(. )ל" לקען סרסל'ס וכפ"ס76עס
 ועם י מעוכיוי לעייף נכין עע" ייתחנר לום. אתו וילך )ד( : סעעוגית ונעעס סעו6ני'לום
 כעס'ע *מוי כ9* עתו *ער עיל" 7נליסס יסור 3'( ע"מ )עכ7רטנ9י ס6י כולי bS q'S1b 67כל

'9Dbsגין מסרט ים כי כפירס9יי למוכס ככגק בארץ. אברם דעבר )1( "'7(: )י9ג לוט ספרה 
 סענלס תכינו 6מ עלס עס כי סני"מי סיעוס למריו 5טר ונין 6מ מ"מ טיעון ט06כיו עגרסלטון
 סכניסס פסיגו ס3י"ת סיעות עס S~b סגסרי *מ ויענור ינק, וכענר 6ת ויענוב כפו לקנסעק5ס
 163 מכנר סטעוך p1DDS ס*ער DS1' ע5ריסי 6רן נכל ויענור רוגעת 63רן ססמסלכומ גסלארן
 נטו"* ולקוס U'WD 3ענור שכם. מקום עד : )רוורס( לתוכם ככגפ ויענור פילט"י לכן כנען *כן גחולעד
 עיל ירוסליס עיל תבער סל6 כעו , וכ7ועס ליון עקוס ילוסליס עקוש סי6ער סעקר6 נקל"Dh5 ול* סכס, סל מקצנו וטעעו מקוס, OD ל6 6ים מס סו6 מכס כי כלול לכן tox 6לקעוך
 ליווי כי ניעיו סגו7ע 3טס כן קרבו סעטס י(ל36"ע פ" לכן י"0(י (a~ts לקען סלם3יס כע"סליון

oc93bויבן )ן( : )מנ"ל( סכס נולה ל6 עניין DO .סלו מטינו נרפות 3נס סל6 0מק 6ין טובח 
 תגסי יתעסו סזס olpna *ת ט3עזנו חטם לו סיס סלי עד וגס לשומו. נעליו רטומ כתינתגלמי
 סעס 6מ ליעדו 6מל רק לו 1DDb סיס ל" חס , ע35יסס לתסעיטי לסט"י סעקויס 6תסעקוס
 נכול 71ני י עולס 33ול6 ולסלעכן *חוס לשונ ל3 ונמנו סעטונסות 7עומיסס ויחכירו מטסדעת

 ויסורו ס6עס דרך לסודיעס מעיר מוסני עס ססת7ל טכ3ר לסוייעגו סעזנח גנכין סכמונשסעיעט
 והער סירוסליסי ס6נלסס לוער ימכן ל6 כי פרטי, ע5ס מס כעכסג סל6 סיייעם 3ו4"6 סעיכמיג סעקכ* נכל מקדם. והעי )ח( עולס: סל ולחייו לסתום 6ח7 סכס ויטו סגטחמותע7תיי(ס
 נכל כזכלת לפיכך וידועם מטמרת שולס סימס 6נל עי סמונם סימם *חלס עיר כי נרפסי4רי"ק
 סוייט ג'( ע9ט )וילעיס ט6ער כעו עי טסעס עיר cntc עתון בגי ונעלי י סיייעס ס"6 עסמקוס
 על מולס סני"ת מממות 6סר מ'( )סופטיס נקרקר ו%ענס ז3ח על שני( עס *ענס עכ"ל,עי

 נלעס יומל לכן לסיועי(, טסייך עד 06ל קרקר סס סיסים סיקרת 3כל מ%5ו bS1 סי7יעי4.יאי
 עי כי ויזענו עקליססי ע"ס כן ונקלטו סאליסי טעות (be ע5עיס טעום אינס קלקל נס עיכי
 סליטס לסת קרקר וכן י(סלניי, נטם לעיל וקלפו עיל נפרנס סס ולכו ס61י וטעער4 חלני4לטון
 טס על טכקר5מ עיל על וקולס סיייעס, b~a עליסס (SD1 הטי כפלס מקועומ מוס ועלסו*,
 *נרך למכיו ויקלקו כעו סכחס, לכון ורע מליי 6% ויקש. )י4מ0: י7יעס b"k1 יפול ל*ס3וכרי

 גיעומ עילום טחי נין איחלו כעס זו ולקנס יפי 5ל0ומו ועפלקס עכליז מסיס ע"6()גרפסים
 ישפיל דאי איי ויקב* למגי, סרי ו33"ר ס', נטס כקרבו לם)וחצ סנ,יס ילנו IDWS ועי %גיס

 רניס יפיס זס ייעמי יפיך על ליהג סים ססעס סגיע % סניי ידעתי. נא דצה )קש(עגייר:
 *יגו חס , 6סס כי OD ועמונר כ* מנס ען כפרס ידעמי nSD ל37כיו )לס"ק 6מ מל*DD' 0כי
 כ"ל לכן %, סנס נלבון סיינר4 עבין לכוין עעמי ל6 בס י נז"ק )נועעס  ידעתי העלס ר(וצסלפי
 וטיילת ס37ר על  ס7עמ נסינס טעעעו כ"ז( )עמלי %5ך פני מדע  ידע תענין סו6  ייעולי מלתכי

 י30 סמלעוי כלסת *וי6עעלקז6ס(. , 3עשרגט )3ע7יכטיני סיטי עליו לססגא ועחם3סכוונם
 6מגסג 6יך ועחסנמי יעתי לתת עוכרם ס6כי טעעס מניע k~nD עעמיי % סגי( ועעס י ועיכרהעמא
 *מס כי ובעל, זס דגר גם סי כמר הצ 6ויפעערקז6ס( נעזוכגע, זיין. נעייכעג גון עותק)6יך
 כי עלמ *ומי, ויהרגו זעם סיופי גין עזם יסונ3 הכקל 6ת עלא סיפת יען כלוער הוה ויהרגוהף.
 י4עטי' ס76עסי בפורס *סמך לקול סעעת כי cnb, קרול D'nD nbr כי כעו ירקניי, על יעןכעלס

 קנס סי6 סיומי %ן כן כין עלת למייחס סקדיס לכן יאפל עובם מגורעות סנומ י(סוטטעיעס

 סיומך לנלי מעמיס סקכעס  73עמך ססכס יראיי את. אתתי )י0 : כי מלס לסכ" סקייסלסריגרי
 יעהיי נפטי יפ  ושיל כללן ייסיר  שיית מ75ך מינוס ל5 ונזם ופכוים כבחותי כק לבסס עוןלי



 יבברשוית84
 פונע ovh סיס עשת קודם כי ס6סריוי לעס ע"ת קוים נוסג תסיס יא~ם"ם עוין להמחץ *ןט
 לחסי( לו ומסיס עטו וגין מיגו ונועלם נימו למוך עככיסס לסכם* וסיט סוob ah 6 נפוק6סי(
 עסיוגי5כס לק כרימותי נטפל סנירוטין נוסג סיס ל6 *( גס 6יסומ(, סלכומ ריס סרע3"ס סכסונ)נעו
 5ל6 ל3י 13  תלוי סד3ל וטין לסי ומלך רטשו עתחמ סי6 עטתך* 16 לע5עס ויםלמכםע3ימו
 ע3"כ וסו* %'ת(, עעלכיס פ"ע סלענ"ם )כע"ס פולסין עזם זס לפרום סי6 16 סו6 טירלסכשר
 3זס סנה נירוטל)ניי וכש עגלסמו t"br 1nCb עגרסין סטניי(ס 16 גרוםין גח לחכי ליחס סטיןסי"פ
 נס ולי(5ילס עעות נפסו 6מ לסמל לפגיו יחרת דרך סיס ל6 כי ע76, נכונס סיoo93b 6עגם
 %ילס סיס ל6 3וס גפפו לעוס מערס 06 גס כי סעזיעמסי נס עעסומסי6

 עלסתעו~
 לכן נסי

 וסגטו6ין ס6יטות קטור לממיר סכיסס ימשו סנ3ליס, ל5ח7 בע"כ סנסלקחס קטתו טרם עםסתיען
 י כתקוכי( סתולס 5מ סער מתורס ט3כל ו6ף : מעולס לכל סונותרמ מגויס רק מסיס ול6סניניסן
 w~b תתי יעקד סכסך וכעו סמורים 3עלהם עלווס סיס ל6 כי נמ' גני כדין לסתני(נ 3זס3תר

 כפם 03' )כע"ס עזם םיתיל7ו סג7ולומ t1'SDIW חכעמס כעין טריו לפי  7ו7מו, ג60ועעלס
 לס5למ כח נכי ע5ומ כיין לסתנסג 3זס הנרסס טיכס ככס t(b")D 6י נסער ווליזין לער'איפוייס
 סיס bS לעקוסי olpnn נוקע סיס פעס כל כי נו, ליסנ קנוע עקום לו סיס סל6 ועוינפסו.
 3ו טעחוי3 ונס עכ"פ עטם לכן ולסמזירסי ננט לפוטרם ד"ת עפ"י פעס נכל לסמגסנ לוקסטל
 גנו" 6סר סעקוס כל 6ל וגוי לס והער י"ג( כ' )וירך וכע"ס אניעדין

 ~tblk *חי לי הערי טעם

 סגל 06 ולגלש טרס, נקול לסעוע אווי עליו 63 כקטר סונונעות מ3ומ לו סיס כטלקו63עמ
 עימס טל* ולמי נגיט6י ופטלם י3"ע 3ו טמרגס ויטלחס י"7( כ"6 )וירט ככתוב כל'מ,סמני(נ
 ולטון : נעל געולת וסא לו' לקער *כיעלך סוחפם לכן עי'שי ל6 3"כ עדין רק עגולסתטיס
 פגויס יחוסו ותתעל מנס איטיות התסקר ס"עמ, מסך גילעם העירס 3ו נתכוון 5ין נשושטרי
 החותו ססי6 לק 6חלמ סתקל3ות טוס oc1JhS לס ט6י7 העמיס, *עירס עכובו 36ל לנד.*כי
 למון יכעס )נקועומ וכונס כי ליססי לו עוד לסיום ליס וטיכס עמנו 3*עמ  נסמל7י(וסייגו
 ייעל b17p כעו ריקכימי, cl~nb על bS *חל למעוני זס )נונעונ7 וססתגומו ט37ר סוקל על5עייס
 nnbS יתעל מסרק עיל זיין(, סייליג וועל7עןי געכ"כנט )סייליג יסים קיוט כלועל ד( ('k~tDDלו

 ימיו מירט b~p) )טס לכס יקער הלסיגו )נסרמי ומרנטי סרוםס לסיומ עתיים לוער ר5ס י"פ()מס
 עזותם תסיס bS לופל ל5ם נן'3( )טס סעעס עוי יסער hS עזו3ס עוד לך אער ל6עסלתי,
 כל עעי~. ל6 גתו6ר תסיס ל* פירם 3'( )מוטע גני למס יקער otb עעי bS לידס יתעל יוסעעס
 שטר סם סכסמ ופעם 1Db. לעעעד cr עעעעי וסטמגותס סויתס על יורו העירס טל קלסלסוגות
 י מעולס לסון ונר 6וסיות מתי 5ער סרט עיקר כי סו5, לעעע7 עעעע7 ס37ל מסמכות עלגס
 י ס7נול לרעעך ס7ועי' עוועיי ' )נעע7וס סונלמ נס ים משעילס לם"פי כע"ס *ותו יימל bb1כעו
 עעעי 6מ תעיר סו6 מכס ס37ור 5ל סיעמק וכל י פטוט 07bc 7bDW3 Tnb יטיל נ7ועייכי

 53יוליס מעורומ 13 טים עמ6מ מסכליי ס37ור 6ל ניחוי 5ער סס וטוכם ס37ול, 3עעע7ססתיקהי
 D~D3 לרעעי וי63 ס37ול עמופיי D"D3 ע)נעע7 סייס יע* ושעילס ט373ה )ועוד טכליסועניכיס
 עעלל6(י לוס מי גמת לסיומו סעיקרימ עעלמו וזמו נש'מ עכל עו73ל סייס ל73 3זס כיעדנת,
 *עירי 3ל5ם גרגליט סלטם כעו שעיר, סגכרת ענף געקוס סיו65 גדילן סעחליף סעוף נקלשוכן

 6ז כחו 5ני טכעעי עגף *יגס כטרו6ין סגגיס עעל6כמ וסוד )יטעים(, וס6עיל סמורםכעזורת
 ג"כ blk~1 *עירי סנקר6 וסו* ח7ט עגף לו פעוך 16 עמס לס5עיח עקוס לתת כדי שומוכיסמין
 5ון מועלי כל יתבערו 5)ניר זנן ומפעל יחליף, ועם יכרת 06 כטעם וסליפיןי מעוריימלטון
olbn))7"5 16 י וטפלים 7כ5יס טסיו 6חל ונעלמם טיירים מ7טיס, *איריס מיעלו 7סייגו( 
 וינמר כך לו קוער סיום ע"ד 6מרמ רסעס )נע)נSb 7 זו רטע0 ע)נעע7 ויסלימו יעירויתפעלו,
 סנכוקש וסעעעש סטונומ סע7ות )נן 13 סעהנ7יס עמס )שרעליקקען( עלעס ולעקורלמעתיק תעיי י37רו כלוער עמקי י37רו 7קר6 לריסה לועס ו3זס ~לי ויענוי סילך עד כך לו%ער
 ס' *ת וכעוסו נכונס(. עיס ננכל ערום סגם6ריס עד ופמומ מלוך ילכו וכן ונסס, לסמגועעימרפקו
 ולעעם" q~Sb 3ל6 העירס 11DS טו6%גו וילעס ס5עירך. ו% סיוס,ס*ערמ

 יערוך י"י( )ם"3 תערו
 העלי. כין וכן ': ונר סו* המילי( טרם טעיקר 6לו ל37ריס קעך ים קלש( )ססליסלעזי%ס

 עע%י Sb ס5יטומ עעעע7 ותעורתס ססתגומס ג"ככעל ג*
 י וספרמס ס73לס לסון ס5עילך 01' 60ערמ י 5ת ספירם"י ולעס , עסעעגעז*געכ7( דיך )געככעי(*חיומ ע5י לק קליו קלוגס ם6יגכס פנוי',

 נעלם ויקלט ריס ועע"ט י סתימות קמל ען וס73לס סספרעס עכין גס כ5 *ערי נעלעל לכלוליס
 נעערעסף )5ין וגופך עלען *ל סגוגע נענין מונס יסעכי ר"ל בעבורך. לי ייפכ לטען :לתער
 מיגיע כיי *רורס מסיס ס75עס טפילוטו ג'( )גל5סימ נענורך ס5יעס הרולס לזם יונע* ,7ייכעל



כה ינ יבבראשית
 ג7ולס, טו03 סטגמ Sb גולעם וקנס סכגס מסיס 6מ בחותי 63פרך כקן וכן מפיס, ונזק 5ערלן

 תיסיר ל5 עיים לקחי מנעלי qb ob כי י 3ך סגוגע נעגין ל"ל בעבורך סי* סג7ולסוסטו3ס
 לסם, עותלת 6ת וסרי 60יסות *יטול עעך ניסלק כמער תסיס פגויס כי וטוע*סי ג3לסמלדך
 עושר עירס לסמיגי ק3ס מסי' וסת t'1WD ייטיבו ס3םנתך 3ענולךי לי ייטינ נמרס ohיבל
 ערלים עם %דקם ס6עמו ימאיס פיך ס' 6סו3 36ינו oil~)b על סג7ול0 סתעיס מסיסועמן,
 3כי עלות עסנע וסוט 3על נעולת וסי* ויפ%וס עלים כטימואו עתנות לקבל סתוחלמ עסתמכני
 וטין טנס, ע*ומ ד' גילום לניו על סגגזל עד 3זס ג7ול0 חטטיי חט6 ס3*עס 6ונר ורונ3"ןגת,
 6מ סקנסס 13 טנקי( גקיונוס י' לכלל זס ענין פל"ג( 7ל"כ )36ומ טענו לנומיגו עדעת כןגל5ס
 סיערו עעס וכן , לזכומ לו ימע3וסו *יך מע* *על עון 3ו סיס ואס , 3כולס עע7 וסו56"6

 טטעע לועי על *כרסס טל זכילסו עסו לועי 6ת ויטלמ 36רסס 6מ D'aib ויזכר ע"מ3ע7רם
 ענו*ל עליון סק3"ס חק לסיכך 7370 נילס ול6 סי6 אמותו עכר( על 3ע5ריס *נרסס 1nbDלוט
k~rnגין טג3רימ מנס עמוס 6רנע גירום יגזירות ועוג ע6וונס, 3זס 6נרסס חט6 סל6 יעמס 

 ונוק7עמ סי6 ס3מלים 3ין 3לימ מרסס כי מגיסי מפטם לעקלים ירידתו לזען פוקסס סיססנתליס
 *וערו SD לוט טסתק גטכר כשעלו עעס נס לפגינו. טי63 כעו ר3ומינון ליעם לך לךלפרסם
 63עילמ חט6 *ין סגם 0'(, 3' 37לים )עלם"י ועו11WD 36 6לן וירם כרגו געסס סי6*חותי
.oo3bסעוטג עס 3ע3ול 3עלמ לסטתעם סכמו3יס תילך כי , זס לפירוש ממנגד 3ע3ורך עלת גס 

 סק3ס על %ן כעכור  עלת יס"ם ולינריסס לי(י ס' עמס זס 3ע3ול ג*, )3פי כע"מטעת*חל,
 מעפל מסו* ותמן עומל סלווטמ 36כיוס יקריס 6יך לפירוסס ועוי סולקתו. מפך וזס יסגורונת
 לי יתנו לי ייטב רס"י עע"ם לעורר ים זס ועל3ד מעיקר. ססו6 ססכנס פן נססו 3ס5לסויטמר
 3חילייק וכססיו"7 מפעיל, למון סול ג5יל"י תנוקו כטסיףד כ'( 5' טעום )3פי ספירס עע0)ומגומ,
 חרוקס 3יר7 ייטל כי טס ע3ו*למ רעמו ע"ח. סוט3, לטון 3עיגיו וייטב כגון יפעל לטוןסו6
 373לי )עיין לי טו3 יסיט לי ייטב ועעס  יבלישי  mn1D 36ל לזולמס י6%ת בלתי פעולםסי5
 ל35לס יה 0יטיג ל6נלס געי כן לטנ"ס( )גנ"ס 6ני 6ל טו3 יסים פ" כ'( )ס"6 36י Sbייטינ כי גן ט63י סאת ימלגועו ג'( ונחוס p~b עגי כמייפי עונדי גס ע5"גוטו כי עוכרחי*יגו פלע0י 0יעי3 3ענולסי סיטיזן יל36רס ים"י ע"מ וכן - ייקך bS על 5'3 ל' מ50 3כירוו"ס
 לוער רשוי סיס וסע3ייס 650ן לו גסן מרעם ob צאן. לו ויהי )מז( : וולסל( )וואל טובסיס
 ענדים כזו ג7ולס עתגס לו נמן ob סנ6ס טו3מ לקרו* ימכן ל6 גס טג*ער'נ*3יעלךי כעו לווימן

 יקנלס ושיך לקיל כ5ס ל6 סרכום 6מ לו כומן טסים פיוס נעלך וסגם ומעליסי נקר 65ןספמומ
 עפכו npS סל6 ר"ל לך, 5טר לך ייני כענין לו, נם*ל כלועל 65ן לו וימי פירום Sshונסרעסי

 סל6 לועל לו *סל כל ו6מ שטמו ו*מ *ותו ויסלחו *ח"כ 6ער  %י ולכווגס י לו סיר( 6על5ת
 : עיי5" ל% ומוו וכתי3"ע ורקעם( )ל3"ת י3ל עטנולקחו

 מענין טס ופלי3ס ססעולסי טס לי3 ועלי3ס, לי3 3י1 סנדל יט מריבה. תהי נא אל )ח(יב
 ערם'יי י"6( )ם"6 6גטיס זרע ל116מך וכתת ג'( י"ג )סלח כג"י ר6םי *גסים כלס חעוכיס עליולס שנעקל* טכסיס כל נגחנו. אחים שכחוים כי : )רוו"ס( )טטלייטז6כע( סרייטנסנילו

 עלךי חסוני גין ל6 וגוייס פחותים 3ין ע5וי' ססעכי3ר( ס*' סערי3סי לעגיעות ס3ומ שתיוגסן
 )ע6גגערי וערי3ס, סל33ומ מילוד ל6 לוס  %ש ו*סנס סיעת קרית רשוי עטפחס קרית ואדסנ'

 אם )מ( : בעיניו סי' עיוסל כי 6נש0 עלס למרכס סטעיע וס5סכג,י וויר( זיגישערוו6ג7טע
 השמאל.

 הו'
 ססע6ל, מנחר "חס 06 סעפרסיס, ישערו וכן ל7רוע6, 6ת ואס וכו' bl1D5S 5מ 05 מלגוונו היטין.ואם
 תיעין ו6ס תטע*יל 06 גוכם נלשון לותר יכול סי' גס מעקרתי לחון על ד3רי' נסוספמ לן כימשול5
 *ל סנס ל6 עעגין וועגדוגנ( )ריכעוגגי 13 לנסור וסיוון סעמסנס געיית פירוטו *3ל סיחור,ספך יי" )פיל קיעך פירוסו 5ין לפגיך וזמי כאן. נס יטרם לפניך עלם כי לסון חמור כשן ם*ין כ"ללכן

 כי ווסתם( )פערל5כגען, ס3קטס על פכים עלמ יטעם לכן שמריס. Sb o'L~sb סגר כי ,רסנים
 סענין 775י כל על וננחטנתו 7עסו פסס 737 סע3קט וכל cCp3e. 5ל ונממיי3מ ס7עמסגיימ
 ק3למי כ"ל מגיך גמשתי "'ט( )ויר* 5ער ינוס סענוקטי מסגת 6ל סעני*ומ נכוחות מנותויחפם

 )עע"ס לנקמו פונס טיני 37ל נכל סעומיע ית' סו* פ"נ( )תסלים פני יטועומ 6ו7נו וכןע3וקסך'
 לפגיימ סי* סירן כל ר"ל לפכיך, סירן כל כ5ן, וי16נר לו( ימלס פניו Sb יו"ר זיי"ןושממנן
 טאיןי ob סמע6ל 06 וו6וגמע( ייינעס 15 טיעסע ל6נד ג"נ5ע )67ק וכנוקטך לעל" עליודעתך
 ל5לס.  בם מטווס לפגיך עלת כי ענוקסךי לעלית ר"ל לפכיך, מא ס6ל0 ס775יס עמכי *חד כלר"ל
 כי עקועומ נכעס עוכלנו וכנר גוספומ. סמן רוו"ס ישער ו*טע5ילס ו5יעינס ס3עלומ סס"6על
 3רלון כמעולס עסיית על כולס יורו כי כן. *יגו לזרים סעקנלש סיחט3יס ס3פעליס מסייןכל

עוג
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 , 6מס טמנחול ס% כגג7 טסות ס% *חכו 6קמ טול 3ל3 6נלסס, העל כ6ן תן חפ%, תנאםש3
qe"מס ממס דגר מס ומא מסקס, נעלס עניכו- בהשקה. כלה כי )0 7%ך: נלוע סלבס טיס 
 סיורן ויזרוק סירוקי על סג ושטקס  מסרוקי ו3ל6 מוססם נל6  למרסו פססנר  ויאל )לפשק(,מ5כ
 מעין י6% תמל כע"ס מומו עסקם מכסל כי לססקומ %ין אוינו ה'. כק : )יישל( ניס עסקםס"

 ככר )יא( : )לוו04( סיום, עוי כגוע %מס וינסקו עולס סכילוק עשש 6רן וכן סגןי 6מלססקחם
 סס לרע93ן S)b טעו, ככל יכין סל עימול ח( 74 )לקען ללח"י ירין. עיטל ויניע מף6ההידק.
 סכגריס סעיס נעל%מ 3סס עסססעיס טיגיירומ נלי("ק ינף6 תן ~blk, מעט עימור לטק מיכין,ככב

 י(65ן כריס לנסו נרטג, כר וכן מעלט. יפולס ייסכל נכל מעעוי ו6ל ארי ולכן טס,יאוטפיס
 סטלומיס נ"ר ויקלדו עיןי 3מ כעו מנפל, וסעעיס.יסירז מעלס, יכפלו פעעש 3ר יעימוועעקיס
 נעלק נמלעוי, ס0זכירוס סערימס לגעלים טס 3כלהכוס וכן ולרמס, לטויס ז0 גטםסעסיוהס
 טסכחמו כר ככר סכט מרס"מ ולמון מיסור. ענינו ככל , מריק וכ"י גכפוליןי עכל% ועעכוסרמ6,
 , ל'( )יסע" כרמנ כר כעו היחמרי עמפטעומ נו סלועומ טסני(עומ ומען 7סן ססמ עלר*סונר(
 יעליס כריס מלב עם כריסי סמ6ל נטם נקלטו 13 סרועומ וסתן י נ1ש( )מסלים 6%ן כריסלגטו
i(S~Sטונ ססעח וכקלון סכר, על סלועיס ע"ס ל78(, )יסעי' ועסחהס כליס מיס)כר וס7סן י 
 י(עעופטש סעיס לסלוחים מעגו לספליט עעוק חרין סכיניו וכורין טמוסרין עיט וספירי( כריעלטק

 פטמו גע7ס קטן כססכן bib )"3געסטיכען(, כר נקל* למיכך יידעי 5מ שפקעיםוה(סע%ש
 )07'3 ושלעיס ויכריס י נ'עי( )ירעי' כיעיו 6כר כעו י *כר יקלט סכרים נעגתמ ומעוסק , כריקר6
 כמלם כי )6ויע(י ככל נקר6 6ז היומר וירחנו לדרכו ו)נספטט סלנס גלול כססככל *עגסכ"ס.
 וספלגמו, 7370 רבוי על עורי( ססכסלסס , י(כפולש כל כילך וסרטי ססמלגס לסור5מ ככל SDי(כ'
 סטם כל ס0י' SD1 מלניי, כרש וקנון סכל גויל לי(ור*מ ככר ופס  *לעיס, ממלמל, כרכר,כגת

 סירין ככר כי יועגו מקדם. לום ויסע מירין: ככל נקר* לכן כרחי ככ טלו עוסך מיריןסקולך
 כ6ן g~g' תגרי עק7ס? מ6י כן ו6ס מעיי וכין Sb ניס 3ין סיו וסס ולעי, Sb לניסעזרתי
 עקיס עק7ס טלין סעסרטיס כמכו k~tS1 סל6"ם' עליסס מעיר וכגל mb'5nc מפך ט0סמעוסים
 סעולס. למזרח Sb לניס ק7ס קרצו 5טל סעקוס מן סכסע כלועל Sb, נימ עקיס 05 כימעולס
 ניעצו נעקום לטעם יכעיס עטעוטי ו6מ7 ""י טל נחס 7% לועל י05 נקרס כעו עק7סוג*וכ

 לוע כי trnaS 3זעןו ייעס עבין 3יעימ6ו עקיס התקלם מלנס %זס תרפס ג1%7 יומקוסי
 ולסס6יל לסעמין צליו לצוי ס" מעוקל וע75 %%מסי 4(מלמק טרמי olpn 3נמילמ 1D5Dמליט
 0" עייו טסלטע כ"ז לופ. הפרר אחרי )יד( טנמו: לעקום ינצל 75 מריוס סנחיל0למתכסס
 סעס מרומס 36לסי Sb סי וילל ז'( )י"ג וכמיג 1%6 לוט סה(ל ולעיל )לם"י(, עעכו מולטסדנת
 )4ג וכצן לוטי 6מו וילך כמיג ל( )"'3 דלעיל ככון ונוס 6עסטל7ס(י לחולטי )מום' סיכסל
 *סר ס6נסיס ורכלי פרס נחיי עע9ס סר(טמ11מ. על טיפס לסו י6על כסלוסו געמ *עגסעעו, 5עי לכן עיקן לגגי כטפל יק יבינו *בלידס עס ססלוכו לטעמו 3עמ כי עעו, ולוס כמינ5(
 מסריק 6מס ולזרעךי לך וטעם לזרעו, לק ל6נככאם נפועל סגחילס ל* %4זננח. לך )פו( :*סו

 ok~13b וגס )רעשן( מ36ומיה(ס להרס סי6 ירוסס רנומיגו כע"ס לזרעך, לסנמילס עעכטיו3עמגס
 נוכל ל* עפר. את לטנות )מז( )רע"ם(. פנים וגסו* הלימים נסיף י(סוטניס כעיני 0"עשו
 ר'" יטוכס כשם ס6כו לעפר ועקפל ענין סיס כעופם הנוקל 7י(6 וענין עיפל ענין לענומלערס
b~Vעטלי עגון ים" ומסלימו ען )מקצען( מטיטמ ענין פ" לע"מ עלס 6גל י(,יליסי 3כף( 
 זרעך, מטינומ יס" ככס יעני( זרעך גס סקריי עמר מםינומ לסנדול *פסכי b'O וטעמוכעי(,

 ליוסגי וכעך מועלם ימיי ככס סגסעיס חיים לעכין סעולס לסועלס סטכן 9DD כפטיטמכלועזי
 06 7ועס 1Dnbil~ 60לס" *מ חגן יומני כל וירעו יכירו ט63ע5יעומס סלומכיס, חייס לעניןמגל
 י נביכ" עמנרך עלעל 9DD 0סו6 עס סקלן כעפל ולעך ומיי קש( )עססטיס 3עכ7כטנקקערו
 סופו וננד י(עולס עסוף יצרכן עפר עס 60רן כעפר  וכעך 5מ וסממי על קמלו )לכס(ולמיל
 6ף D'W3 *ל6 עמנלך תינו שלן עפל ועם סופו ועד סעולס עסוף עפוזליס ימיו לניךכך

 101* עמכומ כלי *פ עגלם עמל ומס לעיס טנעסלס יאורס גשום 6ל6 )נמנרכים טיכסיסרבל
 3נלק )ע"ס יים. עסוים נביך qh דים עסו" עפר ועם לעולס, קיטים יסלסל כך לעולסקמם

 עפל ענס3עי
 יעק"

 : ~blk מן י'ס )ט"ו ננסלס ועסיס
 וסזחיס רפ*יס 6מ סכו וס*רגעס ססעסס 6מ עלכיס *רנעס מעסו סעלס)ני( חפור רפאים. את )ה(4וי

 י ושנרסס כעטכם מעולס זס נעכין סי' טל* 6חר עומר, 37רי נר6יס וראוריי401יעיס
 וכל וגו', כזרלעוער 6מ מטייס pnD3 עלחעס ויערכו הף ועלך שוס ונלך וי65 לוער מספיקועי'
 5מ נעלתעמס %סו סעלכיס סילו לסו7יע b~b פרד"ס 9Wb1 כאי צורך 3ו 5ין סורסתטלר

למטיס



כן יףבראשףת

 י י3כיס( כסי )ככרטס עטו ולנני לוע לנני ממכו 6מל י4ס ילו הסומי ושטיפש סצזשרפוש
 גל טה פסס ט36כס 6מל תפלסי ספקהצה2 % עטו וצני לוע 3כי 163 ירוסס ט3יין ליוסורם
 פלכיימ מספור 63 לא tDk~93bD תומם ירמו ולוע ועטו 5נלסי 3י( זכי( ילספס %3מס טכוסופיז
 פלכים 6כ3עס תמריו 5פל כי מפעול לסיפן כש 6מ פלח 6ין כדרלעמר. את )פ( סעיילומ.תימן
 )ט64 ס7ונ ו5ת רתוכי 631 כפו יפועל למיפן 610 תפנס עם, כעעס עעמו 6ין נס ססעטס,6מ
 פל פסל ניחס למון וינש. )י( : )כוףס( ספטולמ פן וכ"כ כף( )נספיט סכינו מלכינו ו6מל"ז(
 טפל טום הריפט פלטת איל פ6 ונוס , ריף ממני % סעי( ניזק פמני ספקום פן סריסקוב
 b3DOS כפלו פ%הס שם. ויפלו עמיר: 0יזק ע%7ת חי4 לתף החן פקרם פ6יא יגייס סולעל
 פוייס סיו ל6 י(סככיס 630כות סיעה . מניוי על ויפל כל נן גמל, מסיו כל פכי על כעניןמס,
 ייעץ כגל אכרם. חחי בז )יב( )יהמם: טיע לעמום 76פס פינס ממולידים טס SD 6ל6פיי
 תוך ((ss 0יוש עגונת ולנוטו לוע 6מ 1WS טל6 לסוייעכו. כק %ן סכתונ bs ול6 לוע, מאפי
 DDb1DD O~1b לקמו י(2ופכיס ט6ל כל רכוס ט , סט פיעית לפנס לק ססי6 מעיל יומניס6ר
n3DSעפינו. ולי(לסס 3סס פכים ss~ 1 לוע 6מD~S D)DS ובנכס 6ככס, 6סי 3ן סיחרו 
 כל מכבוסו לכן עפ0ס 6סל סכחנת 6פוכס כלכיס ופלוס 5לסות 63פוגמ עליסס סולקלסיהצ
 כפלוי טי61 הכעלי פלך לסלסל ונפרע נוך' למך פק *סב %ק, פלגי %על כעו60ועה2,
 טטינה על כטייס נ6וכ ישם 3כ3ש למפילו הנכס SD פות פמסע טרף 6טר ומאלרנותיעי
 סכעם למען ככוסו ו6מ דומו ס3ו לוע 6מ 16% %סל לנן , סיס כם%ת סנטר( וק"ן60ליליס,

 פסם, לפטומו D9)b שתזל פן גמישי סס5ירור1 לק Db DIS ירעיש ל6 מנכעס וימכן 5נרס.5ת

 נגינ" קרנ6 סמא כל ג'( (YD ונפכיכטל" ט, נס לסנקס פקוס וי16% לייס סו6 גס יט6עי"
 מקלסני עלמ6 3ני שמיק o9Jb יסה מנין טעפ6 פ6י סוס367רסס

 %3לס% לק S'Db1 יכריס
 טס נס לירף וכדן ונלו 6נרס סס כק מוזכר ל6 מקופומ נם6ל העברי. לאברם )יג( :7קנשי(
 טסתעוכל ענכיי לסיו% תליו, 370כ לסגיי ססליע ממעוכי 11 מנסיני( לק כי עגליי ט0ו6יסוטו
 ו06ל זו, נפוספס ספנלפיס פן נעותיי ססו6 המלסל  7עמ סמך 6לסומ 6ח7ומ נ6פונמלספזיק
 נגרו לעפוי טוכסו D95b 6מ לעולל גיורך סני, ים" וזס  פולימו, 6כן לעזוב o13b סוכרםפסנמו
 סס ססו6 ס6' ערכיי טס נכעס יעומ סלטם bwb נייר העברי. לאברם : פפנו נקסמו 6מוליקס
 כלטון פינת וטטו6 הסל פענל וכיומו עקומי סס אסא ס3' עגל, טל כניו פנני לסיומופספחס
 לטס וקבעו לכווצינו ל7עמ 6סלח2 נלמופת ספוקדס סענה לטון *מ מינו שופות ט6ל )כיעכלי
 צלמון ססזיק oc9)b תפנס ללטונו b'b 63ל%מס סטוים 6יי נפריו ככמונ לענפו לטון 6פ7כל
 סני על נס יסמם ענל טס כי 7Db. פענכ וסוט 705 פעול כולו ~DSIDi כל סליסימ ויעי( ,זס(

 טגיכיר(ס ספסטע נו60 0כס ביין, סממע5פיס ייגין נעלי טני כסן טליסי, 373ל ספמע5פיססמכים
 6סי וענב פוס 6סי ענל ~1blp עמס וסם פענומיסס, מעלונומ עליו 9bb פפיע 7נרמא

 )6' כגספו6ל סננגיוי 6' .7% פוס 706 5ד o1nb %סעג7וי
 י8"

 וקני 7Db לעגל תף4יו 6מס
 י3ל סים חס שפמיתי ס6פוגי( 4ויומ דורו טנסי עס סולק לטיוסו ו36לי(ס 706, לעגלויוזמן
 עדרי נקר* *ס טס SD שישם, יום נגל סכנג7 ס% סים ולקרס 71%יס, סני ניןסעפ%ע
 )ונענוע גרא ענר על י68( 310 כניסוטע הגד, פול כפו ניע יסעם ענב כי י געגענזייעיגע()דער
 %3 בעולס יסייי לעפוי ל36רסס מוקר כטס לסיומו ס6סרונר( זו  סיעם ספק ווין כן(. פי'ל6

 פקופי 16 פססטס סס סמא פטנ6פר 6ליוי עיקלי יומל סו6 6ל, הכמיסי דורו %סי  לכל%מיפרץ
 י4כמו3יס תילך כי ונטמסס, לטס לנד יס" עגלי טס סאמ עעס טעיקכ לופל ימכן bS גסלניי
 סנלמי קים מייסט סכול, 6ני קים כפו ניוסר, פפנו ספמולסס 63ים נויע סנלמי Dbליחפ
 יומל יגכ73יס נפעטיו 3כמוניס לכו ספמורסס לסיומו e93b 6פכס פ6י, סעפוכטס נט6ולכודע
 ל6 וכן כודע, סגלתי 3ענכ סכויע o13b ייחם 6ין לנני6י י7עגוסו סקנליי ונ% רק 5סרפעול,
 סטיר ענל סוטני ס" לנות 5ועומ ט6כ גס 0לt1mpn 6 מל7 יס" מעיקרי סטעס לותרימכן

 0פטמסס פ% גס כי לסו7יע רק לגומים bS 163 כי לעד וזס סכסכי ע3ר פלכי ס'( 5')כנמלכים
 סנכנד: מטרו ע% מא עשו 0נממו עיקר 36ל , ל36רס עברי סס מנסת פוסכסוספקופי

 )י"
 עד

 וכפוסו ,' גננותי( ק כסג ופסס ל'ס(, )יטוטע ין ללסס ויקלט  כ7כמינ סטופעיס גיפי כן יקלדק.
 7קיסליוןי ין עי וכיף סיכוטלפי סמרנס פס עטמנל ויומר סר36אעי כ"כ יאנ( )7נריס סגלנלפול
 יען ין טו6 טוס %מונסי יסליל 6רז מחום נטוף 5טר דן ותיננו ספסעומ, לנעלי יצועוסוס
 כפו ואיץ. שמיס קמן )ים( : )כוו"ס( יען לדן אמו ומרגופו  יען ולס וינוטו כ"ז( )ט"נככמור
 קנין לטון י3א כי י סם מניס סני ומלס י )רס"י( טלו לסיום קג6ן עסיימן ע"י ותלן טפשעומס
 סו6 קכיך עניך סו6 סל* הן עפיי נצען מסכיכי טיכמול , כליומי קנית 6תס כי וכן סעם"ינענין

עמך



 פה ידבראשית28
 מיקון לטון סו6 קנס עלת ולן 3מרןי עסו 6מל וכספך נכס", יץ אכר משן כי ויכוככןיעמך
 וכטס 6ייגליכעען( )לל7כען, סלבס עטליס מקן י לתקן יכול ל6 עעוא עעכין וסרוסי סיטרםחרור
 וי"ו( )גטין 5עלו מי"ו גל6 וגס קלקל, 74י י63 טל6 וגדל לסכגס )פערירינוננ( 3רכומיכומקבי(
 ר6ויס ל0יומ מקלף מחלקת מיקון סקולעקי וחתוך מיקון הו6 'עגילכן, קן קולעתן קןטעע

 יקרם ערני ונלסון תקון עיני נכל תקנך פירס"י קנך קניך סו6 סל6 וכן רם"י(י )ע"סלכתיגי(
 ס6פרומיס לסעירת ועוכן עסהל לסיומו , לפור קן סעוף מיוכ יקלק סלזס אפסר קין,לטרנט
 כי מקתו עבין קניי עלס לר3ומיגו תם תקנס למון Y'a 6101 וימקלקלוי לחלן ימלו 3לוס3י5ש
 עעטיסס מקלקול מעולס *מ מיין ססו6 6נלסס על %ומג אלן מעים קנס פע"נ( )3"לתעלו

 עטם(. וייי כמונס וגעמכמ )ע"ם עליסט וממנחמו ית' ע5י*המו olh לעי גסכירו יעווזיססועט3וטי
 תיקונם על מומס עקייס וקרן טעים קנס טעם ויסי' מס"" על סע*על 6ת נסוד מפסעוע"ד
 וכן %מלכמסי מקופת יעכו ול6 סטווי נטמר ועועייס עסוקכיס 5נ,ס וכל סטעיס מחוכות יסר6ף
 וקרן סעיס קנס פ"ז( )ו3עכ7רט3"י סר6ויי ועכוגס כמקונס עותדיס ס3לי*י:ה וכל 60כו%65י
 סר6וי: ומירס עכונס על לסיסירס 6ר5י ענין ומעמקן וסענסיג י:ונוליך הו6 עלך טכ :י סעונסעלך
 חורר סיותו סעסורסס סו6 וסוט יעלוד, SD~nb b~cn ס" ס6לס סעלכיס נמוך כי צריך. מנן)כ(

D13bSיכה ונפרקי ס*ליליסי *ת כל לעיני סתעי3 5מר על ,bwh SDIW~ נתמיל כערו ומגריו 
 לטפיל ומרריו( )כערפל רטעיס סתמו מל3 *עלוי ו3*ג7ס 13, כממיל וכמ"כ D15b טחי 3נןמקטון
 ס3ועס לטון פי' רם"י ידי. הרימתי )כב( : 36לס( )זס ירך יסרי לע3ומ לוט( )זס 1*3יוןעכי
 *גרס נעיגי כ"כ יכר יגר משכום וכי סגיכותי ול* סמני, ען לעלעי Db(3 5ס ידי 6ת 5גיעליט
 טו6 כט3ועמ כהעלס גדול 076 נערך זס יסי' ל6 וכי קמתו, לנלי כפסו שרוזי טנגנס מסקלךעי

 וגמ?"לוחכם,
~bb 

 למעמס ו*רועעגסו, 36י קלסי וינוסו 6לי זס ט7"6 טילם עטתן סליעותי לען
 עפירוסו )מנקוק( כס* יייסו רוס כענין תויתי כמו ייי וכן וסטנת, סטיר רועעות ענעוסריסותי
 סריעומי ים" סעקר6 ועעס יייך(, ומרועם ו3פ' ייו, עטס 3יריס )עע"ט מויס קול ים116(עליוניס
 67נק )שלנען לך 1Db פכל ליקט 56טרך טל6 ומורס סיר בקול סמעיס הלסי 6מ *רועם תו'ידי

 3"וי  פפכמ לייי 56טרך ול6 סעסרמני סי6 סי 3לכמ כי Qqlb1~ כעסעען 15 כיכט *יך0067
Db1npb '56טרך סל6 סי tnnpS כמו Dh סיימי 7גריסס ולולי ירטו. סל6 טפירועו סטרן *מ ירטו 
  רבוד זניך וויל7ע )6יך ע*ועס עעך 6קמ 6ס 3עיגי חטונס סימם עולס טל 3עלכו נ7ולסמרייה( מעקר* ועעס ערייס, למון ססו6 י"6( )3ע"6 נעלך יד שליס מעגין bb '0 ידי סלילותי לטון*ועל

 3*07 נטחוני 6כי עסיס כילו נכיס מיי( נוס כי כעסעען(, 6יך י5ללטע טעלטול7עןעעס*רונג
 דמרגועו י"ג( )ימזק*ל 6ליכס סכני כעו ססמכג7יות nb~1cS 5ל ]ועלת 'ל73 עעכו טסעומר נמיול6
 ולמכעיסו לכנרו פירם"י מ'( גי )יסעיי מטס 6ל ועעלליסס לטוכס וכן , עליכון[ רונזDS~ 6 6כ606
 סוי"ו י מ6)נר טל6 מעטרתי, *גי תקער 1ל6 אייס, ולזם כניו. כלופל DW'1 ס3ל 6ל קין ויקםוכן

 לפרסו 61"5 כפמוטו ob עלת זס ולפירום סייעו, ויסעו נכ"י 6ל יני כעו טי"ן נעקום ול%36למ
 מלוי ע3ר פעל סו6 63עת כי כלרפ"י, 6גי עריס לינוני מעורס ע3ל סרי%ומי וייןלטלילסי

 )סרעטעריעוס ווילי ע3ר פעל כל כי סרוו"ס כע"ס מנס"6י מ"פ 3כ5יימ 7ו3יעיטיפוס()קיגיונקעיפוס
 צליך סמיכוגו כעו לככח, 15 גערו לונ37ר קגו"ל נחטף סלו סס',1 ניקוד לעולס6ינ7יק6עישוס(

 סס"6 ע7וייקיס -כספריס 5לס כל ן י"3( )ע"ו טס לו סכיגומי כ"ט( )07"6 סכיגוגו פ"7()לקען

 6נל מנציי ונלה תסק נל6 וויקי עונריס וכולסנמט"קי
~DD 

 כמטף טלו סס"6 ניקוי מלוי ע3ר
 06 ל"3(ז )3)ני3ר סנייכס ob 5ער עד ונ"ג(י )לקונן דליך סנ*ותיו ל5 05 כעו לעולס,פת"מ

 סס תלוים כולס כי וו67י ע3רס ספעולתס עמס 6ח7 וצין פמ"ח גמפף כולס ל"6(, )*יונסנימומי
 ל6ם סל מכסיט סו* מוט ידרוך. ועד מחום )כנ( : ~tb)D עלת טמא ס%6ס oh  עלתנגריית
 ערקם ת"6 נעל מרוך טערותיסן, נסס טקוטרין עטי סל חועין ומן ס3נומי טנר6סי מוטין)כגם3מ

 סו6 ו3רו3 סו6, ויסמק נעילס למון וגעל לדמי ועי רגל עכף ע"י ונ6 טעגעלי כ5ועומעק*נ*
 )רום נעלו ומלף )ס*נ7עוס( סיד כרתק על וע65כוסו )סוט( סרגל גרמק blk~1 רגל עםעקוטר

 : )רוו"ס( י17 נרתק עמורגס7'(
 ים ת"ג( פלסת 637 )33ר5טימ עמלוקומ 6ימ והחדי 6מר מנין 7303ל הדברים. אחר )א(איך

 לעיקר לו תפם ורם"י נספךן הערו אמרים  עופלג, וחמלי מעון *מל כל.5ועייס
 כעין וסוט ן כן ניער מנכר גן כנלעס וגס סננו6ס, טנלטוגומ ססמומ סו* במחזה. : ריטוןכלטון
 פעס 6חר פעם סונטם 5סל ממרי o~3b סמרי סחריס על למסוס 6ין לכן ומלוס, לילםפזיון
 737 *ליו כגלם 6סר מחרי תרפס סל6 ומזיון, כמלוס כעדנר לו סיתם nbrD לפי י ונרכסנזרע

 )רל"ם(. נסי וס5עין ככתונ לנו נ5עון סי' 63עת סגם י דליו ס' 7נר וסכם כע"ס olbt)N %מדס'
עעכיכס93י



כז שןנרשית
 תמרי לי סממן במכל יסים תועלם עט 13 פירסו לי. תתן טה )ב( ס"מ: 3' פ"עעונכ7רס3"י
 סככי 6ים ~יעול זולתי גניתי נ6 וכין יו65 6ין י כגיס 3לי ערירי מולך ויני 3ער3ס כערעלסיני

 תכלי אנת עגום 5גי ו0ג0 ליי 6טל על 0פקלתי וטותו hbD', ול5 *גי ענית bS ונינוע7עטק
 תועלם על יתום סע*פיגיס ר6ם ם*3רסס עמעי' ו7370 - יירסני. נכלי 5יס כי נו כנטממכי6מר

 סנמטגיס זעניופ פונומ על *יגו 767 סר03 סכרך סנטמת כי תפק *ין כי י מעונו סיירם %י%דוע0
1'bSע5ל סלג0 טכרך סקמס %6ר זו( ש )נלעס וכ"6 ס'י 6סוכ ל36לס כי 6ף *עת כירך סובך לכל ותסו 
 o13hS 0' סנטים מכנר המרי 'b~D ועוד לבוהי לעמיד עמוקןטכרך

~bbS 
 סקרן כל כי כר'ו( )"נ

 6ל0 נס3עחות סחתין לעס סטכן, כעפר זרעך ום)נמי עולס עד ולזרעך 5מגנס לך רוכס 5מס*סר
 עויאנ, %מכל יותל 3עיגיו חטונ סנן וכמילו , עגילי סולך %51י לי IDD מס 9bbS כעתויתיעס
 ס0י' חכים חך גיזומו סימם לנים סולית עיקל 0זעגיס נהומן 0ל5 סנגיס, ינן 'Db't 6יךועוד
 כעתע" זס ערער נכוכת טכר6ס לכן ע'י נן נסיותו סוליתו הניו וגס סגים, ע"ס גן הנרסס 5זנו
 כפכיי לחיות סילוע געע%י סיומו טלקס *מרי י ע76 סל3ר( סכרך ס3טמת על ועסמועס ע5עועל
 לנו ס" י5לס' ל6 גנל עלילי 0זס 0*ים 6מ כמנו כ"3( )ירעים עונם לירך עליו מנגער עיעם
 ע5ל 6מל , רפדיה 3ק0ל ולנוח 0מייס phn ככרם ל0יומ עליו מנגס גססו *טעם פן עליונוקפו
 ,סי נפלת סנט סרוסי משסורר וכשישר ייומוי וערירים  כנפט  כליתום עוגם עלי0ס געלפסעם
 %כירםנ"י )ע' ס' יר6 גגם יגורך כן כי וגו' זיתים כטמילי רכיך וגו' סורית כגסן *טסך וגו'נגיס
 סכלך סנטסמ ימכן 6יך לו 6ל1bb 0 5טר ולמיס , קפ"מ( י' ונוע* קט"ו 7'וירי

 ' 6%י סלני4 ,
 י עיעיו עטם 6סל לרקותיו עעסי כל מעימו ויקטין 6יך 6"6 עעלת גמל נוס 0כתונ לנווסורס
 וסימר י עליתי לסיות עול עוטם עספט SD'1 נמל5ס כמטו סלונומ הממרון פן נלננו 670גסוסימם
 תיעס, ירך וסו6 כעתע"? לי ממן פס 6ער ולזם ימי, נגוס* מפכים כסכי עליו סטכר0נטמת
 לך עגן %6י o~sbS ק3"ס ליס 1Wb 3פכלרס3"י 6ימ6 וסכי לך, מטסתי ו0% לגו עטים %סכפו
 לי תמן מס והפל ימכפמ5 נרזי 6נרס המער עיד י*תיי hwS33 5%י 0ל3ס מכרך על5036%י
 יקנן דלי י7ענ75ס6

~ab 
 ניס ולעיעל

 נססו"
 עם 6מל י6 ועל נלי הוליד 7ל6 גט גל על6%

 נס0ר6 וכס לbnSD 5 נסיי ננגין זכ0 יל6 נם דגר ניס זכיכ* 7לש לי ממן ל6 607 ליןממן
bnSu*נעורס נניס לו טפין %י כל ת"ז( 7' ח65 כי לפי סגעלס ונע7רט ע"ט. פרגו67 גו לאלעל 
 ככ י"מ ביתי. מושק ובן : עוס"3 וזנן עהם"ז )נן ערירי ונקר* סיס ולי ננלbS 6 כיילו 0ו6סוס

 טעכיכו ל"ג( )יטעים 13 סוקק )נעכין וסוס מקק סרטו סעפרטיס ול7עמ ' נניתי יי סייןפכנח5
 מסמכם 6על ורופס ידו, על ועמכסגיס סולכיס סנים עכיגי סכל סייס וטעמו נמעייות,כסליכם
 DDD(1 יגר טס ועלמו עטס, יזוז טל6 נפקוס וכמעידות סק3יעומ וטעונו %מך %לך טל כע"סטרם
 פענין תסו* נ"ל נכון ויותל onw. יזוז סל6 פניתי סקנועס פיתי עסק 3ן וטעם י ג'( )5סגי'מלול

 Sb nanb 5מי4 חוררות כלמון וירקות הממנצות טעכיכו ג'( )יחזקאל מחותיי 5ל 5טסעטיקות
 עספס 37ל b'51CS טל6 לפי לטותפו לפי ידי ס7נקמי ל"5( )5יו3 לפי ייי ומסק וכן טי( 6')סם
 כלוער הו( )ניע נעים עיס מסיקין 3)נטנס ורגיל פ"ס( )מסלים נסקו וטלוס 75ק וכןולמון.

 "נ0יגנער,פעלגוג7ענער( עע7י ג6סנר( ו0ע7ו3ק 5מי סעחונר גיתי עסק וטעס לעיס. עיסר(תחגרות
 סו6 ע73י שליעזר ינוי עס כ35 עפו לססתעסע 3ן )נמוטר טסו5 ערירי תחלם ס5)נר פסגמד
 הן )ג( לרחל: יעקנ נויטק עפ"ט 03063. 5מו לכעתעסע 5תי ל73ו וסוט )נרעיס למגרתלי
 ש ל6ייונ לחסת סטין פלכי ומנס ימיי נגדו מרעועומ זס 3ע6פר גס ים סונפרסיס ל7עמ4י.
 טונומי 3פלומ ענין וככפל סקויסי ס3פ6פר 3ע5עס ס37ריס סס כי מיומלי מקער סו5 גסע"ז,
 עי(מנסג ונ"ל , %מופר 3טעס רצוי ס" כי י ס6מריו כעס נהק לי )נלמ טכפקיקס קטם סכגיג0ונס
 עיכס יש מעליון נזלת Sh עוועיו כל םיניח 53עת, ס' לעוlb? 73' טסות כעו 3זס שקן35עו
D~3Sעליו לעתו סמעולר עריריי סולך ו6גכי עמלם 5)נלו 5חל לכן מקנחו, 13 יסי' ל5 פן י3ר 
 ט3ט%מ0 סמי נמסוך כי רעתו גלם לכן כתרעועות. *לס 37ריו ו3)נסעעות מסוגו גמפח יפיס3ל

 פטעסס סן %למ לי" "מן ונסו ערילי, ל0יומ עליו סננזל ונס עקנל סו5 חספס וננפטגונולס
 3ייך לי עגי( לחכרו ס6ו%ל ר3ומינו 373רי כעורגן )רעכטח5גערקעגנונגקוו5רט( מגירו 37לילסטיק
 )עע"ם יעקנ מניעם לנן סטיק 0ן ם3)נלת כ37רך יסי' לו סן ליעקנ 5פר לנן וגן סן.א"ל

 לי 0א ~7ק 5עת מספע לי 0ן וטעס י7ע(, bS 75וכי סן ונויטג צותי, גרטת סןננל5טימ
PD)טספכוון עכלני( גי טגס 3' כ"ז )לקצן סע3ו6ל ולפי זלע. 4 נמס טלי לעכס( וניל געטיעסע 
 לי ים סנ06 לי. סן וטעס , כין גס כן לפרמו ים , 3ר3ומיגו כרגיל כגיס לטון ומגס סןנעלת
 ססקכיעי4 %ס ל3 3כל 6ני %תל5ס י ככון יותל וזס -תיל( D'Dr'b )6גגענעסס זלע נמעמנעגיעמ
 סימי4 ו5ס מכלית, לנלי טו3ומ כליומך לכל סעטי3 6ת0 כי ולעי נמן לרלי עלי 0עליוג0חכעמך

לט31תי



 טןכשאשקץ87

 פונך פ7%ם סו6 פצלי סיע ספכיעמ 6כי וכיוס סכומי ספו3ס Db %פכי פהפ חיא ל6לפעמי
 פנלים 6פל י"ס, ד6ימ6 פלי, זס DS" וכלמכיס סנון. וניכו נרך זרע יסיח bS פן כיפליז
 ולמלי - עגילי. 9bwS 6 פועם טיכעיסוך 3נם לי4עפיי עמע 06 לנושע מקלשלפכי
 פסליו יט% טסו6 3"ו שפן- עגלו על טתסלל מזרע 3עניעמ עליו 6ל0ים גזלם 03063קנ4
 לסויעמ מן פלס ביספם כפו כי. ס3קטס,. על יטש הצם מלם 3ית" 3ן שויצית b~tD דע,נפקוס
 נעיכיו. יוריו וטייסינו סכרו יאיקנלת

 ל3קסמ .0נס פלמ ימעט ככיי ומיכנע(, רבא 3סס ..)כר"ם
 חיוכי, ..נ6 ימס 3'( ישפ )וירק כפו ל7נריוי לקמריים לטמוע בעניו וטייפי3 לטובע סינריםק3למ
 סכס מיורש שוס( על 6נכ1(ס )ס3מפלמ סוקלתי כ6 ס"ס כל וכן נגעו, מכסחזש

 ונמהר "ננכו, .
 לן נתתי סגר ופי ומרלן. גטפמס סני( אט בלויס, Dh  לקקתי סני( ו*ג1 רעי י, ל3סהעיגב
 3ן ומכס ומלעס מסלי. 3סס מס לפרי כמוג וכן לך. יס3ימ נסמור( 6%1 מינים ס'( י"ס)קלס
 ילודת ל'6 ספמון ילוטמ נוס כה% סטין וימכן על3ען(. מיך סויזנענשקפע פיין )תיגע ההצלנימי

 כי סלוסכי, 3עכין נס ויסופת ללסומי פלטות י3ל מעמקת סו* ילוטש תכין כי ס6מימיס,60פוכס
 יעקב, קי(למ עורסנו כספל סככיס לרטומ ס36ומ פרטים ויו65מ לדור חיוך 0נעמקמ ממורר(על

 רט ממורס ופסקם בולס סיגיו רדל סססכו וכמו סיסמית סיפוניי מפפ לפי פ6ליעזכולסיות
 ~ws וטחה שנליט, דופי( איקונין זיו וטיסיי 73עטק, ל*נכי(ס גיםין W3Dnb ואששמטסי
 סנדולים למעלמו 0כס 36ות. עליי לגל לתעמ ימי( tub, עליי טל InD'D יפס י טמרו YSD1נעת,
 עליו לסספלל רצוי 6נרי(ס פ165סז6מ

~bnk1S 
 bS 0חףעו הל סו6 6פכס ולע. כמקוס *סריו סו6

 f'D  פפך  כפמקמ ת41" )6 י(העתימ ס6מוג0 כלועל ar,פרטך
~rD'lb 1 ממכסל ל6 כיibb bb 

 כשריסס. לדפס  בשטך ל6 בסון  פסו *טל סבפס כל כי )טכס( מכ"ש נטרקי מפ"ם תמריהדבו
 סקכשיס פירוטם פר3ל מתיכו כרומס שורטס 6חמל' יירט חימי  "3ן עמיל נלסון 6פכ %דל6וסרס
 6פר 36ל ספה?ס, ססירמ 5סר רק ליורם 63יטסדינן

  נלאי
  סרוטביסי הוטס על וא קומי" "יורט

 י7יפות ולסחויעס רנו פסתם למסוים לספקות טכסל6ש נפעלנו נמעלס כבל 36ר1(ס נסיי כליעזרכי
 יירטך ל6 5מר לכן 6מכיוי כרעו גס כלזו סלומנימ ירוסס ממגמל סל6 ית' פיייעתו 6פגסלנסעת,

 פ5י%מו נכניס למלקם סכוסנימ ילוטס *ומך %לס נעגמו סו6 ייבמך. סו6 מפעיך י65 6טר כקזס,
 כס ט%6ל כמו 5סליוי סלעו גס זו ירוסס ממכמל וממכו 6פתיומן פפיעוס %לופי( והמייתוימ'
 ותפר )ה( קליפס: 7עמ 5וכ מ3ל ליומני לסביל שהכומס פרוס לכוכבי אופיס סיסיו ולעך.יסים

 יקפל ל5 %3וסלע *סטרי חלמי טעסיימו י3ר על כי 3על, כבעמר כרקס וספור מטפלהכוכבים.
 9DD 5מ לונכומ 5יס יונל 06 נפתוק )עפ"ט לנפלס 37ריו ייי6 ל6 כי , ז6מ עגם לחגרו%ס

 וכסקול רקת, ועם כיסוי עמ כפו 3סו"6, סססע'ך qb מקול מא וסטר מלת כי ונ"לס%ן(י
 כפקוס כ"6( )עמלי ופטמע %ק0 עטם כמו 37ל כסס ופורקתו יערני( )שפען מפעל מס ח"כנקר*
 תכעסי קניית )טס( עוב פס סכע0 קני( %ק0,עסיימ

 סכוכגיס, ופספס כפו י(כוכניס וספוכ וכן.
 )ספערנע סכוכ3יס פססל Sb1 מטפיס Sb יגיפ וטעפו סספיפס, נ6 ט3פ ס6פר לפס עמונלוסוט
 על נ68 סכפומ פל ל5 גלן סגפי קפילס עכין כי ג"כ לועל וימכן 5ותס, לחפור מוכל 6505סל(
 לרעם פכיכם bD'1 ו'6(, )טס יסמור לפיי וכל  יץ6(, )6יונ תטפול לפדי פסס כי  כפוהטיכוס
 סימר ס3ועומ סנעס  וכן וסגסגותי לעדי 4כומ על וסטגמס מעיון פניכם יבל רבליו שלעריכשחם
 כי זרעך, יסיס כס לקפל כתן O"DD מפס פספע וכן כפעטי סיפים איכומ כמות על .עגיגסלך
 5מר כס לענ7ך' כס מעמס לפס כעו *יכותז על רק יסופות טיעול על פחמיו ל6 כי(פלמ
 )יני6ל י(כתונ וכפ6מר עלים, ולירים לגלן סמ*יליס סכוכניס 5יכומ על ו0פעס יעקנ,עניך

 לל צדקה. 4ו ויהשבה )ו( ועז: לעולס ככוכניס סרגיס ופ5ייקי סלקיע כוסל יוסירווספסכיליס י""

 ט זו, סנטמס הלפוגת ל*נכסס טנמ טס 5ין כי שלע 0נעחת על עוסנ 5עו נס' ולטמןטמטמי
 13 טסים מטניס סך 63ומו סי' סנניס מולקות עיקר סופן ברומס כי סמול7ומ פשל יו65 זס6ין

 פשי, סרנר( סכרך 6מו 63פרו סנ6, עולס נטככ ס' ססנטימו פס SD עוסכ סו6 5נל י36רר(ס
 0פ%ס למועלם ~b'k %ווי פן טעונך טמועלת עניו Sb ס76ון כפ5ומ ס' פ15ת סיס 06 כיוסוס
 טיל סיס זס 63וסן כי ס3* סעופן סכר על ס' שינפיש משחוי סטין לופל פקוס סיסס6דון
 י% לסיומו לענדו ס*יע כמ%מ ס' פ5ומ 6ין ו3*פמ לו, מלגוי למי טיניע פחויינ סג5עולס
 כל 35ל לו, מתן עי( %קת ו5ס ט תפעל עי( מעלת Db ככתוב שלתוי מועלת עקנלטיגנו
 ססו6 למקור( סי6 %ווי ממויצלמ למולם סרוס* וכפלוס נוסיכו ולמועלת כסטנו לרמוצות סס%וסיו
 פ5ותיוי טטפע על טכל פסן סרוס* פן ימנע ססולס נתלס6 משטר ס7עת על ' יעלס 1ל6 יססול0
 ול6 לי3ליו L1I1DC סי6מין חילוי תרופת מלחם DIWDS ' סככ יטולל 5מ סרופ6 ינעים obוגס

 סכרו 303עסמ ט כלנלי נס6פינו Db oc9)b סכמונ טנם וטס לנט נ7נליס כפפלע כקיססינסו
לעולס



כה מעבראשות
 סכר יטרם טלס סלופך 06 וכן י לחולק סרוסך סכל כנמיכם עפם יופי( טסו* 6י , ~W3kלעירם
c~nSsg 1~ עטורת למכיס עעו ועוטם יאולם עם עתסטי סו6 סני( ע5ומיוי טעעוTk עמן ככס 
 6מס מ תקד % ולך כף'3( )מי(ליס ס5לקי סעטורר וכעופר י% חם17 ע% סו* ט63 עולססכר
 לפכים 4אסגמ סטכ טסכפיתו סכ6 עולס סכר עמן י 75קס לו וימטנס פס 6על כן ה:עו , כעעטסו לחיםמטלס

 עטית טלסכש עס חדקי( סדןי עימ למי טעגיע עט סו6 טירק ידועי לשקם %ק טפין וסנדלעסור5הסדין.
 נס ע65נוסו עיע טכריי זמו לכס, סו6 טכס כי כעו זכר, כלטון גמעליס עסונל סכל מטס qb1סדיןי
 ויסם3י( עלס Sb'1 יפ31ר ומסיר י מלעס עסכורמך חמסי עסכהתך, כעו סמ"יו נסתמנרום נקנסכלטון
 )6נרי(סו מטכס יקושי( סעעכ* 6כ6 75קס, לו ויססנס "י( קת"מ )כס6 31עלללם3"י סקנס.%3ש
hS16יום עעטיי צרקה. ע"מ: לקכ"ס. חסנם וויקי הנרסס 6וקיעכ* סכי 6"ל נלנ6י, 5מימנ 
 י )וויי(פס6פ( עסטורס לסנים עדקס ספין ונסורס סו6 75ק , %קם למון כל כעעפ תן י סיין עסוכמלפנים
 יסעימוע0, כגת וע5דילוי מענין  עג7לת כקוף %" כסכמופפ' מסעות גלוי סעגרי למון עטמפוכן
 עולססי עולק עול כגון מכית ס"6 עזי עוסיף ולמעליס t.~bwn חט6 לסעס, לסע *ורסן*ור
 אליו. ושמה )ז( כס: נעוכי( טלפ ו3ס' כיפור 5טר ו70גס 3ו6רD"WD 6 )רל"ם(י %תם 5לס5ר
DT5סנמהס 3ין הנמת זו מרסס יייןי ולסלוניך עדומ, נל"נ כרל'ס ולנ"א עולס, דק7ר 7למנ 

 9VD ו*משכ מנס, סנעיס גן סיס ו5ז עחרןי ר6סונס מעם 5כרר(ס כסי65 לךי לך סרטם קויםשערס
 טניס ע"ס 3ן ומכרס לך( לך )ר"מ נאזור וע"ז טניס, סעס ע* 761 י מכיס תוזם טס וכסמי(סלפכן
 טירי7תו סטיר על גיערו כאן עד לך לך עבים ספרטיומ כל עולס, כקיר דלמגי blb ונתרןינשמו
 עלסעת פרסם נס מיין למלונויD~nb 6 *נרסס. למיי ע"ס 3פכמ סיס 3עלכיס ולהיפעמולע5ריס
 מווט )ש טניס YD 3ן e93b סיס ו6ז לך, לך לש עוק7עת סי6 ע"כ *ערסל( ניעי )וימיסעלכיס
 נסורם ע) נקלס טפען עס לן עסייסנ ונזם וסל(י 087 י' סנמ ומוק' סיס ל6 יאס ז'גרכחם
 פען ל6 סקויעהם ונסלסיומ *ירסכס"י כי 75ע 3עס , זרע נמם ל6 לי "מן סקלן, וירוסססולע
 אמס 6טר סקלן כל 6מ כי "י( "'ג )וטס י סז6ת ס6כו 6ת *מן לזרעך ז'( י"ג לך )לך יעליסס
 עיותלוס סיס 6לס כל כי עזותי סם וינן 3מויס ס6לס ס3טורוס קכל טס סנס NIDb, לךרומס
 ים כי %כי לטון 6ער סורס ונוזמן 6ני למון *ער כ6ן הי. אם מפלס: עליסס ססוכפמלעה(
 סלו, מ6ר סל כטוי סיגנל נוף יסים %י ייעל (Xb כי לרק"ם, לשכי 6גי 3ין גדולסנדל
 יערטל נטו%, סו6 וסמוקך סכוט6 סו6 סעד3ל טנוף לכפך סו6 %מ ונעלם גו0*1, סו6ור(מו*ר
 סע7נל גוף  יחייכו 6ני ועלס )זוגיעקפ( סע*ער נו60 עוע7 סמובר יסיס עועד 6גי כסי6ערנזם
 כהיחתל העכס סליו. רסופ 6כי ועלס עועי פלס על 0פעס  סעעיס ויפי )פלע7יק6פ(,כטובו
 ועלת סככי, עלס על ספעס  סעע7ת ויפי נטותו עועי יעלת כ501 %כי עלת ים" עועי5עי
 עפקיק ow טמא 3מלס6 הנכי עלמ ס'( )דנכיס ס' נין עועי בנכי כעו tD"DJ ע5ערעועי
 עסקיק, נעעס %כי עלת סי63 סונקועומ נרוכ וכ"מ סנטריו, לעס 7נוק נמטרה עווודועלמ

 נוטף סע7נל גוף כסיסים סוטי סלו 9hnS נסוט סיסיס 16 נוסט סעינל נוף הירסיס ניןוססנ7ל
 לנוף עסיסים טולל מא נו60 סמו6ר וכמיסים סמו6ר, זס ליחס עסיסים o~ne גומיס סוללסו6

 טוכנ, 15 יוסב סע37כ נוף עטיסיס סולל סו6 עוונך 5כי ע7"ע סכטי6)נר תותססי ס6רסמובר
 סטייק ויסי י עועייס הכליס גומיס עסיסים סולל סו6 גוסם %כי עלת ס*ז עוע7 כנכייכטי*ער
 ס5ס , כנוגס סככי 5סי סטועל קין כמהער סעכין ועזם ; a'7WID *סריס ול6 עועי 7וק6רככי
 יט 9ba fD3 כל פ" שככי עירס כי ו5יר6 נע6ער וכן וסעו, מניו ול5 חתי סוער לנדימנכי
 ספ5ס כי וכן יר6מיי לכן ערום לניי %י *גל (mp כיעול קטקםיס 16 נאוום 16 סערומ)י(ס
 יוסף 6כי 6על ויוסף נכורך, עסו *ככי 5על 'יעקנ 6סוגס, למל *נל סנופך לנלי *גי6עי

 עסו %כי 5על למיכך עטוי סו6 סעפעעיס 6מ סעני5 06 טקמק סיס ל6סון 3ע6על כילטיכם,
 יוסף 510 סנוף זס 05 כגל ספק טוס סס סיס טל5 סגי נעלעל 5נל י )עעם"ם( עסו 5סר1ל6
 לו טיט עף כ6ן טיס לסו7יע %ין סיס עס ועיקר קיש מיוסף ס7עמ על עןל0 סירי bSכי

 קבס 6על נו% קרס טקכר( עעס ע5וונס ידע מל6 עמו וכן , יוסף 6ני 5ער לכן 'qp1מו"ר
 מטגנם ומנכי מאר, זולם נמוצר סע7נל גוף סנדל על מטעם %י עלמ סדנר כלל עסו: נפך5גי

 חס עשס(. % %י 3נ5ור 3' מעות למ"י כנרי פונניס )עי"ז גוףי זולמ שוף סונ37ר גוף3סנ7ל
 טל מושש לו סטין נזס וטולל סע7נל, לאס כוט6 גש סו" כ6ן מולס, )עמן כ6ן 3יןססנ7ל
 ש% לו יט ית' מסו* געורים יפרכס לו סים ל* עייין ס6נרי(ס לסי ס', 6כי 1Wb לכןנריומי
 ש"ס מטנור* ע5נומיסס יטלטל ייעו כגל כי זס, נכג7 מאב געbbS *5( סטין 073 טבלוסיגו עדייי tlleb כוט6 %כי עלמ נקש 6עגס ; סמאל זס לו טיס לסוייעסו ס' 6גי 5על לכן 3אססוי'

 סי %כי סס *עב לכן , )ו סכי ט6ין י 0טגיומ 5מ לסטייק לק oa ג5 ול5 , נ"מ סוי' גטםכקל*



 סובבאשות28
S'bbS לעלת כסו* 6ל0יך וס' ן עפעיק כעס טסו6 3עפמ* *נכי ע"מ י4ממתון 3טעס לכן תמלי 
 5גכי, לעלת כמו* 16 5לסיך, לכ' נטוי טסו* ob ח7ם 1bbb סו6 סע6מיך ואר 53מכמ,5עי
 , ער5ס נלסון כ5ן ג*ער bS רל"ם וכ' ע"ז. וסנן סו55מיך, 5טר ולזככי סטי יככי 6ערוכיילי
 ו6ר* 3מ' סיער עם וסוס סריי Sb כ"6 ס' *גי נסויר ל6 טס olnb י ס' וירץ שער עילסוגש
 טס סולט ל5 סכר6ס 6ו ס' דליו וירץ כגון ער*ס סכמונ נסע כי נסס, נחהצתי bS %וסעי
 ויעם b9p ומער , )ימעיס( ומנור 53יון לו 6ור וכן )יחזק5ל( מנעיר 63ור סליסית כעוכסייס, 6ם פ" 6נל כם7יס' 6ור נקר* סעקוס סדין סר6"ס ע"ס ככון מיותר כשדים. מאור ית':סע5ס
 עקמרו וכעו סכם7יסי סמרפוסו ס5ם ע"י כסריס 6רס עוללתו צעיר עת כלועל כמיש 63ולסלן
 וניחס ונימתו סיתם סל6 סעיחס ID1bS רק סיקוס לסורים 6יננס 63ול 31י"ת )ערט"י(. רנוסינופו

 וזיור 5תס וי65 וכן ן 3חר3 סרגו כעו סכלי ני"ת סו6 וסני"מ ו53ם, 075 עעסס ע"י רקטבעית
 ודינר ונפני, ספי' נ3י6יו, עמט5מ כל, ונרוו ,כת"ס, ומע"ס סכסייס 6ם עפני סי165 ס"כסריס
 טנעסס רנותינו לנו טפיפרו סגם 3קר5 עפורס ולפי"ז ס6ם, מכנסן פי' כסריס,, עדור שו"סיךכ5ן

 נ5עלך ול6 למוכוי סספילוסו 3כ3סןל5נלי4ס
~b3S 

 : 5סעוגי ועכורת סי' כצדו o'rb3 כונו *ור עלת
 לסמתפק ס' ל6סונ מלילם כי וכקסם, ס6לס טוס זס 3ע6על 6ין לרעתי כי. אדע בטה)ח(

 נמס ייעמיך כעו וחסינות רועמות גדולם ענין סוD1b 6 על, כי ונקיועוי ימ' 37ורו53עתת
 ר36"ע כע"מ 3עס  כנדסיך סג6וןספ"

~OD סלע3"ן ס" )7לקען( ילוס "סר לעען י7עמיו וכן 
 י ו5ס3ס חנם לטון סו5 מס ולמירם"י , 3טס י7עמיך וכן ות7עסוי 5יס עט כעו ולועעסיויג7למיו
 ע5ונר I"'DS1 י 3גיס3 סגעסס וסג7ולס סכ3וי ע"י עעם נפועל סנל5ית ותגס 6ס3ס סו6וללעוגן
 עי3טיחנו סג7ולס סטו3ס מפלגת על כעתעי' ולגפתו לעלעו סג*ער עח)נל פרטגס,, כי 75ע*3מס
 סין ל6 עמס 5סר לרקותיו מעסי וכל ונ75 ספל 9Db1 לעמל 5"ע oD9Jb תסג כי עסיסם"י

 י ז6ת ולג7ולס געול לתסלום רמוי מיסים עד )נעסס טום נכמעו עbS1 65 למ15י(, נעיגיוחטונש
ועכסתי

 כי מנכי עי ז'( )ם"3 דוי ט5ער כדרך כעת, נכנ7מ נירוטס מסריו ~דורותיו לו לזכומ
 קסונ מסיס 3עס י 6ילסגס" כי 6דע "נעם ננפמו 5ער ותעיס פליקס ונדרך מלס, עיס53מכי

 bS ט5עלס עד !( ! 57תם זיין גע6כטעי זי 6יך זיללטע )וו"יורך 3"ס סעקוס נעעי כ"כונכני
 עי לרטמ סז6ת וסלועעותסג7ולס

ro51D 
 מטונס, על סעלפס ס6לס נעם וטין , כזס גטגג 737

 י"ז( )ירסיס מסג לעלס כועס 75ע ופעל ות7עסו, 076 עס כעו , ופליקס תעסון ערער סו366ל
 )והלל עויע הסיס 76ע כן ונקועות. נכונס וכן היוספתי חס* סני5ורס תשי ול6 עלחס*רן

 יפרסם 6מר ע"י ל6 )נע5עס כפעלים טיכס )נ% עו)נ7יס פעלים וכל זיין(י 6נגעזעסעןנעליע3ט'
 וכעס"ם פער6ימו סוכסס סגגעי כסס , רי3 הגטי לו נעטו וכפו ויפרכסו כונו מופעל נלטערם"י
  מסורס 5יגו 5ח"ז קליו ימ' עונגו סני וסע*על נעיגיו, ערכו וטפל עכוסגומו )נ% ולעלעולכספו כ"* 5ינס 5לס 37ריו כל כי י ית' עיערו כקיום ~os 3ל3 36רסס 3טח זס לפירום מנסרוהס.
 33טמון ר5טיליס 7נריס תסלוס רק סו6 35ל מטונסי ס5ליכס ט6לס כקן סים bS כילינריו,
 סגגזל עי ~bun 75ע 3ע0 ע5ער סעיחקת וס7עס : עליו סברית כרימת גער ועתיר סמלץנמיכם
SDמח"ז ועע"ם סונח3ליסי ען ככורע לוס לחלות ס3ומ ים כי פופכעת, 5יננר4 סגיכומי בכיו 

 וגס כלדניס וגערך שכו טעות( )פ' לררך 53ךס סג7ול סל3 סעיד וכלל ולעך. יסים גלגסקוק
 ל6 36לסס, 3מע6 סמלויס נעליס גלות על ונעילטיס נעליס 3ע0' סעוזכליס ייטעעש עכללניס,
 לו ים עלזנו סגלומ 35ל 3זס, וליערו ל36רסס סגלומ סק3"ס סו7יע לעס כעס לימן כ'"53ו

 עגלה )ם( : ע"ה זכות 53יזס כסודר bSb תגל כקול* ל5 צדעי k~D3 וגליי : ש"ס הסריס.טעעש
 סס סו6 )נסולסת כי 3זס יעלגו ספטט ונפרעי 36ל י מר3ומיגו( )כס"י עגלש סלססכאצלשת.

 סר6נ"ע פי' לכן סעפפר, סס עליו ימול ול6 סעין סס סו5 עגלם טס גס ממקפל, מס ל6מוצר
 וקייעמ שעגת רנותיכו 7עמ 6עגס לנטן, מלימי עסולמת מ" ולסר7"ק מניסי סלס 3תעסלמת
 צנימו סימם לעס כי ונליעס ונסיתיסו, סעיס ען עטם כעו עקלרי ע"ד מוטל וים עסיס,5סט olb ~1D7bb כעו מסרטו כלקח טסו6 תוקר ים סוניס' 7רכיס על ספו5ריס כי רוורס, כע"סיומל
 מלוס, גס עלך כעו 5חריס כגד סוטר וים , 7'( )ם"6 עיטליל כ3ו7 גל0 כי כ3ו7 ו5י ז'()07"6
 עי גי , סעספי ממרי וככס , ונקלס מעלס עחונריס וכולס גדורי חכם כעו געגעו טסתאלוים
 וסכם סליס' נמס יתומר מליםיס געדרגס מסו* ויני עמגס, יקר6 לעלך טניס 3ע7לנסטסות
 3מס ס37ר וימו5כ נעגיןי ל5חריס ורניעי סליסי סכי נעס וימוגר  3עירגס, 5חר כנניסמ"רר
 וערונע 5לעומ, ג' 3ו כסים עמולם סולחן כעו גע5עוי 3ו ו*ר3עס סלסס כססעספר ומלודעמסולם
 עגלם כעסו I'D1b' ג' נעל י"ל סלם כפול 7'( )קמלת סעסולם וספוט וכן ללעוסי 5רנענעל

 ע75 סכםלות נסס ימכן לי 5טל טעיגיס טעות וטיל ש ענלס סיות ונעגול , וגמולם ותילמסלמת
עלס



כש פהבראשית
e5Dעין 3כל יסים אשלוט ססרס"ס, על סעתפל מוטל סירסו %ן 6יסיאיי(ס, פ% מ* מורס 
 טפם 3ת ענלס לולס סעטולטן וי(מופ מונעת 601יל מש %ן עגלותי טעם נעלת 0עגלסועין,
 1011 מלטיי יתויל טניס ל ען  5יל הן  שלקימן 3טס כ"6 פסולט גסס לי(ת*ר יתכן bSסכים
 טליסית לטון פס Sah פליטים( מרס )לע י- סלטים: bib טעעמי bS שר"י מרס( 1נן )רי'ספסרו
 crSs סכול7יי לרטן טליטית אר"ל 3ע1ן ל5חלון סליסימ שעל ob k~nh ל"ע ליס5על

(~g'SD)וילך מס סגרתן וכעכ 60עתי מניקון לש )סלטים טכיט מלס גס סלסית לזען וכס05י 
 כי6%:י. ע"ס(, תוי"פכנעל

 וכם"תס נעכיןי o~nbS רניעי לניעי יוער 6מס ob רצעי כרס גו
 נלסון נקי6יס סיו מס כי סם3ר6 ע75 עלייתם לסטיב והין שע. מניס. 6ל3ע 3ן לנעיהועל
 מ5* עמס כי 3*ורמומס וגלכם כרצוף ל3ומיכו קנלת *מל סלמון פטפוטי גס לכן -עעכוי י :יותל

:khlln)וטס גריס, מטכס 6יעמ וכיעס ממילותו יולס חס תניר נטעם הימס חשכה. אימה )יב 
 זעזעם ' )רם'ע( עלכם 3עעס 6יעי4 לסיום לבוי סיס tpah) )פיגקטעלע ל6יעס תטר תטכססיס
 ל5 נערן נין גירום נין טכס 0' טיסיו סיסס סגזרי4 ורעך. יהיה גר )יג( : מעים %יק בים כמליפ
a~sקלמס 3נירומ ק5מס י5)נל כבלו וענוי, ענדות ונין pb3 6טכנר נעג7ומ, וק5תס ל0ס ל 
 לכלול כן 6ער SJb , גל טסות ידוע ווס וע73ום בסס bS נברו זרעך וסיס ל*ונכ עקפיקסיס
 53וה גר מסיס עליו ימעל לS)b 5 , זרעך יסיס גל כמעל ועליו 63א גר סיס יעמק כי י5חק,5ת
bSר6"ם(, סענטיס כליו ממס נקרס יסייכו ליחס ל6 נקרן %וזל עלייתי וגניו יעקב 5נל , לו( 
 קלס ל6 זס 6עגס כי , גת3קס עזרתו צווות n5pS סעתייש ומענוי סטעטי קורות ספיד זסועם
 6מ סעוו כקטי קרס S~b ססענוי מתקיל bS קיים מסטנפיס סס6חד טכ"ז ס%יקיס, ניורומלסס
 גלולי וטת סטליכו bS עיכיי(ס סקולי 6ים Sb' 136 ול6 ויעלו 63ערו סנני* מסעיי כעויככסי
 כענין ~ולסו, סיכר ייחסו ול6 סופי ס' 737 כי כקנלס פתרון 7ור  ידעו IDWi סגיי וכ"זסמי, IDDS ומעט עלריס 5לן גחוך גסס *פי לכלות ט%~סס חעתי 5מ לטפוך והועל עזנו hSע5ריס
 יסיס גל ועלוס )רע9ס(. עמס עלגי תפעל מן סס)ועתין מנ6 בפרס rhn לך ו6גי7 מצערוסנני6
 וסעמרגס ערצי, יירמ ועכיכו *וימס*לעען( )וו"סגעןי 3נך יסון יילין וי3"ע 6ונקלוק מרגםזרעך
 וצין סירס, מגויס *מ ועננו ועבדום. : לסם ל6 63רן סתקסרות לו 6ין -)5לעפדלינג( גרפלס
 מכס עלוס *רגע סגויס; *ומס וענו נססי ועניו לופל לה סיס 67"כ וכומסי יענדו טטנויסלפרט
 ישנה. טחיהן ארבע : )רל"ם( *ומס nsns סכסכה לכן וענדוס על ול6 זרעך יסיס גל עלעותנ
 טכסי עצות ו5רנע סוס טלסיס וגו' נ"י ועוטנ סכתו3, סערות סניס, מגל גרומס ממעסךובכעס
 3זסי לצריכות צורך 5ין ול7עמי יעהס. סנמוקפו, טלסיס געכין נ6י נפ' מס סלענ9ן סרדיןוכעס
 .נויו, כן ותתכי לנין ויו. bS1 כן ממכי נין סנדל ים כי סיגל, כתימנ ע5)נו סעקר6 סלמוןכי
 סמ6חרומ על יוכיח ו3וי"ו Sb", סעוקיס 6ל סע*וחר ס37ר 3י*מ מכיפומ על יורם וי"ונל6

 כן החלי וגו' מרעם על b'3b 6חי נגע עה י"6( )נ6 *על וסע*ופלי סעוק7ט ניןוסמעספומ
 כי המכס, יסלת כן והחלי וגו' כמל6ומי 3כל עסיס 6ת ומכיתי ל( ג' )סוגות והעל 6סכסיסלח
 עמון 165 וזעק סלילסי נמני פלעס קם לנע ג*וסס פי7' לכורות עכס ססי6 ס*חלוגט כנע133*
 התלי 6ער לכן וסם6ת, סעע ניח 3ין זעני טיסוי סוס סיס ול* סעס, כל גס 5סס גסעעי
 קרצן נכורים עכס )כ4 גמל6וס סכקר*יס נכוחות לעכס סקתעיס נעכות 6חס ויו, נ% Sr"כן

 חכOk13 3 6טר וי( ו' )ו*ל6 גרופיס( ו3טפעיס כעוית שלוע *תכס 1nSbal ככתוב י ספעיסי(כמוכ
 ותחלי 1Wb לכן סג7ו4ס, ססמעיס עליו % עד 3סלוס לסתל5ומ עה וגעמסס מעסי נטלותעוד
 נסעם 3ליל0 ומגס 'נ*כסעל(י )6ונ7 כן תמכי ועור כלועל סמותסומ, סול6מ סויגו כי 3ו4ך.כן

 *ור עי י65ו ול6 נלילס, 3י(סכ6 סנורת כעני סיום לנלי tSb~p עתו bS לטלסס פרעםססס%ס
 tb5S הריך סיס rb כי וי"ו, 3ל6 כן *חלי *פל h~b bS, כן וקמלי רנו' *תס % 91bbS ונו'Sh~. ענניך כל ויריו ח'( "'* )נ* פסס 6ער לכן יטו, סוס סיום 3ע5ס bun) י"3 )3* ככמו3מנוקר,

 ונין nb5S כקטתו נין סיסים זככי היסוי על לסורות נוי"ו 6מר *גל 6מס, % נצערו נלילסעיי
 נורו, נ6 יקעו, כן והתרי סלסל עעל מעכן סעלומ DS1' י"ו( פ' )נסעלומך %ועל 3*ע0,י5י6מס

 ל"( ק"ו כ" )החלי וצער ע"ס, כעס"ס י לנכ,יעתס מעכן סתמלקוס 3ין זעכי היסוי סיס נקעתכי
 לקור עניין עיי ספנילס 1Db' כי וי"ו, סוייף סעקני(י Sb ינוף כן וקמלי געיס רטרו 6תונחן
 סחעס, 3טקיעמ סערו עד עומר והיכו ' מכיניי לעחגס לכגום *קור יום עגול כי סעחכס %ל3ו6
 וסחרי )נ6י 3( קכ"מ 7' )מס געכ7כטנ"י על" oe9)b 9Wb, קנת כן וסמרי 6ער סרר( מייעכ"פ
 על יורס נוי"ו, עצו כן ויסרי סיער כ6ן וכן וסקנסס(, סכרין נין עפקיק טיסוי טסיי( ע"סכן

 ועש ישי( עלכיומ 7' לר3ומ תם הגוי. את וגם )יד( מסוע: e1al סכרה מסלטיםמופמוס
 גיערמפסע

~Db) 1 *טר עון על ועכוי 3נלומ נכיך *ת כגמיbun דון יעניו 5ער מגוי *ת גס* 
על



 סרבךאשהת29
 גריס לסיחי זלעך על נדמי ספגי שע"פ , תם פעס ט נפיכי וסכלם למס, יעטו 6טר יעמעםעל

 טיעמו נעפל יפפרו ול6 לסס יעסו 6מל על יפ3ויו 6מר פנוי 6מ שמסוי Y'DDb עומס ועתומקזוס
 6טל סט%כש על ק5ף *כי שול ונוף נפולס קנ6ס ולגיון ליכוסלס קג6מי כטסשכ וספפסגרוסי,
 ליסה טויסס 6מ ססליכו כי לסלע ססוםיסו 3פ5ריס סיס וכן לרעם, עזרו וסעס עעט קוממי%י

 כנגזכ עסו 05 נפספפ on~b ם6נש סככי ין פעס חס י סרס 6ת לפמוט ומסגו מ"סס 6מויפרכו

 סקנסס גזר לגס( )נסעומ טפלו וסי ענין ר3ומיכו משירו פנל ליחס, למרע סוהיפו 16 יעלייתי
 3ס לנסת לכס סיס סקרתי( 6על 3חחק וטע3יוס עלייתי עידו גע5ליס פטוע73יס יסרבלטיסיו
 ככועס עוד ספסליך ע"ס )לע3"ן, CD9S. עזת וסרס עעט שמתי 6כי 5לכיכסי ויעטוכעג7יס
 למלם לקלם סו'ל ועוי נכ"ק. יונעמו משמי 6% שענשך( אכמיש כמו ונס עלס לפילוסושלש(
 נכ% זס כי כ"ל לכן סנזירס. לפי טסו5 ססיע3ו7 על bS סם"צ3וי מוהפומ על לק onb "הןסל6
 , סי%ופינוע מעל)ועי(רונגי )7י6 ונוי מקמם מא גס עלמ סה6מ העיקר סו6 ע3ו6ל כי הס'3עלמ
 י סעפנו לשטו גס ימפמ 6ת ועלס סוט גס יולד ולמס גס 3ש כע"ס 6י3עלשקסעע(017
 6י3ערפשקקיגע )י6ם סגוי מל וסתווי סתופסמ מנויי פן , מגוי 6מ כן מפילי ען מעילי 6ת כ65מיכפו
Dw)וסר3וי ר(מוקשמ כלופר סנע3,י, על מחל כי נר(ו17 יימלסון יונקלום כמרכוס יעגו7ו, 6סר מילקעם 
 %טיסנכן 8ל3ייטען 615 וי* )וו*פיפ סטווי ען יומר לסעניס 6ומס וי6גסו וכרימוס 6סר סגףטל

 )סעלנ*ך' נזפן כןס5יסול וכחרי נעלת סעכוון יסים 06 י65ו: ק וקמרי ו6סמופ: 6הן 6כיוועריען(
 לועל-ופז יי מש ישו, 6ותס ייון 6סר סעוכסיס גגפל 16 סני(' עשת ד סנכלחם וכ"לנ6כסעל(
 6טל סר3 טסעעון סג7ול מרכוס ללקיממ טעם לסו7יענו 630 והל י165 כן וקמרי ועילעל*165'
 '1Dp טלסס S1b מקריסי 11WW וטילים כ3חזיס ייוכו hS1 לי(ס' יג5 נזל 63יהול ל6 5תסיקחו
 מחכי Dbt, כל 5מ קומך מלסיס סו7יע לסלי טעו ולחרי, עלמ 5רוך, זען זס ע3התס סכרוסוס
 גלול לרכוס י5י6מט כלוער  7עע5ופ6לגע( )7עענ6ך, סם3ס ען י(פקונ3 ענינם 1bb י(פע5סי6טי

 עמס וי65ו מסי לריק ועיעמס 'כוס, ר3 נסעון ס%לש טיסעגדו עי(ר6וי 6ין כי סענויסי מן לי(סעקונכ
 ותחלי חסו עגוימס צילוף מרכוס לקסם סי6 ועחויי3ס לטויס ק3ס  לפיקוס 6ענס כי ליקניסיניייס
 3ני 5"8( )פכי(ילין וכמנעלס D~a) גר6תסעס 36געסען,ניט זש וועריען )יעע5ו5*לגע י165ק

 מגל ססיענ7סס ל3ו6 מסיס טל ע3הס סכר לכו סגו 5ע סננ%מסי חס3 כסף לכו מנו מצעונעליס
 סעפון רכוס סדין יהי( ע"כ מסכיל כל נדול* נרכוש ששו : כן אסלי נעלס מנכלל וסו ,מנס
 גטיע3וי ספכווןסכלים

 י סתריו מעון סרוממ נסגיל וע73ומ ענוי מסלם S13DS 6ים טימ%ס כי ,
 73רך 11DW רכוס לי(ס לססמיע י% נתקו כעכע סכי oa עיו3טךי bS1 עעושך ל* יסער6%

 6חמ כי לוזיר 5גו ועוכרמיס 6פת ע"ז ויסכיל לכל סעס סגל וזירז עכקף עעון רכוס חצור05רמי
 מכלים סיס גססי ככוס כי PDD 4ן ז6ת גנל י כפטטן ססינכיס ו6ף סעענוי זו טמיס שלידס37ל

 סעיס נככ3י סיסיו עעכו קויט b'51DS D~r ל36רסס הי סו6 טס3טיס תחרי הר(, 3םיע3ודיייעכוון
 תכעסו ול6סס 6פמיומי מידיעומ וכדופס ויכלתו טטנממו ששוסו 6עממ *ור מ3ל ליומניליגאל
 נס towp~1 מלויס ונמס נסונס ישיש סיו 06 פניעש סיו ל6 סו גיולס לעעלס כיר(עליונס

 לסקייעס י51לכיס וסעומתיט ס6וסומ סגי%ומ ספם" ניכיסס לסיתחים פקוס זס ID1bJ סיסל6
 וי(עטמ, ממורס עול עליי(ס לקבל עתל5יס סיו hS נס twnnbc קץעחם י7יי(ס SD מעולסלמרקס
 סעיענויי עול מחס ססו6 סדור למכניע ימ' סע~וכס חכעמו י(קכיעסלכן

 6מ כצרוף %לפס כיי'
 פכך נסמם לזכך ולכלוך יוו57ס כל עמוכס לספיר וטסוריסי זכים לסיהם וימסכנו פימ3ררוייכסף
 ע5י6ומו לעסכם 3ר3יס נסמרפס ' יייי(ס על נע5ליס מנעתו וסונופמיס מחומוס ולב"י , עסונסס7עס

 עוככיס ימשיל וגעשו סחכן, גקרנ ט 6כי כי מדע לפען מעעיס כעס כישם ויכלמו,ממגממו
 נעלכו סנדול סנסטי סככום ז0 סכר( סקיוססי ממוכס ולרטמ קוטעי גלמי קלסית לסנר(נסהממומס
 בז' ססו7יעו מעקרי סעכוון פפק גלי וזמו וססיע3וי, מעינוי סיס  למכלימו 5סר מכלימילנלי

 עע5ריס מנמל עכול 5סכס ויפיח כ'( 7' )אמסכן 5ער וע"ז גדול, נרכוס ישו חליו Dbs~1ל36רסס
 סעמתר עקועמ ני(רנר( מיעצינו טונ, מן עוסל"ם י7ייי 3זס וסייעני עעט"מי נחלם, לעס לולסיום
 י(כפומ, רבוי על יורר( ר6סוכר( נרינחס ר3 פלס כי ישג( )לעיל לב רכוסס סיס כי , רב פלחלרכוס
 ס6יטס על ריסוני( 3יגחס סיורם נ7ול, עלת לככוס לם3ל כ6ן, וטינס עעוןי לחכום יומל סיךוזס

 גס גדול ברכוס 3י55ו ססעכוון כניכורי יורם מגס ניול, עסס וטליה סי' גדול כי סינר'וחסינה
 סם"י י6ונל היך ע"ג סיו לנריה 35ומ אבתיך. של )פו( מ6ו7: גכוגיס 371ריו נססיילכוס
 Wns רס"י וכ' נונסעמסי ממסיס חלילם וגססו גוממי עם יקנר ל6 גופו סגס כי 6ליססיטינוף
 , סטונס מכס טפטס לעדךזמי

 עסס D9D ו5ס *גומיךי ל'6 36יך Sb 6ער סל6 ע"ז מען וסרל"
 hnsvn3 תנו ע"מ( לך )לך נפכיכטנ'" 7יימ5 , פעכיי זס ועין clb~D; ל5 35ומיו ס6רתסונס

תרת



ל סובראשית
 ל" b'Dh1 3תיו3מ6 705כ מלר לל*13י כה6( )נמל ונלעגת ע6מ"י עי וכל נים" גני וכלמרס
 מיי 6טכי ננ5סיומס ינפט טסט*כומ לפלס ובפטל - פרן. נגן יל* ד0ר(ן6 פקרי ולכלולסיע"
 36ומיך. כ6ן יקלט כמטס, טלעא ננגין ספטמ7ליס %ל וסיכון רוממן תכלי% לסיומיי סטוויסס3ל
 כפו נכנוי נס סטרם פזם סט 6%כו וכנר %01וןי היסמן .טסוכימו 036 עסעל טס 6גומיךואים
 עמוכנס הן טס רט"י ממילם כפו וכרוגם( עיין ובוהי, משמי 6ני )מ" 6יה יגמן 36י ל"ד(ייונ
 ומסמיל נססך שמכוס %יו 6טל 0ג%י .מעליון סגועס Sb תנום י 36וסיך % מנ6 ועעס ן 5נינ6מס
 עקת. השור )יו( יפרך: 6תס 36ותס נעונומ גנ0קחמי עעיים עריינסועען(, דהגען מו6 סליולקלס
 נר6ס  ותוכי טנינין ופנעיל י606 וגוערין מכנם עעיק 1Wb, ויניע סמכן, מכוכ מרכסעונקים
 נלומכיי טסיו qb לעריסי טייכומ לו סחין לנמען( ולנטול לתפיס סערהק כלי לטס מנור עלת סכיןטל6
  כ7עמ לפיכוי ועטמכע סעמפסע 7נכ סו6 מן כור. מן מינות, עטתי פורכנ סו6 מכור 7עלמוסחין

 ופמער סעמ%נ 5ט תגור. יעם ויסים 63רעי. Db 610 גול מכין, נסס ססלסיס פעפקריס6חלוניס

 נזס, ט0זכיל , יסמסולסיס לספוע סקרוניס ל3ליס נרוסס ור6ימי וייער(. )6וישטע"געכ7עםועולי
 תלית6י עא מלימני לעס מליתמי לוליין דיסיג לתענוג נתיך , לפ5פרס  לועס י מוכס לעתן לפזיחס

 יטלטל. 6מ לכלות קנס אים כעעע לג טסעכ3 נס לו וסלbD'SD 06', ניופה bD'Sn'נירמל
 כמפלם 36לסס נזכוס לסם כמלח SaD ומעץ 5ותס. לבלוס ססגריס SD מיולי לעיע 6ותסוידפס
 ל6גר0ס. זכוכעטם

 )נ'"
 נעתן טי(יס כעו Db ולפיד עכן וסימל 6גגס, הומט ויטב כ5ן 6על

 hb טליסס נמס סתולס 5מ קכ5 מלערי עסכו-וכן ויעל סלשדח Db כוייס 0עס וכלחומס
 נסרעח2, ט עקויימס סגיסס טיסיו יני 6קס לידס נשכין שדין מטני עם וסוט , לרס"פ 3ליכר(למון ושי  נטלים,  ובכופיו טנית, שש כלית מס נריח. כרת )יח( חםדיס: ונעילות וסענויי(המולס עשירי עועד טטעולס 37ריס מלטס מירס יתכן ט3מורס וסיטולם כ"3( )מסלי טשטס לךכמנמי
 סעדיגימן וסמ3לס סעודת ע5ד למגלו עמויינ 6לס סכל סחיוניס פן תון , טלילס 15 קיוםמן

 לעטות bib שי ונמו נכו שלמנוס פרס  עור כט0ו5 לוס זס לנוט IW~D 6ת סעמיי3ין 9wbnכקלו
 משיח נין עסומף לסיווג כימות מנת3לר מפט 3רימ יקרך ססו6 סחיו3 לנם ופלוני, סלוניי3ר
 פט6ל וחתוכו פלוני כריתת7נר דמיינו כלימה יקר* ססיו3 *חסו סל סנרילס ומעל 0גוט6,וסוט
 כל על כי סיוג. ונעטס תסס ככלם לנדו חסו רסוס סס טכולס י י7ס נני טפין רסוסכנרי

~DD התן סנעיט טנועיס עליסי עצ "סב ו5ת כעו כריתי(י למון עגלי נלסון י5עכ לחיוגדנכ Sb 
 כולס סדנך, קענ יעים, קוח מעניי טילטל פס וכל י יו"ד( )המיס טעני( טלתיס %6נועעךי
 סעוגרר סססכעי ססיו3 כי טכמקל5, 3לימ כלימומ כל ענין וסו* , סמ6ל פנל טנכלמ כריסי(מלמון
 כליחס יקש עחויינ י(י(י6 סדני 5מ לעטות וטסגנלס )וו6סלפ5ליכפ(' בלית יקרץ י.לדדיסנין

 5יזס ניניסס סגלית כורמי עוסיס ולפעעיס , גרים כורמי יקרש סעוטיסיזס וט75ייס)נעסלוקם(י
 37ל *יזם נ3גייסס 16 ר*מיסס על סנוס*יס מקער כקלו , נלימ נעלי טיכס טימפכסס לסיפן7נל
 ז6מ D"a וו6סלפ5ליכע(' דעי )מיכען סגרים 6ומ יקרץ סייפן קומו סנרית-סניגיסס,לכיפן
 פגול, עוי יסים סל5 סו6' בעלפו טסנלימ 3עגזי נמתי קסמי 6מ וגו', נוסן *גי *סר סבלית*ומ

 5ד ו0נריומ 6מי פ75 0ס"י סס סנלימ וכורתי רטות, bS חיוב ספנול מלילם סיסים סו6וכשרימס
 דיגי נליס לחות וסיס סמיקה, כרית 6ות הן סגטסי כיוס ספתסוס סקסת סו* עליו -nlbLטכי,

 עליו וסדות טנוי סמיונ סו6 ומכריתיי לטכסיסי ימ' סו6 סיסים סו6 מס3רימ י"(, )לקעןו3יכיכס
 סנלית' קמר כפו כליס, מקלם נעמוס כולס ממורס כי וי(מפילין, וספוע7יס סם3מ 5ומ וכןספילסי
 ומתפילין. וסט3תומ סעילס סי6 יהורס 3רימ על וסטות , 7'( )יגרים בריסו לכס וינד י סנריםלומומ
 סעלכיס סימחיינו כענין סויסי כינריס לזם זס סשדיס טימחיינו ס6חד סנים, סברים יופניסגם
D"DS0זס לזס זס 7750יס טימסיי3ו עם וטסכימ %הךי לעס וגפפון נעם וט 6מ ז OD3 וזס 
 6יס סנין וסמג5יס ססתמיינוס וכענין י סחורות נסככעת חס לעייכס מנו6ומ ני(כגקמ זסנעעון
 לקיים פסויי3יס 076 סנני ב"ס, לעקום 076 גגי סכין ס3כימ ענין 610 ס*מלון עסיוסןלטסתו;
 שש DY5'D למפר (DS" כמב וסגרתן פונומי פיני נכל לנס לסיפינן סמחיינ וסוף ימ',עלותיו
 , 1%6 לסיום לוש S~h , מעגו יפרם סל6 וכלס ככפפו 6וס3 לו סיס 076 ' סו* נרים עניןע"ס(
 פעגו מגועל סי על qb 0ר(ן6, ט37ר ע"י גקטריס ויגס 6לי', ומטוקסו תגממו סכל ינר לוגוסן
 ע%ילומו 7כר ססו6 0קסמ סו6 וכן ונומן לו 1370ק מפכו טכורמ כרימס לטון עבין וזמו ,פעגו יממרי ל6 ויקי ס7נל ייי טעל סנעפס ומא , 3רימ לסון וסוט י סס עמסנמו כל עקום עכלס7נל
 מסכל. ען לעעלס 7נר טסות DS~ ' 6מליסס סנעטכיס וסעסרסיס ספילוקוסיס כל נס הממנסו יימ'
 לסטיב יכול, טלין לפי זס וכל יטלא, ונין ימי סטר6 נין 6עיעיס 37ריס סן 1ספילס י(סוכריוכן

 תכון וכקכ* הרוניסי %ון כעו ל%6עיס ופקיט כעסכן יטלא 5ריכין סיו וכן ימנכךיגעשעומו
סנרים



 ח 18בריא80
 לטון ככון יומר ונוס סיקרים. עכזי 5%6עשי קח על רק למסעו תסטי ט6י לפי סנלל0נלית
 וסנילת כריתת יוא דיך כי ססתון, קטט סו6 י(פערמט D~7S *טל כרית, עם י(עמונבכהימס
 7נקומ זס לכפו רדוי סיס ויומר ס7%יס, 3061ת ינקות על לשהות מלקים, .לסכי 0עמ6חיד3ל

 7603 וכיע65גוסו כליתם כלטון כמינם ענין ככלל ליעמו וטכס ונפוייס. יעלים סכיו0מ*מיומ
 גס כי כרימס, כלטון זל נתיכי( ענין ויין כלימי *מ נותן סככי 3גטלכס' מרימי ולתכיי%קו'צומ,
 מנרו ניעל ססטתפומ ו0טתתמומ; סגתעס נענין )ע0יילען( סמלוקין עכין qmgn למונות3ט5ל
 סוער ען עס מלק לו גס וענש חגרו עס עת6מ7 סו6 %י6 )פ0יילנעסעעגש יקרץוטעממו
  עפו qDIDW יי(יי( טמנירו נ*כריכע( 7י5 )עיעפסיילען ימעל עס 37ג לחלולו סעו7יעו0טעמסז
 16 יקר דבר לו  תותן לייט' מסו ספוטס פלך וכן נסי סלק לו ים 8תד ברל סדורי3ידיעמ

 סבדל ים שינס לסברו. פליו שכנור סלק  כותן כילה  גב6ופ( )פריסיילן יתפר בכבר 3טס לוקורי
  נמן  ובין לילדיו  פתכפמו מלק  טפין כסבול שתינסי ספט%ט כריתם ליון  ובין כמעם  ~ון3יך

- כ"מ( נג3רכות עכ3ויו נמן הכמודוי מלק וים. לנמלעמכעמו  וגה. הקים את )ים( ע"ז: וסרן 
 קיני כי 3טונותס,/ עטוכים ט"ו( )יו"ל כמ 3ס' ספוזככיס וצניו עכגען וכולס *ועות עטר כ6ןמסג
 סיו סעטכי( 6ל1 רק כי י כנען לרכי סם סעחכריס וסיני הייון גס כהן מסג 7ל6 וס* יימס חוי 616 דכאן לפסיס 7טס, עלקי סו6 7כ6ן פרזי 7טס. חעמי 1Db' הכתי יזם %7ן קיערקמי
 "'נ( ע"ע )יסעיס כע"ס נדרוס סעי סגנול. על יוסניס סיו וחיכי 5וק *עכס 60רן, נמוךיוסדים
 לא"י חון יוסלם מסיו ולפי נפתלי, נגדול כס"ט 53פון ומצון ן ילועeD9bn 6 תלנועו סיניםפארן
bSולמנוגס. לירומס שיתוסף יחזקאל טכינ6 כפו 6"י גמלת על 6לו גס ימוספו עעתיי כ6ן, מם3ס 
 לטוי סיס כי ועו6נ, עתון לקמו וקצעני וקיכי עטו, 3כי לקמו וקנוי ע"ד( מרטם q'p 3"ל)עיין

 נקפלי עלים והערו מכניו, כל ו6ל סיפורי סל ונוקו לכס וסעו סכו ז'( 6' )37ייס כר"םליסכ6ל,
 ועעפון עעטו ל0ס גיסן ל6 עלגליס ו03י6 קיעגי( קכזי קיני "לותר וחוס ועו35 עפוןזס

 ועעון עסו 5זסרמ יגריס( )פסיי סכמונ חעך )לכןומו6נ
~b1WI 

 יירטו ולעתיד פרנליס( לפרסם
 *רן לק ג'נפר bS 5'( )זיין ושממנן נמרטת לכן , הו' י7ס עסלומ ועו*נ %וס כר"ם, 6לוגס

 סעעסq'p ,0 לו 0ל*ס כי טטס, רק (bS 9Dh מ'( מ לספות 0תכס ונפלטות עפפיס,ט3עס

 סטווי עליו ושין פעיתו טפכי( לפי גלגסי מזכיר bS י"ז( )כ' טומפיס 3פ' וכן י עע5עו מכסוסגרגסי
 ומרזי וד3טי מלץ ז3מ 6ער..5לן טס כי חעסס רק חס3 ל6 ס'( )י"נ 63 ו3פ' מחליעס,ממרס

 : )סגר"6( כן סיסל6
 מלים 1Dhk~t מטמעים סכי למגל סמפטך, מעוט גס יט%ט סיס DSD עצרני. נא הבה )ב(נתו

 ספני מלק נכורסי לי זס ולפס לעוס מולך *בכי 0נס כעו לוס, קנם זסמסכיי
 וכן ווידו( וגו' *.ך )7* לי לעס לוניתס עעות7 ט*ככי 5חכי ועעעו טגע*ער. הריסון ע"לקתול7ס
 ססכ6ט, %ן מנפטך יסים  ס7ס ספיכמ , ל7ס וכמפכו ממיס על נילי 5טל נעעס עכס %6יסני(
 63  עלית, ס' עקרני כ* 0נם כ5ן וכן , )7*( ותרגועו סספסך למתום מנס עלס ל0ס יקרסולכן
 קלנו סן כעו ' י(סעסן סעוס ימעט מן  עלת קיעעע(. וי "ין )67 נ6 לנן טע%ט החלי י סממתי Sbנ6
 טפין ולקם לך מפתיו גניל סן סיעים, קלינמ 'ובקנס נעמכם כקליפס יסוסע, 6ת קל* DIWSימיך
 יערני S1b' טעיל 5ים 6מי עטו טן עליך. גניר סיומו לחנם סי6 סנלכס עניעמ 6עטס,פס

 וגו' סקריה סיום טן יו"י(, )טבעי קומו מלכלו S)b 7עס Db סוbS 63 סן וע97ז וגר.וסיימי
 6מכנזי ללחון סמורם ותעמיקי - ס*ספ עת ל6 גדול, סיוס עוד סן )סס( חפ6מ הו'ועכלתי

 )6יכעעריעקטי*ן, סקרי5ס כעלם )זיעסע( סכיי סן פקם נכ'אצ לסכגס ע5עס מלגילוס*מרהיס
 0קלי*ס, עלת Sb ט עקום ט"ין 0לh5DD % 31 ימי( מעין oowb מנרוק ו6סעעפפיג7וגגקוו6לט(,

 Sb 15'; טפעו bS יטלטל 3גי סן סיוס, טותי נרסס סן כעו סם"י' Sb ככס כסס37ולונסלע

 סר*וי פן *ין וכמונס, יופגו כ*מ7 סיס ט76ס סן למותי יעיך קררו סן כעו סע7נר, ימנרךכססו*
 לעורכ 05 י 3י3ור נספעלומיס וספיימס מגסס סמרגסומ 06 יורם 1Db י סקרי6ס לעלתלמרגעו
 תכלים 6ל0 עכל סערוחק יתנרך איו ג*ומיס cSb כל ושין שליוי ידונר *טל Sb סטועעכוונת
 (1Db י יסס ופעוטן סקרי06, 3עלומ כ"כ ל0רנו6 סלמון פמפ6לת *ין -6לס כל ונלעסי יסלימוק
 0עמלגעיס ע7עמ -העירונו סס ניע נתת ל* לי סן לך 3לך עע"ט עלי05. נעל חיך כליטעם
 וסספמס )6יינווילליגתג( 3י3ר סי(מר5ומ על מעכסן גס מגס 3עלמ סים לנותינו ופיעם ויניע6ונ*ומ

 6ל0 עכיניס וגפפת סנקטס, וענין13,
. 

 גורס ס37ריס פן ניגר ס0מר5ומ כי aS~ א ..קרו3יס
 והתכסיס מעוטר על מון עלת מסתעף מעזי( ילעס גו, יטעם סטינו ו6ס ולנקטוי לסטינולסטמ7ל
 ועפלם נוי טפם מא ומכס .3סטגמו ועטמיל נוס 0760 וחפן רקן כל כי 33יתו( ועומל)סון
 דין פ"נ( )3"ר וסטת סחפן לסי טסו* 37ל על לוער לדומינו מעסו 7373 ססתרטם ססוכ6ש4סנס

סנרן



א %זבראשית
 ושכי ס%"( )נ"כ ושילו ויוני. כמסלי סו* עתם סנ3ר6 מעולס כלופל ציי סגיין ל6 ימסון לימניין

 וסר5ון,_)(6גסט, סממו כמי וחיינו נגחת לסיני ומערוך ופרס"י עמלך, *גי לסיגי לסיגי DbS'5תגסלס
 למנות ושילפות פריות 673 י כיליסע יסנס לסכות סך~ס ר3ומיגו, נדנרי הרגיל סג6ס למוגחם וכןנעקוועס(

 ססמ%ות על עכסו לפי ומנסי מן תעלת )נפתעפיס כלס וכדועס, עס"ז ינן סגסגס כל bu3~3סס
 לעלוס ותסיכו וכן ווילליג( נין )6יך 3ר5וגך מסלי סכגיי נעלת סעכוון r"'DS נו, וסמ%מסנדגר
 סור6ומ ומתי סקדוס, סביבון מפך )5יינגעווילליגט( ומתרצו כעו ותמינו %"*( 6' )יכריסמסרס
 , מנס מגס ~יון רימון ע"6( )ימעיס 3עיער עכיוגיס וס%נוקם פריון על כגסטיפלת
 כלותר, סוננוקם, על סנס ותלת ססתר5ות, על סגסעלת

 *יזע וו*ונם )ביסר ענוקעס גתר5ס
 ייזור 6סר מריסון סיכור סעקר6י וטעםנעווילליגט(

~tDS 
 מעונות כל סנס" "סגס סי6 לציון

 ממנה. אבנה ttt~DS: יוחס 7קר6 ריס* ונוס ונתונל6וי נטו עתס rbn, נקטו 5טרוסממיות
 ססו%ן מא לעקרות מסקנס מי6ערו לעס נוס עכוגתו 6פמר )רם"י( ניסי לתוך צרתי ס6כגיםנזכות

 נרפותן כי לנעליסן. טפמחן לתת סריסות כמרו ולכן מרעי לקבל מזרע %ענרי ססותונותוס7מגומ
 וצערן tbr גתמנולס ושולי גדולי וצער סתמעליות יקנלו נעלסי כחיק סוכנת גנירמס יורסתטפמס
 כ"כ : נקנתס עורל ל5ס עענס ינגס יזפו קיעי' *סמפיגוס עם דלי3ייז וכעונדי סדטגומימעעט
 , שליו סעתילו 6מל מעליון על מומלתס עיקל olnb כי ע"ז, ושינכו סל6 אסק ושין 3לולכ,להכמס
 סכ*מוגיס כדעת ופ" דומעי כ6יזס ספועל Sb ס37ר כמניות לסטיי oS5b סיתם לכיתם סוורותולקימת
 כע3ו6ל יעיוגומ פעולם לאיזו י65 מל6 כעוד למתנטל סוי ויפסרי עומלט on~tp *ין עירין גזירםסכל
 , %רנותינו( )רם"י ר5מוגס הנימס ותהר. הנר אל ויבא )ד( : וי5" נפרטמ יעקג טס5יג סיקלתםנענין
 ותמל wSb ויני סכמו3 עקום נכל י רוו"ס כר"ם סטעוניס פסקי מדגי על וניוםדש 6לסינריכס
 נקוף k~'Sh וינ* ומעציי מסילוק, טסו* ניול מיותר הנפסיק 3יגיסס סטע%יס כעלי סססיקגכולס
 סוע, בת oa %6 לפססי S~b עטם ככס מטמריו, מפסוק כתחלת מסוט ומסר %ן למפרידופסוק,
 עני*ס סכמענרס %6רו לכן ימי, סתימתו וססריון ססני*ס לסגיי יחד, סחנרס זס וננעקוסמון

 סטעעיס 3על חגר מס גס כי ותער, יסורס נתעמס סכתונ סו6 זס *צתת על מיולס ועץר"סוגס;
 %מרסי כי למס זס(, ע*%ל כוגמ נני*ור ע6ו גדמקו ת5ר ויפס כסוגם ונ%חגמ (b"blnלסויש נקרי כשגויר נעמיס י4י4י6 ונגייס  כסענרס תוזר גס כי ל"ת(, )לקמן לו וחסר מליס וי63יח7

 וסנזיון מחרוף סקללס ענין סורחתו ירמס כ6ן חננם מס עליך. חמסי )ה( : )נזוקקיס מדקדוק נכורמכ%יגו
 תולם סעפו קדם מללו כ"3( )יחזקאל קדמי וימללו תורס מונסי כעו י טער6כטתב()געלינגטיט5וגג,

 3רכומ יו"י( )עפלי וגח"ל סכ3ו7, וסעדל מפרון לכורסת מלול גגי עוווד מונק תלת י ג'()לפגים
 יכמס מס סגכ58 וכפילוס 7לים6' 3רכומ כבד יקים" מצם כן oa מעסי יכסס רסעיס ופי 75יקלר6ם
 סיכלו . כעו חעקי גקל6 ג"כ ו,ס , וונקללס לעיס 7נליס עליסס ועדנל סירס כל 5ת טונחלףחעק
 ספסר מעניגו מנרכס מסך וסים מבזלן, 5מ למרף ינליס חננם לו סיס סגגזל גס מצם %ל6סוסילל
 בנירמס ומקל מודיעו אחרי כאן וטעעו גדול; נקול רעמו ענרך נלנכו, וסתנרך כענין יונתעלם
 וחרא 'ייך: ועל נסנילך סו6 מהגס סכנוד וחסרון סימיון ר"ל עליך: חמקי סרס יוגרס3עיגיס,
 גכמ ותרי )תי"ו סריוגס מפגי 3י סקילס סרתם כיסר מריס k-nb ok-~Jb ר"ל ומרי הרתה.כי
 סמפמס סיות עוי כל ל16נר, הכרסס לפכי סרס תערוננמ וסיתם 6נותעו(. עבי ית ומרי כונוזכר

 תריס נעיגיס ועמס ככנוריי  מקלס סי5  לטייך יגסס תמי ובגיוס כרוד, גי גוסגת סיתת3רםותי
:k~lbסגס 36רססי פסיפס וע"ז ltnDD סי6 ספמתך כי לסוכיחס עלי יין 5גי כלותר וגו' נידך 
 ס37ריס 6ין 31*%ת עוי, ספחתך פינס כפילו כרפס סיס 7*"כ סוכממי', ל6 סעופם וגודרךכונקדסי

 עעס עטי נעיגיך וכטוב יגכיי סוכחתיס ל* לכן סי6 וספמחך מרמותך י65ס ל6 עדייןכן
 רם"י( D"D ג. ט"ז )ל"מ לטעים 7עס ט%קרס נגס מטיס ללנותינו וביניך. בני ה' ישפוט :)ר6"ם(
 %ערך ול6 עינן קרעי ותתעלי ונינך גיגי עלצי ויפרום עולנגי ס' קדם יתגלי תרגם ינ"ע5ונגס
 כעו סט3עי, וסונגסג סנדל על כ"6 י ועוגם דין ס"ק על יספוט פירם טל6 גריס שגר,לנגס*
 כם7ר כלומר כסלכמ6 7מרגו%ס ט"ו( וי )יסוסע סוס כמטפט וכן י"ג( מ' )וימכ מרימוןכעטסט
 11Wh טלס וערער עקר, ואינס ונוליייס וממס 5ים כל סטנעי כעגסג העולס סמדר ולפיוכעגנכן
 )ווילה סט3עי וכונגסג סעולס תדר לפי ס' יעמס כלותר ס' ימפוט לדינרי ס' על גמור ננטמוןגיס

 על כין ודיגיך ניבי יין לפי"ז וילינו( סעזל יסחכי4 וסרס ל36רסס טעותם ונטעוי עולי7יס.ייגס וסרי D13b ונאכלס )כעין לעולס תול7סו לס3י6 נוכס ו6תס 6כי וגס פער65סרען(יר7גוגגקע"קקיג
 כך 3ין 3זסי 3ין נזס נין רנומיגו. נינלי כמורגל ס%תמלפיס. 3ין להסוות כ"6 )5וויסען(סס3יל
 וניניך, ניני עעס ויסים מ'( י"ז )7גליס ללס דם 3ין י"ז( לי )ונטות לטסתו 5ים נין כעו כך,3ין
 נקומי 3ס סעתענ7ס שרה. והעבה )ו( דיל(: %יט 6לק עיר עיט (St~bllbt עעך ונין עונינין

יומל



 %זבראשית81
 פיטליס י4פעוח2 כעקל ספגנד. ל5ד לסעומו 3סככימו סהר פסעתי חייי ספוכנע מקע כי י כעויכך ת6ע 3נ%ס עוי ממכסנ bSn 0מו5עי Sb לסטי3ס שיי ט3י למכלית כנילא טסיתיי עע41יחדל
 גס פ%5וסו ענוי לטון כי למכס[, 3זס סמ6סח גלע3"ן 7ל6 ]רלא סערנה 7% סנוי חץ על6ח2ו
 , יין וטמירי גפר DS'hn למסע כיש סטינו ]עסיס[ כמט לעפם כמו 13, לגיל clcD  737 ספרוןעל
 סע%ט 6ת למעוע כככע ל0יומ פפכי. לעכה2 ענת עמי עד תסעיס,  לסע7ל י נכחני 6מ מפניי05
 תגס 6טל *מ לסמוע 3סככעס מתכסג, 6נל ננרמס נגד ממרומס טל6 סרי טעכמס חסועליו,
 נק3לומס עכומס לעען בעו זס עכוי לסרס סרענ"ן 6ת יכריס זס ומי ג3רמס, Sb מממס כסיוםעלית
 ובילדך עפכיס, ומנכס פוטר סורעמ סימם סגר o)nb יפנוי סרט 6מ ולס6סיס רגלו, גכנלפכו
 סמנסנ *גל לליס, לססמוות 16 לסמנ6ומ לך לדוי 6ין יייס מסם והמעני ננרתך % סוני לס6ער
 נזם ויותנע 6" נגאל ומא יסנוט, (bD91b ת"6 שור. בדרך )ז( לך: ייעג ואז 3י(ככעי4,עמס
 ור(עעס מוכסם, ירך 35ל ס6לס ירן זס 6ין נאת. טוה אי )ח( עטי: nb5S  תעמס סימסכי
 י4מפחי סטעסי נפיגל מלכיי ו6ני4 לג, וג7ינ DD'9 36רייס מנים י65מי עטין לנך על יעלס ל*6יך
 סרי פפכי וססינר4 מלכי: ט*ליס וסננול ת65י, טעעע סנדול ורבי סניפי כ36רי(ס, ככגד 3ימט

 גולמת %י פניתו ול6 נ7י3, 3ימ סו6 עטתי טעענו סנים מ סו6 6ממ ר"ל שסמי %כיגולמי
 גלומך, קטל ת"6 עניך. א4 וגף ישסע )יא( )ל"'6(: עכויס לפלול S11h ל6 נגרמי, סלי עפנילק
 5לומסון יעמורנס , עני ענומ טקט ול6 כ"3( )כנתי4ליס מפלס 5עקמ למון ג'ע סו6 עכי' לטוןכ?

 מממית לספי וסיומו יסמע5ל 111DDD 46סי כעס 3סור0 זס סיס ל0פפרטיס אדם. פרא )יב(יעניי:
 איך פמפמי 3טוכי4 6ין ואס לסגל, ספלונך ס*לס סעתי7ומ יגיי 6ין כי ככון, וטעיופוטמת,
DD'~זס לעס לולים. %ליך פס6מ טומסס סמל6ך כי נ"ל ולכן *גרססי לניס מסונתס לענין א 
 ט6לס ירך ססו6 6יס סר6 יסיט וסוס כספלו סעס, נכונר לסיום ונחרם 36רי4ס פניםי65מ
 טחינו סמרם כפו ברגלי 5יס לופל ל5י4 76ס1 פל6 יסים סיס מוליי' 5סר וסנן כלותורוסעיס,
 פר6 3נך אים ס6ס פס, טיפס נפטם 63ומ פיער למוד פר6 טכתו3 וגפו tovb 3יסו3נכגם
 סמיעס, 680 לספרון 7מוק וסוף )רי"6(, כן יסיס ל6 נ6פמ076

 סר6, "7ס פועל ליס סיס ועוי
 ושטרנס פענין סוb~D 6 לי נלחין לכן גדול, 0% יום 6ים ספ5ס, מס 6פר י63 סו% כלכי

 וימל3ין יפרס כלוסל סליי לתון סיפא י"ג(, ופוסע יפליט הסיס 3ין ל68(, )ימזק6לסכ6ומיו
 ורנו מרו יכמינ יפ6 לטני נרכס* כפילה יעים 3לכמ6 נ'( ק5"3 )גלק נמכירט3"י כדגלי)ומקמי

 י4פל6ך לס וסויש 076(' מל6 יצירי וי514 וכמיס וגו' 6תו וסר3ימי 6מו וספכמי המילחג'
 וי(מלימי הו' טוסו נלכמי מכס סמפמיך וליטעע6ל לתער, ok~Nbi ק32רך סו6 ססחהעפס
 וכמפלסטי %ושין, על31ס כלו' ס7ס, סל* 3סס נכלל זס % , נהול לעי הסמיו 167bb3 vbnמ1
 3וי כל ויד נכל ייו מפל ע"ס ניס  סוס  ולחת ופיכתה ד6מנזל DIDn 6דס סר6 לף( מ'ו)"2רו
 ו6ף לכול* גליך י60 סו* וכמ"6 %ס, כל עם ונוסן גוסה סוכריו נעל מייני 6יס טיסיר4כלועל
 לליס ס7ו3ר לס ומפלס מתם כתנם הדבר. % ישם ותקרא )יג( : לל 5ריכין יסון hn~b 3כיכל

 6לס6 וגו' ו5לי6מ וכמא* כל, על 01עסנא סרו5ס סו6 6מ0 קומו וקרקס 6ל0, על6כז63פ5עימ
 כי סלם, 0ג0, פר4, למון נין סנדל יט הלם הנם : רמי עני ע"ע ספקריי, סס ראי tbiuמזו
 סכמוניס וכל ו0עכיןי סע5נ ססינות 06 0עקוסי סטינומ *0 ומסינומי סנ7ולס על יורםמלוס
 )נלכומ, 6ל6 סקס 6ין ק"מ( )זנמים S"tlb ולזם 7פטסי מלס תקרנ 3יל נטעומ הע'ש ע"ז,יוכו

 ע5עס טעחס גלני ל6 כי , פעע7ס וחסינומ סעעלס אולת על יורס וכין וחסינומ, נפולסכלכנר
 3ני4 וססינומ מעעלומ כמ3טלס ז6ת גס qb סמעס, 3פ37ר סע5ויס רעים עקרים Sh כעונתכלתי
 6פל סר6מון פעס, 6מל DDD לס  גויע ז6מ כונס ונסולס ס6ופומ, נין omb וטירמו %ד%ל
 פעס כלפנל טר6ימיי במרי ר5ק2י ומסינוס עעלס גסרן%, Db~ רעיתי סלס מנס ועעס יסכון; Pb'1 כל ע"פ פרא יסיס 6מר ומסכי ימפרי ול6 *לנססרנם

~Db 
 עריס 6סר נגאית עריס סעס

 ספלי ענין למודיע קייעמ, מפיסם סי6  יפרנס וס"טנ3ו6ימ.
 סבנן ננליו2י' סננלס כעו 01מננסון,

 כי סע7ע6 לעלכומ 6ל* לי3וכ טכזקקמי 7י ל6 רובי, בסרי לבימי נרנס וכ"6 יולד: טגספ6ס
 יוכיס וגם Lh13S, כוהי חצלמ י עממה 3ערכ6 לסי 3*ר ראי. לחי באר )יד( סלס: עדסניימני
 עסעלם(י פייכעס )גליקסנלוככען כולי טל סי.5לסס 753 13 וספכררן כוהי, סל לסי 53כטפירופו
 סעככ 3כ5ומו מעוכר לסון כן ' למי זוזי bDSb לך טוי' 6י מכפיס לטון כע6מר k~DS5D למוןלמי
 והער, לטכסיו עיכל עעכו ולנקם כטכוס לסככו לכנל אטלס דוי נענין ופזם 13, ס5לסיבעל

 לפי לו מסנרו כר4 ומירוסו למיי עמינמ לספרייו 3עמס6 כס פקת , מלום ובמס לסי סםמשכמס
 : )ושק( סלוס cnh ס%פכיל

3ע%




