
 יזבראשית
 סי5 ניאם 6ה2 לפרז 6עגס י 0י(סלנס עמלנם כלופל לבזק נכפל לי(עמרטיס מאד. בששד )ב(ין

 י(פלנס לסור24 עלס סי6 לנד סטכי vbn כי רל לכןלעומר
 )זעם"

 ייחסת הת76
 ל וקוס ע5י( %נ וסכם b~S י ני*טח עעאס לששתי ועעלס ימרון וסירוסו יגר סםמא

 נכסף עטיל , ונחן ננקר כנד כענין טסעולס מל סגו נסס יאטעסמ 043 י(יvhn 6 לסםסנפפל
 סעעלות ען D~b3 סימלונומ, פן DDe5 ע6י סומך 6ל03 ע6י, VbW3 טומן 5רגס וטעםוכיאיר,
 עטכי 1Dh1 לפרטו ים ערלאכם. בשר )'( : סעריעי(רען Ok~Dt %15גען 6ין ייך ווילל)6יך
 % עגטכו זג ' ת"ז( )יתזק6ל גמל גילי כעו נלסאק סעסגל 4נר כפי סו6 נסי עלם טרחיסנים,
ola~עכלם לסקעיך לקוי וסיס י(עסרי(, 6מ סעכסס עור לטוסו טס סו6 הצרלס , ומונו נטרו 
 aS רועש עתנו 6ענס נסרכס, DS~D 5מ ונעלמס ולועל נסרכם, עכלם 6ת ונעלמם כזעלנמל
 ;  גליוצדעם( שירעם שרי(ויפ )יי6 ומרנועו סופר: מלווזת 3עקוס מרהנס סומל וסענלתסכעו
 י(סופיי נסר ונסליא נעומס קל*וס וכן סניי, 5ת יאופס לעוכ מס נענעו סו5 נסר עלמוסני
 כעיין קשנ(י )תי(ליס לגמלי ע5עי יסקס כתו נסל נסס סעור נקרס גהק וכן י(עסרסי רוב6מ

 נסספ וינו יכייס סעור ולמי ע5עסי על עולס 3סד כעבין לעורי עועי ינקם טפעעו טססריאק
 עשן נדי יחל , כסר נעקוס עור יזכור וכן עור, נפקוס 3סר קכור לכן סגסעס כעש סנטרען
 ע3*כו לערלמכס סעוך מא נסר סעלמ אף : סייס( עור כנסכן סעורומי0ן 5לר 0עקטס נפ')ע'
 5ייקיס,  37לי ויקלף וכן סקוסים, מלוני יין, נעזרקי כעו סעוכיסי ופינס ססעוך נעסקל טכ%לניס
 )נייעל ומרגועו מעכל נסרכס ערלמכס נטל לעס ולפי"ז ע"ס. כעס"ם. סע7%קיס כעריססם"

 6פ גס לכתל 3סר, נסס יצפור א סטורי( קר6ס סככוונס לוער נוכל סטכי לטופן כ? לeb,6 ל*ח* עילס סריעס נמני( 05 וסיני ס6ל0 ספיכוסים סני גין 730ל וים ; סליים(6וננעטניפפענעם
 מעול ש"ל כע"י ומכי' ע5עוי כנטל כקעת טסות לנסל סדנוק מעליון ונעול תלעטי( יצרךסקלום
 7"ס ינעוס נמוק' סט ל"מ  וכיעת עעכנין ססליעס רעול 5י5ין מגס ויפסל וסריעס, עילסיעול
 ס6על רנ  וכ7עס לנד סע4ק עעור רק יאורס 7נרי( סל6 *פטר סר5סון ליופן יעכס עילס.קוף

 עעס 377 6סך סטקטו טס ורטנ"6 שרעג"ן ורדומי ללף'6. עילס מריעם נימגס ל6 עא()נינעות
 מסעים עא נתעעך מכבל נסל תמוך רק 9DD סיס מל6 למי 6תי b~h3 שער bS 3נ4ר67ימ6
 טנ07קו עבט י 5מ נו כלעל לכך י(עילס ולסלוע י(ערלס לפתוך סתקק ילד טסים יסעע36%ל
 וכיעס SIW עסעול פרוצס 3שם 6א י%פווס לסי" ענו6ר 7ננ"ל מזכירו סל6 ססיער( וזוןלייסנ,
- גלם נקונילם דח סס ~D1tk' כע"ס כחסיך 1bp1 ר3 על 3י3פומ סםר(תקסס  עעס ומנס 
 יזיף קר* עמך ימול. המול )יג( : סמכי כפירוס ילעס וגו' עקום דע6או עגלן לנימינוט6עלו
 יעלז DS~D31 חולי וכוסי לסעס, מס"מ %יכי( ריכס עילט %7הם 6'( כ"ז עעעייין לין )מ' יוקיר

 , כלל os~n קיניי ערי דעיכת קונר ג'( ,)ת"ו יניגעחם יוהי' 76"ל יוקי לי לעי קעי( קי)ת"ס
 ל6 עלל ניסכ5ל ינסלעbW1p 6. כיס המילו כ6ן ילים 6על 6'( ס" כטיוחי סומל נתססור(רנ
 לטס כינס ob עילס ע8י ססכינס ככפי תמס לככוכ, נככלי 36ל עללמך, ססיכלמ ןק לסעפינעי'
 3נל סלתי דילי יוקי 7ל' חע" כל 7ס6 סניכומי 1ל6 כ6ןי עד , סטכינס לכנסי יננוק 3עסיחוס
 עילם יומי ילל וכיון מלמיי נסכך ססכינ0 כנפי ממם נכנעים טסיו ע36ות ~q'S ופנילסעילס
 ססכינייי ככפי ממס עלככוס עעכנמו ככיוסו 7עילמו וננטל נמכות, גס לעול רמוי סיו כסרי(נכבי
 עילס 16 פנל קני ד6נח2 עמרי גח7 לכ"י סקריי, Sb סק05 ען יוקי ול' מ"י ויפלגו לינכיוועוי
 העילס( ר"5 )ן סע6ול נעל ל7עמ וסגם ל6נומ. יקגי נעם ליס קגי ל6 יוקי ולר' פנילם,16
 עיול וגכעוני עלצי יילע6 0סס עטוס *יגו קומו טונלין 5ין עלמי סיער כנכלי יוםי ר' 57ער60
 טגנו qb ווילי טכאל ניי7עינן S1b 610 עסוק כספ6 טל7 יילעס כסא שוס 6ל6 כפירטא610

 ימטר דנין 67ין עיעסות ליס גער" לעולו 6ססל 67י כית נטנילס ליס קגי יוקי לר גסנניהמו
 שי' (y'D קסטלעטיי

 רט3'"
 יום*, %ר' יוסי שכ' סמירס טוס 6ין 5"כ קל"ס( נטנמ סס

 י bw ערגול עלגי 7ילע6 סטט6 עטוס מא טופלן 5ין נעלמי יוקי ר' 67ער יריך רח'"ולדעת
 דלעת נכונתי רק לטעיה סל5 געילס ל'י %סל bS יס6 יוקי. 6יר' ר"י לרועי' עקום 67יןנשל
 ה4 קם3לז יבם ס ג' פולין לסמואם ש"כ לגערי מכמניירו מן 6עס גרי ריופ,מ יוקי ל'קבל
 גנוריס סטלטי יעם ועופר עודר, כיסר% ייט י נריזיס לסו ועוגי למורו חזר מגייסו למיסדכן
 קקע'ץ( קעיא ק" 06"ע 3-ס (og גרית כן סלוסכס נו 7עמקייס סנפ לט4סומ וכסר גריס גןיסוי
 כזימי 6מ וחס לעזי וכין יעול סעף לעץ יבין סהימ קפ"ש ק" )לואם סעזל 13bs סרגוכן

 גן סוי ל6 יעועל עאנ( )כזכסירין י(תהם' כגעת וילק תקלי, גריס יגן לעול כסר עועכמטעום
 לעילת עמא מקול לרעיי מיסוך( ל6 ולע"ר יסוי* 7לל' 50 סכול( )תי קופל נתמס 1(ן3כתג " גי-(, כתום' נךי'ע יל6 כמג קע'א בסי' סס ל6סשע נתאוו חרפ סוומ נעל סלנ והענגוסי

ע7ייגו



 יזבראשית82
 וכ"י ל"ע דייקי כיון bib י גריזים לסל דעו73יס Db"1 כותי. נעילת עכסיל bnb' נלימ 3ןע67יכו
 וסמלון לעילם, וכמר 3רימ 3ן ועקרי כעוער לק סכומי סוי ול6 עיעופסי ab רוכס גמקלקלול6
 גן עקלי עוער סמו' לדעמ יגס 1bb. טמיר סט"ז( מגירושין )מ"ג *סורס נכי נספרו יוכמןעו'
 3ן *ינו לעוער לקרוס סו5 רגיל 076 נלשון לק סו6, יטרלל סחטך DDb7"' סדין, לענין3רימ
 )וספר"מ מם)נור כריתי 5מ ככלל wb1" גרית 3ן סוי 7תוער סעורים גדולי 7עס לסנינו מגס י3רימ
 sins Sb1D'7 כסר לערלומ דעו)נר ותום' וסרונ3"ס סרי"ף  עיעת סוכימ נ'( )סי' טייס יניסגמי
 גרי לע"ר יכולי וכיון לערלומ( 3תוער יסדני ים"ד( ס" )3יו"7 ססופקיס כיעס 7ל6 סו6,געול
 מזיגי כי סןי*עם

 ע67יגו י 3ינעומ יוסי ר' פוקל ספיר ערי 3עילמ Ssb 3עיל0, בעינן ל6 ולסעס סו6, לתילםיעזי 7ג3ר* יוקי' רי שותו סכטיר שסיר עותר. כיער6ל סוי גרי1יסי סר למס 7על ליס
 כ7ממינ יוסיי 75ר' יוסי 7רי רועי* כין וטין ~tblk לעילס חזי 7ל5 ג3ר* מטילול חכיתי 5מככלל

- סוקל ו3גכרי עכסיר סכומי 7ר"י יעוצן,3ם6ילמ  qh1 oh כומיס כע"ד קורל יוקי 7ר' גיער 
 7עכטיל גיחם וכקוס ונכל סוי געולים וכנכלים יוסי( ל' 7"ס 3' ק"ו עגמות )עמום' מן 5ליומגלי
 כע"ס סו6 7לי3וי5 יעולי סתול ונ7כמי3 7תכסיל יוסי 7ל' 7טעת" סוסלי 3ינעומ וטס עילמוי(כ*
 למסלון סמ"ס ושום נפעל ע3נין סי5 יתול 7לסון 7קלblD'S" ,6 ילפומ5 לסטעיס וקלובלם"י'
 סגוף על נונעם ויגזול ישכל, סיכל ו5ס הליכסן לכל יכסס כעו יעול רס"י כע"מ מנפעליגסן

 סמומך על פועל סלמון לפרסו 57ין וועליען( )3עמכיטטעןמנעול
 6ת'.

 נעסגיעען( )%61 סעילס
 ול6 נפול 73ומק סו6 זו פעולם 3ע5עו למעול oa סר6"ס, סכמונ .נעו 3קר5 מפועל ימסי67"כ
 ילסון לותר ים עקרויות 537יגך ו6ף olpn~ 3כל קל* י7נל ונסוט otlnb. ידי על לקגעסימ
 ערל r~nbt, 3קר6 סונכוון 53עת טסו6 וכתו נדרי ידור כונו סעילסי SDID על עו30 יסעוללמון וסו* י סמורם גו"ן לדקרון סע"ס ורגום ערלמכס, 3סר 6מ וגונלמס כונו געל עמורם סו5יעול
 ערלתו 3סר 5טר לגיונר ליס סוי מנפעל ינן יסים ob טס כי ערלתוי נטר יעול ל6 6סרזכר
 נטר6ומ b13S רצוי סיקור סיס געל עסורס יטיס tSIW' ob טפול חילן גקכ* 6עגס יעול,ל6
 ירך 5ין 3מר3, לנפול גרון. עליו לגדות סריס' גם כגכצ* י גדר לגדור כעו משלעיס, ע"יסנו"ן
 ט0עי6 וסעעס ת0גסעל, ססו6 יורם סגו"ן נחקלון ותינוי מגדוף. עמן כסגיוף *ניסי לנגועלגטומי
 סנופי נלסון זס לוויי(כמו3

 (qtD~bD) סגפעל 3ע5ער סגנון, גוף על
 נעולעל ~Snk על 1ל"

 נוי י6כל 16 6חשו ותלם וכן , רם"י כע"ס וגם5תס כעו עסוק ונתלמס ט5תר כעו )*קטיף(ממועל
 עקייס סו" 6ותס 7כסעוסס עצומי לם6ר דועס שיגס ווילס עלוס כי כרקס י ספועל נערערססו6
 נ5)נמ, ע5וותס גער נעםייתס 5ין עילס עצות 36ל לגערין עצומן גגערס עם'יתן וכסגער0סמפוט

 סג)ניל 3עס כי ל5חריס, 3ס ס)נכוון ממכלית 5ל סכגס 63)נת סן וספריעס סחמיכס עסיומיס כלכי

 וסיס ככתור שדוכו. לע3ו7מ נכנע לסיותו 3ו לסורומ נגופו 75וגו חהשס סכום6 כע73 כעמסמילי
 זס ס53)נת ולפי ל6לסיס, לך לסיום וגוי. בריתי *מ ופקיעותי ונשעל ו3יגיכסי סיגי פכיתל5ומ
 ס6נ ויורט ננרימ, לסכגיקו ברכת לעניו גמקגס לכן עילס, בעלוס סעכוון מעיקרי סמכלימסו6

 וסיף סנרית נעעירמ סמלויס סינרים 3כל ולמרגילו זס 3גו *מ לחגך עליו סעוטל חייונו זוגנרכי(
 ם5ין וצחרי , ס3גסרו זס קוכם 3רימ חותם לסיגור  רעמן לכלל כסינו* סי7ע נכבי וסעיוסממורס
 סו5י6 ל6 לכן , מעקרי מכלימם Sb ס:נס רק נעס"מו ושין י 53עמ ס)נלוס גוזר סעוסלנונעסס
 על סעוק3 סכמונ ס"י5ו סנ:על 3ע5ונר רק תעוכל, על סעוסנ ~SDIDk 3ע5תר זס צוויסכמונ
 %ו 6ין סעיפך ונעמס סעוסס ספועל על זס 3עקר5 סונ7ונר משין זו לקנס סגס סנדוליסילד
 סתיגוק עסוי, טעסס ונס רלויס ס5ינ0 כווגס 3כ שיכוין ו5ף (ו, 3עעסס כווגמו על כלללמוס
 יחול יוסי רי 5ער וספיר זיין( )3עסניטטען כנפעל ייזול סכתו3 משונר 13 וכמקיים נעולנעמס
 עילס נמורס %עו סיכן סתוספמ* ולמון לכועס, .עילס במורס ע5יגו 7סיכן נריזיס סר לסססכתני
 ספועל, נעלעל סו5י6ו ע7ל6 קר6 סקפי7 ל6 ע5עס סעילס עעסס על כי נלימ, onSס5ינ0
 ט36 כווגמ שליו סו%רף (0 63וסן רק טעוסל כוונת על יוסי ל' חסם 7ל6 יונן מעילםשעכס
 למרגילו וסמח"3ומו 3רימ *ות 13 לסיות זס בגעול טכווכמו עטיימס לגער כעז ננרכמו  יעמוסונגרת
 רכינו כדעת דעי, ונעמס עוטם ככווגמ סעוסל ג3י על סעועד ס35 כווגת וס גפופן , לוסולמנכו
 7כווגמ ע"ג. עוע7 נגדול כסר כמוטס Db" וסחיטס גט כגון מליח ע"י לעסומ ס5פמר ינדיריונס.
 לם3"5 %3 )עיין ריי עעסס עומס ככוונם ע"גסעופם

 ונמי7וסי , מ"פ לסי' חו"ח 33"י עוב"
 ול5 כמ"ג( לסמרי כנכרי 5פי' תקנס 7לסך 3זס, סלפל מונף עקום 7סייל 603 כ"ג גדיןרס3"6
 ע5ומ ימליל מפו5ומ 37כל סו6 חיליו ידוע כי יוזמיי ר' וגיירי סיומן ד3זס ל53ר טלורך עןסיס
 עכסיר נכסס ורק סנרימי 3תעעי עוע7יס עיטרתן ומניס לרייס, עפורקס נעקום געשיתעילס
 י ווילס ם3ונלומ מתכליתית סכותס 3מלקוס ויועליס עוכיס ע"ג סעוע7יס עכל נומי כעל יוקיר'

ופחס



נ יןבראשית
 גלוי סוס נו סיס bSI יטר6לי 3עעעד סיס סל6 סגכהס נין ע5עו על טסכנרי נינ%ומותמס
 סבין מסנדל לטס3יל ים 5ל0 ונ37ליס מקולס, העילמו יוסי ל' *על טפיל נלימ כגיממ לטסטסימס
 bS 37סמיטר( תיון כווגס טוס ול6 לסעס 3י(ו נע" ילqb 6 5%ות 76037 ע5ומ לם6ר עילםעלות
 סמיסי4 6ותס לממוט bSD 3סיי6 כיון 5ס 6נל נקתסי רק 6ינו וט ע"ע לחולין, כווגסנעיי

 3ים"0 לט"ל )כעיים פקולס סגונס טחיטס ניסו סעלמס qb וחניקס, כתירס לעסומ bShסעכסרת
 גליזיס' לסל נכיון 6ף. כותי נעילמ יוקי נ' עכסיר וכקן קק"ל( טור ומגולת י"ג ס" פלץחולין
1bD7סעסננ7מ כוונם נסו סופן לכן עלומן נגערר4 עסיימן ונגוזר לעלען עוע7ומ מן ונ5ומ Sb 
 כנעלס bS עדן סעעטס כסנגערי4 נס  ל3יי4 עועים ס6יגס נ)נילס 5נל סע5ו0י נעעמססעכוון
  עיוח7ת וסעקלית סתכלימימ סכוונס כי ! גכימ לככיקת ססי6 זו נונעסס סעכוון סמכליתסמעיקר
 סעכוק Sh סעתננ7ת כוונס סעוסל כסימכוין גס לכן סנרים. לס)ניכמ בחנוכו סעחוינ סנןל6ני

 די 3פלוגמ6 ה3 )מולין 307"6 נמדוטי זו למעלס 7וגע0 וע65מי , פוסלת 6יג0 0ע5וסנעעסס
 ידי על לעמומו ס5פסל ד3ל מכל סר3, ל3ו 3טס טס טכסי 3סמיטס( כוונס ועי' 6י והגןכמן
 6ף סלית ע"י לעסותו ט5"6 737 6נל טליחומ. ועדין סעוסס כוונת גניו על עעייס 0וי'מליח
 לעטותם b~bn חלי5ס ומלכך כווג0י סבליך מפקוס עורי7 ולי עעלס ל6 פגיו על דעת 3ןעעי7ת
 ט6פמר גט bb פסולתי חלי5מו טמנן 7סועס טעע* וסייגו י ע"ג ג"7 ע)נידמ ונסכין bS סליחע"י

 לכתוג סעונונס כסלית ע"ג סעוע7 זס qb וסעס טעו כמיפת ולכוונת מגט לכתיגת סליחלענות
 3סמיטי(י כווכם 37עי לרנכן גניו על גדול  עוני7מ ונסכיל לי 7סמיטס וטעע6 גכתינמו,ולכוין
~DSכסרס  פדעתו סל5 מנרו נסעם מסי 67לו סטומט 73עת מלוי מסכל '"DDh 6ני4 כמכוין טל 
 6מר 57ילו 3נט. ס6"כ עם וכוונתו. מסוחט ונסעת )סל5( ססיתר כל bnSb סנ0עס. נעלכלל
 עסונמ( ק5ת ומלטון )עכ"ד 3ע". 7וק6 טומט דעת מלכך כלוס. ול" עמס ל6 חגרו 6מתסגירט
 כווגמו. 3י' עטני מטלית עטיים 13 סגגונל דנד3רענו6ר

 3י0 עפני ספלי" עוגיית כגערם ובסל"
 העילס יעול 7סעול ערכוי' יניף יומי 7ר' 67ע"ג 0מ3וכנומ קריך o)nb - גביו על סעוע7כוונת
 נעילס לסכטיל קר* 5מי ל6 7ילע6 גליזיס. לסר נכיוכתו qb, קר5 57כסיר נכלן ונ"ע לסעס.*"5
qhעומל לק עלוס למס עתכוין נם*יכו onp לסכםיר 5נל כוונס. סוס גלתי qb 0פך נכווגמו 

 )3ר3ינו ט)נו5ל לנינו וכדעת כווג0. 5ליכומ *יגן עלות כע"ר פנל יוקי 7ר' ונר06 ליס. ענ06עכוון
 חיגו nb5S סל5 ניייעס כסעתכוין 35ל 3קמס. סע5וס כסעוסס 7וק6 ימיינו 37רכומ( חפ"קיונס
 י65. געי לפפך 3עתכוין ו*פי' ע5ומ 3ס5ר ילימ6 עס לי4כסיר יגזול כסמול רגוי* 5מי 5"כיו65.

 פילס תימוי נווכם. ~ינום ע5ומ 67י ל". כגירך כווכם 6"5 ע"מ יוקי יר' סו6 עוכרםולכיורם
 פקוקן סחיטים 'לסס ממכוין 7~מל* חולין לטחיטמ כווגס 37עי י"3( )חולין לר3גן כעו פסולם.זו

 יומי לל' לו וע5*גו גריזים, לסר 3עתכוין כותי לעול qb aSnn)S יוסי ר' יכמיר וחיך יססחיטס
 3רסומ, טסיי* עפני פטור ללואר 0לול3 5מ וסוכי* 3ס3מ סמל ריטון "'ט )נ"6( )טוכס67)נר

 67ל"כ , ככלי סו5י6ו 16 3סספכו ' יוסי ר' תיירי יזח י55 7ל6 37גוכ6 כמס ור63 36ייועפרסיס

 6)נר 3' קי"7 37פקחיס ושע"ג מסי סתום כונו ק"ל כווגס 6"5 7ע5ות bnSb 73*ג3י'י י55 כ3ר0*
 כווגס. 5ריכוס 7ע5ות ט"ע עלוס. ע67ער 0מס bllnSn וניפרט חזכם לסניו ל"י* פיוס יוסיר'
 עלוס עמס ע6י לעיתי 6י" 7סתס ילקוגי6 537( 5ער 097 5' כ"ח )ר"0 0מו0' כמכוכ3ר
 5ליכחם 7ע5ומ מ"י( ם"6 ס" )*ואח לן 7קייע5 לעשי כן *ס כווניי. 5ריכומ ע5ומ עטעס ולי0יכר6
 רק 5ער ל6 יוקי 7ל' מטוט וסלסל - יוקי. ל' לצנרי ליתי' עלוס. 5ותס 3עסיית ~6תכווגס
 רופי נס ילים63תרס

 67פטר ועל. 7"ס ג' סנועומ עמום' סקו7עומ. ננריימ* מס כענויה יסליל.
 עוטלמ טס"וס עי 7לג3י כ' יכ"נ ה" רקם ונ3סעיס נכלי. ידי על ~D1S עלות לקייםלע5ורע
 בהמלו )כה( - : י"מ 3מי' ועש סו6. שיחות 3ר צליו כיון סנטוס D"p ל6 גככי ע"י ועמקועליו,
 כ55תי לי( )ימזק6ל סזונ0 לנס 6ת גסנרמי כונו ען 6ת חעס (SDD, ענגין נסננולו בשר.את
 ל"ג( )סעומ סזסנ כזעי *ת וימפרקו 6מ, )נלמ )נ65נו ממפעל נלסון וגס מ'(' )ס)נומ מעיל5מ
 )נקועוס, נסר3ס יולי פעל טיעום יטעם ס0מפעל כי 6מ, עלס עס גס נכון על מפעלהחליו י3" לנן סתי"ו, לנליעמ סורס ו7גט כמפעלי סנכין מסו* ל6"ס כר"ם נכון וסיומר י רט"י()ע"ס
 ת"* וכ"י לניס. ועור כ"ס( )ויקר* 5יתס ו0מגמלתס ל"ג( )3ע37ל סקלן 6ת וי(מגחלמסכעו

 כזרו 6ת סתגלחו 5חר וכן סכפעל; למרגם כעגסגו למגזר מרגס ול6 גזר כד , בייעולוטמרגס
 עס כי ויפטר נזרי'. ים שגלח 6וכקלוק תלגם וכן ~D"3bX כע"מ י סו6 יוד מעל ו'(י51ורור
 לערל עכלן יעולי פעול ען ר3ותיגוט7רטו

~SD ע3גין מעול עלת סי0י0 ג"כ יעמס יעולי 
 ע5עך קסט נ'( )5פגיס וקופו 0תקוסטו ט6ערו וכעין ynb1 to'~Db ע5עך %ל וטעעוממפעלי
 וחולטן( )כתיר"ק סבול 5"ת תקרי, 5ל 73רך מסו* לוס יז"ל 73עת יתעלו ו5חליס יחלים.ו5ח'ע

*לי



 הה הבראשנם88
blbוממשו פתול( (onDbSm י סו6 מ6ר סם עול מ כמריס, יעוץ סו5 עסוק כסו* עי וסעכוע 
 ולעס כחג, כע"ז ערט"י ס'( )יכעיס 3ערלס SIW 0'( )יטומע 0יו עסיס כי סעו נעול טסו6פי

 : וכלל כלל סכוי עגלי וסקרי שקוי על qb עיוסיש כזחל מינניטכמנגו
 רסיס לטון ו%%ו עקועומ נכעס , זיז( ערנותעו )רם"י וכמולס 6מ לנקר ה'. אליו ~רא %קק

mwnלל15ת כעו )קל"גקעכנעוון( יא1ל0 מגי 71ייטת קול על Dh מ'( )ע"3 יולס 
 b~S) )מי(ליס סעסורר 6)נר זו כוכם ועל לעוועי, תרגם אייחס SD1 י"ע( )מא 717 6מלר16מ
 לעלא לחוקים גדרכיס סבכו ו0עמרטיס נקור. 50ריך גהוקך טס סעזתור ענין ומוכן nlb~S, 63ו6ס
 מא סטרא. באלם אפו: מלטון עטעעום סו6 סענו*ר ולמי , %"ל ע' 5לס לנומיכו ליגוריכקוס
 *וגבוסי דעמ רמאי טס ופ" ס*רןי עימר י"ג( לך )לך פקרן טילון וכיס נעיכטן וכיס תעל6,נעסרי
 גטעומס, מרבעם ול6 סעו, *לוגי עערי וסל מעוי 5יל פטרן סל עיטור bib עיסוכ לטת S'bטפין
 *ונקלום 3כונמ שכנט"ן ודעם 0עיסור; נענוב רק נע5תס ססס ססעומ כעגור 03 מכונס 6יןכי

 י ספדינס DS(' נעיסול כפועים לסיום כרגילים ושלון ס"ס ע"ס וסילוני, 6יל נסס סעיסוכסגקר6
 ריעלומ. ול6 סענין תרגס DISp)1b1 כלם"יי מעש סחוס ל6 סת6ר סעוד ורכס עגרסי כעו לעירורמס

 ODS סייע ססנ7ל על לסורומ וסלוני S'b סעיסור סנקכ* ול"ג סרע3"ן. ע"ד לססי3 סריסוסר,שס
 13 411ן ועולייומ, עעלומ נלסי יסר סטת ססו6 ע5עו, נ3מיגת רק מיגו עימור טס כי tonpעימור
 סני(עום. ולערעס לזריע0 עוכטל ם6יכו חול hSn והרוץ ינט טסו* תמטר 1W5D3D 6מרסיחטינומ
 לנרעש 16 לזריעס 16 טר*וי מטינום גס לו ים וסוס יסר טטמ טטו6 טעלנד עיטי' סו* 611Shנל

 עוכסר סו6 סעי"כ ק5מ וקסם וטעג0 דסכס וקרקעימו סיטינ ונעוזב עיעיי ליתום נו משסנסעומ,
 מעוכר( 5ל שטס חלון טס עליו סוגם טס5עימ כחו רונ וע"מ , 3סתומ לונרעס נין סנו*ס ~ליעםנין
 *יל סס זס עטעס ססונמ כעו מוקפו. ר"ל 53לוני ינסו 3'( )5"ז 3ע7יג"ע י סכםעל

~)rS 
 סכומים,

 וכילו ביותר טחן סו6 סליל סזג3 ולפי ; כס מלוסי טסם מנעינו סאן ט3ס5ר ר(חקיף ססו*למי
 עם 6מל ס*לס ממס 6לוןי ילס סכקר* *ילן עין ים וכן מליס; OD עליו סוכם נוננו סלילכמ
 קסם סע5ו 16 וענים גסים מרמים נעל מזק blt~D ע'ם ה'( די י ל"מ )ויטלמ סמלון סמםטכס
 לוס מעוכים זרעים. לגדל 13 סעוטפע סספנוגיס כה ע"מ קלון גקר6 סעיטר 5רן סטם ככסומזק;
 לאל קלס ט0וDS 6' 6ילס וכקאי גנוקרי 3קעמ ססו* טלומס, קילס נפתלי על 3עד"ל סכתונעעס

 עלם כסל על סעפלסיס המעוללו וירץ. וירא : טס( )עב"ם לרון. קלס ססי6 זו כ6יל0סירותיס
 י סיס 060ל )נפממ לקל5מס כסרן ידענו ספסל נפממ יוסג דכססי0 ספסלי פפתח יסור ועלוילק
k~by1נערו5מו טל6 0*ורחיסי פכי ק3למ 6ל וריזומו ספלגמ ל0וכ6מ גדול ענין נזם י(מוונ טסודיענו 

 ופקיעס פסיעס טנכל עט0 ז*מ גס qb פגיי(סן 34לת מנערן ומפלו הסקו סל6ס לגדלקר5חס
 15DD תחח עקום טס 6סר עיר 6ל מולך כירך *לייחס, 1613 עד גדולם נסעמ0 ועניס רופסשירי

 גלנו ססעמ0 מתגיל ופטיעס פסיעס נכל כי מפלו עחוז עקוס ערמוק )נלסניע מסנעג0 ל*מעיניו
 סמס3לו טמיסן לקן6מס וסרי05 0ר*יי0 כלו' 060ל עפממ  לקרימס וירן ויר* h"tD1 6ליוילסמקר3

 סכי"6 תעבר. נא אל )ג( : ענעגעגען( 6י0גען ער ליעף )סיכסויעגד ס*0ל שפמת נתעדו 56לואד
 כעו סיום כסתלמ נסקל 0י0 70נר זס כי ועעוע עמי למון רק ונקסם תמגס למון ג6 6ין5ער,
 ע"כ tonyic  לממלם סמוך 33קר לנומ ראוי "ין כי לדרדסי ללכמ ללו וסם סיוס, כתוםסכתונ
9WbSb 6נוקר עדיין כי עיט רעע % יקם ג"כ 6ונר ולכן 33קל, סיותו עס עמס ר"ל מעגור כ 

 לסיוסס רק נסס כילי לביומו ל5 עיס תעע 6ער לכן לנס לרמיקס יוערכו ול6 עועעוסליכסס
 מממ וסטעגו והער י בגס עד ס0לכו סדרך עעע כפי רנס לכמי05 כעס שיכיסגלתי

 לסמתעס סעי
 נמחלת ססולכיס כפכ0נ לנכס ופערו והער )נתגנרמ, וקילס קרירומ ועדיין מטכס נוקר זס סיסכי

 סס סל6 כעומו מכס על סמיעס וזנן עמד. כומס. לחזק ססליכס קוים )נעכ היאכלוסיוס
 ס*ויל לו קרונ 15 ס5סריס עם על סיוס כמוס למון כי 013, סלמון ירכי על ססגממועין
 מטעם כמוס לסון ס"מ ומנוקר ספסר עמ על olnb ססעטי נאי נסכתת ומס נוערסיוס
 ל(י )ס'נ נסת נהים סתכ06 עעס זס לך וינוה? אסופק; על עולמם nSDn יתכעס כןוטא
 מט" עמל י'"( )580 עוד וכמוג ס5סליסי פסכנ 6מ טוכנ וסות נטם טיס 6ל סיוס כמוסוינוקו
 עעתרמ וימי סס 6ער לכן ,  למסועם לכס b'3b סנוקל כעת עחל ל"ל סטעם כחוס מטועםלכס
 כ',. )3רכומ ורנותינו ע3ו6ליס; ו0דנריס סיוס' חוס עי עעון *מ ויכו סנוקר כמסערתויגורו
 63רכע מסעם כחוס , כם57 מרינין וטפם5  7עול6 מסים 3טעס סיוס כמוס כן גס יערו ס'"(037
 )כעו סגוף נזק למניעת ob כי סימם ל6 גויס עעט כפרו ו*עגס ן סכינ וסעם6 שריר  רמותךסעומ
 וקכיס כניס מיס עליו 3נו* קרונ ססיזק יפסחו סנטר נקני 5טר סיוס נחוס כי רע"ם(טכמו3
 כן על כי תעברו אחר )ח( : 3ל73 רגלים עיפומ לכ3ומ כדי רעע ללמלח יניס עעע 5)נרלכן

ענרמס



ה יחברעשית
 כפו טש6 )6פכ 0עפרטים לנוסק ג5עלך ול6 00נ0, על עלס כן על כי לטון מ"6 נתבעבותם.

 וסעכוון D'ib, נ5ס כן ע) יסכלו, ל6 כן על כפו קנס לעון יוררו כן ע) לטון גכאפ כי קטליע3
 פיכך זס 6ין מענוכו *קל ם%6רמי פס ויכפן( , תענורו 6חל סיפר עם על ומנס עעס למסכ6ן

 לטנמ bS פ7עמכס  יויע 1t11eb כ69 ביכו *גל י ס%יל0 6מל פיד לילך סקולם עס לר(סנומסכילתם
 וכעלם קבס סול*מו מענוכו 6סל לחון  )יעמי עכעך. ענרמס, ע"כ כי חסו  לירככם ללכמ כ"6פס,
 וטפס קנס נוס וכומן סט6%ס, 6על חמרי 6ומךי 6' סו7יע חמרי כפו  ג6כיעס( )ווייל'יען

 חדרנותו ; נ6כילס סירך Sb כמכס למזק לכס %תך ופן ירך עותי ס6תס יען , 1S5bל%ילמס
 כן DSn ענלתס, כן על כי תמ"ס ספכוון וזס לטול, סעיועד לזען ס5סליסי 'קע"ת סי6םכעמ לי 1%6, תעהתס יענעו 33 לחולטיו ו030 עעט לתת ע71 וסוקיף לייזעט(, דוך נייחל)57
 34( )מופעים כן לינת יכין ול* וכפו ינרמ, ונוענו ימס מסיי ל'7( )טמומ ינרמ כן כפונעורס

 סיקליכע )לעכעע, כן פסלם 04זענס, סכנם לסת כש6( )טס כן לידס מקו ול6 וכסלך,ככ"י
 ומומגיס ס%מס 19Wb זס( D~D )נ6נ7ר( ורוחמינו 6זיענמון. טירומ6 63יסון כיין כנין וכתינוק5ייט('
 סיס ויותר ככס מעטם למון על יעורבו סמפלמיס תע11ר,. כן למבריכו: קרונ 6101 %6י,לנום
 נעמי( לועללטס

~3eW 
 ועכניס לנימו 6ורחיס מסכנים נעי(,ינ כי כן, ylb 11Wb סע7לן ונ8)

 מסלפת ו6ף פםלוי וליינות קורומיו 53ל לסמלוכן לנוי קותו פכנ7יס טיכס נסס oDn כנהS~pn סו* 1S'bll ס*ורמיס ניקבת טפתכנ7 ל0ס לסורות יפומ מגיס t~r)D לידס ער6ס ומסמסנע*כל
 סיעתו וממעסיו נוטעיו )0כ16ת פנע0שנ סעכונד )ס6ולס עסל6וי *ן ע"פ נעסיק 3לג כןסו6
 לו מרקס 00סך olnb 06 כי כהו, טפפתופף נעיי קליו ככוי ינסיל סו6 כטילו כע0"3כ7עמ
 ס6וכמ עול פס6מ tb~S לנימו מיכגיקוסו נפם )ו ס6מ והזר נעס"נ טיכניסו 3פר( ויתכ73מיסמס
1'SDכע0"כי ירפס כקמר ול6 מגעי("ג ככוי סעקנל סו6 וסוף k~tS1 סלית *מרי on~b למס 
 פסיגים סיו 06 0נס , ל5וכו יפלטו 6ס לננו סממת לסס וסר6ס 56לו למעון עמטס ססמילומוגויל
 סו6 ס36רסס ככוונמו, ג"כ טכווגמס דנורס פמטייעומ יגריס סיס נעמסי כן לפון 37ריועל

 וסיף עלייתי כוסס עמסם ססמ7לחזו כל כי 3זס ויורו נכחי מעסם טפלו לכן פינס, כ3הספקנל
 סלט וקמי פטר לכי 51'ל קיר לסין סו6 לס%פרמש מאש. שלש מהרי )ו( : ומהירמסלכנו7ס
,o'bpרעעס1ריק( ססל5ס נסכפמ סעכין וקולס( סעסירוון ולנ כסת 7נלליגל סמפטי טמע כן כי חקכון סוס כ6ן 6ון כי ינין bS~ bdlt~S ל6סייס ייעכיכיס ל" פסיו)וטעלומ סחיטת ויעזונ י 
 וזמו ססעוררוסי לסורות כקוף 0קלי6ס היפן עס פעסלם( פיינסטען 7עקppbbb  ררייי )געסוויכ7! 3ל"6 יתבכין onnS נוכל וכפורו י ל60% עמו מפס כי לעלען ספוננווזי(עסליוס

 תנין  ממוחי
 7עק )ספל6כע סנות*וס סנפם לנלי ונין פעלסט%6עם(  7עק )טפל*כע סממכלס טנפםיהלי
5(9W~DDD )ערסי כל לס לגער %יך נעלס 5ין עין טונת 0" 50סס 6ס סלת. קמח : )לתא 

 6מ תכין לננס טונ D~DW סים כי טנית, Sb סג* ככנר 5ורמ למני המעיר ספסונמיסס7נרש
 לקמם 0יטנ ניר לתזכיר *לרסס סס*ליך ולפי סככ3ד, לערך 3על0 דעת לפי כרמוי פסונמסיומר
 עומד, בנרי סיס ונרסעי( כנעיכם לעוגות,  ווט  סי1מינז מל  לעעילן )זט יסולת ו5ת  סקריי6ת

 דייק לכן , סקלת ען ול6 מגרוע סקפמ פן טתקח חום7ס סיס לס ע63ר סיט ל6 טילו k~tDטיכ6ס
 61"5 פטווציס ו70נרי5 נ*ורמיס. 0% עיכי' ס*טס עכלן nsp וכתיג קפמ כתיג פ"ז( )ב"פ יוסקר'

 קעמ כין טפמלק סלסלם לגרי עס עקכיעיס opb י5מק ר' 77נרי לוסל כח"י עס b~txnלינרי
 c~nb סיpD5' 6 373לי-ל' מס כתג ולמ"י ועת6מ7יסי עכווגיס סניסס טדנלי סי* המפוךלםלת,
 עס סתריך יעקנ עיון נעל וסרג עספעןי יימק ר' סו5י6 לעס ייעתי ול6 סלמי 6על וסוטקפח
 7)ך6 לימג6 יתוכ על עס7ו י5חק רי דגרי כי תורך, bSS וסות נ7חושס, וסוקיף רנל'יג7גרי
-וכקעור  , סלת %3לת וי"ו ממך ול7כריסס לסלם, קעמ סגין מסכיל עלנה~יכו לגו ע* עכ"פ 
 למ"כ נומס עעו, 7Db כ37ר ונמסנ פגעו י~* וסוך נקונמ ככלל טסקלמ וכפגי סו* ססרונוועעס
 גספם ככלל ססירמ עמכי רניס למון עפצו vnb ול6 וי"ו מחסל זנולס עפי ירמ סונמ נ'()ס3קוק
ופקנל

~lbk1 סתגו*ס גרעיכי על נכלל סוכם קפמ ססס וירכס קרונים: כיחם וטניסס %פכוי 
 טסינן כגון י iS)bnS ומועלם קורך bD 003'1 סמלקיס עוי נו סגתעלגו טסם כפו וטחוקיססעחוכיס
 קעח נקרם לכן טגטמן,  יין שעולב ינכל  קפח י"7(  ייטווס ים"י וכזע 70ק, ועפלולימוסעהכע
 וספסו3ח סמפוט מחלק על למרט סונמ סלת ומס סגרעיגיס' וסתעעכומ פמוי ל"צ ספמויע"ם

 לפ6כל מועלת 3ו ם6ין כל סגיסול ע"י ממס וסוקל סלמכם קמלי סמנו5ס מגרעיני ל73וסגט6ר
 כזולם כקכ5 לכן צורך נו סיין לנגס עפרורית כעין ססו6 מיק סקפמ וגס וסעורסן ספונןכנון
 ותרועתך. כלסלת 3על3ומ לרוכל סלו כפו ומחסינות סטכם ססול5תו קלל סרם כעין משינומו DDעל
 פסקליפס סעפהלת סת3ו6ס מקרי ערכי נלסון וגס i'DD על ומתמסנ מתלופס כעעיי עפמוללעודך

0חילוג0



 חחבראשית84
 פענין מלת נסס ניותר וסמקי סעזוכך סקפמ כקרם *על ולמ"פ עעסל(. )מינעם מלס נמסססעונ0
 היעי ומא מס )ללס" מעגינו  ומרופפךלסלם

 לגחיכ"
 כסערו עמלתך וכעכין 03 חוור 03 מזול

 ג"כ וסוס וחבקוק מסלים ע3עזפורי מלס פלס ופזם כטומי שיותר נחרך ומכס מכס 3מזרסספמ7לס
 )וויעיערס5לענ7(, ספעס עוי וי:פזעור שסיר סרק כעכבן טימזיר סיפן וסול וסכסליי יאוזכר(ענין
 מעסק ע"מ וכן ן עקלם נסס ז0 פטעס נקר* ומכס מגס ומכיס 3עו3ליס ערוצי( מסעים 13 סיםוכע

 עגחחם מל ס0מטין ע"ו( )עגמות וקערו tnsp נקרם ונקי קב לטע* נקעם לעסות סלייךסעפני4
 סקעמ וע6 סיטנ סלו וסחרכן מקליפס לספיר כדי וסו* 3עיסי4 עקות 01' סיפם עקות ג'לטיכוס
 50לכתי סקעח. למוזקקות עלוג0 שכיעס D"1D ם~יך 510 עורס 0תס  7פליג לאי ו6ף מותל,קך
 על נגוייס סד3ריסס פנין 53ין וסי נעכין רצותינו 373רי סעגעגס TnbS ספייתי DS' גוסקהת
 יספם bS וסגם סעלמ סלמון לנעלי ספוגח SDb3 'DS. מנס ונו' יגרה איה )מ( סלמון: מכסי76ני
 נלסון סם5לוסו 5מר ונ"ל , פט פקוס זו cSnS 5ין b"S) 6י לפעלס וכעקם סממ7סות 7373כ"6
 , "יכס( נפלת לעיל )כע"מ פס 5יכג0 ונזוע כעתעיי כ"6 עוסנס וזקרם ליעת 13 ספכוון ספין5יס

 עויך ס5תס כעס וביותר ססולמןי ועעריכומ פעילות ססנטיס מעולס עגסג תטגס סי5 עיועכלופל
 ול5  "לן וססניס סעונריס  6מ לסעס 0י5 סמעעו7 כס סל5וי ען סיס סעילס ען ומולסחלום
 טעוכעת נעם סיום חים 7נל סו6 נטעת כלופר נחסלי סכס נלסון ססינ לכן כמך, גתטהם5תס
 נחסל; סירס יוטנס b'cn סענריסי 3יעיס נז0 לרכס מפך ס*ורחיס סכגכזת 53רכי עססתילחםע5ע0
 חיה. כעת )י( : 3לס"י עונית לנותינו כדעת *ולחס מזלת 0תח7סות 37ליו נחתל סגכללויפסל
 כפו פ0ננמו5ל עופטט סונקלס מס ח" עלת למעתו )לס"י(, וקייוניס מלעיס כולכם טמסיוכעת
 , עתים עיני עני ים כי 3זס וסעכוון נקנסי נלסון סונקלס מעות לו3 כי , 3)נליפו"ס( )סיו"7חיומ
 נסלעומ מונחה טל ומגיס ונתם, עת וגקל5ו מייס סל %יגס 5על סל טניס עתם, ועם מיסעם

 סנינו ל6 ורוו"י( ורמ"ד 5ייע(, )לענענייגע מיס עמ וגקר6ו חיים סל מגיס סס וכיועססמלייות
 לסקדיס סלמון עירך מגריס כי י 3ן ולסרס כספך 6ער ,Tu ונפקוק לשרה. בן : u~g' דעתכן

 ו0עערס לך נמתי 0ע7ס כעו מטפל, 6ת ולמחל וטממונ מעיקר 6מממלם
~Cb 

 גתמי0 לך 13
 5גסיס 3ין גס עתנס  לסיומו ורבוי מסוג 737 מסו% לפי סגוףי  לפלס סנתינס פעולם כהיםסקרים
 כדן  לפמנס סר6וי סמסונ 0"ים סו6 פי נבור רק ס6יננו לסי "מריו 63 סגוף עלם לכןג7וליסי
 תחלם יזכיר כבלסי חטוניס otl:)b נין נתיגס עכרי וגלועס פמומס סם7ס נערך עסי6 סעערסהפנס
 מסיס יופן 53יזס ו53ור כטפל המריו נ6ס סגמיכס ופעולת מלך, סו* זס גט כלופר לך סגוףעלת
 נעפל פוקי פספע סוי יכענו ונעפל כתיג שוי *לו נעפל וכססו ס"ס( )מולין יפרו ועזםעלו;
 ונמן מגיטין( )רפ"ח וכ"י 37רי נכל ססכמוי עספע נעמר וכססו 7כתינ סממי 5מר נ37רול5
 ויימר ספכוון סעיקל יק7יס לעולס כי סריסותי(, לכ"ע עטעע יתנגו וגידם כתינ ע7ל5גירס
 מנום* לסק7יס , תרגיע ל6 כלביס כספתך לוזיר שרבוי ען סיס וס וליסוי לנבור; elb סבינוסטסל
 תורס סיערס נע3יעימ וכן : רם"י ע"ם 3'( כ"3 ))נכות 63)נת עליו עקינ5 ר' דרם לכן להמרוול*
 סל6וי ען וסיס סעיקל  כ6ן ססו6 ספעולס  סלילת סק7יעס ול5 מזער, לס וכרעך 39rD ל5ט7ך
 ל5ו cib טעולת עסלילס יורם ספעולס סלילת וונס6חרס כרפך, תזעול ל" סדך מזרע bSלוער

 נין מלסוגות סנדל וז0 ; 6'( נ' קטן ונועי )עי נכלל וסנכרפך טנם7ך כלטכס כל 07"0דוק*
 637נ פיסי על סתווי 7עיקר תיבעו( ולזניו )6פו ט6ס סק7יס 37עור6ס , פורכס וצין ס36ומכנוי

 7נ6ס 360, על שלווי עיקר י3זס מונך( ו"ת מניך "מ הכנד -3bk סקייס ונכנו7ס טבעי.סוי
 כ6ן סעיקר ססו6 ס3ן מוצת סקדיס ס3ן נטורת ג3י וכן רנומינו. ט0תעוררו כפו טנעייסו6

 ומקף( 1Db טמרי D)tb ; לסיס ו"על ס0ול7ס תפיס עעי יזכיר ו5חצ , עצו הוגנת ס3סולס5סי
 וטרי( 3ן תלי ססעפמ0 ר"ל לספמתס כ"6 לעלעס לס עגעת סנן תולית נסוכם סטין למטנססלם
S1anשעגו *ער סגוף סק7יס ן גן ולסרס לטון ספנסר סס 5ער ולכן גככי( על ותלד )ע"ד חומו 
 טס כעמל סו6 0גול7 וסנן כוונמס ספך לסורות 03 ספכוון סעיקר 0י6 סס כי מסולדי(מסיס
 : ע"ם( תסרף ו70ר 3"ם כתינ 0מס %7ערי' 3פ0 ע"ס 3פחמיס )ונ"ע "חריו %3 לכןכעלעל
 03 ס3תכס סכונם %3רן ונוסגמס ופ"ם יטן' 3רו5יס ו503ר זקן, יחפר מי ננעל זקנים.)יא(

 0750 רעמן כת3 ביטים. באים : )לל"ס( מלסו 63לז יזקין 05 ייעל לעיון 731לך גוסג0'תרסיס

 35ל 6על5, יעיך ערסל %ת כלמון טלו סס כי יעיו ויקלטו , 3יעיס עועי יקלט נמלומוניעי
 ממרת 3"רן כ63 ס0ו6 עפכי , 3יעיס 63 יקרי 3יוכו 6דס 3גי ערוי רייס יפיס וימים יזקיןכעטר
 יגייס על. סיורם פתומס סנל'מ לפס ל37ריו ע"כ' יום 5ל עיוס בחרת לעיר 631 פעירנוסע

 נ"ל לכן וכיומם, 7171 כיסועע ביותר ספעל0 גדולי 53גמיס רק זו פליקס ע65גו ל6 גסי7ועיס,
'9Dbמלום לוגו טבע 7%0ס מזעני נמיי כי עוה"ב, ומיי עוה"ז לחיי גס ימעטו ולילם יוס ממעות 

סר(מגר(



ה יחבראשית
 געועכלומ סכסס 6ת מכהס לילט וחטכמ סרומניותי ססטגומ געכגי טעיומ Sb מועןסססגס

 גיותיו כל על על6 טו6 סנםעות 3עולס לנפס סעיוע7 סרוחכי מיי 6ענס)ג"סטעסיוגקעלסייט(,
 סיוס ו*ול סכפעי לעיגי געליל וכר6ומ כגלומ סי7יעומ )נ5פוני וכל ס6ססריומי סל)ניומ )ניגיעכל
 סגסם 6ור וקוטן לעיעוי ללילס 7וונס עוס"ז כ)נ6)נרס )פערקלירוכג(, סנפם ננמי ססת*יר

 סטת7לותס כל סעעלס C)b' וסנס סגפם; עיגי "mb לגו7ל ליוס, 7ועס ועו"סנ עיונומי3ססכלות
 ו6חלימך 3חייך מל*ס עול)נך )כ)נ6)נלס עו"סני חיי 7וג)נמ לוחניס נעקקיס סנפם חיי נעו"סזלמיומ

 ויוטיפו סכלס ויתחזק מכעמס מר3ס גוסס כחומ ויפחי7ו וגחלסיס מעזקיכיס עו7 וכללעו"סנ(,
 ממנ7ל ססטגס 6ור t(Ot'SD עמייסנת יעמס סעזקיכיס כ"ז תורס זנךי )כע6תר סלעומס עלטלעות
 וי3ו*ו ילכו מעיי כי עיגיסס 91bb ימטיכו bS סחכ)נומ ע5פוגי עגני כפמומיססי 33תי מעייוממרגס
 יענער 6ין )פירטוו*נ7עלני ניעיס 63יס נעלי5ת ל7עמי סנכפ זסו 5ור; וכולן עיוגומ3ססכלות

 לחיי עפולם עפולס, 3פילון 3י)ניס otbJ )3)נ"ר( ור6יסי עיגיסס;  ר5ומ לגודל 5ייט(ליכטסיללען
 יועין 63יגון 3יעיס 63 קכ"ט( סרס )חיי וסעכ7רם3"י יסר; ו6ורח )נסולם )נקוס כלוערעו"סנ,
1'biD63עון 3י)ניס 63 וקן 361רסס ק)נ"3( )מול7מ ו6תר , 7)נסוניגומ5 3רז5 ידיעין יוונין 63יגון 
 כ7ין קי3 ו6יסו 7גכרןנרוורין

~trh 
 )מיי סנעלס ו3)נירם סיוס נכון ע7 ו5ור סולך כ7"6 וכרויל

 )נת6ח7יס וס37ריס לילסי ססו6 3עו"סז ול6 י)ניסי ססו6 סעולס 53ותו 3י)ניס 63 קכ"ו(מרס
 5ייט( Dubibn )פער"7ע. סניומ וממ זונן סו5 לר3ותיגו ע7כס עדנה. לי היתה )יב( :373ריגו
 ימלפון ע7גין מ3עין ע7כי(, וסזען י(עת מגקל5 4לעי 3למו7וכעולגל

 )7גי~
 ועין זען ע7 ' י"ג( ד

 ס'( ס"י )יטעיס ע7יס וכנג7 וכן )5ייט( סזען על )נועי טס ענרי נלטון לו ו7ועס י"3( 7')סס
 63, 3זעכו ס*ולח כי ק3וע, זען לזס יס סרו3 סעל ולפי סנ7ומי וסמ לעמ סעיוח7 3ג7כלו)נר

 נעקוס ענר סו6 לסעפרסיס סיתס  ועלמ לזס. סק3וע וסזען סעמ ע"ם ע7גס סס עליו סוגחלכן
 סו6 לסעפרסיס זקנתי. ואני )יג( כעטעעו: ענר לסון ג7וח. פלסס יוס ס53ומו וללנומינועמי7.
 6מגס געורס, סכחמס סו6 5חקמי ל6 סלס כס6)נרס ולפי"ז 3לומיי 5חרי סי6 ס6)נרס עס3ע5עו

 תפני למגומ 7)נומל ולסולומ זקןי ו75וגי ס5תלס )נעס עסוגס סו5  זקנמי ו5כי סונ6ערלר3ומינו
 סרו5ס 6גכי כי  תלל7מ, ~Db"nkl לי 5ין סע5ייי סי6 סימס, 3לומי 6חרי מרס ו)51ער סלוס,דרכי
qb7ים ט)נליו זקן וי7וכי רק סנ7ומ. וחמ לי גתח7ם כסיוס כגסיס. 5ורח עעגי מ7ל סנס סע 
 לר*ונן 7ועס זס כי כלל. סכחמס כ6ן 6ין 5חקמי. ל6 כן 5מרי כס5ערס 6"כ ג7ולס, עניעסכ6ן

,9WbDכ6ונן 6ער זס לעס לח3ירו ס6וער סעעון 7נרי סועע וסו6 מ6ניסן ול6 ענניס סיוס 6וכל 
 סל6 5ונרמי סל6 6גי נסנע ר5ונן. יסנ 6לס 7נריס סעיעמ SD 05 עגניס. סיוס 'S)bסל6
 סעליך 37רי סרס כססונעס ככס סקר, ססנועמו ר5ונן 6מ למפוח סגוכל עגניסי סיוסל6כול
 קר6 67ער סו6 ועס סקר. כ6ן 6ין 5חקמי לSb 5'1 וססינס )נ5י7ס ס)נניעס על ס5חוקסמולס
 סמתימ דעמסונס געור. 6עמ 5יכו ע"ונ גתורס ככחסס 3מעו3מס qb 1'bD 7ע"ע ץ טרר(ומכמם
bS.נעומו 5חקמי(5מקס סל6 עמ tss) וינל S17a לסזסר עעלס 6כמי 5ריכיס כעס ע7 3זס 'לע7גו 

 6עמ ס*יכו 7גר עעסעעומו כסים ת"ע סקר, יינו 3ע5עומו סס7נור qb ן סטקר נרסמעלסלכד
 ל*ומו נ7ול גגות יסיס געורס סכמסס סיס ט7נורס פסט ולתפרסי עעגו: לסרחיק סר6וי עןגעור,
 למזק סכפל יהיה. היו )יח( : תועלמ לל5 ונעלס 5גסי  )נגנומ ל37ר סתולס )נ7רך ו5יןס75קמ.
 tDDD'D), )6'סל לסמומו 6תס 5ריכיס טעעו חסמס סמס י עכינו לפי נכ"ע וכן יסיס ון6יכלוונר
 ירעתיו. כי )יט( : )רל"מ( נו טעעו ועוע7 ימר מפת 6יכס כלס הועיסס מעזנ עזנ יועמעומ
 6גי 6מל ט37ר 5מ 716יעסו כלוער עמיוי י7 כי 6ער ע5נרסס 5גי סננכסס ס6ער )נסכג7

 יר5 כי י7עמי עמס וכעו סו7יעוניןי 7תרגועו ן ק)נ"ז( )מסליס י7עוס 3ל )נססטיס כעועומס,
 3עס 3נסלח עוזכר עסנניס סעליס וכס5ר , סו7עמי כעו י7עמי וסרם3"ס סרח"ג ספ" 6מס5לסיס
 ויסיו י ס6לס סרסעיס עוגם טעס סנ5יס 7ורומ טי7עו כ7י י סו5 סכויעס קנת ויער Sb';ס5עק
 קלקלו 1Sb נסני כי ותמפט"י 5יקס וסערו וגו' י5וס יטר "לתען וז"ס כמענותיסס, ונלעסותנסעריס
 לענייס סגימן כ6ן 75קט וסס ט"Sh~rnt) ;)1 סגני6 כע7ומ סחזיקוי bS ו35יון עכי יי קדוסי6נסי
 סריבטי בעעסס לנומיגו ע7נרי כגויצ וסעעפט ס7ין עומו וכן ; )5לע6זען( וסנדי3ות סמניגסע75

 סיזכו סנס יסיס וסעעפט ס~קי( ומעירמ רם"י. D"D כ"ח( )5יונ רגל תני "נסכחיס ג5ערועליסס
Sbס)ניוע7 סג5חיומ סטונומ 

~rSb 
 ס' ע*ער על עוקנ וסו6 י וגו' ס' b'JD לעען וזסו סיי ע6מ

 13פטיסס 3כיי טיוכו נדי סכונטי חבמ  טיוריעסו )ויס יסיס  סיסרון  ססכלימ וטע)נו י7עמיו,כי
  כעו סבייי  נ%קוט ס' סניי ויפר  י3רסס. יל דנרתי יטר סטי3 ד3רי  3סס לקייס ריוייסויסיו
 טו6 כך סכי6 לעען פי' ורס"י כ"7. י"ט לקען ס' ת5מ S~b רם"י וכ)נ"ם גסי 5ער ,bS לונךנמי
 סערו ל3גיו)נלוס

 דרך,
 ע")נ לענוך ס' נעיגי סי75ק כי עי7 קסס 36רסס, על ס' סי3י5 כ7י ס'

לק3ל



 וקבראובת86

 טקר5ו עם וכל חפן; סוabs 6 כי %יקם, עטפע עטות דרכו סו6 ופס ה. דרך פים:לקרל
 טומר 73רכיו מולך .גקר5 ושקיע עמפפ מקד ומעומס ילכיס ספקל6 נלסון כקרץ עיח2מכעיס
 06 לטסט 06 כסיומיו עס עמגסג *יך טותן ולדעת 63פתמן לסטכיל נמנומיו וסעמ3ונן ;דרכיו
 וכעיט ס'. נעיכי מן ספ6% ומא מעקר*, נכל ה' את יורע כקרץ ימי %ס ועל גוי עללסיד
 עסמע ועמס ונף סל6 תגיך יתסיס על וניעל חן, b~nb לכנען א7ען דרכיך כ6 סוייעכיעמס
 י ומעמו יסוכו על סכסל6ומ נסקילת כ"כ 60"5 עזם ענו6ר , ס' נ5ס יומי סדעמ סיbik~ 6ו5יקי4
 %עקם זעקם זעקת. )כ( : )כלים( ס' 6מ יעם נקכ6מ סי6 קומן סיויע לעי יככיו מעיכת רקכי
 ברקליס סי6 סועים 5נל וגו', סמלך Sb %קרן כעו ל076,  ע75ס גס ועסעסיס היקר(, 6כר4 עלמן

 ואראה נא אריה )כא( : )סג"ל( סעל0עס *ק?פמ לקראת ואקס זעקס ימעסו כפעל ושנכיןל73ו,
 כידיעס סעסתפק לטון זס נע6ע? ים לסעפרסיס 76עס. ל6 ו6ס כלם עטו Sb' סנ6ס%עקמס
 מספק; ויכטת לסנלל לעעגחס סעפרסיס ס*ריכו לכן עקופקת, לקייעס 1S5b עקום 61יןמכליון לנלי סעתייוו2 יויע ימ' ולסיומו ספוכו; 6עטס ל5י ו6ס כן, 6עסס סינר יסים 06 5ר6ססינרי
 פתרון מסלם נסננ*ר וסו*: סי7יעס, עקוסק כערער nb3S מכרע מעקל* עלמון *יןולרעמי
 ירנר סנינוני שספר ילס  (9Dh סרטיי 4ע וסוסי לנישני %יוסר  סישן נלסועו ם5ין דעמעלות,
ODDטלס כ"י( כרקען רם"י וכ"כ  וללפופי  נ%יגיס סרינ"פ  כס"ט פגרי  נלסון  יפסס פמיר  כלעין 
 כמו. עתידי נלסון ומעעיס עגל כלצון פעעיס סוס למון כל וכן עכלם, ספגי ערס לדגר%לס
 סיס 5יונ, סיס 9D1b כי בודי, טויסס ופירום  עתיד סלי וזיוג יעמי( ככס ענר סרי 6יונ*על
 וקרסולו נסוס  לזמן שיוסר סי' טכהזכיס סשסרתימ ס%וקדקי0 כיפם bSn חס ת"ל.  כך.פוסס
 4ען עיוסד ס" נלס"ק סטין נזמי ריסונים  דין סטיק רוו"ס  שכיול שבדקוק  גן  פועל'געתי
 bs וסענרי גדולי עגלי סונמ*מר ונין סקו7ס 3ין סו6 כי 63עמן ע5י*ומ לו סטין נעגולסייוס
 קר*וסו SDID גינוני ס*0לוגיס טיקר6ו ועם וסעתיי, מענר 63עמ סנע"יס גנוליס סגי כ"6ימען

 ארדה מלפניכו 3עקל6 6סי מעמיל" עכ"ז *וער וסכם 6געגעיס(י )כמונען מפועל מססקיעוניס
 nSies וסס"6 רוהט, סכני ~cb9 ופי' יוכיי סנני הריס ופי' מסוסי זרן על פס יסעסו מסאראה

 45, ס63ס נעלס ס"6 כעו הטלי עלס נפקוס ס63ס ס"6 כ"6 סם6לס ס"6 6יגגסס%עקסס
 וכן סט(י סלע3"ן )כע"ס כקל* סו6 *טל פי' *לו יקר6 ססו6 כעו סעקכD"D 5 כסגםולנוס
 דועס , וסרע"ם סכ36"ע כפירוס כלסי כעו כלסי נכליומ. נטיס מסוסינו סרו*סי מעוקלססקדיס

 לידס *עמס זים ל6 06 וכן י( )יטעים רניס כמיס ל6 06 כעו ל6, ו6ס ינחם; גרם כלסלו
 כפו *דעס, : )וו6סכליך( כך יסיס נקעת ול"ל ניכט( )י3 סיפסר עס מספך יורו 6מר OiD)t)פ'
 עמא *מפרע: טמ"6 וכעו עונם ופרעון יסורין ענין , פולי וגוע סכום, הנסי 6ת .כססוייע
 מעסו סלו*ס 5גכי ויגס 7עתס, q1DS יורד סגני כוס: מלפכינו 3עקר6 סעכוון ס"לס סעלומפמרון
 מהתמס 6מ ע4סס 6פקוי bS ז6מ מעל עלייתי(, )נ*עמ ס5עקס 5לי נ5ס כהמר מרע( )6מכלס

 נם דפרסת עסס יbS %3 ועמס נעלמ כוי"ו למעיי סוbS , 5 ו6ס עעלמ ולו ולסענטס?ליקרת
 י7יערן כירך סל6 ג"כ סניכוסו זס( ע"ע )נע7לס ורכותינו 3ני. 6717י 5ת ולקסת געלםוכויו

 נעם 5ז ממסלסעס  סנו7עס ייגעקס על ולועז סי7יעס כס"ט סכ5עקמס סל ס"6 עי' כיעקוסקס,
 לסמוק ענקם 5גי Db Db" , צערו 76ער( bS וטס על וכן : *0מ רינס עס נרסעססתעוללו

 למסמיר לי סיס רמתיס ע7ס מלסי qb לקונס ע"כ. למתוק, *ומי וזגים היגס ריגם סל7עס
 ונטיס י7יעס לערער פנצ'ר סעקר6 ונוס סר0וניס עונדת מעניר כי *מר סדין  )71ת סגםפניס'
 לפגי TW19 עוינו וס' לכתוב ס"ל ה'. לפני עומד עודנו ואברהם )כב( : ית' Sb'1ככהוי
 מסיגם לוער  סכותס 5ין ע"ס(, י 3כ5מית על3ותיע )ממ"י זס סו6 ואפריס תקון 5bSbגרסס
 סיזייף נעמיס  075 6ין כי חלילם סק7וסס נתורמינו עס 7נר 075סוס

~Dp 
 וייסתי 5גי ויצער

 פכ"נ( ע"ג סעקריס נעל )כע"מ 3זס כונמס 6נל זס סו6 קופריס מקון יצערו ואיך וכך כךומקנסי
 כנריו מעתקן כקופר hib סי' bS סכמו3 ססיכס וע5 כן, לסיום ראוי סיס ססרסס ונסך עביןטלפי
 )סער%וו*גען( סגעס גקר*ס הכגס לפקוס 15 וגמול לעלך ססקר3ס ויגיה. )בג( : עעלט כלפי כנודדרך
 סעסמעי Sb וגבסו יצער 6יס 33ן לכן כולסי וכן ס' Sb סלגםיס י סמועס Sb כגטסס לעטכפו

 ס5לסיס Sb נעי4"נ וגקלנ ועיים לעספע, 5ליכס וקרנתי כ5עכ גר(קג"ס bh וגו', 76וכיווסגינו
 אוצי. )כד( )לל"ם(: ווער7ען( ס"לגענל6כע (ss~t ססופפ נעלוס נקרנ ימי כרמו, על קרינםסו6
 נ7נלי סלוע סע6 לסון וסו לכנויי ל6 נו כ7ונומ'יסו7 ומיו"ד מספקי על כופלת סעכין עלמסו5

 )5וויי5לער(, S'lb נקרש סך3ריס לכל ושנספק עזס; עסמעף 6ונמ 7נל סס כי ונלעסלכוסינו;
 כממו גס סעיעיש כממו 6מר )סקעפעיקער( נלעונס סגקר6 סקדונוכיס נין כס סימם כיוייענו

 ס*עתומ 03' גאון ר"מ )וסזכירס לעומם ול6 ליצוע ל* כלל 7נל לסוס 5)נמ 6ין כי ומעלוסעו0סומ
1ס7עות



15 יחבעששית
 פיקסס "עפע מ" תשמש. הלש תספה השף : )רוהס 63עת *ויליס סכקר6יס יחס ו6ל6ויגיעכם(,

 סענ6ר לם"7 יוקריך ונמכם יאריק; 6מ לסעיס לך cS~Sn ס%יקש, ככוס כמניל לרסעיס ס60ול6
 כעני( ל6 תדייין 0רסעיס 6מ גס ס75יקיס םי5ילו ל0תסלל סוייף 6יך , זו סנמפלס סממילוסליעג
 )לל911ס(ו מס כך סכמ1ני0 עול ום (tss קמילס %ז *ז סענאל DS1' נינלי' ס ע סל6סת,על

 יסומ ולרכס 6זלחיס %יקים מעסיס יעשו*ולי
 3מי

 מ60 ול* סתחפ0 וסף 3ס, ס0ס מעיל
 ילע ול6 עול7מס 363ין ירקו 5יככס כי למכלימם, כלוער ס75יקיס לזוען לqb 6 0י(61לפקרם
 י60 נענורס נס כ"6 ס75יקיס IDDS לנד bS כי ססס מסונמ 1bh 1סימס לך. מלילס ע"ע ?ל33ס

 וקולס סעקועהם: לכל וסייגו ספקות ימר לכל כלוער סעקוס לכל כ"6 נתוכ0 יעייקיס 6טרמעיר לני ול* גלני, סיען דרך סס יפשו ob כי תמוסניססי ול* ונעסמממס bS ס5ינס qbלרסעיס
 והער מוסיף ולכן סג7ולסי סי6 כי מנזולתס יומר ס75יקיס רנוי מנס לחסוי ים כי , וסרוססזכיכ
 סעיר נמוך 16 סעיר נמוך וטעם 6מרמ; עיר טפילו bih 7וק1bS 6 ח7וס כי לסורומ סעירנמיך
1b5waסו* חולין מעקצות. לך חללה )כה( נעגולס: סעקוס לכל ונם*תי טמסיס 6יזס תסי' סס 
 קדם. 1SSn כטניס קים' טרי ולמלל כונו סק7וסס מסך וסו* SSn וטרמו יליע(' ומ"ת )רמשילך

 סעתרגס סכ0 7יכי, pl'b קועט* )נמורגס לי חלילם olb) '0 ג'( )ס"5 וכן , 7עך מעון קומט*61"מ
 6ענס סמסינוס; וגריעומ וממרון פמיתומ י% Sb'1 לייחפ ~bS ושלסיסי 6ל ס"ס תנין73נור
 ס5יגס עם ולתוגנלמ ומפרוןי פמימות 3מטונעומו סיס כוס 3ונ*ער 36ל0ס 3מל )נר( על לסמנוגןים
 מסליו לחלל רצוי ס" ועור ; סונעלס *ים ללעסו D'b נין גס רצוי ם"יגו זס 37ולו סמורםש1
 6מכס, %5יק 06 לי מלילס כ"ז( )6י31 וכן 6עטס, 06 לי מלילס כ"י( (bwD כעו , 06עלס

 מיורט 6חריו עיס 03מחנרות S~b bS י 0כ713 ומזיון מלול יסיס 7370 ס3עעיימ סעכוון נכז0כי
 רעי עסות לנלי מללוי S3S' ספ" לע, כל עעםחם ידו וסוער עמללו ט3מ סוער כעו 0סליסי,על
 יוסך וסו* עסתם, לחלי פי' עעסות תלת 61"כ מטוסי לרלי ל"ו( )לקען לי ממטו קומך ויסמוךוכן

 עם כעו עעסומ עלת ~D9D ווין וי(נזיון; ממלול מגרוס ל6 סעסי' ססלילמ כ6ן, כע*עלי(עכוון
 ספירוסס י"ז(י )ירסיס מרי שעסות יונים ול6 פעו , )מעיני( שמטקס עעסות וירד כעניןייועל
 ולותר לוו78 עס לי(תמ3ר קיוי סיס ויומר לגסעךי פוזזך *ין כ6ן כי סכיי עעסיית חט6מעעסיימ
 סו5 חלילס *ועל ריש* 037 ונידרס כ"3(; )יסוטע 3ס' לערוי לגו מלילם כעו י לעסתם לךחלילם
 לך, סו* מול לך סלילם סס6, כי פ' ונמנחוע* לך, 610 73יי' סמרת גירם* לך; סו6 נריי'לך
 עלס לפרם וגזל מלילס; נעלת לכונו ידעתי ול6 ומללס. זוגם *טס כענין לך סו6 נכריוי"6
 , י"ג( )עס יעיס ם3עת ויומל יי"י( )ס"Smn 6 יעים ~DD3 תעגין ועכוב סעמנס למון ס יל למ

 )3עי3ל 37רו של ל6 5יינס*ליען( , )וו*לטען ווועד זונן עי 7370 ונטיל עכור עס 0עתנ0סטעעו
 רוו"ס ס" )גר*םית( ס' 3עס לקרום סומל *ז גררו, זונן ויעכב יפמין ל* סרס3"ס ממירםלע"ר(
  יטעכב ל6 כי( )5יונ טונו יחיל ל6 ע"פ וכן ס', oa3 י(ררי*ס סגת3טלס ונטולי קמולענין

 סחן וקרונ י )"כי(6לטענ7( עכנ0 עבין פי' ס'( )קסלמ מולס לעס ים י 6כ60ליען( י)6ויפנליינען
 נדגר שגוסס עליצות סעגינס 7י( )6יכס י7יס 03 חלו ל* י"ס( )מוסע נעריו מרב ומלטלעכין
 ססימיס ננין פענין יעיס מנעת ויחל 3גח רחקו נ7נלי ]ועי נוסען( )ס6פטען, רב זען 3ווסיומו

 עלעסות וסמעכנ כ6 מעמן ש' , סוס כ37ר מעטות לך חלילס ולפי"ז סקול6[,  דעת ומגוסעכיקו7ומ
 ייכעס לכן , נקשית עלס סו6 מלילס תלת טמון(, 5ו 7ערג~יכען שיין 67ך )0*לטע זסכיגל
 והטה עעלס: ומקרון פמימות כ7כו7 סוס גע5על והין )נספטו, על מע"ס 5ומ וכנס כדין,פלעיל
 %יק לסעימ על 7פומ3 כרייק סל י(כ"ף ססעיט וכמישע כמיי63 זכ6ס וסיגי מ"6 כרקוע.כצדיק
 ס5ייקיס, נזכומ י(רסעיס ס5למ גס 3מפלמו כולל כי %ליקי 7ק*על וקלס כרסע. 75יק יסיסונוס
 : למגיס וכחול וכחור פכים ימד ל0סוומס סיורם סעומ ם3טגי כסי"ן סגי ככל כקיק פסע יסיסונזס
 סייס וטעונו 75יקיס, על ונופג *גל נם7וסי *על דכגל 6ע65 על )נוסנ 5יגו העיר. בתוך)כו(
 לכלום חטוני6 ס6יגס qb סעיר, רסעי ערך לפי5דיקיס

~bD3 
 נסוכסי עעלס ס6נסי עיירות

 כוגתס סבין וימכן י ורן"ק( ור36"ע )רם"י ר5ימי הובלתי. )כז( : ס3גח נדורוסיו מעש 75יקככנין
 לסון Sb סרסו עיקר כי )וויללענפנעקר6פטיגוגג(י וסממזקומו סאון סת"%ומ רק מפסוע,ר(ר5ון
 עד כי שעפו עמס(, ויובל כמעות )עפ"ס וכסמוזק

. 

 סאת " על לק ממפללתי bS סנרי
 שכהם רסעש לבולס גס עקום טים 00"י ינרי וכסלעו , סלסעיס געומ סס oa יעוסו מל*ס%יקש
 געיתה נס רעעיס 50לת על למתפלל סטונ נרוחו סמ6ע5ומ מ5* 3זט טחעסיסי רכונותי(75יקיס
 *בנימי. סו*למי %'6 זו כונס מעל ובמטר t(wDbcDa )תוטס סובלתי עזה ס5דיקיס עספרכעות
 (o'S נבר: עטם נסו*יל גדנל,סעע"ס

 ויי
 ומלוקו ס7נר מפקק על oa יפעם לפיכס לסת וי.

 מגסס מסתלקות 0פסק ועל י סגוף פן שמיוני לוס ממחלקות על , מולך רוס ע"ח()כנתסליס
וסלטך



 יט ההבראשית86
 סקמלקום על )עגטל%( ואסתלק יולך כ6ן ס"5 לכן לו סלך מלף מגסס נ'( )מיקםוסעפם

 ימ': סכיכתוגלוי
 לקר6תסי וילך ויקס 16 לקר*מס ss(n ויקם ועגינו סו6, קלר עקרך לסרס"7 לקראתם. ויקם )א(ימן

 מתלך ויקס וכעסו לקר5תס' טעם כן כי לנגרס, עמומנו מקס סעכוון כי לוס51"5
 על ויסד סג ולח"כ לנגרס (1bp עעל קם טטעעו גי(, )ע"6 כתהו על ויסב לס ויסממולקר*סס
 ל6 וקים נמולס כ67על 5יס ידען ל5 6טר לוער ס"ל א"?. ידעו לא אשר )ה( )רוו"ס(:כקטו
 ויככן סיו פר%ומ לוט גגות 6נל , ס5סס 6ת .לפמומ ס6יס וררך ונגש bSb י כ"7( )לקעןידעם
 ופסו פרונות סטיו עדין נבנות וכן D'b, ירעו ל6 6סר 3סן כת3 לכן 35יסן 5מ פיסו סכןלפמומ
 מס"* סעמנריס ל7עמ נא. אוציאה )סנ"ל(ן 6ים יו7עמ 5סס וכל נסן כתיג יערפל5מ

 נוספמ,
 וסוס , ס"6 3ל6 סנכמ3 יסתכל גני 5ת 516י6 ונין 3ס"6 6ו5י6ס 3ין גדול סנדל ים כי כןועינגו
 )6יך 3סמלט סדרר עמיימ סמ37ר 3ו סיוייע וסול מחלטי עמיד 7nbc עתייי עיני סכי יםזס:

 )5יך ס7נר עסיימ על וחפויו כקונו סע7נר נו מיו7יע וסע נקמו 16 רלוגו עחי7 ס3'וועריע(י
 75וני h13h Sb כמיי 5מ %6י6 כעו כסוף, סי bS3 יג6 ססמלטי סעתי7 ע)כטע(י חיךוויללי
 כל ושמימי ,שעיריי

~Dh 
 וסנקעס סרחוני סעתיolnb 7 , 0פעולס תמליטי עתי7יס סס 6לס כל י חיגר

 עמיד סו6 03"6 516י5ס 6)נר כ5ן וכן י לי וילוס m37b , חמתי 6ל י3ו5ס כונו לכתוף נס"6י63
 סעתי7יס. ס3גיגיס 3כל וכ"מ , סנקסס ענין ג"כ 13 ונכלל פעולמו 5ל סונ37ר רנון לג7סונגלס
 סזס. סחרם תכלל על ג"כ סעיפו S"7D סמכם ונמוכם ס5מרוניס סלמון עמקכי נמנוריוענקתי
 ס"6. 6מ *כרכס 3'( קפ"ו 7' )נלק 3)נכ7לס3"י וכן סי6. כן גס רנותינו 7עמ כי ינוקרולפגינו
 ססליסי 3ע3ור כי ייער וכגאון האל. לאנינים : לק3"ס כס 3ר 5זעין כד סזפכס 37עי 03"36.6רכס
  סגו7עיס על יורט כנר ל6נסיס מלע"ר קע5מ 6עגס )סר36"ע( רחוק סטעס וזס כן. 5ער 53סל*

 ס6ל עלת לפרס ככון יומר לכן סו7עס. 5חר סו7עס מסו* ס5ל. לגזלת עוד אורך ואין0גוכמיס.
 3עעלס ס37ר לססלגמ סלסעפרעיס פ'( )מס 5ל ארזי ענפים ל"ו( )מסלים 6ל כסררי %קמךתעגין

 וטעם bD~b. ר3ר3י סס וונחורגס סירן סלי פילס"י י"ג( )יחזקאל לקח סירן אילי וכונווחסיכוס
 בסס. יד לסלומ פניסס יעיזו לי Slb' ע5גגער( )וויר7יגע וחסינות 3עעלס סעוסלגיס סבל.ל*גסיס
 ינטות )ועיין סקסומ. ס6ל 3ר3ס. 5)נרו לזסוקרוב

. 
 סז6מ סטונס באו. כן על כי 5'(: כ"5

 על לכנורימעסו
~Db 

 נני דרך 6ין גס קסם קלס כן על כי למון כפל )רם"י( קורמי נ5ל 153
 153 ל6 60לס ס6גטיס כי לוט. נטענמ כ"ל לכן כנודי. נסגיל נקסמי עסו ollnbi לשונר076
 5לי, ויסורו רכוכי. ונפכי ר5וגס ונטלו a-1ib פיוט 7נרי ספ5רמ 5חר רק עלעס ע7עמ כימי5ל
 לעכוע רק מתקנס סיתם ל5 6713י בורחי עוכרי רגלי 5מ לכלוי סז5מ כעיר ממקנות qhלכן

 למעם S1)bS עולס סל ריסונו עוסקים ם6יכס 5חריס על ע5עס כעטעיס פוחזים ריקיםלרסיס
 גככו7ס לסמכ73 עמס וינקם מעיר לנלגמי 5חDn~b 7 יזעין 5סר ונעלס בגסי יפנס D'Db-מזיעת
 הככס ענינו כן. עלס 153. כן על כי חסו ענתיגו. לסלחיקס ימכן bS לבלס 3מ3רמס,ולסוגות
 )נוכניס )נזוגומיו hD'1 ח'( )נחוניס לו נכון ליין וגגות סלמו יפיס. לסלטם גכוניס 0יו כעווסזעכס.
 wr('b. שים סקרו5יס 3ר5ס תלגום לקעו07. סקרו5יס 3סז)נגת עורבל  וט ולמון צליו.ועזועגיס
 עלעומ לחנרמ נימו b13S Sb מנרו 5מ סנדקם על חגרו. 5מ סעזעין למון לנומיגווכלנלי

 )סעלע6גע 153 וסזענס סככס לתרת נ6ו. כן על וזמו נעזוך( 4לייג7ס*פטק 5רס)5ייכל76וגג
 על כונו גורעת ס3ס ר"ל נעבור כננו על עלמ ע5עס. ע7עמ ל* b'r) ק5עונען *יינל75וגגהייגער
 37למון נימי. 6ל 153 *ער. bS זס  רבניבימ וימכן - מורמי. 6מ עזנס יעל כרכו. 6סרסגרכם
 %כי כלוזיר לנימי. 5גכי 6עסס עמי כענין בניתי טסו4 ועסקיי פמ5נל ליכגוס פסעע סיסזס

 למעמו. ט76ס 13 מיסתעסע סמעגוג ולקוס על יונס לל לסון כי קורמי. נ5ל 3*ו 6על לכןנימי.
 קרוס אגסי סיועו וכיסר 153. 3ח3לתו ימד ולססמעסע טלסמענג 3זס ויורת כלל. ויעמסכנקמלת
 ל5ים סרך ועי נכלים 63לן גר ימס ספוט. ויספט לגור 3י סיחר לקטינו. סרסיעו 5לסדגניו
- תסס: לך גלע לכן 7373. 5מס יומר ו5תס 3מקגותיגו 737 לח7ס ומופעביל  הלאה. גש )מ( 

 3ממלס לעש מפקוס וסיס גוססם ססס"5 נרורס ר5" וזים כנקרי. נכל עלעיל סגגיגס סלמס3עלמ

 : כר7"ק( bS יו"ס סס 5מ7 ונימור וסניסס ר3ותיכו 373רי סי7וע לסלן סטעעו לסלמס כעווסי
 טיס עעט ריחוק "וסו מלוך נסתער( ווייטער נ6ך )טרעיע *לינו יומר עו7 סתקר3 הלאה.גש

 לפגוע סימם כונתם כי מעע17. עעקוס לסל06 סמקר3ותי סו5 5ליסס קלוג ציותו עדעעעעיו
 עסס. למתרחק ל775ין 0מקרנומ הפירם )ורם"י ידיסס. 6ל 1613 עד סתקר3ומו סעמ7לו לכן13
 סלמס.  בנו נתחלם סחתעו ע0 פפירוס 53רו וגוי. נרע וגו' ס*מ7 ועע5ערס 5לד( סר5"ס מפסכ3ר
 ת37ר; כס ויעוול י"7[ ג' סרכוז )כיר"ם לר5סון פירום לסגי "חד. 3ע7נל ויכונר ויכונר כלכי

וימסך



 'שבהנשא
 ספועל טס סו6 לעמיי 16 לענר ססעוך י4עקול כי 0פעמס. ככסל מעל כ% שפוש.השפפ
 מטעעו. טעוע 06 כעו ספעולס. Sb יקייס סמ6כ סנ0מסזק hSb ססי6. ססעולס נוסט טימטיר
 כן כ6 6ענס לשו. ונזמיי 3ע3ל 7י י4יי4 כי ימר כטסם נכעס ססעקת י65 ע6 יפקוי מקתכסו עתיי *ו ענר עם ס63 עקול כשל מ"0י סשנ' דין מקור עלעל עירכו )לע"ע תליו 3י4מ6חרוסר(פך
 תעקור יוביש לפעעיס כמעולס, נו60 ספועל 3ו ימלל נעשו ספועל סם מא ססעקורלסורות
 עתי מענין לחזק יימחל נ6 ס6ס סמולי גחזוק סלף חר4 ססעול0' סקדיס ולפעעיסלפעולם,
 בא"ש. ויפצרו : לסעולס מעקור יפתל 6ז כ"כ סת6ל יוםסזק ל6 אס לסעורך. סמוריקביס
 עפמת לי4סכפק למיי סיס מל6 לפי ס7למ ען מומו 7הנךס מסיו י נגופו תסיקי לפיכספירטוסו
 *חמו המיקתס ע%י נעלס כעס עפו לעסופ כמכמס גרפס עירס לך נרע ע6)נלס 6ענסס3ימ.
 עלס כי לגער יסכן יותל לכן ייכעס. עמס3מס לסי נקל י3י סו5 עעקועו לנד לסר0יקונעמו
 זס "l'DSDn 6לי4 יגטונחש סמי כי עשנו וכנר כסג. כ3ם כעו במגון נספוך ויפאו כעוויסברו
 ויסים וים%, נעקוס ס'( )ע"נ pD'1 13 וי%רוי נעליס ע73יו 13 וימלט כשם( (h"D 6עלנוס.
 גס ת"ז(. )6יונ סלן מני על מלן ימל5כי כענין וסנעיטי מ3ולומ סנרים 13 עסו וימלו עעסכין
 עלס סוהיף ללוע. נניס  )6ייכטניידען(. ומלעוט גלילם מותנו מעמס %ל מלס לסנן עעסקרילסד
 סעיכוסו עד 3עעלמו, תסוג כלותר 6יס, סים סלוע qb פניי(ס' שום נויל על לסורומ י5יט

 עלה. השחר )פת( : בו עלפגוע בחור כהונו ל6 זס 3כל סרוס, 3סעל יוסג כמשם , כלייחסלטוסם
 ע%5ו עקושה תכעס סלילם. סמלומ סעתלקות לסת טיא6 גראס עקךעות נכעס ססתל ע*ימלפנן
 כן כקלט לכן יעלס כקלו וילעיס סססרומ יטול תקל לעס כי ונעגול t~SD כלטת סקיי(לסון

 6מכ %מך מניט ו% מככר נגל תעעת  Sb  סכמונ פיגור אחרו. תביפ אל )יז(עורלת(:
 ליעלע שוכל bS ואנכי 5ער כן ונענוע רעס, עלייתם סר7 ל6 ססלס לוט סיחם עי כי ,סמאל
 סילע עימר שעלס כבסר עעט לק לי מסריך ל6 6מס כי ' נככל כסיומי מרע מ37קני פןס0לס

 737; געסס ל6 לכן קורס טסלי , יריע 6ל יסתרס 3ו6ו טיפל עטולם סעקר6 ל7נליו)לענ"ן(.
 אחריו ושעל אסי נסריח עעורס ועל קרוס על מעטיר וע' rnb ס6על עעס כי 6ס. יורךודין

 סכל אין נרכס עמס ס%עס, ואח סעכיס יום3י כל ו5מ סכככ כל ו6ת ס6ל מעליס 6תוישפוך
 3ר6סון ור54עס. סככר פרט ו3טכי סעכיסי רק 3ל6סון וזכר כממיס. נסני תפקס כי 5ת7יעכין
 אם ירז bS1 י וטס נמרים טירד ס6' עניגיס. סגי טריין נר6ס זס עכל סעססכס. ו3סמ ס6סוכל
 טגסיס סעספכי(ו סי6 וסק ופלך. סמל6 סלסעיס יוטניסן לסעניט ועע01 קיום מעריס עלכ"6
 סעפולסס מעלס ים חסו לעיס. ריכל וסיס סככר וגל סעליס ושיסכו שככל עקום עמתם ניוללעס
 נמרית ומנס גק. ועש ג7ולס 3ססלנר4 סיס ססי6 געת 36ל , 3ע3ע כסוג עקועומ מסוסך ורעםלכל.
 על ססעט 65מ עד כטלעס ל6 סעססכס S~b י עקיוס לוט %מ כלנע סטמל כעלוס עיי יכפוו6ס
 והרסס ~tnek ריס 3ענוכ *סריך תניס 6ל סזסירו לעיל 0וז סי4יס כרגע ולכן %ועל. סנ6סטכן
 סעספכרי על ט3 7כל לעטתם S)lb ל6 כי סג5על וגוס ע"מ. %יג וכעסמס מעכס נס כינקםססני*ס
 מענר על יורס סוס למעל מטס נקייעת סעטיר וי 6על לק סעטילז 5ועכר4 3ו*ו ולחמרססעס סי5* מלקתל ולסורומ ס7כריס קדור סטינו יורם לס' מעל 3ק7יעת ס' וינטר 6ונר וע7ל6)רנאסי
 ומנכדרטנ"י מעטר. נמסוס מעיל ען 6%מו עיי וסייט י ידע( וס75ס 3נר5סימ )כע"ססעוקיס
 ומנק כנר S1rb7 *מר וכל לחנל" עח3ל* 6מעכ3 לוט 6~יל יסוס 6מל נכל bt'b- 3,()קאם

 סנועוס paDD תערו אדני. נא אל )יח( כלע3"ן: דל* ע3ו6ר , עתנל6 ל" ונסמך סוסל6תוריס
 תבעלו *ל כןי יסי כ6 6ל הלייחס לוט ויבער ~pu 7קל5 רה"י ופילוס קבסי זס מס כיסע7חזי
 6יכי טס ולמיני וגו'. ענגך ע% כ6 מכס בזיכי לו והער סקנ"ס (DS' ופזר י מסרס מלעלע6לי
 ויסללו כעו גמניסס 5ליי(ס' ואתר פ" וסריינ"6 מקוק. q1p3 מא כי וקטם נ6. רבניי עס37וק
 רעמו סימי4 ל5 עומ 3סכנמ לוט טנסיומ ול"נ , סי( )עגממ  סרעס למני DD" פרעם *להומס
 '1SSDt טסם הלייחס לקער בשלמו סססמילו ס' סלומי ס6כסיס Sb סגם לכן סע Sb לטמפללכלולס
Sb'11 לטעול נמדו סSD כען. 3נש כמרגועו כ6 % ועלת סקרונם. נעיר פליטס עגךס לו לסם 

 סר35"ע(. ס3י6ו סתסר7י רם )שע"מ נ6 סמ%ס סטע)נו , ולין נ6 סוקל ונגזרמ 6ל וולססליעמו

 לסת גשומי ע3וקסך. קבלתי כלועל פנז. נושאתי )כא( : סק3'א Sb נערי נ" יאמללוoc1Sb לוי 6על , כ6ן ועעעו , 6ל מלווי י6ל יון ככס tDT סטווי ידוע ען כמו יהלי עטרט לוויוסו*
 לסונטו נעסלס נוהמתכן כבי"ס ענוקסך כעו טענו פגיןי נמסתי. עריס 6חי חסול ל6 כעוקנלס
 לעעסי עלעעלס מסכן ריחומינו כשט עעט, מפיכס ספטט לפי הערים. את ויהפך )כה( סכיו:6ל
 , ועלת לנפרימ סעכיס 6ת וימסך לוער ס"ל ויצלם, גפלימ לענע ענעס ספיכמ נציגו יסייג *סכי

 סעטתגס, כטמגס עליו "ער מעגין למזכיר לגסס, גסס וססתגחז סתי4פכומ כטעניגו סלעון זדךכי
ולפגלו



 פ יםנתאפיתז8
 סטות: ו0ו6 קמט. נסמך 6סל ויתכסס לים, עיפיהם טפך נעו לאי. mwns סעסמכט bbולמצרו
 ורן יוע0תי 6יכט בתרת נערצס התן קיום טל ovb e9DDn ילקח פכסיו 6ריניל דששדטה.הוטח
 לעומס נסעי מסוס כיבוס 6מ7 %ט כ'" סיפא נע0ח עע0 טל6 יוייעו עוי 0עטעוי2, נעליאפרו
 : )לוה0( יי7 3מי' תתלעס לנסת מוכעת* נקסם ע'יז וכעז לכל, ילמ ל* 6סל ויפל עמןונמוכו

"(
 קיט 5ין מגליל טס נקרן: 6ין וקיט "חרמ. %ן Sb נ717 למנסיק ארען 1ל6 זרו. אבינו

 וכמיק הסכצט לס. לסנון כא6 ס*טס טס6 טל6 מא ססעכסג סקרן, כל כעלך עליכן, לגאטוי

 6עגס למניסי 6לDb 6~. 6ין כי זרע, nltwS כ"6 ז6מ עסו מ6ותס bS bSDS כי י4כמונסעיד
 לסיות כי ססו6י נלילס ומסקינס 6ה4'ע זו ולכוונם תמענל. סל6 וכמניי עתססכמ לזכיהסעמכתכס
 כ69 תטוס, לעלק סזפס 5חל כיויסומ 6לס כעו לעסומ wnnc ל6 סוניןי לקיום רקסכוומנס

 לנול תעלו ל6 7לזס וימכן ע כמכתנו, עלום למס לרפ בנא סמי 1( כ'צ משיר ובערו 05מ.סעס
 לגוסס עסויינא ע5ען טע%ו לסיווג S1b לנאים, Sb מלם כמנר סעקווצומ נ"נ כענסגכתיגו

לסעעיי
 סוריומ עלנח2ינו )רפשי  ידע טכקועיי להצלעליו כקוי ובקוטה. )לנ( : עריס ינוט נינ%ס מ65 נכי כע"ס , עלינו b1SS לעלו לכן מוליום,

 יו""
 עעו5ע עכין על מוכס סענוקיס סתיכס כי ,

 רוורס ספגו כעו סנקו7ס. טעליו עם לעמוק י(תי3ס על מעמס סגקו7ס כי י(כמכ, לנין מעמקכין
 ססי6 לסורומ על", כקויוס טעו 36ל עמקות, bS עם מוספת מס כסים יי, כסני שמוכשנקסלח
 כעסנף מג'ינס סוריה מעל" סכקתומ עס נכמונ  סתינס נטיס מכנר ולפי תקון, עריךמוטסת
 לניי ונעילס ל"ג( )פ'  יכ9כ  msbs הוילה  רטט וסיט רלכ"ג( מעקרים )כעל גכתנ ולזני( ונקעכל

 נוסס נס , %עיכס 5ת לפמה2 סי(ממילס תזכירי( אשכנ. חסירה "9 )א : נ'( י)3עינר
 סנילית, י(תכג7ומ גלמי כקל כיגל 56לס ייעעטס וסיס נסענכי4, סע6ניס עלפלסס סנים כ0תסל6
 סעעסס נגוף תם עעסיס גכומ עלסו7יע נקנס לנס טסים %עירס 6נל י ומסכנ וסג* גס 6ערלכן
 וסיסס י לאסוני( נלילס סנכירם עעעטס טניס סרגיס טכככ 05רי עלעסומו עכיעס ק5ס לססימם
 מריזות סתעורלות %מכס פעולם נכל כי ותסכני ותקם כס 6על לכן סעעסס, SD לי(62עןלפיכס
 י כנמו עומל וי  ריו 6ע9ג ידע. ולא ורומו: לעסו על 6יס יקום %סל כענין , קיעס בסוןיתעל
 נועמס תיו כנר עקום עכל 3'( ל" )סני(7רין כס נכי SD סחוסיו עליומ ס% גכ% נמוטפין
 עפני כי י64רןי 6מ ילסו 6טל עמא. נמ אבי הא מיושב. אבי הא )לז( עזם: נסע5עס
 *סילו מעסו  מלכיך נכל כבעלס געק5מ, 36רטס יורטי גוים לסכי זרעם סיו %וי' אונסןטסיתי4

 : )רעש( ענרהילצנר
 סיס גז0 כי על, לסון 6ער סל6 וימכן )רטשי( *טרף סרס על כעו תשתו. שרה 18 )ב(כ

 לופ נוי6ער כע"ס , נסגיס טעסעעומי( 5לי 6ער לכן כן' 6ער גסניס 7טל6עסעעאיס
 הכיעלך כפ6ער כן לוער נמר5ס סי6 גס נפגיסי ollnbi כן ס6ער נכית י8מ(י יעפ (5S'DSליי4ס
 %מש וינה כ0'ז  ירטחי6 לגניסו 6ת6 קנשס וכי אחם. ויבא )0 : סו6 6תי *עריי טי6נס
 כ6ן 6לסש סטין לועל 6נו עוכלסיס יתרעה וכ"כ ינךי6( )עכירסכ"י י6 טע6 כי4 טליסומ6עציי כי יכלמו כגין סוט עלייסו biptnh סלידה עענ6 סמא 6ל6 לנן Sb *לסיס וינק 6ODbל

 כי האיש אשת ד,ישב )ו( נפיך: וימפלל הוער סיס ל6 סע37רי סקנ"ס סיס 5ם כיקוים,
 *עלס לטנמ גססו טי%4ייק 35יעלך פענמ להתול סו6  וט זנה פ'( )עכא ללגומיגו הוא.נכחש
 37ני ל7יכ6 סגעוריס סגילוטין סי* קמומי 67עילס ינ( י"3 )לעיל סעגו*ר למי כי סי6,חוויי
 עונם SD'1 נגזר לעס סיס נצולם טרנס *כיעלך מעכת Y'b *יסי לכל ועומרם סנויס וכעסיסנם

 עעניי טענסך לועל 610, כני* כי 60ים *מת ססנ סע6על, נ6  וי טענים לקמוכ סוסיוזר
 6ף כי , עעוגס לי(פטל עספקמ עעגס לך סין נכיס *סם ל0יותס 6נל ס7יוע, 6סמ 505ו7קמ
 עוי לנוגס ybD לסו די 3עלע* זעת דנגלוי 3עלע6, 63עיכר( סוויטות קמר מוסר נמ גני7ליין

 כפסיומ ונעעלוי2 ססס פלכי נר(תר(לכומ מינוק גנים לסיומו 6נלי4ס ע% ע"ע , סוויטות3ר4סקסרות
 כית געורסי עגורטמ 0סונס מימיי ל6 כלס( ממורס כל 6"* קיים )כע*ערס מתורס ע5ומלקיים
  ינשע,  המלגס ויסלמסי 9Db1 טלס לערער סגל "מ נבלמו ונ6עמ כרימומי 9DD לס כתגמל6

 במטר סיה4 ל6 גס מולס, 7ין סעפני גלוסין לנלסס 36לי(ס ל5ס טל6 נסלם 6עגס ' 3גיט6ופעלם
 *כסי D19S כמטו לי54למ ורק לו, ל6 63כן לפקוס תפקוס נוודע לסיומו 3גע ODD 3כל לפערםלו

olpna7ג'צי ל7יכ6 סמ0וס לכל ס6יסה2 קמר לתמיר ומכריחו 7וקקמו ססעס סיתם qb שתיגס 
 וטיכס 93נ, עטין ענולסס עגולטמ, וטיכס עגורטמ טריו סימס ולפי"ז תורי(, לגין געוריםגירוסין
 ענני *07 לכל עגורסת 0סוגס סימס נ*עמ נ"נ עדין עגורטמ לסיומם מנס ' מורי( ונהיןעגורטמ

 017קמ מסעי( סיסיי וכשנמו י סי6 *טסו S1bnl Dh ע4ס עמזיר לסיומו , ל6ניעלך 36ל ינס
 עגורטפי כ5יכס ל35יעלך *ותם ל0מו3 נומן סדין י נ"נ דין לפי עכ"פ ס*יטומ קטר למתירושכרסס

כעו



לה ככראשהז
 לימסכי bS1 כסככ, חוע* ש* %b כיי ל6נימלך פעטיו ל" 06כ' טל* וכיפי יית. ע"מ ע0אכפו

 16 עלפו לפנסל פ"פ י 6יס לכל פותל טסו* qb גפניי טכת3על תיקור לזסי  )יעיוןפ6יחור6

  לציותו ""ל לעג סיוחו  נון  DDD(~. לג עיין  Db)n וכנר עלים סרי' ליחול נסנילו  טנתניללפי
 טננעל0 *חל ויוקע כ7רכ0י עלים סינ6 ע7 תייג 6יכו מרירו tDb על סנ6 לנ"נ 4טל6ל, 3אככין

 כטסי* עליס סייכ 3ש 6ין נכעל0 ול* למומי( כככקס 15 ספ*ורקסי כערס 6נל ממלם,לנעלס
 כנעלסי סל5 5ף לסומר( טכככפס לתר 16 י יטרלל כס פלורסס נערם על 630 3ן S)b י נחכת
 ונרענ'ש בי כ"ז כנסכס7רין ליס 7ייכען יעלעל ינ7יכ* כירכם טל6 עליס ננqb 6 ג'ק עליםחייג
 7ל36יפלך סו6 ראוי י מורס פרין פנורסמ שיכנרו oo93b יפש כיון כעי סכ* י סייז פפלכשס"מ

 עעלס *ים-ולגסי כגסת בעיניו לממסינו תולם כיין כיפת לסיום 17עי לגירוסין מעפנולסיומו
 סי' ויצנר טס סל ע7לטו 3ית כי ססו6 ג7וכ נעלס סיס bS ג'לי מדיני סכעליס בירכיםססולכיס
 לסולת כפעע ס7ופיס  7מומ למס וחנה סטכיכי(י כנמי תמת olb גני נסככים סרנם מטךטססמיל סעככ" סילון מקיפון ממכס 9Wb 1'SD ס*ל0יס' 6מ מנוך וימסלך עליו מנקמל חנון וגסמפורסם,

 6ת לסעעש שון ob מיפם *ין כעולס, נודע סיס כקלס )נעסס נ7ולי טפ5י*ום וקמלי ,פסס
 וסיט טלס על 6ער טפמסלס ספקותי למון טנוי על וטתנוגן , פעלם( אנטי מורת DS~סס7יש
 (SD ננעצת סתיונ י73י7סו על" 6ת6 נ"י פרין ממחלם כי י מים *טס קרקס וכמן י נעלנעולט
 סקוס 3מל6 ו6ף למיינו, נ6 מורי( יין ימת ססת6 6פכס געל, נעולת וסיט נס 6פר לכןיוקל,
 זס פקל6 טעם ליעמי כר6י(' סכי tD'b קטת קלאס לכן עלס סל" 5יס 6סת 6יפוכ געלכעולס
 ויק6פרמ וגו' bSb סימולי ל6 כ3י6 יללו  יתיס7ר סהר כני* *טת סימרו ט( )פכות סמלפויליעם
  1WS~ 1ל5 לקפוי לו מסיס כפלג סנ"כ פכחן וגו' למי ומעך כניט ונף 6פר סו6 סל6 וגר.מנוי
 לסחיר ספסת7ל נין חילוק וסיס לנני5 ייונו 3ין געול ט73ל סים 71WSS 4 ססיס כלופרעיכ

n1D'bcססוכימ י'נ למניגס 36ן בטולי )עיין כיר63 סו6 למזיד קרוב פשר ומופר פסתילי למינו 
 163( ל6 יסלסל ss)s פ"נ נ"ע פכלל עטו הנריש סעיפי qb עליר(ס, יסלא דן ית607נומ
 עסי כמיחוסיו סליע3"6 עליו 3סקטות סלבס כ3ל 6לן, ירך ללפוף ססיס מס מירט רשיושכס
 *ער 5לו סייגו כני6, ע"פ סעסס סכ6 ס6כי מיינ bWSD3 פותל 67ומל Db~1 מס 0ל,על,*מפ"ם
 לסו7יעו סעכוון 0עך על יונס b~p7 כניט מלת יפ"כ סניטתי 1ל6 ע"ס, וכו' גפפת 0כני5לו

 פי על qh י חגרו 5מ ט0פ3ייט זס מפקר* ל3ותיכו פעיו סמונן פלק ונסוף : 6ים *סםטסים
oSwסל6 כרטס ננטתו, שיערו על ממילת פפנו ויכקט סימייסכו עד לו נוגמל ל6 נסתו יפי לו 
 Y'b1 סמליו, לפס סונפכו פעם סנום6 סמתגהה עכין נענען( )5וריקק חוכי( עבין ססנ מלספילסו
 ענין סמנ מיכסו 36ל , לסמזירס פמויי3 5עו כ3י* הסתיגו וכי 5מליוי ט6פר סו6 כ3י* כיפס
 טספנחס פ"3( )מסלים יטינו פנמה גרס, פטינמ תוסעון, וגמם 3סו3י( כמו וסטקטיי פלגועכמס

 וססקטס גנתסס פרגוע ססמ65 עד abbo 6ת כמת 373לי סיים ססנ וטעם ספקנל, מםמטקטת
 נערוסיגע( )3עזשנשטיגע, ור *ים ליד נעלס פיד נחזקנו כלקם לסיות 3נטתס טנ5טעלס פס עלברומס
 3סתס לכן וסחטינומי ספעלס פג7ולי סחים *סם ססו6 , 610 ככיח כי 6מל t1p11D מיובולסג7יל
 מנעו גמוי'ש וכן תכ"נ פ" נמוסע"ם וססנועע ססינותסי עלך למי ספיום וחיוג מ6ו7,פלוני(
 ירטת סיס יראת. אין רק )יא( : מיתמלל כדי טיפ"פט כנועל געיךי וקטסלל מן מסיוםמיונ
 סוס מעיקרי מלפות 3ו מחפר וסעקוס 76סי לפי מעיקרו וממכלית גדול סיומר סונר סו6שלסיס
 לק פלח סו6 פס 5"כ , פ%ופס 613ין

~1Wbk1 
 , )עגטלעערט( וסרקה ריקום ונלסון לפרסו וכ"ל ? כ6ן

 737 3ין יחס סוס נם%ר סל6 ועכיכו סטנלי פן נתרוקן ססכלל 16 מכלל, פן דגל מסורקכלופל
 סלקום 3פ6)נרי וספכוון לגוזרי מכלל ))ן 7נר י5י6ת ופכווגו יעדיך(, נול, )3ליקפי לם*רזס
 *ין פ*נגעלט )6ויפנ6ספתוויי(ע 13 5ל0יס nby סלילת נעגין סעקופומ ס6ל פכל יו65 סו06זס

 וע7"ז סוסי סעיקרי מלפומ נחקרון 7וגפתס nimpn 754 וטין ג6טטעספוככע(, יי6 געגעכן7יעזער
 וכן ס7ס, "כול לגלתי חזק רק פונך, 5ג7ל ~bD)t רק כמו ומסוס יקר דגר ככל לפרמוימכן

 זועס ופכוונס נלעסי ימד פמונריס זועס רק מלות טפועסי מנין זועם לק ו0י0 כ"ס()יטעים
 סכין לפלמ רק פלת לחכר 61"5 , סרעקק( )געזשנ7ערער זועות ס6ר פכל סיו65 נג7לספופלגת
 סכלל, פן עילס נע5עו סו* רבותינו, ל7עמ פעוט לטון ססו6 לק פלס 631פמ י מס כלפפרמיסטפועס
 לסיימו סכלל ינן יון* ססו6 נין כונזףי 737 13 לסיומ סכלל פן יש6 סינר 06 נין ספרםוסין

 )7ורכ6וים רע לגפרי כלו 13 ססונכוון י סיום כל רע לק פלמ לסרט וממסר סם6ר, פן 737פמוסר
 סספכוו ספמ 6ך וסייס כענין ספוני יון חלק סוס נו כמ65 ול6 רע כ"bD 13 6'1 ,סלעכט(
 מפרון ימס o'k~Sb, ירטת 6ין לק כ6ן וכן וע35ות, 67גס סוס 3טפממך יתערב ול6 ספמכלו
 לסלמכיו' כ"6 ס6מריו לפס פוקב סיגו רק פלמ 6פר כיי 3ער4געל סג"מ וייי7י לגפרי, 5לסיסיל5מ

על



 ככלמשהת88
 ק3ת לק 6תלמ קנס נו סיס bS לחומי שפרתי ob ועעפו י נסס *ירס ומא , *עמי כיעל

 שאי. דימעו )ינ( נכון: ופא נול( וותקם ס6נע גש6נפ 6יך )וועכן נפיעס % יראעכהצמ
 פפקוס וליתע *מכם נקרן מועם  רלסירמ  שוילחזי 6רן 5ת לעזוב לי גפפו מס 6כי טוניםס6ליליס
 טוויי פמלמ 6לסש סספקיק ספעס כגינת DS( כ"ס סכחנת. ס6עונס נפול נעולם למרקסלפקוס
 חול, סס סו6 לינית וכן קיש. סס  1rb ולפרז ט6סריו. k~DS 6לסיס מסנר וסעעס י נתניעטטו6
 סיטך לעכוז ככר פילם9י ועל ע76י קסם כעקרך סעכוון עינש. כסות )מה( סרעפת: לפי'וכן
 הסול 5ים 63סת סססתכלות כית כעכוונו. ומל כיי(, ימנו זונם לכל סל6 מקלון זס ש"יענע

 ע76 סיום גס סחופות עקמי7יס פזרמיווז נעיינות כי סו6 וגויע עיגיכס ולסרי וגף תמורו ול6כ7כתינ
 סתריסיס זולם 3ס לסניט 6יס לסוס כסוס סחין ושסיס סעלכש ננסי ונפרע כטופס, פנינסנפס

 , וטילך סכיסו6ין פעם  ילוט קש( ס3ת סרוסומ ומניות , רעולחם יתפוס )על3יום נסיכלסטפסלמש

 גטתלננס סמזס )ו*פפל שטתו עלס3יי 6געיס כל לעיכי ופכחת( כתום עוטם ס3על שילו סו6סלי
 טלקס פסלי כי 7קר6, עיכיס כסות חסו 3עלוך( ע"ן פניה לכסוס נ' הז כמונוס סכו5%יעכין

 *מריס 6נסיס 6ין  וי רנסנס כל, לעיני כפגויס סי6 וסני( לנומיכו(  לר%מ פש לט"י )כע"סכסוחט פסי* גלוי ל* וספמותיסס ענ7יסס נימס גגי וגס כסו6יסן, סעליעו וקלס *ככייס כי36יעלך
 לכן נימו. 6ל  יוסט לקסם סו6 גס נכטל ולוס 6חצס, ולרסוק 3ס למניע עיניינם פלנטותנעגעיס
 עעליס סיס hS 06 לטסיך לממו ע3זנז סיימי לכ עפון כלוער כסף, 5לף כמתי סכם לס,*מר
 *יסךי סו6 כי וסמפמחזי סענ7יס נימו נכי ע"י ספמומ לכל פגלסי סיס 6נל טלכסי כסוכנןכ'צ
 6סל לכל עיגיס כקום לך סו6 סני( וזפו , ניפיך עיניסס פלממ כתסיס כל עיני פכסס סיסונזם
 כלוויל tD'YD כקום לך ססו6 ער6ס סיס 3נימ *מך טסם וסספתומ סע73יס ע"י ob כלועל6מךי
 ו6ת חסו סיסי לכל עפורתס סדנם סיס עעיל6 סיגר 6מ פעליעיס סיס ל6 6לס 06 כי ,קיטך
 עלת נס, עלסכטל נלוטף כלס ומיס ספק 43 ענורר סוכר סיס 6יס לכל נס כלופר ונוכממ,כל
 ל6 ונקר 55ן נסיגת רק עקו7ס מוזכר ל6 כי נענענען( ס6נע )*יך ו67י ענר פעל ייסכוגממי
 S)b לחייי פפל ססו6 ופקר %ן גבר פעלולו סיס bS מס %פון סך נמינמ סיס ob גס י כטף%ף
 ע5רכי( סני( לעיל )כע"ס וסטיון סחפן על יורם סוס ומלת סנתמי, סלוקי פורכנ, מעל סו6כממי
 סניי ופלס סבינעם נענע3ען געלנע וויליע 63יך כהזן ס"מי נפול וללת כמפן וממיי סנסויעם
 לךי סו6 טנס ופעם זרע( כתם hS לי ניגן לעיל )כע"ם קומו ולר"מ סינר לסלדיק יספםסטני
 פעריעקק y'b ייך שיר ווילקליך על )וו*לע טימן טסי* ועשוק סלעת סיס 06 עיניסיכקום
 כ"י( )יסעיס לור ונשתת כפו ענר נמעל סו5 וכוכתמ ופלמ נליקקעט(  דעגע פערסילל~כנ י יויגעןדער
 עלליייעלפ, , )6ספייגיל יגלים גילול למון ילם9י , פרטים  לרגולים ועכיכו , סספקק נעגול סל'ףונקמן

 יו7עיס יוכל טסיו פנולרי ס7נל סיס ויעעו סע7ונרי ענין על נופל וסוט נעטפיממפ(געסיעדען'
 ר35יע כמכ כגל נונכמת 01ויו עכעטיעךען( קלטר ז6כע יי5 יווירע 6ת ייס 6סמ כיכגירור
 ויתפלל. )יו( יטעע*ל: נלסון רפס (b"D עיניו. Db 36רסס ויסף ססליסי כיוס סל כולוססו6
 מתי טרמו ועיקר סטועניס, %די נין דין ppD תמוך ססור6תו SSD פן D"D~S נגזר אפלססס

 גין ס' יפלס 6מר כפו  )6ויפזלנדערן( סלרדיס 3ין ומניל נכיררי טסור*מו פלט פלס ספפנומומיות
 ונכיס נ' o~bl  כטירוניי חס, ספ0ם3ימי סכרירס לסור*מ פלל סס .כגזל ומזם יטי6ל, וניןמלים

 געויו סגם פסי 16 נוס t1DbS 06 3נפסו נבון סו5 ר6סוגס ס3סמקפס וסומרו דגר *ומממלפיס
 סכרעס, סוס זו על לזו סטין עוי כל 13 פעוכננהצ פממנומיו עייין 5ז רעמו וסיקל ונומןנו60
 פי(ןי 6חי ל75 וגעס זו עם זו סע7יינומ ספתט3ות ען לטסת סכרעס מעיון ימל כמנותן6פגס
rbSID' SD סם6ר עכל סטתי טסונרר סעיוגייס ספועניס %די נין סססלס כלוער פלל, לטון מעגין 

 ספק 6יזס מצי טס טלין פיתלעמ נרירס ירגיעו לספלגס סלעיים נכפל ונ* י געל*ללע()*ורעסייל
 ס6כ5ס נעססנומ דין ועיפוק סכרעס סוס כמתי סל6 פי' פללסיי ל6 סגיך ר6ס ועזם כרעיון.וער3ו3
 וגעען פוען נין וטנ7לס פלילט סעוסיס D"D לייינים תקר סס סו5 נפליליס, ונמן עויןפניך

 עגמו סימן וסיידו י כעסו סייס ס' 7373 כתו י פי על 3"ש סוט גפליליס וג"ש)סיעדסריכפעט
 מינקם 3קט0 וסיינו tcSDn סס  לבור ועזט מנפקר*. סלילים עכין כל וכיס ס7ייגיס, מסקעפ"י
 כסס76ס כי תמו, סכספפ פזלו רוע וגין גינו פלילס לו ויעמס לצינו נזקק טיסים טרקו 6מט76ס
 עפנו ל0מגלס 16 טותו לנלי 06 מענין שהזו עס ציין DSDnn כתלו י(ו5 סלי רע ועכין כלרםגמון
 יעכומיו 6מ ועע7ר , לייין סגיסס על ססליע ניע סנורך 6מ ועומס לטעים דיגו מוקר סו6וסגם
 פס כפי זכומ לכף גינו מכרעת מתסיס וכועס נכון ולנו טכגג7ו, סלד נגד סנינו זכיומועליע
 טגטר )לסי פרא עעס סים גקסיי סי6 מסלם כל כי , ונכוסיס טונים וסיומיו טפעגומיו מספרטסות
 ססוסע י ע"ס ועמס *כרייס תפלות וימס ' יייניס( עמ"י סגעסס דין ספוק על ססור6מו סליליםען

כל



%ש כא כבראשית
 ולעלו , מעלית כי מלליס וטעעו ל36לסס' זכר נתריס, ימעלו לפס עטפעי יעמס bS טירןכל

 ונגריס 1ד'ן 3עעגס סעתמלל כי 5לס נכל י תקלוף סעדם כל ועל hwnt 6חד סיים , יכולתענלמי
 מסנ%ס לנו סי,6 סק3"ס. מל ימיו פית ית ונעורר וסוף סיוטר, ע5ד עתחיינ טסוכותכשוער
 וינזלו שעועית סעערכס ופין סנננקם ס6רס 3ין פלילס מיעסס הנורשו סירס נקמת תפלםנלסון
 וסתמעלותס סנפם מתעוררות וסייגו 3סתפעל, תעיר ממעליס תפלס עם 31* סכנג7ו. 5ד מסוףסגרוע
 3יטעעני עגעטיידוגג )5וס ותרגועו 3"ס, עססס ספלילס עעטס פקסתעל

 נכעו וגע65 געוויכיען(,
 סים כמילו *ופן על ועוגמות ד3ר *יזס o~nh לו מיעטו ס5יס מפן על עורות למונות סר3סזס
 יעמס עעסס *יזס כלוער ש"ע( )ם"5 6דוגיו Sb זס ימרתם וכפס כעו ס37ר, פועל 3ע5עוטוי

 )מנסדרין יכנרו וסנס פויס.  כתריס וסחגלחי כעי 3ה(תסעל ולועס וס כעו סלעי( ועוד "פתיו.מיל05ן
 גס 63עת קונו. עס סלילות סעסס ונלומד וימלל ~bS ג5ער bS ויתמלל וימלל סיגתם ויעעתפ"י(
 סעוטיס מלילם Sb tppt סתעוררומ על ונוכר( סנסתפעל bSb י פלילס עסות למון סו6ויתפלל
,osinhמניקם נסעע סייס יתפלל ול5 וים% וכםי5ער , עקפו סו6 סיעמס מסלילם על ערס ונקל 
 נמטג ע5עו עפי טעטס ספו* טס)נעסס פלילותי עשו סו6 סעטס עגיי פלילסי לעמות מטסען

 ומתמנן: ר"פ ועע"ס קונו. עס פלילות סעססלו
 ש, גניחות יעלל פי עללו, שור מפתיך ודעת כמו כוט נכור יגר פלל כל טלל. מי 0(טא

 ורעעו סןי אטר יעתתן על לגררן יודע עי 5ך עגנורותיו לדגר טים6עמ
 טצחק. לאברהם ילדה אשר לפ( : )רל"ט( כגיס מיניק טרם כי 3נירור לותר יכול מסיט סו6עי
 יעיי( הסרס ס*ועריס על ונוחק וסיס סרסן גתע3רס מפ36יעלך סדור לישי כע6ער עלעיגסיס

 סרס יערס לכן פסוריסס, סמועעיסס ונס רק פולריס כמינוקות סטין ולפי ל35רסס, גוליל73 טסו* סלו ס5חוק סיס סזס לסוייע ל36רסס ילדם  יסר סיביר  שילפיב לוזיר יתכן ויותרל36רססי
 *עגו לסרס מלילם יירום. לא )י( : )ראם( סינוס 6תגרם

~Whi 
 סקג*ס ע5י ס*לס כד3ריס

 עננסי גדול מסיס 3ענור 3ו טקנ*ס סר36"ע י5)נר כבמר סעוגיומ נססדומ דעות עסיתוכיועס
 כמלס למון יסנדל טד"ל יער לכן מעולסי נינות סקג5ס עדם סתנסגומ תמורס מוייענוול6

 יסית *סר 6ת כניו 6ת סגמילו כיוס וסיס כעו o'~Db, עס מלק נוטל מגומל זמן וסו6וירומם
 כעו נחלם שמון עמו3ר מלק למון רכות פעעיס לכן 5יס, גני נספרידו גויס עליון נסגמללוי
'"DDונתוך גחלתון תמלק סגורך o'~b עננו ס' מלק כי חלקוי יסורס 6ת ס' ונחל גמלם, יחליק 
 ל6 לי מן כעו , "חר ונין נינו התמלק סדנר והין סכל 5ת גועל סיורם הולס ן גמלתו מגליעקנ
 ולפעעיס , (t~bD 5סר נחלתי 5ת וכנו סיורם 6ת כמעי7ס וכן הותי, יולם גיתי גן ומגס זרעגתת
bSנתתי לעמו ירוסס כי כעו , סרוס 5נסיס מכולל עיוחד יפוג כלל כ"5 )ניומד 6דס סיורם יסיס 
 נכללו סעיר סר 1DD S~h 565יי כל 3ין סרוס להמונות נחלק סעיר כר כי וניגנת מעיר סר6מ
 כולת יילסוס ס6לס ~.t1DID עין וקפוי ק"ת וירסוס וכן עעיס, טהר 13 יחלקו ול* לעסוסיס
 וקפוי לקית כולם כי כלל הדס לנני חלק נס יסיס ל6 6ך 3יגיסס ימלקוסובמ"כ

 וסגס תסיס,
 פר6 יסיס כי כער יוכר 3עעלליו גס כי 3ו וסכירס ע5מק יםעע6ל כריותס נמכעתס סרס63עת
 6מ גס ינרסס  נניס יגחל "ס כי וסכיני( גטויס, וכזרוע c~rn ניplnnS1 7 לנזול נכל ייו075
 סיסים לבוי 5ין כי עניתי גרססי לינרסס 6)נרס לכן לי5חק, qb 737 1WP יגיח יל6 יקפסכל
 סירוסם חלוקת עונעת סרס סיתם ול6 י5חק: כגגד 3כי כגמד סכל( )5ת סיולם סוף ס61ת ס6עס3ן
 3עקוס סכל 6מ סיולס סו5 יסיס סן ירמס "ך , יגחל hS לגער לס סיס bC"( וירחק ימעע6ל3ין
 וננס כפו כננד למון ג"כ ענינו עס עלם כי עעוי k-plln ענין עמק עס נני עס והין 3גס;יצמק
 ימר5ל, עס וילעס וכן יסרבל, כנגד יסכ6לי עס ר3 סרוכ וכן 5ל, כגגי סטעס Sb~ עס D1)bי75ק
 כגמרו עומת ל"ט( )סס עמיי "לסיס "ין וכן , מס כרם"י נכר Sh עפר  ומין  י"ג( )ס5ויכווכן

 סזכירס נעכור 3זס ול"נ עכ"ד. כגגד. 5תך ריסס 5ת ירינ כו6 6מס )נלמ וכן )רם"י(,לפמומ
 ל% שוחי, יורט ניחי  נן כעו  "ותנוי יירה ל5 נמירום העלס ול5 יירט, ל" לנ7ס סילוסססלילת
 %מ  שן  נמלמילו 5ת יילס ל6 יערס ול"  סיניניסי  ירושפ 5ת נפילום k-SSD ל" וכן זמייירסך
 סלילת יירם ל6 3ע5ונר ס)נכוון hD'1 לוזיר הפטר עזם לו, 5טי ים סגמ.לו פיוס כפו לגו,5טר
 עס סתמנרות סוס לו מסיס גל סרית ען לסרחיקסו כ"6 סיתס bS כוונתם 6נל סקגעיס,ירוסס
 סמגה(נ (1Db נו ואחק  עליו  ועוטך כרים ולסתריס בבס על (bc)nc  עיר  ביכלמו יסיס ול6ילחק
 גע3יעטערים )גיכט ועומל ~Db יסיס ל5 כנוער יירם ל6 נלבון לרעתי כמכוון וזמו מגס,עד

 טטא עס על מסונמ לקם פסס פמתעף לרס"פ ~blk סירוסם על מעורס רם כיסערמ*כרען(,
  תחת נככחת 01י6 סייומס על ר5ם נעמס סיורם גס כי סוימט(' )067 סליו מנטפל נעלןעיקל

 ג'(י )עזר* רם כרסיון כננו )גענשט( מרסות לכור6מ רם ג"כ סוגת ו)נזס י )ערי3ערט(פפסלמו

וסוי



 פב כאבראשית89
 ינוקר מס יימם bS לפק ס"ס_ לינריס סכ0 ינלן על הימל ל6ם העימס %עטט bWW"א
 4' יעע6ת כגין bbb טנסי שליך תשפר Db" ש 7כתינ עע5י קג"ס *וי* ל6 סכי 6יטיס, לוס זקנ" ס8י וכי וכה גן יירם 63 כי קישמ( )י4 3מכיכם3אי משמולי 0עיקממ 10ר6תולמי
 *סhS1 6 7עסיעעת6 חולקת נענמין ילית 7ל6 ייענה b~b וכו'י יילם ל6 כי שעלס כך נניןנע"ז
 למלפת פין* ע3 ב%. אודת' על )חש( 67תי: נעלעל 1ל6 דין bp~n es hWSD3 נכי עםלקם
 y'b1 ע*7י ס7נר וירע י(כפונ 6על עליו 6סר ס7נר סוסו כוונסס 6ין רנס(י לסועת )רנך"רעם
 6גל ר(7נל, עסו ננו, "ויומ על *נרסס נעעי ע76 ויבע לוער יי וסיס לפותל, 6ך סיגל*לת

 )מיינו סיכל ויכע וסי' ופסוננ, קנרי ע"ד רפפו עס ממסוק קוף לקמל , סרוו"0 כע"סכווכתס
 כפס, N'DS D139DS קברי ס"שיס כשל נכו 1716ת ע3 לסיותו 6נרי(ס נעעי פ% סגצר(סגירות
 נפרפר פ76 פסקסס וי(ר6'ש ובה. נעיכיך ירע 6ל ימנרך ע6מלו לו נ6 וע"ז ן יטונ 6לייונ גירך ולמוליכו לסוכיסו פיוכל 3גימו למניסו עוג יומל סיס נעומס זו לאנס כי 6גכי(ס תסגכי
 יעם כ6ן יסית ועזינס, סאסקס מעעעו 6ויומ ענין סכומים(. ס6טס *ויות )על ולפיט D~D* יז0
 ולי(יכיכו לסוכיסו יוסף ול6 עמנו וכעוב פרו0ק עיסיס בכו, ופזיכמ כמקחת גסניל ננו עויותפל
 עמע פיפפעש גכט6ס ר6תס מ אסים, ימסי( רק פמוןי עמסת נעעיס k~Dp סט סל*רקיק lh~W1 עלטמיכם פשע ננני6ות לדרס עמל הנכיש מסיס פככן בקלה. שסע )יכ( יפלס:גירך
~SDS

 הנכסס עפם כקפל ושתו ססאמו י% מ64ומו שתת גלניס לסוגיא סכססית ילוסס יירס55 כי 6ח2ו לנלה סאס וסקפימס סיס כמל עכמיו כי מסי סו6 ג6סר כהפרס סיס כסר cnDכי ו780י וגזע f'D3 פ05ק, 6וו2ו אתר( הפלס כוונת חיצ יפיסי ולפפוך עריות למלות עא
 ומופליו, גמליו חפתי לרגום מנעל 6מ k~ib" וייני ז"ל כפ6פר0 פ0עולס, וי לררם פססשייק ס37 ל6 6נ3 שי'. DDD וי(סעגי שי הממומי לצות ס0עת 6ת והכמה. על שם )יר()ר6"0(:
 0ל00 כי אינס PDS חמלם אמל )רע"ס(. נפ37ר נתעותי( ממיס זולתי 7נר לס מסר ל6ולכן
 גכ3 יורקי יטוכס ע3 מנחמו ID1b1 סדר על לסוכות סיפם למון וכמ"כ לס, נתן פועמווספש
 על עוסנ 6י% סילת, טיפ 906כ וצפר פקויי. כקוף כמ"ם ובפככם סס7ול על מיספם סימםלסון

 סליטח2 ילסנמ ססקצסי על מוסג 36ל 6מי(, ללכת סו6 מלס ומפלש סו6 60פ0 נן כיסכמעס
 סנל Sb וחן 3פפלס כמסך מילי ו6ת כ' וסרמנ"ן : רנותינו כדעס נרנליו ללכת יטל סיס ל6נוסו
 סו6 יצמק *ת סנעל גיוס 06 הילד. את )פו( : מסוכל היכו ספקכם לסון 6"כ סילי 6תונו'

 סגפל דיום 6ס* ולרב מגש זריו כנן 6ז, יטפפ6ל סיס %חלו טכנעל גיוס רננן ע7עסכמסועו
 רעעך מע3עו 3ט3וך מכריו לגעגע ככפו חין כי73 נעמס וסליו 0ולסתו סע0מת לפי 1 ילדקחו ו6פ6י תגס. כש 3ן 6ז יטמפ6ל סיס yb לי05קי ין נסנמ ומיינו סכע פער טננמל ניוססו6

bn)k~iSD 1 מכסDb "נעש, 4ן נס עד מס מחכו 6ענס לכ"י( נסס פסס ייי וגס" נרנס קעי% 
 טניס מ68 גן סיו נמלכו ורסכפס 6תו4 געלו 6סר סילדי0 6מ יופן י"נ( י"ג )מ"6מנכפל
 SD נס ff5D פורי( על ונופל מטסי מוצל סו6 לוני( קשת. רכה )כ( : כא( Te1 )טסכפנו6ר
 מש קמת נקטתי סייס מפולס קטם, 0ו6 כי והעל 6חל0 מפס %סו מ6ל לכן הנניס,פסליך
 יקייט נודפי סקרן פלכי ואפלו סרס סלדם קתלי לי, השבעה )כנ( )לווטו(: גגנ נוגפתס*ופנות
 ספמ7ל לכן וגו' פללים עטסר סאת 60לן 6ת נחמי לזרעך טסנפי0ו פס שנריש טנועחוסקנש
 קם פסלן וכפטל וטליע סררם לטון 6% גין וחנניי 1maln ך4?י. : כלקי עעו לכרותהנימלך
 ובו* סק 3מ( כ'ש: ממלי ע"3 מתלש ללח"י גין סנן 3קר6 ל5ן גככסע למלום 36יו00מ

 DVb, נמס לו נמן WS כ6ן ו6נרסס וספמא, ע73יס גס לינרסם כמן סכר( 06 6ניפלךכסססינ
 נם6ל 1bW. טולפן וינשפ תא הצאן. כנשות )כח( : )ל6"ס( ססכיכס ככסי מסם סיו כלסכי

 ט5 קישותו פ5 לסורחו סוכפןי למרגפו כ6ן וטיני ו6יפרמ6ו היפר וכגסס כנם מרגעופקופומ
 קסעמ כנסחי פסיו לטוייעכו י(כתוג bJD *ל6 פקימה2ו 9bD3 כעו %ן ככסוס לוער לוסייס נסוטי י(ש6ן מפלת כן ויייקו "רמיי נלסון ו%'ס כערומי, ניזרי סעניכו חלמי ניפי עלמוןכגס,

 יע."נומע:4ין4"ן.ומף" % = 4,=
 ז%(":

ק  DD~S עש 

 ob 63 גחת, וסיריוס 0מליה2 נתכלית סט5ס גס כי עמלי קטם יצר לעסות 6גרסס 06 פסני6ענינו
 נפצר ופלכו פעלמו מניל נפעלי פליסס וגוגכ הומס פצת ו0ו6 ומזקות קםוס נקיונות74י

 נעלס ספק וניכור יזיפס סוסיפס םל6 6ף סעקייר( ופעולת , עליסס למתנכר נפעל כמהזיור(ת6עשו0
 ממוס עפה מכ"י הצע שת נעלס נעדר וממעש נמאסי וערך OD'p10 D1~SD 0ל6י(פכקסי
  נעכירסנשי הי6 , )נ'ע( סוס ככח נינו נסי( ולכטמיכו , ל6חסען( נעכ*עספן 5ערצנוצ )*ןנסס

ויקלט



ם פבבראשונת

א עח % י" חי(א"  מלח מלש נם יי6% יעיין 0ממעפימ, לטת מ" מכי' 
 כולס PSh וגם6י לס מגל עעיס לנם עאי ס', גינר 36כ0ס טעסס מליס סנפל6 מפעלכי

 נתקנס 0' עדות סלזסי "גמלת סמעטס על מתולתו סקנ'ש טסעיי 6מל כי ושליוי ויזיפויירוטו
 י מא נוכם כי ספעטס r;b ראפ כעינינו כאלו שסי סקסוכ נ6עסומ וע6עיניס עוונם 6דס נםוכל
 ונכל עננינו נכל סי Db לעטי Sb" לרתיעות פתכו %עת מעולס לכל ונע שיגל 6נלה(סוטס
 פקחיהם כי נק0, סרטו חס כמק מלסו כם מ רטתיפ על פעני4 השין 6נלסס; טעטס מןגסטיע
 וקין ' , 6מי סול6מס ועיקב 6ומיח2 נ' מכסס יקח לש נמי סכעוליס סרטי כי יחעעופ עסמל6ין
 גע5"גע(; עלס6נענ%0פ )ז"נע כנשיי ימוכנס ולסי"ז סוכ6מס; "דיי כסכעי לק 3יני0ססכול
 )יטע" לנוים גם ונ50 תתהם ר וסיען' 6ומ סו6 נם מס סולדם עיקל כי לזרי מילין לימןוים
 לנק ויסים ניסעיסי מס לם'י צ'ע IWtP~ מלגועו י( )יכעיר נק 6ל5ס עמי עד 6ומ, וקקף0'(

 6ע וסיפן 6ות מא קרם  נעים סנעסס טכמל6 עונט וסעפו לטותן ויסון מינועו נ-")סינסם
 סינל וסיפן' לטות סיומו נו טי(תמין דבר לכל נם סלם ימעם זו סצ6ס ועעיקל הי, נותכעיס
 נכלתם 6טל סעפם ; לנוים גם וגטם נקי נקרס אחריו ללכת לעמנס ציפן D~b סמא)65סגע(
 6טל סנדלי פתעסס נק; סרטו גל גס, יקלט כחומוס %יי למניימ וסיפן 6ומ טסותסמפעס
 עעטיו כי , יזלוסו גויס כליו עתים לכק עועי 6'( )יכעיס 0י נעסיק 9Wb ס6יס DSDW עליאי(

 סר6ס 6מל סנסל5יי ס' 6סנמ ונס ; 6עתותו סולעו עי עולס ג5י s~s וקימן 6ומ ימיו0נסל6יס
 סיכן עי סכ5יס  יורהב לכל וקימן 6ומ סו6 למנינו( י53 כמסר סטלילס )נזפן זס נעעטס6ככף(ס
 )על : 6נלסס 6ת נסס : ימורגס ולסי"ז סי; 6סכמ כעירנת ולסמלופס לי(סגט6 כמיס סיגולתפגיע
- 57רגעטעעללפ( עוססעל %פ %5נילי p~b טיסן געע6כסי *יכען 6ס 000736*ן  ויע 
 Db~ 'ויסי וימי לסת 5מר פס ענין סיסופל סעקועחםטמע

 ויחוסל ספעל יקרס ס6לס ס7גריס
 6סס ומ50 יקולס סינריס 6מל ויסי , יץ( לך )לך ס' י3ל סיס ס6לס סינרים Db" כעומטסי
 ואתל 60לס סינרים טמרי ויסי י זה( בטס פסקם חפשו יחוליי סד3ריס למרי ליפ(י )הסג76ונ9
 6ל0י', נסס ל6ה "י' נקיי 601ל0יס 60ל0 ס7נדיס בחכי ויעי 6על ואן %"(, טייחיליוסף
 עיקל חסו מניסי קלשו 3ן מזקן זכיזומ 0סלנמ לסורות וגר. ויחבש י וישנם )נ( סעפו:  יזעמי1ל6

 6ין כי לעולס, וגי(עלתו 3גו 6ח נלקחו סעקדס גריון עיקד וקין * טעמן טס 6נגי(ס ט5ננוכמו
 ו3זרקוס נטעמס cSb כל עמס 0נס סיקוס 6ת טעסס יי לoc93b 6 36ל לסמלינו, כקוי 737זס

 ov19)b כמנמחצת וכ,* לפלוס, עקייפיס סזריויס עכסן י4עכך6 עזם לנחלינו 11WS ולנן נערןןוטקטק
Db~3hפעעיס ל לעס 'DS משיזוח כעו סטמח0 על סיורר יגר לך ו6ץ לממפו, עמירי מסיט 

)ע65מ"
 בנה יצחק ואת : פנס ע"ס עפו נעריו וסני 6על וננלעס 6מו, 6על כ6ן אתו. נעריו שני :

 י לררך נסיעמו עיקל וססו6 ס37ל נוגע סני5מק מזם יכגיטו לקלי לכעכיו, קרס עמק 5מ DPSל5
 : )לזמש( גכרhSb 3Ab) 6 6יפ ויוסק נסיעתו לעיקר ס%רכיס יגס כילו מפלס סנעריס לקםלכן
 עטת לקיים י(צוסלנ שקן לו טס" מנערן יטקטק מתוריי שכיעס טס נס ונח. המללישי ביום)ד(
 אפ% חמקו ' גלנו נמקלל bS עייין יעים מ כנר טענתו 6מכ ש כא סטוי נעם 3לנ7 טל6ספ""
 וגחסק גיורך נטעמס ומקיעם פורעיי 3כל עכסוק ופניפ לוקס סי' כי , ס' 7נכ 6מ bSnSמנערן
 6טל D? % מולך כירך כלחוקי מסיס qb סעקוס 6ת רוסס ס" לכן "ttDVk על6ס עקות Sbנעכן
 Sb סענ7ל ר6ם qb לכחות a)tb עמי ליעל סוגים עכליס נכלים ויניפ טיל6ס חצו עקוססם
 סיסים 6ססר כוכומ, סחי קונן ז0 למון אליכם. תשובה עשתחוה )ה( )י65תי(: מעיללחוך
 6סל סניסס טיטונו וגס ססס0ו", יאו6 נעקום יעמס 6סר סעעמ0 למס ססחויע מסלעיע6עכ
 סנ6י' ערער רק סוויפ ו6פסר %כיקקעסרען(, מוגי כיקקען קונם וועריען )וויר ספעסט,נעל
 כעס 61פלפס כפו )ווען( ob כעלם למגתי גס יכעס ויו 6ומ כי עליכם, כסוג 6ז נסמחוס06

 % ומלכס %עיפ וכן ג, )סס 3זיגו 3עס והסלמס וכן מיערון ו6ס תרנומו 6ס )פכפכיהתרישי
 גסענסי ונמתי מלכו נפקוסי 06 5זי, נעלס י(ס"י לחסו3מ ויו 6ומ יסעס נס מ(, )רותסכ~ס

 יונסמסו0 וי"ו  כ6ן, ס6לס 0סור5הם וסמי מהכלי יו י  עתוד ויכלם סעסס סא סונר 6מ 06 , 6ת161
 נסורי סגינו 16 סטממוי' עעטס טס נעמס 6ס ועעעו י(ס"י n31DDS 7וגסוגיי ויו , לתנויסא

 לסוג, עגיי4ס על ססיוכ 6ין ססתמו" עעסס סס יעמס 7כטל6 ססנ6י סמו3מ b~wn oaנוע יומניי ונ3יעול 0פמסו"י 3סנ6י מלוי טניי(ס וטיכס יההקק( וויל קעסלען ז6 6ונז והל)ניקקען
 ל173 סא לק יסוג ול6 לעולסי 3נו 6מ לפסוע כגעור י,ססלי פנכר(ס פסיפר( לסריוישנס
 סוקל 3לסמ לרכוכי סכ%6ן לסנינו ומליליי ינמק, 6מ נס לכלול ונפונס י(סלסי לערער ימעל*ך

 כק עמלון ס" ל6 סגלנו מסק 6ין כן 6ם סקר, מסמי 0' מוענם י-" קרסלי על"פנואל
 ננ0 עקי7ס רק 63שמ סס עטסו )טל* י(עמסויי עעמיי מס יעמיק 7כטל6 מגפי,לערער

ל6



 כבבראוית40
 זס עשי מן ס6עמיי סעכוון לנעריו למרם 35רה(ס רלס ול* סקר, כ6ן וקין לנדו סו* לק ימוגל6

 יטיידוסו ויולי יעמס 6מר 6מ ולרתות 5חריול3מם"י ללכת ויסרסו נצנר ירגימו מן ליעומ* לוימיליד
 סוגו עד 3)נקועס סנעריס ויכעכעו מחלטי, לנשער גס ספונן כלטון למס 9Wb לכןהעכנוסוי
 3ו סים גתנו* 1גטו3סי כ*ןי רפ"י ולחון סו1לוסי נהל5כת ועיכונ עגיעס סים לו תפיס ול6עלייתו

 וגו' לסממיס כרומס נרים 6'( י"מ )ע"ק סמל)נוי ולסון גינ*, עם ידע ול* גי63 כונתוסניטסי
 י65 3עמכוון סל6 ס37ור מפך 3ל3ו ס)נכוון על ג6)נר וס ולסון מרווייתו, דה74ור עלמיו*יקמייע
 האש )ו( 0ר3ס: יענדנו יסוט י'( ק"3 )נסגס7רין וכן טסי טעו5ל 17ור כ53חוס עפיוי זסלמון

 ססימש ונחמל עלים נסר, גס לסטיגס סגומיס 7נריס סנים ען עינך ס63ת השה. חשיהוהעצים

 ס3ימ. ען עטך לסניי סכיגומ ל6 3סר געלם סייגו ודגר סרעפיסן הן לסיים נוכל ושם סנינ,6מי
 6ממ לפגיו לתקריב כעת לחמס מפן *ין כי , לסס ~יכיס 5גו *ין וססי3ו לעולס, סמk~lh1 0וסו
 5לסיס וזמו גניי וסוף ribn יקר 7נר ט' 5סס על לסניו לסעלומ ים לו נמר כי סגסעומ'ען
 לסיום סגכמר 610 כי לי5מק מגודע 6חר גס כי סכמו3 וסעיד )רע"5( 3גי לעולס סעס לויכעס
 חס לסקרים זס ר5וי' נכונס יחדיו מלכו ומגיסם מפלס, נכסם 06 סמרלס ס', 5סס עלעולס
 כוני 7ועס וינמק לנגוז חמנות מעומס כתי 7ו)נס ok-13b גילקוט, סו63 63גיר( קערו :לסקרם
 עמק וז"ם סונז3מ ע"ג כסגעק7 סירס ילמק ט5ער k~7ab סניך נגדול ו3פר7ם לעלעוי מומססעוסס
 יפיס ושפלות נע5לומ סימם bS סע5כלמ 7לקימת 3זס יורם ידו. את אברהם ונשלח )י( :ירנן

 נוי נפטו מחמקם 7נר לקחם ידו מפוסט כעי גדולם נזריוומ 35ל ליס, ('bb 7ל6 7נרכעומס
 0י0 סל6 סכמות סעיד *חרונם כרגע גס ככס שיפיס. סלטם כל זריזומו על ככמונ מסעייוכעו
 גגו 3סחיטמ סקרם ענו7מ ולע3ו7 עלוס, סל שגירס *שנמו לסמלים 3נו על ס*3 רחליי ט3ע3כח

 נזריזומו אחריו סונטמיליס סקגיגיס ססגמ לכן ועליזות, על יורס סליחומ לטון כי גפל5ס.3זליזומ
 לקול oc~3b סעע 5יך סונמרםיס מעירו הי. מלאך ויקרא )יא( : יו"ר( ט"ו )רסס ידך פסלםגקר6
 פוננו 6ל6 כעס עונני מסכת ול6 לותר רם5י סמלצך 6ין וכן הלסיס סלוסו עס ג3יטולסערתך
 וראימי סטטוס, ל*לסיס 6ל5 רבוי ס6יני נקוליי סעעמ 5מר עק3 לכסוף *על וגזיךשנסמל,
 יעו"ס" ע37ר וס37ור קורם ספליך 36רסס, חל ס' תלמך ויקלט טלטלו ל3ס( ויקלט )ריסללנומינו
 *3לסס עס 5ת 6ל6 קר6 ל6 ומעלקך סוס ברוך סק7וס עפי סיתס ס*וניכה( כי 7עמסנרסס
 סנפלדיס ען סוס מעליך *ין כי 5ער וסר3"מ סק3"ס: עפי מליו סי63 ס37ור סעיעס 5ללעוללו
 5סר שסיון וסוס סי ס3קר3ו סגנון סובליך וסו* בסטי ולקלן לשפריר 6ין 5מר סגטיעומ עןרק
 עמס כגזר וסוס עליךי גסס ג"כ נקרי ית' מסו* רנותינו סלע7וגו לעס ומגס ע"ס; סרמעיסן13

 ים כ6ן גס 6"כ סגו6ל(י נסעל5ך נויחי )כע"מ סכרי5ס 3על5כומ מעל כניכול ית' לסיומועלמכם
 רפ"י )כיר"ם מלסיס ססי6 ס' מפירוסו אלעיס ס' סעומ סני כעו ס', ססו6 וזליך ל עליךלסרס

 סקגין יחם נעוניכומ על יורס אינו פמוח סו5 כ6ן תלמך DCD ו5ף ס"6(, יסרבל טעע3ו*תחכן
 גדל , ל3 חכם כענין , תולכנ 6מי מס לק ו"יגגו יחם עורס גראס ר"ל )נ7ו)נס סעיכומ סו56נל
 *חד סעוטגס סעומ מגי י53ו וכנר 3י5ור לימרון יחשר נמרטות סטני ססס עג3יל *חד ססססכמי
 6ללסערר(: 5ללווילקער, )7ער ומלנותו סע3ו7ס, על5כח עסרסי קל עסנ, ירק כעו מעגיןלמזק
 סין לעיונותיו וכל עחס3מו סכל עד קוגוי ליון 53ס3ת 37וקס גפסו סיתס אברהם. אברהם)יא(

 רק ל6מוכס, OSD3 עונו קריבת למגיו כסעע סל6 עד זו, עיוס 3קיוס rD~, 03053 כ"כעלו7יס
 מסלק 6ל ס6על 5מל מאוסה. לו תעש ואל )יב( )רע"6:( לסייוע במעורר מניס קליפס*מל
 יורס זס ערער סמוקפמ רנותינו לעדונו ויפס ? ע6וונס לו תעם Sb1 ליער עוד סוייף לעסידך
 כ'ש ג7ולס יסרס גע7לגמ לפגיו גלען 35רסס ל33 *מ ע55 ל33 עטכיומ ספוחן ימ' ססעלויןלגו
 סק7וס לוויו לונל5ומ 3קר3ו עסתוקקמ  נפטו  וסיפס ידך, מסלם "ל n~crb על 3ל133 ססיסלעד

 כע'ים )נ5ועסי לו מעם Sb 63שרמו מוסיף לכן ס5פערייס, ס7רכיס ען 53ח7 לעולס 3גוולמעלות
 7ס, העט עונגו ו5ו5י6 חגלס 13 לעמס לכלן 53מי לחגם 6"כ oc~3b 6ער י ידך תמלח על3ר3ס

S"hתסער 5מר עוי, וקערו ע6ועס, לו תעם *ל Sb וקער למעוס *נרסס ממחיל ייך מסלח 
 6תס ועכוזיו 3גך 5מ נ* קם 6ערמ ממלם י תעיס על יכריס 6ל6 סללו 37ליס5ין

~mb לי Sb 
 ידך מסלח Sb לי' ד*יתער נסעת סוי 7*נרטס לערס קערו וגעכירסנ"י *תעמס?, ייךימסלמ
Sbידעתי. עתה כי ונזוח: וננס כל6 נסלול ענר ולענגי 5טמליס ל* יקר3ג* חס3 סכעלי 

 ל"ת ועפומ 5סנס )ענדמ יו55 עמס )פומ ס6 )3י( ועוי טלעומ, סים סי7יעס וסממ7סומסקרון סוי יריעס  שלילם כי , ימ' 13 י7יעס חמוס יתכן 5יך כי 5'( עפולקעות וס נעקל*סקוסיומ
 3לפ"3 לסלע3"ס מעפלם וכ"כ סם3ת יום *מ שכול ימלו 3ש לענין )כע"ם סילבוס עעדמי~6

  *מנס  י)והז לק c*'c ונונ7מ ויינגר( , ונ"ע סו5 סעקי7ס נעגין 5נלסס ופעולם כמולס(,עיסתי
וסליק



מא כבבראשית
S"Sa5לט,ס 6וס3 כי ,cnh bS1 37ל 35ר0ס עפם זס קוים סל* )נ'( ועול *לסיס, יר6 כי 
 6ז שסיס ליקלק ול6 ל6נלי(ס סנסיין "חק לפס )ד'( ועוד 3נ6ור, ימ' דומיו 511ווס סיס 3נוים ולעקת קליו, ס' 37ול 13 סיס סל* כטניס 63ור סקס 3כ3סן ספלמו וסוף יריתו, על יומרסנוורם

 , Sb"- סעדי% bSb ט5יגו *3יו עלעל יותל גלול לעיתם ע5עו סונוקר י5מק 5ער כי , עגם ל9ז3ן
 ולי 3זס, ידעיכו וסעפרסיס ימד. גס לסגיסס ולפחוס ליקוק ס)נמונח זס פועל ליימק רצויוסיס
 סעלמס ס*3 טבע סיפך ולעסתו ס' לקול לטעוע סיס 5נרר(ס עעלמ מעיקר 1Dh )ס'( פס7יוקעו7
 חסכת", ל6 יחידך 3נך 59ת ולועם Sb'1 סעכוון סעיקר עם נונ5)נר לסק7יס רצוי סיס י ננועל
 9WbD סו* 6מס 5לסיס יר6 כי י7עמי עמס עילעל סתפרעיס כל ל7עמ כי , ס5חריו ערסתפסיקו טסותי ידעתי ורולס רניע ר%טעעיס נעל סעפיד לפס )ו( ועוד 1DDS), נתססו )וומ 3ויחלי)עי' מישי תפפוס מפסוסי מיים כענין 3ע6)נלוי סע*על סמיגות עקדל ילעגו ס*ופל כוונם עיקלכי

,Tnb*זס נענין 36רסס עעע7 3סטקסמ 3זס ונ"ל - גטעס. 3יגיסס למפסיק רצוי סיס ול 
 וסטני הויי רצון nlbibi פחחים 6יע הנרסס h5nD 3עוי ר"ל סחיו3 זינן ס6י נ73ליס, זונגשרמני
 וצין nlnDS~ בלנו חפן ססיס עס "nbS לנלי ימ' מענו מלווי Sb'1 53 כ6טר פ"נ טסלילסזען
 טל6 רחעגיומו, ט3ע לכ3ום סטר(ול ל133 3גנורת עסס 13 5מר סחיונ כזינן סססמ7לומופסק
 רחפיו לכברם סנפל6ס נפמו ויועלת מריצתו ט3ח ספלנת על יורם , ימייו 3גו על רחמיוככפרו
 35ל רגוגוי Sb סמנג7יות 13 עונגו ממפעל סל6 טעל73 עד מועריותוי ט3ע ולפטל ימיי רצתותמס
 כל ועם סקרם; ענו7מ לטרם עוכן סיס ע5הצס ונסעחס רנס ס63ס3ס כקרנו לנו ט3עגספך
 טל5 ילעס סזס סגיולסט3ח

~?o 
 פעלם סכ6ס כ3ר כי lab~ נכםיונו ימי עפנו סעכוון עיקב זט

 בנסיונו ית' עענו סעכוון עיקר ~o)w טקדסי 3פס כענו*ל כם7יס 5ור נענין יחו חסוגססיומר
 5ס3תו גודל *כרטס סל"ס זס נתעמד כי ססלילס, זען נמעיד 35רסס כמסיס טסו* 5"ל*ותו

 עעכו  ססודעס *ליו נ6ס כהמר כי מעכו, למעלס 6ין 6סר נע7רגס ק' %ין סניל6סוך3קותו
 ע7מ 3ו ס"2עורלו סל*וי פן וסיס ס5נוסי, טנע עס יסכים ססלילס לווי *מר , ידך סטלח Sbימ'

 3עס גס aabn סמפעל טל6 ר*יגוסו ו"גמגו ססלילימ ס5ווי 53סנס ולקגל יחידו ננו על.יחתים
 לחקרון nbrc ססלילימ לווי ננסטו לדפוס גוענו, מסיפך 6ל מתעורר 35ל סרחעגומ, עעדמסטלילס
 סקדוסי לוויו עלעל16מ סנמעכנ על וסיטער י%, לפכיו רוח נחם פלעסומ געכע לסיומו ןכמיקו
 סק7וס, לוויו לעל6ומ עוז נימר  וט נרעשי גס תתמזל כי י לט *סבתו מוקף גויל 3זס סלמסמגס
 סלנגומ בוחן 3ו ab~D סנמל6ס סאסקס ועל t~wibn; לו מעם 6ל קליו ס5זסרס סגמוסססעד
 עעלמ ל9ל געווינגען(, ליעג 6יך ס6נע יעט5יגע (pb7 ידעתי עתם כי *ער סז6מ כסלילסנזוין
 7bW.  6לי  יסובס  %ו תעלס לוויי, סלילת נזמן כעס לונך נעטכיומ רולס 6גי 6סר סנפל*סגפסך
 שמי עתס כעגין עמס, ועלס גניו, 6מ עוס 5סר לצנען  י7עמיו כי כעו וחנם 6סנס למון ,ידעתי
 ס*חריו, לעס עחונר ואינו נמ"ע פ5ער וסוס יעט5יגע(ן )י6ס שמי cnD טל על סמיי7יסוטע
 סקנס 5ל סגולס מעמס סגמסוס סו5 עס ל63ר וסוקיף גדול: עמחיק ססו5 3ר3יע סועעדולכן

 3עסכיומ טסמנוגגמי 3פס ראל פעגי", וגו' קסכמ ולcnb 6 הלסיס יר5 ,גי וקער סז6מנימרס
 ס6זסרס על ע5טער סייס 36ל י ייך מטלת 6ל הליך 63ערי 3ל3ך טעחט נ"מ טל6 ולאיסילנבך

 טעת סיימ ויותר ע5ועס, לו מעם ו5נ *זסלס *מר 5זסלס לסזסילך הסתרכתי עד מזו,סעלילית
 ל5לקיס, ס3לנ3ך טנפל5ס ו5סגס מגעול דנקומ על 6ומ גמם נוס מנס ע75ין עגיעס סימם ל055
 ר"ל ס36ן(, 5עכווייגערט גיכט עיינערזייטק גערגע וו6לליעחט )דו6 מעגי וגו' חסכת וליויו
 מעל היגנו חסכם, לעכוע; עזסילך סיימי ול5 הכיעס ל5'סיסס עקדי 05 בעיניך סיס טוניומל
 כי סתעסענו לולה ע"ג( )עקן כעו יסעחסגס, ומרלון סחפן DS' ע3ר iDD סו6 36ל עעם'ענר
 סל6 סיתם 3נו 6ח עלעקוי סעגיעמו והחרי )עייגעלזיייק(; עלדי ר"ל פעני ופלס סבנו;עמס
 יגריס זרע דכסי3 רנסנס 363רכס סיתור הלסיס יר6 דחוים חפ"ס )ע' הלסיס 6וס3 ולotclb6 יר* *ער לכן סיריוס, 3גדכ וסוס מעם, Sb1 מסלח Sb 5וסרמ על עגור לנלי )נ75 רקלרלוגו
 וסיל6ס סיכ6סי ס3ס סי6 ס6ס3ס ממיס, bS 6תי 37ר 6ל6 היגש וס6ס3ס סיריוס וניעם"וסני(.
 יגיע סל5 מעיד סעמיר6 מקטן 3נו עס 350 כדרך נעעלסי עענס גיולס ס6סנסן הלעותסי6
 ס*סנס  וו יועל סוי ? אליס ססנס ועס ז6ת יכלמו ענין ועס , סגמילס טן אליו וסגם ונזק5על
 וילים סגדולס 6ס3ס עגין 1biBS תו 6בףןי יקליגי פן מיניר ליש דלכן פן ן הימי 6ור%נמסוי

 ויזכס : מלילם ננחתו ימגוס פן מעע י" ומא 53עמ ס' 5מ *וס3 נססות לסם"י,סרועונות
 עסס, ע5ע1 לפעור סדין ע5ד *מסל ססיס *ע"פ עעטיוי 3כל סדין עטורם לפנים סגכגס יניהליס
 מא סיאנס סחכס, ט6יל תפו 6סו3ו, כבון 3ג7 37ל עעסוס מעיד ייכי סו6 סעלס סקוסוכי

 סג*ס3 דעת מס* סל5 גויס ליגע סל* כ7י וסייגים שריס לו לעסומ S1nr לכן יר5סיונל06
גוסס



 מבברישא41
 כקן מתלו לכן ס*סכס ינל על נכוס שעל גבוס סי6 סיל*ס 7נל כי עגולת סכ0 : סימכוכוחש
 ומטך עגע טפין סס3יל כי פגעת, hS1 5ער 1ל5 חטכם 1ל* עיט על ומתגונן ילעס.כסס
 גל עוכע כעו , פכע למון עליו ימול לקויי כלתי 610 עפנו וסעיכו3_ לסיום רצוי כטי(עסקסו6,

 ו0עזינר( לסיחם לצף ננסי כססעקק *תגס פועליו: טונ תפגע Sb למסי תתנע ערעניקניאו,
 שלויי סיס סחי* ען טסעכונ לי, פמטו *ותך אנכי נס ואמסוך כפו חסך' למון יטופס "זמלויס,
 סרלס עם על גזם ס' עימר סיס ו5ס סרס"ס. כיו"ט כ"ס(, )ס"6 ערעס מסך ע73ו וצתוכן

 כפגע סיס אילו מיונו גאן כי ענעתי bS1 לותר 5כיך סיס י(חיונ' IWtS אוויו לקמם*נרפוס
 נוען oo13b עעפ7 על פוסנ נטסו6 *נל י אפויס וגלמי ית' לשו mDnl]  Sb סעכיעססימם

 ולD~h 6 עוגם סיס וטס , עסות לנלי 60ג לחעי טגע עס o')DW שלי 11%י סייםססלילי(ו
 כלופר מסכמי ול6 6פר לכן לעסותוי סח*ען סג7ולס *מנמו פלד 6נל כןן עמס ל6 וסו*משקי, לווי ע75 ונין סט3ע פ5י 3ין 5ד, פכל כיזהר( ספכחס סיתם ססליל0י 1Dbn גגlblbn 7~סריית
 געכדרסנ"י ואל *עלס נזם נכון וכעס %. עכל לצוים ססיqb 6 ני(ערעי( עלן  דעסך גיחה סיסל6
 קדפ*ס מליס 3מר5ס כק7ע6ס ממרקס *נרמוס 1bS1 נגוויי0ו, bnDW פסיק 36רסס *נרסס 06)ק"ג
 סססתיל 57ע9ג חיוגו, עעעד נזפן קדפ*ס קרי 6י(, קליימ נס6  3עכירם3ע )ועיין סלים.ל6

DIDDSסטין נעדרכם י% גו ודנקומו יותר מלעות 0ר6ס ססלילס עעעד נזען עא קוגוי  %זן 
 nSw ול"ע רסנ"ס כפירט שנכון אחר. איל והנה )ינ( : סימנסלעעל0

~Db "וצחר כונו 6ח9כ, פ 
 עיניו 6ת 6נלסס נם* כי וסטעס מעגרו, 6חר לנכס וסעפו וכן ס'(י )סעומ וחסרן ctwכצו
 לסעלותו לק מס גודען סל6 מתכונן )נזס י 3קרכיו נחנך ג6חז 6100 1067 וכח"כ י 6יל וווניהוין*
 סרוסו כגון כן סיס bS וצלו לעולס, סמם לו ירמס מלסיס נמפסיו ט0ו5יי כפו ננו, סטתלעולס
 סטעפיס 3על סטעיס ולזם מס, טסנימו0ו O'bD3 לו יט bnb עקליכוי סיס bS עומל 16*קול
 6חל *ים כלטון )פעל6ג7עלפ( לטוכס מ" 6מל פלס כי ילעס כ("ו.ול7עתי 6מל גהקי 5ילוסכר
 ל6 תצמר. ל6 ורעעך ילדתך וכע"ס ססגוי. סו6 נעקפו ומוולס י 6ג7רער( )ציין סזולמ עלסיולס
 )וטגויי נעדרם סנזככ וכעו ס6יליסי עט6ר פטוגס D'C" S'ho י 5חל נפלת וסתיע וכעם9ם,מטנס,
 נעקום שטס סי6 תחם פלח סורחם עיקר בנה תחת עגיגיו: נסטר נין נלי6ומו ע% נין זס,6יל

 פטם, עעס תיר ו6תס סמטיטת, נתדרגת ספטס על ותטפס סעי. ממס עעל, סמך)6ונטען(
 D9bDD1b) )לילי י 5חר דגר ונימיר נפקדם עלס לבורקס תחת עלת וינוס מחסיי קפימכליע
 פעט פסות רק עניניו נכל סר6סון 6מ פפל6 סמכי 5ין זו נסור*ט עיפוסיס ורוד סגל,מחס
 , מעין חסרון עעל6יס *יגס טסדעיס סור, תמת סור עין, תמת עין נקיטתי 06 גכעות 06העגו
 *מכיו מלאפר לולי ו'( )15 פנגיו מחתיו יספור 6מר ומכסן סלו, 3ק3 076 רולס כי מסוריוחצרץ
 למעלות גירו bSn i~SD על לריק "ימו סס5עעל "נלסס עעלת וסי* 3פ, תחת כ6ן וסו7יעוספמת, ספטהי על מחמ סורים כעיקל פקופוי פפל6 סטינו qb פסעעותיס סיס ידו 6ת יפלאואטר
 )ניע7ריגען נפקוס פקוס עלוי , תחת וטעם  3פדתס, שפגו טלעעי4 כפס לפליוסו וסירך 3נו,6ת

,(WbnDידחק בגי 6ת סקרנתי כיילו רולס סוי רנם"ע למגיו יעל 3רג0י "ערו זו לכווגס וקלוג 
 פלס מחר יופיי למפרסי ירשה. ה'  בהר  )יר( יחסיו: סזס סליל ים ייקרנסי ולמ"כססלס,
 כי סיעסי נגר סי5 לפפו, סקנ'ס יריס זס 3סר סיפל רס"י ופירוט סככודי ירפס הלג'ליעשור
 גפפו טומר על יורת כולו זס פקכם כי גע ולכן bDDD, 3פרכ5 יסונרום סיא "נסרפלהז
 0ג7ולס עממורים לי(תנ6וו2 ל133 יחוס לדלתי (1DD עדת לסכגיע גזס סתכוין כי סנדולם,ועעלמו
 יחס וסעוסר וי(נ3ורס טסמכעס כפו וזס, 6מס, 6לקיס יר6 כי ידעתי עמס לסוייעו, 03טגתנער
 ניגס 0פסו6ר Sb 0760 גולפים וסתסל0 0סנמ ככס וגלומו, 0760 לב לרועפומ טנעיומקטם

 לגט 5ת יככיע גינן 6מר קנות מתי דלכיו על סעסכיל לסיס סימנן וכעו ונ6ו0; לברועעות
 סעעלס 6ים נירי מסינים כלי מן נענען מנוס טסי *ומן ומעופל, וסגנורס סחכפס ען ירוסלנלי
 י(נכג7הן חנות סתי וסם ; "ליו olb גני סעיחקיס וסטנת י(מסלס ען נקלנו לגנו יתכוסס3ל

 סעוקדעת סימנס ע6וחלת, סני( וסנ'  יוקופסי חנס  סקסת 0ן, "7ס נידי יקר כלי ס0ן0"ל0
 6סר וסוף למכיפין, חכונס יסיט סו6 כי סכטי otcib פתת ס5ל0 פעלומ כי נגפטו טפטערסי6,
 וסכיכם; מסד נסורת נידו פמנס ססי6 3פס ס5דס ימטיר והיך ועוטר, חיל לעמוס מכס קליונמן

 מעוטר י736 קפ כונתי כי סינרים, וי(מחלפום סממנות  רעמו על התעלוט 0א  ספיוטרתוסנ31ו4
 3טומ יינו *ממ רגע נס כי חכפמו, ו36דס ונדעמ,  סיחה הבער טבעו כחי יחלטו רעינעגין

 ע*ופס 3י7ו ויין ועררו מלפו 5מרמ ונרגע נידו יטגן זו רגע מוחןי לעולס ל6 גי קלסיגעעלח2
oon; כן oVha 0ס0גיע סעעול Sh 0ווכח נקעת, ט עונדי גי( טעועדיס סעליוגס סעדלנ Sb 

 למסער %ין נלננו, טולטת י(טסוריי ס סילקת עד ס' לפגי מעיי עועי לכיוס סנפל*סספעלס

ע5י



מב כבבראוית
 6ל פטוע3י"ם חוייל עונדי טלס מניניו 6דס עי 3ר6ומו הגסן סנ%ס עטם 4כד לאיפ%
 בעיניו ימנגל Dbt bS נכל עליי(סי פע14 ינין ונלבט מתפלמס יר06 מדעיכיו qb מרעי ל3סי5ר
 טפ%ס עי י 3עו3 כמו 3ה לכתור 6יס נייי כמונס טר(נמירס 9Wh' qb כי ולננו, 'Db19Dול*
 כוך טייסי כי לני, 6יס נקה סחיי ל6 ניונ טנתירמי Db" סכי( וסעונטי ממכל Sb פקיםים

 ספוקדממ ס6ל0ימ סההעס וחומל למכיוי תיחסל 0ג6 לכל ממיי ספהייע ס6לי(יס לעזרתפיי
 3י 5ער סנמטיי2 י(י(ככSb 0 וסטלפס נפל רק ניכנס 3כו3 כשירמי לצריכתי, סגוכממ ס3ססימם
 מקות yb טעליס עי t'SD ללילי פתס7 לק 6יגגי( 3טו3 נחירתי וטס סמוקדפמ. לקלסיתפי7יעי(
 כמעטתו, OSbD PWS כשאמס חסי ס' ולך כשמול תקרו, פ% לק כינו זס גס כי מסכרי5ל
 4 יט טס סכם 0י5; פלץ S3pl טל6 עיפ ס5פמימ וי(צנה0 טכליי מא נעומס ע3ו7מיכי

D7bS0פעלי( טטנוס מעלמו 6מ יככיב כי סנם6ליסי על ימרופס 3ל פוק7פמ, קני( סמעול 
 ססכנעס נורמת D9D~bn קניי ונס 3עו3; לגחלו סניול 31סה7ו כל, סיורר 3"" מלויס לקעשים
 לעד 13 מעפוי סגדייוליי ס' יל6מ 1SSSs eb 671גס פניו על bY~1 מפיק כי , ס6ממי סעורי3לכ
 יגאל סו5 ו5יזס מלספא; ט ינול סיום כל מפיג פגעוכיו לע ס6דס לנ יר כי חייו, יפיכל

 סדרוריי 3םעעו on~h וסכר ; עומך יום עי לעלעך מקמין Sh וכהמרס סמיי, עלו 6מסענס
 5לס" יכ5 כי יגעתי שליון ל*עכ סכעל5ס י(עירנם 5ל וגתרופס כתעלם סכנל ססהיעמוס5לקימ
 כנססו 0י0וכ0 ע5ס לקם לכן סיסי וסטנם למסיס מן נקרנו לט יתכומס פן לכפטו יכ6 ,6מס

 סטגמ 6ל י(נוכממ "b'D ס%י(יו2 סי7יער( לשכי י ספוקיפמ מסנרי ו0י6 לצנו, Db בולי(כניע
 נע0 את טתס % וי "לל(עסעה(על(Pb p'b 1( )גימע יל5ס 0, 5פל " י1ופעלי(
 ל0יה2 יל6סי ס' 3טס 0ר(י6 סמקתם 6מ'טט וקל* עוני; 3הי וטין זוז למעלט עלומי מקרסטלקס
 לננו מטכיומ מוך ר(סככעס עססזיק כקרנו. לרכו ימרופס גלתי לסגיו וסיפן 6ה2 מפירוכמקוס
 עד נעדפו לס5מין ספעלס ל75ס כשוי טלין וטיש 0סככעסי סנורפמ ספ6ותלת סקנס גסמסט
 מממורס עולס סגספי כעולס סיומו כ"ז גפטיומ DISDWS וסמי(לn5bc 0 על פקוס וקין מאוייום

 מלאים 3גגי(י סיאו 5חר רקוסססמנוס,
~Db 

 6ל טטוג וסרות כטסים 60כן 5ל סעסוכ טיטונ
 ספעלומ מי(למ 6ל עקום יט סם וי(ממורס, סי(טתנהם 6ל מקהם טס טלין שתממי נעולםס6לשס
סנפטיומ,

 טכמנסרמי 0כפל6ס סנסוכר( ירלס ייכי(י געז6גע סייעע )וו6ם סיום יכפר 6טל עז'"
 כטמסיי( וסוט סמילגסי לנפילת תפסס עה טלין 3עמ לק נר( לפטרני כלויס 6ינכס כעמי03

 כנוי סו6 ס', י(כ ג6עעעט(. מוסע 6וכעיליכען יענעל 6ין )גע5יפעע ס' מלוס 3סל סססנפם
 לפלח מלס ססו6 5ס, פן שוס גזלם נאם. )מה( ~7ffc: עמטוני( פיס סלפכאס כפח עו0"נלחיי
 כי 63מממו מובלע טס7נור ו6מהס, 5פת ססס לינריו י(מ6פתומ תם נכסוס וילעס י 5IWb1פמ
 וכמ"6 ננו5יי 37ול לטון ני5לוסו וממפלסים )סילוההסר(. ותלגומו )כט"מ(. יקום וכי( יסיםכס
 06 סכר ob מגמול % על nww פקני( יגר י(סיחיא על מורס יען פלס יען. : ס'6פל

 Sb 5%מו סמ5וסל 7370 ססנענע שכולס ססענין י ג7ומ0 )נ6פו שפטפטי וניען יען וכן ,סורעגוס
 ירנו IDWS כעו למעןי פלח ענין כן גס וסות וועגען(, )66ן קזוסס פנס ממפתספישל
 ונפול סטנם מעגינו ומעכס עכס לטק ען, יקבן ופיקר התמי 06 גנח ILD כי ייפיכס

 עספמ היתנועע ננתיגת סמולייי נמעל פמעלתמ לפען טפלם 6ל6 , פעלגעלטונג()ערוויע7ערונג,
 מנועם מועל טסו6 סממ5חר, סגפוליי מפעל Sb ספניהם ע5עס נסתרס פמעלפמ יען ומלם ,חנמו

 סמולים וכינור סקגין לפ"7 טסיך למען 3פלמ 0לפ"7 מופלי( ולכן ספעל, *ל וסו55מסר(מול7ס
 נטיפום ג3יליס ולפען יען פלמ כי רוו',:( )כס"ס סלחם לך חס עמו, 701ין )לט"פ(ילקגתיי
 גי מטס, מפולס 53 6סל סככוי עס ל6 גס סטטוס פן OD עם ל6 יחונל bS ייצן מלםסלסוןי
 כש פ65גוס לoa 6 ויופיי(סי לפעגך לפעכו למעני טמ16נל כפו יעכי יעכך יענו לופל מוכלל6
 עלי סתרגזך יען עעי, מלכו ל6 6סל יען יסרי, מל5 6טר שן עסית, 5סר יען ענרי עניןעל

 י*מיגוי למען י כפסי מנככך לצנען לעמיר, כססעגין כ"6 ושלגוס סל6 לפען 3פלמ ומספךודופיסס,
 כי י(כמונ '1Wb לספות, כמו סו6 סרוס ספות לתפן 3פ' סרפאן וז"ל סרני(. וכדופס מסיולמען
 נעלול לשומו סגולם 076 טיעטס נין לפען יאפר עלול 06 ס3ס נכל כי כך, יסיס וס3ענור
 לעען כפו )%7וס(י פיעמו סל* כן סגורם 6דס סיסים נין לך, ייע3 6סר לפען כפו ')י6פיע(
 תשנת. ולא עושית כקלס: ודניס יכרימ לפען ע5ניס פסו ווסנס כתפס יקטפו, לפען לנ,לפוג

 נגין כק סעכין טס מעמס פפכו ימעכו ול6 6נרי(סי עטם 6טר ספעט0 סו6 פס 3זספמקטח
 טסי כ6ו לפס גס  13? לעטומ חלנו ססי0 ופס ננו 6מ לעקוד וססמיליותו ע4ס ועליכםמזנם

 3גו 6מ סטך טל6 5ל6 שינו עטס 6טל סדנר כי 6ח7, 6ל6 שינס ו63מת וטולל נחיונסלטוגומ
 מספן לפי ע3ל רק מוכס עכר מעל ייכנו עסקם פעל כי ונ"ל ופומר, כפול מירס 5ת7 6"כויסח

ועריק



 כבבראוית42
 סזכרגו 6נרי(ס עעעיות עטני כין ויינר מטכם(, טל6 להעלס טזכרע טנע פלח 4ע1וסיפן
 לםמעו קונו רקון לעסות טנעיומו למעי כ3ס לס' 5סנתו טנמוקף מיונוי טטען עעעעיולעעלסי
 סיית גחול נחמן ר"ל נעטסין(י גערנע )סיטטעמע עמית 6ער יען b~tDלעולסי

 סורי
 לעסות

 על ע5יער סיס וסוס י7ךי מסלם Sh סג5עווס קמרי ססלילס מזען עעע7ו וכן חיו3ךיול0םלים
nSIS~זו 16סרס 

~irD 
 סיס טו3 .יותר כלועל פערווייגעלע(י ניכט נערגע )סיטעעסט מסכם ול6

 סל5 והתנונן ל*לסיס. *סגמך ינקום עפם נפועל פלסר6ומ געגע סיית לob 6נעיגיך
~wb כין 

 , ונפכי סס סוםיף לכן חיוגו ס3זען עעטייתו מזכיר ל6 סם כי לפעלם, סיפר כעו עעכיעלת

 1vbn עגיעס תסיס סל5 סת*וס סטלילס סנזען יונן טפילם סקויעת, סעסייין ען טידנל כמן36ל
 לסוור  לו ועם עסית, *ער יען ס7נול גתמלת 6ער כגל ביי. ישמעת אשר עקב לח(יפו
 כם"ונר פתמלס גס כי סעפרסיס D"nS 3זס לוער ו*פמר מנרכסי לכפיבמ סנס למפ  ספכטפיד
 במ"כ 7נולו 6מ יטנס "יך 67"כ ננו, 6מ סיסמוע ס' רקון סיס ל6 לעולס, טס סעיפו ית'סו6
 ולמון לעולסי מס ומעלסו כלמת רק יומו 5וס S~b bS יה, נמיקו נענע וססגוי מסלח, Sbפעל
 טיתגולל רק ניעתי לעמומו 13 טעכוון ויין קיוי למון ינוב לסעעיס כי , פירומיס סני סוכלזס

 bS וסעלסו, 53פרו ית' . 1S5b סעכוון וזמו ייןי אומס וסטקימ 4ס( )ירעים כעו י D~S"ויסתגל
 סמי נו  יכווין יט  לעולס  געלת וכן מעולס, גרש~ות ויתעקק מיתבולל רק ממועל עטייתוטירלם
 מלע"ד מעום  O't~DS1 תון ממס לעולס וסעלסו כעו מפעול על סלעני  יסעם  לפפפיס כיפנים
 מסוג יסים ר"ל מעולס מחת למעלסו ית' כוונתו וסימם לבנן, כלנגס לבס ומסי כפו ממתפלס
 לעסומ סי5 ל סקלן נלוו יחטוב ok~93h Db *ת 3ו לכבות סימם ס6לקות וסכווגין , עולסכקינן
 ע5ומ על פלענור היראתו גפמו ונכל לננו נכל ע"ז ויסכים , לפניו כליל עעס עולס יוחק6מ

 יעגעסו מלנמיף וטף עופלנ, נפוי לסחוע ידו 5ת ויסלמ סעזנח גני על (pD5 6ת ויעקוי5לסיו
 סנס סדנריס, סן מן סלנ כוונת 5מר כי עולס, כקרב כקלו למניו יר"ם לסחטו נמועל סעטייסמן
 3ו 13ks יוכל ו6נרי(ס לסקל, ס6עמ 3ו יכוין סקנ"ס ספירוטיסי סני סמו3ליס 37ריס לו7נכ

 כוונות ממי סמונליס ס' דנדי 6מ נמעעו ו6נרטס ספפרסיס(; נדברי )יעוין כלעו עללסמעיר
 b~rs ן עליו לסחעיר סכווגס עפ"י יום סגפל* ססועל לעסומ נחר סג7ולם 6סנתו ע5ד ,ובמחלפות

 n"DS 7370 על לך מסק7עמי סטכם ען מון ר"ל ן נקולי טפעמ 6מר עקג וגו'ן וסמ3ככוכ5ן
 לך "יימד עזם חון 5וי3יו, סער 6מ זרעך ויירם עי וגו' הנרכך נרך וסיט ממיכם שלמיועל
 כנרי סמ)נעמ עק3 ר"ל נקולי, מננעם *טר עק3 סטרן גויי כל בזרעך וסתנלכו וסיט 3פ"ענרכס
 יסיס סכרך מותרס 3ו סים . )נס נחרם והמס ולסמעיר לסקל עממלסות כווגומ טסי מונליסטסם

- וגו'.וסמכרכו  ספעיס נשוף נ5 שסוי  מתנור סנופרטיס כ' סיכר פל כקב  בס סכפמ  וככס 
 וים ' י"ע( מסלים )רה"י יחרים יט 06 כעו t'~bb מסכר נקרי וכעוסו סגוף, נסוף ססעקנכעו
 נלסין נטניל כטעם ענרי נלסון עקנ טטעס 6ער ורוו"ס )נסימ; נעקנוח מהסני( נלסון מנרלו

 על גומל עקנ וכן )פומחטטייג(, סרגל תולכי ונסלת ענינו מניל כי 6ח7, פעגין וסגיסס ,מלונותי
 ססעגין לכ"ע ולכן עק3, יגור וסוף 56ל רם"י כעש י תפור( )5וסמט6פסעי סעקלס ועל מלגלממת
 עקנ רמע )נ75יקי וכן שנילי ולעון עקנ למון עליו גופן סיחר מענין *ל מעני* ירך כ7פומסו*

 ערוכי 1S'Db 5ניגו שנרסס O"pD לוזיר כ"מ( )יועץ רצותינו קעכו טמיר ועזם סמי. גסנילטומי
 6עס. מלפיס סליכם וערויח סליכם ע"י קנייתו כי oo1Jb, סעע *סל עקנ טנ6ערממועין
 3סס ווילג5 עסור"ז סג5ון סגי' כן , מ3סילין עירוני מלגו 3מלעוי כגראס 7ל6 גכוגס זו)וגראס
 67לע5י, קסיפי" ל3 תינ"ע ארם. אב. קטואל )כא( : 7"כ( ח"נ מו"ל עי ליד, סי' רסכ"6מטונת

 וכילקוט , Sb על שועתו כנגד סקס קעו6ל סתו נקרי ולעס קעויל סו5 ל3ן סו6 5)נלווכעלי
 נסרגועו י3"ע לינרי כלוסי ול6 ליטג6 תרי סגך נין 7לימ ונ"ל קלוקל. סו* נלעס סוס5ימ6
 עסוגעי ד*יטפם כעור 3ר יסר6לי 3ימ עונש ית לע3לע יגעי נלעס, סו6 ס"רעי ל3ן נלקיר"פ

 3כי *פר סיטר ונספר 6י( ק"מ קגסירין )עיין גגמיס דיגי זרע" 'SD Sb~D חס ול5מכעת"
Sbin~על 63רן גקעס ויעלטו סרוס פסלים "מיו ורמוס קעו6ל 3ן *רם וילך ונר ורחוב 6רס 
 1 סוס סיום עד נסלים *לס סי6 *לס, 3ן פמור נטם מעיר טס ויקרתו עיר טס ויכנו מרתנסר

 נמור. עיר 6ל כסריס *רס Sb וילך יו"כ( כ"ד ערס )חיי ככמו3 ל3ן טל פוטנו סיס וטס ,ע"כ
 5ין 6ענס י לזפ זס עסכיעיס וס7נריס גסריסי 6רס פמור ננלק ככתוב נלעס טל פו130וסם
 וכן גמור 3ן קעו6ל 6מי סייס ן 3מו6ל 3ן סו" כמלעי דלפן ענו5ר ים* , כפטטן גזם ר3ותיגודגרי
 ' פיגמס ים" קעיל כי סוס סגין ומלם מלחין כר חגייך נלעס נ'( ק"י )מגס7רין *ערו נלעסעל
 , ונלעס כלנן ולגנגס רום לספריי מסרם סיס מסו* נלעס, סו6 לכן סו6 קעו*ל olnb כווגמ5נל
 : עעט"ם י מכנענית 3ן וסקול יו"ר( וב"ו )ועם לע"מ כועס סילס, סקוקעיס פלמי לעמווספגו

ונעכילם3"י



מנ כנ כבבראשית
 ונעור סוס כגעור ומגוי נקוחעין ורב נחרטין חרם סוס סטרתי ל3ן נ'( קפ"ו )וע*ונענ7וסנ"י
 : סוס עג" נלעס נייע עם וכל עכלנו יתיר וקומינין נחרסין חכם ולנן דנלעסקנוי

 לתמך נס וגע65 ' ממעט על סיג עיפר לסק7יס סלמון עדרך וגד. ועשרים שנה מאה )א(כנ
 טנא רגיס, נלסון סנספריס לכנות ס6מייס 3חם3ון סלסון ונענג יעקנ; מיינטני

 ועמרים סנר עמס ימייי נלסון סנמפר סיכוני( וסעיומ סעסרומ נמסנון וסמך יכיס סלמסמגיסי
 שרה. חיי שני יכנו: נ6רנעיס ת65 3כי עזם ומכיר י )רוו"ס( מדם עמר טניס יוסי עמר *חי יסג0

 3זס טיוייענו וכ"ל , וגו' סרס מיי ויהיו סק7יס מכנר 6חל זס ע*)נר יתור על כ)נפלסיסהתעוררו
 עמועל סרכנמו פ75 סג3כ*יס כל על להעלמו ס76ס : וז0 , לעכו סרס מל ונסלים ג7ול0ונעלס
 לק חיים ייגס עעי( גרויי כל כי D'b~ 0ג5גמו )נ75 עליסס עעל0 לו ים סרוחניי ומכפםתעפר

 י כפולים מייס לחיוס סיותו ל'ז עיוע7 0760 6נל , לכד מרוחני חיים סעליוניס ו0נרו6יס , nDa'חיי
 כ6כילס נופגי חיי 6ל סג5לכיס 37ריס על מעיד לסמגימ Sb'1 סקורך ען כי רוחני' וחיות נטעיחיות
 ועו"ד  ועמקיו olb  שנידה כעו נופו לקיום סכגס ס0ס ס6)%עש 37ריס לכל נס י וסיגםממיס
 , סעליוכס נפסו )נ5י מרומני מיות לחיומ עליו סחיו3 ען גס ל73י עוה"ז לרכי )7% רק ס6ינססלו

 סעיועייס ס6לס סמייס עיני וסגי , שותל ונקיום כתורס מעיון כעו רומניים 3עניניס מעמקוסוט
 ' לעולס יתמריו ל6 ימד ו5עדיס 6חוזיס 6גוייס לפיות 5ליכיס 30רי6ס תוצחר היותו עolb 75לכל
 סימלוס גריך 36ל עוס"ז, לרכי רק זוענו טעכוון תכלים יסים ל* גופו לרכי כעניני שסקו גסכי
 ויסיניי וסליכם סמיס נתכעס עתקו מ0יob 0 כי עוס"3, מיי סירס ונפטו רוסכיומו תועלתגליו
 עתדעהי סו6 סני( לנד, ותלותו מפיו ולסטלעמ עשו לטנפת ל73 גופו לירכי וחימס ומסריסוקיע0
Sbלשי גופם שרכי כק עתעסקיס כשיגס וחיומ סנ0עות 6ל נע7רג0, מעגו ספמוסיס 0נרו6יס S~bגוסו  6ת לסנריך ג6כילס , גופו 53רכי נעתקו גס תינית 3ור6ו 6ת עודי  ל0יומ לו 0חיו3 ען 

 עחעת 7עמו עליו q~un מל" 0נרי*ומ למורך עגומם לגופו למת נסעם נורינו, לעכו7מ רמוילסיות
 נפמי תכלית לטרף סכלו 3)נ6זכי לסקול תעיד 5כיך ויעלתו ע75 ס75ס י סונר כלל י סמינרעגיעת
 גטעיומו נסככ3ת סעכוון המכלית )1)נל6 זס 73רך רק כי וגופגייסי ~D"b תסעיסי 3כלורומני
 על לב מלסוס סג)ננע ומטיס גטיני, גופני בעסקי גס ונססי הרוחני ענין ערף *ס רוחגיומו,עס
 ענבול י ))תיס קלויים נחייסס סרטעיס כע6ערס, נטילתו ע75 תם סו" S~b ס03)נ0, וכחייגופו ע5י לק חיותו 6י7 מי מס" qb 5ר5'יסי ענעיס נעתקי לק עמגיח וטיגן ס6ל0 סחי,ס עיניסני
 עתעפק , נפטי חיי עס מגוף מיי , כפולים חייס מי 03יומו ~blk ל76ס סגננתי תפוסל כיעזס

 ססעי7ס חסו עוס"3י חיי עס לקולף עוס"ן חיי 610 ועד"( רוחגין תועלם נכוונמ גטעינעכיגי
 , סגזכרים כפולים מיים מיס סימם , סלזו 0געעס PbJ  עעיימס זונן ונסך ם3כל 6)נכו סרס עלמתורס

 גופי חיומ חיותם סיתם טל6 ר"ל טר0'מ(, לענען 5וייי55כע )67ח סרר( חיי מני ס6ס"כוזמו
 סיער חס סווגי לעמפר מס סגי סלת וס ולפי 0רוחגיי חיות גס l'Sb לפורף סיתם 6נללנ7,
 נעוס"ז סעקוס לפכי 75יקיס סל חייסס טחנינ לה לוזיר 63מרוג0 סרס חיי סל לוזיר הליך ע30ר3ס

 קוים b13S רגיל מנכי ולבכתה. לשרה לספד )ב( ט*ערנו: ת0 עס עכווגש ו70נריס ;ונעו0"נ
 סממי 5פיסמ ננמינת סטו על יורם טסנכי לפי יפנס ולספירי  ל3כות0 לותר רבוי ו0י00סקפ7
 6פיממס )נ75 ל3כותס רמוי *ין ונ~יקיס ס6נדוי )נס כגס6ריס לפלגים סנח,ו ספור סיטוססטסד

 ע5ל רק עלים סנכי 6ין כי ל0ורומ לנכיי 0סקפ7 סקדיס לכן ענמיי0סי יותר נעיתמס ג7וליסכי
 פני מעל ויקם )ג( : יפס( )ר"מ ולנכתם גונבת bP'Dt כ' טעם ג"כ וז0 רסיסיי וכעניןסגם6ריס
 מפכ" נעקום עתו ל5ך ומעוך ע5עו 0עעי7 קבר, עקום לססגמ מפוקסו דגרי למעריך כסר05מתו.
 )ער ענוקסו לעלטות OnD7 לסטום יומר לו ונקל סו)נעיו ל3נ ירכך 0737 לעין, וגרהםעגולם

 על "פין עסעי ען "כרסס וקם י3"ע ולמון לייכע( (ייגעל 6גגעזיכטע 7עס נשסע דךסעעללטע
 עטם ועליו כעו לו מעוך טפירוסו י"ס( 3"ע )07"3 מקטרת לנזנח עעל כונו ונעל )נלמ -)נימו
 חס סנריה וכ"כ ו'( )יסעיס לו עעעל עוע7יס סרפיס וכן 3"ע(. י"מ (t1)SD D~D וננחת יוכנמס
 לע"ד( )מנת תגחוס עי לעילה וכו' סקול תר"ח, לעילה גלילים ס0ו6 דרם 3מל)מ7 כעו ני"עססו6
'DSהסלי עעל סורו מעליי כ6 ספרל ועזם עלי0סי עותי וסו* וכפייט עושי וסוט יסג מר"מ 

 וזילוז סכנם לענין לק וטכינ0י ימינם 6חר ט6יכס עתי07 על גס יטעם קילוס ולמון -ס*גטיס
 יכרסם פס"  כסי וצי"" -- ע"ס לפני 1.קועו *סמךי 6מ קח קוס tntSD1 וק"מ פעולםואתחלת
 *נרסס כי סכמונ והער , פרי7תס על ונועק ונוכס סי' על פיו עיכי' על עיג'ו עמו פגי עלונוטל
 וירך ט"ךיען(. זיינעס 45ן 5ויף )טט6כ7 0לועזיס תרגעו ונדרכו , מת 3כי Sb ל37ל ברומוע5ר
 סרס נקנר פל6 זען כל כי מלפני. מתי ומוקברה )ד( : ל36ל0ס עכם"כ 0סעוגיי לכיס )נגוגסזס

יעומל נזיונ* עמוס לע5עס חיונס טסקנורס ו5ף קרו3יוי לנ 6ת )נ76 יע)יכ לעין וגרפס ויוטלו0ו6




