
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



 פד כנבראשנם48
,h~Wעלמני, עלס 35ר0ס טזכיל ע"ס q95S לרכך כיי ק3ולתס ניטמר %לו גולל גס הנקטמו 
 לעתו twDb וכן לעלו. עעליו לסקל כטיו עיור 06 מפס כפוי נטפיל ,6ס ?כריו סועעילג3

 לך גתתי סע7ס עפרון סס3עימו 9Db 6ענס DSD(', עתי 6ת לקנוכ 9Wb פנוקנו  נסמנתפטתיל
 ממס, עתי 6מ ו6קנלס לק 6על ול5 מלמני rsn ספעיע עוד, לספס7ל סמלך ול5 פסך,קבור
 י פסיל מלשל 3סס מפול כ' מתך. קבר )ו( סמם: כנול ממני סימם ססמ7לומו עיקל 63מתכי
 פוקר דלך לו וססי3ו 1Db, פת על מלסכי מתי ובקבריי תמלס ימיי למון ob~1Jb 6פר ספ'3כל
 ותמרון י פלמכי עמי 6ת לקרש כמטיכם 6ת ים 06 6מ'י וכן רכיסי י"ס qb 06 סמיךקצור
 קנול פתך ו6מ , ספינו ויי* ימיי למון טעם עתי 6מ ו6קכרס וכן מתיך, קטור לך נתתיסמסינו
 , עש כמג ונפמ"כ י מלנס ממיס  פסך  6מ קנוי 3ע7ים עפים עיוט7יס 37גיו ע"נ. , יכיס 0ס 606ף

 פייטי, bt'M ימפו 789 סקרים דסכי גי  פמך ייתש ר3פסירס נרוים מגס 113ס"כ  פמך. ולי  תמיךי7כסי3
 )יסעי' פתיךיפיו

 נ'"
 3יו'י. פסיך כתיב כפלו לפקרם 06 יירים כ' וניי" מטמעי. רייס 37עמיס יו"ד פל6

 bS 531פמ ססטפי עש7 ראפ לינרי פקוס 6ין עכ'ש לרנות. 53 6מ פלח 7לעולס סכי, ק7רסי 6מ 7עפלמולו
 ושמחס לו טתסיס קרקע Db" קצרי 5מוזמ ניקם כי לניסי זו עמו לקנוסת 36רסס נקמתסיתם
 טנף סגותן פמפפ וזס למסוי טיטט סו6 סמתמויס לסכ36"ע מברתחו. )ז( : סק3רומ גיחלעמותו
 עסתעמ סעתחו6ס לסון כיו( ע"ג ו'י עשב )עקר ללסתי מעכס למתנו. ססתחוס יחיו וכןל6סל,
ylbSסטתחויס נין סנים טים וגטקס סו6. ורגלים יייס נפיסופ onp טוס לברן סמתמויס ונין 
 סוער פכוסו סיום טותו מקר כתיג ישב. ועפרון )י( : )רוו"ס( וכנליס ייים כפסוע ססו6ימכן

 סקסל נתוך *ו סעס נתוך ימנ מלוני סכתונ סיפסר סנכ"ע תע55 כטת7ק7ק , ערזשל( )לב"יעליר(ס
 eD5nb על סעולס מוך פלת סימום וזמו , 3יכיסס מררר( כוסג טסים לעמס 3ו סטון וכדופסיועיר(
 טרכ' וסגוטג סככנד סוD3k~ 6 נ6פ% סיוםנ ולכן סגוףי 63פלע כל3 סנכ73 מעקום טסו3706ל
 י כזפ( )יאונש סוס סעס נסוך יוסג 6ים לו יסים ל6 הכחלוני סיועי קללת כעס וזרו ;ניכיסס
 על סטוכמימ טניולס סלמס מסונמ פעם וזסו ; 3עס נסיבות. סכוטג 6ים 1D1tW ע6 טל5ופתלונו
 י 7'( )מ"ג יומנת 5גכי עעי נמוך ותעפר סיכם סר Sb 16 ספלך Sb לך לכנר סים DPSbס5למ
 סל 16 סעלך ואין חיכי לקרסול 5ליכס ולעס עפי נתוך ונטילות סלרס סגוסגת ס6טט 5כיונ"ל
 קרקס ולזבת קרקור. 3לי קליו 6כי6גו סעלך Sb 7נכ לי וכסים שכי מעריס כקמי כיס635
 טומע סיס I~DDn 5רז9ל יפס ולכן וטוררס; מטוני( 6סס ר"ל גיולם 5סס סקפור נמסתםרשמות
 6% נקנע סזס סמ6ר לו סיס ול6 עגומו סיום נותו נוכלו והו חמל ע7כסינ י חס 3כינמוך
 על יס3 כעו לפלך 16 שומע סמיכות על יורם לנד יםינס לסון גס ונטווס )רווש( סיוספכותו
 כי Dbm~, ממםל0 יסינת יורס נזם טסיסינס , מסג לעולס ס' cnb1 3'( )מ"6 36י .717כ60
 ויסר כיש(, )יטעים ספציפי על ליומין יוטנ, %פל סכיי(ס ועל 1Db~ ספטפפ וכקץ ספלוכסכ60
 נתתי )יא( : ע*י(ס סופפ עעוסו כלזחל קבוס נמעל יוסנ ו*פ על לכן סעס. Db למסועפסס
 3ן וירץ ל"פ ע3ו6ר י לספך ו3פערס סגוף למלת כמיכס פעולת סק7יס גסייי נתתיהו. י וגו'לד

 סו6 ת5ל סם לו טליעסו ככעס עינו, לי עניי 6ת 06 5"מ שמעם. לו אתה אם )יג( :לסרס
 ולכן r~7D 5ונקלק לנלי מנין ל5 וסענ5ר ננ"פ, סטווי ע"פ סנD1'D 5 לסע כפסועו מפעניויסים י טעעני ען לסמכי7ו לו געלת עמסיק עעס י(עעפיס נעל סס ולכן לנו, כן וכפיו עובי סומללטיט

 עממ7ליס מסיו סגס עז קבר. מתך ואת )פו( : )רוו"ס( ספעעיס לנעל ונמכג7 ססו6ס6סיפו
 סעקוס וכעת פתך. ק3ר סק3ורסי מעל סק7יפו לכן למסי מעיקר סיט וזס י קנור0 קרקענספגת
 לפ"ם 'יופם קצרי ממך סנקנלי כ3ו7 ים סק7יס לכן פכירס, ע"י 3יגיי(ס סוסכם כ3רסק3ורס
 ל36לר(ס לסיותו סמיי( קם מכסף ע"י עפרון. ומדה ויקם ניו( גן: ולסלם C1DS 3ןנוסכד(
 שעטו, את סס7ס 6ת לו לכתונ שין מדיגו 6ת מעוכל עכבן ונרתעו טלפנו ולעי(לערירי.
cb")נמכפלס 6טר עפלון ט7ס בו: כמוס סיס וכן מעקכם, ספר ע9י לו גתקייס ויקם למרם 
 לוטם יעטו 51לס י עסונסמ (a1Db י ונעעעיס גפ7ומ לעש סיו סכנעגיס כי הכנעני. טבנות )ג(גנדש : )סא"ל( , גירים סנמ' יקוס כל כפו קיום לטון Op'1 חת. נכי לעיכי לעסיס ל5ככי(סוגו'

 וחימס המריחם ונקיעס כסנ5ס עמסי יסתלסלו כי סנניס 6ל לטועם ויעגלו ן ו3כפסנגוף
 יעמו ססליחומ כעו גליחומ יפעלו עסעיות לסי ונגוף, נכסס רומס יעסו 6לס וככועסןרכילומ
 לנו ים יעמס טיכעם עי וכן כעסן  ס75ס יסיס רומם סלנ 7ס יסיט כמסל כעו כי גערותתכוני(
 סרסיק ולזס סגנים, Sb עגיגס יפסך ולוס סגופיים, סעזגיס ימיינו סעדומ הומן 96כ סכםרוסס,
 רסופס מיענוכ ספמוינ פן 6ין 6ליליס עו73י סיותס עם ונמולל לנן הפנס כנען, הגסיננחר

 כצנות ס6נומ נמרו לכן ננגיס, יספמפ ול6 נגפם רק DD11 תעמס לי סכוזכמ הפונס כילגניר(ס,
חיוכיו 6מי פן חמס כי ו רמ"ד כע"ס זס 7נר בליעזר עסומ פעס ירטי( לפמ. נא הקיה )יב( : )כאן( ולנן3מו5ל



מר בדבראשית
 כיס לרכס ס3סו7יע סוס, הנקית עט0 לכן לערחקיסי 3מס למם וימסכו חוה"מ כטף ישוהיהיו
 הכנחס טים 1tbbs ג7ולס קניי יסים זס עמיוי טעמי 70נריס כל 6מ 0. ויקם ס' עימ מילוכוס
 7עס וכמסר נרקיסי להכן 3מס למם יסכיעו ל3 וכיוד ס7נר, י% סעס' הסערו , ג7נר6לטית
 סימם: כןסענה

 )י"
 וסררל ניכרתי מ" ורסיי זעינת6י ימס תכנעו וינ"ע p1Spnb הוכחת. אתה

 ל0יאי4 ועעעו כגני, פלס עם 3סור6מו סעמתסף גונם עעכין מא סוכמת סרחון, ר"מ 3סססניף
 ולטרמו לעמעעתו כעוכגת מעיי 7זכל לסני עותדת ונקנס *ין 3עייח ס5ל טגכל לעזר, לשיופ3מ
 יחד לסטממף תעיר שד ע5וייס 6ינס נכ"ז כיובשי זוגם ג3ן לק עו7ווגיס סטין געש *ותןו6ף

 כעניניו 56לו מעיד לסיות ומטס 3*ים תעכס עזלתו עס כטיס לחורמו 6חי לעוול3עזוגמס
 קרקס 60ט0 פכ"0( )ויקרע ונלנס עולסו, 3ס טעע6 סעכוון עיקל סו* ככג7ו 3עלמ ולוסונ5לכיו,
 מרם. הוא ויהי )סו( : גגי למת סוכחמ 3עלמ געשו וסו* לכג7יי מעועי כפועל קשי 3ללנעלס
 , ל37ר סו6 כלס טרס טעעו ויסים )ער( ימיי לכפתר סעקועות 3לו3 כעו סו6 עלס לסלם5ין
 סו6 עלס כי ימכן ולכן על6מריו עפסיקו מהש נעלס 07לניע וויוי עסורסי מעקר* לטוןסה"כ
 סזס סינר וימי כאן ועעעו י עוחס סו5 ~כי סוט 5ני *גי סינר, סו6 כעו ס)פי*הש לינולכ6ן

 סו6 ס6על פכרך מנלסון כרה. וחרר )יח( ססווס: וימי י"ז( גר'ו לך )לך ערם"י , געטיס()7יעם
 לשכירתו לסטרש0 רקס טעינו מפגו לממות נכדי Sb'1 תעריו כממס על סכ7 טבעתיעסעעומו
 נעודק Sb'1 סכי 3טעייתי4 כי כן' עסתם ל* לניעהזס לערת וסים ייס, Sb לעעי4עעעלס
 סיס, נסיחומ 6ל כי4מקר3ות יר6ס לסמות ונסתקרגומו מיס. 6ל קרוג סכ7 פי י3ו6 כתפסעל

 להשקותו. ותכל )ש( לשקרכן: ייי4 6ל סכ7 השורייס טלחתר4 על מהטס hS עין פלאיתועמגי
 תטוס גוס כי *מדי נעלעל *טקס געשך וגס טת0 מעגי ט6על כעו 6עלס ול6 3ינל" 7ק7קס6%
 לנעליך גס *עלס סע0 והחר לני 76וני טמ0 וכעריי פסקם לכן וסגעליס, 6ת0 טתס ומעליסטותו

.sb~boa לנעליך גס יעלס ול6 סיגתם 
~bb 

 כי י סגעליס עס ענין נהום לססוומו טל5 כדי
 ססע73 %לי כי מהריש. )כא( : 6יר3י( )ר"י 3bDb, לגעליך *)ולס לכן מוין 6י וסמקםטתייס
 להוי סיס ל* Y'b ממקס, עיפל 6טר כ"5 לגעליסי ממקס *סר סגערס מעגין נתמלת 5ונרל6
 עטתועס טנסיוסו יסיכ לכן ענוקסו, נסקס ניפלס גס כי סגעליסי כל טמסקס עד ל0ערימסלו

 כאשר )כב( : )רעש( סגעליס ססק*מ עטרחת פג*ס ול* לס מסחרים ס3ס סיס סעל*0 עלועתנ0ל
 טלממי4י עגור י3ר מפקסס 0ימס טל6 ולטס לם316י ססטליעס 6חר גסכרח עט זען סיס וזסכלו.
 סגמיכסי )ועסס פס מסי זהב. נום האיש הקת )לע"א(: מגעור 0חפ7 ע"5 עעטיס כל סיס*גל

 על יסג מירין ומרין וכמינ"ע י7יס, על נמן 5עיייס וסני 6פס על וימן זס3 גזס ויקחוטעולו
 קום פקח O'~'DbSI עעכין וקםיכי4, *קילס למון ויקם )נלמ לפרס וטפסר סעפרסיס( )ל'כייס6,
 ע"י( טא מלק )כלש רנותיכו יתעסו ועזט 0ע6סר, לניח מס לסריק"ס mp מעלת ס'א()יסעיס
 ס37ור על לקח לסון יטוענו לרעמי וינוס )סלונים( 3ו *ותו ספוגריס סכים הזני על י קימותלטן
 וללוגו ססויצע  לעס וימסיר ימקטל נז0 כי ז'( )עמלי לקמם נרונ מעמו סלנ, על סעתק3לסנ*ס
 לכסי גתמי עוnpS) 3 3טס ססולר4 5ת עכגש ועזם עעו, לססכיס ורבונו סע37ר דעתכס

 ויסיס קוגוי 7עח עס ונפטו ס5יס ללון וית6מ7 ימקטל טמולר4 . 7נ5עלעומ לקחי( כעעליערוף
 ק5ל: עקר* כ6ן וטין י7יסי על וס5עי7יס 5פס על סגזעיס קטל זסנ נוס ויקם טכסלפי"ז
 כי סעכוון, גער עד ו0ולכיס סגעסכיס 7נריס פפור מגיס לסון 3עסעעות ים הגידי.)בג(
 עדיין גמוש נס ססי6 לק מבער ו5ס *נרסס, עעסמחמ סי* ob ל0תהע סיס 0עג7ללק
 וסיב סגידת לס 5ער לכן סיימה, ר6ס לידע רקס סיס רק כנוקעו, למכלית מגיעל5

 לינר( לליל. לנו מקום )רעש(: נחורי עז טסו6 סימם עיקר עד *ננרר4 לכן 7עחוסניגס
 רסיס ע3"כ(. )לם"י בלנו, ללון 5סס יכול לינות כעס ללון, 6ערר4 וסים 37רי טס לין*מס,
 ססעיל ענגין סו6 3יו"7 לין תסקלי ומסני עספעיל טסר*סון 6ל5 פקוריס סגיסס ולון לין כימפסיס
 3זס מה, עוע7 סססעיל שין כי חמי, עגיגס וטכיי4ס סקל, ע3כין סו6 13י"1 וללון לסליןיכעו
 סעפלסיס לוג מלכו ו3עק3ומיי4ס וכס"ס pa~1 ר5"ס עי' סים 6ח7 וסעענם סט6לס  ול7עמס יספרם
 ענעלי וסוט לין סרטו ליכד לטון כל כי , לוהס כפ"ם כדנליסס סעיקל 6עגס לנומיגוי יעםסמך
 סופי קוס סקל 3ננין סטווי שלס כי , טנ קם כעו ע"ו, עלותי ענעלי ג73ליס ומס יו"ד,עלועי
 ליבו, לין ייקל ג3נין ניחס סטווי כי ע"יי 33עלי כן ול5 י מסינו סטיר סקיעוי סקיס 3סמעילוסטווי
 יקסם כינריי4ס ם6ילו 5חריו, וסגעסכיס סר7"ק טמס3 כעו מפעיל עננין ותיגס רינו, יינ חיגו,דין

 ססיי7 נענור נחילי"ק 1531 סקל וננגין כולס לר3ותיגו 5עגס נכ"עי שפעיל 540 חסרוןעלייתי
 נמוקממ ומעעיס ליןי כי3 דין סו6 גנ"י ענעלי מפעל ען סנגור וכעס כפעילי ננין לסיען ובינו 3ססיסוד
 יין לין כן ול* סיין, 3ית ענון וכן מלין, נים 5ל סו* ת5ל טס עלון 35ל סירס, טיל כגון690

ת



 כרבראשית44
 כי כינייתי יק ומפרט י"ס, טפעליס סעוס ללה גס ללין ונ6עמ ספע4טי סעומ יקלשו למס יליג
 מענין סעסומ על עורס ללון מוכנס סעוס0, 6ל מנוס עטין ממס סעכין סעסומ SD עורר(ללין
 מילינו ל5ורמיס וכיומם פונדק טס סים סכוכם ללין עקום סים *ליעזר גס6לס ולכן , עומס Sbנימק
 טס *ין כלוער נופכי ללון מטעעו 11SS ונקום *עלס 0י6 36ל לפרכס, יסכעו וכפוקר 3לילס13

 כע"ס לכס ינקום לוער 5ליכס סימם ל6 ולכן עעו' לסמלוגן סקוס טס יט 36ל ל*ורמיס עיוח7פוכ7ק
 י רמיקס נפי' ועי' י 5י3עכנ%טען( )15 וללון כ5כטסער3ערגע( )5וכ ללין ימולגס ומפיל לכוי עקוםסו*
 ס*כטיס ושמ"כ ס3סעומ ללכי סקייננס תבן. )כה( סלמון: עונק 75ני על מיוק7מ רנומיגו דעתמגס
 נחני. בדרך אנכי )כז( : )רס"מ( ושכלתי לני(עמך גם7ך עסנ וגתמי על כע5עלס tonllsסקוס
 עוקר ס' נמכי *ין גס גמגי, טומי לסיום כשוי סיס 5ז כי גמכיי על עוקנ *נכי 5ין רס"מ,*ער
 לוויל ושיך , 73רך סנדלת ספסלם ען יומר סונפקיק נז"ק עועונ7 סו6 כי י 76וני Db' 3ימעל

 6מי ל3ימ 73רך 6גכי 0'( )נמכי סימר 73רך הנכי פי' וכן, עומררי כעלעל מן ס' נמניסמי3ומ
 ס3סס- 0ז"ק כי ול"נ עכ"ל. ס'י גמגי 6סל 73רך 5ככי סיעורו וי0י0 6מר )נלמ מממל 16מדוני,
 , תוסגל כנרעל סן ס' נחני נדרך מי3ומ טלס כי ויולס , שמקיק יומל סו6 ס63גכי מלניע*מל

 *מי 3ית נימי כ3ר כיילו 5גכי 0נס 3זס וסעכוון *לוגי, *מי 3ימ ס'( כמני )73לך 5גכיוטעעו
 סיס ית' סו6 בעכס כי 5לי ז0 כל 3" 3עקרס ל6 לועל ס' גחכי גמלך *ער מורס 731רך ,75וני
 ל63ל לוי 0קו7ס סכמו3 6ל טעם כנומן 0זט 0כתונ כראת. ויהי )ל( זס: 73רך להוליכניסעמ3כ
 כיעומ סו6 ס*ים' 6לי 7נר כס עי ממסוק וחלי ' סבים 6ל לרון וגעסל כ"כ ג03ל לנן סיסלננס
 מלפניו ל3ן וירץ עם עחונל -D'bk 6ל וינק עבריו, % כ"6 מספך עעיקל ביננו כי )נוטנלעלעל

 נוגח ג5י3ס למון כי %גי מנכי י"ג פ' *ער מנוקפו מכלים Sb 3ו*ו טרם עטך. והנה)לוו"ס(:
 סססע עו3סקיס סיענים כנר נידו סיס כחטר עתם 5ענס מכלימ, k"'hS1 קורן ססו6 סעמי7סעל
 עעע7 על יורם 5מר עע7 לסון 5ער מכלימי 6יז0 לסטיב סעעייס *ל כפעל סיס ול* חסלועחח

 כענו5ל ועעי7ס. ג5ינס לטון מנין סס73ל וסוס סגעליס, למעירם רק סיתם סל6 ע5עססעעייהן
 כנד נלסון נויו 3כ"ע 5מר פנימי לסון ויער סנים, ען סק7ס כערמי כעו שנימי כערמימער ערלי כן לסס סי65 גר06 , ערנומעו( )רם"י עע"6 הבית. פניתי )לא( נ35: סעס כל וזרוענימרו
 דלך פנו סלו קלו כפו 750סי 5ת תנער 15 סוחיק עוקם ססז* 7נר עעקועו סעפני( עליורי(
 י עע"ג דעות כניטול )נסכרזמו נמפרמס *סר 35רסס ע73 לסיומו וס37ר 4סי וכמונס שכטולמריעו
 אושר האנושים ורגלי )לב( osSISa: ונלי נמרר עמגולר לסיותו כתו סע5ערו עוקם 737 לך*ין
 06 זס סו6 *מו לנין עינו נין ססג7ל כי t1WD *מר ו50נסיס ייער נ"7( )פי וכשניכואתו.

 )כשאערס 5מו עלס ינ6 6ז וסי עס זס ימד ס6נסיס וסת7ונומ סממוומ 7%1 וריסטתמפותסר(סמנלוס
 לטעמו 5ל6 טייבו 75וגיו עס סע73 כסליכת לעיקר כטמן ססממ3רומ ob *ענס לך(י 73ועסאתך

 , עעסס( מלך ל6 ע"פ ו3נלק מרעם, עניי כל *מו נויעלו נוימי )מום"כ עו ע עלס 63 5זוכיועסי

 עעו ס63יס ס*גטיס על אליעזר חסינות  נמולל לנ"צ עניין כודע סל* הריסס גיממו 3ממלסלכן
 6מו' 6טר ס5גטיס ורגלי כ6ן *ער לכן ניניסס סנדל נלי סלחי5ס עניני נאופן עעססוכסמול
 גסמוס םל5 נעפק ונלי , וכמונס  סיעך על לסריסו לו טפלים וס"סריס מעיקר מסו* %סיו, עלמעלסו לסגי וגמגלס ס6ירוקין ענין לגעור ע75וניו סנמלמ סכו6 ונודעו 5לי0ס 37ריו מסייר אמר5ענס
onbמס 5ער לכן ססעתס נעם כיש נעגיני IIDS :יוזל לי הנרסס בארצו. יחצב )לז( עעו 

 0ז*מ, סקרן *מ גממי ולזרעך לך ככמו3 סקלן נעמן סוגטמ כנר כיג%5ו,
~ID'Sb1 

 לחמיי 17373
 לסון לנעלי עטפמ0 סם משפחתי. ואל )לח( סעמי7יס: 373ריס לסס להבליג %ס פכמעוכי(
 ס', ננמלמ עסקמפמ יעקנ 3ימ 6ל ונספחו כונו nDD למרם יועם וסממ3רומ, י(מקרנומ לסוןסו6

 ספחומיו( סמי כ"ג ל"3 נויטלמ )עע"ס 5וגעזעללט( 5נגעסל6סמען' )פערנוג7ען י(מ37רומכלועל
 ימי7ו 53עוגמ עמס לספרייו עספממו' 3כי עס וסממנרהז ס7עמ' קרנס לו סימס סל6 *גוססולוס
 *עכס י  עולימי נלסון (bu עטפחס 3סס הומס כיכיי ל6 לכן , נכל נפלסי כנוקש סיו עניין ומס עולס,טל

 כלמונו ג"כ סיגם ולזם י עעפחס 3מס קלאס עעגו הנרסס סמרמקומ לעיניסס פרכס S3S' שען כענרשלישר
 33י6ול לסס לגלום ללס ל6 כי , 36י ענית לקחמגי 5סר ס' *ער DD13bn 5ף י לפגיו tn)hc *סר סילשער
 וסיס ל5ליעזר סימס גס כמיג Sb' האוצה. תלך לא אלי )לם( : וניגס עלוחק סו6 וכקון טנכונסגעור
 bS יולי לי3רסס  חיפרו )פ"0( לעעלס זס עלעל סלפניכו ר3ס נע7רס 6)ננס )רם"י(י t~S'D לעט*מחיר
 נין סנדל יי כי עלפו. יולי  נלסון זס יוכוון  לרנותינו סעי וירים כמיג וי'ו bSn יהוי עלם וסססינס,
 כל ע"פ נפוך  פן ידו, יסלפ  פן כ11ו סך3ר, 13ולייות פפך סידגר  כסיין יסוייט  פן  יחוי  ודין  פןילמ
 ל6 עלמ עס יחוגר ל6 פן עלמ ולכן סעלילס, על סע37ר יעם OS1)3D  יסווי יקרינו  פןסירך,
 כעו סינרי קיום על וייחל יקום כמספד3ר ג"כ יטעם עלמ-שולי 5עגס סטלילס, נעלסו סו5כי

'S1h



מה כדבראשא
 ולזפ י60, ל6 יחנן ל* עםעעומס סיס י60 פן ימגן פן 1Yb 9bb פגי, יS1b 60' יחגןי6ולי

 63ננוכ לכן ט37ר, סלילות על וסמוחלמ סמקוס ג"כ סור6מו S1b' עלס עם ססלילסנסמקסרות
 יולי ם*ער ויעקב רנהתיגו. וכלנרי מקנס טל6 סלוקי ג"כ פפגו סינונן מ6נ0 לSlb 6' לסתסענ7
 סיעת כי )נ6ניוי סילועם פיחן סיס ניעת כי יעסוכיי על bSb עוקב יולי צלת 6ין יני.יעומני
 ו6פריס' לנכעס יעקב 3נרכמ כעו 30ככSb n1SD ,0 קגולס טי6 סנדולך על 0ענרך פןסידים
 סנרכם Sb עונגו ס)נכוון סאים ם"ינו ל36יו יתודע סל6 כ"6 יעקד חמם ול6 ליטומעי עמסו3ככמ
 דגר bS 36לישס אתך. מלאכו )מ( uDb': 3על נז0 סקדעגי וסיעתי כעתעתע, בעיניוולסיומו

 על5כו ימלט "ער לג7 , לגגי 5סי( ולקמת כע"ס , 005 תסס לו לקחת סעגוקם שתכלית )נססגמרק
 ל3ו" יקריס סעל5ך כטילו ,לפניך

 סעonb 73 ס)ננוקטי עלצות 5ל לננס ויפננ שליעזר קו7ס מס
 דרכך ו50ליח ססוסיף כונו סמכליתי Sb 0עני*ומ ס5ע5עיות ס5למס גס *דונו בזכות מלססכינתן
 ע"ע יממנל  סונל5ך כיילו  ימךי "ער לכן סענוקם, לססגמ פורסמת מסיס נפרך עסלכתוסגם
 י סנועס לק נזכר לי *נרישס ונערער מאלתי. תנקה )מא( : ולס5לימו ופסיפס פסיעס 3כל~ותו
 ))ולטון 6לס נקרש לכן , שעמס 06 וכך כך עלי יעגול סגסגע קללם כס סים סנועס סי6 5לטכי
 0קגלס עתם "ל נפטו סמוקך ע"י 37ליי לקיים סגסנע סגותן ו0מוקף ינכח ע"ס י7י( ל5לים

 קללט, געתם דנריו 6)נתת מולס ם6יגו מחס, עגסנע סי6 ספסוטי( וסם3ועס)געקר"עטינונג(
 שדוגו 7נלי קירס חוזק על ל0ורומ שלס, למון "ליעזר מזכיר לכן 53לס, כינו כ"כ תוקףו6ין3ס
 מש סגיסס ועלונם נערס כי , כעכיי קרקס ולעעלס היצאת. העלמה )מג( : k~nlhn יסנססל*
 על 3פלפ ללס"פ מוכח עלעס סם 6עגס לייסי סעייכומ לפעולוס )נוכסל סו* טעי"ז לגוףעקסיות וגולי סיטי ס36ריס שכתקצרו ל)נעעד 0631 וסיגקומ מיליות פעעעד כסערם סרעפת לצותוכגויים
 כספם ולסתפטפ לעלוס סע5" 3עעע7 מסייס מזען ס0ו6 סגטעיותי 33חיגמ סגעוריסמעונד
 0געוליס כיוני כי מרוחניותי 33חיגת מנערות עעע7 על סונט נערס וסם ליום, פיוסגופניומו
 ומכס במעות )עע"ם נלעו7יס לסעוע הכמר יתרון לו לכלות ולסתנ3ר לעלות סעכ4 יוריסעורל
 ננחיגס נעוכי0 יעי על נערס נלסון סעי06 על,ס לגני ונלין 6ליעזר כמסעריך לכן נוכס(געל

 לכן 0י3כיס מו)נריומ על רק פקומות עיכיסס סרוב מעל ס"כסיס Sb 173731 סרוחכיתיסעעליפית
 ל37ר ססליעו פלס לבי. אל לדבר )מה( : סגמעימ 33מינס כעורים ייני טסם עלינה נלסוןסזכירס

 סי0יס 5ף סלי OD "עירס מקרי ל133 עס o7bc יפלך *סר 73נר סססכע0 73עתיי העלס)נס
 תולדות )רעג"ן מנכסס 75וני u~Sh ס' וייעל ככתור נטפתיו תפלס .סיתם וכסן י 3טפתיס 37ור03
 סקי. לcanb 6 יל ו6ס0 כונו עסי  כעלת 5ל עלס טס( כל36"ע 7ל6 כלגוי עטו וייעל עיי*,ק"ז
 ל33ך עס כימל עסס כינו סר5וןי על יסתם לנ ועלס י'יח( )יסוסע ימריל 3גי 6ל סמליעסל"

 3וס, ומודיע נספחי, ססממללמי )נס עס סימם ומפלי ל33י רלון  לזעתי, כקן וטעינו ז'( ל'7)ס"6
qbפסיס ידוכו גורררי סחפו לטרי פחס ררותינו,. כרעת לילפק' 3מו לסטיי וכוייס ווממלס טסיס 
 מלס ו3ל3 76וגו רנון לעסות עטת7ל סיס כטען וכע73 לגוזרי, ל3ו מיות וננטל סיס 3ויונעין
 5"ל נתובל "ת ייחוסיי סי5 נחור. בן בתואל כת )מז( סמ3וקס: נל"מ על ושתסלל חפ5ישו3גפס
 סלמס על6 ורבו כםדיס לבור 35רסס כמסוקלך כי עומסי נן גמו6ל נס כ"ד( )לעיל ובפרסבונו
 qTxn סל5 סטם על לחס וסו* ומרסיס קקעיס עלo~)b 5 *חי סרן סל6 כלנס בוזרו ' טקס3ו
 גמק7ס סרן ע"י 0גס , גח ט'פ יש"ע נתלגוס כשנוט וסיפו, ססעיס פן 5ם גפל0 עיד מחיו,5ת
 5ים סרן 3מ לסיומם עלכם, 6עו סס על 35י' 3מו5ל *מ ר3קס ייחסם לכן נרסיס, טעיםסס

 לנחור. ילעס 5סר בח"כ סוסיפס מעיקר *מר 530 טפל וכעו 3ר3יס, ידו על ס"ס סכתקדםסעעלס
 גראס ססיס , כעס כלסוגם נספחיו סו5יbS 6 "לילים  76וקי  נסויל נניס  נימיותו "ליעול*ענס
 כטפל וכלכס ולירת נחולי 3ן 3תו5ל 3מ 5ער לכן 35יו, 5מר יימאסו לדלי כמו"ל 3כ713כפוממ
 גתפלמו וכע"ס י 0' ע"ת עקרם רק ינעם ט לגור כבן סיס ל6 הי. דבר כאעשר )נא("תריו:
 סנעולס 37כ כל וסענסיג מעוליך סעליוגס נ0סגממו ימ3רך סעקנומ ם3על מכ"ל למגי כ*סקלם
 זס זווג גס י3י* b1k1 קליו וחלילותו לכך 076 סםמ7להם 43 6ף ימ3רך עפנו סעכוון סמכלימ*ל
 לנול ולמון געלייטעט( ער )ווי* ס' ד3ר כבסל כקן 6)נל סעליוכס סגסגס ועל סגר5ס. ממכלית6ל

 לכינר 5ותס 3וי37כ ל( )כ"ו 3פינחם סכמוכ כזנו ; מחתינו עעיס י37ר כעו סגסגס, על גסיטעם
 יומר עתם עד ויחר ו סיועם ען ויוחל כ)נו י ס65וי עזען עכונ סו* קמול תאחרו. )נו( :ע3ן

 מסיס תפקוס ססו5 כל עעעס סתעכ3 610 סתעסעס S~b )סערספעטען(' ~D'7Dkעיעיס
 יינכי *ער לס)נלט וננסר לו ססיס ויוד למעלט לפסר לו ססיס נלוט כונו  ווידעתן(, )5*געלןי לייסרלו

 גורמו כי ולול* חפסי nb5S לעמר Dk~i מסיס ויסריל ומנכיו, 6חיעען ממונס .לסעועעסעסעס
 ומעות סעס עכור "ל* היגו נוסס S~h לסמעסונס, יכלו ול6 גסס כבער חספס לחעון )נתעכניססיו

כונו



 פףבהאקךתש4
 ו6ף new, אל. חתאוושר )נח( )רל"ט(: רכיו, כוסם נוטי עי חמו הטס 3ום, עי המלוכעו
 ו3ץ %היי עתה ססו6 שוף 0"6 פס עתיר ט3ין סי4ניל ייפנו כ3ר כי סלטקי עילם אלחזאל י5* סיעתי ע"מ. לסי סין עלעזין ממלכי עה, יוסיפו ומס ער3חמיכו(, )לט" לסיס נינכםעם
 לנלומ סיתם שכס Db עזם נ6(. %6יeSD9S 06 )כע"ט טסלסי פתע ט0ו6 גפוף טש ~pbעמה

 ממועמס פטפעומ סימם * נקוףי מש עס מלכס 6ופרמ 01ימס לציי אצא לפיכסלפותים
 bb %"; גיד %ון סגי ללכת עדן סקכעם גה האן ווילל(י )6יך wbo ש ל73 ר%גסלגלום
 סקכעמס גלתן נוס סכיי ופוליפ( )5יך י4מלעי פתיי וסוט נסוף סי6 3ל6 ילך סבינהעכמיו
 , המיעט כס"ט היהלכי ט'6 לפלס לרנותיכו *65 ונמס ; שהממס עם כלל minS 3לי י הסליכם%
 ולעמן. חייליכם לטלול לס סיס פלעזין ממלכי %ן וכן בסליליי יוכה *טל דיר ערי סחלבכפו

 מרחצים מסונמ על יעכס ועם עשס. מן, 16 כן נלסון 0סי3ס עילל זס עלעל נטוסם 6ערוסר6'ש
 יו"ר( רע"3 יוכיכ תסונמ ועל %יי וייעל פסו מסוית ועל 10 16 כן סמינו ע6 יזענו,ליעקב
 הפפרם %יון סינוס ספכלכלמ  ססו5ל, פפלמ ימת פלס  שעיי 0עטי3 נוחל 6נל ימי שוי6עכ
 סדררי יי,יתמ 3רחיס. טוס פיטי  סמלך, ול5 וטוף כיו"ד סמלכי לס  שטופרו טכסו יססיף
 לנגיכת ימוק נזס סעסלטיס מירוט טבחש. בש ויצחק  לסך(  אקסון: דרכי כצצי SD עיוסדימרעל
 נעו סקנס ע"ש ולעיס לנקש גי6מ פל עוקנ ענוק 7עלמ ונ"ל נז"ק. ענות ס0פפיססעעס
nDIDnספגך ויקם ט6ער 6סר ווענען( 6גקהספ )7פל נו6 עסנמ ענוד 6ניונש, ע6נקמ עגמם 
 ארן סחי( עללכם כענע סיס טי5מק qb כי יימק, 56ל גירס נקרסם זו סליכס וילךז רנקס6מ

 גקנל לקכ6מרי לחת 6רן ירך מונס ייי ne5S לו% סיס .ע"פ טלית, ע" 6סס לו bpSSוסערך
 לנום לרנקס סימס נפולס סמימא כי לקל6תיכש לסיס פיסולך י(4ט עי )ככמוג סדרן עלמגיס
bbיפס כפין לקנקן וכלוגו ופסו סחלס ר6ומס כלסי עמק 3יס 

 פסער יומק כטורס לכן י ו3כ3וי
 סיס עסק עומנ עקום ספקל*, כוונם חסו כנוי. דרך לקג"ב לקל6מר( ללכת  סק7יס 3ו6סשן
 ס7לך % 0ט7ס חג י65 ופסס לוקי, למי ל63ל .ישק ל1 63 תקם 3א ועקנמ י ר(מנ53ין

 סנתקיש סכמונ ומהיפו זוהו. ס%חמ על לי(תעלל עמד מס עמלן, סנ6יס ספסנום 13טכוקעיס
 התעליס זווגו. עס גריס חיו ניח נמלי ר*0 פיכיו 3נט6ו כי תו' 6פכס קעי ינך16 ערס3ו

 1ל6 כי5מקי פ4ת ניחום ונמלפ סתורת עירך זס 6ין כי סג", S3pS עעי. י(כסגמו ירךי4כשג
 לעלס 3נלל זס ונס ס06לס. ויני6ס ותכליתם לכנוייה לרי6מס ללכמ סכסנמו כמסיום רקסוייפ
 ימין וסלם פכח לכתוב 63 סלילו עסלפ" פלוטון מורם סל כללס לעסק, ספנת ויסמל פל3כ3ס
 כל 3* מכס י"נ( )ם"6 סגלגל סעאל bs לעש, 6ות ל0טעיפ הכמוריס הצירך - כותנסיס
 פערתי יעקל וי63 סכס, עיר סלט יעקנ ויגף ג'( )לות נגהן 6סס 063 מ 4ש קמאיסר%
 סלך. מ6י לחי ג% סלך, נסיכן נחירי כ6ן 6עיו וזן לנתרי סל6וי לותי, לחי 63ר נעיי(כ6
 על הכנחתר( סח 16 סם ענזרת לכספי סח? בשדה. לשוח )סנ( : עכוכו פל ספפס כניכםונ4-4

 מסח כלומל יא(, )ה"3 עקב סנים עסערס ס76עסי ונפל וניחמס כעו ענין, וססתנוממעמקי(
1nDVמעסק לסוכ6מ סים מס עא ופזר , סעו למי עסיס ס7עמי סקס מכוהנו י53סון ססעירהי ען 
 , 5ערי,7ערוגג( )געעיעי(ק עליו עכנ7 ישעין ולמעתיק ס7עמ למטת לק 1W5D יתפקק למס סל6שעשוי
 עסק ען עמס3מו לפכוים כס סם7ס על גידול פסק לפסות פיכום נמים לשד כ6ן מפניןופזם
 סנסע טמקממע י(תנופס על סיס טיפוס YA וי3ו6 ולעטך; ליורם עליו סנפסס עעס %סיחיי
 י רוסי אמעטף *סיסס י נססי 3על הסיקס כפו, פכיפי 5פל עמעם ס37ול טיסים *1 ט37וריע"י

 ערוג למון ולסוליתו , י(פ5וס י(סני%י סמותס לסקל כיי  נ37ור עסק פטום כולס לי, וכיססעיומיך
 לעמוסי אמו. שיה דשהלה )מז( : ערם"י ממליי חון %ן לנוסינו סירסוסו ומנס מעיד, גועיהו
 סעוכס נעלס ההן לט05 סעוכס סי6 כי נוסממ י(*0ל0 סל קיע*ס י(י5 5ס לקויי סלמוןפסע
b"k1סילע7וו ולרנוסיכו ל'פי ול'ס על6נ"ע , סרס 6סל ס6סלס והכלוי טנספך ממסר % עיפם 
 )ערסק( ר3קס נכי6מ ולסד"כ לזרהס ומזרו  גפיתתס, סרס ע8סל וכנו ססקעו קדחומ 6ורומיכפס
 עטכן מל יובס נסוכ6מו מכש מי 6סל מ וימר, מסר נלי עירכו על ספקר6 לסון לייסנים

 06ל OD לס"ס י יגיייר ל6 סלעעו י06יל, ל6 ירמ פד כעו 6ול על נס ויורם 4לפ(מהרהט
 לנסמכת, פגר פעל וסוט 6ול, לסון cbbo י דילן כקלט סעכוע וע חסו סטורי זסרורימ מרנופונס
 סועדם 56 ככקו7תו ויופם , כלולס כמטכס , *ולס סימס לחספס י כקנס גלטון נס עיכולו 6הכי
 סט( גאפ כ"ט )כס"ס ספיתן מסני קעאן olpn תמולח וג* יירעל ססו6 כ"ס( ו' )סופסיס סעזנחעל
 לפי"ז fts) כ'  )7יי"נ קמל על סועלסוכן

~DW 
 *ינכס ק7ע6ס 01"6 חסלי 6ור כתעלם סיסלס

 סיפעס כ"ת( )7ס"6 מי4 סגע%ו יושד( )יסוסע 6תו ססלכו כעו טמרי )נלמ לסור6מ כ"יליייעס
9Db9 י ס"סלס כן , גו16% 6טר מלכוbb ,הייי יו5* מעקל* 6ין לפי"ז 6ול. נמו1ל6 "סר כלוזיר יקלס



סו  כה כרבראשית
 קיעיס סי* תמוהמס טכס( יעל )געלי סרס סל דילם לעמכן פשעו סרס 6סלס פסופו.עירי

 ועעעו ס*סלסי נעלס סמים סול*ומ מי וככלל הולי לטון מסו* זו מנעלם סנים כווגס עללסורומ
 7סלס לעסכ% ילתק ובעלס כמשועו 6על ויציע לעשקי געוויר7עגעק )מעלל לולי( bSnnxsעטכן
  שעו: ספקמי  נלסון 04  פכוון ספנויר ולוי חלס. רפיסת נווון רחפם נוליכם כסלם יד ועןועי'

 פל ייר פ%כר יסע לנפח סכתונ D'b ,1tbb) S~b 53 יסכת  להזכיר לכמו3 לו עםויאהבה.
1Wb3יס3תו נייחו סנטם פי פנמס פפכו ורסס tL1nlb וסיס סיסלס למק ועייס פי' ויתקלח 
 חכיכו  וכן נס, תסס 5סנס פפסיס  וכחלון ירקתם פפכי כי סיסנסי מזכיר  וללן 5יוי סרססיי

 כ6ן קר6 ע7טינס גל*ס ולרעמי )לער"ן( כעיקר( עלוים נלכיי סאט טרס ונמס סל6 עדלנומיגו
 6מ ויקח כעיסי ל00 וכחול 36לס ויקח 1Db, נעלעל לטיס סנטאין יימק מנסס יהרוס,מעמועומ
 יימק ואן , לעטי( לו וגו' 6ליםנע 6מ 06לן ויקם ן לחטי( לו וגו' יוכ73 6מ עעלס ויקם , למטס לו וגו'פאת
 כנקם סיתרו טניס ג' 7גמ לע"ד כי י לחמס לו ומסי לנקם 6מ ויקת 63פלו לוי ול6 לססנטו6ין
 סטמממ מטוס כ3עילמס וים לידס נס 67ינס כיון 6יסומ עגסג 03 כוסג עמק סיס ל*כטכם6מי

 אוו 5לו נטאין קר6 מלס % לכן  טניט(י מנע 5ע3רך יעקב ט6פר 3פ0 לעפש לנילסורע
 mn'b סקזס bS %לרז Ssb י לנעלס פוסס ס6סס פס כל לפסות טייטס לו סימת סי5 פלרס,לק

 3ס 5קז 9יכס ר33פילת )סי אבס, קרנס רק וכינס ניכו  סקוס ול* פליס 53 סיס פל5ג"ץרס
 לנסלס זרעו סכנת להומי יקור סי"סי פ5"3 3ק"6 סכמה וכלפסס רעם סיי ורעי 0סמממפסוס
 ג5ו("ע י(עוכ וכ"כ לילל, ללויס ס5יכ0 קפא יס5 ול6 פכחון חורדי פ3פכיס 7ט יסים %לפיכך
 3ס שית מש 4רס 3מ %ו ריסס ססמ5 ליום לכלל מרוי דקככס מע"ג דפמס פ3היל לידןק"

 b15%~S ל5 סעטא, 5מ פעכנ י(קינס ים ~bb1X ל'ס )כיס ישיכו ועם , זלע סטחתס%טוס
 סו6 נס  qb י ד נססממי( לנפסו מוסט ססו5 דעלנד ס6יסורי נס לסנדיל רק יע סטסממפיסול
 סדפמ ליס דפטימי סכ"ו ע*"נ נקא לעלך נעטנס לסל3 וכחימי סרניסי זכומ ועעכ3 הכמריסתג

 הייקור לעכס  כטויי טכ%  סיור SD ומפס זרעי nbD~c  פסיס כקרנס  סיין פוסקים  כיינךסרוו3יס
 טס סרפ3"ס דברי 3פלפס סם  סיול רר3לי סר3 סטגיח ט% סמיפס  ופן פ"ט. זרע.ססטסס
 עותר קטמו יעם והע"ג יחול ורפ סיסמת דפסוס %ספל  מלטון פטירור טסי ספריטס )וכיסיט(
 אסו. אחרי וינחם : ככך( לגיל יסים קטג0 יס6 ופס הקור, רכך נרניל ע"ע , כ7רכס סל6טפילו
 סיסעם לעס ויתכן ~blpnk. למון על תיגס בי(וקממ לן גיח* ולי 5פ"  דפיממ נתל ויקעתי5
 תסנף 7'( )עעומ 7תס 3סילומ ובמרימכן כעו *מל, עקום bSnnc לסיס כמוהל נס *חלטלה

 ג6כקלפעע( )נ6כלללנער *כיו *מר ט53 לזרעו עלכותו מם6ר טל6 י"6( )7כי5ל להחליתו hS1מלכחנו
 נעיכר,'כלועל *תרי לכסך תלכו, ס' קמרי יתעל וכעלומו 5סר *ים עבת לפי למעסיו סעמנסגוכן

 כעו 610 6עו *חרי עלות כי *ופר *כי לפי"ז ים. פעגו ל0ס סענווס כמי נונעסיססמסמנסגו
 וסימם *מלס ניטינמ 1Wb עקוס עעל6 ססימס לפי עוטטעל( 7יינעל )ג6כמללנערין לרנקססהר

 טטמ כי ע76, ענוי ססעום ניעם *ומ ומקרון סטו3יס. עעסי' ונכל 0כמסיומ עעלומ" נכלעמכ0ג
 *עו אמרי *ער כתילו כ6ן וכן י סרגם וכיועס פרעם ניח כסעע וסקול , ס' עמסיגויס
 יימס ימר פתעל3 סי' ילהק כי ויתפעל זייכער  ניכטילגפרין דער sb טריסט 5%נך)על
1bbר3קס ו5133 3וי תנחר וכרייס  פלוייס טסיו יוניס ר3רים פכן נחרוז 5סל6 כי  נרגזותו 

 סתכמס: ו3זס הלסי כלסזרו
 3יופ60 6ל6 סכי, ל6ו ' 67וטיף Ik~b סלס 7על סיע* 6י ויוסף' ע5י אברהם.  ייסף )"(כה

  qDI'1 ולנתר דיטפפילי פסקי פל לס  מריך ולנמר חדיי זמני 3סדס 6(7וגיסרס
 סגר ריספרס5 דפתר סגרי 0י5 די קיורכ נקדיימי, לס ינסינ פס כל 5סרמ ופכהכילקדיין

 ויקרי טי5 קטתני  כך  ובגין  רכסרן  נעינדין יתקסרת לנמר די3וס,  גלולי נתר  ומפס ד35רסספכי
 טסר3ר  )רפליייף(  ס%לירף 1%~16ור  סו5 תוס'  לסון כי 3'( קל"נ )פכירט3"י  דכסרן  3פו3דיןלטורס
  יסון יסיס ו5ס סליו. סקרוס עס יערף כפת ספתסדט דגר י  סיסיחף סירי  פס %ליי4סכומך
 חיכוי חס יסדי on~b פסוס 5ע טרס, חיסום  OD פלטרפמ קיורס רטיטות סרס, על  כיןויוסף

 לטון 35ל 6לי0, כעלפלפמ קטולם 5מ לסטונ לכו  *ין סרס, טל  פלפיומ וסיעור כפתייתדל%פלופ
 טססכ6ומ חיי כל *מ לסכום תוסיף ול6 כונו 3וויעיעיסילען( ומזרם סכפלס כענין סו6 כתןויוקף
 טרס, ייתם יסר סבכיי  קיורס לקיסם  כין וכן סוומי  ססמזרומ עתי סליו טו3 יתפס ול6טוום,

 טלריכים יגריס 013 ים לנס ונ3ליטית טווסי  ומן טרס, ט3מיי  סו5טונס לקיחמס פספלירפמ
 לימן נדי k~lb טעום לסס סו7יע ר"ל עלנומעח )לס"י למס עפל טוע5ס סם טחנת.  )ס :3ייור
Sbטס הכמליף ינובו ול6 פסס לסטמפל למעת ל3ס k-bmw י7יע0 נהמי ולע73ס נטסרס : 
 סססר ולרנומיכי פתי יטל bSI סי 5סר 0ס  סייי פסייי כי פיוסרומי סי יסר פלס חי.  אוצר)ז(

סקי



 כהבראשיתה4

 קע"ס ען יהגר ק5וניס פייו יעי סיו לכם כעסי למרכות עטו לימ*מ עטיומיו טגי0 חיט י%ס"
 חייו יעי ט6ר כי חי, *סי סוסיף לכן סגזכרחי פם3ס גתק5רו 36ל עוי לחיות לו וסיסטנש,
 וימי ס'( (ODhu ג5ער נ75ס"ר וכן )לע"פ(. נחייסס גס*ל ול6 ונענו נמטרו לו ק5וניסמסיו
 כונס מיסקר 5ער 63ג7ס כמערס דודי נסנין מניס ע' סגותיו סגמק%ו לפי חיי *סר 076 יעיכל
 לחיות ריבוי מסיס קין 5סר 6)נר לכן לבוד, יטיס עסנותי מנס סנעיס מניסי qSb חיי סנייוני
 ונטול סעיפומ ססור*מו יגע עמס לרס"פ נסתלסל סעיתס לסור6מ גוע טס וימת. וינוע )ח( :יומל

 יעומ וכנר וכטעם סתגועס, %ן וססמלקו ס37ר מולחת ג"כ מש סעיתס כי )ערעיס7ונג(יסמגועי4
'DSW1ס וכוי גויעס. למון ג%6רה4 סנ5דיקש פ"1( )3"3 ויערו י"ר(, )ייונ וזזיו *דם ויגוע%% 
 33חינס ,hS רעי על )ל6 סמנועס נטול על סגסעימ 33מיגס סונמ סרי0ונס 3סנחתו יגעטטס

 1hcn סגפם כי סגטעיתי סמגועס געול כ"6 3עיתמס סיין ס75יקיס עיתם עכין וסוזןסלוחכימ(י
 ן קיערען ויקיפס גויעס מוסגי גועי 5)נר כן גס סרבול גיור סלי מס ססקעו 3bibמנועמס;

 סנפם על 30 וסיקיפס גמגועמו, סנתנטל סגוף על 30 סטגויעס ויםיסס, גויעס נ6ערסס7%יקיס
 ויולת, כםילומ לעע7נות נסמקסר סמכלימ נססם סעגטיעיס סרסעיס כן bS סכנותי ל%גוחמסג*פפס
 מנועם תתנטל סנעיממס סתם, גויעס 3סס נ"רר לכן סמוסיסי ע3ודמ כמלס ורנ מולךוסקסר
 לסוקיף 6"5 ו63עמ טו63. כל ו30ע וינע"ת יועין, ומנע ""מ ושבע. זקן : מנסר עם סגמטסכל,
 ול6 לס טיס נעם עמעננת ססנפ0 ססמפקותי סור6מו כלס"ק טובע ונלמ כי סעקר6, לטוןעל

 למעכס ו6כלמס וכן י )לערגניגט( סיסכגזימ מעלם נע5עו סו6 מנע ומרכוס סמוספתי Sbממטוס
 גרוס 5כילס ול6 סיעך ו6כלמ פ"ז( 7' )נ"ע *ערו ורז"ל וטנעתי נו5כלת נעקב ועע"0לטובע,
 נסיותו 5חרוןי ליום ומטיפ ככמונ עיתמו 3עת לו סיס עעס גדול יומר מענוג ס75יק לנססוקין
 עיתת יום מכניס קריו לכן רומניים, מעגוגיס מלמענג עליוגיס ק7וסיס עחי5ומ 6ל b13S קרוב16

'D)bסכרן עמן לפס ע"ס סקנ"ס 75יקיס סל סילוקן נטעם 3"ר כין ויערו סלולי. יוס מעלס 
 למרגעו ויין )לערגגיגען(, גפטית ס3יעס נ*%מ סו6 סרוחגי (ס ומענוג יטניס, וסם נפטםום3עס

 כנד כעם6 לסיומו )6ינער7לוסם( נחייס סעי*ום גס זס שון 3ונסעעומ יט כי)לענעגקו6טט(,
 סנ*ערמ זו %לעס על עמיו. אל ויאסף וטגנך: יסנעך פן 6יליס, עולות שנתחי ככנין טכסו,על
 עליסס; (qDb כיילו ינומיו ססלכו 73רך ככולך סעמ כי וסר5נ"ע סרי"ק י%5ר סעימסנעגין

 שליון ויונס עוניו פסס ס7ורומ 75יקי עס מעולס לחיי כמייס קרור Sb סג6סף DS' 6מרוסרעפת
 מפרפים סמיחדומ על כגחתו עס )נלמ כי ק"ל סשה alsn~ עפיו עלס "ין זס ונכלע"כ.

 לני סמ6ח7ומ על .נל3י ול5 עניןי טפר 16 וסכסגס 7מ 16 גיעום ע"י r"Dr וי5טרסיסטעסתתפש
 חגרי*, שתון 7מרגועו י"ג( )6יינ עס 6מס כי כצו גלני ס*גטיס עלסם נעקפר גס כ"6סעיפי
 ור4מח3רההו לססתמפומו סירןי עס ר3ומעו כ73נרי פריי 6חי D'hi גס עס %לס גטמעטולוס

 עס 003 לניו עסס וגקל6 6יר7יטען(י 7עם )6גסיכגער סעיעות ל6 ירויות נעגיגינעעסיו
 )ג*טטליכעל י% 13 לסת6ח7וולסמינקו עס 3סס ונקר* עעו, ונסס עולס יעי ויונות ק"ג()ימעיס

 ויהרי טס; ~פירם"י וכמי3"ע קומרן לגרר ת"6 לעכרם פיסול לי נגרי לעס וגן%ס"נגעל(,
 מרוחני כעולס סע5וייס ס75יקיס נפסוס כל מגס וסססממפומ, 3סמחנלומ ~blk עס תלת סור6משעיקר
 זיינען )15 עעיו Sb ענת ויתורגם 13נעטיססי ע)נסס סססממסס ס75יקי גסס סל עס נקר"יססס

 מסעם 5פף וגלת כי כ"ל וסעיתסי מחיש  מעדר על לפיפס לטון לסגממ %5גס 6גגעכלריגעה.*גסינגערןי
 כגיסם טסות כימך מוך 6ל ולקפתו כעו *ליון סעיוח7 פקוס 6ל לגבולו טעחון 37ך כגיפת עלג"כ

 6ימ ושין וכן סנרה, עליסס וירי ספיתם ישסף ול6 וכן סטועל, גיח 5ל סספקר עעקוססגסעס
 )נמונרמ סיומם כ"ז סייס, נפם 6ס ויוגרס סיימי 6ל סרמו3 פן סיורם כגיקמ סנימס ombע6סף
 , סוככי  3כוס"1 עריי רירת  ודירמס ללון ולגוסס דרך למולך יועם ~T~bJ b'k סגסעי כחומרעס
 עביי עיירת סקמלקומס וע"מ ונלסי, קנס דירס טדירמס  סעלין  סעולס סוי לס סייוער 3יתסיתיקר
 15 5ויפנעכ6עעען וו6ור7ע )ער עעיו 5ל ויאסף ויחורגס פסיפסי לסון ע"1 סונמ ק3ע בירת 5לוכגיקתס
 ננסאין נגון סוגות, עם3ות לפעוניס עסמכיס 5גסיס סעומ לתולדתם. בושמתם )ינ( : 6גס6כגערן((ייכען

טנום"
 לפע)ניס וכן 3יחהלי סעכו73 סעמפחס לעס סעו )נסנס התעלס, חמו3 3מ 5מ סעעלס סמומ

 4מקלo7bc 6 ימכ73 סעפולסעמי נמרס יולס 16 סכסקונט סגנו, לסגות לו גורס כ76ס עקוםטנוי
 0נו ל6 6קליסס ו(רעס מול7ומיסס כל לועל למוליותס, כשעומס , 5על לכן לון ס63ס גחלםע"ס

 סונומס 5מ סגו ל6 ושככיסי עיירומ חתות לנחלם כט63ו וכן לנדו, נטעו גקר6 לסיוםולמפירם, לכנוי לסס וסיס עעלסו נחסינומ וגודע עפורסס סיט , ל6נרסס גן ע5י יסעע5ל כיסעומיסס.
 5נרי(ס, עעטפחת נעליסס ע"מ גקר*יס נסיותס גח0י3ות גמעלו וסטירות סח5רוס סו" גספוךכי
 )נ%ן, עלי וטס ונכרכיסון, מ"5 וכפירתם, )טז( ונטילותס: כח5ריסס מעומס ואלס 5ח"1 5ערלכן

עביט



מז כהבראשית
 כלך' טקט* חועס עוקפת עיר יוכי וכלטון וכמכין, תרגעו כ"6( *' )ך3ריס וגלולות גדולותעריס
 יפיס לדעתו קסטל( ערוך )עיין עפל לועי נלסון וסו" קסטרוותסוןי טירותס תרגם יטעוכן

 סיר( ענש עיר וגקר*ס העירס, למון נטרתי ל6 סלי כרזני , סכלעים "ת נוטלם עעגיןטירותס
 עלמא ס5ויניסי עעלמעת סונדינס כל ונסתערת ייס על גס וס3יזסי סמלן )נל עסוערתלסיותס
 סיין גרטיס אשורה. באכה )יח( : יירותס כל ו6ת יוק b"S ו3עעות כטף. טירת SD" כנגרןסס"ם
 כנען, סל ונערני דרועי נעקלוע עלריס D"D 5סר סור גמל כי לנסר, עענר "סר מטור T~bזו

 על )רל"מ(: יסור סמעו 6מר תחוס סו6 ת6י bib כנען, ~פון עסל5ס סרנם לחוק בסורוברן
 כי לעוצרי (~Db זס 5ענס 6מיוי כל כגמד ותתרמנ ;תפמט גמלתו פירכוסו נמל. אחיו כלפני
 ססו7יע יתכן וליעדי , מור עד )נמוילס ויסכנו מחלם טיער 3)נס נפרטות יותר מודיע כנר זסענין
 ועעלמס סע7יגס ממיפותגוס

~Db 
 כעו וממוג, עסונמ לסון סו6 פני DSD עליו, ימעע6ל יסכון

 ט( )סועטש סעס כל פגות ויתיל3ו 7וונס )5גזעסגליך( חמונ לחס O~JD9S ססו5 ססגיסלמס
 דעמס תותנים פוגיס סכל סמסונ ד3ר לכל כי מכיור, סממו3יס על סדור, סגי נרנותיגווכננורגנ
 במעלס סעסונפ עדינס 3SD על מסיס יסונעיל  סכוכת יסכון) *מיו כל פני על וטעםעליסס,
 ימיו כל י)וריכומ יומרפרנס

 לקויי
pb7 כנשוי ירך יפוי נרירער( ויינער יללער  קמרליגליכסטע  

 גמלם מערס T~b ג'( )ירעים ויעל סירלות, לכל סו6 ל3י וינס' פל3 31ת ירן  כ"ז( (Sb~tntככתונ
 חנחון כנון כנען סג"רן וסנרוע , עלכותס נט5 טס לסוסינ מסחוקקיס סיו וכולס גויס. לנאתלני
 ויסעע4ל כ"ג( י"ג מלס )רם"י )נ~יס מעדינת כעסונמ מסיס לוען על ועעולס מאונח יותרסיס
 h)"r ספו* 6י( ל"כ )ו*ר5 3עכדרט3"י כד5ית5 כעסו3חמ, זו מדיגם על עעטלתו לפיות סזכססו6

 נעלע" יסמע5לד"תילד
 חולק" לסו יס3 ק3"ס ענד עם ואתגזר,

bnnS 
 ססו6 כגין קיים* 53כע"

 עים. טפי, hlnr מכלך לוקחיך "ימי כד קדילק bulbJ למטלט יטמע"ל גני וזעיגין י3כוןיגוירה
 מגיעו סחעימי q~S טע"7 ט3עגת וייענו יסכון, 6)נל י"3( )ט"ו ולעיל נפל כין ם6על ונסותנין

 על 6'( פ"נ )יתלו 3מכדרסנ"י והמר קליט* bD1bJ כללית עמטלס שלטת *ועת כסיותסיסמעיליס
 לנכח. )כא( : נוס נמגג ענין ע"מ עילסו, לעילה ומולקיי עדורי' יסוי כלותר יסכון סמיו כלפגי

 סתמוקות סוריתו מעיקר וכוח נטרם סע3ו5ר לפי ת"ל 3עקר5, רעיון לוס וטין נענורי כתופירסומו
 אליו מנרו 7עמ ולספריע עשו לשייק ממחזקות 5ו נר5יותי סמופט לפגי דנריו למזקוסת5מלומ,

 ענין ג"כ כאן לגכמ עלס 'c'c ועזם כמי אותיר! טחי סרסו ועיקר )7יססוט*טיין(י וכוחכענין
 טנתק7ם מעיעס עולט לסיותו ינמק כי י ל3( 3ן ונסר"י נסס יפס נמסרים )ע' וסתח,קותסח*ננלות

 סם"י, ענודת סיס סול7ומיו ועיקל מריון נער ולסמפטך עוה"ז נעסקי לנו טת ל6 סעורים3סל
 עענו עוס"ז לעניני מוטם סיס ל6 סו6 כי זווגוי SD לאליעזר לנוותו 36רסס סערך סטעסועזס

 לסספלל 3ו ועסללת עת*ענת םסהצס נלנד,  בסתו לספלרמ רק  לסמפלל סרנס ל6 כבן Da1ועעלעוי
 סו5 ככמ ממרם סרם"פ ולע"ס לרוי*(י זיינער 6גטריינען )סויף בסתו לנכח וימורגס נגיס,ענוד
 סיס דנריס כלוער וגכומיס טונים ודנריך ט"ו( )ם"נ ועזס ס5עגתי"ו, נפעל גו"ן סו5 וסגו"ן יכמ
 ס'( )עמלי לזנוין נכומיס כולס וכן )קרשפטינ(י ע5ליכס מכלים רוח דהרי ל5 לעעוד' כח3סס
 זס, תעגין סו" כאן לגכמ עלת גס כי נ"ל ועעסי כח 3סס מים דנריס D,-D יודע סו6 עסונ3יןפי'
 06 וכן וזרעם, סבלן פרי כלוער לךי כמס מת תוקף bS כעו וספרי, מזרע על ג"כ יורס כח עלתכי
 ונזלע 3טן פרי על ג"כ ויטעם ופר", סללן מ3ו5ת כלוויל ל"5( )5יו3 כסף 3ל5 סכלתיכמס
 זרע לסוליה ויכולם כס לקסמו טיסי' ססמסלל קטמו לנכמ וטעס , צוגי ולצמית כחי כווו יס5יס
 לסוb9p 74 *)נר bi7W *ונגס תפלסו. ענין b9p3 וננוצר ולפי"ז סרוי6(, זייגער פרוכטנ5רקייט)וועגען

 רחומינו גיליו לזס נכחי ללסון וסיגם עסלסוגות, וכ7ועס 3טן פרי 15 סריון לס לתת t1nDb למזריע15
 רזוית וע זס נווית זס סגיסס ומסמפללו סתפלסי ולקוס על לכורומ מגייס כונס גס לסרוסעקום
 , ממפלס נעת עעי7תו olpn כ"6 3י6ל ולי סתפלס עגין מעקרי טתס סמפרסיס )ולפילוסימרת.
 מ" וכ35"ע ערם"" קעס סיקרה אנכי. !ה למה כן אם )כב( .- : סתסלל( ם3עגורסוסקנס
 יגכי זס לעט ס37ר כן ob ומביר ל5, אוברות ומן ככס למן אירע 5ס סילדו L~Sbn O'D)Sססי6
 כן ob "עריי כי סו* ופירס oSn, ותיגו חמי סכמו3 זס סלפי' עליו טען וסרונ3"ן עעתס,3סריון
 בסי', סייחי ל6 5סל כטעם סיימי, סל* 15 סיעות 5יכגי כלואי כעולסי 5גכי זס לגוס לייסיס
כנרונ. מעגין עלם *ינגס זס נפקוס כן הינם כי ועתקנל נ6ס פי' וסייעתי וסיורי. מ"י וכןע"כ.

 דו3רומי ללפתי 3נומ כן דירתי כן 6נמגו, כגיס עגזרמ ליחידי ח5ל סם סוי 6עגס סעקועותי
 ומיעול כןי ob על 30 5גכי ועלת ונכון, יסרוטעמו

.' . 
 ויטר זך 05 כלוער זמי לעס כן 06 סכמות

 bS סיוגי' 1SD 5ער כסם כי שצוחרי טנ6 "נכי עלמ על תיעס ויין וס5על, מענוי זס לנס5גי
 עכווניס יותר ולרעמי )רוהס(, סעטכלת מגסם שדנני מסו" נלסון סגסוג תעלות קרל עלתקפיד

37רי



 כהבראשות47
 טס סו6 3לי("ק לער( מלס מ 061רן( מטס לפס ע'ש )טעה למעשם ינהו למגל ויט פרפרן,ינה
 כ"6 פילגו געולס סיותי י ין 6ס אפלס לכן %ס, גן יוניון זס וקין סימרס 3מול7ת סנף 3עע"ים פן קרסטי( יר06 עעונרומי גט6ל טמטם ער4 מס ננול טרה נפע" כסכגיטרי כי וס3ל' כיקליתר
 מכס סר6וי מליון לס טלין וכל למניס 6ל* 6טס זין כי יאי 5ע7גענעכם rb )נין וטבללליק
 נא כפו סעכיכס י 6ל0יס ניח כ'א א 4ין , גכגנ זס עלו כעו א ופלס , מעולס k~r3 מועלם bSSר.י6

 וסיו דרטוני י ופנני סי 6ת דרסמי  כפו מסלם 11bS רענאן פי' לדרש. ותל : 67( )סיער,3נהת
 פל ולריס, וקיטס ספום  נלסון מפלס  למון ((ss ss. הע  רספיןי לפרפיוטמי3'ענ

 סרסרי
 יצפר

 סרדין לסכסיל סגניות ענסג לאמים. ונשני בכפנך נוים שני )כנ( :  געווך(  ופחומכן,  ופל0ריסוןל~%ע4
 *עגם ענין; קמני כולס וגויס ו*ומיס ל6ועיס מתל ועימס נ'(, )מסלים לס"י כע"ס סהה2,נמלחי
 75. פכל י(ור06 עטה2פי כריפומ מישות בו סיע65ו סלמון b9bDnw זית 6ין כי געכין, פוש*כס
 לנוי על ל6ולומ גף טס סחת קולם כרטיסי לגוי על עההס כולך ולקוס ועם נוי משכוהצי(
 עס YS) )ימזק6ל ' 6לס ס' עס כשעלו נ56יט*ם' )רייך, klllb % פלך 16 פנ0ג qwabb מוריי עם חנינת t(pi~b )סיין 706 עני(יג bb ול6 עלך bS Sb וקילוף ספל עגלי ל73כלסיס
 כופלם עס פלס לכן מס, כהס ועל סזכופ מדכך לק פלוני גוי 16 עריכי נוי קוער יוכגל ול6מבמכי'
 על ססנתמו נמיכ"ק, עס עילס 6101 עס, גוי כל החן נוי עס כל וסכם ומסיור, ייעלי( D1b'על
 על לפורום ינעיץ נפמשס עס סס כן ]עיניי ונענין נעקום נזפן וכטירוף וססנור סטישף דופניכל
 לדוס מינת 6ול0 ענין; ט6ר % וסנר(גס ח? כפוק ע"י ז0 עס זס ענין לסם טש פרסיםקנון
 נף טס 6על מטע וססכס רוורס. י ]שכינכיק[ פלככם 6ל6 לקוס 6ין זול כמערס nwsnפוכי(
 כמהעש טייסי 3ץ פיוסיט 63רן קנועש טחיו 3ין *סד, נפקוס ססוכגיט 6דם 3ני 55סה%אר
 טטס ועסגי 5מ7, גוי יקו% טהח2 נפקוס לסנמ עמליי 6לס ימכיו bSn עת גל לפקוס'פפקהס
 ימול ל6 כי מוטגוי ט5ימן גוי ועכיגו סוטי וימן גוי *מר ע'ע 3לנ7 סעקוס 3נחיכת %עלטי

 'bS obb ספלך כפי 's)p 5% ספלך, Sb נקפך גוי סס 6ין %א ספקום, פל 6ל6 6יו2ןמותר
 כנון גס, ישג סו6 6סר 60רן 6ל גוי סס ימעך לק עפוי ו6מ מיצער כעו עעו לקם נויו6ת
 6טכ 60ל הככוי גוי 63 ינחלוס גויי ויתר טכמונ עס S~b וביימי נוייך ופסכלמ וכן 60כן גוייכל

 ענינו גסלמיך עס לסת0לל נהיך נסעמת לטפוס וכן עולס, ו5חומ גסלס 6ח2ו ני(כחילו לגוייעמסו
 לניס פיס גני קנרן ועכעו עס עעלמ כגזר עס ופס כמלס. לו כממך לגוי סקיפומ onb *טלתהוי
 כ*פכ גוי סס וסכי 6ולמוי נכנע נוהך 6יס כל כי כרקס, nSDIni זס עס א סיוטניס בעריס%

 יקנל עס חס ולפיכך סכללימ, יצצעלת ס0י6 סקנס, פגת ננמיגת עס וטס סקגון, עקוםננמינת
 ספלך, יל ממס *יס כני יתקשו ע5עס לתועלת רק גי עפו, לקם עפו ו5מ כנון ספלך,כגוי
 על עס טס יפול וכן [t1k~D 5מ 6ים לעזוכ 6מ7 לב לסס טיס כי עס כקרצו 6ך וע73יומגיו 6ל" סיו 6% 6מו, 6סר סעס 5ת וימן פ65נו כתמר טופסי תופס מפיר יסלול ל5 עס ססוסכת
 סיס" 6ל6 עניכו סטין %י לעס וסייכו *מכס ויסננו כגון סוכות צופות מטתי %ס נכיקנת
 מרסעות נסני(גות סעמנסג 6יט נני קנון על סוכם לקוס וטס רעמו. *ת 6ים לעזור 6מי לנלכלנו
 כתוך 705 לטוס סס ס' וירכי 6מ7י לעוס סס לסכן נני ע7"מ ענגו. קען סלק רק 706 גויוצננו
 טנעי וטפל עיומ7י נפקוס טוכניס "יגס כי דחי גוי וטיכס פלפית סנסגס לסס ים כי יסר6ל3ני

 יהירני( סנט לכל 6ין כי ל6ועיס ופיכס עולימו גפרן סוכן עמס 6מ7 כל כי גויס כולס רכסיסלסל
 זמו כלגמי יסרהב נ9Wb' 6 6מיכ ועמלם ס6ועיסו % מנמוסו גויס % סי 6מ ס1% 6על ;מלעיס
 וכין ס5ועיס, כל מירוס ס' ירקי כ6 יצפרו הסרן נית כ" ייערו יסלסל, סנטי כל כלוער גויס כלפילוס
 דופס וסס מגזרו. עלינו ג3ר כי סעעס כמן מסרי ס76פ0 סני. על 6מר D'DD~1 כל כוללי(כמונ
 י ל6ופומס כסירוס עער מניס עזם *סי' ועוטל 6סמ סנ0ג0 מסת סעוע7 סכוי פן חלק עלסוכמ
 ע7יןי JSD~ מפטם ככתוג עיוני פלך lk~D *ומס לכל וסי' אל7ע0י  351י7ע ומנוך וצפר עפםעיין עלכי מפסם כננ7 טועות למעם נמלקים עיין נני סיו כי סו*, נעוין 6נ נית טועות כ6םוכן
 ועעס 5מת, לועס ר6ט 6לפ 6ועח2 רצם סי' טל* פי על qb *ועות רהטי פ"ותס "מד 5וךוס"
 6ועb9pD 0 *לO'D)b 6, נמספר מטוט גיוסן טופס 6ין כי ודע טועות, ער6טי 706  בהייירקם
 ו6ס *ממ 0נסנהי לכלם סיט 076 3ני קנון *וס ויקלט ופוסל, טויל עליסס סים 076 גגיפנלמ
 כולו סגה 'b~p לטוס וכטס 6הציס, סכקר6יס 0' ויצרי בסרן נכי 0יו כן כי ' עיוסי עוטל לרכס6ין

 יפרדוי עעעיך ליועיס וסני ננענך גויס סני כצן וצער o17Db; ועססעיס *מז פלך ממתסעתנסג
 אלם פסס 5יס לסיט טס" יסלסל גטנעי במילו *גי טועע ננעכך גוים סני 6ל6 בועל סיס ל66ס

 לי(ס' יס" עלכיס סני ל5עיס' לסני טיפריו טותיף לכן 7Db, ועלך 6ממ מוכר( (1Dh ולכלאכ73ל/ז
 כן, לופל פקרם 6ין 5ס7 עלך DVD1 705 לקוס סניסס סיו ס6ס יצען, albin לקוס יפטךועזם

6%



מח פהבראשונת
 עא(: חכמק הם 0ד ילטש bbh לצרם pb "0מס 7נמ אקו ויגס *מכ: ח13 י3 6עלא6

 וצען מזק חסו וכוס, נלנ השנוצן סנוףי 3כס 0י6 ננוכר( עסנכו, כס הזיל לנ מהן י0"שטץ.
 מת 3ל* קכנ0 לפקוס 16 טפלסער, 6ל WaS סא שחק מלכער(, %ל כולס כעעע ספקכם,נכל
 Db מכ06 ל6 כלהצל גננך. 5מ מדען ל6 ' ופית ניבן אעל נ76ס, צל7ומס כפי לסלועןססהק מעיי יקים ולכן י(על7פגעוטס(י )6ונעכסכ6קקענ0יעי ייכ6 ל6 סלטם וכסמת קסם גן יכליפנוbS י פי' ספלם כפס נמוך וסוף נהווהי כסוקלי( גס יסמ טל6 סו6 ותשחצן , גקייס( גה סעכ66% עויסי)

 0פיק7קיס כל nws אדמונה )כה( כל"ס: )6נס1לעען( טוסו עעזול x~bnm ויסקי בלסןמעני
 וכין 76עוני 3ין ODD7S 730ל וקין ס6דעייצוי2י עקכס 13 יחול 6סל לטים סו% טס טיעוניים"
 %ום, כהו מאל מס טיעוני טלין יתעל לויס o~b ייחסי מוטל זס מנס ומוס( 5ס תוויימכיוס
 סףפ 3עף עלס חיננו טי(צקלס ו6ף י שסם( )67ק ס6יפיעח2 עקלם Sb סו6 ע5ס טס מדפתמ
 ולכן לטט6י טעיתך ענני 3ע1% עועי עלס סו6 כגילו עלס 3פס סמקלר( לככוב מלטון ירךכן

pn~bכ% וכקטל חמלתי לחסון זללנו יוגעת סו6 7נל סק 
~hnb קבע בילך %עיעומ 3עקלס סגוף 

 וכעו לבדווי כ6ט וסוט ססו6 סעקכי( 6סל עיוסם סו1Sb) 6 יומס סנזככ ע"י סעסו6ל כייסל6לי, כחונני סעעוני טל כיו"י סימום לסיען סמא " נמוקסמ טיעוני תעלו סגוף עמכוכת מאכגילו
 סע%3 וכסוט 76עוכי. נעקוס pnvb לרמל מוכל כן יסר6לי 6יס נעקום יטרלל 6ים לוסלטסוכל
 "ן סיס יחרר( זס כי ונקוף. כעקנ יס6כ זס יעקב. שסו ויקרא )כו( כדץ: סל6 סכ6נ"Db 7תמם
 כל כאון 6מל ים6ר סו6 ומנס כי כן לו קל6 י"ל ס6ל רנומינו מעכו וכנב בסיו געקנ5ומזמ
 טס סיכם ו3עכיכטנ" )לע"ק( כלס 6עסס ל6 ויוסך סנויס 3כל כלס לעמס כי כיעלוסיועומ
 ססלעומ עמלך 73לך ויסייע יילז סו6 יעקד טס נעעס וניל ע"ס' 3יל06. עלוס סוי פענ2יפקנ

 סירבל י(61 סרנל ככף גולע סיוסל סלק על ס0ו6 עקנ סס כי )6ןלוויןיקסלייטפי7ע(י(מכלימי
 06 )ססשס 6%ן נעקבי לך 65 כעו י ססליכס סעולמ על גס יכעס לכן י(נליכס, 3פעולמסילל
 ושכגס סקיך זכך ס' סוכני י יככיס מולכי סימוא 4ג( )ילפיס עקביך ג0עקו סעקג.  יכיכסוסו6
 ~qlk קוף סו6 ססעקנ ולמי נסיכות" ועקדי ע*נלותי' 3כל 6טפכבר( מיכם"י ק94( )מיעיםעק3
 לנוט אילי( דלן סא סעטס סעעעו ס', ילית פנוס עק3 ומוש. 7נל כל מגלית על נסיפעט
 % ירךספו~ך כ7עומ טסות 737 כל לטפסי י% לסיסי 60עתי מנ*מ טמא ס' יכ6מ 03%

 ק וכקנם יימכליתיי טלעומ עסלך סיכך וייכף יפסיע סיפא יפקנ סס ויצר( SPD, נקאספכלית
 כעו סלא, ען 3טדס וי(ת5מ5ומף( סנפם סתקזקומ SD יולי( כ37ל יד אסיזת וזעקני לסתמופשס
 )סוייגו ייי SDnnSוממפז

 ל8"
 6מס הז י( הו )6יונ  יבכו %יק ואסו וכן סעטסע, נפיס סיסויק

 נסס קותו לקכו6 שכס עי ממכלימי סמלעות עיגל סתיצת:ה2ו כל יעקנ סס נו טגתק%סעח6
- 5ל Sb DU 3טס ננוס יהלל עוי ולכנויינו יטלטל, נעלס,0יו,2ל  על יעקנ סס כי ומט6כ 
 טג3כ% נעיכנס פועייס לק ריכס 00 כי י ערועיס עלטי על oTb עעלם ג6עמ סו6 דכווני(
 סתטגן ע*. פעלי( יוס יום נפטיות נעעלח יתיצך כי סמן, מן6 שיחו ע% D7bo1 יגר(
 ניטייל )ונטמע יטא כעשט כמעכו וננעל נעמס מסיר( לפי עסוי 3סס י(כ5סון מנקלט עם ננדכי

 סס שוסי פעיכגס סלעסס ס3לו6יס מ טט. כמלס ושכגס על יוכף( בזיי עטי( ימכרו3כי6ס
 כס3 % צכ פל )כ36צס פי כקכ6 ימו 3ן טוכ מ נקנוו2ס סירס כעו %ממס טלעיס3סוללס

 יגיל עד עם. יהד 3ל ויונק עולל 3תמילס טסות י(נכי06, גסיל 0760 כן וסין יולי( כי 0ה16
 63סכי0צ וכפרי יגס אט ולספוכו, לעוג ט3סיכ0 לו ים טנו פייס גטעמ ע75 כי וילעוי,ויעשק
 סעשיכ נסס גקכ6 5לטיומ גפסיות DISDWS עפח72 מסיס סניי 0יל7 לכן יהלל, הצי הלרייןלכל
 עמעם 6הקיום תתם אהלים. חשב )כו( עילס: עעלס י(2י4לכונצ עלוי על לסוכותיעקנ
 עיכסו 3ימ כ3ס( )נעיכם 6יס6 צן ס', קים ען *IDS מנע עה וסוםיף וכתיתה 6ולסנ6יניט
 יומנ עעכין ושמכסס ייל6כאע כפילוס לפכפ לסו גיס5 7ל6 יכבס עכל: סל טיכסו וכום DDסל
 %עכפא א למכין *ין גס , כניו *א Db מער( יעקם סיייס לסח?עע לו עין מ , ועקנסבוסל
 6וסליס יוסג עלס נס hg לכן נמטימי עעפלס מיס ססי6 חס 6יס טסים עעע סטח?ענו פספס
 נעו י(עקכ* לטון על לסוקיף טונמס סגין יכ*י( ס'. נלעח? עסמ7ל פריס נפטימ עעלסלענין
 לפפם וכן יכסילי ול6 חמרנותו נוס( )6יונ *St~b ע6 ילס עד כעו שכי עבין נס דו"צצ%סל טדי מ עצו, בוייל נעלת זו ונוגס לכווץ יס 53עת גו ותכערי, תונס %יעי יוסג קב**עכ
 ססמעם עס סעתכגס ע7פס )ע-b"D 06* יגמול אצוכיס למון "0ל סס עשכנס 003 05לסס

 יניייכ ושווא חוע6 סד ממעסך 6ל6 סו6 ייליר( נסיכוס6 ל6 סעם6 ען(  סכו יבמישוזימכחהץישי יכ" ס5חתידקמי פמפמם מקלם כחצם טביב פמצ9יפט 5ו לס משפעל 5סכ ע"כ רוכסעקנלמ
 נב כי כעם5סאכ ל5וכ געסל0 וי(0כע0 וכדוכס 5וכ(. יו5% ומעלועס ל"( )*יונ יע" ועי'לטעש,

ע%י4



 כהבראשית48
 ונסערנו לצנר 737 3ין )ננ7ילין 6גו ידו טעל לגופות ונקיר סגסעיס טלול כעו כי טורי ומולסע5ה
hSל0זריח למנסם 6ור0 תחלק וסחכעס מסורס ככס 3ס, ללכמ *דם לגגי ירך ויורם 0ונותסיסי ילקו 
 חיי וסחכעס ממורס 5ור ככס יח7יוי 3סל כל יגוע וכל ינכל טורו יחדל ו5ס 13 מלויים0גופומ ח" כל טימור וכעו ופרע. סטור וכין ומסקר, ס5)נמ גין לס73יל סכע65ות, ומבניס סיייעות03

 סקכלומ ינן לחכעס ימרון ים וכעיוור כנפם, מיי לו ויין נמסך מולך פעגיי וסכלוז 03 תלוייםר(גפס
 , לנסעו 6ור סעחלקש נעגיכיס טקי7מו סתעי7 עגעו 6וסליס יוסי ו53ערו ; סחטך ען סיורכיתרון
 ייך ווי7עע ונירי )נליי3ע כ(י )סומע לי משו רייס יגייס כעו וסעמגס עכני( עגינו יוטנועלס
 בס יסוים 5סל ועלמ סטודיוס(. סייזליכען 7כס זיך )ווי7עעטע 6וסליס יוטנ ומרגום ילליין(,עיר
 53כל 63)נמ עליו וי30 קל"ב( )תסלים נימי 63סל 636 05 הסליך, וסלכם כעו קנע דירתעל
 יעקד מגייס. וסיס כמיי נ5נרסס תם. איש 3)נקו)נס: קנועיס נמים clb סכל ט"", )יסעיס717

 7ל5 בגין מס 6יס ייקרי shnb י מס 6ים 3יס כמיי יתיר67סמליס
"tbnDb כלל פסולם 3יכ , 

 עסו סייס ולר3ומיגו ככיל, סוי ע5י7י 5רי 6"מ לפיו. ציר כי )כח( קקי(: לך סלח)עכירם3"י
 סור6מ כי ע7"זי 5י7 ונלמ לפרם ורקס )ערם"י(' כפיס כקי למים למכיו וסתרים 36יו 6תערעט
 וכום"ל 5רס(, bS ו6טר ע"פ )רס"י פגים שכגגך וסכטייס ס5ייןס על יולס *סר 5ד, עענין5י7ו
 סו1nSIrS 6, ימונע סל5 3חע6י 37ל k~ttb לססליס סרו5ס כל כי גממ3ילס, 0נעסות פעולותלכל
 ס5י7ס פועל כקר* לכן סחיומ, על י5ר3ו עריס נממ3ולומ 6סר ס5יי7יס כעל5כת ס5ך ען עליו63
 מגורס ותוי 53ייי עליו מסליך 16 5יס, ל5 ויסר נכללה סרבל ופעל ן "וךס סונלחעס וכלילידי
 ססטמדלומ ען גס זס פעל ויטפס סנ~ק. ~33PDk סוי יני  ימגלס טל5 3כ7י ס75 )נן נזקלזולמו

 ושטת ועזת  י"1(, ליפ~ק5ל כפסות ללודר  כפו ודעתו, רלונו יל זולפו כפס לקטור פרנוס3תפנולס
 דנוף יוי יייי עפ9 פסיס ר"ל ילפק פל סוזר פס סביפר ליר לפ"ר ויטיס טליד. יקרס יפחטיפ
 קלוס וינע"ת , יע7ען( 7עסחען דורך געטייסט וותר )על וסח313 סכלי 3"'ת כעו נפיו וני"תעסו,
 סחיומ רו3 כי ונרפוס )נל5 לעולס 5י7, יודע פי' סר*3"ע וכן גכוןי יומר וסוט גפועיי רעיומסעלו
 ולי3ריסס רט"י: וכע"ס לרעום יודע סריגו מס 6ים סיס כי עסו מפך ויעקר ימפסוי ערעס73רך
 ממועלת 5סנת ססימס וייטרו ן לעסו ירחק 5ס3מ חנם לסונפרסיס טיקמס ונונם 7עתגו ממייס53לס
 סגילמס וזמו עסו, פי דינרי עחלקמ סימם עליו גטיימו ק3מ 36ל נכון, זס ויין י ע5י7ו יוכלססיס
 סיר ל5 37ל מס סו5 5י7 כי וזע נ:ל):סי ממנת סיתם סס5סנס מדי כי ימחק וי6ס3סמולם
 תנסיליי יעקנ ונסין ת"5 נזיד. יעקב ויזד )כס( : ושלרע דקרון  73בסות-.סיוט 5י7 סת5ר כיל5ים'
 ללסון זוד למון נין ס73ל ים כי כרקס נויד, ונמל 7'( )ע"3 כעו כסולן 5ער-ילמון 7ל6וס*
 עמסטיס )ע" ל5כילס ר5וי להיותו נחולו לגער סתנטיל טיגיע מתיקון 3נחיגמ סו5 נטולרעולי
 סרטונן 6ל סכגס ננחינמ סו6 וזוד י"ס(כ"כ

 רוממיסי נעמיס סנק7רס וסרוטנ טסנניס גזתן וסו"
 כספת 35ע3ועומ 13 ויעלו כמנסיל ען לעעלס 3כח לעלות סרמיחס כח סים חוס ע"י 3וססתג3ל
 יסים, ;7 נז7וןן יעמם 5מר 5ים ז7וןי ללסון דופס 717 )ונזם נזי7ען(סק7רס

 חוס ננחיגמ סתוי
 לעטות ונתעתק ססיס נזיד יעקד ויזך וזסו סגכונס( סינוס על לסמעלות ויחגנר ימגם5 5ערסמני)ף
 7חוקס סמעס יסיס סגסליס לעס 5ס למעעיס כי גסולוי לגיור ע77 מגיע bS1 סנסול, 5לססכנס
 סת3סיל. 5ת למרתיח טעום יליזו יקריס , כלשי סמ3סיל 5ז לכסל ער11ממ ומעם פנטי יסיסול6

 ויודיעגו סייג. לסת3סל יונער )נועטמ ונסעם ס5ם 5ל סע5וגן סק7רס יחזיר ס5סליס עתוגסגיע
 עוד כסיומו 35ל 075, כל כדרך כסולו גאל עד סעתין סל5 עסו סל  לע3מנומו  לורה נזםסכמות
 סעענס כלשון גרונו. לתוך סע6כל יפול וס*חר פיו nlnDS 3סלעיס, *וכל סיס ערמןליכילס רדוי שיגו ע5עו סע75 זס ועיכל 3טגו. לתלש ססמוקקס נפשו מיום ל6כילס רשוי סייגו3עעע7
1'D'DSWלסםי3ס גל5ס %3חמ י7ו ע5ל טען וכררך מגעל, *ת Sb שמו קרא כן על )ל( : פיו 
 לו קרא כזיון ולמס ככורמו, נכר מ5וומו רע3 ו3ם3יל  לוןבוי לשכול ונת6וי( שיצוגי סו"אדום.
 נקרש זס )נ5)נר ט)ופגי פירוסו 6ין 5ער וסריגם )רס3"ס( ככורמו פכר 75וס 611כל סגם3ילכן
 סו5 ככתוב פי' 35ל ן 75עוגי כלו מאס שריסו 1DD' עליו מונח k-P טס כי 75וסי גססעמו
 ל6 עיפומו ערול כי סוס ס75וס כ75וס ען 53)נרו 175סי סגוי7 5מ קל* עיף עטו ס0יססעפני
 531 שדוס. נלעסו 3מס קר6סו לכן עליו S1bDS יכול כש ולי כסוי סכויי סיס עם וכמערסיס

 63 כ5ן עכרם עלס לסונ7ק7קיס כיום. סכרה )לא( פולים: כגפן יסמך יעלתו, 53ע כעוגקגו"ל
 כלחס סלח ען עעי, טכני טכ3 ען כעו פעל עבורת ס0ס יומן ע"ד 3חיל"ק סע"ט כי שזלותיע79

 סירס; סעור זכרס)נן כ)נו)נןזכר לק"מ, סיננת )נכלי( לסיום יללתי bl~D סי5עגזלת ינ*עמר~כעלי
 ס3כורס 053 *ופן 63יזס ביול ענין לגו ויגלם י3ו*, עספטו ועל זכומ :כ6ן 5ין כי יכונס כן ל6ול33י
 עיף סיות עם עסו על יעקג ג* ינוגס סנמחגולת ססמקפס, נתחלם יחעגו כשמל bSליעקגי

וכרועע



מט כהבראשית
 איל נכתף, סימם סנטרם ט טיעמו סעסלסיס כיפת 6יט הס 0עכילסי 6ל עירכתונעע9
 קנין 6ת נעור .73יוק סכמים ולעס 03וכי4; חקר י(עיקכ סל37ביר(ס ovph, לעדות יק 6אוסגזי7
 ועחתפקת קטגור עיקרו וקירס ס3טי0, כענין סלועי( S)b כשכ חמו3 עכיגו מקין סעכמלסעעלמ
 סיו ובעיין סכעכיס( הינשלו y'D9 )כ"מכ מטס "ג 3כי סיו 6ז כי ופור סעכיכי(. *ל סטסל3ד3ר
 מס סל 3י(ע79 היוסט טסיי( יעקנ ונפיע 13, נקמיח עו"ד ppD לסם סיס ולok~5b 6גרסות
 לגסיל כרצף זס נענין י(מנסג יעקר 6ענס סנכורס: עחיל כקל 7עי לתת עעון לו סיס עטיןוערל
 לססניפ ויניעתו עימותו נעם מיעקנ ו3יקס סע6כל Sb עטו גפה סמ*וס כבסר י ים וסוףסככותי
 ' כססו סמ*וס כבסל עיי והאכילו עגוקמו, עלעל6וס רנע qb יעקר כסתירת ל6 סטוקכךי,גססי
 לחננ ~Stnh ונעסקסו 3ע%לו ל3ו עליו כעור עסו onb 0נכורס: It)DW ע5ועי( עעו נ37לול6
 חפיגו,ו לס ום6י1 סנכורס עעלמ קוען לסל6ומ עעכו ס7נריס ונסנלגלו , 0נכורס עפנין ס7נולמכי

 ינליו 6מ יעקנ סעע %מל וימי לעס", נסן ויעקנ לפתוק תרמס *לס 37לי )אעסותלעיניו
 *ינו וי(ל06 סי-י טעיוס לו לסל6ומ סגיו על וסוכיתו נדטלו ספקו נעיניוי סגכולר( פנוית%ס
 כעו מ מיי ותסור ינק לתקר סטווי 6ים איכנו עמו על סעיד ס6)ס 3דנריו כי עתינכול
 DDJ 6יס גנך6 ול* י(מכעס, כפי עתנסנ *יט 06 מכעס( סלעך (qb מכס 3מס 075 יתקלמ)*
 נכת 6ין ככס סמקי7ומ, ירכי עושי יאגסנהצ ע% כ'6 ל3י י(סםי7ומ דרכי יופעמו עסנתחסיד
 ירום ל6 הס כעיניו 3זויס סי6 6ס חטי3מו( על יורד )"טכ נטעת נכור נסס ~ovbk 5תל0*ר
 חס ללייס 3כוכ סיס טוי( ופסו יעקג 60לס 6חיס רטני וגרותו במכיס; סמכי 1לגנוחר4)ע"סיי
 סטיגות אם טפין כיק נכורי מ% מסינוס עעטו גמסלקס זו עכחיגס סוס ; רס"י( )כע"סלימרס
 ועעעלת עעסיו סע% 0ילירי( לכור DbS'1 שמולס 0י6 ועעלע0 37ריו, לסי ונ!יון פחימוס כ"%6לו
 % לי, גכורתן *ת כיוס עכלם *14 יעקנ ה"מ י 5ל" לבוינפסו

~plaD 
 לו לעכס עעעו יעקר

 סויפס כ"י זס נע5על 6ין *כל , לעכירס מנקמן ענין זס 5ין כי ותעכרי עקח נדלךסגכורס
 נעינז, ס3היי עמן עע6יקוס רוורס נטמס  דעסך סגילמ 6חר סיס מכיוס %י, לך דע לולבעל
 עכרם פלס טל מהם גכק07 )6 ולא מעמס, נסוכם סי6 ונייי עמך, וכשטלקס נסתלסלס עזםסגי(
 יכר, סס טיפוס למולוים נתירחק כקוים סי6 5נל מעכירי(, 6ל סגקטס עמס ליפתעע 7ל6 ,3קאס
 ססע'" עכל עסנסריו*יכגו

 עים הס יענין ככס, עמלת ס3כלס עכרס סנסכד SJb סרםימ נו
 כ'(, )3עיכר עכרס ונתתי ויצן עכרת, עפניכיס וכחוק עענין 6101 וכלועס, עסני( כעקנס וסעאססככו,
 )ימזקיל b"a ונמוסמס נקחיס 3טם )נסוס( נחול לכ3 כל 106 רעיון ; עכורס כעו עכרייוסעס
 ונכר וכל בכי(, לתיכין. נתרטעס 7נר סס וסגיהם , וקה"ץ סו"* 3פיר"ק לככבם. מסם ננ7י כ0כ'י!

 עקח עכין עונכו כק עכר לטון ושין יגל. סס וסניר(ס ן עכלס ה5ן ' נקויומ נסם כהת( י"ג)נחעיס
 לע, לפסוס י(מעכל יבין, 3יי תומס ויינכר סוןי נל6 עעך מעכל עכרסי 5ורס כעו רקהנעכל,
 עקומתי טעעו ונו' כיוס עכרס וכן ממקר, יפו 6חליס גידי יגר וכתיגם עיירם 5לס כל ענין6טל

 פיר עלספנענורס דאנע 6קע )וש לגורלי ווצלתס עעך נקתלקם Sb', ס3כולס סז5ת כעםו0וסקלס
 ל6 יעקנ סממדל טל6 סעסלסיום( לפ" !ר )ססו5 מע"ס ענקהת סת%3 סכם נעגענען(,פלייז
 סעקס, יעי סך 0הככ ל6 ולכן ע*חיוי סנכולס 5מ ועמן ע60 גדרך לקמם נ7נור ול36עעסס
 סנכהי(י 5מ לנזומ סענתס נפעל סתנסנ וסתים ל*כילס  ספסיוס נמסו n3PD עעלעו עסו5נל
SU11תועליים 3ר(ן יע סנכורר( בכרתך. את 1 כיין מע"ס  כקוית ונזם 0י5יכס, נכורחקנ ליי ונעתרה עעט נסמלקס *עכס וסי6 סנכורס, לעסינות סתווי סגן נמליט סכל פרקם כיו ob זפנעפ 
oe,ס6ר פיככזוסו סדקם ניול לסיומו סכנוז *1 ס*נ, נגכסי מניס פי סיכוטס מן סזעניות נלחיומ 

 13 ססטנתס למתי ט צרכו 5מל 36רי(ס נרכם ירומם וסים כפמייס, יפוייס סן %01סיומ*חיוו
 וסקיעמי עילס 3גלימ כע"מ סס כחסי ס6לס סיעוחס סכי כי עענ0, מועטך סקלן ניכוטמונגלעו
 תסריך ולזרעך ל*לסיס לך לסיחם עולס לצרית לדולתם מתליך זרעך וגין ונינך ניני נכימי6ת

 ליחזמ כנען ירץ כל *ת עגולך 5רו 5מ "תליך ולזלעך לךונתתי
~SID לפליקס. לסס וסיימי 

 ועונד עטי חסן לעלותיו ס' 5מ יר5 6ים על לק חלים oyb ט6ל0 סנמסייס סיעו7יס ספקוקין
 עלהי ססז6 וכתו כחס, מיל ר6טימ נטל ססו6 עי יותר תקהל כפלס ולענינך י תעיד ס'6ת

 ערן נכל קיערו לנייניישדרו
"X~D נכוכ ריפיתי ,D7b נר(ער(, נכה D'Db) ועטשת %עם, נטלי  

 עלטלה סס3א וסגל כחס, כל מטל הו' לי קים כע"ס לגטליס לק תבלס וניוסד סיס %מעמכן
 וילך ס6ימ חנ7ל סכמונ עעדומ ס' הרנת bSn ילסק סמא 5ף ויכנס עגחש. bb ס' סעס%נו
 י פלסתיס *הצו ויקנטו ר3ס וע73ס 3קל e)pm %ן עקני( לו ויסי ע6י נדל כי עד ונדלמלוך
 לסתנסג 16 שניס פי לילק , י(זעניומ nSD1nS מנכורי( גקגיומ יעקד ססמ7ל סל6 אמק *ין 3nbrכל

 לוער שכל ל6 נסת טיס 5ס וגס סגים, פי כסה סיס טא מקרס יעיי זס עי כי וכפה,תמככם
טסאס



 בהבמצטוית9*
 ל6 גס wsn, ונמנלם Db'1 פסני כלם 3וי נמקייפי( ל6 כי לקינו 0ל6 לוס, כעמילותוססימס
 לעטו nbS~ תלתלון כס כעיט עני שעו ו6מ 76ון לעסו קר6 הס טניס, מי סילם נכמונמכל
 0נל כולס זפכיות מחצליומ תם 6ים ס36ומ נמיר ליפקנ 6לס כל וכלעיי יעקני עניך 6עלכס

 כל הפנס סעפלסיס. כפ"ט סכפטיומי לתועליומ וק 6ינס נגכורס 60ח2ו תכלים omb לותיולעווי
 3כורתךי 6מ עכלם לטת זס ופס י ע5עס סנכולס ל6 סנכורס פן טכעסכש עניכיס לק כינס6לס
 עי כי לסעסל 16 למעכר המסלי גלמי יגל וזס ניכלמי ע5עס סנכורס כקילו לכורמו, 6מויעכר
 עמים ב" י ריכסת נולי לסיום יוכל ל6 מפריו וסגולי י 3פר עסיסו יקור bS גמעת נכורססו6
 ור(2קטרומ 37וק על טיולם 5ת עלס ספקר6ומ יחסרו עקומומ מנכעס החרי מל, לק עעון;ונתעת
 עעך תעכל כפו ספ6פר, כפופת פע5עס כגלים רכס 06 ספעולס OD וממועל מכסא, עםסנוטה
 , 1W5DW פונן סו5 כי 5ת DSW מח"ל פרנס וכיופם כלכתך, ויקם 3לכמי, לק0 עמס 0כס פון,3ל6

 ייפיף , לק0 נכולתי 6ת נכורמוי 6מ ויעכר נכורמןי 6מ עכלם 6מי פלס לסזכיל יקדקוכהן
 6פטכי גלמי 737 סו6 כי נע5עומסן ס3כורס , סנכולס כעכירמ סעכוון סטין , כוס בולות 6תעלת
 , סנטרם עס וסעקוטר סעחונר מעגין סו6, סעכוון עיקל S~b ימכוי נכור סטינו עי 6מלפסוס

 פקנסוי 6מ סין נ%, וגיתו 5יס יעקנ Db כעוי ומתקטלות סיכול סי(ור5תו 5ת, עלת יורי(וש"
 , עיטפער3ונ7עכע( )67ק יגר מס כ5ן סו6 סימסי מלת עקהוומ נסתר טסות 6ת ופלס כיללעוער,6ת

 סספוך כלומר ישנ( למזריע יגלח ל5 סכסק ו6ת י3ר, למס 6מ עלס ססירסו לרחומינווע65נו
 שנמרס DD וספקוטר ספסו3ר ועולמך, 5מ וכפס *ליון ופמונרומ %3ו סעוידומ  ססערומלנתק
 סיסת, כעלת ערקפנענורע( )7י6 סנכורס 6מ מרנוס וטין , סנכולס  ען  סניטכומ סמופליומופס
 סכמסיומ ועליומ ויש גל, 7 כסס 5ח5עעעכס5כגעכךע( נורט עלספנע יפר עיפ )י6ם תרגשויפנס

 זו ספכילס סעסרטיס ליעת כיום. סכרהסנזכלומ:
 סי5:

 פלורס כסף DP~S עעט הנעכל עקם
 זס למי אפ6רס( )יע5פ.' tbr 3עת פירוסו כיוס ומלת מנזיד, סי(6כילו קוים געטס חסלעוכרי
 ססדס ען יויעף שויוי סנגור מספוניי לפיס גס גיולס גנות ססו6 ניגר יעקנ 6מ ע6סיס6מס
 לפטל מלנססו כסטו  מלעגון עד עעו ימער(עס רק עיי לו ימן ל5 , 3ע6נל נמסו לטסינועיקם
 ססמעי(עסומו ר(פגהר( פוגמו לגלום פניו יעיז % כזס, ייכסס 5סר ססעוניי הס עשונו סל6יבר
 ערפם מח3ולומ ויסמט סנרועסי כוונתו יעליס S~b %נסו 3עעע7 3עו7ו ספקנס מסיג לפען0י6

 סנלה2 לנלי ס6פסלי 3כל עולמו יעליס עולס עומס 6ים גס כי לחלי 7373 ססי"2ו 13לייפומ
 סטנעיי כיוסי עכלס על6 3מס 6ער 36ל סמו כפחס ל5 ז6מ נוסס גס 35יכו ויעק3 כליעל.לטים
 עוכטלמ זו כעס גמטך ערע3ון לך 07וקס סססעי( זו כרגע כלוער כיוסי ליעל פניו סעק כיוסילי

 מורמכו סל הככס סי6 זו וכי ע%וכך. סל6 לי ולסטנע לעכור חסו, טליי עס למסיג ליועסחקמ
 70נר סטין 7ככו יורי( וס6פמ כן. ל6 *טל עעסיס טעטו ל7ולום ולסוייע ס5ייקיס סגכומלידר
 לו נמן סיעק3 יעק3(. וימן )ל6 נמן ויעקנ סכמונ עלמון ססר6ית כעו סעמלסיס, ישעלוכקטל
 סל6 פט% נקשם( )ל5 3מיכ"ק סנקו7ר( עכלס ועעלת מטופס. 6חר ול6 נקסמו 5פר פידעיכלו
Dp'3לו, לעכור כלל יעקנ bS1 1 רק י נכסף וניעכר עקם כ16 סיסbD סנכורס 6מ גזומו מם3ת 
 , )מלייזגעגע3עס כי(פקר סנכורס כעמס ופס י 03 עקק לו לסיות ותוגו וחין ענכורמו טעקסלק פעמוגילם
 לכלוסי נעיכיך תמוני( סנכוליי סחין 7עמך סגלים ז6ת נעם כלופל כיוס, עלמ '3pD 6פר זסתצל
 נ"ב. ונמוגס עכורת סי6 ועעמס נרי זכיתי וחני יאקר, וכעמית פתני( עלמך סילקס זונרנע
 פנטרמוי סעתלקומו כויעס זס טניוס עינורו כק כי 3ו למורא כיוס עלמ מוסיף כלויסונכוונס

 6טר ל3כורס טכ6ויס פן סחינו וניכל  נודע סעקולקליס ספפעט" qb כי סקיועים "DD" פןל5
 , ספמיויס נפטו לכרום יוכל סלk~bto 6 פ75 לק אינס מעסיו כל חולי כי נווי, ל37ר סנכורס5מ לסטווי 73עמו וממכריע 1DlpSnpc על נרוכס ר5" ומס 5ין מ-צ סס"י' לעגויס לסמקיסמכליתם

 גלי 1D5DD מא י %ילמו סנסעמ מא כיוס 6עגס , ולסמיסל D7pnDS  ובייבבו  רסמי טנלנו6ף
 סו6 טנפנו סיפג 63כ נפנפך שם סנכורייי  נענין  הממיבמו  חצבי לנלווי 7גורו סקנ גולעתסני(
 נכורמו עענין לגערי כפסו כפסלק לצונו ים זס 73לך ולק לנזותר( 7ע0ו וססכריע עפנופתילם
 ע% סעו3ר ט3ץ סס73ל )כנתע נו nDri 5מר ויוכל 3עלמ6, כממקל למיותר( פקוס נתןוגס
 כסיכה" כיוס, 3עלמ גיכ נכלל וזי( תי6(. 7נר נזו( טלין שמו יגרעמ פ% סעונר לגיןתטוס
 373וכו רק כי קלקר( 7ייע*ך' נעויססי )פיר יום כחול ועובט 3רול ססו6 כיום 5ונקלקל7עמ
 זוי כווכיי על כיוס עלת סוקיף 3ט3ופס וכן ספקולקלש. עעעסיו ל6 ופחסנמו,  חרמיכמגרר
 י נכויס לי  ומ לפס ותעכס וסזלמ נעיגיך, כלל תסונס סנכורס טלין רעמך גלים זו 3עמכלומר
 נלנן יסים טל5 37ריך נעטעע 6ין עדן 5עגס עענס, ססמלקח2ך רק  סו7עמ ל5 6לס3לסונוס
היגן י לי לי(חליעס סבונך געור נירול 3סקכעת כעמך לנתר עעך 5נקס לכן נס, מזכיי 5גי 06עלי



3 כהבראשונת

 סמנם 6פל ~fiS קוסים, b'b3 לי, ססנע0 ורעל 6(. ייייליו מיל )טה6רע כיום לי סטנעסחסו
 ונכל שגתות טנכל ויגלל טגועייי 0םנע tb'b 16 3ל6 עג6גו יסמכךכ )כי סופקם, סא6 גלתילי

 סופית נ0"6 סנטוס PnDO מעל* נכל כי סקל(. ננכין זולתי לעקוכ טוס ליסדי סטויסנרנש
 ו5ס לכס, לך ט3ר(, טנ כ7ס, כד כתו 5הי, סו6 קוסים 0"6 ונלי לסמס%מי מנקטם עליוכה
 עטו טסים גטעס %הי סיכך כן לו ס6על פסעע"ו סיס מומית, סא6 3לי לי g~ne יותלסיס
bu~nsw שכול לי(תרגום' נקרס טמא . לט ימס ח מופימי ני61 מטועי( 6פכ 6נל כעטופי  
 הגה )לב( : ויאבס טוכם פ% bS 47ך( מיל )טוו*כע 5סנמס ינקום על 0מוכר4 קלטת 5וסכיסטכי
 נ6ולמו עטו ט% פענו סנצ0 עכין מססהלקות לעטו שקנ טסחהע 5תי 4טחג הולךא"ב*

 גסם%מ פרפין ט6יכו נוטס נלDnw 6 לעוס, מולך 6כמ סכי( נמעדו מעטו ממישתולפלסם
 וננ3סיותסכמם

~Db 7 וממקכנ סגלך סו6 נמסו טלפומ נקכין ספטת7ל כי סלזוי ססנל מיי'WD 
 נומו פימת גס לכן סנמטי חיי 5ל ו0זעגס לי4כגס כ"6 יסעוכ ל5 נהם מיי 0נמבהים, דתיים%

 סגלו חיי ככל זס ונרוסן ' י(נגסייס מסיס Sb וסתקלנות ססנל מסיי סמלתקומ כ"י נעיכיכלננס
 מסייס, ננד ליכלוך יוסע לעגי מס לעסכיל, למעלס סייס רוכס ככמונ מסיים, bb סולךנקש

 כפ5וומ י(מטוקע המגס RD7' גגיכת6 6הקיS~p 6 לסל לעסך מתיי סיכולן ע7ע ייושכנועו
 5סל אין עפו כלס סכל סניו ס" ימי נכלות  ביעטו מ 0כפט"סי מסמס מכועס איריםסאכעמ
 מכס י3שע ו3מכנום סמום. bb יילך וסקכDnb3 6 סעחSb 2 עתקכם הום יום ונכל כלוסיסעומ
 זש3 ככומס הפכו lrS1~ 5תכה' נעלס מוכ סיי hab גיס לעפת b~b Svb 60 לעותי סולך5ט1

 לעהלס, עתס וימי לו עסטו ס' עטמא )ככמונ %סיוש 610 ססנל סיי ספר, %ל 6סל עםיקצו האן מלזו ססנל מיי על כף6 יחטוב bS 6טל יאנס כי , הכמט 5מ עטו סכנ יגס %3שהעליצם
 עגיי זס עלת כטוה* לי זה למה גקכט: נפטו יפית תהו ונמעטס 0נגקק2( סו6 ספוגיעתם
pDbכקלסי cnS טעינו ויכפלו הינעי 0נל א לפס %כי, ים 

~Sb 
 מ7פ%5וסו כמנס נלסון, מקע

 על ככומז פסי 3מלמ כין ל%3ו נ'ע לכן לי, סננתי bS לפס לנבוחי נספית לפס אי נל6נס
 טפ,ספקות

 )י(יע"
 %גי %עכו וכמט גסם6כם עטו ני(כתיט כי "הס, כרעו סכנני זס עלו כפו

 עכל סוס נעולם עי(פכע נעעטי ולי(מעי(ר ליאקים ט3ככולי( 0גפסימ פעלם לי clol לעוסיסלך
 : 3כור0( 7י6 פיל משל ~14 ננכוכי( לי פף( סזס כעולס מס כלוסל י נפלס לי א לפרי חסו , ריעףמענוני
 ענולס כסף נגתיכם פרט וממכל מקס יייתס סכטל0 טפכילת ספסכטיס nwS 4י. ד4שבעה%נ(
 ל6טכ מענו ניקם עח סנכוכסי עסית כסף לעטו גסן טיעקג נסייום לסזכיכ קפיז %היכמוס
 נגוליי נמכילמ טלין )7נליכו פמם. גו טפן 7נל b1k1 ססנכצי( למי ט3וער(, שיי עקמושקיש
 )50יגו פכלס לולס כי כלטון סר(פקל, נסיכם כ,% נכסףי ומפכלפקס

 ל""
 יכין 3י7 0' וימגלס

 סטגסמו pS1p הי טסות פרייזנענענען( 6יגעלל6סתען, )סיכגענענעזי פקריכון  7תכנומס 7'()סופעיס
 לעי( ולמל עטו 3עיכי 3זהס הסיתר( כיון כ5ן ככי( נעליס, 3סס טלסי לכן כספקכ נעמו פהזעסס
 1ל6 סר(סקלי פן 37ל סזוכס כעי 03 יעקנ הכס לנפליו עפכם עשו סקמלק 073 גכולר(, ליזס
 סנטוס: ע"י ננטלס וכייסו ולהזק לקלס יעקנ ניקם לכן לו, 6חס c~al %ח DW סי(סיס
 SDD וסהר פקויכ עכס ענבי פעל פילי טכי נלטוכינו יט טק* ויעקב)4ד(

~DD 
 לענר ספי(ופך

 חח פפפלסוי על מנסוג פעל 6101 מוק7ס וענב מפעלי 5תל מטס 761 גתסלמו, פמוסס ו6ץעא
 סז0י ספ6ומת מכלל לפי ע"ס(. חוס 5ת יזע וסריס D"D לעעל0 )כפצאל מפעל קורססטס
 ספסל מטמעו סיס 15 כי מעגין, סיר ספירמ על לסוכומ לעסו יעקנ וימן 0כמ31 5פר סל6פעם
 ספוכו על למולות המכס כי ,  סע7סיס וגזיר סלמס יעקב לו נסן ספכיכס קיום על עטוס3ועת
 סו6 פר( ננון פעל כי ננירור ייענו שם סנסונ, נמעל וי% יעקנ, טס יאפיס נסןי ויעקב י6פל
 כמונס נפכו על6 וכמסל ולסמא, לקול נפטו כהות 3pD1 לו נמן ונו' לי(לעשכי מפכו עסוטניקט עיי רק עסו, DShbD מלעלק ממומס יעקנ כמתסס ל6 כי ויובס י גענענעס )י(5פעע מוקיסעגל
 סנכורס גזיוכו טפתגמ ולסוייעו איו ליסר פקוס יגנקנ מג6 ונזם הככוליי, ענין לנוחם ישתילחולל
 5מ כיוס הכרס Sb'1 כמפלו סככלל וסוט יעקל, ליי ונמס תפנו ונקתלקס 6ל" 63ממ כקוידינו
 3רל לא קפיס ע6ל ס3ל", וטלל כשט ימינ קליע( )ד נמכדרג" הצ65תי למעלסך כלגוחלוגו'
 לעטו לפיסנ יעקנ bD3 ל6 6ין ועסוי ייעלה b)')DS קמך לעגעי נעי לנתי פלסי 6b"9S"ל
 כסיין 6על י פעפש זס ויעקנגי עטו 9Db7 ועור י דיל" ככירורג ל" יזנין עי 7ילופסיןמנטיל
bDDnנך6 יס6 7יעקנ, )פתנעין וסקסתן יעסו לפמגפין ירן6פגתון פלקומ לק3ל6 סיינין חתון 
 נגין ועסוי 7שקנ עבי% סו6 כך bib ליעקנ, Dnb תתן כתיב וסו תם, 6יס העקב SD'51סר(י7
 ושכל פס"ד ' כסף נלDb 6" 4' כלקנס הבינ פגי' נעי וסוי נלהעימ5 לככירות6 סגי סוייעעו
 מקייפמ טסזככגו סלסון ע"ד נגוייס ס6לס טי(7כליס סיפג מנוטל yD. סנכולס 6מ עסו וינווימס

סטס



 כד כהבראוית50
 ו6ף תי. נמן ייעקנ מקרח רח' פ3י6 ולכן' ספוקים מענר על יולד 6סר כגתם, למעלמטס

 יגר נטוף ל0זכיכ מלנס 0כסונ 7נר סו6 כי ייע ,גירכי"ספק%ומ סרניל כל סטגין, ' נקוףטר(תכל
 למעל יעקב מס כק7יפת ,ז6ת לנו נילס טסכתוג הצכט"כ סעכיןי נמתילמ סיס סרעפת qbמר"ץ
 נסמל 6חצל סיס 7*1ע י עוכךס סיס ו0כזיי 0לסס סכתינמ לקולחם פוקיסי ענר ססו6כמן,

 סננלס ציפי לפסס ימ' נעו ס0יס' ' עם תקפול נעגין מוס י"ל ub5n 0ל6 יעקג. וימןפש7ל
 פפגו נכול מלק וסיירם יחיו, נפרטת ממגו פקקת לתפכ 0מור1( ססתסלס י מורי( פסןקורס
 רנומעוי גטם סם י5מקי טלפי( רגיכו כפ"ס 6מל, פטם ו6ל פססטיס, פרטת נקוףוכמגס
 DDS וימכן - עיטים. תסיס 0חהע 0עכין ונקוף 0כוי7ן עין לסחפם מתמלט קר5 ישפיעוכן
owסנכור0 נפעלת גזיוכו סיס סל6 לסורחם מעגין נטוף נפקומו סל6 וגכמנ ספקיך למתעקרות 
 שמעסיי געל 6סל גס 6נל ע", סתסרט ו6סשכ לקטל, ופמ6ור( ויגע עיף כטסים לכיס זונסעם
 געיניו. כזויס סנכוכnSDn ,1 כי לספקות עליו  נעמו כטמכס hS ספת6ו0, כעטו 6מ "bS ככרכקטל
 nwec על יוי0 *עם *הסב וכל טעקסותי פירך 16 יייעט פמטרון כ"י נז0 076 יתעקטול5
 ג6גרסס ס%על כפו וסתיים, 6כיל0 נעת 0760 סיטנ *כן מצלך וי- ויקם : ט6פמ ליעקבהמן

 % קוס לקניו יעקנ 5מל וכן ל0סז לסול ויסגו יעקג ונגני לגגם, ופעיו 0עז מסתוסטעע
 שמנוכחת יתעוות גגולפום פטוקע לטיוחו עסו למכס , 3יטי03 לתכול D~b 6ניו טיאין י ואלסטניה
 ונס נפנס, יפלחו עוטן נ6יזס יקסיו ול6 תמיטי לפטל רק נסטס 5סר לג כפסחי כירךתתגיס
 ן טעון נקירת( (Pen כ*5 והגחת, OV~5  )*ט)  יסרו ~bs פרותיססי פסיתום  יגלו  5כיותסנעת

 ויקם ויפת ויסכל עליו 6פר %ן וכן סיסיגס סזכיל hS וי6כלי 35י יקהם לתניו  כפיסו נגריולכן
 לפסכו מ10%6 ת16מו גולפם כי משון, נחרך ומלוך קימט מיתי( וסתיומו %יכתו כלופלוילןי
 ויבז : ינלעגיי נכסו' סמאל וגעוי סיסנ עד פעט ל0טר(הז זמן לו מלסיט ול6 , ניכוט3יעמ
 נפעטיס ולסמעסל n7pnoS סק, 0כטטיוז וכמופכימ, גכמטית סי6 מנפלס מעלם דגכורה. אתעשו
 ופעלם מוכס. פמן קורס נוסג טסים סכפס על קכ3כומ כסגךנמ ס' לעגוימ פוכטל ל0יומככוכים

 טס טל6 תפק אין סרית. ני(גסנמ 0פכוכל וי61 קניו, כנכסי בגיס סי נועל טסככול0נסמיס,
 רויף סו5 ומעכוניוי מעולס מטוות Sb סמומקר כי מנס סנסמית מעלס כצחינת 30כוכי( 6תעטו
 לק מנא סיס ל6 במכס מ6והזיו. לוולט יצל עי"ז כי פסש רנוי והוסע ספ7ופס סככוך6סל
 לק לוכומ סטת7ל ל6 ושקל פס'ז, פמעכוני קומו פעכניס יגס 6ל0 כי , טננטרס סכססיתפעלם
 לקלותו לסניו מפדי ככגע סיס לכן סני(. סגסמימ נמעין bS שגנדורי( 0כטטימ פעלס.33מיטם
 ושקב נכורךי גגך 6מל עסו 6גיסס, לסכי לטוכס 6מ סכיסס טכו לז0 יעקל. עניך עטו,*דוכי
 , לכס% נטר עסו הם6ל , יעקנ נס זכיי ול6 עטו נוס ל6 ט3נכוי( סבספיום פעלס כי י נכן מ"מססמיט

 צ0 טל6 ויעקנ *ניו. גגכתי מכיס פי יורע לסיות גט6ר לחגיו 3ן סגגפינת גכולך גנן 6פל"
 לעכין גן ננסיגת ט6יגנס נכולך, תמס ל" , נכול גן נטם עיפו obn ל* סנכולס נספאנגסיכמ

 : סנרי סנפסית גמעלס נכול לק יירוסס

 סי(רענ %הץע ט% המכן 1 לפולות ש זין פי( תמי( וכלמלין הראשון. הרעכ מלבד )8(כי
 פפס ממיגס נעכין סמ7ונל eb סלמון פססט כן כי סל6טון פן וקסם כנ7ס0ו6

 סכפוריס 6יל מל73 כפו פלכיי יעפר הרסנת ג6סל6
~SSn 

 737 על שממיס 13SW סגוקר, עולת

 עססנון סס"י6 פסס פרונים ו7ומיסס 6ל0 סכל גמלני 6מס כלס 6טר סכרית מלכיקרסי
 סו6 כעכין ישקול oh 36ל גילול(, וקליך וגו', 0' סכסומ מלגי סוס יגלל מן יו% 6מ7)ומסוק
 0ו7יע סרע3 ו3לכ7 טס ט*מר וקפל tqww לכד 0פליזין פערי לני מלגר, ל73 אמרתרועע
 : גיריכס כל עלנו יש bD1h3 D"WD. תקיף כסגף וינוס וכתילות ן ומל"ט( סר*טון מן קט0טניס
 6סר cD1b3 phD קבע יסינמ סכןי יחסי עכיכיס סכי כי יל6ס בארץ. נור )נ( בארץ: שכ!)ב(
 לקלוט פקוס גסוס %%ו ול5 סז6מ, (T1h נור י(כענ ניפי עמס 6נל זמן, להתל *ליךטופל
 ו06ני כפו 3', עס סכן עלת ימאס סרוג כעל חצ *מל ורוו"ס )רל"ם(' גילוח ליטינמטכוסו
 טכפס %י y9b, חככו כטעים כי m~wb, ורעם 6רו סכן כפו 3' מטכ ולמעפיס נס, יטכגוטפו
 פפקופומ כתמי נו י(כווגיי זס כבית סוכן 6כי כממלך כי , ניכיי(ס סניוגי מניל וים עלפסיטכנתי
 ולין  ככלו 13  סכווכס 070 טלית סכן 6כי ונתעלג מוקע( הישעט 5ין וולי(נע איך נכלו )6יינית
alpnטעמו , עלפם סככתי חכפס %י וצמר סורקי וזיעזעת נעויסכע )6יך נו פטכני ט6ין גנית 
 נעלעו ססנ7ל וזמו , oD7n ל6 וססכמס לעלפם מקופוס סיס וימכן נכולל, % 0עלמספמקופומ 63סי פספעוסו סיס נערעס סככתי 9mb סיס וקילו ממכי.י געלם כערמם דגל וטין מערפי(3כל
 נטרן: olpn נקיא נו טס%ון געלן טכן מצער וכין כשלוי בו טסרלון 6רן טכן מטפל3ין

 ססעירס 0ס כלס ונף עפו עמך לטיוח עפוי 061יס לטון כל וכן ערעס, הטמרך עמך.81היה
תכעס



נא כןבראשות
 שלס כפו דשן. האמצת : )כלשם( %רם %ט 1WD לקלס ו6נ נכמונשי נעל עיקר חספרעם,
 גי DbbnxeS) שכנעם*אע )ייעזע ופעלתם יאורן ססינומ נס לכלול 0ר(א6 ססססיי וימכן)רם"(
 % 60ל o1)bl 3רק כפשם tbw)b רכלני תרעפו סחרן חילי כפו פעלם. סחיטת נס עכעו%

 כ%6כ ל6 לעס 1"6 , לקם y~bb1 6יל* ו6ת כי"א קטח2 ס6ל י(6ל%ת פעלו ונצנם ' כלוע 7נלמעסו
 6ין נאביק. )ח( עשס: וגר. לך נומן 5ני פקקתן 5פר 60ל 6ל6יאכלס

~Dp 
 6ותס ל6ס פל6

 ופסתעסעיס olpD5n אומס 067 6נל י(מלוןן כני יעפסו 5יך כי עטעס' ופסיס עטגלסשטש
 פסעפ לאסו פכתנ ולס"י אסומו, עס olbi סיסיי יסנן םל6 עם סלעקוס ען שיומסכמשק
 ססעסועיס ופן , תכעי(( ל6ס ולכי )כעו י ססכלימ סר6י' על 36) ססוסימ סר6" על כיון hSמעמו
 : עפסועו 3זס עלעו סרסיק ליוי במסכיל וכן כן, 6פר ל6 וטר6'ש ספעמס, על ננעמוממט
 63תרוכ0י רדוי עפנו hsn 0י0 חש'ע סעפרסיס, כ"כ מפכו, יומל נלועל מאר. ממנו עצמת כי)פז(
 יו6 וו6וריעקע 5וכ9 )5* עקמומית לך ג6 עטלך ונויל עלס פעעו 5נל עעכוי ע% עלעמכי

 0טסנסס עריכי סי(עוכייס כיכך סוס: שווסל לך 63 מרענון 3עגומ פנו6ומיך מפכיכם כיפ*כעיג(
 לך. סיס עפנו ס%עת עלעימ פחמן כל ג6עלס לרומינו וכא ענעיש, כעקלים סכלסמולים
 צרכת דק לעמס טכוס על מויו סילסתו כ6ו פס ונס טנע לנפל ויעל פסס ייסק טסצסקאסל
 מעות ימיו 06 שמות. " ויקרא )יח( : ט נרוך עמס 6תס %יו. 36יעלך 6מל לכן מעסלסיס'

 י נרכס אסעעיק " %דל עי( עס, עכין על עורות גלמי btSD3 פסוענו טמומ י(6)ססניטות
 למסויר ישק טסת6פן מתועלת ופר( ננעולןי סספ9י סיס ועם , תמלס למן טסים נסמור לכועס
 חסיי לזכרת טמע טפש קלי6מ obDS כומס 0יו ל63לומ סעודו דקריכם ויתכן עליסן. 11Dblb1טעם
 %, כק2 ס0ו5 סעקוס טס ויקלש ילעס, ס' ס0ו6 ספקות סם כגליים ויקלט כענין ומעלותיו,ס'

 מסל, 5סל גלילות 35לסס עטם ככס לו41, לסי נ5ל ל63ל קל6 כן על כפיי ס' טפוהקלס
 לניס לספיג כסו מיעלי נכל לסטתיל ארסס טל פרמו סטיתי( ולמי , ט 3טס עמס 6תטקל6
 ל%0י6 וכה למנסס, עוטעיס סטיו נ6לילס עעסומ bD'1 בסס ולחורות ס' 6מ  יעם ללעיסעעון
 סמכיהו, כנפי תתם % סמועעיס 5מ ע"י לסככים כמל06 מתנורם סעלא , 5ל לעכחיטי רומכיפלאטת
 )אל יודעים מיניו למי  W~D סי פלי5מ שפמת על יולס 6מכ כסס 5ותס blp 5סר נ6רכל

 וי(פזלומ, י(ככניס מסטפעת לק חיוכי( 075 סללסמ וכל ' ססעיס נפערכת לק מלוי מעולסטסכסגמ
 tDSID 6ל ס' ישל, מס קר6 סעועעת, 70עס ob~n לרעל *ומס, וענדו ל6לסיס 5לו מם13לכן
 לם6ונ % נלכד כהעלס ע53רו, עיס 31bDS סכ5יס סגליות נמי סרניל גזם לג6ומ, 5לסי ס'16
 ל'ס סיס" י העתית ססגס Sb לנס וימנו טעסונסת 7עתס על 4תעולרו כךי 0גקר5 מ53למיס
 ושככיס סמעיס גנ5 כל כי  דעת וילעיו מעולס. יתגסג לנד עעסלסו ומחס עולס הלסי סו6לכיו

 5ין ולוס , קבלתו סכסר כסי ככב לכל עספיע גרס טסוי' מס כק עעלמס 0טסעמס 5יןוסעזלהם
 36לר,ס עמס ככס עליה 5סל יד מפעסלמ לעי ל6 כלי על 75ון טמא לעי רק ענו7ס לעבוירמוי
 ליעה 073 0ורנלו עס מעון וכל רסיס לרכי י"ס עיס ס53רומ לפי מפל, 5סל 631ל נ6ר3כל

 סכו"מן כעני טט' , ס' מסוג 5נרטס עמס ניול ויכל ימ', מעליון 6ל 6מ ולמכיל 6פמיומי7יעומ
 ויוייעס לגס 6ל ייצר ו0ו6 בו, ער7ס עמני פפ7ינתו לידס ם3לחו 6גטיס לסנים סעסתיללמלך
 )י(יומ שכלידס עפם ככס , סעלכות עול מחת טכפס סימכו עי לננס 5מ ויעי( מעלך סנסגתמעוי
 elklsb נםי6 וס" סי טנעו7י סכמונ וסוייע טמיס. עלכוס עול עליסס Sspi 6ל תכתיפי ל3נ6מ

 סורו עותו כסלי כמכס עליסן. ספותן וסיב סנ*לומ 6מ ספיחו סירן D1b' על דווריו סיסנמוכם
 סעסונסת, דעמס סמך עוריס גלם פסיו לפי י ס%ס סטירות טפות סגליות פסי לנעל וכדי)נלו4סס,

 נעעסי 5סז ילסק כי ל0וייע סכמונ ונ6 טעומן. כמנעל ס63כ ו3סמגעל ס53רומי קמעולכן
 6ממא נשונס עעלמ לססזיל כיי עליסן סעומן ומבמזיל 0נ6רומ טומן לספור וסתיהן 36יוהנרסס
 57ס7רו עסר6, פלסתיס 7עליוס כיון סכמנ: גי יט39 סרג נתו9סומ  3עכירסג" ועלטתילעקועס

 ויתפול יתק ויסג כמיג פס עמק יימל כית לק3"ס יייע 7לימ סיס עלעל וסוס tttDS עלעל3ני
 ועמר: לקנ"0 ליס 7ייעין bnSD לעי לון וברליף לתיקוכ" עלעל י5תינ 6ל6 ויסנ פ5יונר
 פל מרע סיום סעס ר5י' ומזם , טלו סטינו לינר סס עמן 075 6ין הבאר. שם ויקיא)כ(

 סכמות ואיפר כלער"ן( 7ל6 )לושם לעסקם לטים סכיו ל6 נו עמקייס רייס ליקוקי נסטרוסנ"ךומ
 6תן ולזרעך לך לו סנ6פל עי( עכתקייס למודיע אליו הנימלך וטליכמ ענבר, וילידתו סנ5רומענין
 סג6מת כל התעו נכפעמס ס0ס 6ף סווףע ולזס סתריי תיוגי סיס סו6 כאילו ~tSa %60ותכל

 עלעמ כי עעענו לך אליו 5ער הנימלך ונס , ילחק רועי עי(ס יסכו סל6 כיי הנרסס עימיססי0
 ינעיל תן כתלתק 1ל6 עמס, סלך וילתק סקלן, לסקנס פקוס סיס ל6 הנכסו סלרוכ כלוער ,טמע
 סערות נסן לקרחו עליסן וסממלל ' הנרסס ספיתי סכסוך וסמר וטנ לעיר ומעוך גלר ננסעויפר

סקרה

..-



 טיש,61
 )עוד מרנו וכע"פ 'סיס, עת וישי סמל' הס ק,' ,ע% טחם פ%3 נידח 1Ub,שא
 סנ6כות,לי5מקי נטמרו זס כל סח),'עס ען טס פיס"נ*ס סג% מעי 53פיס מטיסי3ע

 יסנמו לנקם 11bb סלך ט6ניעלך עי ס6כןי 6חן י6 כ%ו' סיס גררן טיעינפ ארס orצל
 עכין סנכ'א נינה וע" wD5'b, כנה 1לDS~1D 6 סנ6כח2 נמפילמ סטין טסתנ כלעלץ bb)לה6
 עועפמ גכווכ0 סכעס0 עעע0 נ3 דיזעהשקו* כ' עחשק : 6לס a~bs נספילומ %ח נגדךנפנף

 טנ)ע וכע55 רוק לגלוע סטמכוין כנון עמעקק כקכ6 עלז יגל העמס זס יגל )עסומס0פסהן
~3SDרגותיגו 373רי נקרת- כערום, טכסיס ונפ65 נכח32 ליפוים ספסהן PPDnn ופליומי נסלכיס 
 אוכנע6טינעיגעפ כפסמנמו ~bS פלנטרי סימא עתונכ "~bX ונעD15D 55 7ע %4ן כמעטיןהע

 )עייקעפל וסמלנלגות לנ"מ %3ן סו6 מג ולטון נכדי כפי הכיתו 6מד סכםנפס*פיינוכג(,'
(1tbDnבליע ל3 %סי" %4 עספ7לש פסי וירינו 6פל ל3, ע) מעכס )6 3עססעיס 5פנו6ר י 
 וניועל תסמלצו, ער( כעמס 1)5 י(פנ5תיס יגס סיו bS כי לריק יגיעמס טסימיי וחסל א,ע3-נ6ר

 טמא פן 5נו וסוך סמינר כעיט עיפיוי טנמינטו פ65וסו נכס רעי לימי 630ל ט3נאבמהמיי
 מיסי נו 6ין כיק ועי6וסו סייס, עיס נ% לססינ מסמילו כני( לי5סק' יסיג יסיע ורכןהנטם
 נטוהר( 0טתיל"2 כעמעקקס, כק , )עפכע ערנתס ותימס 45וי טהנוניס מסי עין טסתו6%

 ועלינס, עלעול עכין המ2עטק עסק ו)ספפלסח ממעסקו, כי עסק סג% סם b~p "בשפמו
 טמננ7ומ עכב סטני מגנרל מטני( הע ,6סוי לט ט י עמנס סנ% פס 6מ קולר סיס ל6לפס

 וטעסלסל 7'( )עצ6 סעגס כמט כפו לוסעטע"רשכ( י סינ7כעי )געננעכ, סגיכו סחוס 6ת0עטגימ
 לפי סעס. לפי ססלוס סטנממ כ"6 ערינמו טימס ל6 0גס נייו; עלמי( ול5 לניסו, חגען עםליס

 סגר' 6ת )עסוק מוסג NhS' יגיפ b~b למטסי תויר( לזכרון 0ס י(ס ס63כחם, טפוס0פנו6כ
 הכרו. )כה( שכועס: מועילו ולי ולש) הכיק פרינמס יגיפמ כל וריסס וטעכי( שקק ערינססוישוייף
 טע%5ו ומעם נקלקעי גופם עטיים סו6 ככ" יחסין נולי 6יט יפלס וכי וגן ויתמרו, כפוסעעו
 D19S ו6א6 מכליי 6סל לספול ותחסל סכלת ען יומל' עעוקי( 0ססצר( כי כלאס הספלר(וו נלסכול
 6מ נכו ויטמרו יוגממ וכקיטס סקיכי( )טון עיקרו ספילס למון כל כי עוד וכלטי( סטסיל5.0סל

 גלמת סו64ו לכן פיס נ6ר לו לפ%נ סנ%מ סמקכם ולרכוס מרנל )סיום שיך טכסיס מ ונעגול%דןי
 לו יגירו )*ג( )ס' 5מל לסכול, ססלו 6מל ליל ט3ע, ננ% כרו 6טר סוס סנ6ל ופל י )תהס(ספירס
 : סם סלפ3"ן כפרט פיסי ע%5ו לו ויתכלו סר%" לעפקי( ס0ניעו כיל פפכו' 6סל ט63ל 6ו7ומעל
 לסיפן א"ו כנוי ויסים עלעטוי % וכפוך 6סוזמ ותינמ 6וסניוי קנ%מ ס" מרעהו. השחזת)כ0
 )ופל פנכי )טון הכך 3'(, )נחוס גנוריץ פגן פ*3( )6יו3 לעסו 3י7 גסתסל)ו  יוגעם ימכניס
 קידמי טכ6נ"ע כעיט וע6סג כע..-)עלפון..--צן.-6וסנ לסיות 0ענקמ 60ים יקרך ערע 5פגס רע,)ו לסיוגי מזורמו מנגחל סחיט סו6 לע עלע; וכין כע נין סנדל ים ומרצ מגס, נמויממ ויירפסורעמו

 סיס עלעסו nrnb תכשי וגניכ שוסני; כפו זס ודין לחמס ט16סנ לענקסיס י....-עעפוף-)עלסני,
 DnDb, מעלך רעם ס6יס טס סיס כך סמקרמ כע) ליעם וכן רסס", a1Db1 סכוכי וכעז יטפו

 , פלעיס פט%חץ  ו7ועיסס ~DSD כטעם 6כהמ ט) כמפוובט"ו
- 

blk~1 6 כי ילפסועוי %פ- יומכ( 
 סקרקע פל כ64 5סווס למון יפול ול6 סנרה כי5 6סחס הנפיס קנ%מ סיקים סעקכ6 נכלפתע

 סיטם עגסס נמ' ק6ל5וו כ"מ 0סכש סיעים סז5מ ססמג5להם ינכי ראינו. ראו )כח()רוהס(:
 כי ניחך, S~b סטכ06 עמכי וט דגר לעסויו כנו מלילם וסערו טקכ נ7נרי לסמאל ר%אעל,
 3יגיפ 6נומיכו נין סייימי( oSb % מירי ו6עלכו 36ומיכו כרים לפלס ור5ונכו עפך טט"י טסיםיתיכו
 ט5מס ע5חל י וניכיך ניכינו מימיי ל6 עטנו גלים טמכיומ גררתו לך גפרנו 6לו כלופל יוניכיך
 וי 4%לו שטבו%ס וסימס ססיש, נבלים סייחי עוללי לודר שעיכל  עלסך, נרסוס ושיקינמוניכו
 לגועל וניגך' נעיט קמפמ טתי(יס.'0ס3חצ0 כדי פעפנו, סמלך עמסלס מסנולס נקסגו ולכןמ75ךי
 סוס לך יביס 5% ונינך סיגינו סטנועס ומסיס 3לסוסךי 6מי( גס תסא נרסומינו סחוסנוסכעו
 להצל רכיך סכמונ סיס 'ט63 פ6ל%וי ט0)ך עז 3כימ עמו כרמנו טל6 דניך עס עמינו וכן ,פחס
 סמנ45מס פסס וקג) פסמ0 )0ס סעטס וקמל 51ל1; 5לו טל) ס0ו6 נעיכו ס6ער ע6מלונעך
PDDbסבו 7גכי 0מנ5לוי2 , )קנל  יעם 3ן לכל רדוי צן כמנמס, 6פמוו2 סייע qh 1 סייפ'hD 

 נטעת:סמנ5)וו2ו
 )ל"

 פ76 לעית נייול6מו D"1b .qn1Dt עלת כי לוער קרונ הבאר. אדות. על
 ' ניוככעז( )סחל5יגייכען עיפיו וטינ סנדל חסינוס ע3 13 טסגי7ו ועעעו ס7נכי ספלנמ על יורם6טל
 רוח. מרת )לה( 'ששכול:  6ויומ עnSD 3. נס' עזם עע*ס iO~D עיס עיעץ לנומיגו-טסיךוכמ"מ
 שמונסי קויו וכן סיוי ססמיס לופ עלוס סל6וי כי יסיי :נלסון ל7ככ 'ל"מ כנקכומ שלטוןעססע
 מכון נעים עמטנוי2 נימס, ננסס נטיס חכעומ מלהא, 3ת11 תכרות על*ער(ו cib~pn יעים,גטם
 DSD1~ נכוי פכמי( הצלמינו נכסף; נחמי( יונסכנמי

 3ל , יטפחו טעסומ, כגזם כלריסי 6רפגומיס
געט0



נב ם פובראשות
 טומי פפס כמנכל 1ל6 נ%8"ם כן ול6 יצעי נלפת יינל לטם מחנקנות לך 0מ 6לןיכעטת
 53ש שינס הכהן פשושן וובכן עליהן יIDW 0 לסיחם יוחמים מנענע כיון ולסטו )ללייט(.0זי(,
 לכן , 0י6 גס וסינר מעמס עמנלומיס וסחיפת תרוסס עם כל סדעין, fD רש עשן  יפמעשונ
 עסית כק ויכובס 3עסיימי( כפשע s)s obb עיוסימ כוהיי עטין Db~' תנורןן לטמ גריסעסיימ
 ע6ס Dh~ %"י סועס מעכסי לעשי 706 לעעס0 כש6 סמונם דינר( סלן bDD' 3חנרמסיי(מלומס
 כעג ימיי, מלסת נ6עכ עיוס7מ 6סמ טוני 3פעסיטס 5יט לניס %טיס וכן  יעתק, כ7%נניס

 : יסלסל סםוימן
 נמלנוס הע סוס, פסס ערג זעכ6 ססו6 6י( )קע38 3פכירסנשי bwb עשה. את ויק88 )8(מז

 4ל מניע ממס, 6ימ6 וסכי יומל מ3ו6ל )מלשל י"6 ומפלקי כיסן, 63ל3יסליג'ש
 3ו.0לל 6ופכיס כלו סעופך כל סלקים זס דניי לו, וכפר סניול נכו לעטו ידפק וקל6פסס

 %ומיס orhn) ימ*מ טל סכקיס ועל סמססיס על סלל 4ם בליל לועל יטרלל טעמייין)כלוער
olsssושע"פ הטיכס סקיס וכום 6נלכך, גפתי סטני פד פעעעיס 4 עמס סלילי, גי נממחש 
%oDSn 6ת ODS כסמסש עלליס 6ו5רומ הג' סזס הקילס נכסי ליעקנ לנקם ימרס ונף. עין. לע 
 ownD מא 40ל0 ספנתי פץ ל0ג6ל ננין עתיייס 0זי( סלילם סירס, 6ופלש סעליוניס3ו,
 פכי וכי עחסי גייי פגי וסניי סלך ונף ינרכך נעטו סטוי פי לסניך עטפפים עטס פילס,לועל
 ימניכן ליטל עעעמיס לו לעסתו וממי סססס כגני 6ס7 6ל6 הו' יוסק סל עקלו ימיי( עזיםנדיי
 סנ5. קכנן לסוס ופי פקפ6 לטוס מד 6על וגתינשע %'כ. שנונע, על S)h) bSb 6יעטסקמ
 לו אלפס מאל סקפטי פסיס לפ %0 סעוליס ליל "נ( )נYk~b 6 ז0 לילם פעל לסיויר6ס
 3עץ כניך, ib1A Db %י ימס נלילס ל6נלסס ט6פר יפייס וס% ומעריסי ל%0י6ס סנעחמולקיים
 י ורפך יסים נר כי נמקייס ינסק ועסנולי ונמקי כלז בניסן רעעו סנממס גין נזלם כגזכי(חכיתן
 ססת7) לכן לטוי( )פ8ט סנמליס נין ננזכמ סכ6על טכי( מ6ומ ירגע כלו מלליס ימאס עיומליימו
 לסקכינ לו 6סול 0ש כלינו DDD עשש: יוסי למסמ 7וגמ' 13 ולפטום זס לילם לטפוכ כ1ומלאסק
 D~DS ib~y tordn תגעי כ"5 עטס ל6 לכן י(כפנ"ס, וכ"פ יזנמיס, ננמל6 כענבול יחיי,גנעמ
 נעכילמ6 סם ומעלו נירכס, ועקלכס 3כגליכס כעליכם חגורים עסכיכס יומו מעלו וככס כמעלוטס
 לירך עזופניס חגוכיס, עמניכס פזורזין, לסיום ס5ריכין חהרקן כיילי לימוז מ6כלו ככסילא,
 לכן 0כל6. נניס 3עויס לירך ע5פס פכיניס ני(יומס ימי, בו סגפול ס3טסון על לעלוס)רטשם
 ספם6 נגנה ייעיי עקולם, גדי טפפפ 6מ קל6 לו מפס פעיו ובכי כלעיו סמולין  יסוכללרגע
 ככלי מזויין סם7י( ללכמ עטו 6מ %וטו יוסק ר5ס לזפ 7ונע6 וע'ה( גן (O'DDD 1%3 זיינוכלי
 זס פיסלו ויקרא 5יי0, ע"י לסטינו וממכוין סניי(. ו% וקסמך מליך כליך כbb 6 נאמרוזיינוי
 b1D' ליחס %"ן סיום כל ניער 53יימס י(פמפסשס ו5ייוהס 7ככים, מולכי עיכל טסות %ס,3מס
 , יעים לכפיי ירכים וי(ולכי tDI'a כל פזונומ ענימס 6מס לוקסים לכן סעודי(, נזפן ל3"םסללכמ

 nDDb יתעה גע טס וימיי( %י( 3סס יקרת לעפן יוסק לזס ור(מכוין לירך. %ס סכמו3יכלמון
 %סו ושלמס עתרים נפקס הכהמל ולמי 7רכיס. יו65י כירך לרכלו עסוייגיס פסיו ע5כיסי6%י

 עילג 63 "ם 0נמ יחה S~p לידר זכר 7טכיגסי נסשון ירחיי נעכילמ6 טס פליו ס6פכונחשת,
 arn לך. ולכי הף לך קועי 60יליס' לעופל 15 שני  דודי התאה 0נ3עוום על עקפן יפריסעל

 עפמויס: ל0ע4סס סקן 6מ לעייר ועקמן יקטלג 3%י יטכינס מפזת 5מ מקים נלוסניטורר

 לי והדס ייסק ס6על ובלטת כניי וסות עסוכרי סיס 5י7 לו ל5ו7 לא כעיון mnD5 ישק %ס"
 נגד י61 זכר לסון כקנס, למון חס צר לטת זס 5י7סי ויצמיח tvb סקלי וכמיני קם יטמדי
 ולפי נקבי(. לסיחם תוכל י מלניס טינוף סגעס כג7 סו6 כקרס ולמון וכל, לסיחם פלכיךססעס
 למק טסות 5י7 לכן במונעי פל מסקס לשול כוץ כעפל לק 6יפ וספגיגס ייפיקכז סו6טר(סקס
 %גי( כעפס )סיעעס פ1ס גפיי סני 6עו נפ%מ ססני6 יעקב הע מעינך. עסוק סקריי סו6סוכר
 6פכ כי , o~bn לפקח חסיי 3י(ס טש יחכים הליהו נ8כ מציר לפגעם, 7Db1 לפקס יונעם5סד
 73כך סכ%ל עמהם פסס כי חסינס, קיעס למוטס ממי תזכיר ואכלס, מנס % קוסלעחק,
 (ns~tw 3עעי7י4 *כילמס מימיי א ונג'וסן געס ומקלס נר4ליסס 3עכעלש תגוכיס 3פמכשמשת,
 סיס- למקס כעמל לק גסס מל6 0סגיגרי 6ענס מסזון(. 6כילמ ל6 ונעמת גגסמ 6כילס סי6יטי3ס
 קוס יפקנ ישכיל " עעופ7י ישל ל6 משם פיס, זועת כי68 וכימני ככלוי, כיטינס כירכונ6כל
 סלל, עפת יהוסס סנ6מלס DS1' י(סגעס נגד טנס גקיפס, גע5כיס 6וכליס ססיו המפס גג%7

 )מססש 63כילמו סלל עפון לסג סעקויס מסת ליל סג, ממקיט כליל לכס יסיע סטירע7כמיג,
 סיין. Db גס לריסק יפקנ ס6.3 לכן 5ף( לנם )מלכוים סיין על 6ל6 טירם 6ועכיס *ן 3,(5"ר(
 לכו רן6% וכסקס. %סק כלמפרי זס, גליל וסיר סלל כשעריס ולעליונים ליויהם רובין 3אופסס

עכ)




