
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)



 מבראשם68
 סאן גס זוז עמס למכילם גרס משן כזען, nsgs סע. אפעעש %לס 4 יאלם, מתלשע%
 ומס )נלכס, 3ו נסתתש O'SS9 ס6וגלא נרכין ופן סו6 'לילזס מ וכוי % שרן %מק לונמס
 ת"ס לעי( סעפרטש' נו סעפנו עי4 לכו יתיימנ הזם ססעיס. עפל )ך וימן כלכמון מחיתסח
pD~Bb ס3יכס DStbs 33רכו יעקנ עטם כן ו)6 נעטו, %ווי ע"ז סרנם. כמטל סעפפעיס Db 
 נס 50יול, קפוי 7נרש סעפרטיס סלנו ז0 וע) יסר*), *מ 3נרכו כן עטם ל6 עכס qb ?לניו

 ייעפעעים r"1tS וסיו וסעתכרךי סעורך DD15 ר6וי' שככס 3ס לעסות 0עפעעיס טסיו%כהסס
 לותר לו סיס ויותר ספמוג3י ספופג 33מינמ כנמו פס 0פמוננ המתקטרות  יפופט 3ענוכ לסףכי נפם" תנרכך כעכור ם*ער דקר*, )יסג* )ן יקטם , ו)קנ)תס שנרכס )ססמעמ סעיקכיתסקנס
 לפי  onb  וט( 3פנור ס' י"3 נ5 פ' לפי' . סגורווס מנס 33סינם נפטיי  תנרכך ה ננלללטון

 כי לנרכס. עוכרממ k~3p 0)נטעעש וסין נעפעעש, מתלות )נרכס  *ין רותי פרקי פדרליספרא,
 סר6טון ג'אול נ* וסנכרון נרכס ולסססעת עמס, )6כי)ת 6)ס ינליס )סני מגורס סח מזעןתעכס
 י%קי 13 מסתמי) ככמון לעוזים כ"6 פלקו לנרי יטול כי ור) כעלול. למון 6על )ק י זס 9DWש

 7נריס לטני סגורס סו6 סזען *על כחו סזען ע) יולס וצמיי עלת כ)יךי % ba ועמיי63עלוי
 נכורנו,  פספס 5ת צירים ססי3יד לפי זכור סיתום קלעו )* דילדול. כפ חיך: 69D1bטר
 6ין מפעמים. לי ועושה )ד( : שעקורו כעכו*ר עגיל נ)6 ליעקב 01סקילס בעיניו ענחסססימס
 ועתעננמי מעמס כססו סמסי0 כדי כק ספעס, ומוט סנוף לסעגונ סעפעעיס 3ם6לת ינמקכוונת
 1 לויהן  עטיו תמול סנפם  טפמסועתון

 ופיס טג*על מעמס עתוך 5)6 סורס סטכיניי rb וכע6ערס-
 עליון מסע למוריד שי מא סעגרך כי IaD התקיף וים )לב"מ(, ס' יד %יו ותיגי ריעכנןכענגן
 ויעעייגו איו *וסו יקריב לכן סעמ3רך *) ברכיי ל0טפעת a~nb סי4ע3לך לנסיות סעסנלן,%
 3ר4מיותו *ניטע וכן , פעעש טקסס 0י)7 ע) טסתעוי7 י54רמית 3ן 6ת 6ליסו 3י4מיומ כעו ,ככמו
 *על '3pD וכן מגעלי עשס עסעכתי וטעתי שעל ותמקם פיון ע) מיו ומס . ע)יו טכ3 סטונעית3ן

 נ*ע5עימ סעתכרך Sb 0טסע )0ורימ כי עורס ואז עטייה, ידו ושם אגרכסי 6לי %קלס
 )סקריכם נכמו .6ותס 0עעי7 קסמו, לגכמ סעתיל יאק וכן כעקוסי *)יו טיקר3 06 ר6וישענפך
 יכלתו 3כ) ע5עו יקלד סענרך גס ולזיי ספניי נפרוס סר"ן כע"מ יותל  יעמו Sb" טיכוין כדי6)יו
 ורצוי פוכן ל0יומ *)קמם ק7וסיס 3ענעיס עמם3תו ויקטל 73עמו יתנוי7 מנרכסי מסעת עקור6ל

 כס )ו ויט סג3ו6י ספע סלן רטטו ע) לסליק יוכסל ונזם . סע)יונסי סטפעס ע%ו על)0ורי7
 עענו 6סל ס)3 6) סככו06 ענין זיעו וככל *)יו: 0קלו3 0עתנלך % סע)יוכיי גלכם טמעת)יצמק
 שסייסי 0סגס )ו יוק7ס ס)נ עסכן Sb ס*נליס ען סקלנ סקרכ וכל 0*נריסי לכ) פייסמו65הם
 סעקויס, כפקוס נפטו )קמל כיי י סק7סיס קימי ניס 36 )בו )כוין גריך סעתפל) תעלו )ז0יוגעת
 ירופ)יס מתנגי עע0ס טנם16 63נ7ר4 ע)יו 19DbD יסגף, עמליי ו6מ *3ני' 6ת עבייך כ5ו כי)ועולז
 0עקוס 36 סנרכם פסעת נפשו לקמר ינמק עכווגת וסיס0 3סכמם(' גככ) )מס )ינוסועפליי
 וי65 כע"ס )תפקס, תעיר Sb'1 עיח7 ססו6 סיקוס וסו* tcinc 65 6על: )כן ניומריסעקו7ס
 6על *סר סעקוס וסוט ס"מ(, 7' )כגסססיס . עקדתו עקום סעוליס סר 101* 07י כס )סו"יומק
 סננו06 שפע סו) עקוס סו6 מטס סמוויס, מעל וז0 *3ו4"ם ניח ob כי זס rb יעקנעתו
 לו יעמס ועעגו q1D *1 מיס 5י7. לו עוד סלזס סעקו7ס ועעקוס ססעיס, ען רביזיתופתוס

 ינ*, סעקו7ם עעקוס 6טל 7נר 3טעיעסעפעעיסי
 סנגורם עקוב 13 *סל נעקום גמעו. תתפתי

 3סעמ ינמק סזכיל Db1 , גיא(  כיודע סע%ליס סנטעעי (pa5 ענירורי )א )עטרף טגלכסי3חצ
 : לם'י כעשם  יתמומיס, סיי( 67 סיס עטן געכ7לט3"י ערס ט6עלו סי' נלכו *סל טיססנככס
 לכיתו דילתו סעיקל 076 )כ) לטוי כן כי %0ס' % יי *עי ישק השוה. עשי ויי00
 כ) סיס ומס ס7ס *ים ס0יס עסו 36) יכייס, נקלטת מסון 6) שנגיס ען ור4תכופס מעילינתוך
 ייי ע) ptn(o נלטותו ה. לפני )" ס)יכס: לק י5י6ס כקרמת ספ7ה4 6) סתגועס 6יןעתקיו
 ג7ו)0 עיר וכן מעולס ננ) פף י סי )פכי דיי גנוב SJb 0', 3מס סיי לפני כתג וימנית)חטאי(

 : 0' למכי %ס ל*כ3 ניתכו ומנוס כניכוס, cS17a עיר 0יסיbS 4 סקג"י4 מ) עקפו נכ))%יחסי
 ואון מפן דעת עכין מניס נלסון יס כי )רס"י( קח ע) סיסכיס נלסאו ה.. לפניהמברככה
 סרטן על סניס )מון רני) ו3רנותיגו לו( 'OSD סגיו Sb עמגיי4סי מעם %0ו %)6ס)גענאל
 נסקכם וכן ורתכו. שרעמו לנועל י כפניו 6)6 )ו עתירין *ין כפכיו, ס)olbS 6 זכין כיפרתוסיעת
 טכוי זס rb לנקט ס*עלס ס' )שי ולמק - למכי נ6 נמל כל קן מכיסי למון סוזככ 7נרע)
 )עסרל סקוריי יקכיס ob "3ריייק' ת7ע, וייי6 כפסיי  7ע7ק5על כסטיי מנלכך יוסק ט6עלעעס
(1WSדפסו ע) סעו)ס כמי *יכנס עתיק כהומי עסי 0'ו055 סכלכיי כי סו6 סד וס6 60 631עת 
 עוטפפת וגממו 5לקיס רוסניס )עכיניס נעמעגתו 7v(p כי , עסעיס 5)י סעוסעע וויו כעיכק

ע"ועריותו



בג גזבראש"
 לקנל ספוכן Sb 0' פטור לספטיך ס', לפכי מס עופימ וכטילו כפליוניס ופמקטלמעמחצריומו
 ולעטומ עמק 6מ ללעא לעמס סרטם 6יך nbra ס5יקמ SDn יאכלס סופי ו3זס --ס3רכומ
 מ עמי ככונים פעסיס סכמנס עיקל Sb נהיינו יעכס %וזו,מפך

~Db 
 יגהק י3ר* טטמעס

 טנככמו נ%וכ 3נירור ידעם סי6 0נס ס', רקון DS' כלופל ס' למכי 13 טספכוון מכסם נרכסלנרך
 יעכוי ורם סג3ו6ס פפי לס טנ5על כעו ס'י רכון DS' 6יככ0לעסו

 ממם נככע יסים מסנדול לעיר,
 וליננו עקולקליס ממעטיו זס ננדול ייעס סי6 גס ו0י%6עירי

, 

 י5סק 6ת תכיס 5יך להרכס, כקוי
 םלDS 6' עועעמ נכבס מי(יס ז6ס ונרכסו טחיו על ר6ם ולסטומו סנדול 6מ לנרך ס' מילעכוב
 מכית ו6ס ל3ככס, ר6ף וחיכו פקולקיס טעעטיו  ייע es ונס לעיר, יע3וי ור3 סננו6י 1wbnייע
 6פממ למודיע %תם ול6 נזם, נפטם ומ6טיס יי" מתם Dbt פכטילס תסיס סנדולי 6מ לנרךטותו
 נמח3ולס mnDS פ6י %קם לכן 3פעטיס. ספקולקל 3ן לו ים כי לדעת קומו 5ער לנלי ליקוקיסונר
  יופם ו76נר נ5עמ. ינתק כווכם סימם חס ס. %ון כמי סמא סגפם לרכת לנרך %ונו כסייימק טיילך סטתיל0 כמליס וכמכפם 0', ליון סמך כעעומ לעסומ פכטול זס %דיק e1b1 מל6מלעס
 ופלח נפצית 6טר עסיומיו %ת חלקם Sb 1נ6 ומולך ט7סו לזרוע יו" עור 5ים טרופתלמי

 %עלו סיס נזס כי נייך סו6 טעום נפירום לופל רולס חיכו חומו סלו06 וסטים 5%ס, כלסרימס
 5ים כי ירנים טל6 עד יעמס פרפם נממנולמ לכן ר6יימוי ממרון עללסת6ונן

~Db 
 על0מין יעכעסו

 יוראי טדיסו מלק על *ומס למלות ייו 6מ יטי( כי תכפית, ול6 מזכע bS 6טר ממלק עלזרעוניו
 לעור נעיכיס עקפו 6ת עמס ערעס נממכולת 6מר סלזס ס6יס 6ת ים3ח פסכיל כל מגסלזריעס.
 עלס מוחמת יברכך. אשר )י( : שכיעס סר6וי פקוס Sh 1ל0טותס ממקולקל עפקוס ייולססיל
 סיגל ל6פמ 6כן 6פגס כתו פמילסו0ו ת"ו( )ט"6 ס' נקוב טפעמי 6סל כתו לפרטו כרטס6טל
 סנ6פל %ל קפכס כי 073 סמק לי וטין ינרכך 6713י ינרכך 6טר ועעס טס( נ"ע כים)כע"ס
 סיס אבי. ימשני אולי )ינ( לויקי: יעקנ 3רכמ סמליהם לכן לעילי יעגוב ורנ סננתם( תפילס
 פן ייון יטלל סן כפו סינל, נפ5י6א חפן ספדנל כם6ין ימרס סן למון כי י יפסני מן לוזירלו

 גר06 פוס יעטכי, פן מולמל סעטום סלילם חפן סיס ו6ס 6סוןי יקרסו סן סלכן, כל D~Dנמול
 ירופט זס דלטון קולי לטון 6פל לכן 3זס, ססמדלומו אטול ומהחל פקוס וסיס למלכוןיחפון לקטי Sh'1 טי3רך ליס נימק 01ימס 36יוי %ון SDJS כומס רעמו סימם bS ממפיס 5ים יעקבמ

 ל5 מולי ל"ר כ"ג טרי( נסיי עפצם פכי. יט6 מולי יסנן, מולי כפו יצריו, קיום יקוםכמספייר
 יקרכ מולי כע6 מותו, ליצהיל נכוני( מניו טיפסי(ו יעקנ חסם טל6 6ער, וי(רפנאן 60טס.סקנס
 נכו, % ס6נ חנם כרכך עליו, ייו לסים 16 לו לכטק %יו ידחקמוסו

 חלק. ש65סו זס ונפטעוטי
 יסגס זנן מטגטגי ע"ע כמול וסעפן וסי" מעם, מגזרם כמתעתע. : נסמאו ככון S1b' חלתליגריו
 טעום מנרו 6ת ספטעס (D'h ועעס )רוו"ס( יפיפימ , תטגטגי כפו עימלון, על יולס ומכסל6חו.
 פיעת טל* ינתק טיעטס סגוכפומ מתנולותיו כי סדפיון, גכ"ף . כעמעמע 67פר וי(5 וו6ד.ג7ולס
 לפנס סיפיון. כיף 3ל6 פתעתע וסולסל סימנס, ג7ולס טלין n1DD 0א %ונו ספך ססי7376
 עטו לק מרעש, פעעטיו לו כויע סיס bS כי 3טעהז 6סנס סיתם 1DD 5מ עמק n~chbלחלי
 ישסוף, עע7חם כמיסי נקי לטים קניו כעיני לסמסג עמס ערפם ובמתנולות ועלעס 5יי 6יםסיס
 לימוז ינתק גמם קטל פרפרי ונמתנולומ סיו טכמלקמ כלופל נסיון 5י7 כי עטו 6מ יוחקה6סכ
 זס טפין ס6)נ6 ליקוק נודע c~c ו5ס נכול. לסיומו לסככו  דעתו סימס זקת טעוסו ועקנססוסו,
 עוטם סיס ז6ס גס qb פלנרכוי כפכע ססי0 נלנ7 ל6 סעקולקליס, עעסיו ע% ל3רכ0ראי
sspiי וננץ גוס מלקו Yb 1 כא ערסול יבא טל6 סססמ7לומYS 66סר וסונר ר5תוי נ6פמ סו 
 %ונו ס'ק"ס כדי ספוטעס ר5וכו לנטל וי()נממיל ספ6ופמ, רוככו סו6 ספועעס כשוכו טל6יעמס

 ויע 3כ"ף. כפמעמע 6ער לכן כפתעתסוי ל6סונס 3ססקפרי גכ6ס רק נשונס, עתעסו שיגוסע6ופת
 ה"נ( ג' )ע"נ קרח עלס לו ויתפרו 13 וימקלקו ונזית, לענ לסון blk~1 כפמלענ כעתעמע מרנס67תקלם
 ינ"ע וכן וליעוג., ממויין מכגומו ו"( כ"3 )יתזק6ל 6ר5ומ לכל וקליפס חלפם גל. ומסלענותרגועו
 מרגם המגיו נעיגי כפיחק וימי גמכמ, מרנס סרסי %קס לחוקי לטון וטוף נפגחך כפמעמעתרגם
 פרעם יוקף Sb ציי מסל השגיכן סיעות. SD סיורי( סמל, לסרם דועס מע0 טרם ל7עתסכנוגחך.
 אס עסייסו למסוג יעקנ סג7יל לתרגועס סכם לפיסו. נרכס ויסמל ומלעג. ס5חוק על ויורייסמל.
 עלסיוטו לעזיא ייע סל6 ססחצעיסי לכל ולקלם ללעג 36יו טיסים יגרוס כי גדולי סיומרלעון
 )רניי( לי גומכס תיגו נקוף לימן עמיד "b~c 6תמ כרכס שמילו ברכה. ולא קלשה : נעעסיוערופס
 פ36יו. נרכס עהוס 3ן כל כי לעמיי, נרכם ונונניעמ כעמי פונסימ עילס 3טתיס ניקייושסים
 ושכגח SD' קל*. עלי )ינ( יתעסו: 06 ינרכני ל6 נרכס לי י55יל יולי 06 סרעפת סי'וכן

 )רע"ק( וססיגוס יו6כ קללם עליו סקינל מלעס טעסס ז"ל מלפרו כפו קללם לך תילע 05תמסך
וכמישע



 בזבראלף68
rynnאתון יל6 נכ3ו6ס 5ת5על ע4 תלגם ו6וגשח כמטי. ועל עלי  ייבון עלטעיגן לוופין 4ן 
 עליים. נכי עעכף קרח, עמכן פקנינ מעלו כפו סקתלקומ, ענין עלי עלת סמילט ילi1SD 06לופי6
 5ינעי0ונעןי נין )6יך עעמ עסוקת סי6 קללתך כ6ן ורעעו לעתוי נכיס כעלזם יחי, ממגי SDD('ש

 S5b' סהר גלול יגל כי זס, על ליוזם לי וטין סיקללך ססס6 סוס נלוי 6ין וועג( פיך6י3על
 6'( )קפ"כ ו3עכירסנ"י לסע ועסו טייק יעקב ל36יך ולופר לכנוס עלי קערו )ובלנס יקללךסל6

 6ו7עמ ורנקס י לרנקי( לס גויעת וסכיכמ6 מען סוס hS יעקם נכ1DDS 4 יימק ליס יקרץגטעמ6
 6כי מסל , לנקר( ט6פלס 3עס מל"י 7ר'6 לסלקי )נ0גסחםיו סגררל לס לעז וממיר ליעקב4'

 נעניתן עגעולין כעס לפ יתמסתו 6לס ונ7גליס 6ליך. זס לווי 0סכיכסי ססי6 6כי פנטס קותך,%וס
 5לס גל כי י קניי דעת כגד לעסות יעקג 6ת וסכריתס נעלסי %ון גגי סג7ולס 3סטת7לומו( מעכו7יגק0
 , לעיל יע3וי ור3 ס?יוגיי, כעת לרנקס סכ6פל עם 06 נצורף נסעמסי סגכו6ס תכלי לקייםעטו

 חלחס % ויוונלמ עסיגיי סקנס רום עטעעים לי עטם לעפו יצחק ט6פר נסעם 5ית6 7ר"6ונמרקי
 נתרשעו י3"ע 5על י%קי נ7נר סועעת לנקם ועל - לפטע5ומיו מתהו 61ל עין רע 6onSמ

 וכהטל יעקל, על מני03 סנלכס הרימס ספק 6ין ויבא. הקת ויתך )יד( קו7ס6: נלוחסעעת
 לו וסיס לבניו, ספפעפ*ס 6מ וינה סס7ס פן עטו יסוד ססעספסומ ו3עעפ ופוקס סססעי(ליס
 לסזכיל לקרץ ל" סוי ויו"כ מפוי עשמ לקייס ונטרע לפעוי י(ניייס כס63מ 1ל0זדלז לעמרליעקב
 וממיכר ו3ל3קס cnb9pS' 0עג7 וילל וכמליעד לקל*מס, ויכו כ6כרי(ס כקעור 7זילוז6.עלס
 6על ול1Wbi 5 ויגש וילז לופל ריצוי סיס ניעקב כ6ן qb , מסוקת Sb וסער ומעמר , כיסוסורח
 1D)h לכו רק 36יו 6ת כערפר( לסיומו 7373 נזדרז סיס סל5 יורם זס ויקם, וילך לק כןקר6
 החמדת. בנדי )פו( : וגוכם וכסוף %ות , הכ6 ויקח וילך נרגם רנומיכו וכינרי 1bb. %וןלעסות
 7נכזין bWSD7 וחכמי חסכ נפטי הלכות נגיי טמפו7ות 6ית6 ל"ט( )63 3עכ7לס3"י osbעלותיי
 7כקינ יעסו רבע לט0ו6 6תו לנוסין 67יכון 57עלו ופיר ילכוסיןי ליקרת ומוחין כדולפיןלמון
 6מל3יט ל6 ו*ממ" 075 נסו י6תלנטו לנוסין 67יכון עלס קסי6 סר6סון ove סל וסיו כבערוילסת
 ץ לסרטי( ופסו יעקץ סחכלו מעפים כפס הקשש. בנה דגדוג וגה בנה : עשס binb, כס גר3סו

 טסטת7לותס t'~DW כסלון על לסורות וקין, גדול נמטר סהכלו סנגורים 03ל3טמ 1% רק , מואלסמלסי
 0יחיnwneo 4 כווגתיי לק , לטופ 0סך ולעטומ געלם 6מ ללעוס ס7יוטימ עעסס סיתם bSטס
 כתנוי ולב סכגו6ס מסי לס סכ_5על 6ת ולקיים קפן וזס נגול טוס סליכם מ6רפ%

 ועין צעיר.
 כעטלתמ לסיותס 6עו 6ת יעקד סכים יעקב. את ותלביש מקפן: ממת ככנע לסיוםר(נ7ע

~bh
 טל5 סיס שניו 6ת לכפות זו עעסס כי i1W5DD ללנטס סנג7יס 6מ לוקת סיס ול* לסלניסו

 סחיונ נין ס37ריס לכל כי ממן, לכל עם יתרכס 6פל כנר ידיו. ע4 הלביושה )מז( : יעקנלרקק
 כי מר6ס, סל6 פגונס, סו6 גזעכו וסל* פסו3מי סו6 נזמנו 63 ט6ס קנחצ, זען ים ססוסרכין

 מעולם 0י6 ט מיוסדתי וגזעם 3י7יס שניו 6ת %ס טיסרונ 610, סגנומ נתכלימ ספגוכיספס7נליס
 35ותיו על לי(ם6כזל SD'1 וסונט D7b על טעלוס ופן יס וע"ע  לדת. לפושי לטגעסעתעימ
 ככמונ סטנם, נתכלימ תסוגת מעל יסים ו6ז י בייליס לעכוי כסיסימסו השו6 , סקרן עןלס36י7ס

 סו6 6פ" לסרגו מכיסת 3יcbna 7  לרבניתו, כלמטוכס בו מסיס ייך עליו מכהיי ול6 תמעולל6
 לשיתיו. ל6 וללעו לקניו 60וער עליסס 53ערו ז0 7373 לוי כני 5ת סכני*יס 6כי טיבת וכפס יכנו
 וכשערס שצחי 75 נס יס שמרס ונטעם מ6י, עגונר( סו6 זו 37סעס סמעולומ, נכל סוטוככס
 סו6 וככס לספס. טל6 עע%ס לטפס עירס ג7ולס אתרו 6נ7ס, נסם3מ עתעלס ס6תססעעיס
 ולנן נעלל עס k~nbi כי qb 6יס לכל ע6י עגונם סי6 סרפיס עבין ויעקני ירנקס זסנענין
 וסיס עטו, שסק עחללז עופרה לסיומו ישחק כי מסופחי סעולמס ומזען רבעת DS' 6נל שניו,עס

 לרגק0 למס סיס ופס כרכתו, עליו לססמיע נעעיו חסונ סיס לכן סוענהזיו, פכך  יייעסעמוטר
 סי6 תליו וסנרכם כא, רטע 3ימ על למול כקוי 0' ומשכת מוענותיו. כל ניויעס לעסומ,וליעקב
 6טנע מן לי ממן % עוטל ככמוג לטעתו על לטע יוסיף 146 ופגיות טונוס נתוספומ כילנעתו.
 כי ערסולי מתן ל* עול לסכי על לעבור ע5עס עמייניס סיו סהמקיס, סיו ו6ס SbS.וכסטתי
 רטמ מסורם סו6 סו6 טוכס, ל6 פעולם 3רסמ ליפול וספנאו נ נדרך כעור סו6 טעומו לשיילמק
 חפ6 נרתת כלכייס סיו מוענומיו ים לעמק  ופו7יעיס סולכיס סיו ו6ס רעי נפעסס למלכדלרגליו
 פני*יס סיו ומיגון %ער פן כעס לזסי עטלף וכספי. D"D כעיף טסו6 מרע לסון נעוןחמול
 עקיר סיס סעתתנניס פפסיו ספסנמ גן ס3סעיסי לקניו סר(מפל 3ן לו טיט  גסודעו ישחק 6ל3זס
 שסרת ירך מיי( ל6 ס5ל0י טרעיס  ט7רכיס עכל לסג% סגם טגיסי חרט שנרסס שניו עיייפי

 1DDbS 5עת 5101 0עכין, סוג ידע סל5 לעי וכרעים כסקר סע7ועס מעולס, לעסתם כ"6לסכיסס
 על שמו ספלפי( 6ת ויטנמ יומס עלפו ססעלוונר( מעולט וסיט תילולו, 70גל תוכן כגודעלעי

עלעלן



נד טזטשחף"
 3סלסו כן הסכי DWh3 ינסק טעמם צפו שהק, 6מ ופרסיע סרטע 6מ פ6ויק פיסייםחידלו
 לטע %ייק מם'ש( ה03 כי83ל ס6פכ הי4 לגוסס. 33לכמ מסיס נגסם כרכו 11DS יעקנ6מ

 עטמ0 פעטו יוזיל יעקנ 5ת "יי34ת לרקס ס0ימ41' פפס ל6 טטסס, נס 0' שענם מזיקותרטיע
 עיכ טגי0ס, oa סי מוענם מם על b3D נססו6 הטעי יעול ל6 אפרס bSb סוסי ס7נל6מ

 %פו פ75 יעקנ מ ספעעפשי 6מ ויקח 6פל bS השנעמים. את והזזן )ח( : פכווגיםוס7נריס
 DDS י(ם6פ5ס ל3קי4 רק לר%כוי סל6 סיס 3ו-4 סעטס פס כל כי מוסס לקסם עמעמה סיסל6

omh.כעפו י(6פול כלטון ויכת 6פל פילת 5101 , סממם עד לנקס %סו תומס נרנס, ותפרו ניע 
(b"SD)6מ כמכם וטס לממס בפוך עי תומו ליומים לנקס רק , סנ6ס סוס ניעקם טימס סל6 פםפע 

 לב"ס בכרך. עשו אנני )ים( תניו: חדר *ל סכגיסס כ"5pw5 1 כס% ול6 נייו,סמעעפש
 כ6ויומ סגרכומ 0יו לכן עסו 5מ לנרך 'OD5 %ס סככולס נסכיל כי למגורסי עסו נפקוס %כי5פל
 כפריו סו6 סכי ממרו סל פכסו סנ6 כי נ6י פכמו וטא שזכוכיי פפט לקם סכנל 3פקאוליעקנ

 פיגר כטסה b'3D וכן ט, %י להצל סיס סנ3י6 עם פ37ל כבסיס ספוקך פסלי י ניטופוועופי
ODניס ס6ל %ט ל"צקנ ספלכם ס5פל פ55גו ופסורם יסכ6לי ,Sb ולוס סולמו, כלטון ע3ל כי 
 שכיל זס ופמכי 5פמי, קלתי יגול סיס 3ל73 עטו הכי 6פל אפילו י נכוכך עסו %כי יעקנ6פל
 ל6 %י. ססי3 עסו 3ני זס 60מס ירסק לו כט6פל תן עסוי נפקוס סו6 כנכורם 3סנמ כיככורך
 נחיל לטון סיור בכועס %ע עשי. לנרך, רשי ט6מס סו6 %י כלופל 6ה 6ל6 עסו %י5פר

 טסוסרס לנ Sh לטוס תגיו הצל לעוכל עמס ז6מ נס qb פסיו פקל ס%י6 טל6 נל3י סל606טמ,
 פלס ויזכיר פסל* ל %י, לטון ול6 תנכי לטון פם6פל 6' ז0, וסוט לגורלו. ונסס פעטוסנטריי
 %יי לפלמ 6נכי מלס גין מכיל ים כי ס37לים 91bs י י(ם6ל לטס סע5ס מס O~p."DD ני3כך,
DSnסוללת 5ככי ופלת 0מו6ל סוללת 6ני qu ס' 5ני עשמ וי עץ לך לך לעיי )כפלבל 6סל 
 בכיי פלמ לופר לו סיס 36יו לרפוס כיי פמיו סקל לסו54 יעקנ  7עמ סיתרו ו5ס ס5%מיך(י5סר
 כבכסל סדנות O'D3S סלילם 5גל תבלו, לפושע cnb פי n)bD על סתעס כש6 סיס ל6 נזםכי

 לעלפו מכטול נמן סככי 3פלמ כי עטו, סככי 63פרו סוים סיס ולנו וסיו וי(רפיס, סטהכלטת
 י4ל6 סכלו 6מ וללפות לסקר יתכולל כל כי פיו, ספלי DtDb על דניו 3לנ אמק תעורל ע"כ6טל
 ססופע לנ ימעודר פפגס 1ab  5תמ פלס qb ינצרו נקיות 0וגי5 לנלי ולסוט סיו ע*7ימחול

 %פר, מטוכסו נממלם סלל יסל  גוף סלילם ס0י5 ירכי 3על? כי סרנריסי 53פמוםלקומפק
 יעם לעורר כיי , 73נריו ומסכיל כן עסס ונכווגיי אסלי 5יס 6% עטו סו5 כעת למכיוטספרנר
 מלכו ולמכניםדניו

~DP 
 סמטפומ; 6ל ישק גמעוכר k~rn סכימת ו6מסל למניו; ספינר נדים

 ולאסל ספכוון עיקר מסע לארמיס סלמון פ7ככי כי סמינרי למס סעגס טס גיכ סקייס יולמונס
 6מ ולרפות לימ"חים יעקנ כוונת סימם ו6ס אטמה, לטרי( 3ן ומנס עכס לעיל )כפ3ו6למעפל
 ק3ף4 וסיט סנרכם 6ל תכטילסו ססככורס למי עסו, בכורך ולופל סמו*ל סס לסקייס 0"ל5ניוי

 סעיקל 610 כי סע5ס סס וסקייס ולסוגו סיו טפל ס36ומ לחיל עסס כן ל5 אפנס כמלסט,6ל
 5סר לכן פפיזר, כעמלם ו0נכורס עטו, נפקוס סעופי נופו עלס על לסורומ פפכו, ספכהןלמי
 סיומו ירכיו פספעוס סיס rb כי י עטו סיפר כפו גנך פלמ ג"כ יעקר סטפיע ולזס , ככורךפלח
 עטו נכורך ננך 5ני עסו ס6פר לטון נין פסכיל קור* ז5מ ניכף( ; 5מת זס ואין סתון7סנכור
 סעופי D'b3 לסהמפק יוכל מניו מסיס 63ומןינריו וסעי סקרי עלסתי* 03עכל יעקנ ססמפל 5יך ותרסס נכולךי עסו סככי יעקנ ס6פר למוןונין

 יט apt, 073 פרפר כי עוי וממנונן לפניו,
 ספ5י5ומ ינוכ3מומממ מפיי יוגן מ6ל לסליו וסגטא מנוס* טס לפקוס סג6 סגוף פלמ כי פנים, חטמי כ5ס7לסכינו

 )וועלנ"
 כפו, וסככ3ס הקטור על ספורם סוס 16 סיס זונקט6נטיוו*(

 סכקתל סנוף פלח אינו* ופלשו י יוסף( ]3יח )6יך 'qD1 6כי 517(, ]ניפט[ )סטוינ 5מס עפרכי
 פלת 0נס 5לקיס' סו5 0' 7'( )יגריס *נרסס, D91b 610 )73י4י6( מ6ר לכסוין סס כום*נין
 )סו6( אנכי *פל כאלו אנכי, פלמ 5סל ספ5י6ומ 37ור כואקף 06 ולזס ספ5י*ומ, 37ול נפקוס 61ס

 סו6 עסו 5פר, %לו עטוי פלת 6מל ונוסיסכו 5נכי' 5מל סו* פלמ געפיע olnb 06עס", נין )*יד אנכי לפמ*ר מ5ר נכורך עטו ויסים ונסוד גו60 5חי פלפל סו6 6יכ נכורךןעסו
 פסט, נעעס מוספק סו5 )סניפת נכולך, עמו ויחפר עס עסונל 5יט סקו7פו 5עי ומלסמכורך,
 נלסון יעקנ 5פר , 5מס פי tibD 5מר וסעפו י 37רמ 6טל כל עטימי נוחסר עס פממנל סו56נל
 : נכורך )סו6( עטו : 6סינך 5גכי, פי  ל7עמ רולס ט6תס פס כלופר ! חנכי קלי5ס 731רךמיפם

 לפיקת דגליו לחסיון נופל YDb1 סככי, פלמ 6סל י3כיס 3ססקקת 6תל לצרך לניו 5מ 3זספסיי
 עלי טמומ פס מעפים כמס  וט כךיפמי 5לי ינרמ כחסר עטימי וחפרי , "נכי פלמ ספ7נר סו6פי

 nnbc ליפל יכ5 סיס כי ימיי למרי )נעמפעין לטיומס *ליב 7נריו 5מ יעקנ וחייי ונמכפסלעמומי
לשפמו



 כובראשות64
1~WWS5עסמ7ל טמא טמנן לסחויע סניו 6מ פשער סיס כי סנלכס לספיג ופטמ7ל שקנ טסו 
 63ופן כנריו למכל וזוכרם סיו k~rn לסכול סגם סעקולקלש, פעמיו ע% לגרכם ר6וי *ינולנמכו

 סיסויס וכעו , נרוריס ס*יגס יגריס רק סקל זס ומין לסינרי סונמחלף 73רך יוננוטלסטועע
9Wbלתלי טעסמעעין גרוליס ט6ינס 7נרש כ"6 תפיו סקר כוס סוטי" מל5 עתי וטחיו יופף על 
 דברת כאשר עשיתי : 7וק5( ל6ו מסוסיף מעגי* ועלת רפ"י לם"י ממכווין )ולוס כעם"ם.טנפי,
 סם7ס %*מ לעסו עמק דינר *סר כל עסעעומו ר5סוכס ונססקפס סמומי מא זס יגוראלי.
 סעפרטיס, 1י5ערו סימינר(, מפך סו6 סקיעס מנס, % קום 1*)נר סעפעעיס, ולעסומ 5י7ללוד
 על עוסנ % קוס יונ6)נר ול"נ ונכמת, wbS לתכול סיטי3ס Sb סככט רק מיגו 3זס קיעסדלטון
 טגוגע עס oa עתק, ס5ער עם כל גס נזם טגכלל 6ל" 37רמ 6מר כל עטימי מחלם ט*ערפס

 גס קייס 36ק0' לכן סשוימני, עס קייעתי 5כי *ער, וכתילו ספטעעיס, ען לתכול טסנעיתלעשעוי
 סירם k~rS כועס , דיך( )נעספיפיגע כנריך כ6 קייס טעעו נ6 קוס י לאכול ם"ערמ עס5מס

 7נרי 5קייס עמס 1WDD ס'י יבער *קוס עתיר ימ', גו סכ*ער קיטס למון כל געוכססרע3'ש
 , ו5כלס סגס ובער - עלינה לרמס סיע7מ עס מקיים cnh לועד 5יוןי מרחם cnb olpnויעודיי

 יגעתנו 1ל6 פוסלטס, נווי לסון blo לכול 30 לסון כי כןי 1Yb1 גוספומ, 6לו סס"6לסעפכםיס
 מסוייף וכעו 35יו, 5ל לנן ככלוי נקסם לסון ני4"6 איכלס מ3ס לסון S~h ע73וי *ל ס76וןכ"5
- קוס. נעלס נקטם לטון %מלס  סימם 06 וגו' עסיסי ע6)נר על עה לסמנונן ים בעכס 
nnbsסעטעוניס, ועסיימ ו%יי' לכמסן סעי6ס זס, נעכין סעסס עס לסו7יע נזס יעקנ כוונם 
 Db1 סעס. נעיני יכוון bS סקרים ליונל מסקלי בעותרת טסמותיו 5מ *נינו יעקנ פיע66ה:
 למנין יפעם ינמק t'D)h למלי יליטממע סיכי מ פסוס נלסון דבליו 6ער זו 7לם3ס יומו,%ייק
 37לים כעס עמימי סנגר, 6עממ נלנ3ו יכווין 6101 מעגין, 3זס לו סג5ערים 7נריס עטייםנו

 סותר שסי לסרי 7עסמעע נלסון 5ף כי געגוסי 3זס יט ע"ע רם"יי כע"ס יני, טלאי עס5חליס
 נכסו לנמול 5ין ונ"מ ק"3( קנ"ז פי' )כ3יו"7 ונעריומ כ53ליליס חעוריס סיומל 373ריס qbלנו
 דנריו ל37ר סעכרימו 7נר כחן סיס ל6 ליעקנ 5נל מחרמי נכרך לסמלי nDb" %י לק5לס
 עטו 6גכי זס, על עטית סיס ו5ס נכי, 5מס זני צניו ס*למ על לססי3 לק לו מש ל5 כיקלסי
 לאס ס0יס מס ישע יפקק וסיס ' לגוזרי תקפקמ מטו3מו סיתם זס נלסון י סעיעעיס ס63מירכולך
 3לג3ו לצווין י כזו רמיקס 3פר5ס יעקב כככוב ולגוס InnbS 6עמ 7ו3ל סיס 5לם ך373ריולרעמי
 35יו למעי יסקי ונוס כעת 13 טעמעסק מענין 3א כ% טייכומ למס טלין כמריס 37כיסעטיים
 סכולו סעטעעיס ס63תי לסון לעזונ ימסנ מכס פועל סכזס געור. טקל טכולס 37ריס 03לספין
 יעקב סלמס ו5ס , עעיקלו סקל ססו6 737 לגפי למי 7עטמעע וגו' עטימי נלסון וינחרטעמי
 עכר סכור כיון י סעמ3ריס "ל7יקוסו כ3ל עטוי *ינו סנ5עמ 5ף נכולך. עסו 6גכי לועל,לעלעו
 אוער סיס טסעל*ך כעו 3עקועוי ועועי כעוסו ש61 וסרי עכמו 63 טוי סנכורסי 5מ עטולו

 לססי3 כדי עוכרם סיס זס ול37ור עסו, אנכי 53עמ לוער יכול יעקב סיס לכן ס'י 6נילכ3י5
 -- ; מלילם DDD, על מט6 כעוסיף סו6 וסרי י עוכרמ סיס ל6 וכו' עםימי ל37ור S~b י 36יו טילתעל
 וגו' עסימי ונקער יעקנ סופיף עיום7מ 3כווכס כי ומתעי 5זגך סט יעם ע"ן סעטכיל 5מסלכן
 כ"3( ע"מ וימי , סימולי פיי לקממי )6סי יעורי 3טס נקלי עטו עגלים. סשיפס לסי כ"7(ו' )וירי פוטו5ל 3סס נקר* ימרו עעטיו, לפי טסו6 5מר לפס סמול7ט סם לסגומ סו6 רגילותוזס
 יין לגיל סיס סס37ר ולחרי 3כ"קי סלסלי L~ri ולואיס רם"י עעס 35יוז 5מ רעם פיו ט53עלילפי
 עלסון ' עטו 3טס *מיו כקר* לעס טעע5' 3תכ 7זיל עסו, 3סס 6"ע יכנס יעקד 06 מיעסכ6ן
 D"b יכנס לניו ע5ומ מעיי עוטם לסיומו יעקד ככס )3ע650רפ( cTS1nn וכגער עסוי טסיםעסיס
ODJ3 סיער שמרי יזם )טסלטיגער(, עסי' לסון ג"כ עטוpD' ליער, מיופיף י נכורך עסו *בכי 
 עעטי ולפי וגו' מעמימי לפי סו5 עטו 3סס 6"ע מקרסמי פס , 3זס י53ר 6לי, יגרת כמעלעסאי
 לעמו ילחק כלמון כי ממקרי ען לסטער לפונו נו% יעקל סיס 6יך סקולך יתנוגן - כקל**כי
 י ו6עירס 37ור נין ים גדול ס73ל כי : 37לת כממל סזכיר ויעקד *עילס לטון רק קל6 מזכירל6
 עערמ י"ג 7' ו3ו*ממנן ו5ערמ, 37ל 6' 6' ויקרי )כענו5ל רפרט, סו* ושעילס נכלל, סו5צנור

 כינסו לכן , לעסומ לו D'D עס סיפג 63ל עפורם פרפי 7נר סו* לעסו ינמק ולמוןס37ריס(
 סיס מפרטי, סינכ סעסס לסו7יעו קניו 6מ ללמות יעקד כוונמ שימס ומס 6עירס, גלמוןסכסונ
 ערועיסי לסון נחר סמנים *יס יעקנ 36ל Sb', מעלת כקמר עטימי ולועל לתירס, נלסון לנחורלו

 ועלס *3יו, רקון לעל5ומ עכיניס נכל ועקייס עיטם מסיס לסורומ נכלל, ססו6 צנור לסוןתזכיר
 י שטס 5מ ס' לוס כקטר כעז וסימיון  סססמוות על לסורומ עקועומ כנרונ *ינכו כ6ן סמרורכקמר
 כלסר כעו וסז)נןי סעמ על כלסל פלח יולט  כ5ן SJb י כעי רמרגועס רססו 5ל ייט ידגרכ6טר

סקרינ



גה כזבראשית
 מעטש על כקמלי מלת ימפס וכן י גי  יתרגומס לעצור מגוי כל תעו שמר י פ5ריעס לנו*סקרינ
 כלומר ינרמי כקמר כ6ן, סעפו וזס ינימ, וכמסר ידו הטס ירים כקמר כונו י זפניס בחלופיסונים
 טפין ל0נ7ל ובן - Sbn) יע7עם קייטי יע7על 15 "פכי "" סעס. ונכל עת נכל ופעם פעםכל

 נלסון ותימוך סססמיס מגועת י סדכור בכלי שעמס סגספי ענין על כוסנ סס37ור , ל37ולפקירר(
 "fD) )כע"ס 13 סעכוונת סכונר4 כלוזיר סדנור רומגיומ כל נופל וס6עירס , סדנור י%י6מנסס
 פ71 לם4%7 י5י06 7נורו כווגמ מק"מ לפורות , *%ילס למון יעקנ סינמר רצוי סיס זס לעניןגס
 סיו65 כל טקייס נו ל0ורומ 37ור, לטון מזכיר 35ל יעקד עמס כן ול6 0עטעעיס, ולעסומ5י7
 סעכין qb 1'bD לטונוי ועמימוך מפתיו עמגועומ סים* כל , קטן מיותר 737 טסות qb 6ניויעפי
- לעסוחס. נזסל סיס נכלם , גחול 3737ו  גמעת כי י5מקי נ37ר סומעמ ורנקס קר6 יצער וס6 
 יצמק ססוייע עם ספעס לעסו, יצחק נלסון סכמונ ססזכיר עכס יותר סכולליס 7נריס טעעססי*

 לעעלס' ססעתקתי 7ר"6 נפרקי כמנוצר מטלי ל3רכמ ועוכגמ י ולסיר למלל עיומ7ת סי6טמעת
 6חן ילטעיעת ועוד 37ור: לסון 03 6ער לכן ככלל, נגד המרט רק "יגו ט3כמונ 6עירסולמון
 נמימוך סי6%ומ המינות גטעיות, מסוט דגולי לסון רק סעכוון, blk~D *עיריי למון סייךל6

 ו37ור ס37לש, כלל סעעתי כלוער לצער עינר סעעמי 0זכירסי ליעקנ מעגין ונסו7יעסטפמיס.
 37כ D1'p ל3י יעקנ כוגמ סיתם 06 , 3עמי' כן bD'1 0% סעכוון. ועל מפרטי על לצער '0גסעי
 ס37וכ רומניות ועל מפרט על לסורות 6עירס, לסון למזכיר לו קים כעת' עליו טג5טוסמסרטי
 על עיננו וזיום עיניו כמונע עס כל ר"ל מכללי על סירוס 37ור למון סזכיר 6נל ס53וויוסעכוון
 פתנועומ סי65 %ט כל 3עלע6 37ור גס 6ף כי פכוון, ענין 13 סים ענר צווי גל73 ל6, ,רעמו
 טעם 13 ל63לי רפורמי יבור ליעקב סיס וגו' עסיסי 6%7ער %נומר הכס ועמס. קיים 36יוספתי
 דיין tD~'Uhk-U 7ער 3ין )6יך נכורך עסו 6גכי תעם עעטיו לפי מס מסוי עסוי טפוקריצת

 סלו, תוקר סל גסו* סע37ר גוף סיס זס דנלסון נכורך, עסו 6גי %6ר ל5 ולזםפמי5יגליכער(
 0ע7כל לגוף פטיסיס 3זס טולל וסיס בכורך, עצו על סטעס סעעדמ וסיס כ1601, סוסו0מו5ר
 37%0ל גוף זס נלסון נכורךי עסו *נכי נ6וערל 5נל פסיו. חקר %עי, סיס ונזם תו*ריס,ס5ל
 נרונ כתו עמסיק נטעם *נכי )לכן מנכי עלת על סטעס ומעמית גטו6ו, b1k1 ונתויר סנום*סו6

 וינעיל זסי  ת5ל למס ממיסיט 5מליס גומיס 3זס סולל סגוס5ן סו5 ספרנן וגמגוףממקומות(
 עמו ו%6י מול7מו, פ1DD 75 נקרם זולמי עסו סו6 זולת( )ל6 מנכי וטעעו, 5מי, ונטים6"ע
 כמקי' גר*ט ריטונה דנססקפqb 0 גוס, יעקנ לסין כי מוס, פו ע6 וגו'. עסימי כי %עטי'וטד

 %. עכל וקעת נשור לטוגו כי ירמס גדול, 6דס כלסין לדייק טר6וי כתו נלטוגו סיטנסע7ייק
 מקר. ספתי 0' סוענמ י"ג( )פסלי ככמונ ס'י לסגי תוכנס טסוי 7373 למסדו יעקב D1ISומלילם

וסגניי
 סר6נ"ע 3פירום ססחכר וע0 6סונ. *ינו וסעתוע3 יעקני 6ת ו"וכנ ס' עפי עליו פעיך

 סלמס *מריס יד כי %קושות היכנוס ידענו כי סריל"עי סתכס  ונלסון  ייננו  ושכזפ! לעסקרלממנו
 סרטי ס5לס סדבריס 6ת כתני ימר ליפקנ. nnbc  ויתן סירת  בררך עתר פיית וטיסנפירוטיו.

 עטו נרפוס  %ליך כי וגו' יישר יעקב לי ייסתר  סוסון: נזם כסוג ר5ובכי  סנילקוי )ופיורעיטד
 כסטר עטיתי וכונרתי סנכורס סקכימי 4"ל  נכורך, עסו לנכי יערת לפס 5סס  סקרן וימטרליפקנ
 יסריל כ"י  טפך יקרי תיקני  11DS יעקנ bS י"ל יעקב ~sfl  טפך k-D י"ל פפווים. כיוסלויתכי
 עסיס לסון עסו כי עמו, 3טס 6"ע עקלה נמס DW'1 סקל הייי  סלי D~b סטיק ר3רמ,כיסר עטימי יעקנ סנפיפר crn %נייר ע"כ. יחג ל5 יטייל טלרית טכי%ר לנרכס  וריוי ל5לסטר
 טס6טיגע(: )7ער D"h OD3 1DD לכנות ע7ק זו עטי' ולמס "ניון פלות מפיר עסס נטפס וסוטסו6י
 לרוי. ס' זכור וכעו לחעךן 3סעסס יכול כעו לווי לטון טסו* לפי קע"ן מטף מצרי.ואכהה
 נוויי לסון סס משנעוף ס"6 סנל6 סטותן 3יניסס גדול סנדל ואמת י )לס3"ס( 717 למקדי וכרסאסר
 ס%סיס ויקמו כענין התזוכי עגינו מצדי. : פקופומ נכעס סזכרגו כיסר נקסם, סס גס"5וסמן
 כגר )לכ"מ(. פסיו סקל יולי* ול6 כלל 5ד סיס ל6 יעקנ כי )נעזוגסי DD" ט( )יסוטעע5י7ס
 5י? עכרם גיוס י לסו3ע לסס DID 5י7ס י 36לך נרך 5י7ס 3ית לפ6כלי גס כלל נדרך 5י7סנסס לקרו* אח"כ נעתק *גל יככיס. ומולכי 50יי7יס ונזון על סונמ 5י7ס טס סגחמ עיקר כינמטיר
 כועס טוגות, ותמנולומ עלונט סטמ7לות ע"י כ"6 יומגן לי olb 6%כ4 כל כי גר'ו( י"ג)כמעים
 סזכירס ל6 יעקר *ל נ37לס רנקס ומנס סנ5וי. 6מ שסיגו עד טוגומ תמנולומ סעוסס 5יילפעס0
 כווגס ועל , כללי ותזון פ*כל על גו וסתכווכס 5יי לי סני6ס יעלס רק טס, f5S1 לטדספי5י6ס

 ' פ5*מ מסרס 6ער ל6 וגס נמנירן זס פס %יספחיק מהרת. זה טה )כ( פ5י7י: יעקנ %6רזו
 מסירות על עמסל6 תפסוןן ערער סוS~b 6 עירס, כ"כ ע5* *יך לרעת סילם, k-r סייןכ"ל

 טפסנים 6מ Sh(1 לסני* יניו רכון עסרס לעלט נמרי5ומ ססטת7ל על קליו טורס גו ועחזיקס7נל,
כממו



 מברו"ח66
 *אהשא %ל יאפי, סשץ DaDO ששיח וחש % י"ס ששק או ש%י: ששש סשbnwNt~ 9 "1 שש % יאט % פע שיי ע"כ יא ח ים שא8;
 bS ט עש, סד03 4 לי4סדק ח4= %י 86 שמע hnabie~ % הן %8הבמסט)""

 5ין תלנו עסק 6עכ חשישך. )כש( עסה: ל"ז ("b'ba נס3ס פחס 0' ע6מפשסהתלח2ו'כק
 נעכול כי יוסק חטנ )כס"( %סיך ס' סקנס ט 5פכ חס נפי סנוכ טעים פס ~wo עסויכך
 טעננל יעקנ. s-p רגן4 )כב( )לעש3(: פעים ליכ5מ 36יו כעיני א לו ונספג פונס, ע1643 יכשי פלשו 3עקוס קכיכט טל6 עפמיו ממש מס עאהכ פינו סמו על ולנו טדס 6יפ עפו0עמ
 ושיכל *עקג פצי ל6 לכן נקלס, יועיס סללו %0יס טיו כי וככיס סעף. עם וכמטל לסם%מה

סק"
 't.miano ש6 קול נעלם משכין יעיקכ h~s) מסעע ט יף7 לעשי ה5נש ועראי )כענשן(

 הכבטסו 6עכ bS רמומו. : גע7יכקען( 7על יימספכוגנ סמל 4 עא עסגל0 סנעלעמסשחטניי
 מש ל6 האן telb ודויק וטוקכ וכלי כלי כל יעה סעססס כי שסריס, עיסת לכןי ויעפתכרן
 עטם טל6 נאנס מאס עסת" כי לייכומ כקל כ6ן 6עכ לכן לריי מיי וטיעם קי0 מיססכק
 רמועע ושצגי דייו מעל טע1 0י0 נסוקס ירך גסה עעמעפ סייד 06 מ קלס כיעס כקט

 עד סימם bS 3עועל סכככם פ2עמ ויברישו. )כנ( : יע'"( טתנלס ר4עלע0ומאס
~Db ehbלנכסו. 7עמ "קכעמ כק סיס ל6 61ן ננך6 כע3ו6כ תפיקי qb 4עמתפק ט0*ר 

 ננוסס פעין 1 עדעם וסלו נע1 3עעח2 30כסס סיתם סל6 גא סכמונ חודשת סשה"ץ סעפנה יגש לנבך 7ש% ססכעמ עלמם זס 3כל עפו sp~ 06 06 0ומ2גכך סו6*ה
 ושמש סעתנרןי 610 מה "DpmD כיעס טלה 3כתס סימרר סגלכס 36ל סי6י כלוס י6ו עעסכצ
 יעקג סיס" נץ סקנס new עסו י4עמ3כך מיס" גין ושלכס טתמול לסעיפך נמטיס"מק

 והשש סנטוס על 4 טכס %י( ל38 )ויפלס טס טוסו וינרך ככעס ויקריעו ויעם סקול,פסוכסמ
 % ניסן דך )ענסמ"סם לכרכו 73עפו ומכש וינככסו כ6ן ככס חצעסשפ, מס כפ" כע"סעעס,

 , תר 6לסש , ל ' המן ירתות שכב 6ה2ס 3ל3י סנ0ץמ טסיו לועל 6ץ יבחשו. )כו(זעגגען(:
bbbיעור 

~nso "יהד סו5 ופש" פמגפמו לסכסנמ עמסי ל6ל0ים נכיס 3על ר(וצמ3רך טיסי ס 
 ויאי היפשט 36לסס, 3לכמ 0י6 3קמס סייכלכס וינלכסו, כע"ס נכלל כולו חסו טיי שלם 6pheמ
 מס פורכס עס פל סרפדך לפי רככו 3עס ס" י6 , גי ילסק 6מ מלסיס ויללך 36לטס יחםקמלי
 סק פעלו תע 36לססי 3לכמ 6מ לך המן 3pD'S ילאק 6על תך ooub, סל נזלעו 0נ6עלמכלכס
 5הכומ סגטפיח2 פכגיגומ 3ע3ור 6כל פניו; מחץ 6סל לעמק ס' ומבלן 34לסס ס' מבירןסקיעס ס* השננכס ויסלסל, 6על כילו ל6גלססי %סי סמן 6סל יגכנ7וס סכסטית סנככוס SSDהברכסו
 לכן 6ומ0, השתסייייס טעונעיס לססכמ 16 נטנעמי4 עוזכיס לסיומם 06 ס6עמיומ לר54לסח2קנין
 סאניח2 3עחצמ עוי לרככו מוסיף 36כי(סי נככמ טסן ס6עמיומ . 3יו3וי2 ננו Db צירך פוזמקמפכי
 מיזער. 50לס 0גי3ום 6לס* לך קע הצוי לל 6לסי4 לך התן סעעף נוטו 003 6ער הלעסיכר,
 עסונמ וסמכל"2 יתייקר מסיט סנספימ ס3לכס יישדס סי4מזיכיי מעוך ס7נל ז6מ ורכל סעסרס"ם.כש

 מלעד נעם נכללמ סי6 כנססים פסנככס נ;ע לכן ויעקב; עככקס נעטכיי סכעסס מגייסעססכנס
 כיפ סנח2ג"ם ל37כ"ס נשק עכהיס ומקטע כליק עעטס כי פ7ס, כריס 3ני ליס ר6ס ואער6סכיוי
 6מ סנ6מתס 6ער 0כסע ופפעפס כלזנק, לו כיס 5שכ יזקיק עעעסס כיסס, 6מ ולענ6ימיםסוג
 , ועעיע מוכה כיוס סיט ונר כך ההם עעס 13 ים 6מכונ עס פולשי( רכי( )ויקרר 6ער )ועזםכיסס
 עלו כיחית נו 6עכ נר*( ר ס7מ6)כת תעכילמ6 עע"ע, גסס תהפ6ין כך כיס 473 6ין מעלסער(
 כא ע6י י כש נמש סקוייס קD~SID) )7'5 מנעלס ונעירס עעסיוי וכיס מסלמו ריס 1nSID כימלסניו
 כשלעז( )5עככתספכי כעוס ענומ נעל לפיס נךלי ט6טככו הן שליס, וליעיל ליעם עעפיי4סכטחן
 %יק עפפס (DD מסוכו על סיקר עעעי ענמעמ סו6 סעונ סכים כעג כי ו פג( סריסו %סכלופל
 ככס סג31עי ותכונתו סי3כ ספקי %י סו6 חרפ סיפתח וכעו t1WS)DS יטפיס טפח %ימא

 עמכלימו a~bo 4קל מא ר4כפעעעט0
~mnw סדק בפסס ט סעטנס סהס א יעענץ שליוי 

 bsn י(%קן עעטס הי61 מכשי מטנמ לך נמל לניי זס 6תס כלועל, גני, ליס כ06 כ6ן5על
 6ס מניס סס ייעכיסיס ושנכיס היוניי סס. רם" כעשפ נהון 6ים פכעיי יל6 כעו (t~hpff עניןכ06

 פ6ץ סינלס שנס וטנעסי ע5עס ע% כיסס טמניס י"ס הסמכסיס סמוטניס נעקלס, 3Obעגעס
 כליק עעסס תן ל73י 56לו 3עקכס ז0 כיס Db~, עעקוס סוג כיס ילעיס כק ליגיפעסנעס
 6ס toSh יכלים סני על ט b5neS יוסךכמיס

~DS 
ob ,סומהצומ פני וסם נעקרים otp~ סכענשס 

 עמע1כת סט3עים נפD1bD1 9 כקסת נענעו עועי הסיקס אן כל מ וסססיי' סכונם פסקיו()3מענס
 יפפס 6סל שצתיו עעפ0 טנס t1)DnD ועכליפס DD1b כוכם סעפפלמ נעמו דיי וכק עס 3כלט
 גפפו bb למעוע פגיי' כענע 1bb פנעפי4 ממקיי לעיכנמ סנקצ כ"כ ו6ס ל3י; כעקוש %לוסס

סעססלם



nnwanaם %
tnb~%%%3 " א wDJDe פי D11bDS tw~w1De % % 0ש *שא %6 %,8ע עש 

 כיס מ"מ לך גמל 3מ! 6תס כלועכ ט7ס, סריס עי כים שא ע%1. נחך ועא ועשי1%6
 מסניי לני כ"ס כים על כי נוע כום מטן פ6 ועע*עו סעע3ש סטים ייס כעו בעש כיססר61
- 63עת. לי ומסום כיס וי61 ש הכגאפלי  0נ0טית הרכס לסכך מסק 3סל כי ותיע והתנת 

 3כימ bS לועכ 3קכט מסו ונטיס י(סחץיחם, ס33גייו ינכח ען נססו גתפעל0 גי תריס,3עלחם
 רגלית P~ci לי4סת7ל יפיוף 6גל 13, ע0תנ6ום לייתקסע DVbS לו ל6ה ל3ז עקלם כיס ססו6כח

 מעמס עגגינמ סטי3כי ו6ל סיענס. לעעלpb~ 0 נ3ו0 ועיצבי( 63עת סנסור ~DIWS טסו6סעלעו
 כנויי' סס7 6ל ננך.לס נססי hsn % מפויס 06 יוער( כי דקי 3עוגס עסונכוס גני כיסטבלות
 יתועל (1DD 6ל ע37ל טסו6 לאל סעפכסיס טסיו ע"ע כפס* % 3כניטס יפוצל ת63 טענת6ף
 n)SD גני עטלף וכן t7DD 6ל 3קסלס קלילה למון כטייל 6פ צן bJD, 6ל כלולס נמסי!5פ

 6על סלעתם )וכן וכטדי יס83ס ים" ע8ט י עלית מערף ! 3כי 5ת0יתכסו
 כ06 3ני 6פס 3ס" כ"

 נתלעסו כ3כ6 ספקיי טל כפיו יסד 6יי('י כי ע3ו% ויעי( טיי((. ככיס סו6 יגרים טזסהשם3הן
 ס%מס ע5ג6י (7Db קווץ 6ת וטעט מלסיסי גן 3עק טסים וסיקכ, סכט7 3מכלימ עתדןולהינו
ramwלעי צילך מכסות 6ת עמיל לנס 6טל ושליוי ס63יס כל כי% 6! לנו י% סיס ל6 כי 
 %ט תתגיס גמוכיס WD(7 עוטל סיס לנ7ו 36ל עליוי וקטט עענו כפוקע י(תכעס פי על יגזולודדך
 לי(מנסב tbSDil ע% סקנסס ט טכעע ססכעי( טכסי כפי 0יו סעולופיו וכל ית' כל l~bb נכנעסיס
 , לע הילך סכסהז 5ת bne" סי% היאבס עלניס רייר( bS1 י ע~ו מנסס י(עוכי( לות מקרמםכמי

 כל כעט% עמעמו כסלמס סי י(עגעמס י4כעיס וי.ליוכיס עעכו, נעלס סיס ולע עו3 יגיעותגי
 ממסע לעיכנת טי%יכ עם למסיס לע3ע שלו סיס נרשע סיומו אק כל ושסר מנס 3עפ3מסיא

 להדסיי, כטופליך "עק3 תועמס 3ע"ט לטתיכו נמטרו " לענין כי לועל וקכז3 טצדט; טכ%'לע"ע
 ומהשטני )כח( לעבין: 13ר( חח לשיי ס0זכיל משע הפ יעקר עס סנכנם 3מץט לצ טנמסותו

 סיא מנסס bpnn IDnD "י יש לסעיס גמלו ועםען כתו עטען יקלד מסען יעקוםדשורץ.
 ערשות עגינו סקרן עפעגי ולכן טסם, למיקון כ"% לטעום מינע o~tw כי לעולס, 003 רפספעל
 י% "יינם ו3עטעני וכן יון, טל ביסלי זו ספילטףי כעו ל"ע( )לקען עוטרך יימס 50דן טלסטענח
 י"ס טקסי תטסעות ומההיה מוסג עלון מסנר תסכנ %א 0נ5יס מטעות גל כי %( ף)דנאל
 מולי( 6טל ry ימול 3%ו עקום על יורו חולשם TW~ 16 D"DD 16 י(יסלונר( השתעמס3ר6ט
1)bD)ר.גשו3ר tbt~o כעו eWb 3ימ עלת ספעאסי עכץ כמעמס ט3ו עקום קיע0 3ית עמס 
 עומפע: לטס עטיני טסטנ ככרטס יל6 )לור"( י(3י6ס, ניח ע613 60וכ, 3ק2 ע16יליסס,
 ל3*ס מס ו6ס טלס טסעעו ל( )6יו3 יסופיי עריסי וכוג כעו ע6 ר3ף לטון לו3 דק.ורב

 : )לורס( 1bWD Yuo 6ל6 ככולו רובו נתעלו מכעיס גלשון כו3 כעו 6ק0 סכתכם נלסון לו3כי
)כס(

 ועבדי
 057 ות%3כ תיוס ושלע תסלוק ס6תס ל6 ותיכוה, דגן גלונ גככתיך עפם.

 יעגיוך נעכיכס3שי 6עכ וכן לעניים. לך ימיו ושכיס 6נל נעסוק, מינן ועבהי( מוליכן
 איור. ארריך וכוכעיכם: משמכס נכל וגני 6על 67פ כעס 3פקן6 ויפוחת 6כע6 יפנפן57ינת
 ורסיס כאי לניס על ידיי pnS ושעל עסס, 6סד כל בכוך. ועגלכיך הע הכורי חים עמס 706כל

 לערץ 6ין העכס יוגעת WDb, עסס טיענתי יתכן כלל ירך ~os 16 3מם טיח ככלל,כולס
 וכטסציכס מכלית לסט עדין עסכיו יוקש ל6 סספכסףס סוך, גרון טנ6עכ כעקום 1SWb1 ר(כללח2ען

 מציוץ. בא ועושו %( )רתשק(: 9Wb ו6ח7 705 כל על כי עימס 6מז יעלע ל6 ימייחלטת
 3פכקי והעכו 5סר. עעקוס סיו עעעע" עטשת 15 %מן. עפכיסין וסיו 5"ץ כפותי עמאהןטיסיו ללוי ססציס ען טכתעכ3 שכגס %לו נמר( ' סנאי ע37ל ט0גי6 ליערות 33הת י %3יו לוער כיף40

 אתי. יקום abJ) לעעפעומע: מת% ו6ל עין לע Db ODS תלסס ש %ע"ת סמרהש לוסוכשן
 עפיריטייע

WDtS; 
 6שכ *עק3 י כגעל סע! לענעו הצפנני תסכם לסת סו6 מ 1 יעקנ טיעכ נ6

 6ם ימטינסי מסך עמיו על 6זס סיקוס 06 עמניס, נ' לס ים קוס טעלת עפני סנס ג6קוס
 על סיקוס לSDbS 6 ע5עו טבען פני נעכין % קוס לפניו 6ער Jpw1 עס, לעעטס %עופימן
 3שי03 משת שאכסס וטפסי 36יו י3ץ לעען כ6י קום מפך טר61 ט3ס עלס סוייף לכןרנליו
 הרככתו; טילטל ו3לנ7 עווד % יוטה יטל ob תסס ל6 עסו לולם סטכן, כל כרכך ל5גצטירלל
 לזז טמא 3לט עזעס 0א wnbu עטו כי DS, ע5ע 6על ועש ענקה ושלס *עק3 6עלהע
 סתכהצס ל6 העקנ דעי ליקק יקלט שעטו כי 36לסס ללכת Db ירט וייירא שסק סל שהצועיקר
 עטי הפכן 3נך, עלת סטעיי ויפקנ בכורך. צנך )לב( )סל'0: %קח bb* 6על ל6 לגן3כך
 סנכדפ 5ת עתפל0 עפו טנזיי 7% כק סעסכטיס כיעת כלל עכירת סיתם "bS לעסיס החשאילפי
 יעפפית עעלס לק גדי bS י(תענתיס לרייפת 1D)D ע75 טעטו 3סמקכ, כצ" יעקם 3י(צם

פגגטיס



 פזבראשות66
 נזס ל6 סננכולס סגטעימ עעלס *גל יעקני וכס נוס ורק י 3נץנכומ ט ע3המ טסיםטננכורס

 כי נכורךי גנך עטו 9Wb לכן לעסו טניס סי ירוטת הס6ר0 יעקש וכס bS ונוס טנעו כמיעסו
 סגנכויס סכססית נעעל0 רק (כס סל6 יעקב 36ל טניס. מי ירוסת וסיד ככור סו5 ל36יו 3ןלעבין
 נכך1 עלס ססעיט לכן נןי סנתורת מניס פי ירומת 3עכין פכור וסיכנו מנס 3גסעיתל6
 דפוק )טרעקק( סגוף 6ת סעזעזע ופספס ורמת סח7 ענין  וי  הרוס נפרם 06 יצחק. ויחרד)לנ(
 מסיי דנכ o7bS וכסית6עמ עסו. ob יעקל ob סעמנרך סו6 עי עתמלס עסוסק סיס כיע6ה.
 עגין כחן "ל7ס למון לפרם נר5ס יומר לכן כ"כ. ג7ולס למריי( עקום *ין פני( עד נועקופק
 גוס. ופליאותו ינמק ממסון וענין סקולי וכ"מ ותוך *ונקלח כתלגוס )עלסטויכען( ומעסוןפליקס
 זס ליגע מסיו סל6 ו5ע5יעי Inrc כיוון על סעגיכיס *לו כל סו7עגומ לאס "סל , י(לי"צכע"ס
 , עתי 6יפו6 טע7יין יר"ם וגו' ס5י סו6 *יפות עי ותעל גדולם חעי' ממס לכן ניע*, כעל*גזס

 י55. '65 6ך סכ5ער יו65 וזס ככגק זס b13S עסו חומס ממם כמטל מפתח *מל מנקמרכע6ערס
 ל33ו עם כחסר וינרכסו כמסו למונע עכל ויסכל ויני" 5י7 יעקנ טי5וי כעיניו גדול מל* סעודןוס"

 לפרס נ"ל  וו נונס ועל ע"כ. חליו, סנרכי( 3Dk~S לו סימם ס' ונ"מ כי גזר לכן עטו יכףנטרם
 מעל עי 6לס נר6 עי ורדו עיניכם ערום ס6ו נלסון י ומסיפות מעלס ענין וגו' 8יסו6 עילסון
 לסון לרם"י ססו6 וגו' סיכיקס ל6נרסס תלל עי סמר, כתו סכסקפס ז6מ עי סדורומי קירץועמס
 וריו כ6 סניפו כלוער וגר bl~'b עי סכ6, כן גדול, סו6 וכיוס סו6 עי ר5ו כלועל ומסיכוםסגם
 1ל* סעטעעיס S)1b 03יותי עטו bSb 53 פלי גדרך 7רכו ס' סייח 8טר 60יט זס עעלמגלול
 טיעסס נפנס סיתם )נססס ונטעת כלו. ס7נר ועערנג ונעלער סי' יז 63 טילו כי מנרכס.נעם
 סמינו 610 5יי" ס% ~blk זס. 53 הרגע 3(1 יעקב וי65 ס3רכ0 כלס 7כ5סל גלול, 53ע5וס7370
- 5יד0 עניכי 3טינ סיו7ע עמו 6מ לסק7יס עימל היייי בעניניעלועד  סעטעעיס ס63תו לי; וי63 
 qh ')hD עכל,, שרוכל - וננמיקות ונעטעוסיס נס*לומ נסעומ כעט זעןי 3סמסכמ כעטם אגס
 זס וכל מסניף. סעטעעיס עכל עלטעוס מגממי ל6 , ססעכהיס *מל לסוט גלתי סס6וס נעדרזקן

- כם7ר זה4 5מר זס מלנס זען 03עסכמ כעטם וס6כילס סעטעעיס  ומיקוןסלירס  נס ו*3רכסוי 
 3י*מ ע5י נטול %ס ססיומ נכל גולד ול6 לנני. עס סיס כחסר למככבו עכוונס סעס 4סיס
 לסזרומ יעקר, לעעלמ ימ' סעקגומ "SD3 גזור 7370 לסיום נרוריס olnD1n יגס 5לס כלעסו.
 b~p *ער  וט דרך על סד3ר סז7ענות פלי5ום ועל סנרכס. לקנלת וסר*וי סעיועי סו6 סו*כי

 פירומו h1D'b 7עלמ י'"( ת"ג )בקן ולע"ס ז0. נ7נר סגעסס נפול bSD פי(תפל6 גדולם מר7סויתרי
 כעס כלוער *ונ6גווע(עכ7ע( )7ער פס ס6יגגו זס ווי b1D'h עי טעם יסים י*( )כיכט כחן*ין
 03"6 טיפס ונלמ כמ3 וסרע"ס ערס"י' איפוא. מי מלפכי: מרגע נזו טיילך זס סו6 וחטונגדול

 וטעמו 6"כי נעקום עטעסמ q~Sb q1D3 עס bt'h *ענס לועיס, סם *יפס כעו *י0 נפקוסעסעטת
 6עטס עס 5עכ טעעו *עטם, עס b1D'b ולכס וכן ליר  לי טסגי6 זס סיס עי עסו ס*תהי Ybכ6ן
 טבעי לסי ופירוטו למוספתי עגינו גס עלמ יהיה. ברו גם לך: ממועיל סנרכס סי5 עסלך,

 י סו* עי הומו היזכיר כמס לכן מיעמו. סל5 ססימ0 ס3רכ0 *ליו עכוונמ סיתם סל6 'ומברכסו
 רדוי סיס  וט נוכס על 6ונכס סעפרסיסי כ"כ י ורעת 3כונ0 ליומו 36רך כלוער יסיס בלוך גסיעל

 גס ועלס מייס, מפסוס מפסוס כייס למינות עק7ו7 סי7ענו כעו גרוך' לעלס יסיס עלמלסק7יס
 למודר ימורס גס  רפורט כו6.  בבי יולט ולטס כ"5( יו"ר )כס כע"ס י לפרם כ"ל לכן לנערייעיומר
 צרוך גס סכם כן כעו ויעלס, ימרון נס, וטעם 73נר, מיסכו מעלס ולנוי מוקסם על ויוריירומס
 פסועם נרכס ל5 געזעגנעע( )גריסם5רטינ עליו. ממך פ76 וסעטונ"מ מעלימית נרכסעעעו

 זו: כינס על יורם נרוך עס גס עלמ סיחרר ומעקף תעלס, כיתרון כרכס כ"6וי(7יועימי
 rb1 ערעס, יקלט וזס לכורך עסו חככי ע"ע לועל עמיו סקל טסתי* סר36אע פי' בטרמה.)לה(
 *7ס טוס ולגגומ למ"ר לינר מעור צעון גפפו ולס5סיס יחמק 35יע לחסור לגו חלילם כי נכוןז0
 ננכוס ל37ר עמס ללעוי וכי סק7וםיס, ע36ומיכו כז5מ תתיעגו ל6 מסורס תם טונת, 5hlk~Dף

 מס עס כייף ערעס טס 63עת כי וכפירס"י' נחוכע5י נערעס וייקע ban וספיר מלילסיחרירו
 לטופ, )מירזיכט( ערעס לפמ*יס למס )סינטעלליפט(' לרע 3ערעס לסרגו ולטוי לרע סעסעעיסעלעס

  יחמק מסנוימ 013 יעקנ עעסס כי לטול, כ5ן יסעס עלעס סס כן ערעסי סכגמי תכעס*גי
n1P1tSולוס ג7ולסי bS סס צנחת עיקר על כמנוכן ו5ס יסיס. גרוד גס 5ער ו76רנס עליו כעם 
 ססורימו רסן 6ומיומ סמי לרס"פ סרסו עיקל כי br7, ללעס h'i~D י4ממ3ולס SD גע5*גו ל*ערעס
 , 3יס רסס כונו ס(ריק0 לסור5מ רע0 פעל 0וט*ל ועזם י ססמלומ מפך סזולמ *ל כערך ס37לננסוס

 יותר טיסול כדי לרוס כ37ר לזרוק כטעמכוכיס סזליקס יופן על עתה וסוף י קטת רומי לחיירעם
 ספרן על לנתר רגלים לו טפין סמולע גצך* טעי"כ קסם כיורם סיר" לו יטיס ופז י ללועסנכונר

י"וס



גז כזנראשית

 תתממן פ6 לפקוס מפקוס %ת ה5ס טכטסא מנועמו טוסן ע"ס נו, סיתם ל6 ולפי( כפוליפסי
 ; נקמי5מו קטם עומס סו6 60שן סנזס פפקועו עלפו ועטליך מנועמו כלי טיכס ססניעיים טנעיומיועל

 כמופעת ענעו 6מ 0760 סנ5מ סירס ויימלמהש סעלע0 ברעש ענין יסים י(עגיגיס *לס גלוע0יכנת
 מנוטל סגם עלינו; ולסתכמל עלים ליצצולל סי6על כעבין וסמלכם, חליקס ממ3ול0 עיי זולמו עניןעל
 סרס זולמו יניכס סל6 סמנולס סעלפמ וסו* לרעם, נין לספסו סכוכל 0ור6סו עיקל יפוי למיגס
 י(טונ נדרכו לו יגיע bSn ע5עו nslui תמנולומיו "עעליס לטוכס כין להעליס, למרע 5SDIDS"חס

 nbhs1 )6יכעללעגוגנ(. עלעס מכנוס ויסים  ירכו, סכין עלוס חכעמ כעכין זולמו, ללעם WS1פסחי
 י ופגית cn55CS נין נמסים לסטמם סכרכם ממסיס כין עטוי לרעם 0יתס bS כזס יעקנססמדלומ

 סענודס ס0י5 0נטלס "מ תחלם נגזותו לכלום, עסו נעיני ר5ויומ 0יו bS גמסי1מ ששחותכי
 ס5למומ גס נעיכיו גזויומ נססיומ סיי5למות לו 6לס 6טל D'bi1 נמסיומ, לס45ומ 0760 6מספכסרת
 ע5ד וטס *לסין מס ותמטמי וכמסמי D3~b מן כערפל , 5חליס ולרעת לרעמו ל'* 6ינסוווגיומ
 לנתכתו ר6ו* *ינו סי(פקנל לרוחק כורע סיס ob כי כנומן, ע5ד כי qb מלפס כהן *יןסעקנל
 blb'S רק סיס bS ליהוק יעקנ דינר 6טר וכל מטופס, טוכס SD'1 למשפיע רעמו עולס סיסל6

 לשים נרכם לתם סעכסול 5ת עור למגי גתן ולנלי 36יון 6ח 5ער לנלי 6גסי' למלי7עסתפע
 וע65נו וגג*. כז0 סלקו עקלל וסיס סעקול*יסי פעעסיו לו נודע סיס 06 מטג6גו נפסו*סל
 *'( )6יכס רעוני מפס 1Jcbni  קיסמי נדול0, ולתעלם לטונ גס תנומר פרנסלמון

 ו6ימ"
 ע4ס

 3י פרפין מיניו רעוט 0עס לסקנ"ס, *ומי שתסנין מסיו פסתעי קר5 5פמ נכני*י נרנס,יומס
 לסקנ"ס ל6סנני נסגיל bib 3נ3ל ועעסרומ מלוויות ים וכי וונעסרות, מרועומ ממריעו ליו5ועריס
 , ל'י ?h תכעס 6ני 6ע65, עזעומ ורעת עלתם סכנמי חכתם 6גי 3'( )קע"ס ונעכיוסנ"י יע"כ

 יעקנ ושמנרך b~ih עזעומ  ודעת עלעליי 7"יסו 7יעק3 נסדיס *סתמך דמכפס וכגין לעסוליס ל3ככ* עשומ  יעם ליס יסע , ישק יNbb 6 פועות ודעם י מכיס שיסו יעקנ י6 פלפסמכימי
 כמלגום מכעס ענינו ירחק ס*על תלעס 7לטון פנו*רי סגס 3רכ5ן. *יכין כל עלים וט6רות35וי
 ככור 6מ ומסמיל 50דיק 6ת ערםיע 6תף( עעס ונרעם ענין כר36"ע מפרסמו ו5ס וי3"ע*וכקלח
 למונס ויסלחו טממיס גטומ*מ סטקועיס סנ3ליס ל6ח7 ותמם3סו מפיפס עולס טניס 36יגויוחק
 וטנע ס' סנ6 0גס סם ו'( )עטלי ג*פל שעליו שמיס נין פיגיס פסלם 13 לסיום נלסוגוגכסל יצעקי 60נ סיס לסירוסו זס ול73 וסשה. נ"ע לש'ו ולועס י(חעורחן ען סטו6 סלע לסוןלדגר
 סעופך 63נומ כשלס ולחסוד למטוס יסרבל לגלע חלילם otnb, נין פיכיס ופטלח וגו' נמסוחוענת
 שסגי סנן 6מ לגנות טכ סכיו היעיז נרסס 6ין פעמים. זה ויעקבני )ל0 : שפקוס נעיני50סוניס
 ע*7 שלגיל ושכיעס עכוב לטון ג"כ יורם עק3 טלה כי נ"ל לכן מרפא, *ים כסט ולכגומו*ניו
 מרפו ל"ז(, )6יו3 קולו יטעע כי יעקנון ול6 כפו סעממען(י )5וריקקי(*לטען, רגותיגו373רי
 יעקנ פל לופסי נטור  תענין ו"ןס  ביימוי  ויכיפס עכובו רשל otbn) ,(VD עמיחןעקנוח
 נעקגו "מיזמו עיי רשמון Db'1 י5י5מ ולעכב לענוע %ס ר"ל  שקיוי ים פי3  33ין ,  י"3(לסיטפ
 ענין וכן )מערזע(, סלנל שחורי עבין כסולמי סור6ס זס נטם fb וים יעקב, 3סס נקר*ולזם

 סי0יaltnw 0~ על ל10כות עמיתת מעונם יעקל סעו קי6 סכי עסו ושונר ו0עגיעס;0עטנ
 ימול לנלי סעפיסי ועכבני ענעני זס מנס עניניי ככל *ומי ולעכב לענוע וטבעו דרכו כןמוריד
 סלטם 6יס מעז לקח. בכורתי א% : 36י נרכס גס עלי מחול ולהל נכור לסקלה סגכני טסעלי
 לק כי וכיופה ועפכל כעקח עמכו יעקנ לקמם ל6 י3*פמ לקם מכורמי לספר *כיו כפכילסקר
 גסן ויעקץ 56ל כע3ו*ל י ספקל נינל מוכס נס וכס ויעקנ כספקלי כעסם 30כולס 5ת נזומןע5ד

 ושמורי מגיס עטעסומ 6לס מיגומ טסלס עלע7 ס63חיו רניע טעם אחיו. כל ואת )לז(לעטו:
 0יו ס5ס לענדים, לו גסתי שחיו כל ו5ת שחיו, ולכל לך פי' Db'1 כל 61מ לך סעתיוגריל

 וימלו %ן ממתת , ניטעים 04 7וגע6 לך; נעלס pnr טעס 16 סר3יע סיס לו כממי 6לעתונריס
 וימרו "לן ממסח ול5חריו, לפכיו עמונל סו6 כי עלעד טניסע סרניע י יחד מנפש %דק0יסע
 סזמכיות י(עונומ כי ננוסר כ6ן סטנתיו. ותירש ורק : )כלעם( יח7 מלעש וסקס יסע %רקס,יסע

 16 מסמס, וינרכסו כפלס כלל מעיקר כי סנככס, עיקר ונוננו סיס ל* יסק ננרכמסענו6ריס
 5ע5עיים לק סטונ עלס opb ס0זכיר סזעגיומ סיונומ 35ל סס, כענו5ל נכי ריס ר5סנפלס
 לקיים לו קס0 י סעדופומ טו3ומ "DD עעט סיעורו עי כי , למס ועחלומ סנפסי ססלונומלמסינו
 עעגו נעכעיס כפעט ספ5ות ס5ר וגס ועעטרומ, מרועומ סק7יס וגמילומ כ75קס סמ5ומ,רוני

 וקסת קונו, דעמ ועל יעמו על 0760 6מ עענילין עכיות כשאערס וסנעיוי סופן מפקרי ונוכס3סיוסו
 ונרי*ותוי מזגו וטלפומ סזפן ע5רכי י(חכזרוגות עכיכי לו יוטלאו ל6 5ס סגמסי טלפומ לסטינופ*71
 סיעלח0 % ועוזרוס קווונומ רק ערכם, עש OPb 5לס כי שחכמיו, ומירום  ודגן 5פרלכן

סכפסיהן



 כזבראשונתז6
 לך לעטות עי4 הנקם ~b1D 6יס אפהש. ולכה נכון: יקיוק וסוט דוי( )3ימ שאל"מסנסטיחש
 ונעים)רט"(

 )עקי
 י6( )ניכע כ6ן 6ין פיכוסו DSD7 b1tb עסו, ז6מ 6פו6 כן 5ס "ש( ע"ג

 ניכעס שקע עון לך כין 5ין כגועל t~1Db לך ס7נריס, גדל יעקנ 5ת שנרסס 05י 0א,סעעו
ftw  לניי *עמס עם עוז ומוסיף ז"קי גסעס 6סו5 כקוד לכן 9Dbn 706 נסלק ונזר( ייך( מיל

 סל6 706כלועל
~bD) 

 עקמנל ססטפ עיל טהשטני. הבה )4פ( : לעסומ ניני עס יעקם נלכמ 6מל
 וערטל 60לן1 ועסותי אטעים עעל 0י0 לקמיך 3לכמי 5מל ס3לכס סוס כלועל סלעיק,דגלי
 DDnn עכ"מ 0גס יסרבל לקרן כמוכס סימם 5יוס 6לן מסרי נסכוגמו 6ל5ך ומירש U73DDסלמס
 סרגך ועל ' יקורן עטעני סגם רק וגו' ס6לסיס לך וימן 5ער ל5 ללן אכלך גס מנורך lhbנהגת
 עלחעומיו לועס מי.0 יק 113", בענודים טחיך 5מ תענוד טל1mS1 5 מענוד 06יך ו5תתחש
 טהשמני ול: י נניס יסרבל עלכי לרוג ענ7ש 76ום סיס 53עמ צן ושענית, ישעיטומיגים
 תוססי( טס עסעני )כי עוסנן יסים ספלן עסעכי געקוס סע6ער משור מהשבך. יהיההארץ
 יסיג מעש סל טיני נעקום וסיפורו עום3ך, יסיס על סעוסנ 16 לך; ירי עעל ססעיסועעל
 ססעש עמל 5על ויורעשו י(עקר6י PDS מקרת 03 לססלש מינות מוסיף נני6ורו( )רה"יעוסנך
 370יק 0לנךי על ג"כ ומסיס לעטרי כ"כ מלסרך ולolnno 6 עפל סת0יס תסיס, סרנך חללעעל

 DWb37 olpn )ווי0נ"פן( יסורו olpn על לפרסו קלס עוטפך עלם גס , חחס א סנפר7יספקונךס
  7עוסנך כ'ע לכן י(רל'6ן מסעיר כעו סעס' סו6 טעיר סל *גל סענס 5רן קינו סעיד טני4רעוטנו
 *( ""כס נמס למסיג 6'( לנוטלי תסרגס ממש עסונמ ל'( )יסעיס מוסעת וגסת נסונס עלסוןסו6

  "וגו  דירן לסטנו עסמוקק ~D7bkl געור גי י עמיסנמ ס76ס זעת טנא סענוקס על6מטענינס
 וערנועי נעגוסס וסוס נו עמיסנמ יעמו וונוקסו 6ל וכסטניע שלטול, נמכועס סו6 ספניעיו%0ו
 ורנוניי, המלס נוול6מ וססקטס נעגאס מירוס טטעעו יי( ישג )וכריס ירופליס עוי ויס3סוחטם

 ו0סקפיי ענו0ס לך ימינו 60רן סעפכימ עוסנך, יסיס סטרן עטעני שעם , ומ5ל0 ומתג טסוכמרנס
  טסנסעים qh עוטנןי יסיס ססעיס עטל וכן נעטריע7יגוננ( )7יינע עכוקסך DWSW3  יעמךליטב

 c~bn 6טל כל עלססינ נענע תירס ל6 ועסנתו נעקועו, 3ספע יכוה ספל 53ר*ך, עליכ7גונגעיס
 טע" יקי )סוסטיס מינם ריס עלסון ססו6 רל תריד. כאשר והיה )ט( : זעמך נימוכינפסך
 ל(, תלעיס 45ך עת נט5 ל5 ריגו צן )5ט7%ערן(1 פטלו עעקוס וסנ7למו דיר ספרסמלרכתי
 טעסליסין ססלעו7ייס, סגלסון ספמ ל7יימ ענין וסו6 רט"י(ן )ע"ס עעך וכתרחגהו ננילכוכלוער
 עעע ומרסק 3pD'D עלעך מפרום כבסר ופרקם, מריב כ6טכ וכעס ; נמנור ינוק עעקוס6ווצ
 טלין כ6ן לו 3י6ר מענדי 06יך ו6מ מסלם עליו  בירר עס ננד עוי. סליו עסוענ7 בינך16

 הכע יסיע עוטנו עקום ינכל מענוי היצלע כס 13 יסיס טל6 עי לעולס ענדו לסיות נוי(עכות
 כטירליי 6נל נסכוכמוי סייול זען וכל עסו י4ס0גרומו עת כל רק ענד לו שים ל6 6גל ימחתיו
  )ויסלת 1bDD "על  וללשן ; טענתו עול 11bS mne rb ppD דילמו otpn 1לער4ן עעגולי(סי0ק
 , ככען נקרן 5סו סיום לנלי עבט ממירם קמיו, יעקנ עסני %ן 6ל וילך וגף עסו ויקםלי1

 מסורס על יסלסל כטיוצנכו כלוער לער, לטון מריי פ" ולם"י סס0שר4 ממנטל ע05יו 5יםונססר7ס
 י(2ורס יקייעו נין עסו ועוד ספטפי ען רחוק  1ס סלמס עליו וכמג לס*פער. פס ממסון לךויסים
 נלסון סו5 וכן מרקס, מריל סי' וסוט כסילסער. לק יפרכס ל6 ונכמונ ילפערי יקייעוס ל36ין

 סנרכם על סילול אניו. ברכו אחשר )מא( עולו: מפרוק ס' בירכי ללכמ מרלרי כאסל וסעעועלגי,
 סיס bS לעקמו ונכימו ענרכתו, תועלם טום עקהם סיס ול6 36יו גרכת על כ% פוסס סיסל5 סורי לסע 637עס 6ניוי ע3ככמ סע7רו על י(תרעעו סיוכו סלסונופ ען וכיחוס תענו כלקלס5סר
 לססיג ססמילחמו על לק תימס ל6 יעקף על סעסעעי( 6גל מעיין כירכו לרסוסו 6גיו לעינירק
 מ וגן גן, עמנחס ופטוטו 6ער וישעין ערסתי י. טתנחם )מב( 0נרכיי: ולקבל גלעו5ת
 וכעו לקסמו, סעקוס %סי ויס6ל1 כעו עליך עמנסס פרותו 16 כ( 6' )טש יטי לנן 6מי4נוטל
 עלעו טער6ס לך כמגסס סיעס עיעמו גרפס לך, 6ורנ לך, כען מנגוס ו6וכק~ק לתפיו,ויפול
 ומבגס עעגו מטסטר טל6 כדי ע6רכ וי61 נסן, עקפים תינו ונטילו סנכטמ ענין על עט0סלך

 כי זיך( )פר6ר(לפ וממשל עמישר חסון עתכמס עפרם יאימי 7נריי(ס ולולי טלסוןי Sbריעגין
 (1SS סנרי וגסעמ6י מסנ0מ6 נרכמ5 3ק7ים שרו כי , וס לענין נמרס 11DS מעסו nSDtoעיקרי
 עד )מה( : ער3י נלסון  חצופי סר*ס שעיכר עי4ראס ישומי וירוכס י ומסלם ט03 3עכיגי ג0עסלסון
 06ל o17De יפיס טנעסכיי סקטס יתכעס מסוג כי עי מס תסג 705יס שיס אחיך. אףשוב

 לפעעיס סנעסך ער(מעס סקל סיף גס סוג עי עוד מסעכ3 י4קטס .ס0עס 0נ0מ וימרי(עעסס'
 כל לתוקפמי עבינו שניכם. גם ולקסמיך: 6סל0 16 נעך 30 6פו גס כי וכמקריס רסיס,יתש
 סו6( גס ילד בולסם )נכס געשי סעפרטיסי כ"כ *מיס גס זכוכו נס וכן חנרוי על לרנומ5חד

מעגת



נח פח טבראשית
 ויפקג נעלס פיקוק כ* במדבב קצכן וטמי3הש, עפלם וטולאתו לנר, שם לפעעש מא שט"מ
 6נדת ועל י יתכנס 6גי Ssb יעי ייט ספשמ , צעק כעיתם יעקב סכשמ פסו מלס 6טר ,3גס

 : סניכם נס לרעל ניייפן( פמסמנגיכפן (bV סטט0 החשטס י(עעוליסטניי(ס
 סם על 3 סם ולוחת ייפקום' ע36גי 6מת 136 הפעי 0פט" עפיסי ייפמ יש!יסי מחבף רקה )"8(כח

 6נן ויקמו , יתפס עכ6טדמיו העם 6נן סקס למיכומס לכמונ לו עימס פלנהכי
 ל8 ממנשמיו מינת נס י'ש(י )טמומ מסמיוהטשו

~sb' 
 ער6צמי יפסס סלמי כללי שיוטס

 יפ65 נכחשים וטעפיין פליוי סכ6ע לנכש לכרם עמסם סטתן י3ל % bb 16 0כתמ bbמ%
 הקפ וסעי מסאיוי ל6 0כ6ט תניוצמ סימונים ס7נכיס פל טפל מ6ל פס שbh 6 ישכיעי שדתטלין
 0פש חמת 481 סמלן מגא 6ת כה(, )ם'א  ט8ג ltnnke 00אם נמסת ו6ת כמנית 6תית
 גני כתיג וסצ7 הפיס, %פסס 0סנימ על %סו Db טפול ט0כיס סקרכן )טם(' על6טומיו6טר
 ערול נכ08 ש פנל י העם ויצל עיס טפסם קאים מנס עד6טהיו וסניי ועע יצ( "יא%וצ

 ע36כי כניס מלקם לדומעו כיעס מנכת לכן סר6ט, סנאית סכמתים סי3ריס הכלמומיו יפסכי
 טסטנ חלת(.עס פכנלחציו סעורי כי וכרקס DNhD), נע63 טל6 )פטקע לעלס יגש נלטקלא עכ6טאי מע% ל6 א ומירס * )פושע( כפות סיחן עפם ללהטו קניי עלט נעץ ופנקןהרקום
 PSik1, "ם8ספ : - ew %כנלאע עשס נם 5יכ יי4כ5ט ' : DDDa עי4 עכ6טח2יו סעפרמיס ולש"מי4כנליס,

Yb4ער ow ייי( שינאו ט6על עם נס גלויי טס סיס 1ל6 כרוס 60פוכ עכגלומיו ננה( נ8ב7כטנא הף6 טס. ככ16אצ וי% לרנליו סם3ינ ע0 סעעעו כרביי , קלל נסמםכפין ושכנלאי r~p) )1 
 * bnkw סעכץ לרגע YD1~b)w 5ל6 ל6, כעאס מסות יטו* נעא שע6 * עשחחע%י

 6ל" תע סמקףס~ עשנני 6סמ מקנניי ' יקוטע כפפרטי ניע N~bb ר חצ% וכעלס נתסרט6ענס
 סכנפגי ע3נומ ל3מ 6טס מקם ל6 כלי לנני ול6 ע36גי דסמינ פפפע סימי4, עעס 6סמ 36ןטס
DDbונפנס עעיז0 למון עלע. נצב )ו( : ע0ן bS רפך קופח נזקימת 0עפיי0 פל יק6 יטפפו 

 שפלת 3ין )3י6טע%", ר(תפ*מי תפעי על נס יקמט 36ל וסיטינס,0טמגר4
 סטירה"

 ובבעוט,
 עליסס עלצי וסוט יו'1(, )טס מלפס למג* פולריס טין י"(' )סף6 מעלך לסני ועע07כפו

 qb 6ניוןי ליפין יפערו וי4יטועי.י סטשכ שעליות נין ובלעוט, התילחם מופליות טטלסי6כר0ם'
 ~0תחצלחצי, ליעפי נס יטפס נמנם לעה וכן וסיסווצסי טעזכ תועלם ספניגס לי, עעיספכיתי
 סלועי נרסוק כש עימעסק סקמכ0, ענין סיול למועלם טסו6 נ'(, )רוס סקו5כים פל סכ5נהכפל
 עוטי על סמסניס מועליחש ען וכיופם י4על6כסי הנמסטל טסיו 6מ 6ים עסוק סל6 כייעפ3לו

 סכ5רכיס סלמו7יש לתועלמ עפייס נאכ סו8 לעי( )סף6 עליסס 3% עוצי וסעאל הע0על%י4,
 ספייתו פקייי על נמכ טוכס יטעה pS1 עלהיין, עליף e*p טעותך %" לכן סכט6סילסטנת
 טכיס כמו )ל6ג7סע?נלפ(י לעיינם ומנזק מסמקי ור4כסקת סמוע*ומ נייסאמ מעיי עינם6סר
 ככקיר, כל עמנו נלקטו ונס טסיו, עטו עפני. גדא געת טי4י0 ויעקל ל(; )סה6 נייכיסעצל
 6א עקיוטמ עמכסק ע6נומיוי נפכי ו0יי4 ניסכי ונס' רדל טקסיוכמי

 תפק אין iS"DS לי(תטזי
 ויסעלנו נעזלמו יסים עסמנךס ש ע6מ טנט5ס 3ער06 לו ch~n לנפו, 6מ %ערום טיו 6ל0סכל
 5ער לכן , קליו סט" 3פ6מל כעוזכי וגלמיות זענימ2 ישע131מ ס30עמומ ען וכלועס ילך 5טכנכל

 כט"י עיט ולפישז עורסו, לימין עועי נשם סמקוס כלוער עליו נצב ה יצה כלל 73וךעקויס
 טסור6סו %ג נלטת נכלל סוS5b 6 י(עקר6, לטון על DDP1D לטעכו עלס 6ין לסערו, עליו%נ

 3% ימוכגס געיכט. וכישימה יעקב על כא' סמולם על ט3 מינו עליו ותלם , שבעלותיעעפי
 לך נסים יצמירו פן טמא ילבין עעמ7י 3% טמלגפו ויניע אתקלס 3יא(י 6יטס )טע6נ7עליו
 סיס 0' עליו נ5ג כ6ן צן 6יינען(, )3עכייעעןי כרמוי סכל לסיב חעק תככיי סעניט כ'ץ(י)עמלי
 6סת כווכם Sb מולך וסכל , 6ינעכ'6אן( )עערלריעגעע לעוגמו עניניו כל לסיר לפכיו lmrmעסק

 שכב : לחטאו ל"י סנלמי 6מ עגטס , 0עיס yD על לצ %מ כמו וסתמכנפו ססנטמסילמפסיק
 עלי נסמך ר4סקודיס, על י,ענכ כל גמוךי 3עקוס על יט כי 3סוכי4, 16 3קלני4 טתג כעיע5".
 סדרט על טכיס לכווניי למורוי עלים 6על המנס לף(י )ריכס 3קר3י לני סכסך כעו סמא ילני

 מסיס ליגכיריס י6לע6י כעפלנו סני6ין תלגעו ושע %נקלס האוץ. כעפר )יד( : רטאטסזמר
 כרטיס 60כן כעמל לקזוסס 6'6 כי נממש, %וכות טנדרר כענין ל73 גהע6 דלך נזריסרי3עמס

 tbnSD3 י4פ%ס bib 5יט  5ףכ U)DS1~ למעפרו pb3 %5הז D3NbS  להקך עכ"פ לו ש 6יס כל0ל5
 6מ ענלרן 60רן עפר פר4 לגין( )3ר6טא הל נסמימ, וכינס נקיותם פופ7מ לעולס סחו6ענס
 ו3עכ7רמ93 לעולסי קייעיס וסם י4עולס כל Db פנלים נגיך כך לעולס קיש וסוד עמכופ כליכל

 וישגחו סכי qb ושיכיס פתנרך bWSD פפל יארוג ע0 60לן כעפל וכעך ו0יי4 קףס(3עספסףס
*ש יחני כל bb 760עס ען 0י6% מכלים לענין י64רן לעפכ סעטילום שע. ~t11bh עיי כלכזרעך



 כחבראשכם58
 סרומכי חיות לסחיאס כללי מועלת עמס ע6 ככס ופיסח נ5%5ח סנטתי מיום ליאיותס6רן

 גקוטט6י ממולגס אק. )שו( : ספרן( עמל 5ת לעכות 3ס' לך 3לך )עעעט ~DWb', 6לו0ל0כירס
o")D7hעיקל ול"ג 510. כן  5ך סוגל יפיתי כתו 5שי ועעעו כן, 5ן עלות עטמי שרננ מא 
 עפלם נזורם עסי* ט"0( )תסלים הפוכי( לעלת ודועם י סה"נ על לסולוס לעלס עמונרתq"Sh~ll נקוסטי דתרגועו שפסיס *לי נ6ו כן יוצרות, שסתר גרות כן כעו 6עמ, טעכיגו כן סו06על0
 ר"מ ע"מ פער5וויי5לע(י )6יך וכך כך יקרכי טן תמיד עסתפק %י מסעפו לע"ג, סי6 וס46ףפן,
 ,  וערגעוויעססרע )6יך ע*עת *גי וסעפו *ישן עויותיהם לעאqeSb.~1 3 כן מעלס עיקר 5כן פלס ככס י3יע

 קליו, סל5וייס Sb זס 3עקוס ש6ס סכיכתו כנוי הוה. במקום ה "ש )מה( וו*סל(: שיר0*לעע
 סיימי ו5ס ' טס סעו לסכן נו 0' יגחל 6סי 0עקוס וסיס כע"ס , טכינין לנלוי יט ננתר עקוםכי
 על יתמרט 6יך כי ע"זי סר5"ם טען וככר 0עפלעיס, כ;ע יסכתיי ל6 כוס קדוט פקוס ססו6ישע

 עוכב *מס 6מל סטרן *ערס וסג3ו5ס מס, מסכנו נרכס לו טנפטכי( ונעיד סכתונ טמריססכינס,
 לסקייס לו סיס י6'ג סעקוס, לקרוסת עינר הטינו סע*ער עלות עם7ור פוכמ זס ופלכיעלים.
 כווכח עיקר כי עקוסי זולם עקוס על מוכה( סיס 761 , ס"' ים סוס "גמקוס ולוער לססססעקוס
 עות נקמרי וכמגאל תפסוס סייס מייס מפסוס כעכין נפ6ערו, סתינומ פדל ע"י כודעס6ועל
 ט0יתרש qh כ"ל לכן עענו. סעכוון מעיקר סו6 טוס תנוטל ס'" "ים ופדסקייס י נעמרגוכקיץ
 עוסכליות, יייעות זס כסגנ נעגין לו סיס אסק 3לי ונס פ36ותיוי k~SJpJ גליו נויע ס'מליגות
 טגת6עתס 0'" "6כי תליו, ולוער 0סכעס טכתנלתס וי כנלבט לעריס ר*עונס סעס כטוכס ז6מ3כל
 סקו7עת וידיעתו קבלתו SD מכלית 1s)s יתירס עעלס ספק 3לי ססי6 נפלגת, 60פתי ע5י6ומלו
 סלולות סס3טמות עכל יעתו טסים זס, נכ73 ענין לו סיויעמ סיתכר( טשי( עלוב מכס י 3זסלו

 *5לי כתנועת יל5ס סזס"י נעקום ס' יט לכן לבעל ממפלל לולס ו3ספטס , 03 עלייתיטסו3טם
 *ן געוו*רדען געוויפק סיר 6יזט ג1טעעס 67זיין )ד6ם זס נפקוס ס' פ5י6וס ופלוסנססנם
 ונעמן D71DS כסוכנם נמכעס שול מכס על רק חלס ס6יני( שכנוגס טעמנ6י ובחר : 6רטע(דיעזעס
 סמולם יקודי לענ"ס )ע' ולסטיג לסגין נכונס 7עס לו ותסיס סלמוקיס סג7ו4ס 'סעניגיסכתומן
 *ניו 33ימ 0*ל0 סגכ3יומ סיגכם 5ל בנינו יעקד שנתעלס פסק ויין , פרקיו( לם' ונטניעיפ"ס
 tbr 3כל הכגוים, פן 1D1b ספנדלם התירט לו סימי( לן מפסיס עי וענרי טס סל עירסוונניס
 עיר עם ע*נגעלט )גיך ידעתי 4א ואנכי 6פל לכן לכנו5ס רבוי 6יגו עדן נסס ידיעמוחסרון מעיי עי טכליותן עדעות עוד לו ממקריס נעיכם ג7עס  לנן העליסי  1D~ki תפיס שולכיפדרך
 ענין ידע נלסון וים זו. לעעלס סריוית סי7יעות *ל סגעמי ל6 עדין יכעס וויססעכם56סען(,6ן

 ל6  דתרנועו סי 6מ ידע סרס וסעו*ל גי( )ם"D"W~ 6 י יומו ייע 7נר סעסיג כי ' וססגסמכרס
qibלי *מגלי סבי כל וכי 6ער ידעמי ל*. ושכי כ6ן, ונעכדרסנ'" ס'.. קים פן לזולפן לפייע 
 לעיט, לתוניס ו0דנליס , מליט לעה(1י 7סכינת6 גיפף תחוח SttnS1 רככי למגרע במתכלתול6
 ועיקל ' עומלטת סלילם טסור*מו *ין עעלמ מפך עס, ענין ע5י5ות לקיום מכמתו עיקר יםומינם
 ולפעעיס סן, בענין פילוסו טעעיס סס ס0א ובע"ס ים( כעכם )כע"ס 737 לטס סי5 יםעלם
 , לתלו 6יט ויתן כעו , גע5* עלעי כל על נופל 7נר סס וסוס *יטי וסערו נל5סו q"Sbיוסיפו
 סים ל"ד( )ט"נ לסחין "ס 6ס ים, 7ם3ורין 6יס ג' עונם ממסורת 3על וכן ים' יקודוועיקל
 q~Sb ממוספת *ים לעולס טרפי וצלמון י"ס( )עמלי לסמלועע לעיס 6ים ו'( )עיכס רטע3יס
 ל"מ( ל"ג )לקונן nbc" לננס דועס זס 6ין לדעתי ויירא. )יו( עכרי: מנלסון יס תעורסנרסס
 סטונומ נכל סגנו*ס ונפי סונטם סלh1)S 5 לו עס כי ופולעגיומ, סעוכס יכ5מ מסוי יעקבו"ל6

 ופעק7סי כענין י )עסלפולכט( וסרופעות מכנוי ירקת סו6 כמן וייכף למון S~b י ס"לססג7ולות
 יסנן לצות מ7רגות כי ; ונערכו נכנ171 פגוע לנלי סימנס *3ל סנזק ירקת 13 מכומס סטיןתילקו,
 לעעטי ל3 3י1 5יס נכי 03 ויבילו סכוי ססכליות עעלת כת וכפי ס75ס עיכס כמ כפי 0'3יר5ת
 יעקב וכן ונרניס, וכלסיס 6מ וייר* י"מ( )ע"5 ע76 ט' 5מ יר6 סיס עונייסו על מנקערכעו
 כעת מנס , וסקנלס בעכל 3"ורמ ס6לסיס 6ת יר5 וסיס ס', ילפת 5יור ג"כ סגם עד לו ס0יס6ף
 נסרכם ונצלו *ל כנוד ליורי נתרפס לו גתגלס כי סי, ירקת נעכין vbn ויקרס גדולת לנעלסוכס

 ס5דס על סעוטלמ עלך לירקת ס' יר5מ לו וג7עס ס',. לפגי עוע7 סו6 נקלו סלפת ע"דס7עת
 סע5ד 5מר נורא. מה : ומרועפות סכ3ו7 ירקת יירק ולנו סגולך 6מ רוקות סעיגיו לפכיויסעועד
 זכס ל6 עלונו סונ5ד כדעתו גער לכן לננויסי רמוי יינו ע5עו ל0ם,יק 3עיגיו קטן סיסעכותכותו

 קדומתו פ5ד סז0 סעקוס ר"ל סזס", סונקוס כורע אעם ויקער ויגזי י סעקוס קדוסמ ע5י רקלכך
 כר 6ור תעגין גורה עס פלח כ"כ, 6לי' ליווייס הכינס לעי 6ף סג3ויס 5ור 13 למופיעמוכנס
 עיט( )יתלו וגעכילסנ"י , ליכט5עלבליייענד( )עללייכעעעי יעו"ם* מסלות, 3טל6 בכטלח כענו*לועגולם

ע6י



נם כחבראשית
 קעת* קמל גרסא מטס יסוס קיים6 יפסיפנא6 ם~פו חמ5 גורלי י5יסי יקטול מפbp 6פ6י

hS'tS1ט ים סא מפקוס ר"ל אלהים. בית : ע9ם כוכ6, בקרי עכית טליונומ6 7סוי 6מר ונכל 
 עדעמ סקנאי4ן סל נסכעמו ולי4קתכל למעלת מכויס לסיות 3ו פמקיסמ o7ba 7עת t(DD~Jשיר עפמפסעיו,ךיי Dlb *כדעלח כיכסק u~b )מיעל o"pib ענינים 73עתו לקש olbc יוכן הועדו יק7ועס
 ליהיריך יעת ויופין נסקול ס6יס יוכסל ספקים נוס ר"ל השמימ. שער וזה ותוחרמו:ג7פ
737Sh 737 הניעל סספימוום סעי4ולהם סק7ועהם כורות 53ותן ולסכין למעל tPb ייעל עכוה~יינ* 

 הכתוניס כיס וכגר כ*כלחיככען(י זיגכליכעק ייגעל )שסיזיסעם' סענע ם*חל ו3י7יעומסיפפליסעק('
 נטפיס סיהצגיס 5לסי' על יידרו ל'ל YD) )ת0ליס פיסם גספיס במו כפו מפיסי נמס ימיקומו

 עלג ע"נ( )ומס , קל'ס 67 סטעיס ,  תגלמי מטפיס פן פיס( )יתלו נונכילסנ"י וכן ן)סהצונליסען(
 , נלי סעי6 קעי כ6פכס סעיסי 3טס ימ' יומו לכנוס רמומנו 73נרי ורגיל קנ"ס 67 עונוסמים
 )פו63 סניגור וכספל 6קכי, עפים ק3'ס לפ"ז( )7' ונס6זיכו מפיסי ירים לניכך, ניכימספים

 מלעי( 6יו ססעיס מסמע ויתר(  הכמיג סק93ס ימפיס IS)D ג' סי' מפות ס' סוף3פכדלם3"י
 למע פפיס פמירסו גראס עשס. ספו על ספים מנקר* 5ל6 מפלסו סיסמעו סספיס Sbפמפלל

 טטדל סנלומ וסםטמפומ nbSDre ע"ס ממיס ימ' סו6 וגקל5 בריטית, ל"פ כפטסעמופפומ,
1tl~1Sb:'פיס 7נר פל' על 6נל ירחיי, פקוס נגין על יוקץ ספח ל6 נים עם אלהים. בית ימ 

 נמים שעוז ומחט מ3ימ כפו רויס(' )עממשיננליכעל מוכו *ל *חר דגר לקנל מלחוי מוןלו
 ל0סו6 3י4 היסו b1D~W דמקגל כל 7'( )המהם נפכ7רעג"י )וז"ס olnbp, גיס יניס, 3תילנריחיס,
 67ממ6 , נימ כוקנמ* מבקלון תמאס 737רג6 ומיגון ע"3( )וסס י 163 ונימו 5יס וע"ד י7יסינ
 bsi~ יתכן ואס 7כור5( פן 7מקנל6כוקנ6

 ססנמ ww3 לקרל ספוככת מגסם על 6לס" 3ית
 *פד פעניכס נכססי מעל וכפו טעליסי bb~. ויפ65 פן ליעמי סוס כ6ן מעל ומסהלקיית,
 מנעי( נפ~ומ ולמעל ממכל במפעי ולסקול ס7עמ נכמ למלם כקן 1nDWI 37רי למעליךסיעם
 לפל3י4 וגרומים ככ73מ סיומל סבכן האבן. נען )יח( : עחס ומפברק רומניות סעפת כנודנסלל
 6ת קט כפו למעמיסו כפג0גס 9Db מפלת סמ"ס ומממל ונל*סותיוי סם 6סל ס*3כיס מןלקח
 נמו 5מ, מלת למלם גלש ויוסל י )לוו"ס( להגיך, ע6מל סטעעו וי( )טומטיס לקניך סמולסל

 .למעותיו, סס 6סי 50נכיס ען לקח ועעעו סטנן, זנן סטנן 6מ כן מעיר, ען DD" 0עיר 6מכלבתי
 קר6 פקאנים טפלם אל. בית )ים( לניס: לעקום ססו6 36ן טורי 5רנעס כפו נימיר סמנןו63
 מנמשך 6טל וסס Sh. 3ימ 6ל קל6 ז'( ל"מ )ויטלמ ולסלן , ל73 6ל 3ימ קר6 כ5ן 6לי נימיעקב
 tbb 3ימ ס6לקיט 6ל עולים נ'( יוסי )ם"5 3ס6ול כתונ וכן 5ל נימ "לסיס קר* ע"ו()ל"מ

 Sb נית ריל'ם  ולרעת ספוריסי סל וסוט לירוםליס סספוך סוי זס יל ניח רינ"ז לדעמ)סגר"י(
 6יך כי זמי מטפר מפלו על למפרמים ימקטס יהיה. אם )כ( רפשן: עי' לעי, סכסוך ~blkזס
 לו ושמל י עמדי 6ל0יס ימיה( 06 פקתמק ו0ו6 , *נכי ומגס נגנו5ס לו סגלגל 3פס פסמפקסיס

 3סלוס וטנתי כמפסק פתגם וסוט וסמינומיך לו וג5ער ומסרגיי וטמר נו פקתפק וסוטוספרמיךי
 6ז 6ל0 כל לו יעעס ob פרקי לקנל ע"פ עונד זס נגדל יעקב נעמס 5יך ועור 5ני, נית6ל
 06 כמו י4תכ6י פלח מינו כ6ן 06 ונלמ ונ"ל ס"ו, סלטו יספע סמן ועכלל ל6לסיס ס' ליוסיס
 קיןי לשל טיס Db כפו )וו5סר~ך(, 5כן יענסי כמלס סעפו SJb וגתמסי ר5ונןי כנייענרו
 ליון ננוון ט5ת 5מ ס' רמן 05 זס לענין ג"כ כי פלס וננץ י כ"ג( מלסלי "מרים יס ים כיוכן
 6פן פסרס כגזרת סקרי6ס עלת וסוך יליץ סו6 ללליס 06 וכן סר7"ק, כע"ס רחז nwb3סי'

 כומי כרפכם סו* 6ממ ר"ל עפני" כלסיס יסים "ob יעקנ 5פר נ5פמ ועעפו , נ"נ( כ"מ)ע"ס
 לי ס' Lhs~.tnl 6ני 3ית Sb ו60ע31 ו לאכול onS לו וסימן סיספרני עונני מלסיס סיסיםנסנעממו
 6תלטין ל6 ייעקג ש"ס( )ויקסם נפכ7רסל'י וראיתי וגו'. סז6מ וסותן כודר *כי לכןלמלעיסי
 וגו', וכמרכי עמיי שסיס יסיס 06 יכמינ 3ק3"ס 3יס 6מרחין וכיסו וגו' נאפיס ול3635וסי
 ליעם הגאת. והאנק )כב( : ועפוקי תניי לחאפר ל6 571י וטחובי לפרפר זס )נ5פר סגינומכס

 63כן סעיוח7 ססס 5ע3וך זס כל ימקייס 05 כלופר סג7רי וכוי סמנתי מסונמ סו5סעפרסיס
 יטיס שניי עפמי 6מר סז6מ סבנן 05 "ית* סגעלס נפ7רס 5ענס סז5מ; סבנן נפקוססגנחרמ
 פחלק סו6 סז6מ וסינן עיפר t'"DS , ספעסר גדר 5עסרנו עמר תמן 5סר וכל )ני7 הלסיסנית

 יסיס נר(פמי סמל7 מס כל סטופר פונכירס( )כ"ג כתג ססרפנ"ס דע מכיר. סו5 וספעמלסמג5י
 לקיים 6יי3 זס סלי נעולם שינו DS' פמק7ם טווינו D~tb עלי הקול יסיס 16 ס3ימ ל73קמקים
 עמל לי סתורן פס כל 36עו יעקכ ס6פכ מס לזם לטיס כמ3 7עלכין ו' ונמ"פ  גיל; פעעס37לו

 כנע עלפו על חיוג כלמון כטסזכיר 7וק6 סל6"ם ו7עמ ; גדל סס לי ג7למ 5סר וגיער לך5עערנו
 ל"ג ס" מו"ספט )עיין גיל סוי bS סקיי יסיס כם*מל "3ל י כיל פסוס מיינ 6ז המנגוס5פל

קק



 מ% פחכואשףת59
 עפ%פ נים יטש ~nef יו360ן אלן עסלbpb~ 06 6 עש*ש ה"נ מם(ז הףז ונפשע י*קק
 סו6, כוכ 5שןייסש

 הצקי*
 יס6 ואז DDb p~SDS" 67י ל"צ( )ם" קאל סתם כמצנת. על9

wmnSייכ ויוחגו נדכו, סולסל על יש0 נאופס ,גפנך DIWS ע5גמ ש ולסקכיב ,גיס 'Pb 
 י 6של bh לאיין העלים וכק הכנב, לו 6עכ כל עמכ וטפחי יפקנ עכל ;ל6 מעפרת; עפכדגיכ
ff~3ית יסים ען המי 6עמכפ לפטל כשם 0לענאם עיתי 6ע6י . לע 6שס ,מ*, גדד שש 
 עוחזקת 6"י צם כעולס סיס יס36ן' O~DS 630 י3כ סוי י60י לומל %ליך יעוק7ס;נקר66לי4יס
 יקי 66כן גיכ לי כרכת 6סל ילעזו כ6ש, כ6עצ 6ץ תכתי האש 5עטכיי יעטכ עמתיעסץ0
 לגי 3ע0נ'ש 67ש6 ולעם טס: כנכים nwb צש עכ'יי קיער נעלעל ופ%ם6 6עעמכ6%

 עשל0 שם מי(יob 16 0 מלי 7צע6 פסי 6עכ יעקב לו פקס סיע טעע 5אצ עלן%פצרן
 כלועל %נס פעתי 6טל סז6ת 601נן יכתיכ כיב וכרב עלים לט טס YD לי עפלם CnDWגק?פ
ob360ן nbro 9 צל איי %מש 3א יליט ע035 טעמי 6סכDb כרב לך מתמלכי עמל לי ממן 

 ונמן גשו מילס bh ו33יו2 יי( לשם )ושלס לבסס על טען ה5ק על כתג וסכ6גשע ע'ש'השעמל
 לקסמו, לבוי (gft טסש לפי טקס לכנוי עי4וטעעפכ

~DS 
pb ו0קצה6 כ6ש פעסכ"פ כ6יימ 

 מק נלסה o~nb ס*, קח %ן כי 3ק2ו מי4י0 עסוקי בית. יהיה עכס: לס 5ין טראנסעל

 ט5עכ ויתק )כורס(, %מש וימי נפולס; כפלם יסיף כי כעו סעתסלי י6 סחין bS שעול%
 יסש חע4 כי י נסתרס ועזיבת לסיע מסייג טל6 י וסזק0 0סף0 כס על לנדכות שב 3לפעמש
 געעייס כפפם לזכוזי זככ נלסון עטני 6פכ 1(י ממופעים ספסל ממס עעה olbb הרעל כעניןכןז
 ללפופכן אעשרנו. קיצר טרקנה: ען יחיי סלנג עעעדו על לעגול טכסו סזככ כעתירתש2ת

 be91e ויעת עסועפי יחל יגזם % ר(עטט לעיו ועכלן מועט' יסף עסוכין פכי ל(כהפוכות
 מפילת ק סיין סיס כ6עמ צף סענזט סמכךמ 63ומ6 סכסכו ועט תוכם, יין פזמו 7מ5ס()למאס
 ינוב'ש פס כבאס bS1 חס 3ילוטלעי, bn'b וסכי כלטופס, כסלכם ויוצקינו 63ו60 חדו פגטכס6%

 ילר5 כ"מ( )עלכין D"ab91 יכ"6 3סלונת6 דסל" וכלטס עשס. סמולם ען טיעוכ לו 6יןסנשניגו
 hS1b: יר ניכ"סו b)'b מפס כי6עלינן י לן טיכסת bS יונך עסט6י

 עיומ3 עקוס סוס ילעס 06 נסתכל Dw עי 6ק % כנרגש הצה. צר ורנה וירא )ב(פטל
 וכמגתקלכ עעי4ס, לכוכ ו65ן עקך3מס 6יס גם וכעס כסיס 6סל דגכ 5ו 15075

 ייע ל6 נתפלט כי ומכסי סעס וזצ 530כ, על עקונמס 65ן  ע7כי נ' מריין לו נסנכל יותלליחס
DIDWb)עיכי נ' טס ומנס 63ל ססו6 ס2נככ קוים טכ6ס ער4 0גס יותל וכפנתקכ3 סכ6ס, ער 
 5סי פעעיס כעס סכפונ סזטל אמו. אחי אוק' ר( ושלוו(: )ל* מעעיס 3' ומכס 5על לכןמעי
 פסס bS כמל על Smn טסים ועיי לסטקךתס לנן נ65ן יעקנ סי4סמיל ע0 כל כי בפה"ע5עו

 tWb 6סי פסיס 3מ3יל פעוי לסטי כק cnshb5) סתעוככת הכלהיתי( לו טפריי לסי )16 לנןלכנוי

 ףג4. "3קכ ףנש י  ורן,צ( לגמז 5ל ללכת טע*ס לו מנתני( 6עו Dh ולנו תזמר 0י3כיס 6וכעט3כל
 עיכתיכ זס כדל e1Db* לועל D"bh1  ננסק , עלט5עו( )כם"י שקופא פי עעל ישוקק סעע3יככעו
 פנעדכיס לעי נכבס olnb הגל(: 6ל6 וינל כיקי ל6 )יין6 נלגול טלמון הנלנל ול6 נלוי עלסקוינל
  בצלילי כי עוכס התלעיס טחי 60נן 6מ וגללו%על

  ברלי תוי סימת סבור -י'פי פיו -:-
  וייד

 ויגלל יסייי סיס 6טל יעקל גני לועל לטוי פסיס כס"ט 86כ ונוח סיתרו ג7ול15hD 0 לפיסשךצ
 כעי קלס סנלילס סימי4 יעקד %6 כי 3ור4 לשס סי(תוכף( יכסו ע"כ ססלעיסי ע"ד וגויי 360ן6ת

 יעליס וסדנם סכמל בוסיות עטני 706 63וום נעקכ6הם סינוטו כ6ף הכפל ספלי כי ממקקיפיפ3יכ
 למעמס ז6מ פחק עוכס 6זי ספלעיס ע"י ס6ווציחם מסי ני(סלעת יכובו כשפל 36ל ספני,5ת
 על ל0וכומ מעליס סם לס% סכמוכ עיכך כי 6על וכוו'ש י4לף(י )כשי סזק0 ונין Swaנכס

 0נ6ל0  סיפם כבילו 60גן 5ת ויגל גנט %מן טעים וצל' ופס עעס ,חס ייעולי, סנימכיפות
 %היו: כעעע פכגלל לועל שעיל גננין ינל אעל מצי( יצן כלל, כיעס 3לי ואוויו73נולו
 ו3ל6 סצרטמ, עגסנ ע"מ %אל 16 3כמף % 3*7 לורי עם כסיפם קוהל. יעקב רשק)ש(
rns6ן6נ',2( גמיי 0י( נמיהם כל ולגיס, פעלו וכטתיפ n1SwS )נמיהם תלמי ען 3ל )סכי5וס 
 קכי3ות' סל נטינך( 6ף 6ועכ מגסהצ6 כ' ונו' עכיסחם סל ונסיים מכקיס סל נפיקס נדולס,פל

 לי(2ס3כ נלי סטעל וסטק מסכיי לכוכ י(י6 סנטיגף סנמ כי ללסל, יצקנ חמקטנ6על

 יגספ'  4סיפ ע% %נעום טסם י(סלסי( 6ל0 על73 שפיסו, 6ל 8יט עתיקות טספתותיו עיימי
 פרושיה עת tV~D1 עס לס37ק י4כמפ טמתעוככ סטלטס 6ל1 ועירן יפיגו כמט 5ת 6וי4נת נמסוכי

 קפס כי מעפ יתמכם עת וזע לנפלסי עולס לעסו 6ס וכן tSSS שס 6סנס מחשכי 6זלמלקים
 bS שק3 נסיקת חיתין חס ע65מ7ח2, טנמסופס ע% סקלוניס נין גס שסופק הל' twaעמו
 ל6 ליטג6 בלסי "ג( (DJD  7ע6% לפוגות נסתי פקני מגסותן וי תשק וסנס 6סל, דורשסגי

6קלי4



ם 4 פפיהששהת
 ל לך מטום הסור קולנס שם שילו לש8 גס7 לנד, עריות נלף טל לרכס hbb מצ60הי0
 יגאנמת Ihov' נסיקס לסלם נלעס הסור גאכ קורנס טל ינסיקם זס וללטת וכף, נ1ר6שרינן
 , עספמ ינקום עליf'D 05 סייעו שש( )ססליס שזך וטלוס %ק נעמן לכהי וי(ת7נקיתעחסני
 3עסטגמו עערי טי(מסנכ לכתל יעקב ויפק ועעס יפררו. 1ל6 סטלום עם ותמצר עיוגק יי(יסטס%ק
 )פעלל36וכגחסער3ינ7הנ( 6ין, לו 5עכ0 לי עינם3מ שקב לס 6על 03 יג )עגילס כ57עלינן יוללהו
 עחץט י ס6ס וע% 360 ע% נףוני עעעו ובישרי. עצמי )יד( נימי: עסק וגן טץ לך לךעע"ם
 טמסליס ציי כא' סזען קי(רחינ יונכן שנים. שבע אעבדך )יח( יתייעץ: ען עמל %להלמטיס
 ף84ן עס כסנ06 טיש מעם 3ת שימס קטנם כי ליוניון יגויס ומסיס 7Db ויום מנס 34לחל
 עד עעיי לסיום רולס סיס ל6 ע"ע למיקס ללויס ססי6 ו6גב'פ , כלל שיט מלויס עמי( סיסייול6
Denאחדים. כימים )כ( : ויחסני( נינסק טנ6ער נעם עעשם )רמ"ח( להניס כלויס ממסיס סיעים 
 מניס מנע סל לסייס olw ותונס סעקפר כעי רכ נעיניו הרוך משן סיס הומס 6סנמסנטניל
 כסנש 1ל6 כיתש *על ולכן ססנש רק ועה0 סונקמל עתי סזען עמך ע716 ס7נר וקמם לעססו6
bnnb)סיסנלנ0 ס" פין 6ער ול"'6 עלסא. אפיה. ואבוג'ה )כא( : )ליאל bbb ע"י לו פי0יס 
a91vחציו: 3נימ ללון נע0 כפורד יסים ול6 מטיס ען 3נ61 *ליס סינוף 

 שבש שבע )"
 מנלטשת ומס"מ כמפונס 60סלהומ qb ג6עוגס ר(ל5סונומ ער( לל*סונומ 0יךם לחלחםאחרות.

 ונס tDDWb9D לסלחם 571י עסעעותו *סלומ לטון כי מעם 3יפאמ סל3 ענה( תלטש סליוג6
 סו6 6סל בסרי לביס ויניתי( וכשועריכן , aninbc ול* 63עונס סר6טונחם ע6ערס מפוך עליהם
 אתלים 3נ7יס ולכם כ"0 4וע6 ובערו ענניק0, 1": עי_יחו רסעס ס%י6 זס לנהעוס6 סר6סוןנגד

 כלל שק3 ענד ל6 ס63עת כן, לכיוסינו ע6 7קל5 ועליסנ5 נכונים סינרים ולכעסי עיכס.ססוסיס
 ו6וצ ענ7מיךי כרמל 0ל6 כבערו רסל נעגול כ68 סיו ל6 סר6טונוס מכיס ס3ע כי ל6ם,נערור
 6פ נס לך והנס bb'1 כבערו מניס, סנע ססעס עוי לענוי עוכרם wo 3ערע0 לנן עליוסג6
 לשן לוער לקרט לו סיס , סל6סוטמ כעו ר"ל 3ענול ג"כ סיו סס6סלונומ וכיון הף, 3ע3הסז5מ
 י(עטיחם טחי 63עמ כי סניסש, סנע סמעס עוד עעו שויע3וי וסוס מענין קיסוס למי עכוון0יחםל
 י(5סרונחם ענש טיסיו לסולומ 63 5ע0ם 5מרומ, טמס קר6 6מל ולעס לנד, לחל גע3ורסיו

 *ת 0טג וכעת כחל, עכור עעולס עוגי- סיס סל" וכעי "חלום, 0יו כאלו יעקנ געיגיחסונים
 נ6עונס: ומתימן בתממי טניס ס3ע לתל ענוד עונך ועמס לאס, 3ע3וכ סים כמלו סל6םונח2טניס
 לר(ורומ 30"מ נססתם ול7עסי 3"ע(, )רזם 5רויס לסיום ואפויס ססוחס סניפת יאהבני.)לב(
 ג"ש ישג כסי עס מנקמר יכ5 נעגר כי וענר, עעמי7 עורכג מעל כ"* לני עמיך פעלט6יננס
 ייסורין נמתלמ ע6ז לסניו %6נס לסיומ אגויס סיומי D'b' יע%ני עעמס וטעעו 6ס3ני,סמומם
 p~ba' ומל"ג? 3נלק על'ז וינול ס36ען(, נעליפנט )ז%ליע לפכיו סגורה מעולס סיימי bSוכבלו
 דעתו יוק נ6סה4ם ל06 טליעס עעסיס *תיגו 'SpD סלטיי כית פעע6( )ל3ס ומערו מס.עעשס
 ט37ל על עמס סו5 ונסיף ענכסי %י %ו טל למען 6ער ננכיס סקנ"ס טפקירי ציוןלנרטט
 וס7נריס ebi. ל6 הניט? יעקנ סל עטמו ר5ם סיס עי סעעי(י ר6ם על יסמיל ויטסחוססיי7'
 חיע 6ונקלק וכן עתדי ופנינס כפולומ עלוס סס לעפרסיס הפעם עתה )4ד( : ע"ס עסעכווניס
 עמרי עלת סדין וימכן זיעתי 670 י ססעס ע"מ ט6ת'ז בעקרך טמרנעו כעו k1Sb עלוס טסיתלנעו
 ס75ס מן כעו )65לנע( ססנף( ען סנעסך סעקונ3 סור6סוי 36ל )יעע5ע( סריום 0זען עלמס
 עעמס 5% יפרנס רניליס וטכוס נסקלי רנותינו וניגרי יזו, יסלת פן ועמס עעכו כ5מ7סיט

 יעח )הכלנע ז6ס 3פעס עסנעמס סנעפך ייכעס עמס ועעס סקויעמ, עסכחס סנעסךכלועל
מ :%1ב:אלו* ,%ס:ס:ים(בב =0. י. "מ ,"ל  %  "א 

 %עכס עגע 6סל ספק כא6 יוכל ל6 זס סכעו וסו7יערי בליס כעק לכן טחנתי73לן
 סים פקסס ז0 לתל cnb9 ושמר עליזי סע% ענתיגמ הוגע סיס ל6 113 זס סיס ו6ס נעןיסם
 030 לערס על ויסר 6על וסלע"ם )לל43ג(, עענס ממנגס כדי יעקנ גחיק עפחסס וגמנסמלס

 כעשה 3זס: cmb 63ס3תו 30יט ול6 קונו לכ3ו7 נקנים וכעם זס לעמוס 3י7ו סיס כילו כגיסלי
 סכיני להסס סעיוע7 סמכלימ עטגמ ס6יככי כיון נ"ו(, )יסעיס ינם ען 5ני סן כענין טעעוארכי.
 כעו מ% ססו6 16 מהם, למון ססו6 עללע רעעו עמס ועלת מאס, *יגס ומיי כעמס,חסו3ס
 %י לסלפן וחין תמישי 6נ6 כעיטם וכתינ"ע 6נגעסט4יגעגע(, )6ייכע י"6( )וכליס מעהיועמס
 בצע אחשר )ב( עמיי: נלסון מלשל י"הכ 6יה טיערנע )ז4 עתיש עה ו6נתלס (ewnח%ס
 לי סנס *ערמי וטס אליט בא )נ( : 5יילוגימ השגי נס ססכיר עקלם, טותך סיגרסטך.
 ליס ופטרלת יניע מרנוס שפחתה. בלהה )ד( עקריי: סל עפמח פעיך סירוס מסקנתי ל6נגיס



 4בהאשרת60
 עונן סו* כי מעקר* למון על יסיע סוחיף bib גריס ל6ס 3סמחמ לנרן ווהמ נלי4ס, 5עמי4ים

itbbn1 ועניbgen חהין 3מ לגו bh' יסמרריס לטו י6י 15( )גיטין ל"ייומ bS ועב"ם עטומללמי סיס 3זס ליעקב לסכט6 ססממס כומגמ כסי4גגירי4 נעי 0כ6 גריסי על 6יעוכ6ליס עעכיי סוס 
 דנני )0 6סס: נעם % ח"b"D1 6 ועיין ספמס, כטס YDb לקריצתן טגנם כ2( לחח)נהסלס
 לפס סימם כי רופס קמלי כי עלסוליי, נענעם מטא"ס סכסכי 3לגי4 כסל תענו לתמסאלהט,
 ולקרנסו לסניפתו ססמדלס ל6 וסיט %לס, רק ל06 %ל 7יכסו קוגע קינו 101* היסס (WDמטקס
 עד מנס ס% חט*ס *טל עון % לע5עס יחקס גס לעטות; כעוס להסס לטוי מסים עם לתרי%

to~1)bמנטי טעסמס וכעו 3ל3ומי סנ6על נעו S~b 473 נחוזר hWn1 ומתער נ6מומס רעל Sh 
 bSa נונס נניס, עעכי ס' עכע ו3עטפט 73ין ר"ל הלסיס רנני העלס לכן מניסי לי סמיייעקב
 ססי3 ול6 , עסקנותי ק5מ nlbSni קולי פסעע נסס עעי חק7 עכ"ז כריוי, 3תסלס לסניוקדעתי
 סם זכריי לכן גונרמ סדין ע7מ כי 7ןי תעו קרקס ע"כ עממחתי, עכ"פ 3ן לי עליסן סיקססני

 ס75יקס גסמלסי, הלסיס נסמו4 *ערסי סני גן על וכן לעס, סזכרס סוים סס bS 73נריס%יטיס
bD0%ע mw ל5ס במומס רוס *ס וסעפנה ססכעיסס נעס לט' וסט*תס ססעס לסו7וס סבין 

 עקם לררך כעליי 3עיגי לס*סי3ס סמת7לוסס עגיעמ ותסרס ענעלסי הצלוקות עלו3סלסיותס
 )כי"ח לילסיס גיולס עיר כעו וע5ועיס ג7וליס גממוליס כלועל %סס נסתמי יסקומסלסול,
 SDD51 כעכי ייורט כבלו זס, עקם נתוך ללכת וסממז)ףי סת6ע5נזי טעע1 שתו נםהרשע(:

 סכת על מסוס ט'( )עקנ %  יכולם עגלי כענין יכולמי וולס ; ופקומס גמתלמוליס עעססמה4לכי
hSn5י עללונגען( )נייקיעעען, ס%ומ ענין יכולתי עלס וסעמרסיס ' 6נגעסירעננט( י56ו )עיך מחסן 
 וער* b7'S תוטל* בן. 4י ויתן : לטס *ת רעל %מס כעס כי tots לודין

 , )י3עומ( לק3ולס '

 olnbs עטוחללות סטסחומ טתסייניי *ל0 גינליסס סג3ילות סקכיעו ויצק נרכי, על סנול7מה
 כפעור ססמות *עומס סיס 05 סדין מסיס כתו לע3ייס, ל* לנניס למן סממחומ 3מפסיו
 9wbn *יטס 3סקכעת סגר 6מ סכיי ססענ7ס כפו 3סן סיעג7ו ל* למיכך  ל6י1ניסי תסיה4 וילים0*סס
 מרפוי ס' לפגי לזכרון ר5וייס כלס וסיו ליבטו נפוייס יעקד גגי כל יגייס ונכן חייך. פמחמךרמס

 נעתק כי %עור גימעע% סיס זס וסמך מחריו. סייועם ורפו ליעקב כסמי עימס 6ח7 סכלו3חפן'
  נכתג בנד. )יא( ל6נמו: ליס ועסתם Dnnb  ית ליס ומחילת 3תי3',נ וכן )יע'ם(י זרע לך*קל*
 וגלו ימי  כעוין טסמתילי 5מל %עכס  ססריון סססק %צ כפו ניגד לס  ססריון סיס כי ילס,תר
 סעכקס סל3ום ססו6 גגי כלטון וכקויי מעלס עגינו כגייס למון מעיקר ע"כ , )רפ"ם( נחלכעו
 יבטח לעען כיוסדו לרעסו tlbltk~S )טעלע5נטעלט( בעריס מגיתי יכסס סנה7 כן י4עלוס,*מ
 כל, פעיני נעלס סעו3ר סיס ענורס יעי וכל ' רס"י( )כע"ס גזלסס ככר ססריון סיס גמל* וליס13.

 עד סעלונמי SD "גג7" סכמינ לפי ל6ס לערס ע"ז ותעסון, פמ6ועית ליm~b 07 %כוסיתם
 יפ"כ קאי -סמן, חרס, נעסקל נחול"ס 6סל עלגו פסנמר7 737 סס א 6ץ באווי. )ת(יונס:
 קרמי וכעו 3ק"ח ס56'ף bb~' עספטס ססיס 3נקו7ס, ועסוניס וליס פ3עקר6 פסלי מעון כלימיו
 63סלי וטעם כזכריי גפק7יי נערלי, כעו ססעוס; גיח עס עקול סו6 63סכי עלת 36לחיסי'
 עעגו דגל ופס כמש מטיחיי נחשי כעו ואול7ע( געפלקען נליקייך 6יך )6לם ע6ופלכסיותי

 63 טנמו ולסוייע עליו, עקמים OTb בדין סס)ך 7נל ססו5 דודאים. וימצא )'ד( : )ללאם(קמי
 גס מלכו D"D לנעל תנוך י זס עקל* על מס עוי 61עלו עלנומיגו(, )למ'" נגזל ידו פהט מל6י
 נעקום ם5פלו לעס נוס כוונמס עעעתי לענניך, סז6ת ספלן 6ת יותן י עעט יקול bS יזקיןכי

 למיכך מגזל ען ע5עס ססלחיקו וגד ללוטן סנט , מענין 6ת לקימי ט 95*( די קי4למ )געילם5קל
 בעכס יעו"ם. עקנס, עקרם סזס סעקוס וינכס סכ5על נזל גו ספין 3עקוס נסלת סקס,-4 למסכסן

 ועכוון למנחו. ט61 ולע"ס רקונן, סל לגטמו זס גע6ער רפאי מילום ס3י6ו עסה4 וחייינעפיכ
:7bW)סוג7רגס ממוס לפסס ח5ימומ סי6 מסעיס' 3י*ת על זס לסון נסרס 6ס תבוכי. אלי )סה 
 סננלומ כ6חמ 6סר 63סמו עירעור עמרים סיס ל6 יעקב נס סק7וטומ, ע5עי4הז לאת כי6ף

 i~DIbD עעחם3ה4 תלילס וסוכר, ומכיל עסכיר כ6ן סיה4 כיילו מכרמיך, לסנן עגונרי וכעסט37לי
 3ס7ס סיום כל נסיומו כי olnp~ עיפל כיעקב סיס צניי 67173י סכלמיך מפעל ז0 31ל6כי,
 6%ס סיס ס7ור5יסי nwb ולפס לסל 3ין ססיס עעס יייפ0בלתי

~b3S 
 לרחל גממי 3לטונר4

 לtanSDnS 6 יפוח כפסל נזס סתגסגס *עט לפס כי לל לכן סעפכנ, עחילת כסכרסיו67יס
 עכור סעוגט עעתילמ ורחל גיגית ססי0 עער4 כלוס י4זכירה4 ול6 3זס, ענוגת דגר ל0ו5י* ס"סברס

 עס תימאס ימן לסנטי י(ע5טלף 6מי 3ן עוי לסולית לזווג סי(ת*ו0 לתכי oenb כ"יסיחעאסי
 ח53 5לי Sb'1 3731ריי עעכסי סמכלימ עירס ינעוננ ועעיל6 כמרס ליטס טר*וי %ל 37ליעקנ
 ריח עסטוס למתענג וגיתית 05לס 6ל סיום יעקג סיגת עעגו לנקם כק כוואס סיוגיי ל6הס'

ס5717יס



מא לבראשנה
 ' סרים וסוף מנמם כ"י עפנו גסניי סגוף מצין נ37ר ל0סתעטפ תוכל גנט לס טסני706ה6יס
 )יתרו( ונועמיך הליך 6נ6 %( )וה3 הזפ 1bb % ינ6  כענין מ53 405 % מ"  תנ5 5ליולצון
 "S,D 7*י b1W וילי ל06 6ערמ 3'( קנאז )ל נעכירס3שי פנו6ר וכן נ"6( )מ0ליס 6לי מג*ממי

 0המ ל6 טמר ולמון ע"כ. נעטכני ויעול י(כ6 04 טוריך bSb ליס h'lDbi לי לית ירחל3עסכנ6
 טנעס וי(גיולים סחטוניס מטור, 737 כל על יטעם ולכן סעעות, סעמנס סכר נקרך לעלותלוס עיי י4נ6 יצרנית כי )געווץ( 0רוומס עין כל על נס 36ל )אסן( כלני סמווצל מלרכת מטלוסעל

 וכן ומסוני כלהצר וי( )ימעיס סמכירי4 מעל וכן נקרוס(, סכיליס ע"ו )ירעים מכיריםנקרמו
 עו0'ע גם" ל5הקיס י(5עוג0 0ג7ולס ספונת מ )גענוסס( לגז י(נפסיות סנ6ס על מכר מסי(ונמ
 על סכר סס יטעמו וכן לך( )לך מ6ו7 מלגי( סכרך סכרי נקרס ית' טכינחו תויו 3ו סנ0ניןועם
 סכר ow חטו עע3ריי. טנסני( ססג*0 כלופל ענוה( סכר משג( )כנ36ומ סגוף nbw עיןכל

 להגעפחק (1%b פוג זים סכומכיס 3כי 3יו67י 3*0לי לך שכינותי נססים סנשס 3ני, גיו67יטכרסיך
 שיאך Dh" שעתך וליורמית פעפ לססמעטע 63סלי ל3ו6 נקסמי ולים דיך( פיר 6יך3ערייטעפע

W3DJוי נדגלי קומו סימם ל6ס, 6ר%"  יפ%י כ'( )כגריס סערו ממיר ונוס סיום, כל 6%ן% 
 כיכמי3 יתפעלו גדול 3ן למוליד  זכתס לכן נמס, סתגעתו ל6 06לס לקול לא 6עיbSn 0ושוקי
 %טיס פ* רויו ססוי טפפן יתקן חרפתי. )בג(  ער"ן: פ"פ לצתים. 3ק:ס יעוצי יספכרפרכי
 פסיו ,כפו  פיקכין טל כוס לס  נוטקין טסיו ולנד לסספז וכסס  DS"1 5סמ  נטיס חתיגום5יס
 חגם עקרין, סל כום לס מי(פקי4 יולית פינס ולכן למסננים רק פינס לו ימס מיניר ולתלנסיס, טתי לן ח יעהנ הה, ליחי 5חהס  יי יע 4 "'ש ד' לפיל )רסא ירשול דור טנסיעוסיס
 6לי4ס 6קף %ריי עענר4 "רממס ושוהי טייטס 6חר ולזיי כזוניי למסנס לרחל גיולס ירסססימת
 לשם שיתיי סטני, D1n'DD על יורהב 5מל ילטון לר3ומיפ אחר. בן )כד( : קצרו( )ל"י ברמסי6מ
 פן e'mnD כמריסי ננ7יס ולגס ו'( )קופח כיתו למוך רטע0 טעגגיק 6חל קלסו סכמותשרי

 מנס נושי. יען חגה )כו( 0נ6יס: לפורום סחני ממיתת תזכירו משירסס ורנותיכו סנכורר(,להעלס יאי םש3 ט0ר*טת למי 6חל 3ן 6ל6 כן עוד לי יוקף שערס עיל* יתכן כ'צ( )יופץסר6טוגיס
 סו6 וטס לוי לתנם עלגן לסקול לו וע0 סיו, כניו וסנכיס י בניתו וסיו לו נמנם כנרסנסיס
 מכסים נתינם לק ob ופוג ו6לכ0ן סלמני פומי 73רך לסניו סקייס כ3ר סרי ל73, רטומלרוסס
 מ3ע טיעק3 יירטכם כ' לכן כטיוי רק סומל צינו ר0ו6 סכרך, כק03 לנן לו 6ער זס עםמנעי
 עלת עה היוכש. עעי(ס סיגנים כ"ל ' כסי עס כפו גסי 6מ מגס ופעם לננוסיו, סניוני6פלגן
 ושאתנחם ל30תולות ספסר כ6ן וסוט ועמדכן תסורס דורן לטת bl~1D לך ימון מכסף נלסון 0ו6מנס

 סיבי כי חהי4 לס וגיתוג וגיכקי4  7נלגס6 %כס"מ, תנו ננותיכס ג"3( שכתוגות צערו , לוסיועם י סהיעח עייגמ )3עסעכקע נמתכי סמליו י0"נ 3עקוס שכנוי גסיגס נלסון .ע76 ורגיל ,סגסוגות
 סט3 יתכן )כ6נ"ע(י יליי על ל6 כסי על טנ בהן. אתך עבדות : לס נסני וקמו עלסיקפ5י
 : )רלנשנ( ע3וימו נענורס 6סר י(מכלית וס0 נכיס לו יפיס לפען סוסו עג7 63פמ כי גני, עלנס

 טתישי0 0ר6וי ען כן t~SD ו3לנ ג5עה0 ט0יתף( י(ענוי0 ערך לפי נלאל עבדתי. אתידעת
 שטס עטרם טו6 ליפתו נחושתי. )כז( : )רק"ם( מלס ו3ל3 63פוכ0 לכנוסיך ועמן אסרהתיגס
 זעכי ושסוי צימור כל נס כ"6 ל3י סימור ען ססמיקס ול6 )סוויינען(י ויעי' טסיקסטענעו
 למסר עי ז6מ מעולתו ועשריך כעת 737 עעסיית ותתפסעס סעמ6מר כל סעל5*געלן(, י)זייעען
 וכן י רמאי( )סיס e'1Dbm פתעכניס סמי' ג'( כ"3 )עא פחסיס ושנחנו כונו , 000 נקרשזען

 חשם( )סס 6ססס ל5 ח"י( )סס ותעגנו מממס ג"ו( )טס עמסם 5ני ת"נ( קימעא מעולסממסיתי
 עכלו, תביעת זען סע6מל מסכיל וכן ס37ל. IDr DSIDD 60לכת 6רכ6, יסינג6 עתורגעיס%ס
 ענקת %י כלופל נמסמיי ל3ן סלעי חסו זס. בכלל סו6 סליי(, ופן לכסל עי כעס מונעוודינו
 כלכס ותסינני נכסי סימרנו 6מר עד 5ייפמריספ(י ווינטע )5יך מניעמך לטלס ופן וס*רכתמרומס
 ועלפי ען נלוני נתר סנ*פר טעו כי 3ג%ן. חסו סאן, מגעיית עוי סממעסק ייךי עלבנפוגי
 6כלר4( פרס חה0 ג-י סרס )נמיי רס"י לגו מטיים וכבל גחינתי. מסם ען נ6)נל כן מלגי עגימלו(
 n'bs תלוי זען ס0רוסת יעיון עמיי. נלטון וסעעיס ענר נלסון ע7נר ססו6 מעעיס סוס למוןכל
 "הך ליילד ושל פעתיר  פורכנ מעל סו6 וינלגכי ולטון נתנע. כעו נפעל, ננין ג6ן 63 לכן8חי

 כנר סס3יס פכיפם פסיס שריסס טרפת  30י5וי לש תופר 05ן DDD ו% כפו lDSbh)~בס:~צגכפי
 עלפון זס לסי' וסוכרממי ענרייי תיייס ס3רכט מלות סכור 6מר עד יסיס סופן מרומת  צן יפירס
 ולקמתי נעיגיך חן ששמי ג6 05 כפו יגר, 6יז0 עעפ סיסקו על סיורר( ועינין, חן עשתי 06%

 סמסרשיס כסי נקיון לשון נסטתי נפרס ומס ע0, נקמט אסריו מוזכר ספקועדמ נכל וכן עייי,שנמתי
 מעוכן 6ת יעע*פ ל6 נערי מן ימן ימ' 60ל ס6ס טאומה. תתן לא )4א( 30קסס: Db~1חתל

לך



 לבראשית81
 לרעות 6טונ 7%, לעבין ימרטהשו אכזובה. : )רע"ם( לסגרו גחוכן כתם Vb 076 דל כשעלסלד,

 נס סטעירסי סי6 סלעיי' כי פיומל סו6 ולטמור לקיוי תסמיקו נ6טצס שניל מעכס%סעור.
 ממלץ סססכעמי עפם סמור ו6מונ 6סונ 6סונסי כטעם יל06 לכן נבעי", %וי טפילם למון6ין
 לספוג ופעם , נליינען( 5וריקק ווילל )6יך עפך עוי לי(מעכנ ע3וקטך bSnb1 בניי נים Sbללכמ
 מיגיע ייקווה מסכר Sb ובקוס 6עמין וס" )6נה6ריען(י ספמכיי לטת ס37ר 6מ סתר ולניוכפו
 מנמס, נמוך כמסם סקעניס ולעזיס לכסנים כלל סס מס ושה. כל )לב( : ר(65ן רעיים נעפללי

 וכצם י". יבלם עזים ומט כבטיס סס tnDb ומס 6מ7 טס ub~n לכן כקנוס, 16 זכרםי0י
 ניופה שחס יוליכו IDW5 0ג7וליסי ול6 חוקי סקעניס סעזיס וען י4כטנוס ען לסכמי יעקביפרכס
 י(עיטיס' 6מ ,0סו6 כיוס ויחי  כיכסינ סג7וליס, יימיסיס qh וחמיי י(הג5י טיגי4 רל3ן t~snsהפלו
 כמקרס ללח"י לפניך. ותכרי על )לנ( : סעמרסיס( )כ"כ D~bpno "S51DW 6מ יעקג עטםולכן
 על ליעמי כי לכשז, 5ורך וקץ טנגיניי; סמך הס חצנמס, על עוינני( לסניך עלת ר וף6סמי'
 SD יעלס כים' )יי(ש6 שממסר עלס 1ל6 כפו ל6סכעם(' עייכעם )נעסר6נ סכרי ככוס פ"סכרי
 כש6 לנכם היכנר(  8נ6 עלס סל ומהו וכפומי סכם סענינס ombJ5, על וכן )ע'"(, 60ממספגן

 כפו 030, ענין על עלת למלם לע ויומל סכרי. וכטת סטם למניך מנ6 כססי וסעפולנקמימי
 סמייסי Sb מנס יסים ס0לסס ימים, לגמו סלמס bS SD סמיומי Sb ס3ס טיארה י ממיס סרנךעל
 פפכ0 6סל ספגי( כלוער ל"סכע( פיינעס 15 5על6כל6ססתג )ד6 סכרי קנס מווטו סכלי עלכן

 פן DDb3 מא יטמרל  וסילו*יס י(עק71יס גל סנססייו בצילוס ללנן יעקב ויימנע פכיי,יקוננ
 16 לכןי חסומי עקלומ ל50יג כמילום לו ט6פר  6ס  וילעיס, מץרימ ימילוד ידם פל  1Dbסיע
 י4הכ0 לסניך, סכלי על סט6 כי וסעס ועלו6יס, עקוייס נססנמי סטמ7ליות 6עסס נסמם לו6ער
 סעקננמ ר4ם3ף( 6מ תל6ס כעיניך cnb יקער כקילו , לסכיך תנ6 יא6 פסה סמיל7 עפנס6סל
 ונוס נעטע0ען( גפנענוו6רע יייכער 6ין sstr לייגעם עיעעם סער%ל6ססתנ )יי6 סכרי6מ

 י 3פוזק 3יפיוני4 סנלסס פס 3מעונלומ פועל ס7פיון סייטם עסולקס טסייך 6ף ' %קםמרקס
 כסעמ טסות נין י(צונר על פועל ס7פיון כס כי 33ירול פוכימיס זס נזול סענע פחקליונס

 פי4 כמי ODD כל ל0ולי7 שמלבות חסופי פפנע ט6ין תעע ממוס ע'ש %יוי קורס 3יןססליון
 לכקחץס' י(עקיומ נרצו כקרקס לציות עטכורסו q~5w כקטר 6מרמ ונטכס עקוייסי זו נסגס ,סי4סכס
 טסא כל פעסס לק 0י0 ל6 כשקלוס שמנמו לפנס כי טלו6יסי יולייו סלוייס עליווכססמג0
 7373; טפיל 1Dplh טמסלסו ושעיקל י ו7ומיר(ס 1x1b מסי( וכגרפס 63ליטע נסיר קפמכישלכס
 נלוו ספח ייטבע, נדרכי ס6יננף4 ממ3ולס גילך סכרו לקנל יעקב mpn לנן סעע כקטלולכן

 וכפס לפיכסיי סעקר6 לסון לייסנ סמינע כמס נר'ש עיין ככנריך. יסי לו מן ומעל למאיוי(סכיס
 qb רשי סטינו לפ6ומ גירן 60טמ פסיל יעקר סמכסנ 6יך לייסכ 0פפרסיססטמ7לו

~nDS 
 טכסם

 ססמנס לוסל לק מכרם לפפלטיס וקין 1Db, וקמי לסמיו כקלס יעדי( ס36ומ ונמיר זריולקים
 מכסי וליגליכו tb~pns לזיי זכר סטין סלטכם עלייתה טען וכנר מחגולס, געטיימ לגן עםיעקף
 % יעקנ יסpp) )% 6. ונעכיכסלע לסטך. סכרי על תגוף Sh'1 גיערו במירוס לו ר4זכילזס

 רטו גדיל יטיסו 6ל6 עוי ול6  7יעחם6 ומלימו bDDIN כלtb)atS bSb 6 פייל" ייטול נגיןעג7

 לריסק לסררו סכל ל6 *יננו 6טר כל סיס6 כי ר,פמלסיס ל7עמ פוקסס סענף6 למון ו63עמעל3ןי
 על למוסיף *ה*ס ולמירשי כלפקוס. עעלמ סס תליו לימם 6ין נננ משינכו עי כי וגףוענסס
 6מ עסו ויסטוס ען קנס עניכו על יעלס ולינריכו עזלחי, סר"6 374כי כענושי סמקר6לסון
 י(עלוס, כל עלס ימ' עליו לועי קדעהיט נינלי עורבל וכן מנרכסי קנס סעעעו מנרכס עליעהנ
 al~DbbbND )ה6 וגקוייסי עיס יי4ייט י(ציוגר סכרי פפע סיסוגנ י% סכרי עלעעעס
 על9 עוקב ממיר 3ס"6י עלס 3סלעחסרי עיקלס ק3ס DS(I1 על סבלת )%סיח למסמק(עייגעם
 פכריי יסיס וגקהיס עקו7יס סי(פלייס מחלם סמלו 6מל לפל'ז כקמלם(. גקניי נתעו מ63פלס
 יעסוק ו6ס סכסונ, מכללי כענפי עכרך ס6יכו ממנוסס קנוחך עא יסיס סזס לפי יפקנימסנ
 עעך D'5Db ל6 כי תאמיי נו מפגי( ממר גיוס שליוי 6ער לכן ערעס, כמסנורת יל6טבקתל
 prnS תרי שיפו 6סל כל 6ם"ז ולעל ניניכו. סע7ונל סכלי עמנו סיסו3נ 6עפס 1Dbי4מעט0
 ימסנ כן נסן יפיס ל6 ושמר סכרי, יסיס סע7ונר כעי ניגס סיסים ע0 וסלילטי גמיוג וגסנומגשו
 ~Ob. ושלשת דרך )*ו( : יעקב לו ויקם לסגינו כעגו% זס 7נורו ייצקנ וקיים כייי'כגננם
 נ65ע1 סי4" וי4עלו6 ומנקוי סעקוי 6מ ירשו ל* יעקל ציי ~D19bek סי(65ן כדי לנן כ"כי4לסקס

 נקץס יעקנ *65 וע"ה ועלוקי נקוי סוס יעקנ נ65ן יוליו bSn כשוסן לשלו 6לו סקקיס יריו1ל6
 ממ3ולומ ולולי סתקלומ, ע% לתקפ ססמדל נזם, סלעם לנן כוונם יעקנ ל6ס וכשטרריקניות.
 י4סולחה סניהן סרעופומ הנותרת. : "וי"6( י(עקלוס תסטלס יעקנ עומס סיס ל6 לנן סלמלמס

וי4עכףות



סב לנראש*ת
 היי נניוי 13 ואן לעיל קל6  פ7קיס  7לסמס, ככוונם 6פל לנ"מ פרגומינו(. )למאימעקלות
 כל רכיו 3י7 סאן יולס 01 וימן הלניפל וימכסי לופל סול ססציר ומסוס ויצלוק סננך7 עלק6י

 כוסל לטת כי סכם6לוסי 6פל 6% סכומרומ למון פייפל לנוסעו  7עמ Ys1 ע'י.רעדנומי
 פנסת גיטין פנסת סגומלות, רשל6פל נטיו וכפ'ש בסם6ירסנר7(. )נD"D) 63 ססמימומי עליוכה
 610 קופו, עד כסלם פפלת כי ג'ל עשכ. וטכי', ככ" גמל כפלא כתיכ כמלס קושין, מגסוןעקלין
 כ.'כ ג0וג ז0 טפין וכו' כי68 פלעון ול"נ סיכום, ירך 5לס 7גליס ססוקיף ססלפיו?ס 5מ7מועסמ
 פוקכם ביכו ז0 מט"ממ oa נ6ג7סי 6סר נפקוס זו תיגי( ססיפסו פפס מינם סיכום לסכיךנפיהם
 לנותינו לנרי פי' המגס חטאן. 6סל ויו Dhln 0טמרמ טפלת סלנו סונ7וייקיס מעריס *mbעם
 יעקנ סוקס פס כי דע יעקב. לו ויקח )*( סגט6רומ: כמיג עילה מלטון דרכי על פרסיס%

 ספסלך לו ט6פל k~bSS1 לכסל יעקנ 6פר כן כי ספליך, 1יפ לק עלמו פיעת עמר( ל6 לנכספ*
 גמורסי ופ6וסל פוקסס ובין לננס פ* יעקג לו ויקם ו6מ8כ וגף סעמו7יס כל ורקס עיכיךט6
 י לנן תותו ילפס סל6 כיי גת לו עומס ססקנ"0 ייע נמלום סז6מ 0פר6ס כמליס יעקנוהנכס
D*W)מטפיס פן כי םר6ס ובסר לין סיס יצמק ופסד 6כי 6ל0י לולי וקפל עפייי סיס 6כי וקלסי 
 סקג8ס 9WbD טפמע כפו עגע" עעטס עשי סכת טימקיש כיי ס0ס ספקיות 50יג טותועחריס
 יטבול טל פלמפווזיסס סכל וכיון ע6מליוי לעיר 6וככ לך סיס ס'( )יסוסע עי nDDSDJלישסע
 ספסלך לו כפלפל יעקנ כן לנם, סיס לסיס רבד ס"צטיי בוסו 36ל ל6ולנ, ליש פס כס ע"יסיס
 רנאמ( לסיגרי לו %פל ויעיון עמל  טללתן  סבין הר DSba  סעמח?ס כל ורקס עעין 60%

 סטחצל 6ל פכמניומו *65 ל6 סעוד עיכין גזירם סכל י סר6םונים ט6פרו פס עס פיוסיוס7נל
 ל6יזס סי9Db 65 6פכס , לסתנסל סו6 ולפטלי סיסי0י פומלט קיופו 6ין עדיין וקיפןי יצפד63קס
 קעל0 עליו וקפלו עלים טוכנ 5מס 6פל סבלן נמלמל לב"ס )עיין ממשל בינו מוג ההציוןמוויל
 enyp להמליט כיי ונועמס ינה נו לסמלכם מעולת 6יא סיעסו סכני*ים 6ל סם"י 5וט %כןונח(

 , וגו' ויול ירש ונף ייך סככם וגו' וס5ש קטת קם ישג( ש"נ נספרו הדימע עמס וכן tDhtנמפולס

 עניין ועונם, ג7ול0 ביזו למולפו פורת טי(מלוס tDIWISD) qb יתענין סו6 וכן 5לס, 6מ01כימ
 טממש עקיפת נטפתיו, ופטיש ספכוון 6מ ומומר ס6פמי ססס"ר נו6 עד לסמנסל סו6במפרי
 עקוייס י(65ן על סעוליס סעמו7יס נמלום ל6ס כבטל יעקנ כן קירצו, לממליט פעמי( טוינז0
 פ"6( )לקפן 6ס8כ זו כלכוונם וימכן ססלוס, קיום לסס~ס ספקלום פעסס עמס ובלו7יסנתגייס
 סומיף נכווכ0 6פכס וי"וז נל6 טס לופל לקוי טסים וגף שקנ ופס ספקטרום משן ימס 3כלוסיס
 ויקם פירוט 6ין ולמגיז סמלוס. 6101 לו סקנס פס על סימם סותמם זו סטיפס לעולל וטו6ומ
 פצת טעם 6כל לע5פוי Dp'S omb לו הצם סלו סיו סמקלומ כי כסיסי סמי לעך לו ויקס כפולו
 ויקם וכפו יטפע%, על פוסנ לו 7פלמ כ'עז( )ויר6 פ5כש פטלן 6טר( 6פו לו וסקס כפו ,לו
 פםלעת עגלת לי קח0 0' לו ט6פל פקסוס ספחכל על לו 7פלמ "'7( 1eD לך )לך 6לי( כל 6מלו
 50ווי לענק כ"6 , ע5עו  פ7עמ סימס ל6 6ל0 כל 6מ מלקיסמו למפו מלקת לו ויגף 9Dbע"ז
 עתוךיס ספוקך לו ססן06 סננו6י חלום לנצ"מ ספקלומ לקם לוי וינק עמס סכ5 כן ישיפפנו
 לפ"ר 6ומ ספאכו למס י ספטט ע"ז יומל וימכן , 5ער5כל6קמוכג( 7עקסען )סויף ונו'סעוליס
 6ליסס לוע ויבחל ס'. ק7ס תגלוונו ס' 6ל פסס ויקפל י לפכי פלמ כסול6מ 5ל פלס וחנלוסספוס
 לס' ניסומ לים מלעס, לפכי מרעם 6ל בוסס ויסללו כפו נמני0ס סליטב"6 פי' י"ס( (bu)וילד
 6מ לו ויקם קלפיי קליפ מרנופו פטלסמ עגלם לי קמם , קיפי מלגועו מרופס לי ויקמו ס'י ק7סמרגופו
 ספוזכל לנן על ופוקנ לסניוי פירוטו יעקנ לו ויקי כ6ן גס לפי"ז ק7פוטיי סרגופו 6לסכל

 געיניך 6תס טפירוסו לפגיך סכרי על מ53 כי 1 ללנן שעכ פר( טס יעקל וקים י סקיוסגפקל6
 יעקנ סייס סכתונ סו7יע וכין , ונקריס עקו7יס נסמיל7ומ סכרי פפגו טיסוננ סינר 6ממלטס
 ולסיום לטמומ. בנו5ס ס65ן לעיני נ0ינמס ירפס טכעיניו לנן לפני סמיכם 6מ טלקס יהנהו

 6ין כי כלל SD'1 לנן סמם ל6 לכן י(כללי, סטנעי נעסלך סדינו סגולם לק שינגס זוטססנולס
 על סעוליס סעמו7יס נתלופו לו ספונטמ על אפך ויעקנ כא' ג7ול0 למועלם מקות 6ל0נכפו
 סיס בי נג7ו, עופ7מ סננינס סמנ5נ0, נפקוס מנרכס 6טר ספפלם הבאן. אשר )יח(650ן:
 5סר כפו , סמנ6גס כדי מנטן 6סר עירום מפנס ' פינה פקק מנו ספגי *6ן ממת כטויס6תנמ
 ס65ןי לנכם לממות 650ן סמ63גס כדי כ6ן וכן לך, ט"טנ כ7י סמל פ76 מרנון וסטר לךזייטנ
 לעלום פקוס סעתויש יפאו זו 6ת זו ס7ומקומ ךפמוך לטמומ, נכודן כררכן 6ל0 נכמ מנדנה(6לס

 ושלאים. נקרים עקדים )לס( )רל'ם(: D~tp עד מכדן 6סר פן 6סי ינול סכל ולפוזזויתפכסי
 פסכולמו, 6מ לנן עלים שישליף פס כסי פפס כל פמולמיס נזפניס סיס סללו פרעות דכויילי7מ

 פל*' נסיגויי 650ן מיליו כלל ירך וטפר קיצר וסכמונ וגו' יטפל כי( 06 מ'( )ל68 יעקגוכפלפל
סננו



 לא לבראשית62
 עג6 5"ת לנן. כצאן )ט( עליו: טהימכט מס לפי מיומי נזמן פעם כל סיס א oJnbסללו,
 טסט כמטועו סעכוון וימי ' )ווייגז( מלוכן מלטס SD לנן פלס גמלם hS לעס 0ניניתי ול75לנן,
 : עירס לסתסעל סוטת ערקות נעלי עקו7יס ססס י(65ן כוכם לנן כולו על*יתס 6סל י61ן פני6ת
 .כק  בתעוו3הז סלונן ערצת (SD' י(55ן נתוך סם bS ססונחם סעכ6ומ געלי ליל שתם.ולא
 לנן %ן נכל סגתן ופיעורו ויתן, על סג לנן %3ן כי סעפרסיס, ק"מ יערו וכנר ונג7סשכסס
 671 סלכן, 6%ן 3על סמכני DS~ סיס לנן 6ים ו53עת מוס. כל Sb1 עקת כל Sh 6%ןפכי

671DDb מא : 
 וענדים מפמות לשביט. ומאיבר למנעו: 6מר יחס לו פיס סאן לאמנו. אשר כל *(לא

 ואהגה )ו( %ס: כל עמס ולקם סמכלס ל36ינו 6סל ס65ן ען יחס וסעוריםגפליס
 כש6 לרגיס ול6 ליסדו ל* דיכו סס7נול גענול 6על ויעדיי כוקףי ס0י6 לסע7קיקיסירעוק.
 65כי ותמני( וכונסו למכיס, כמסלמון סתינס נפוף ס"6 למוסיף עלג לטת ונכ0ג כן כילמכיס,
 סנסעוך, ליממכס כעסו כי ויתכן ועזים, כנסים היכיס סכי כוללת %ן תיגת כי ל"ז(,)יסזק6ל

 םיונגי סייס וסיגם 50יר"י גסס מתמנתו 7'(י )לעיל צערתי 60זכי( ((י )עיכס מרציני( עיכינס
 ושכעי כי7וע וסלטי ס5ח7ות נין עעו5ע סו5 גס במגיס סעסמל נעטר נעעליסז וסיסי7ותמלגוי

 6יס תונו Sb כמו יגס פסרם ססו6 יתכן טנש. עשרת )ז( עורותן: י(מינומ כפלצו וכזפסעספרי
 )רל"ט( מייס עוייס יכין עפרם פורים כעו וינוי מסר הכמוג 6ף רעיתנו עטר ועעפו עעיתו,5ת
 גדלת *סר וע' Sbo 5עי יצער ל5 כעלצן אלהים. מלאך )יא( : )יסעיף עוניך 5ת וסיכלתיוכן
 סעל6ך וסוט ס6ל %כי סעל6ך יימר סיעת ע"י כ' וסלמ3"ן סולמו, 3טס ישל ססעל6ך %"ללי,

 י 6ללגעגענוו*לעיגער( )6ללווירקערי כלסיס מלחן ומכנוס לזם, ייני( ספטע וגס ונרנ-ס. יעו"ס ןסגולה
 כי בלי. עלי )כ( כרכס: עמס 6ל סי lbSn ונויתן ככוסס. 6ל ס' עלצך נויתן סיפגועט6ר
 ויוייענו לו יניד לנן סלכ סעכע ען וסי' לוי לעסות מגרו ט3לנ מס *ותו לעורר 50דס ל3דרך
 ול6 ל33ו יגיר טל6 נצופן לנן עם לי(מכסג יעקנ עמס לכו נמכפמ olnb עעגוי ינרמ יעקנכי

 6תו, לסגת נעיכיו וייפנ עפו לו עוג כצילו לפניו פתר6ס סי' כי עענו' נורח יעקג כייו7יענו
 טל6 לגן לנ 6מ יעקג גככ זס ושרך , כלסוס כתמול *תו יעקב לנ כי ע7מס לכן סי' זוולנגש
 DnDn ל5 רע. עד מפוב )כד( : )רע"6( ענריסמו ויגי7כו מיו7יעכו ססתגומ סוס גלנגוסרגיס
 ידי. לאל יש )כפ( : )רעש( עמו למרע צומו תגזם ול6 עעו לסיטי3 מקוס לו גממךסיסו3

 7370 וממזיק סעעעיי סכם על -Dllk *ל טס ולרס"פ לי7י' 6ל ים וסל5וי מסוך סו5לסעפכמים

 ייי יס וס" לו, 'DD ככוי ל6ל ולנ"ע סאלי לקיום סנריך ססס"ר סכם וסוס וונכונוי מקונסעל
 סטיך סנוף לפסלממ ככוי ידי ופלת ססו6, ס7נר לי לסטליס 4 %ליך כס לצומו דימיינול5ל

 סכם וסיעו  סי( )נספי' יוינו לין וסין כ"מ(, )ינריס יייך ל5ל ויין מפסו ספפטי(י3ספלפמ
 ס3יםת מוס  סייע כי ינים,  נלסיו עיכס סיר רע.  DtDY "ע,מהש  ספפוי: לדגר  סלריךספפוט
 כי פת6מר סיס ל73ו '3pD על ל6 המלסיס סוזסר לולי לעמל ניטענו לי(מסלל פכיו כקתסל5
 *זנךי 6ת גליתי ל6 לכן פי' אמרתי. כי יראתי כי (ws) מאייש: יולדי כל עס גנותיו עלנס
 0ו6 קרוס כי נמס ול6 כעו 0עעס  כחיגת סו6 0ר6סון כי ; תגזול פן לך 5ועל זנייתי 06 ירייתיכי

 מפי פעעתי )ווען(. ומרגעו אינך סור תפגע כי כעו סתג6י 06 כעלת ומסני , )וו%ל(ותלגומו
 ססנ כי יחיה. לא )לב( : נכון ו0ו6 לסוןי ימול כ5ן ואין עפה(, נפכלין עסס עומרר סלנגיעירי
 גנבתי. )לס( )רע"ם(: עימס מיינ סיס ונזם לסורו' ולחזור לעכ7ס מענ7יו 705 5ותססגננ

 ר*וי' מכ"ש עימס 67"כ סע37ר לכנוי ססיו"ד לטעות ואין מלרע וכמניגרי שסף סיוי7לסעפלסיס
 סגוסף סיו"7 נין לסנ7יל StDSD ינשיא 6'( אריכי( נפייפמ מלתי נגוש רנתי S~b גקע5סילסיוון
 ננייח( 11DS עמרם סמא נר6ס 3יונע6, נפריח תלנס ו*וכקלם )רסנ'ש(. סמינר קיצן יו"רונין
 וספדת ספ37ר, לככוי 3סכיי(ס סיוט וללווים פני, וכקים אותי ותגג3 סתרגס וכמו וכקויי תעלסענין
 עירי 3ליל' עעכי -וסנגנ3מ גיוס פעני סנגכ3ת וטעפו , לפנים *סל Sb סתינס למלין כדיכפו"ב

 כ"ת י5מקי ל" 77מיל יצחק. ופחד )סב( ולשמריו: למניו פססט סנקסכ0 פידי ויסי'מגקטיניי,
 ולפס )לי"ק( מעקדי( נדגל ע5עו ועקל מס' ססס7 לסי עעכו, מפמד ט'5מק עי י ויגרע5ונקלם
 ' מרסיעי6 להתפרע לעילא עין wh1 דין 67ית לכל* 6ו7ע ייסק ג'( ב"ז לך צלך נעכ7לסג"י57ית5
 כסס הלסיס 6ת כיכ0 ילכן נר06 עלמה 3כי כנ לקנ"ס לי' 7יימלון נגין נעלעל 7יג6 5מעכו5י0ו

 עוניין על וטפו עזו כי וייניוי ס' פספיי מ6יממ לפמ7 מלניס 6ת לימך כי  יירטו יסקפחי
 סלופיו, לסיות ענ7יו כלס כי ל7יכיו, עוע7יס וקרן O'WD1 ורסעי SID עוסי כל ס' ינקתוסלט
 רניס ססינ וגזם ית" סכיו לוותור סס ס75ס, 3גפס )נגו5ליס כתעיס סעוטיס עוכות גלוליוכל
 6ת לעןור גלנו סמם3 עס n1DD לכלי לגן על TDD1 5יעתס מסל לעען זס סס יעקנ ומזכירמעון

סכל




