
 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



סג לכ שאבראשית
 עעעך 5ותס *נזול מן ילפת א ופס בנהי. הבנהר )מנ( עמו: סיעותי כעוכם עפח7 ויטנעסכל
 0ל6 עפכרתך נססליסי עתרעס 6תס ומס 65כי", ""lbk סליי טסו6 עם *קם ab 0י6 גזיל0וכי
 סתותים ואסלמת 0ייןי ען ול6 סטגתס עלע0 תח3ולו' נססת7לות ורק סלי, 0ס ידיך סממת ~lbkכל

 לנסי עפות 6סל עתנס חלימת לק 13 טגתחיינתי לטכוסת מליפת זו 5ין , טכס טכס לנינךטנעי
 D'bD עי4 כמוכס לע615 כליך 6ת ומפומי )ומעוםי וכנינת סו*" לי רומס 6תס 9Db "וכל לך,כתתי
 עוסה חייתי 06 כי ריקט 1DiDb פן ליצוג לך סיס ל6 ולוס סלי, כולס כי סוכך, לל6 סיססלך
 6% ליקנים וגיייס *לי נסס ריקנים D'r3 עיפתן, כן כ3י6תך כי ניביי עולתם סיתם ל6ז6מ
 טיפ "D1S גפכע ל6 כזנים 3דנכי יעקב פד גפסו ליגןיק הנשעל 6יס כלס 9Dh וסמרי ,עעני
 ס0וז0ל על וכעכעי כ0מ63, עעו לכרום יעקג לקול וטפפו 13 סידרו פל 3כהמיו פל טיש3ל3ו

"k~Sb"'S3S סונויף ילכו" 6סל לגכיסן 16 סיום ל*ל0 6עסס ע0 "ולנכותי והעל רע, למס עסות 
 סוחיף  וגן פתנו., מנים וכפטתיל נו  למסתכל יכול סריגו ללעסו 0עדנר שמוש  כדלך ל6ל0מלת
1Db""לעמות מוכל עם ופעעו 06ני(י וכפיית 7עת קרנת נסס לו וצין זרים נניס סיס כצילו יליו 
 כרנן ינרי U~D סנליעל נכנעי )וסתמכן לרעם 3סס כגוע ל3ל 0וזסרתי *סל צמרי סיוסלידס

 b~h ל6 סיוס עליי4ס' 6ול13 טעון סנננו 0ן06 ,פיוס" מגעלת ועות, חמס וקים יולסכעתלסעיס
Slb9 י עליסס טפור0 ענרמו לעמרמוDb) י נו מומס ללכוד סמג*0 רמת ז0 6מר מטעין 63עמ 
 ברית. נכרתה לכה ועתה )טד( : סימל( תפל גסס הזכיר כמסר לעלמעס, עליטס לעוללו לעסו3מלמו
 י4כסעיס אלך לתמוז סול עמס, *סל תועלותיו 3כל גפסו שדק 3פני1 סיטע *ים סעי *סל*מרי

 סחכ73 לעען מפקרס נ3נ7 תועגותיי4ס לי(ל3יס ועת6ע5יס גלננס ורעם לעי0ס עס מלוס0יונריס
 כקי סמא כזניו 73נרי *מיו לעיני י4ר*ומו צמרי סזס סנליעל ככס 3פגיי4ס. לי54פ7ק סלו6יס3עיכי
 כנמי טדי תרסיע נל ולסלבס עתיות *גל עורי יזכרו ול6 סלך סלף כנר ודינך ניני סנ0 עדסריס עיי לצער, סטלוס *מר כמכיף ע5עו 6ת עמדי יעקד, סל הלרעו חלוים 601סעס U~D עכלוסף
 כונת לדעתי כרקס ככיר לקטתו. 6יס נין ככבוי גנותי עס ותתנ0נ DDD, על מט6 עוד q'Dlnול*

 וישבי כטחיו על רמעיו ככערו כי לעלסי *עס0 עס ולנכותי כוכם פירם וסרפג"ן שלס,ר(עקר*ומ
 כי נפרעיי יהדר קולל ט0י0 גקנל0 עליו סנ5ער רטט 6יס סכות ג0טך לעס ידעתי ול6מלתסס,
DO3לי' נימ6 סוס יל6 לוער קרונ נלער. )טז( סי6: שזרית כוס רתע ורתעי סכל 6ת לעקור 
 י ומצות סגי6וף ענין bmptbw ליסנ* ג"כ דעסעעות" כיון סס7ות6, יגר לנן לר טקר6 3ססליעקנ
 DDbl~ll. יטפטף יועת עה2 וכן ניורן, חיצון bS ש תכשף ל5 6תת5, שייר ע6ן 006 ט5ףדתלגוס
 וחזר ונק" 3לולף4 וטפי4 ערועיס למון יעקנ לו נמר לכן , י"נ( ונסור6ס 7' נכורטס גר ערךוע'
 קל6 6ער כפילו לזפ גס פסלת מלסניו 7נעקכ6 סעו קר6 והמצפה. )טמ( : לסעו וסבכיםל3ן
 יידיש ותעגע כעו סנמגיוי לעקלה נס ע"ינלת פסיק סנל5ס  סינס תשכו וכנר  וי4ילפס. גלעדסעו
 טנ: מומר 3סס מס רם3אס כפ"פ מעליון לפקוק גס עחונר ומפגע רעלת י'3( ל"ו )ואלחפילנס
 לו סיס ג6 67ל"כ לכך וסו5רכו 5טר, עלת נפקוס סו6 פס 6ס פלס לספפרסיס אני. אם)ננ(
 06 ז0 טייתמייגו  בדרני( וכ"י י"" )כע"ס ויתכון חיוג, נלסון "ענון "ל5 סלילם נלסוןלכתוג
 ולמפילו לנסינו לייעלו לעזרתו למגרו יגול 6ח7 כל ונססי לסחי ו5וק0 5ל0 3כו* נפליתיעת0
 ספור עומר ע"ד ללעס טעם חס מנרוי שרת כ*מ 6מ7 סכל לוס, ז0 נ"עניס 5וסניס כררךעענס,
 אלהי )ננ( עקומתי: SD וססליל0 כפסוטוי 06 עלת ולפי"ו ערעתוי ל50ילו כצופר  לרפסולנעליו
 30רית עכורמי 5מי מכל כבופל מתורס, כותי ערע"ס ע6))ר bK~1 עיותרי סו5 לרמ"דאביהם.
  לרייק  פישרתי געס לפקן לך 5ין לנן *ער ולרע"ק טעמי 6לס כ7נריס ובין *ניו, נעלסיכם3ע
 שיריש %י שגיסם  פסי'  מרפ סל "לוטיו 0" נחול 6ל0י "ענס כי הנרסס 5ל0י עס נחור6ל0י
SD1,יכחן כעו ו0ר5ון, ממסן על סעורם 036 עמרם סו6 פס, *נייחס מינת כי ול"נ ע"כ. נמור 
 תסלתי 6ל0י וגן  השפפי 0עוסיע לסיותו חסועתי, "לסי יט סו6 מיתו6ל סכעו  ד"יונ, 5גילי

  כסמן 5לו0 לציותו, "גי, 6ל0י נסס ית' קותו  לת"י יס ככס  התסלם, 6ל רבוי מיותרכמיופו
 *סל 0יל0יס 16 לפונתם, 60לס 0*נומ סגי TDD1 רקון נתעל* עעכו 5סר ס6לסיס כלואלו0ל5וןי
 פו3 ע75 *למיס נסס סנועתו לנן קיים סכ0 שיו. קרו3יס סיותס סי' ס*ל0 שנוס וללון חפןכל

 לילדת 0גדול6,0סר עתועלת  ירפקו וכגל גורי סס  רוגשיי י5מק, קניו נפחד גחנע ויכקנסשפפמוי
 מגי 5ל0י ע"נ( )לעיל יעקנ גס 6על זו כונס על כי 1DDbl 0רועעמ. לירית לוס שורףעוגט

 : סערי וס*מרון שכלל סו6 ס0ר*סון לוער קליך והין ילמק, ופמי *נרסס*לסי
 נעליו 6ל 6גלסס וי30 וילד, קריעת 3ל6 למוד ויסג גיער פקיעית 3ס5ל וישב. וילך )א(לב

 ג3לעס וכן וילך' לסגיו 0קייס וכבן 7'( )מעות ע5ליס *ר5ס ויסד כ"3()וירע
 כיסוק כבוער לפיכס 63ל0 פסיס לסורות כן b3D ובסטר לעקועוי וי30 וילך ג*על כ"ס( כ"י)3לק

עעקוס



 לבבראטהת8ש
 עענו, מ"5ו סעטט % ס"ס %הי סחר( ש 3סם חק ~t1'Sb 'עקום bb ט טסיםשגיס
 סכול נניס *סינש vw קנת פל6 סיפעו 04 )פ'א 36י 5ץ 6ת לל6ומ חמ3 ס%ך ח"דשנץ
bb10 11 לניס ע3ק2ו ופל פולךSb וטנס ל3ימו(י ויפי וילך ס, כ' פופציס לעמוס WSS ופלכו 
 ו6מ ס( 1* )עעומ כיצוג עסין, 3מלסעת יפכ% גני סעעס טצי 6סיכ טנ לנעצ pbnנעם
 ססליכס ססיתס לענךעו, הפג הלך נו נ%4 ללן מס( ו' ונפסוק לט"י רעשם ט2ו נעוכ 3ןנלעס
 6ס'" כי פעם, ולמי חניכי י(ליכס רקלגייסו

 יילד 86י 3לא טא וכן לימכ6ל. לתמכני ופכ פזר
 עמרם טנע גן 3ט 3סץר 6פ וסלם עמל יעקל וולס לכן מעגל 6סל ינרמל, 3קעכ כמהכליצקתי גני .עישו פס3יח2 לעפות לפוג סצ7 ס1 כי סעס לעי לק שיסיר ל6 כעס לניכצ טטליםצהפנ,
 לסכנו( יצקנ ש wb b13S לעצר עצ 6ל טעיל 6לן 6ל %צ נן עת .3ן q~p 36י ועעוסרס
 9wm י יעקג 06 לנקי( עי % וס7כל יעקנ, לקכ6פ ולך סילו כל 5מ ויקדת כן . עפוהזפ
 לי לעשוי ושגס ר6ס כפטל יפקנ ה6תכ לזעקני לשוב פתק עי73י 6יפ ומכש פ3עשהצלת
 שעל nww צר. אחיך א4 ל0 עיכ: עסכיס. ססו6 סעקוס Db יעקנ ויקלט אי כלסיס68מ
 שול bb sb סי( רדף הנמו 8לי(, (VD9 נסנה% עתנו סינדי  פתך גוסנ מא 6גל סו66סי

 משהו %מ ש%% ע6 5לש טלפון עמצ פעעער. כפיפ מנען 76גי על פיוסי סלפוןנדק17ק
 לעש% סם%ש יקיעו 06 6נל סקענ0, כמך נרמל כעו ל73וי נעמו6ר לק סמק סיען*ט6
 וכיועס, ימיין Db גנן 6פ י5סק' עס גגי עם כ6ן,.הע כעו נע6%כ, ונס נמסמס גס סיסי*ג6
 עטוי ולסל עשן טוסך עשי. מי מס י'", י הס'* יפר% כעמך וחי 6ענ, 3ענ7י פ63וע0
 למק V~W פסא עשר ט סי6 סחט ופסחי( כיסר6לי כעען נ6עכ כץנ( ו' )לדעאל כיוסעי
 ס7טק*ס סת6מס 6ל מוג מעיקר ססס פכמיימק כית ו6ז סעמו6ל ויעיי לסחוס לעלע %טלע3ף
 מדוצנ וספסל (iPe לע6שבכ pSm סלק לל כס3% 6ז פסס לפני D~blnb1 יט% 06 *ל6 ,לשסס
על

~SD 
 פעעא הרן עש, bb 63כו כק סו6 כן ל6 קולס טסיך Sb נחו יורעלו כקלו כק כעו

 ע6שרש ממס טס3ין טרי סתם, וכר. לי יפ 3נש סני 6נר0ס סוער גכך Dp % Db עלדל
 פסוק כי ו6ף ירסק טמעו 6יע נכי עס תסק, עס 3ני עס על גער סקל 7כסו הרןפוניסי
 706 3כל סיסת סינוט לטוי לזם כפכייס ע6יכיס סס וסמ6לש סתמו6ר יחלם נמקועות אןיחק,

 כ"כ נעיניו מן ע65מ ול6 ונו65ת גטוכי( כל נעיכיו סינוס סל6 רבוכו 3ל73 ל6 הלך. תם :וטסי
 למרסס 6% זס וקין 6יס עבות ד פס לקרצפך סולך סו6 י סו6 כיאוך S)b עמרך 6ת לוסנוט
ש ע% יפ" י כע'ש )ש כגז 3עס לקרקש olvb וע6 כפנץ ,עמך  , )%עלעעי(ר( 76לנס מקס %י 
 6ח2ר( ומכס 6על ל6 והכהו. )פ( י(כנמי(: 6ופכ0 3נס ננלק )כעשם י(קך7ס 0עך על יויס6סל
 ע% הכממסלת י עסו על גס עוענ כי , גל ל' וינכסו ל'6 ז 6סמ עסכס י(תסיל כטפל כקניי%

 חעק3 סל5ב(, מענע"ייעינ קומו לכגצמ ננהו פעעו7 סי6 גס כי פפק 6ין יעקב, 3תסנסלי(כופ
 706 ססננכ ע7 י טכגנזו כלז ען יכס עכליייס 706 כל (ע" וסגלמוזיס י לעלסעס עטוסכין
 יוצקנ, עפס3מ וסימם סנדו. 6מ לכוסתסס

 סעסנ0 מנו6 מלוי 6ת 6לו ל0כומ יס7 סלסעס סנפני
 סעnS~D 1 לפעול תעע7פ זו עסגס ולסעפ סר6סוני,י סתטגס bb ולפסלי לפ1 לסיוםפכם6רמ
 עלטן יעקנ סייכין לעי לפריפה. עספיע: גכל' כענינם ,חכס6כש נכל למון 3ס 6ער לכןופפליע0,
 a~dbe פיפול כשסכי( % לעפלע כלוער הסריס לעליפמ כעו לפליסס טעם פיסים ימכןלעלסע0
 מסח% עעס בידו. הבא מן )יד( ויוקף: סנגלל לסלייס עשי וליפופמס 3עדפס לקוסעלים

 פלפ % , ומתסס ענד נ6ן לו סים עלפניס ססוייעו 6ף כלוער 3לסומו, פיעו עעם 3hS1לפח2ו
 סמרנלו 6מר ענעצ לס%י6ס mD9 לו yb 6לס כי שספסור, %גזים ען bS 3יא", %ן לא6
 ע7ל6 ימכן ליעקב. לעברך ל8( )ר16ם(: %ר % עוגי לנים לסכנימס 0' עו73י נכלל לי(יופ13

 עטו יססו3 כי סענפס, יוליכי ום8סח2 3ענ7יס גס יסזיק סע6 סימי( יעקנ ספספמ 6rlwעל
 נם6ריס עי' 1pYS, לענדך במסי לעי פ6למ SD לססי3 ע1י(ס טרי ללן ממנססי נכלל ססטנא
 במצאכם )כ( : )סגל( סטנר ויפעם QP3b % לעסו ם1סס סא סקנסס ורק י ליפקנ W~Dושפט
 b5a3 ח ושיי( bS 0760 6ל ססיטל %% ש3ן סא כי לנעכיי עיומהמ 6לס %טס סמיאתו.
 %יי קע%ס מהם o)b~e3 - 7תסכ6וי י 3"צ( מרשם יתחם י(זכומ שי כ6ן 63 טכיקךי גס ,5מו
 עס סקל ען עקוב וסוס י(פיכי 6פ כמפסכם מסופר, קל 6מ כםעענס עשי 3ס'ע, וכשלשף3מה6
 י65י 51לסו לע( )3ע37ל לעקעיסס עו65י0ס עיע פ" עכסי hWD ג'ל לכן "צלא6. פכע65יסכמי

 מכלל ען סי5י6ס על נפעל צן מלפפיי *65 נאו עעש וי% כעו סכסומ, ען eb*a עלויאכלסו
 חצלפ ענ7סיךי Sff93 סל6 כעו בעטרי לפון 610 3ע65כס פל ו3ימ מליעלי 3ני שכפיס *%כתו
 ען סמא סעיכ Db י165 י(צ0 ק ענייי %6 כסיל ימלגועו %סו %כי יכ6 כעו עענו למון6הצ
 ליאק אומס 6ז0רמו עעס סענסס לעולליי יעקנ ס0היע 0עקכ6, ושעס עעיי(ס' ואכנםסעיל'

%שנם



סף ת לביהששק

 טאצם ל3ל* ושנוי לרע פםרמ5ו פכוי פי t1B~b מעטתם : אי עצי nMa % טשתש%שש
Sb3ליעמי , ושפושזיו. אשז1 )כנ( : 0מקףד זכם 3זס וימס , עקךזס סנצכ ועעעס , כמנסס es 
 ה84 ולהלךי וצמוחן טפסומ חלשם נלפת ס*ו bS 163מ2 כי I~sWi כק למרשפן פפמחקכ6ן
 הסס wnb ש ופסעים טבע כעזו% עטוסכרותי לסימן ושמטן כי 03ן ולוס רפלמיעניו
 סטיב וקיין ק(, wss 3המ סכעאם פ" )ומ" לחמו 04 ועפש שחר( %פס יםופינכת
 המועז, לנניכומ סוס לסיודן פנפכועעו qb כי עממנח2ןי עיפ ל10ייע נסותי! 6סל גספפסח2
bsגנז 3עיכגי4 סמלכם עשן ויבודקו לטפנט6ופי יונס כערי ול6 055 ב3ס eY3" ואש וכוילו 

mDDDגקף6 צגי כשקימי pbe ולזז זש; וזוגי 6ניי4ס על מכס כמעכס כעו זפתו על זיון 
 לסינגל מכרעו כק tmnwn כ3ם% 6עת0 טקסס עלת פס תכרעו ול6 וילע מהקלס סעמלבעיספע
 3טם זהם קצן סנתונ כי עילבסיסי הלפס גלסר( עסיו טח כוונפס 6ין ו6עגס tb~1nSתכנעו " לנב )לקען 0מססחם ופבטנס וק 1 )נה8( י(4עמת טחי ונתיבל תע סילנפ, טל מכנוסוי61
 ולפס ,כסל רעלן רק פלגפיס 3פס תופן כס י6 36יו, נטי חלסס 3לי(ס )טש3( נסשזשש,
 כשלבסש, ספתיס 8לו שי כל סין טלס טבעכן ok~3b הפילט r3~w כעש יונית; עיקשופסיו
D ס6ץלס W  בס י4עקר6 פעפלק וכעו מ"מ. למוס, לו שפו"פ 6יק גיוכסיו 

 נק"
SDO ולמס 

 טיסל לפי *WD 5ממ oa שמל 8 ת08 יפח טוי )הזפ יעקב 6טפ נפם כסל 6תלקרוץ
 פילבפ 3טס 6לי( Db לכיח סעתכבעים עפו נכים י סרית עיקבתסשס

~BS 
 סכ6פוטפ 0ב3יכופ

 כסמאי(. למצגן פע6 כ86פ סו6 6כע פילגפ 3לסDb 0 הפכנ )וטיפ נ16ט2, סילגסה2 למתץל6
 עפפס0 טס עפנין וסק )געזפללס56סעכץ(, סמס3ממ לפת סו6 מפסס מס יתכתת עיקב כיויע
 השאופס י(שס3מפי( ע"ס ספפסס ככי( י 6סי הסם עסלט פיוס 6יס 3מ nsT1 0פפ3רומ לטתטמא
 לעמום על46פ כעי( עסויי3ס ע5צ0 60טי( הס ס"מ, לטית פצ מסיטן לטיווע י31יכ0עם

 ללעסך: נפ3עפ ליוי תעכס פגע 3פ ורסס תפסס, 3פס ש עסעס לקכומס המנןלנעלס,
 פ60 י6 6% וסככני 3ככ6ין טיטן על 6חהמ 06 3ככתגי ע6י לש ע3עי ת3ככני ברזרבי.)כז(

 ושככיס גככ6ין כלטו על לי' יקחה טס, 16פו pr1 הע שישסו. 4עקמכנ6
~ah י )4כיכפ3שי 

 )נר6יבגענוע נפעל כפעל פ% י(צ"סכהס ספש4ס ען 610 נתכתני ע"מ r~DS כרוי(.וכאכ
t(DBbenA'*כסןז ומסכו סכיכן ומטי% כעו)6נעלק8צע בשען יען עי )וויכיפסע שכגרעו י 
 לניו: שי, דלם ע6ש5שי הככס ינקם ל6 יעקכ כי ס36ען(, נעזפגגעע )עיך לתכבעו הזיןג_ן(י
 עעמן מר61 וומצ י ספרד טפסר סלל הצ6 5ר לאן יעקר ל6 סי6 סרי3לכ0 "6---ך.
 DW: ומעליס 6הזס עגככיס טכיס עלפני סנמסייס כל כורך פפיכפא סכעיי 6מ יעקב5הנכך
 נענסס סניו הסכסכו טל6 כייס חס 8"ש. מאווז שרבע וזמו)א(

 )כע""
 ט פ3רםו הטז

 6מע עי נטש ענן 3י4עטך כלכ"כ נושתו. עד )נ( 63: ולפקס ט נעלסוסעדו
 עד כעו 6"מופס(1 י )ושלמענד מענן מעטך לעמן oa יפלט עד עלת כי סעטץסי ט3ע0טתסוס
 6ל6 ל*8קנ טת6 מעסו כהסעי הכשקקו. )ד( 3'(: שית מצנל ש עז ל( )פופסיסססעי(ער4ס
 יטנקץ טא פ6עד לפי 3זס onw עכדל(1 למן* לט נכל המנו פשס נשמו מסעיופששכו
 b~an לסו וסכנה לגז י(פחצל לו השק לו ויסנק נ6עכ 3ל3ן 36ל סכנהשי מסטלוימקדו
 16 סיימם ומנר נעקכס aD3 6% עעע יתפעל עס שמשי 8שש ו1ש 3ק מטנינש
 כי טרפו 305 6עכ ל6 כ( %א 6טכו כסס 06נפ כי כעו מפועל, עס נסנה חסנך 0מיניטעפ
 nSD~ כלס* קי3קו W'DS 6פ 4ט ע5והימ 0305 יישיר '~lms עס הד6ראמ

 bb י 3י3ל 6סנס
 6ספז 3סהנס 8פו3ל ה"נמ עסינה נמכי נפועל ל0פפעט כ6ה 3ז3ל סלהס סי6 טיאס3ס3עפ
 וימקש )6% לו ישק 4 ויענק ו6שכ במפועל נסרי פסכמי יפקנ עס לגן עפש 3ססצכלק

 o~nb 3סיוי וסם 30א עכנליום bW נסיקו וולס 30י6 יצ3ש פע6 3כי כדל  וכשהס3יצ(
 3ל3ןז נשו לו הנמק לו ~psn סילשל תפקי לו מסק עקף הקב ליעקב טה6 פעפו ט3ימעסח
 כ6ן 0סהפ ווצאנשע סלף(. )כא רכנה ניטי הפקסו חצי לט נגל נמקו 0פשס פילאו 86כסהכ
 4שי3 סוכך ען tDbS Vb~ כע לעמום עסו ספbSD 3 א"כובכיס

~SD 
 D3~W כונכם ob מ

 3pPS % לעס VID~ %קנל לנטן מא עעוי 6יפ ע6ופ ומכנע יקוצך שלך , 6לץשלש"ס
 5ילךי סי6 עי ללויני מלותי( סא ענסס שי מבנכס שתש ממטמע כ4 לך מי )ח( פסל:ולעס
066*0 n~ws 16 ככוי DD19S 6פל* פרך. ראים ק ז4 )י( )יצח(: ט56סכך מתפ3פ סקר 

 לרכות 6ימ עמום 53י3ע ~Ineop עטו 63 כי בסס למו"נ, ר(חץ3 6מ מפך טכס כי ועקתמלאס
 נניס, על06

~DD 
 *פקנ וסלעך 06 ומשק' והיטק לנס 63ר(03 לקללו 3קכ3ו ל33ו נרותך

 6פכ נתעמס 6ו0כ*ס וגריך כליו 6ס3פו לנויל 610 י3 ערגלך ש לקוטמו נטע כי ל6שכ,3י3כים
 כמעתוי נינך סרסר 5ל עתנףג עילט סלפי עקש יקר 06 כ3יכ או זס עס זם פגש סשה8%



 לנבראשית64
rhימומ מניס 7303 פדרך לקפלו יוסכו לקרית לסבוך כנסו הלכתות לצקת וקים יעמר רעייו נס 

 לגויל סמא כוסי סרג עמלך לקרסמו עסו סליכת כעס יעקנ מס3 ככיר 3063יס. 1WDול0סמעטע
 לקם יוצקי כרוז 6מ יומר עוד ולסנדיל 63סניס, פגיו ולקרל גילך 5מו nlb1NS 146מסכמו
 0עיל יומני סכל וססליס סעגכיס פכי כקפלם סעכסג טסו6 כעו קיטי עטות 5רנע וחילו 535יו5סו

 05 יעקץ ס6על 5מר לכן , )ומגייזר % לנול הנעומי ערך יקל גורל לסל6ומ לקל5תססולכיס
 על בי וסער. 3עיגיו מן ע% 5סר סמן סו6 עם לנמל שוייף וגר ולקמת 3עינז מן עממי%
 והקע( ייעזע )5ויף זס בוסן על פירוסו כן )על זס נקופן פנין לרבא מזכיתי פגז. ראיתיכן
 קותו מאלו ככס )קעור( לו יעמס כל )מסתר( לעיס יעמס ככר( כנין, עלת עס נויל כן DSWכי
 ככס כל לכי , רנותיכן נ7נרי כלניל כך. "ותיוון טסי ככס וסרם י"ג( )ר6ס חיתלנו כן י"ג()63
 כר"ממ ומעל 6ליוי סזכ0 סרדינם יוקר *ופן ז0 ע0 וענבר hWSD3) מומסס וססש5 לשעלייר4עעס
 0גדוליס' י4מסו3יס 7Db פגי 6ת ק3למ כדילו 306סך וממן %ון סל"ומני כלוער ומרבכי: 5לסיססני
 יועלט ע*כטי 7DbS מסכמני 5מ0 כי סניךי לר6ומ וכימי כ"כ תסוג טג5ופן "חרי ספקותוסעס
 לעיני ליקרני כדי רסיס 6נסיס 03עון לקרדמי ל3ו6 73רכיס ענורו לסחטלטל כוס גזול לכנה0ר6וי
 כי גל לעיני ל0ל6ות עסויים הנכי נס מטינתי עול חטי3ס עעת0 נ7ולס, כשסנר( מגי ולקולגל

 פכי סקטנ0, ז6מ עגמסי 3קנלמ ס5ס3ס לנרימ וזכרון 5ומ לעסות ורבוכי עלוז נעיגי 6מסחסונ
 שמיו לרוז רבוי כלמון ור115י 63ס3ס פני 6ת קנלת 1WDD ותליניי י רכר3י6 6פי כתרנועו6לי4יס
 זעי4ען ט דיך *יך ווייזע זיעזע q17b )57קם סכין wh9 כן על כי ויתולנס, 05ונ,שענננו

 67רוס(, י )ווייל 3ס3יל כעלת 0ונקועומ כתיוג )וק33 לעמפט כן על עלס גפרם ולס ,נע6כטעעען(  דעי ביידעי עיטיען 5לק וויסלוושללען' עיל )5ייגטעפט יתמני "לסיס סגי כר6ומ 'געל*כגטע(
 תתנגד סגגינם עסו, על הוסו לסקי פכיךי ראימי עס 6ל0יס פני כרקוח ונמרר סעפרסיס,כדעמ
 סיס לוומרסיס, עינתי עיוור לסיותו ותל5גי, יעלת עסהיק' ססו6 3ר3יע עוטעס פניך כי ילזם
 סעכמ0 ויקלדו לאי, עי' ברכתי. את )יא( : למניו ע"סר גזול מיותר נעפקיק למפסיקורדוי
 לו תחן ס"6 נלכך 5סר כענין ססס, הומו נלך ע*מל סולח סו6 כי נלכס, לכוונו סריססיםלט
 ע7ל עזר לסלומ יעקנ ס0קפי7 לעס עוד ויתכן )רענ"ן( נידו סנ6 ען לעעל0 ככמונ ט"ו()7נריס
 ולר3ומ לפרות סיוכלו ס)נקג0 לעליקת סתווי כפי וגקנומ וכריס מגין עין נכל מירמס כדיל173
 אמס טסים )זעגענגלינגעגיעם( נרכס סעכמ0 6מ כמן קר* לכן ע6תיס( )נעזיס רם"י)כע"ס

 סיימי ינריו ולולי )רס"י( לך נטוס למנדך. לפלכה )ינ( טונ0: ותוססם נרכס עענססי(עקווס
 קפוח לטון , כדון 6יתגי דמרגועו ל"מ( י"7 קט"ז )מבליס עעו לכל נ6 נג7ס זנן לננ7ךוגפרם
 סעס, לכל ערגו ונגמוד 0גיר4 מתסיס ע7 נספוריס יסים גדריו מתמלועי כלוזיר )ער5יסלונסומגיס
 , געטפרשך( )עיין ס' בעניני ושגדומי סמורי כל מדויד סתמי ט"ו( )5ס מעיד לננדי 0' מויתיויגס

 לבדך. ואינה לוער. סוסיף עלייתו קסם ספרידמס *ונכיס כסני יח7 ונלעס נסעם ס6ער 6מלוסניי
 ע6 6ונטערס6לטען( )געספר"כיג וסג07, ספור גינרי ימי לסטתעסע נמנרמך 6תך ~נסרקוני
 כעם6 ופהיעס מחיעס כל עעו, 6ים סטין יחיי נדרן 076 הליכת כי עליך, ועטף לעוכל סללךיסיס
 שומו, ילביש סל6 ורעעי סדרך עליו יקל מנרו עס נ37ריס 3ססתעסומו 6ענס עליוי 0י6כגרס

 נעל כי 07"7 מעיר עלי. עלות )ינ( : געור גריון 0עם" על יורו 6לס 3פעליס ס0ישןוחוקמחם
 סו6 פ" לכן , עלות ען לספרי7ס וכנקר נמינמ טפחי מס כי י 3זס ספירוסיס לכל ימגג7סטעעיס
 tfD עליי סעוטליס ר"ל עולים ועסיס ומנקר 650ן מטרחת כלוער עליי עולומ כעו עליעלוס

 כע"מ גריס לכן מסר. והעיקר ' 1SD לעלת עעס ויין עולותי כעו עלות עעס 6ין כי ן נכוןושיגנו
 סטעעו olst כעו וסוט עלות ענצמ לש ODD~1' עלת סריו* על ענצת על, עלת מ5ץלתא

tO'SSIDכ"ג( )ירעים סלוני לו וקרע כעו 3)נקר6, סרנם מגלים לו ים כי טיף7 על סמער( ו6ל 
 כעו י"ס( )יסע" חורי ו*ורגיס וכן מוזים, כעו ל"נ( )דסש3 חווי ינרי על וכן מלוגים, כעומסוט
 ר1כישק 6)נר וככר עליסי כעו כ6ן עלי כתוסס וימיו ידיסי כעו י"נ( )ימזק6ל ידי 55ילי וכןפוייס,
 , סמורי וכשת עגיקת* עלומ וכמ"ש עוליס, סירס 3ניסס בשם עלים נסס סעכיקומ מנסעותשנקראו

 ונס נכיס סילדיס , כקן סכמות מירום ו6יכ ן עניתי יו"י( )ס"6 עליומ פלוס ממי תנגס יונתן2ס
 עוללי0ס,  עגילומ *ו עוללים עיגיקות כלועל עלי עלות 0ס כי *חל ע5י רכיס כעוינם וסגקרי51ן

 )רסשי(י ימריר סס"6 אתנהלה. )יד( סטעעיס: 3על עס ועוקכס 3עקר6 מסנון סוס *יןועעתר4
 ול6 שתוי גכחמ ל0תני4ל רקס חמ5ס ובנפט טונ טנלג לסורומ 3*0 כי לנערי, ימרס חיגנייוג*עמ
 : גויס שוע % 63הי6ס כע"ס לנקוף 0"6 ת63 ר5וגית פעולם על כי לטורט. עליו 61מים"
 %יזף געלת 6'( ל"ג , זיין )לש3 עעו Pb עשות ו3%ע סונר מפלס אתי. אשר העם מן)ם0
 לז0 קוים כי כמלס, עעו מרייס עעס עתם כסתנס ס6לס סקנסס שרוף ;י *חי, 5ער וכדןעס,

עטיתה



טה 4ר 4נבראחףת
 1נן ילמעש, ל06פי 146 פ%למיס 5*ם ע6ומ י64כנע וס9 נו לסלמס יעקנ לקלתם סולחוססחס
 לנב שספך כפם תפנס ל%ט' ולעמוס לחסו mhi'1 סענה ייסף סימא פעו, עלס טסגלום
 1S~o נעיגיו 4ם פ6א סל סיו לכן נאונש 6וסנש כצרך ולנסקו יעקנ 6ת לחנק נותנועסו
 כנוי נסנ7למ כעיט לסיוסס 6פו ולקמם יעקנ מני לקגלמ סלנו מסגס

 03 כמלוס לכן יעקג,
 ט( )וימי 6פל 36יו 6מ לקג"ב יוקף 37עלות ממנוכן נערכם, י4פמ7פיס 6נטיס צילוף ססו6 6מי,פלס
 שעסיס ססס וכשלטיס ט0רכ3 ומלפשי .רכג עפו SD11 6'פ חקני נימו זקני סרעס ע73י 5מוושלו

 אתרפש סכנת לפנדל מסלט פעלם ow 'D1b ונאניש פרעם וענד , פס גמלת פ%לפיסלעלמעס
 עעו געתי נמני ונגלק 6פו, 6טל ס6נסיס ורגלי לשנ( )כיי טרם נמיי )עפ"ד י 6סו nsnsתוסף
 חוס עטרם וימן וסלט, מלגחכו העיר. פני את ותנן )יח( 7נ6כרי(ס(: 6מו כעריו וסגי37לעס,
 פענעו סנן עטרם המן עלס וללנומיגו לסניי כפו סני 6מ ועלס סכקיעסי סיפך יתנוסס טסןערן

 סנ6 6מ עלמ נל6יימ יו65 מחצל ליפפס ומחש לוי ליחסיו ממעולי % ססועל חשר(כמ ר5תסר6ומ
 מכעיכ סעכש 6מ מנן מעיל פני 6ת וימן לנס( )נעירס סערו כי ממעול, סיען ססו6נמהו
 סיור. סם כפנין סנפי סססוניס 6מ יכמיר פכי 6ת ום" סס יפויין 7ורנוס ליחס עסלסמסמיל
 יק. )ים( : מענו סנ6ס לו סיס לפקוס סורס i)tDks %יך own 3א וסוייענו ספנים, למסוכעו
 פשינו ולסחי %נ41 14נ %י4 י6 )לע'ם( נכל nnvb על ס' מיל 6מ כסיל 5יו כשפכווהנב.
 eD 4 ונמס מקלס וליל לקאותיי סי יקלס 416 עעכין ויקלש פי' רלנע 14. ויקיא )כ( :סלו

 13 ממפנק נכע סח ישתנס ט מננס סמא ססעקוס 3א ויגס יסי6ל, קלסי ססו6 מסם"נט5ס
 סי6 ו6י; סג3ו6סי OD ססניעי( פ% ל6 5ס ומנס נכין D11bi מע65 ל6 כי 60לסימ,סססמעס
 פ8י. נכת א ופל , ביסס( זיך פערמגעע )פס וסכעעו %י ניס עלס קוס ttDb סוכרסננו6ס
 ולתא , 7ופמיס בנכש De וסכוכך סניול נסס לקרוץ תלילס יסר5ל' 1cih 6ל לפזנח יקרך 6יךגי
 רי6 עליו גענס ונגר סנט, ע"ס ספונה 6מ מקרך %b ימרילי 1cib 5ל ריוי ססונזנמ ל6פי'
 ל6 ס' גסס טס הקרך נ6נרסס כפ"פ חליל k~bb' 6ל נסס סס ויקרם סיפסר רצוי סיסי6'כ

 : גן סעזנםטינך6
 8לטסיסן נחוסן לראפ כלומר bnD ,bt~b ננה נניפום WDWS' הארץ. בבנא פראות )א(4ד

 כסו 6ינכ ילק ונפלקי iL~-D כמולס סססכמ ככמונ סכסולוס, כירךומכסיעיסן
 פרינו לו סקס עמסקומ נערום סנים סעור, נן מכס עסי עס שבייליס יחנה סיסיי יעקרסל

 ול6 לדלאס יעקנ ט"מ ל6 באם. עד יעקב והחריזם )ה( לכבוס: חו05 ויחס נסומםפמופמות
 )רהbu5 )6 %לס מנסת ליפן נוסס עי מסריס לכן עיטיי יומר יממעלו מן גורסי עיסחהעס
 הגס: עלאי עמס ויסמלו ס37ר וייעו גניו ליטפו עד לרינ על65מ סמלים סרעאכן,ולמת
 ל5 הע ניסיתן, עס גפסך יעמם ל6 הן וסילם ע4ו עען ושכענין ערטא, יעשה. לא וכן0(
 וידיי 6פם נכון ענין וכן עלמ 1ל1 סכנעניס נין ככלם הינכס כי ניסיאל 6פל לכן י עעססיפסס
 6עממ על ר"ל ר5( עאנ צעקו סז6ת ס"ס עליט נ5ס כן על 7וגלה2, %סמ7 גנות כןכעו

 כי נעימי יטע עועל לנפו מכס על 5עס מטן ס" טל5 סכמוכ וסופית כעול, על סנ5סעטעע
 עמס 706 וע ול6 קם 1ל6 לעיניססז נסוקס הומס לקסם נמני1(ס סגעסס ס6נסיס כל על6ענס
nlnDSסחפת ע"פ mnnS לנלי ניצו D1nD וכן הים סלסונ, תמוך 3נערי4 למפום סנדולם כהיסוס 
 וסיומל, סגכון לעי עוטף( 6מ7 6ין יעמס.ל6

 וי4 ופחוס 6ויוגע6ינס( גיכע וויכ7 )לעכעליכקייי
7Whסעדו 6מר מעיר %מי על omDb : )לסע כירך ננו וששממנו סולסל אחצה חשתהתמ )ם 
 ע5י ני, תמממן גסמיס ל"מ(, )ט"6 געלך סחפתן נס, תתעתן ל6 כעו ניט עס לסתקמלס"קק

 ולק סעשל*ס, מעול ובנסי ספועליס סס במשין גיעקנ סכנות מולס סף4יס 5ל6 קומנו,יסתמתכו
 לכס פקסו גטמיגו ו6מ כסם5יכסי סנומכיס מיניו 6מס לנו ממגו ננו0יכס נבערו גלסוגו נססינט
 וקולס גי7כס, געתה ול6 נעיניכס ייענ %סר סלוקסיס לסיות לכס סרסתן נננותיכו וגסכלועל
 תכעפו במרטה. )ינ( : )רוהס( ל0ס גסן נסתיט לט, גבס כגורס אפל סלמון טיסיי עיט %םי %נ7נרו
 פי( 3ע%י4 סי6 עכפס  7על0 לופר והמטר כעלעסי הסיך כ6 לאס( כא )סול7ומ עפ"מנמכפסי
 37יי לסריגו תגיעו 5תס , עיגרותיכס כל כעלעס *ליסס, העכו ומעור: סכס 6ל יעקנ גגימעגו
 גרמך 5ל נ05 סעונ פרמטן י(געלס כקילו לדמיני לכס amb לתת ע73ט סתימת לספיג ועיור7טי
 סעונ וע%הס הנישי כיש Sb מנוף ל6 לכן נכסי לסמ37קומס%

~bDD 
 סקמס %ינכס גנימכס

 onws 3פזקס ת37רכסי ערפם פממומיכס כי ייענו עעגו, סי6 כן לי olnb ר%כטי סקכעמכק
 ענניות תנין סעסכיל ונמס לגממי(, 6ותס תסלפו 1ל6 ני( תעכנו סוקס ונע , נימכם %*ה2ס
 וממס, qh סלון על6יס וסיו 63סאט סנעסס סנגלס על נפולס נע5טסס%יס

 ומעלות מתיגות זל נענענו יפזום לכן לעם5, עליו סעד כי 7גייס ליורטת גלומו עליעפייס 6ין 0ס ונעעמי
סימלית



 לרבראשית66
 קשו וני(סמעלחם סר6סא, 6סמ תימס לק עמיו 'bb1 ול6 יונכו, פע5עס כי נפרפרי(סמניום
oatSbבהלעס. : מיפת -  וטף שתם, bnDS~. עסימס כבלס כי ייפנו 1DrnD ,Di~lh אחותם. דינה את פטא אגשר%ייגס. ל37י וסוחיעו נקרוס, מעמס עעס סככיי ע, תידין פפי0ס ו3סע*מס 
 עתסלמו ספעסס סוף על דכו מ-פ לאיי 5ין ע%כע 3עקוס המק 3לי סיס עמס 1עףפ*ססמעטס
 על לסע ססוסיף מזקף4 לימון *ל י4כחוג ען חזקם 3יד מהמס לקסם לסלטני סניו סממףמהסל
 ולוס %ן ים 7גליס לעיות קנול 6מ פס ונו' העכו העלו ונלעס 0שע*ס. עעסס לעסומלמעמו
 ל33נו לי(מומ ינליך מהגיל 6תי( לפס הנול, 6מ עם לינלעוי כוהמס טע6, לטל 6ופלמסק7ס
 OnStD עולתי( כי גרוי(אקי לכו כס*עמ %עו ייענו גפור וננירור לפיס, ינריכס כי ייפנוסליך,

 סיסי( טל6 ל0ו7יעגו סכסוכ ע6ער סו6 לרפ"י מטא. אשר : כן פירם ל6 ונפמו *ומס,גטע%ס
 עלס על סחר ססו6 סרע"ם סירוס ימכן ויחמל , omnb  יינם 6ת סטמ6 גענה רק עריסרסיס
 סי(תנסנ כסרי 3קסמס לפוקחם ר6יייס הריכס ומעור מכס 6ל יעקב נלי טססינו שעעוויי3רוי
 נעמיד יסים 157ע כר06 וקינו , י6מ סרסו לסעיקיקיס נאות. )סו( : זוכם *מנן 73לך *פוססעס
 וכומס י6ט ען כמו נוסתו כערל יל6, פן מורע ירמי מן נורם כעו קמו05 גהו מלוקס נתןגוסס
 נ6ומ 6חז ען כן ינוסוי 3ום ען לפסי אור 6ור פן כפו *ות טרמו 6ענס נוטלנו י6ל מןעפעי
 לחיט למוסיי למס מוכל ל6 , 05 כי ינעיר, גגי כל סיעפו *ערו ל6 ולוי טסעפק וימכןיל"ס(.
 לכס, %ומ נניס נלסון סטרן לכסיל 71גלו סכסג 5מ לסרה רק עלפתם י(ימס ול6 ערלם, לו*סר
 מסו לכן י לנ7ס מס לק יפונו סל6 ככור "קלון למס וסיס ל7גריי(ס, ומפול מכס סטכיפווכמסל
 לייבול סמ%ומס ו30מ כפולו, מעיר %סי סכל טוי לסעעק כויע וכקמל עירס, סער יולדי כל6מ
 ספעון ממילו לכן יחסי לכו סל* כסלמס וכל לפיכס וכל פקניטס כמערס פעוגס, לגזול כדיסיס
 7%יקיס יעקנ נכי עסו 6יך מטען סלפג"ן מלונם קרס 0731 ממוכס, 6מ ל3ח ג"כ לע5פסולוי

 יזעו o11WW~ על עיכיסס מעיל נכי הכמכו טנויע %ל 6פכס כי נקיי 7ס להפוך סוססמעטס
 6מ ולייצוג onl~b 6מ לקמם ישו טסם יריו כמטר וכמ"כ ולי(כגס לעמקם ינקמו ידרמו ~obויקי
 נמקכיי(ם עיניסס גסתו וכנר לבולסי עקכממ טלס דעת סיס כי עליססי יקופו סעיל סנניפכם,
 נלסק העלו ע7ל5 להמול. כסגו תדלו אם )לס"ס(: חפ7מט לסגת לספל ססמלט עיולכוסס
 מעיקרי סתכלימ נס כ"6 ל73ס סעילס עעטס עיכס ספכוון סגין יכעס , זכר כל לכס מפולו 6סק5ל
 מסיו 06 חסו עליבת פטויס מסיו כס נני פ5ומ הנע עכ"ס ספקות, ספירת וסוט סעילססעס
 כזריליס מסיו 5מס גס ככס 6ל0 פ5ומ נקיוס נזסריס סעו כפו עפי, לסטמוומ מסכיתו ,כפוט

 י(פילס, פעסס נסילום ניגרו לכן סע5ומ סננילמ 3נרימ טנכגס לפי 6וס סי6 ססמילס עסילהפלסי
 ס37ריס וף(ס י כמוכו לנערי ל0יומ כזי(ריס מיסיו כעולים טמסים 5יל טעמו ונו' למעולוהערו

 06ל סטעעס י עש'ע יסרבל 3ני ל65מ סיפיסי לט3עמ כלע"ד לסמול ולע"י סעילסי 6לסע5טכמיס

 טכס 36ל כפוכו לסיום 0י(קכעס Sb נזפן קיום י(עילס פעטס כי מעולי Db~ 65מי 9Dbמנעמי
 עעסס עס ספ5ורף 6ת ור(עליפו ל73 ספילס עעסס לק מזכירו ל* O~D %סי Sb ניגרסומעול
 זו ולos~sb 6 טללי החלי ללכמ לסם6ר טיו עסמנמס כי 37ריס 3ט6כ לגמרי כפויית לסיומזו

 למניס, רק י(עילס עעסס לעסומ למרע טוקיפו עוד פפיזר, טסומגס סמקי 5מ אנטלוכלני
 : עי(ס לפנקס עקום יעקד נני פ165 ונוס ונו' פ)ץיי(ס כשפרס קכיכיר(ס, ל0רוימ קנסולסיומו
 לו סימר( 3bnb 3מ כי יסוטמט, גן 3יורס 3מ נקר* 1060מ כי וממט המומינו, כעו בהנו. את)יו(
 ט3סלילמ וימכן )רוו"ס(י 6מ6נ 05ומ טטימס וכמיגיע 3מי סיס לSbnb51 6 מ'(י )ע"3להסס

 ימרטו ל6 ס3יניי(ס ס6חוס ונ% גס כי לסורות נו" anb 5מ "למס המות 3טס שמס גררוסנמיניי
 כ36 סת*מ5ותס על לסורומ , גת Ob3 כחשיי נכלו ידו פמסמ נס6%תס פס *עגס %יו. *ומסלממ
 מש כאבים. בהיוהם השלישי ביום )כה( כפסס: פיתון ששינס כסיפוקו פירס ל%ילס כמועל
 סכל סילם9י מעמיק וינטור גוזרתסת כינ ען )נמעקעקין תוו כד וכמי3"ע כיניסון עלימת משסוכ7
 ערסעין 7ק6פל כן עספע ל6 7מיל0 ר"ת 37פלק עליו טען וסות ססליסי גיוס יהיר כו36מעכי(
 7פילס נפר,* OD סר"ן וכאכ למסון. ביום וכמ"כ גס3מ לפיחם מסל 0סליטי כיוס qb מקטן*מ

 לסת , פיכר יהמום סכים טפגו7ל לסירוסם זר( ופל73 סליסי. פיוס יומר בדול סגי יוםססכנמ
 לו סיס כאנס ס3ת סימם סעילס ט3ורמ 06 ועוד 7bW. כו35יס לופר ראוי וסיס 0סרספקר5

 כאנס גדל כי כין ולומר פ76, סכ36 גיל כי י"ג( )3' כ63יוSb t1blk~ 3 ס7נור ליוקעלקר*
 סננופס סי5הי כ36 זס סטין רל סכו36יס ~olnib על לק 0כ36 על ל37ר י(כמונ סט3 וכדלםע75,

 על סניפי 5ער סמא 7קסלמ, פכ*ונ יוסיף יעם יוקיף לענין טגכפס פגיפי %נ לק סונילסןונמ3ורמ
 , לספול הסמאו על ועממרעש שהעריס סיו ox %סי כי ויעתו, לרכוכו סל6 סכעסיס7נריס

 6ין כי , לי.רנס עלייתי ויעעיו 7מס מעזנו על סנסנינומיי(ס מעמיס 3עיגי טנו*יס ימיו עליזכי



סו לרבהששרת
 לטפול 0תל%מם על כמטס שעל לנ פכ6נ פיגל טסקר6 וכיון ינית, פטכ5מ יותר ביולם טכ*סלך

 כי פליסס כססם יסכון ונילס ספיתן, פסכם פליסס b13S ספעוסיס סגיולס סרס *מלל6ה2ס
 נע5עס י4ס כי כהכניס כלטון כסטם 5על סכמוכ סו5י6 לכן סז6ס סג7ולס מלעס OW~DS גלפוסם
 מיטל סיוטנ שניייומסש פלט גס יורם יע ועל כססם, %על לנס 3bD עליקת לטני6 סטעליססין
 פח2 טכגס על סטמכלומ חלמי זבל נקעי(ס כעעומס נפסס על ש5סערש כבדניס מסיו כקפויעל

 ס5כטיס על .לק כ6נסש גזל 'שי לופל סכ*נ Sb מדגור י4כשג סתנ פ7ל6 עת ו% למסימיגיע
 גיוס עלייתי 7עתס סנמייסני4 פסל מנס ז%סי סיטל נקמל טסחכר פי4 עוי ל0חהעסכו6נשי
 ' כו*נש נלסון YA סעכות סו6 וזר, לסכגס יעקכ נכי על יחי לסמ6סף ויכייס סמכיהוססליפי
 למפיס סטדס מטו"מ סססממ על כי )סעריער3ען( וקלקולו דיל ססתתס על גס יספם כ6נ לסתכי

 ופלת ופסנליסי פססה2יס כבענשי ועעס סכ5י3וי עונם סלקם כל ג'( )ע"נ קפל נגזעסמלטס
 זס עמעעד וסמססכותו יכל סטמנומ על ?P וותרתן( )וי ויסומם "omb15 על כין *יגו3ר(יה2ס
7DDDbכו*ניס,, "ני(יותס ועעס נינפמ לדם וסיס לסכין, יסי כפו וויוכיען( )זי6 נסר otb) 
 וגי4פכו ע"ז טססלסו עמיי יעקג, נכי עם T~b לעס ל0יח2 סתל0 ססמכ% פפס ומזרו נעמסכסמגס
 מלעיס תסלם עלייתה טלטלו ס*כטש 6מ וושסנלים פססשש לסיום כעת ומסכימו ושיניסליחס
 פלמ למלם עענס וקין ואשוען( 6הסיילסעי5עעל נעכ"עניי DDbc51D13D זי6  )6עדעס 6ת1סס

 פקוס 6ין וטס ויבמים. עופ7יס סייס מעליס . ספקכם ע"מ vbn רניס כי י%* כסוללכנענש
 פנל0 עקפו סכשנ ספנותך DS' כי מכס, נקי 7ס ממכו סמויקיס יעקג נכי 6יך ספסרסיסילקוסים
 על לנפוי וסעכיפו ספלו, על ו%יעכו ססססרעו יען סז*מ, סלעס לף4ס גלפו %3פס סירספוי
 מס כי הרקס ' לסכע. מטכס לסכנך סג* כי לפססי על נפולס מסעו לכן ' לסלגס יוצקנכני

 סעליעו ויגס יעקב לנני לח  כוזע ל6 סימל נקמל כפחכל טכס D1b' סקכעת דיכםטעייעס
 מעסיסם %דיקו מעסו פס על *ותו כבמכיסו לכן יגונו, על ינון יוקיסו 3ל ליעקב זו 3סוכי4פלסודיע
 בספל סומל וכן )מ'נ(, סמילס על וכתחלעו ל0ס סכ6נ כאבים. בהיותם : ונו' סמוכי( אסל3ינל
 ספתיקו לכן , 7מס 6מ עזנו 9Db על למלפפם עליסס ישו מן סככענייס משכיסס יר% כיסיטר
 ספעס סכס כנים עדיין ס0ימס לוינם לטוכנס, יעקר 3ני על כולס יסתתמו סימרמ6ו *מר כיסוד
 6ין זס לפי ע"כ' טעטו פי4 ועסו ולוי ספעון תפס נמעדנו taD1 ולמסיסי למכיס וסתיעסז6ת

 b5S יעקב ענגי סיס ימל עוג ס" fb1 ספירלי פחנורמ למס סכ6 סגוף כ5נ 7קר6כו6ניס
 )עיין טליסי פניוס יותל פכ6נמ סמיל0 סנולמ 6ז כי י סני גיוס 16 לפלמס רקבון ניוסעלייתו
 ר5ע כגד פסו* דגל עגול נכמסו ספ%על כל כי לנ, כפני סו6 7קכ6 כו6ניס 5נל ס"ו( טבתלאן
 יפיו כל כי מכ*ונ יצעיף  יעם ויוסיף כעם לוב סכפס גרוב כפסי טס עס נרדף פ%ונ ססולזע י פגיפי 5על סלגטמ וסו6 ' פטרוניו *מ ייונתי כי י לנ יכ*כ כטסוק גס , פכ*ונ לטון עליוכוסל

 כספקו עקודריס סולכיס פינס טענימו לפי מכימיות סתפעלומ סכיי(ס כי ענינו, וכעםפכ6וניס
 ינן סר*מוניס יפיס טכי עליי(ס טענכו וקמל דבריו, נקיוס מיסרו פרון מחפים לתפול ומפורסכס למסויי טעעו גממל0 מכסי לטכסי קרס וכוס שפנוי וספכעיקו ספכ6יגו יגל פזם לו טימילדפכיכ גלתי נע5עו סו6 טעמיי מס על 16 6סל כידי לו סגעטס על ויממרע ויוזעק יתרעם ישעל יושהו
 יתילל פז0 כי י יעתס על ומעלו ססליסי ניוס ק5ת 7עתס וגתייסנס ע*7, נסס ש50עעלוספיתן
 פ6ר ס5כערו לכן DD7, עזינמ ל0ס נסולע 6ותס, סקונגיס פסככיסס %רות לנות רעוםלסם

 כסרוומת ספקווס וסכר סככינוי לכל סגו6יס לסיות עסיכו ז6מ עה4 לנ, פכחוני לסס וסיונגפטומס
 סקגיניס סרוותמ כתקומ רק סיו לי טעטו ופס נדתן כפויים לסיום , מגסס DS' סיו ל6מילמס כי יעקגי לכני סרגל כויע וכמסר פידי קרוב מכנינו נקפם וספסר רחוק, סו6 יעקב בכילחיכי
 מכגיסס נסנרמ לסס נקל ומס ~k($CY, פעטס על לכס 6מ ופכ6יניס נגססס )%עעכיס טכעסוגס
 מועספועי(יג, כו6ניס ותכנוס לסכנו, סטכס לסרגך סנ* כי טעטו, פס עסו לכן י יעקנ לנכילסלע

 ורפנ"ז לפ3"ס לינרי 5961 7טכס, נפעטס עול טוס יעקג גני עסו hS זס ולסיקופפעלפילל(.
 טעקל5ות. פן סלנ'ש למד כך 706. וחזם טניס טעוני( נס סיתם וכינס תרטשי ט'סנים י"ג! נן ולוי ת7םיס. ודי עגים י"ג גן 6ז סיס טמעון ולוי. ומטעון ונעטיי(ס: 6מ 'נסל750יק
 ס5ל0' 0תלליס על גוסס תכלית  ל0ו7יע לפסע, DSD יוקיפו 0עסרטיס החללים. על באו)כו(
 טפנ6ל לסלי זר נל06 ספעטס qla גס 5וכךי bSS כפקרס למון על למוסיף סיין פלגיוסנט
 0"לס סמלליס גניי למטס ל0ס פס ערךי יקרי ממס 37ליס וכו' 65כס סנזס פלטי 3פקל6ומולך
 , כו*ניס נר4יומס לנוסיםטסיו

 סעסתפ"
 ספסעתס, עולם נכד פויס שין נעלכם ע6י פסותיס סס

 וינוו יעקג נכי נ5ו נר(ס עעטו י(מלליס פלגם 0פקל", עעס ויסים )יויעתער( עלנ7 פלחכיעס סעגינס י לנוגסם כל על ופסנתר(, סתפיד  עולת על פענין על פלמ לפלס ככון יותר נ"ללכן
סעיכ



66
 לה לרכראוי

 ל0נקס ל'6 פפוכס לספים 6ותס נזתס סיס טל5 י ל0הףע סכתונ 31* י קרר לשן כ6ן ה"1סעיכ
 : 6מותס עפתו 6טר ס6ס"כ וזס לשפולי טסמר4 עי נעיכיסס, יטל סננלי( פעסס *על רסעפרנסי
wa.כי י טטופ6ס וקנחו גרמו *טל כלופל מסאו qb 1nlba 73נל הכפיש עועליס סיו ל6 מכס 
 נתימקס לכן 70נר ליימחז ותסתכלו לסמול סתרם וגס וםותקש, נו יויעיס טסיו פסכי פשמסננלסי
 ספ3ול פי כי סר6ס סל* נו. נתטק סו6 פוסס ושינו לעסות ט3י7ו פי ע"ד 6ליסס, גססמעסס
 כס פי פענוח כשעתי 6סר ככמוס כמ, מי סכתונ וקרתו ~tblkS סנור עון לרסעמ nnbsסמיו
 ל*נ7 סני( סיס טסת , נם פי נקרעו , ול40לס עליסס לטתסלל ונפגע טס6טים על , סקלןעל
 טתלגס כמיש"ע 7נר" לשוקטות טפך 6ין ונזם י נ'( י"7 )ויקר* 3מכ7לס3"י (bwb7 ס0א,ס7ת

 להבא.שני )ל( : מ5עק( 3מס נימלח וכלתי )כהטל 53DW מעל סו6 וטמאו l~anDb' ננווס7ם6ינו
 יומנ לק יומני onh ול* )לע"ק( סנפולו 6מל 63מונתינו עיקרנו טי6מיו לסנ6יסכי הארץ.בעשב
 טלין נלעס מספר. מתי : )כמ'6( עלי לעתור פסס יעל טל5 60ופות, סנטני ס5ח7ות עללסולחם
 אמי יעקנ תולעת מירטי 6ל כפו י ו*ופלליס פיוכ5יס כמ מקלי נ"6 החסי לגריס פתיםפתי
 פן פעט 13 יסים כלופל פיסל, מתיו וימי ימת ו6ל כקוכן ימי וכן יטלטל, חלוטי כלומריסלסל
 יגהקו פתים מעיל נ5יונ וכן ויסוטעי עמס 3פ4ממ ממים עיר כל כמלס וכן , ופ7וכ*יססמלטיס
 פימ7יס מסיו ס7כריס ופר5ין יכ*קו ונין פתש נין פסיק ים ו63יונ לפסיס, ינוק עילנכולס
 וגנורתך ימלו נמלנ פתיך ושפר , פתיס עיר וקתרוס לפ5ורעים מעטו כפו ומולים כת למלוטיפקים

 יעשה. הכזונה )לא( )רל"ם(: מתכנס על וסמלומיס וסמוקת נפלמפס ימלו סנ3וכיסשיפספס,
 , 6ותס רולס וטטו6 לו נתר5ס ססכעלס שופל סיס 6נל עמס טמכנ יעקר לרכי 6על ל6 טכסט
 לכן עפם ומכנ cn~b סטנם hS1 לוי כתללם ומסיי נס מסק ט3כו כק ל0ס *פל ל6 סעורוכן

 סכס 6ויצריס סיו 06 כלופר *מותיגוי *מ יפסס יאונס ליעקב, נכונר ממונס ולוי ספעוןסטינו
 ספמפט עס"י פסס נקפתיכו לוקמיס מיינו 6ז 6גחגו גס סלי י כע"כ הומס סעינס סלעת 6מוסמוכ
 עטו סלי Y'b לו וסכמל5מס כס ממסק לופל טסותינו על סקכו מס 6נל , משמטר ~מן נשיא16

 : )רק"ם( 3מלפימ עסיכו בנחנו נס לכן 36י0 פרטות סל6 סנתל5ת נתפרס ומלמיס נסקר נזוכס6חי4
 הלסיס תיבת נס ימיין נלסון נ6 טר5 סיירי e~obbi מיש ככב תינמ 6ין הנכר. חלה* )ב(לה

 מנכל וגני יוגמל 7נל טס סו6 לכן סת8ר 6ל סמתו6ל ישפך bS1 145אפון
)יסעיס

 ל'"
 לפי ול* ספכוון לפי תרנס י לותי S3p1 *"ת אותי. הענה )ג( כלם"7: דל6 )לוריס(

 ססנתמו עין טס 6טר וסעפו ססגמ0י ענין סת5תו וליעמי 3זס, דוריס עניינם סייך ל5 כימפלסי
 ו'הי : מלויס וענו נענין ת63 כי לק"מ גדולך כמנושר נעליקכףיכטינטע( עיך יער ומרנופו יעלי
 60טס ומזפ טטיט5ער( עיין גייסי*כ7י )מיין סעי עפי7מ וסעפו עפ7 פסרס סיותו יתכןעמדי.
 : גקע7י עפ7י כין עוזיאל גן ויונסן 6ונקלמ מרגם k~tS1 עזלי לו 6עסס כענין עפצי, נתת*סל
 על סג ססו6 כע"נ טכתונ כפו ככעס ויותל ספקר6י לטון על 37ליס מוקפמ וסו*ימוכו, 3סת כייר יסוו נטכס קלמ6 כימני 63ויניסון יסוו קרסיי* עחי6ל 3ן יונמן תרנס ךנומים.)ד(
 תעית סנזפיס סיו סקימוניס סניפים י טגכר הלסי טל נ"זכיסס 1Db סכזפיס כלומר סגכל'הלסי
 כתג יעקב. אותם ויפטן גבעון: שפוי וכן פנזפשי געסס מעגל כי 6ליליס' לתכעיטיפוכגיס
 וסכרתם ליס, מטיל "ו לרום וירס פפלר סיס6 ~יך 6נל סגקנליס פן איכס ועסתם" שלילסלפנ"ן
 StSb פגעל טס*לפי לטס ומותרס סגתנטל0 עד פטכס ופספסי' שליל לקחו ל6 יעקנ רכי כי46
 6ת לענוי שכויס טיסיו סקויט לטירת cn~b לסייר 5וס יעקג 6נל לפסי פותלת סי6 וסגםמע"כ
 עפן ולכן , גקנורר( ל0ס יי וסיס בגריסי ומלוף כענילס למס 5וס כשטל קרכן לפגיו ול0קרינססס
 כד3ריס ומתלן 3וס נפקסס פסרס"ל )וסרג ע"כ קרע, ול6 13 יענב סל5 צעקות ס5לס תחתיוחס
 ומלניח 3זס( סמרס"ל על עסמעורל פס לחרך נ5דס עיין סרפנ"ן, קיפו מכנר מזכיר bS1ס6ל0,
 ו6י סיס  נברך כי  ספלם D'S ל0ו4ך נידו סיס ל% נסכ*ס ס*קורס פסם הליל שימס *סילו*פל
 לכן , סנינותיו 5סר מעמיס ע4ו ויתאספו טס ימעכנ מן לסרטם יכול סיס ל* וגס וסי לוקסטל
 )פרק ערוך תלפות על סתעוררו bS לויס יצעתי ול6 ע"כ, סנייו סקל טו6 כי *ומס לספוןסקלך
 טעון פונס פס סם ועת נסתרי OD1 סכ*פר נכיזס, סטעונס פ"י להליל פניין 6'( נ"נ יסמע*לר'

 י פונס פס 7"ס מוספת מס עיין כקרקע. גניז0 מלפס 7כסטי* פירם"י, נגיזס, qb S'Sb 11DDנכיזס
 גכיזסן וטעונם לעולס נסג6ס הסורס וגו' 'Sb~D טל הליל כ' ס"ט( מעכו"ם )פ"מ סלפניתוכן

 נקטל ופ65תי נקע( וסנים thv3bS *ן לםרמה4 0"ל לפס זו גגקס יושע וסיני סכמת נכה)וערם
 נגניזס, די יסרבל ושסל optnn ~יך כותי סל 53ליל ממסלקי יספע5ל ר מלק סס סייסמהם
 עמוסי י יטלטל SD 07וו ופפמללמי מעגל ליכליו ל6" יוסי ל' פיסני* גלעין 37ריו וקיןע"ס.

 טס
 ילטיטת nSw ליס יפסיל לי 1כע17פס יוקי. ל' באלי יסרבל נמל י6ף סרי ממס ד'ס 3'פיח

 וסקיססס



מ להנראחהת
 נע4פ מא Y'b אמת, כנן% טס פטיש המיס יאין כיון ממיקס, נעי ול6 נעיכ" מאאופקים
 סו6 קרפ, bS1 יפוי מל6 פקוס להפגשן מי"א ס6לס ממם סיפן ויעקב מלשדד6' דק6פל0נכקס
 לפפכם יעקב עני מורס וכהן מעליסי ע"י תפילת מנפלס לפיפל לרכינן hS המו. סגנותי,בעלפו
 נתמרס דחס( ל )% סוסי( יסוסע סני נע3 לסרב ופשוקי פג" לממסכו" 6סו 637 נפקוסולננזס
 ס% וסטו%וס משיניס על מעריסי על למרס ים כי ספקל6, לטון על לסוקיף נורך 6יןnwbll וינשפי D*b כחם קסרניסוןי נקטי די עפעוף על הערש. )ה( וי6%כי: כיבלי, סכמנופסס,
 כל רסוסינו י( )פיכס עליך ומסעדתי י9י( )יטעים עריס תכל סני 1hSm כ"ט( )ם"6 עלךוייני
 : סוג6יטס ע3 ופעורריס "הצלעליס ססס 3מי כן ושיניס ונקלטו מס פילסשי וכן דנניס, נע3*3ס,
 סקנשס כמילתא לק סקוסי Sb ניח 6ל מפקוס 6מ םקל6 פי' 6ין א4. בתג אל למקום הקרא)ז(
 olpnJ קר6 ימ' ישל מ" ורמצי 36י כניס סכעתי' ואסרי Sh וכמינשע סכיגמוי ג4י ומס 35נניס
 Sb.נית

 ההשי
 *פנס %, נניח וססמעתו ס' ססגסמ ספקים 6דם לכל ומלקט קר6 יפקנ פי'

 ארס פס הקלם 63נרייס כפיס 36' נית % נסס סס ויקרי לופל רבוי יומר סיס ורף6למיכם'"
 לפקוס מקלס ספקר6 ופפס , על% 6תנלי סס וכת"ב ופגיערי פקלס בסי' עלינו כולססענריס Obb~ פעוין ויקרץ לסרם גזל נכון יותר לכן י(נניכס Sb מסעד ורי68 לפ'א מ" נס ס'.נסס
 עור* ושטך )" : סספש טעל 6לסים'חס כים כ"6 ז0 6ין וכפיס סכינף(, לנלוי סכנחל פקרם סו6 כי ,6ל נגידי ספו מפיסי bb ראי י סרט( 7יעזעס 6ן זיך Dt~hJIDDbk )עק 6ל נית bb נו המבלקסי61
 ל6 '60רן יפי כל עוי כפו לפולס, למון יורם ססלילס 36 בסונר עוד פלס 06 ספקופותנרוג
 6סה "כי פלחם וכן , S~DW) להעפילם עוונם עוי לך יטפל bS לעולס' ימנסו ל6 סם"יםנמו
 פספעות 6'ע ויסים י ס'( ז' 37ריס )עפעס 6ט %י ob כי % פלגו תסכלו 6ל כפו ספוסלפ, עליצו

 פו6 סי(כי שעל 6"6 חס לכי, יסלסל נסס 6ל6 יעקנ גסס וסלמס פסיוס יקכ5 מל6 כ6ןספ6פר
 סופות סינוס ספמלמים יוקיע ולזם יעקנ, יעקם ויחמל ע'ו )לקמן יעקנ נמס קרמו בעשוית'
 עוד פלח כנ תאן ספיפה(, סתורם כי יתכן ול6 יסר6לי )גס( כ68 )לגד( יעקנ ל6' ספקית,על
 מוטסת 6ס מי, 6ני מעוי נזפן מוקפת ו5ס k~D. לך פי עוד נכפות סוחעת 06 מוקפמ,עבינו
 טייר 4יר כי  נפודי, ליללי *%ר0  לפו י 3יפל0  מוספמ Db סנטר, % עוד ותכןנפעולס
 0גסמ פס ל'ע נעויי 6זפרי( 6פל , גי 6סר ססיוני לום טסי6  ספרבטמ בנפט רען בייי ס'יסתקס
 "t(DD )ש לנד 60נומי לפין 0א כי , בע"ס ס6ר על ועתיומ וימרון תופמס לי 0טסגמסעמכלת

 3ך יטיס ל* יעקנ סס וספכוון )פ6לגונעוויקע(, וסלסילות ספעלס מוקפת פעכין כק עוד פלתצן
 סס סחככ hS )041 וסמםי3ומי שפעלם טס יפיס סו6 ימלמל מס 6פכס כ"5 וספעלט סמסונפס
 דנהס 3% נ69 ר(חכר ל6 יסליל ופס גומכיש, עולכנש ו7נליס מופלייס עכעיס %6 לקיעקנ

 עדשז(י ערני( עקריות סס וסני6 וימי ר9מ מירס כעזם ו0לומנייס, 0וכיט 70קש0פסועיס
 סיותל 0מגמ 60לס ניעש ויפר מפעלו, ימרון עניג' פו7 פלת נוס נס וגוער מעלס6סר כש* ונוער סעל0 6סל ס' חי עה אשו ל6 כ"ג( )נירמיס סג6פר עוד מלם מפולסונךשז
 ולסמ30ל לסטתנס מל6 יותל יסיס וסוט m59b עם5ל סילי6ס פעולם סיומל סמנם יסים סיניתסנטיט לעמיי שתגס מגיש, נעלן 3מס סנעסס יאסל*ות על נסת5ס סו5 0ימר5לית 53וע0מעולש
 י"פ ממעקל ל6 ממפכו רנותינו יעם חס ופעולם. חסונם יומר ס0י' סורחני( מסע"ס עד3וי

 פעקועס יעקנ טס טיעקר ל6 סלסגיגו עקלם על יערו וכן יתייקר, לגני כטסל סיסי' 6ל5עפקוע0
bibעיקר ימר6ל OD1 לו, סמל שקב bS" 6'( כרפ"י ונפכ7לס3'י נקים%. ופיוייק יקרם מסעיי 
 כת.3 6נרס, עוד מפך  ~b9p לי וכמין וג6נרסס י6י גטפ6 ל6תיסנ6 יעקנ עה ספן יקלף%

 יסלeb 36 גי 5ל* וסיס כתיל 53 ס% 6גל , 57 נסעף bn"p 57 וע3 *ניסם, מעך וסיםשריו
 כך להפנין כך 7לזפנין 04 סני 670 נזיפ% יקמילו יטל5לי טפך וסיס כתיב 1ל6 סונןייסיס
 מעניגם כ"ז( (olbn קלס  יסללוך  פור  סי( וגס סירך קצי כל  עוי  כעלת יממלס ע71 ע3ת 3מ9,עשס
 53 ופעעו *ה5וגעעינב4כען( )55לטוו6י(לענ7, נרוווה ג"כ נענב מסיס עם ענינו ע3 ס7נלמעסך
 נסס למוןארגי3 כי מפוי 6ת לסון על כתפוררתי' ס6לס סדנליס 5מל יעקנ. גספיות 1DDיקלף
  נפלת 6ס מלנס וכן כ6ונןי סעו 6מ ותקרץ כס, ספו 5ת ויקלף סס, פטוסר סכקר5 כמסיססר5סון

 לפשר נסיפום מסים סס יסוגר rh 6שר סס כנר 4 סס" 6מר סמכי 3סס יגל , כלסו 5ו6ת
 לסוסה ויקרץ י נכיפן לו blp קיניו י קרן לינס0 לה ויקרץ לילם, קר6 ולמסך יום  לקור י'ויקרס
 לכן י9ס(. )מס עזם סרן ס0ו6 לעקום ויקלף ט'( סי )ס9נ יוי עיר לס ויקרץ יסוסע, נון3ן
 40טף עלת ססי6 , גחו וגיתו Dtb יעקנ *ת  כעו  כפיו S~b  ספפולי סי' כקן 6ת DSD טפיןג')

 ליעקב' פלורף סס יסתכל סס סיסים גיי5ג5פע( )פיטנ5פע, סעו לילוף מפו 6ת ופעםויאגול,
 יסר6)1 סס נס YSh ועולף אי מס לו יעפות נפקועו 6ל6 יעקנ (OD פלקלותו מיסנילל6

דלמעעיס



 לו להבראשנם67
 פלעונו עט יויפ חיני אתו. דבר אחצה בטים. )ע( : נשי ולסעמש משסע שם ילא%מעשם
א)לסשה,  סענךס פל סיסי כמג 

~bb 
 סיס ספלון 63הצ למרן, ללכד ג65תו 5"צ י3ל

 ו06דלן נטעותייסו  ינמנם נ60 נכי ישית נגין *י5עכיך blb י ממיס כי ייפז* bS כמטס נשבתי*פכ כען טחה. כי נפוצה כציצן )יח( עלמו: סמקתי גבוחו פ35ס 0מ3 ל5ן נסתלק, ומס טססיטם
 60י 6נל גטעס, נו  ומרי bS  ~ריכה יר"ם נקטו toss וי65 תליו, כססו ותסס וכד"*ל5טל"סו
 *עמ אושכב. ראותן הי )כב( : )עכ7כמנא( כסל, ועימת לכתכם התישרת eS1 נמעתסנעקם
 תכרע וגזל סיטר. כם' וכוס רשי כפים עטכם טנלנל רק פמט נסכינס ספ8 טל6 לש(קטנת
 על יונס וילך לסף כי ויסכ3י וילך למון ס"ך bS עעט טמניי על כי רזיל, nws מפקיישלי

onDtoממנח ען Sb ותנא כעו קיפס 16 ני06 לטף כק ויסכנ לסון עם יסמל % לק מסתי 
 י(ר6וי וסו6 פקודותי נסרנס %ן ערנלותע וסטכנ וסנט נרום וגן יע' וננוס וסמננ אקסאסכנ,
 )וזין וילדי לטת גא מעך % לכן סה"ת, קרג % סס7ל נמכי"הת טישא 0זוונ טמנתלענין
 *ין הס כעגורני עלי עס עפעעיו סליפוק סליכת סימי( מס כי המעורל, ויסכנ וילן עןעעכס
 סלמון וכעו סקיעסי מעך סטו* פס כ6ן 60מור הטכנ לסון לפרס י6ס %א  סזהנ(, טמנתטס
 על פסיגיי לפון יורם ככיר )6וימריכעען(י יל פמסר מקים כמו וסכנות סגיולי( פל יויסקיעס
~we*ע65נו וכגל גגפתעי נטכנס כענון וסטסלות 0נויון סורית וסו pnS סיכי7ס על טכינס 

 , ספש גסתי ויסמ" יעיי מפירוסו לאס(י )*יו3 שכינ עי יפש ה43 כפו לפפם פלפעל0וסספפלס
 כץ6 ליעקב סילגס סיחף( ל6 פנל0ס ספקי* עעיח2 סייפם%אכ

~Db 
 ותמן ל'( )לעיל ככתוג

 טנקל6ת )וקעוכס סכיו. כסי וזלער( גושיש כ'( )לא b~p 6ער ו3ג*וכ לכסס, עפרתי( נלסס 6תלו
 מסר 3זלע ל6 זרפ לך יקרם גי5תק כי להכריח מכוער גענור סרענשן 6פר כנר ההלנם,6סס
 יומר נזיון לך וטין עשס(, גיורסיו זכען סטין לנסים כמסגתו סיו 6% פילנסיס %לו נ90 כל90
 חסו הנעלסי לס ססיו2ו,2 ו0ו6 פילנפי 3טס גפוריס 3גמו6ין סכסו06 ס6סס 6ת עלקרו16ול
 לעיכי מיקנם נטם סקנסס כפס וסוט *כיון ידועי ס3לנל רטנן לסעף ישתעו טיכוסי פסלמעתי
 נלסר(, 6ת ויוי? ויט שעיר( טנסי נין חמום )קרנ סלך רטונן 0פקר6, עמס t~'DS1 מפס.גל
 *ומס גזומו ועקום נעוליסי  ננטאין  ישקרו *סתו 6יגכס וטסיכן 6ניוי פילגס נטס מקלאס3עס
 חסו , תניו לשכי נ16 סי3ליס ספגלגול עד ללנים כויעות נעקומומ כ-י ע%כע געקוס סי'ל6
 פ65גו כי ס7גולי עפ"י ל'6 כמסלע ויסכנ 6ין זס לקילוס ובנס יטלטל. ויוגמע קל6 טקמספס
 נססי 9Db ינקכן כפו ל73, סד3ול עפ"י כ'א נססלע 0פפעס עתיים כינס ספעלפס מעליסדפס

 ל6ט על 6ותס התן וכן נעפסס, ל* ס7נור עמיי גתיגיי לסת טסניטס 6תנכסי לך וליקקל6נכישס
 סעע *ת וע"כ וכן 1mb, ועפם ועפ6כו, עע6 כל וכן 73נור, גתינ0 לק לספמכטיס טסו6סטעיל,

 3קיוטים )ופייט נפפטס ל6 )יגור, רק ספולתס 6ץ מכמינו לשי וכסריס 6ת obn %ן ננפח13
 עוס0 כטס כי סילנם 3סס לנזותם נתעורר עמנ0 6סל פססנס לוער וקרונ 6טס(. 6תנהסכנ
 ממזיק עגחהגומס פ5ד כק כי .ייע י6 סמס0, גי(יותס כובקדס ששחין 6סר סגים ארכי כלפלאכם
 , פלגם י(סיוג )7% מי61 וסמנ D~D) ספמס סנקרימ כ'צ ל'3 לעיל )כמים סמפסף. כטפםפחס
 לתענל, D'p9DS  יהצחז ר"ל  ויורר3מ סמוכין עלס נלסון לנעלי ססו6 פיטנם גסס קרקסלכן

 פריסות: למ68 גי(מגתו 0ל*נ"7 כעיט מנימי *תופספסת

 oa ס" כי י 0פליון למתיק גס פעונר ה2פנפ סיג, נסומר הפכו פילגש. היתה יתרבע )ע(לי
 סימר( ותעגע , ותעגפ וקנז וגעתם 5סו 6לימז גני וידיו כתיג 6%ילו עסוימצני

 י4ג )יסוסע ויוגעסו לאליפז. פילגם נקנס וסטכי tt)sb פנכי גר מלנסעשלנטי
 ססנפיס לתטפס ו"

 על עהס טוי מפוק תפס. לידס כתן 6מר נמלמס לקמו ומנדי סל6ונני עפו סענשס, טגעומא
q1Dע0ס לאמי מגסס, מנע ס65י גסני ויינל סענטס, סגפ וסכי נו סנתונ יחקוק ps'n )פסי 
 וגני ע"כ( מהי ל  )07"*  דוגעמוי מלימי מפוק פחמי %י סכמניס ואפר עע' שומע מלק%מני
 וסרפדי י 5'ו( o~s ס' )מס כענוגם מלמעלס נס קעי ויסז סוליי. ו6סז ח2סלפ, הצלך פהעפיכס
"ebק6י ועקלומ סולי7, ופיוס חככ וקמיו ונכור ל"ג( ל"* ס' )7י(א לניעי סמוק פ65תי ואי 
 וכר , %0י הר ל"נ( מ' )יס68 עימי מסוק פb"")ol 65 ל'"(, ל"ז כף למס כפכורת 16.פעלסנס
 )וי% ו גמהדש ומא סטי מקוק  דוגעמו וחכתי ס5פיכ ואי ל"י(. נר )טס כפנצ'ר *לפפלס, גסקני
 כאלו פסוק ולסמלת לסוף מכיס, נפקוס עומי ו0מ5פס לעי טפו ו6 כן ע ע"( ע"66
 וסע5סס, נלעי כקרי פעות נסכי כי יובר, *סר וסע5עס ו0ע5מסי ~1DS סעו קל66פר
 סכסוך שחקק % החרי. ושעיר בני ה( *על: עמל וספ5מס, סם קה6מ שפס 6ס'זר6פל
 סל גולעו לייכק תכניס סיו כמס 36כר(ס גדולת לסוייפ תפגע עפני 6ל6 סמונה עסמסו,2לככצג
 מסוכי מעיר גני ג7וליס %מיס DD סיו למעיכ עסו מנ6 טכסיס לסוייע ולכפגץ )רט"(*ככמס,



סח * 4וירשית
 גל 9Bb הכנכחם מם*, מלכך הצל לו טנ6מל תם לרמס עפו צפ הומס וכנטו קמעונית ~ewlזני

 עד ע%% ליקב ו*הוכ מסתם ויטש עט נני ססעוום מלס עקועאי סעומ כולן י(6ל.ססיעות
 6% שאו שת * ישרי. הבני סי )4א( : 0כמונ ותמרס %כן תל כףעזרן

 טיוחי סבלי דירי ויחס עטם, שען ממרסס ככספיי b? 61"כ bib tS~hn 6יפ שרגל לנםPDb90 סעי
 וכמסע סעלכיסי נפול לסלי קעו סילופים 6שכ י %וט שומי וימיו סיי וימס כתיג ר(יעיסנ7גכי

~DISb
 עוכלם י5י6ת כשן 5הכ , 6יוס ללופי כנמלו 6ז 6על תסס וינכס י עלכים סם סיו ל6 נ%ום

 הסל6 ס~על ו6ס יסיג. 6ל6 כינו יסר6ל לפני עלך עלך למני ו6שכ , עלכיס ול5 6לומיס ככיוס0יו
 0עפלכס % וסלקו עעליי(סן עלך w3aeS  ושיועמס כחלו a~b עעלכי p9Db מוס קמלי 6ל6 ,איח עלפו ל6 שאופיס, כי חצ עסס, עוור לפני תעו הסו י"ס טגס הפסל והיך סס עסיסס6לופיס
 סעטפ 6פ1 נע7ינמו, 6יפ 6סי כזען כולס סטופעיס 6לופש עסרס עלייתי ומקימו חלקיםלעסרס
 גנייך * , 5עד ערע'ש סררי טא כן סיישל לך תדע סלסתש; קלני ומעסת עוין"לכי
 פסזרו נכ06 3עינר יטלטל טסיו סנ0 6לנעיס נעטך מ 6פק לטסי נלסון פיוסבלופי

 עטס ~nSD ע65ן עיכ , 6סלומ( קונחם נדולכו גס מעטו בכדרך עלך עליסס למעליךס6יועיס
 )רסי'ל(: o17b עלך Sbעל%יס

 ורשלכם, ליעוי יגיגס סענינס %נו, 6ת 6רעס 6כי הפיכס, יסלסל רוצם כפו רקה. היה )ב(4ז
 נ7נכיס ויודפ מצין סיס כי י1* נעכעי bb'1 6ת ועלעי י(צנסינ סיס מיוסףוסעעו

 כבועל ל( )ע"כ נערו. גמד כפו נער. והוא טסיו: עכל יותר לעיימס ו6ל י(65ן 6לסנ*רכיס
 צגי ט0ס qb הלסם 3ל00 3ני 6ת לסרת וטפלות עפם נערת עתני(ג יוסף טסים ומפעועטכמו,
 על סעוכח2 סלווצוו2יו כי גזם ויוייעכו )רי"6(, 0ננירס נני Db'1 על י(מג6ס טל6 כמ"כ ,סססמות

 ענוסי כנוי לפכי כי ענחמטסו, ולסכר כנוזליות, מלוכחם 6ס כי ייחסי ישותה סיס bSסמריעעותו
 ספעולס סמיחקה2 על סעוליס בטפוס מכפיש יו3 עיי דיגו סכעי דבורם. : וכנוי עוטל עכורחצקכ
 נ'( )כמינה ויאלמן יאמן ועסעלתס וכן ס"מ( )תיילים תסלתי ודני כעו 5ות0 מעליס ססס גע0למס
 , תסלתי נני% וטעסתיס כעו עעכס סעוליס 3ס0ס ל0ס ססעולס סתיסקות T~D נכדן מא6נל
 ועניגס יכנס שלס ניס, סיניסע תיגשע רעה. דבתם )לע59(: טניס יוצעי( לינכ ינססולועס
 עי4 סס%עית( טיני )פ' ססיייס סיר במרנים כעו 6יינעכס6פטע0. . 6וי5מיסלוננ שהע )6יר(לעמרע
 נלופת וקמפין' נסין נעיד יונע טייפ עי וכן וירככם. עכ0גכס סעלוך פ" סיקרה כנאיסיגנון
 טיסל% ונאי פיכפך ד3ל סלך( כערך )כע"ס הליכיי עענין נאכ סו6 יסכית למק כי וקרוסין, נסין0לכח2
 י סתמני( oe יש"ע %ע'ש עקק נלוער  הכתונות( לס"ק זס עצל טל 0ץ13 עם ושי( 3ויעת0לכין

 צנומיפ לפי שנימס הכגס סיס נער( סתם סכתונ ורוכס 037. ססולךי כנהק עלגי שסעהן
1k11blttנלסק לכלול וים ענ7יס. סספסות לכני וסקורים י עריות על וסחסו7יס י ע0שס 5נב ס6כלו 
 וכועס כעו זפת ועכין שי, חן יתנגעו %סי, סרעס י(6לי(ש כעו עווימ ענין k~ih, ענינשרעם
 דונג ען כטרי pnS 7נתס פ" רעא 6ענס סתעוס. רועיטס כעו תעסלס וענין טלי י6נידכח2
 0וטכ*ט ל6 עליסם, ל36יו עדנר פסיס ספכיכיס ס0ני6 דנתסי 6ת יוסף וי63 ומי' יסטס,טפתי
 5ת 'qp1 ויני r~hb וכקילו ע04ס, עיגל סיס ר61 רק ע%עס דגרו ל6 סס כי 0סטזנרו
 סר86ס, כע"ט לעס טסיו SD נינם ינוכו פסשסעגיניס

 ~ וגאי p1D7 , סעקר6 לטע ולמי"
 וחלנן

 ולע"ס לעניון *וסף ותעלס עטכיסי 7נכיס עיגריס תטפיס טסיו  סרעיס רירקאמ תימן רלממפ"
 לסל 6ענס כ65ןי וערפם תתקנס עלעלת יעת הנלי O~'DDD טיוחיו לרכיו 53ערו לעיי, 7נתסס"
 לאי כהיי נס לישלש, רק רעס סכתכן סליל ול6 ן סי6 כעס יגס כל כי עיותר כעס עלתר4ס"
 ת% סכי,תלהפ סלסוןי נעספע מכלל כי י סכנויש פפות עמלי סלטע כעסמע גס"6 סלעםלועל
Sb7 ס% עתאלDb) נסייג סל6 י כלל מטומי כס גזרם נלי סככוייס bS1 8ד3כ 37ל עתם נטליל 

 סלק כא6 סע6על כט6 סו2ו6ל 6ין 6ז וכךי כך סעחו5ל סע*ס על (D'DUDnD נסקיף כ"*3סועלי
 י סע6פל נפלא וסונים לעיס 6ין נא 0ט3ים, עעט9 מרפקי  יעדיו דש , סנסא 5ו רוטטךעחלקי
bbמסכיו ועע"צ עלעל, כטוני יגס ועונים רעים 3זס ותגיסי תעמיס י רעים יככיו %ער 6ס 
00O'D? יייצס לסיות לקוי סיס סעעלסיס לס" כ6ן 851כ פוגיס, סס עעסד b"D~ י שייערי 

 יקף גכסלו 6יך עעע 4יסנ סעסרסיס פלסו כעי( גס 6סי. כפיכס , "ע( )עש3 צעקןועב"ם
 י 50ועלו וע יחול לסשר וסעקנל וטפשד' עליומ צלוי וכעש נעיהם כשסל סע6 לי(שכ נעעויעקנ
 ען 0עגו6ל מכפי ועוי טוכס. ל6 גדרך ססולכיס גניו 6ת יעקב ט0וכיפ לסזכיל סתווי עןסיס י כינריו סלעת 5ס ונס כמלס, עגונים 73נריס טסתיו עלעע6 יעקג ט מבער סכמוכ מזכיר ל6כי

רגע"
 מסלת 0יתס סכתונ עעיות כי עלהשסי ינחו (Db tb)o'1 נלגנ סקס סוס 'qp1 נכס ל6
 על יכתיף )וישי ספם"ס כמוגת לו טעט0 עד Db'1 עכל יותר ,לבכיו 5סו3 טר6ור1 על נושככמס

תלוית4



 6בהנשא68
tDWbffסיקוס עםפכ טי61 פל כעפל כנריו, פל עמרטיס, ח% כענץ פ" מל עכסי 1ל 
 6אל סייחי 7עקתמע6 461 ע4י(ס(; ע3י6 טסים 37תס על טפי' כרמאי ררל6 לסנ"שס,כשמסלל
 W1b 37לטת roDbla כעו י3תס לפלס ים כי למ"כ, 7נוכ עפכין געקכ6 יאמון ס6ץ ספהטכהד
 ססנ% עולץ כלופל יי7(, מקטלי כסיל סו6 7גס עומם lnwS~ לימם 6337 3על 0סה6נקר6
 נעלות ענין כסל ומא סקל, סממי מנקט עכקף( 7קל6י נליט" ס6על עם  יוסך  6ות0יהעלס
 4יטו3 הבמגנזים לעיס טניי(ס כי נמסי קותי( ומעגלי( 3ל3, ס%מו סעכמי4 6מ המגיזסוטת,
 סיס לקחיו מלועומיו 3קסולי מתפילו ע% ,,qg כי לעש(, 63ט3ת טעיוס סמולם ולרעת0ס3לי4,
 הוי על לתניו  (qp1 סניי  ועזן רעם כלותר לנוססי Sb לפס  דנמס 6ת יוסף וינק נע"מז"חי סעכות וסו לשליוי גדול ומגל 5על גלך ועיאז מותו, מכילתם 0תנלגל0 וומvSn 0~ סג5תספחעצל
 שחליו 6על וספקם 3סלו0 סיסכ יעקני ויסג עגויס ט6על אפל ניגלות. טסיס וס37ס0טנ6י(
 ליעקב, לעיי נתנלגלס וסקס דני( סע75 כלל, 73רך כה 6על תמכיו. סג6עכ ספלע עןמכלל 0וי טלפכינו וה(מקכ6 ויגון לפס 11SD 63ם בכיו ועמוס יוסף סל לעזו YSD עקפן כללדירך
 ע"ז ק5ת לגמגם )וים עענס, ליעקב מקלס סרע0 ומרסי ומנתי(, סמנ6ס מלסי "9hsותמכיו
 לכל מס לעסוסיס 7פעפו ממר, כמלועו %ם "ל מש6 )עקן יונעש תלעס וע"פ , י(יצס(ענינת
 )ויגס סכע3 סנתיס זס כי וכן פפמ6, גפרכ6 עסו3ליס כסלועו 67ים qb ן תלועו כסכין ממרקים
 ק7פוגיפ ססזכילו לס"ד וכזכין (bDD9 פופעס מ"פ משכיו, לעס עחונל יאל סי4לענ 6ף ר(%ש
 וסי6 לסגר, עכין גס 3י ססעונן 037 לטון כ6ן אעל 53תיו 0עחככ טנ06 למת קר5 תתמכיסו6
VWD7קר6 סילסול למון ברעיפת 8ענס טנ", כוונם SD 'אנאם. א4 : כוהם גל פטפי bS ססכסנ 
qpllל6 סו6 6גל י וליס געינו לימו ול530ים עליו סכ6על עי 6ת לגייס סטוט2ס מנרי ע6%י נכל 

 י"שרא4 )3( : כניס Sb כ6נ סימלי( נמלך וייליכס ג7ככיסס יממש וסו6 36יי(ס, 6ל כ"6 סינףסניי
 לכסם ומחזיקו גניו כל SD מסכו זו ופם3ס 37י(ו לעקגל יעקג 6ת %סיס "bS לנו 0ו7יעאהב.
 bS בסיו על שותו ותעדיפו י זקונימי 3ן לו לסיומו Sb'1 6ס3תו סימר( לנ3 גיוסל 6ענס כיעכולם,

 כונפפ, ננלס גלמי סעל3וסיס טנכל סמחתון סעלנום סו6 כחוכת כי פקיס' כתונת נעסוש,ל1 לק0*ר4
 b59D ר"ל מכיס, 3ל %" זקנים. בן )סקל(: אחתון מא סמקיס כתונת פמ"7( )3נשכ דלכשעכס

 נ7יכי סת3וככה2ס ופיעוט ט3עס לרמיסת התירש סנכינס נעליס סעס bS זקנים סעס 6ניו13
 סזקן בניו %ל ו3סיוסו , נער סיס סנמוריס חיו עס ט3סיוסו יוסף nSDn 3זס וסוייפנוסטנל.
 יסים טסו6 לדום פסש. כחנם : )ר"'5( סזקנ0 כפנסנ וווסיגוס ונמס 3סו3ס זקונים 3ן לוסיס

 Sw~ ילסתפעת סיכי כי Db' 3ג7ול 33"ק וכבפרס סתנמךי וסל3סתיו כענין ו3ס7ף(י 33חשנסג
 לכגוד עליסס נערך עינוטו סיי(יס ר5ס עגומיו, סערך גיל סיומו 36יו עסכילו 5סל כי)רע"ס(י
 3ג7י ליוסף מלנימו מרפס ולכן סחיט, מפלם כפי נעככיס סמל3וםיס סיו סריס 3יעיס כיולמפמפמי

 ול6 כפו , ומכח סיכולם מסרת עקנמ סנגור ען נעכע יס יכשו* ו4א )ד( : )ריWSDD) )6סט
 יוכלון bS וסע5י0י מונוקל עענת כתנע וים קומו, חונכות חמיו יכלו ולtptbtk~s 6 יוסףיכול

 פעו לדגר יפסרי ולמי לסם סיס יומו יועמס סעגויל סיכולס  פגשם עקבת 06 ספלו,מניס שסני כלשד לסרטו ים וכבן )נספלומך(, סמקם 6מ לפטום יכלו ול6 סעגריסי Db ג5פנסע5ויס
 עם ילוט ופיסם  סלונריס סכם  פן לסדם רשש  פיו טל4 הגילום  סעודך יפנם ob סלמס,דלחה
 ולכונס 3לנ. אחם גמי( 6סמ דברו םל6 טקסס 3זר( מי(חויענו רףל חצם חס ossss~ ורססרפיתם

 0עתכנעח סיגוזו
 מלוס ע7נרי נענעו סל6 סנ6מס, לסקעין 5גק, ול6 לתרנס הצע אונקלי

 ממירוס קליו ישקרו לאי סונאר סוק פל שנרו לגל כס"ס כ1% עק3מ כק סטנ6ס גוילעקמת
 ספלך יוי S~m פן וולוןי סממן עכין יכלו עלס סעמרנעש טס" וילעס שעגו. צמקוו3ל3ס
 ס6לקייס ספסיכיס 19Db עעכו 6סי , ומפי סס3יעי גיוס לף ויכל סיכוסלעי מתכנס ובעו , "ג()מ"כ
 לכו עלחס הימתוג  ונפיומ לננומסי יכלו ול6 לפרם יומל ספקמנל ו6ף ; קלטת מותו שיםחפרת

 סכתי 3סממגכה2  יגרו עעלמ כן ל0ן סע6 וגאל ONDS, לסרסו הכגומעו לסו גח6 ע"כעסמעצ,
Sb,יוכיח י(כנוי ט3עלת סו6 לוס זס 3ין סנדל כי נפ'ונז יפיפי נעלת עעו 7נל 8על ול6 ססעל 
 עפלם עעעפין 3סמזון, %סו ו6כלתס כעו בכלי כולל ססעל 6ל מכנוי ו3סתסגלוי2 7וק6י 0סלפעל
 ישקלל כוונם סוי, "ס סטכן(, % נכה%כס לך כסלם )כשנוטל ונוו נמפזון כלכל 6ושלותו

 , סמלעי על לסולומ עעו, דגר לועד רמוי יפיס סלוס עינלי נענעו סמנ6ס גורל  03010לשייענו
 סהס ולנס מייחס לסיחך זו כונס נוגרס עמכסגש סיו פניניסס סנדל לכלול פ"נ יוריי ונלווע67על
 כוסן 'qp1 סיס כיסר לפלוס, רירך פ" וללש לסעודו. יומו נהמ%לו לבשם גדל קי ומץ0מפייו
cosרודף סיס סו6 נסג6תס ערכים מסיס 6ף כי י כנריו עספוע לקרול 60סיס יכלו ל6 סלוס 
 וגו' עיכש גני( ועמס, %ן 5וכל ל5 כונו שו % סלוס, מעיי לידס עקדים וסיס י(פלוסי6ער

לדמו



סט 4זבראשוית

 ס8' ומקרי כ'( )ירסיס כלכל נלגמי וכעו ולנם"י לינול 0יכלמ עמעח טעניכס *וכל, ל6*"י
 qb יוקף, פעלת מודיע 3זס נס האחיג וגה )ה( 3סוריומי0ם: לרוז %התתפש ע"ו נמיעם

 סםלוס, 6חר לכדיסמו obh1ib %תשר סיס פ"נ ל5ונ5' חלום לסודש זרן ויין טונ*יו טיפסטסתש
 ממלום ען כי מלנגס עליו סגדתם לדקים נס , 6ליי(ס 5ס3מו כטית ל0ולומ חלומותיו פססונקסם
 qh אהה ויסטר נט( רל'6: סמיו 9hbn יומר וי*סנסו ירועע0ו 350יו עס 3לנ7 מקרי(והינו שליוי סו* תליץ ועמס י וכנוי לעעלס י73ילוסו ססעיס ען גס כי ירדו , 3כנו*ס עסו 7Vbססו6
 סלדם על0וייעס נענע hS זית 3כל 0ר6סוןי כמלוס ממעת עליו מנעמס נמוקפס כי יוסףסר05
 ולסכמי עליטס לרועעו ססעיונימ 0ססכ)נס ליעיר לידס מועיל ל6 סל5עון סנמלוס מס3 כי ,סני

~ttb)D1 ססתלוס 3גפסס, רעו כן כיYb סילא יתעתעו % דיוננו, )וי(רסוכו כ68 ננעצי מלוס 
 תסמ 13 טלין ל36'ו, גס סנוגעיס 37ליס 13 סים מסני סמלוס olnh לסכעיססי כדי סמאסילם
 ססעיעימ טסנ3ו6ס 7עתס לעולל לפס טותו סוייעו לכן ויקניעגוי 35יו על ומימגדל נוטיסקר
 מכלים 6ל נזם יוחף יזריע מ3*%ת סכמות  וסוייע מכיתס. לסחיר  רבאט ותמקרר גדולתו,גזרי(

 לק , מכיתם ומאקס , עלייתו לגומעו סמכיעו 0סעיס וחן wnnb ננופט ססי6 מכירו כיע3וקעו,
 כמעוי מג7למו נל0ס על סו6 סירק לרס8י והירח. השמש : וסרו)ומות סכנו7 קכ6מ קומוויקנסו
 יספור 746 סכמו3 כי ולמס, גס 3לסס עס0 כ3ר למקריס יעקד סיר7 3עת כי יעןו0רענ"ן
 מסעם ס6לוס ענין 35ל ונוי דניו וגסי נמיו עלגי מזכיר ול6 יעקב 3ני כסי )ול73 כפםסנעיס
 סלע83ן סכתו לעס וסכר ע8ם. וכו'י תולדותיו סיו מגסן נמיו כל גיתו לרני רעז וסיכם ליעקנ,רעו

 ~octwnb )לעיד ירכו י6%י ג"כ 0יו שיו ונסי יעקני ירך י%*י טס ססזכיר קמרי ויגסינמרסס
 לקימי י0נס י פענס אינס כ6ן פענמו 6"כ ttUD יעקב, בגי נטי 1)ל73 טס *ער לכן ססנפיס(נם16

 על יתמזל 60 ססעס' ססזפמני סחלמרמ ם6כי מרסוני Sb סיערוי וי65( ר"פ )7%3סג8עלך3ומינו
 ,יעקב

 7סלנוג"
 י ייעקנ תניס ו6מע3ר לעמו סלטני 0י(61 והתחזר ' סעס6 סוס נק7עימי 7יעק3

 מחלחלת, ספגי תליוני 6Sbעל
 וועכין לעי7נין bn)lh דיץ6 7חי0כ6 טלפנה לי 6תיייינת ד0"

 לסי18 3רח03( סעכין ענו*ר נ6 מ' )ונעקדס ע"ס bDWD7. סלטנו גזני *תענר כי סיעםססזפמני
 וימגכלו 0עמרסיס 7עמ להטבעו. אתו ויתנכלו ניח( . : יעקב על ):וקכיס .מכיסם וסירמססעם
 סעססנס ועניכו , נככילו לעקטלי' כ"6( )מעות נערעס לסרגו תרגום כי וער)נועיס גכליסנמתל*ו
 מעורס סנעקכ5 הוסו ככל פרמו ל6 הומו nSm נער)נ0י עענו ס)נעסס ויסיט נלג, סגפונסכרעס
 כי *ערו לכן י יו65 לעולס יסים ל* ס0תפעל ובמרע 0ו6י עועי סמגכלומ פועל כי מפעול,על
 סע*תל לסירו4ס זס תלבי י 3%ו*ר וסיוחק )ופרסיסי ונסקר ערשי t1'Sb נפקוס סו* פס לותועלת

 גמט ס%0י6ו טפמומיסס 37ל סו7יעכו סל6 , סרעס )נמס3ומס לסוייעגו ל))קר6 לו לנסלנותר,
 סיוריעכו ג'ל  לכן וו%מסנסן גרוע יותר bla פיחס %%%  שתוך ככרס  ו%חפנסס ונסרגסו, לכו ,על5

 ופעלים דגורים כ"5 סיו מל5 5חיסס, יופף עס ו3)נעסיסס 3ד3ורס הדחיס כוונת י%חומ זסע5)1ר
 כ%4 כוונתם  סיתס וסלם ן מעולס ען ולסעגירו לסעיתו סריוכס ,,qp לעירןע7ועייס

 ולספמירוי לקייתי
 וכן )נוולמו, ו0פעולס סעחם3ס וסתעלעומ ססתחרומ סי6 סערמס ולעל))סי לסתגכלומ ימד  עניןכי
 3פ%ו ור()וכחס סתחמיר חינוני מקף מסו" כלי טס עס בחונכו )וסותף ססו5 ססתנכלומסו5

 גקסמ מכלימ כסיסיס 63עת גנחי 610 ס6' י וחילות ער)נס תיני סלמס וים )נס, 737ונפנתיוחו
 למחתיר סער)נס מכלימ כשיסיט וסוס לסנמ ערער סכי גערתה, להרגו כעו ~.nslf 6ל לסיעסער))ס
 ער0% חג' עריס, שכגתי חכ%ס 5גי עריס, לפת5יס לתת כעז ינ6מליסן יתנזק מל6 כדיהעגין
 , לם3ח לי5 סעופם 3עמסנת ו?גממר גגות גריס ?)ועט? מן כססגגל0 וסוט י וגניי נסנהתסימפת
W"7Dעל נעכרו נכות וסגר*ימ מנגלית מעולס 0י6 מעומר גלתי ס*כילס בגס ויוכל' 076 עעליס 
 נפעולמ 5ין נל'ז כי סיחו, סוי ומחות גגין דרך ססכגקס וסו, זו ופילס סגסמי olnb ס',5%ות

 סגוגעיס ונעגיגיס 3):עסיו סו:קתתל , 3יר05 ערום 0וי מערו סטין ובז? , תיקור סוס60גילס
 ב"כ  ס1וין וווזס ?רלוי,  3עחס3תו סחתתרו נעלך )נמונח חינכו ולכעסיו ססגגלס 53ופן ס',בענודת

 נעגין טס כ)ו3ו5ר )נסוגממ סימק פעולמו וכסחר %גונם פעכ גל5ס ססכגלס %3ל%ס, עמיך53
 3גג5י ס)נמותפמ ער)נס פעל וימגכלו 3תלמ וסעורן כ5ן, סכתי3 7)ל ?ו6ת סעלווס ועתיןסנכולס,
 %דחוס, StD על ג"כ יורס  סתפעל ס3נין י7עגו וכגל סיחי פכעיותו ותוכן גגומ, מ5ניומווסלח,
blk~1ינתרוסם מוו תפונס, פעל ננגד ס)וסוגח סתרו סילגים לישת, 13  עיין נתויר עלתי ס%תיר 
 עס %~זרת פעולת ים כוס סנסתפעל  תריס וסגה י"ג(, )ס"3 ו?תמל ))פמך על ם:3 ל3,וטון

.~SIDD;60מל היתפעל זולמוי על ?ע7ו)נימ נפעולחו יפעול כי  יו65ת SDCW לחסנם כתדועס 
 ויתעללו עלהוורי, 3ו וסיגר כסו י5%י לפעל סתפעל סורית 3)נקר5 ר3ומ )וים ירתיתולפעולם

 5חייכס ל3גיכס יוחס י0תגחלתס וכן י יול6יס פעלים ?ס ו?נזיון ?זלזול 0רי3 חרחור ?ג? ,גס
"סר



 לזבראשית'69

 ית* סו5 3עעי עמתולל עויך וכן סכמעליס, מסמכיס תתסטיו ען כלי וכן ותחעגין, ת"*5טי
 לרעות גערעס עליו 163 לסעיתוי קותו וימככלותערער tHIDS וסעכוון ורטנ"ס(, וראילאונקלי
 *ימס זיך סטעללטען )זי6 לספיתו סכוונתס ועעעסיסס מ7נוריסס נכססו סייעם נכדי נדעתוי*יתו
Dib1 וא ט76טען, 15 6יסן 6רנליסטיג וא ויציעןDD5DnDD טידטען )ניינוכנ מייסעמער 5ין 6יסן  
 נעכין ועעעסיסס עדנוריסס 5מ"כ מיקופר תם סכל סקסוכ'לסו7יעגוי 3תחלמ טוס סכתונ וג* , ווחללען(15
 נעפתותיישס 06 וגס יוסףי לעיני ונדחוס ומעול יגור כ"6 לע ונגמם מלס נלנ 63עמ סח ל6א,

 לסממי7ו סיתם כווכתס רק , ניעת 7עס כן bS לכס , 6ר5ס דעו לטפוך יוקף למזכי בקולסוממו
 סערעס ונין עמעעותו סיס ממ"כ עליו, וימנכלו טכתו3 *תר ל5 ו4ס ונוון, nwh עליויסמיל
 S~h לכוייס, לכגלס לסמריופ וכדופס  כלניס יסוי ע"י 3י%פ  לסרגו וסגי כנרו  מוכוסל5סוגס

1bbוכנסר כמנותרי סערעס, ען ספעול סיס יוסף כי מפעול, על 3כ"ע יורם 6סר מומו עלס 
 נעל טסות סחלועות נעל קרקסו ההלומות. נעל )ים( נזם: ס3*יס סכחוניס נני*ור לפכינוי63ו

 %סכנ" על  לכן נכו'  לפסול WD'7 רעיוכיו סיס לולן שעלמת לו נצו ל6  סמלו%ומ גס,וסטליט
 לעסומ עליו פוסלת טס"תס וים כפעל ם*ינו נל"ל ולעלו חעס, ונענ ס' בוקס 04 לועס יק4קו
 : )סג"ל( כרקונו ולמכעס ולסדריך לקלל על" 761ת סמעס געל סו* י% סו6 *גל )נטנעויותר

 ן סז5מ ולנקנה סקרונ! לזכר סזס  ירסוק, י(עו%ל לזכר "h1L סלאש  שלס לפס"ד הלזה.דוהלוטות

 מסל SD יעכי( ומס ע"כ. , ונקנס 4כל סלמוק על ויסער ססו6, כעו כהורו כ"6 3לי סלו5נל
 סלז כל , י"י( (b"D טכ' נדוייק יותל לסני למון nb(o 7'(י ))נ"3 סזס לסוכעימ ועל סוסיסטונ
 ע"כ. י 53)כע מללסו blk~1 י )יעגעל( סכנגיו ע7גל 6ל6 )7יעוער(י סוס לסון 5יט לנעקרתוסלבס

 סיין עד כ"כ ערומק סמכו נעליל יכיס לסלו ט3ן ג3מי5ל ואעל ויקר* ט"ו( )ח' ייני*לותקר*
 לכו *מיו תפי י165 6טר סדכריס לסועע יכול יוסף סיס 61"כ רסאי(י )ע"מ 13 תמלוטססעיעס
 שמולס ססו7יעתגי "חרי ונהרנהו. לכו )כ( י3ו6י: כמסר ס*מיס כווכח סיתם חסתוגסרגסוי
 נידים טגתפר ולשגות בדעתו -לרעומו כ"6 י נ*עמ לסכנו ס6מיס כוונת סיתס טל6 י ויתנכלותערער
 ob מלוונומיו )נקער 6ת ולנסוס ווומ, *יונס ולסממי7ו לי(תרי7ו רק SD'1 חסנו ל" ושלנסלעימסי
 לסגין עליכו חל עתם , סק7ס( גסס )כענו5ל גנו6יות 5ודקומ מן 16 לני לנו ורעיוכי סרסוריסס

 כווכומ טחי סקונל פיער סו6 631עת קמיי לתרי 7עסמעעי מילי וגו' וגסרגסו לכו זסכמערס
 ומיס נדרך קרר,ו *מון וג16נר י סכורומ 63מת כטליכסו סרק עעטס ולמעליס לססתיל וכדיריחי יי 13 לטלומ ני7יס עונם נסרגסו מאי סגכומ כופן : זס וסוט , וסנמ נגנומ עסומפומממסלמות

 3*%ת 3י7יס0 יפול כי ג7עתו וייענו יוסף םיסעעס עד לגס זדון גקול לפרקם 63עמ,יעים סופכי כדרך לטר*ומ ס*לס ס*מיס סתכווגו סגם מלועומיו. תסייכס ועם איו יסממוס זס עיימלוך, עי על י ממת 7633 כפלו *חרי עמס לעגי ונישך סקטכס 3ע54מ ד3ריסס וקייעו *כלחסוירעם
 וסעמעלס סעסתתר למי סם3מ, יופן 13 יונן ככי( זס, )נע5)נרס סגכומ *ומן מיונן כעו 6ענסלעות,

 סיוכל ID1b עליו נסננ "ונסרגטה זס וסוי מלוונומיוי 7נלי לגסות רק רייס מג'ינס לננס3ונמם3ומ
 SD'1 לוער נוכל סטנע עירך 6מר ססכגס עקום ס3ורוח *חם 6ל טותו גטליך כי וסוס 13,לעות
 כי 3עלע*י סרסורים 16 כנוציות 05 מלועותיו, סכם עם בנקיון נרמס וגרס ת5כלגוי יערחיתו
obר5מ יי 3ו סלמנו ל6 כי נכטיגו, מעם 5ין סמת ננצר יעות 06 גס סגת ע7ועיומ רק סן 
 עון עם לו לסוכר ספכגסי לעקום לסניפו עמינו 3על)נ5 גרע* כ"5 עותן סכת צומו סכינוול6
 7גס, גרוניותרמעו

 קטילת גגרhD'3 5 ליצכם )נ5י כי לוי תסיס ו5ת ועידו סרגתסו 7ל" וגירי
 טכס כסוליות 5ויקמ סן מלועומיו ופס דיל", גרעם יגרע ול6 סיגסי סנפת 5%ד סו6 מות 3ןסו*,
 זס עמת ינפל 06 ועמס , ועומל תלך לטיוח סתיוע7 גני5ו D'D7k~S עע5ר וקין מקוס, סיע5ת
 ולעלוך לעמול עלינו לקמלו גרפס יום, ייי ופועל tbr, עטתה ס' י7 כי נ7ע 6ז לרגליו,שטעון
 כי וסעיחסי סטריגס *ל וסקנס סברס "ונסרגסף עלס כ53ר זס נע6ער ססנמ גדלך סגםעלינוי
 גי עעלתס כווו 5לי', וגרס סגס סיעת רק עעטית פעולם סור5תס I'bD פעלים גרגרן פתבגוכן

 שמקדם, סל5 גלעתם נירם"י צותי ~bS DDD7 5סר על וכן גי' לעעול גל)נתס פירס"י ל"ג()7גריס
 עס 6ת מעמס 6מט וכן טיעומו, למס מגרעו 5ל פירם"י 7'( )נעינל סנט 5מ מכריסו *נוכן
 פני עול 5ולי' 5ת לספיג סנו3יס סם3נ 717 ועל 7' עס 17נית גרונמון אתון 7ת'א י"ז( )ססס'

 מעליס טסם סרוס 7ועיס פעליס וים עעון, גגי נחרג סרגת וצותו י"ג( )מ"3 ג5ערכעלמעס
 לכל סו5 טס נסרוג עלת *מיגו", 6ת נסרוג כי ג5ע ")נס מעגין גוס יסורס נתעוול ומגסונק33יס,
 ונדרך וכמנסי מגרס ע"י סי' וגסרגסו עלם כצן גס *ובנר *גי ולוס וסס3סי כנרם עניןסעמרסיס

 ועסה סל וי"ו כעו  ילעל'ך(' ס%מורגס סקווסי  עטפי ינירמ  וי"ו סו5 ונסליכיץ סל סויתזס
 כל ן ס75ס נכור וכל שסרסי סגר מטר וכל חתור, סטר וכל וכן ;"ס(ן )טינומ )וזס ווק5ס "חדסיוג



ע לזבראשית
 זמו 3עקל6י מלגס 06 ויחצין רחמי מעל כל ו0ע3רת לו 0קויס Sb סניגור 141 מס ס6ל0סווי"ן
 DS( מינריסס וסכגל0 סעדופט ממסי סעעכו זס ומסיס 37רו nDb ס*חיסי 37רי 3כוונמספל

 כמטפל תתלת סתוכס ססודיעמנו וכעו כטוות, ספכוון DS' 3פמסנומיסס ו0ווקתמר ר6טוגס,ססקפס
 לעז וכיפות 1ל0עריעוי לרעתנו עכי;יס עפו ולעמות לפגיו ל37ר 3יכיסס כך ססמיע5ו רנו'יוהמככלו
 קמיי 77יכ6 עקיעכ6 67יכון ולוי הצפעון זס ל על סס 6פר כי נונכ7רט3"י, aSb ל37רימלטתי
 כונס ס*סש נעלעל לספין ליכליגו קרוג D~D י ייתלטי וסד ייתנרך חד קעלין לתרין רונז6כפקס

 יוסף על , 3סתיעשס סחיו עם סיס ל6 רקונן ויצלהו. ראובן וישסע )כא(. והנח: נגכותמסומפמ
 ~סכנייו, לכו עימלס  קולס קומו מסחגכלותס כלוס  ידע ול5 לניי עלעס נדלך עמו לסתנסגעק7ס
 לשלו ססמיל ללן %מי יד 13 לטלוא סרשיס )1ד3לשס סגריך סר6סונ0 סכוכם ל6ממ סס3לכן

 וירעע ערפל ספקכ* עלטון כש* סכן תיע ני7יסי יננימסו ול* סנורם ל0סליכו o*~s ויעןעי7סי
 סלילת ל0ולומ 3* 6נל 7נריס0, טעעו *תר מש 6ליסס סינורו ייע ל5 עי כי מיותרי ט0ו6לקונן
 ר"ל מפעו ל5 6מר ונפגין 36ל לשליוי 63 תסורסו לכו שפרס ר"ל טבעי שם 5סרמשכיעס

 סרגיסו לנותינו כי ור06 ספטכיל סקול* *תיג עיניך פקת , ידע ל5 פזם להתנכל עקתססתיעלוסס
 יופו *ניו 6ת פטעס סוף ע0ס ו*ח7 *מד כל ר64 י סיס וסיכן רקונן וישע אנס קערו י3זס
 Sb שתן ויסג ע'ע ז0 ונסער מועמק )וככס" נ5עכיס. ושיגריס ע"כ 050 כ5ו3ן טל פיוסהשותו
 סוגים(, עשש 3ר3י( י(נ6עליס שלעריס סני 3רטאי סס סורכ3ו כי סע7פיקיס, עסגגת ומאסנורי
 וכסרגסו, לכו נ6מלס ס*פמית כוונתם סיפך סיס ל6 6ליסס כקוכן סע6ער לזם רייס עויוים
 )נפססנתס 50תיס מ1ו ר*וגן עעשמ 5ך 3*%ת, לסרגו ס6סיס גע6)נל ס6שמי ספכוון סימםס6ס
 ירין7ס 37רי *מר כ"ז( )3ש כעמלו י ימיו" ,ייטפעו כ6ן גס לוער לקרט ס"ל י לינליו וסתוסרעס
 סטם 0ס גס כ37ליו כי רטונן, פ37רי כלוס הלמיס כסמ7ס טל6. כייחול לגו יולס וזס י 53עפס

 ספימו, לגלתילעטומ
 כפסס פעלת נס 13, %מ יי טעמיו ופגיעת , סכוררי ל3י לסטליכס כ'"

 לסיימו סיתי( סולפיט כוונם ס3ורי(י סיכתו כתכלים 1DSnnl hib 1ל6 לני רקונן עעלת ל6מיתי(
 סיתת ר5ו3ן וכוגמ חלומותיוי לבעת כ7י ל6 16 ישל 05 0עקלייס 6ל ולעזרו סקככס 3עקוסטעם
 ע7רט לפי קמ"י( 13 ים ועקר3יס כממיס 36ל מים. בו אין )כד( קניו: 6ל ולסטינולסמלו
 טקס ספלעיס, ננקיקי מסיו omb ל6ו bS טפס לוער שליך 3טר ועקרכיס כמסיס חסיור3ומעו
 מפן ומטס נפול )דיק וסוט בם לו בנעמס גרור סרגל סיס ליופך מזיקים וס5יכס 6ותס לטניס0יו

 סיס ל6 רטע ע"ע לשיק יחט3וסו לqb 06 6 כי עליו טען ופטור )רפרפן(. 3ו יגעו ושיךלתילו
 לסי טעני ץ ובין YD, מסורס. מקלקלת ססג6ס כי לסרגו גקסו ותפ"ס פימ0 מיינ סיסול*

 ביעת ולהפחידו 1D"bS רק לסעיתו כווגתס במתת כיתי( טל6 -לפעיתו קומו ויתנכלו נעטירסמגו6ר
 יעקנ וכ)נ,פר 6ניוי 3ית 5ל עלנו6 לעכעו כדי סנולס נספינו רק סיתם ל6 סר6טוגס וכוגמס יפות

 פרקומ ממנסרים רל הומו טעעקריס נסור טעוטיס כונו רק לו לעמום רלו סל6 טור, עקרו3רשונס
 עס זמי נעקיר סעכוון סמפרטיס לכל נהרנ. כי בצע טה )בו( סס: כענו*ר עסליכס,סעונעו
 נס לסתפ5ר נוכל ל6 כי מיתתוי 6ת ולסעליס לכסוס 6נו לריכיס וגס , נסרגסו 05 גתסנר(מגוון
 ל6 05 3עינע ססינס סכקפס 6ין )נטונ5ו, פמנקט כס6דס פ3עולס ו0נו0ג , 35עו טל לערו3סניל
יוכל

~bDncS 
 המכיל, 6ים כל 3ל3 מרנ כע7קרות כבלס יפריס כגס 3מזקוני(. טרנ )כמ"מ 03

 להתפיל יוכלו סל6 ממעת ס6ח מרמחמ ע5פס להגוע כזוז וגפ6פת נזויס פמם3ס 73עתולסעלומ
 למסעם כטף פסריס מפס ופס ידו, על דיפון ל0רוימ כדי לזוכרו מסמיו ולנחור יישמי3פולמ
 פ6י. סייס ויסלול ככתוב לו 5סר וככפיס עוטל ונרוי סכתו3 עליו סעיד יסר יעקנ, גגי6חיס
 סטלכתס עעטס לגעמ קמיו 6ל פוקר תוכחות 0ס 5לס יסורס י3רי ולפעמי י עע7י 6גכי כןל6
 וסגדיל י עסעזיקיס ונדוווס חיומ פרין ע"י סכגס לייי 03 ל3ו5 יוכל 3גקל 5סר סנורי 6ל*וסו
 *ת הסורג נין טפין ס5פמ טסות כעו עלוס, ני7יס סעימוקו כקלו עיתתו גרס לחיו נעיכייסורס
 מפלוס פמרון מחלם סיע ועמס זוטי. ודיגי ר3ס דיג6 כ"5 סריסם עליו ספחננ ונין גידיםסנרו
 30ימ בסון .וסוי )נעט0וי ינקע וכפו יערמו, 3לע כיעס "3)ע,, ז0י 6101 יסודסי  3י3רי30*יס
 סל6 כדי מעלס פ" 6ין וכחיכו, 6וים(סרונג!(. )וועלכע Db מט ותרגום מכליתו גוזר 6ל737

 וכקצו כעו 70נר על 0עכמי( על פעם כלפר כסוי 11DS )כי 1עלנוט פ:הר( לסון סו" 5נליתרסס,
 פכקס לגו כעסם כלופל קותנו נכסס וכקינו, ופי' נלפוף(, חנכם כפו ספחכפ0 על ופעסאפסר,
 כפקרס, )כלידס יטפס 373רי 6"כ וים 3לוטע(, זייגעס עיט 6ייכסיללען 6וככ, ווער7ען )ווירושלנום
 עת נכל כמים 3ג7, 16 מלרוס סלילת 73רך כקרבת כס ט76ס סיתגסג סגי(גס כל כי ייענו יוסוט
 נודם obinn כן 6יס' לעיני יתל5ס 13 סגוף 5מ 0עכחס ט0פלנוט כפו כי לנגיס, 3ג7יךירנין
 לנם עליו ;*עי סכעם 3ע7ת גסעולותיו לעמל ט76ס כסימני(ג חילונימי וסנ0גס עפעולםסנפם

נ:ךת



 לח לזנראש*ת70
 גיינות' טלנם'לנום כעל סכדיטת געית כטימכסג אי נלגום הדס לעעי יתרקם ט סכעם,עית
 ל6 6מר סגעוריס סרמעיס על סיס נעקצץ, סרנם ואגעיש ל3ם נעות עלך 0' י נהמם לנוםתן
 ע"ג( )תסלים לונו מפק מית יעטוף עלילתי נדרך סעטולל 6פר סנכסיסס ממעם על נומתידעו
 געעטיסס יתכסו 1ל6 מט( )יסעיס סכ3י6 ויער למתערי קסום עימסת סחעק ען למס *1DDלוע
 ופליטת י לס מסתרקות ס3-ימס סמעם פן ועלנוס עכקס לעסות ליחס ר6וי 6ין כ"ל %ן,עכסי
 מיולי מתכלית ורמו *חי כ6 מניעו כלועס *מיגו, 5ת כסלג כי ג5ע עם מס, יסוים 6ער עלעסזו
 ולנום עכקס לנו לעמות , לנו יסים זה מכלית י דפו" 6ת "וכחייכו ל6סיפ עימס וסגננת עססנמלי

 וממעם יסוננכו עעיגו כגד ולעולס מעידי יעושו נגדעו נככמי המיכו 7ס כמעי רסמי כלופלעדכון
bSסמפכתס סו6 6תס נגדינו 5ועקיס ימיו דפיו תעיד כשלו ולכנו, עיכעו עער6ס יפתתל 1ל* יתעלס 
 גדול עוקר  מכוללת סאת סנמל6ס סעלי5ס .ועל ערנוע,לכפםותיגו. כע65 ל6 ונזס,תעיד סכקייסדם
 י k~tW גלול ס3ח לך 6ין כי ע7גרי סכמוג יסוים נמנם זס( פקוק על )3ל3ס רינ'א *עלמס

 תוך סיורייש 1D1bl תוכמס נינתי ס6חיס פכי 6ת לסוכיס דמוקיס(י זס ע6ונר על פמ'ע)71נלי
 כל ו'( )פכס7לין י"ס 6על פעון מרומת כוונת יסודם 373רי סע3ין על כך וכעדועס לנס.חיכי
 פנ?6 כפירוטו וסטור ח"6(. מסרם"6 )ע"ס פנקן 0"ז יסויס 6ת כ"מ( נרג גפו )עגדףהשעירך
 ובע"כ קמיע. 5ת ונימוג לשוע לכו לעס לסס "על סעפים 6ת לגדוע לו שעלו 0ע7למ,גטם
 כסרוג כי ס53יעס על לכרך לכו יתרון פס  יפודר( 6ער לנקוע ור5ו למס למנול טיבט נעםפילם
 וכסיגו דקרך, סיפך גס לפרם ים זו כוונם SD1 ערכי סי. נ6ן 3רך ו3ו5ע כשפר וע"ז ששינוי6ת
 Dp)D 55ל כמנושל נענרי, לזם  יופם וים סמעס, 5ת בחוקק צלמון שכילסי  לטון וכקעו דעו,5ת

 תכוסוגססהם,
 ע).

 שוכל יגעם 6יך וסכונם מסינו, דם עס פעולכן יטיס 6כילחגו כל ופעפו מטסי
 )נקמ נמכרנו טעם 6ין ונסכרנו. לכן )בז( לעות: ונעוי שער עסוקת סכמים נסעםלכססומיכו
 עכ'כו 6נל זמן פעון 3עעט מדול טידס נכי במיס לתמעס לסס פס כי עחירוי כסף לקנלועעכר
 plpD3 וכונם") ינין, ניד יעלט 6מ 0' ויפכל כעו )פרייזנענען(, סו6 6מל לרעות וכתיכםעםיריש
 לננו יכנע ונוס לעוז ענד לסיותו המריס לרסוס יוסף 6מ לעקור נז0 יסויס. וממכוין כיוס,מכרס
 וסו עליסס. מלך 3ינעסלת ולמתגיות ימיו על לננ,רופס עוד עליו רפס דעתו תסיס ול6 ינקמט
 נרע כשסר כ"כ רעם 5ונתס סיתם ולok-~pb 6 יוקף עס יעקנ 3כי ס6ל0 ט6מיס געכיןסנגל
 סיתם ונססיי כידיסט, עלתם ל6 יסודס עלת גס כי למודיענו, סכמוג ג* ויס"ז tO'n~DDCפכל
 י לינו ע3ד לסיות 6חליס עקלוסו.3ידי לי כלוזיר שכרוסו לי 0ננס tnbf 6מ גס עמס לעלוטכפבס
 סונף וחס פעגו ונסכוסו 6טל סיס סס נגורי יוקף slp ותפעו עדיכיס 6גסיס עגלו כך נמוךכי

 )גן שמכוסו סצו3ריס ס6גמיס ספסט דלם; סננפרסיס, וסמל סר3"מ וכ"כ לים)נע6ליס, עידעכרו0ו
 ויינכרו, וגו' וייזמנו קוחל1ס ונדיגיס 6גסיס ויענרו סודקיה למון כפסרט ס*חיסי ל6 ושכרוסוסנור

 ויינסכו כי ולויס תינקר, צל לסוםיף לגו וננס 7קר6, ע7יניס 6גסיס על ננום3ות וונכירסדעסיכס
  לותי ווכרווס 6סר , ,qpl לסס ם5מל ועת , וס 3ונקר6 נזכרים o~bc יעקר 3ני על סוורויינכרו
 סוקנס ספקך, (olpn 075 ננ3כי מרוחק סנורם סמלכמס ע"י כי ס)נכירס, "ל סקנומס פ"פ5ליעס
 ' לו ינדדו .5מל 3)נן0 כגודדו 013, כננ513ר ס6מיס כענין סעכוון עפ"י סכיו ר3"מ. וכפס"םסעכירס,

 וסקכיעו סתיצלו 0ס ל3ס. וע, ובעכו עגחל7ו עד נ"כ עפנו העדרו ופסדי בפיפס מפילוסמפס
 נן3ר עליסס 3010 יכילתס סיעת תעיין כעני, לסכגיעו D'1Db יד ממת לעמיו 6כילמסנעת
w3a~ואני )ל( 3זס: ויי ע73, ענדך ג5 יסג סונר יטויח וגס ל6יוגי עניים סכנו ליוסף לנער 
 ינה פלח ולדפתי 013,  ונתייסר נ5 לסון ומין )רם"י(, 636 על ע5ערו 6נלמ %ס בא. אניאנה
 סייס כי k~)b לסון ע"ז נופל ויפח עקרם, ענין וסוך רעס מליך תמס ל6 לייו, 6גס  וזןטס

 י לכמסו ערגוע לע5ו6 וסנט שכיו רעיוכותיו סתסועטות נפעעל סו6 רע והנקרס 5עך 63יזוסעמוקע
 : 5ער5ווייללוגג( 6ין גער6טסע )6יךותרגועו

 נסנת לע5ריס 'qD1 סגפכר מזען כיומו ההיא. נעת )א(לח
 ע5ת.

 6ער ול6 לעכרו סמינר יסורס
 וכם5ר עות 3ני עני ומוליד מעלליו פרי יסודס על חל 36יוי 5ת S)D1לססי3ו

 טס ססו6 מסיס Sb לסון מלס קרחתו נחג סרע"ם בכזיב. והיה )ה( )רע"ס(: מסניסס,טכול
 Db וסו6 לייתם, 3עת ביסס סכי פראות גכז3ס ותוחלתם 3כזי3 סיס 15 מיסודם עטכי ג"וח,כלמי
 ולת כ5ס ל6 ג"כ 5תן סס כי כרע ו0 ואין %ות. בלתי סס כקליית עקכיס סיס ל6 סססיס
 ותלגום טייסען( )6יררען, וסגגס טעום ענין גטור*תס ים וכויל טלס סס כי ונ"ל 3ס.עימס
 וייפס נעחס3תו סטועס וסגג0י טצות עגינו עיקר כ31 וכן סמל. על ויכסו ו3כתונ טלותסיטגגס
 ומב 6עת, ם5ייו 3ע5עו יודע 7נורו מנעת סו6 סקר וסקר, כזפ טנין נסנדל כבי"ס יננמיס6ומר
 , 0נטחתו וכלעלגות וונונעתו סעפםיק )עיעס תתילד ויחצן דגולו, טיקייס ידעם ינולו ענעמסו6

ו0ו6



עא לחבראשיה
blm"לשעל ~חס ר(טעס סו6 וסגגס, יתעות סיס תער עם יסורס עבין וכל ))וטעם, מפלס ס 
 וסוייעגו עלוס. ניני וטעם , Sb" 33ו*ו ?עומ לידי נעלזנו סו6 63 11 ורסנם מלס, יגדלעד

 יערס כעין זעןי 5חל טכעסס עס עס )נסכי)ניס סיס  י1יר1 וכקוס וטס סילד טס כי 3זסןסכתו3
 לקמיך 3ן כ"6 ענגך יממנ ל* סיוטו סזלע פי' לאחיך. זרע והקם )ח( : גרס טעי גורססעקוס
 *ין י6מוךי סע6 על bDN וטקס וכתי3"ע מעתי טס על יקל* סגן סכתנ ולם"י יחסני0עת
 לעייר סוס Y'b7 יוחף, נטם ג"כ סנן יקי" יוחף סתת מס סיס סיסי נקרי5ת ססחוותכונתם
 ewb גסתו, גנת לס ויקרש מגוךי גגו כסס מעיר טס ויקרא כינו מעתי כסס 16 סעת 3ססיקרי
 ס' טס כי כענין ע"1, יורם ל5 סס עללמון

 מסתוות עכיגס ט6ין , עלינו מעך יקרם רק י עליך נקרי
 ן ס' עס סיקרונו וסלערפות, סתחנרות ענין כ"5 מטסיקרישת

 סנניומדיס כסיס ונקר5יס *ליו. ס)ניוחי
D'bS,ספטרפות לו יסים טסכן ?עעו והמנוס, רס"י מנלסון סעתן סס על ס3ן קריאת ככס זס 

 על כי ויוצעי *וכקלס גלטון וסתנוגן סמי. ול5 36יו סעח כיילו נכו, ליחסיו ספת, עלוסתמנרות
 לגן סיס" ע"כו ל6 ועעולס tbx~r עתקלי טעי' על hST תרגעו , ס(רע יסיח לו bS כי יוגןוידע
 עסיין מיענ"ן על סתיעס וען 36יו. עמס ינטוגס טס ל3ן ים ותעיר לסניו, סים עלעו מטס*ותו
 0ל6"ס וכן עליוי טען ולכן יוקףי סנז יקר" 'qDI ס"מ מס 05 עלעוי בסס קריסת רם"ינלשון
 עוגן סריגם ללעס לס"י כונת סקרו ונמנם ונצת. קודם יסדני לוזיר ונדמק כרענ"ן רם"י כונתסגין
 יעות פן 6עכ כי לו לסמי*ס 73עתו סי' סל6 נקם ,ומס ט" דומם כלועי אמר. כי )יא( :כלסוגו
 73ורו סעוסל יסורס יתאיים לונם ייעתי ול6 כת3 וסרע3"ן , )רט"י( מבסיס סיעותו זו סיםעוחזקת

 כעו לעלס שקילס וסי6 , 6ותס יטעם ולעס עריתי למנוס לכי מליס יאינו ול6 , סאת ס6ט0ען
 טופס ייכס למ ונונ" על עקפיי 3סיותו כי ועוד קטלנית. דעי חזקם כוי ויעני מרי 3נסוייןס6)נלו
 ועוננו ~תם מיינסי *ניו רלס % 36ל לייכס, ראוי סלם טסיי וסיכון תעי, נסס למצנר וייןפסעס 3יי ויטלחס לסטם סיטו  מניי כי יסורס  טפע bSD סי5 ורפוק מנימיי  לסיותס 3ס ממן טסי'נר6ס
 סגף, עמריי טתיס ע0ס ליחד 6ין 0יו נעליס כי נגעוליסש' ונתו 5סל כמחיו נס יח?* פןכער,

 ג7ל כי ורימס רניס יעים סעתיכס וכיסר להסס, לו יתסס 5( סניו לנוסר ויסמע יגרלוכיסי
 תעל )נסלם 16 י עוד לו עעתין וס" סנים עמר לו יין כ, לסכיו גער עוסו וסו, , נעיב"טלס
 )3תמו' 3יסו7* נודע לסרג וראיתי עכ"י. סוס, שיועמס ועסמס סק7מ' )נ(רע למוליד תכותתנרנ
 פוס סוער המנרך 5גי הורנר וז"ל, קטלנית, עמוס הימול נינם סייך ים נעגין טכתנ י"ך(סי'
 סי' 3ום 5?1 3קס' יסודס 5ותס סי' כומס כ6ן סכתם רס"' על שתיכנס וגנן רע, דגר ידעל5

 J"Db וסוס כשלכסי 3זס יסורס שולס וניעת קטלגית, bt~nD לסגם, ס5תייס סכין לסולתץיסורס
 י6זלינן 5ס, 6מת סקול על ענר b5%1 קריק יוזלג טע5 חייסי' ול6 לייחס ונותר קטןייחס
 קכגה" לעלן ונ"ינ מליקיס, שייגס רו363תל

 מכיתם ימעילי לונם 3תל אזליכן ל5 7קטלכית
 "ות ויסי' פריקי ממיכו ליעת מלש יגדל עד להשתין מלרייס כשלכס יסורס סירס לכןיקטלנית, קכנת* וגס *מ 6סת ,יחור כ6ן וים ינוס, עלמי כ5ן יאין סיים' יוגלם 7לי:6 וחייסיגןע5יסולי
 רם"י 7עת סרג 7מ0 ולדעתי עכ"ד. רע, 737 ידע ל5 וכליס מוען כי סכנתי S'(b וע)נ.ל5יחוסי
 סרלג"מ קד)נסו כנר וגויי דפוס סונגר ע?עס קטלגית ייקור 5ין 7נינס thr קנרתו כינקמי

 וגס ורעת. טעם ינרי עו'יס זו, כסנר* כרני 670 5' קצען ל3י חכם כתמו3מ ישנסנתסו3סי
 כי תולמן כנין סעלו0 סיתם לי לתעל ינוס 3סך כי כ6ן. עקום לס 5ין ז5מ, חבלתו גקייס06
 ל"ו(י )כמיגעות וניטוס )נמלילס פטורם סי5 ועת 5סס סגס6 וקטן קטןי סיס כרימון נעלסעל
 ויפילו 6ח7ן ויום פכים י"ג 5חר סערות מתי מיניי עי לקטן קנין ואין כלוס אינס קין קרוסיכי

 לס 7חגי עד ינוס סל 737 לכל גיבור קנין קעס קטן י3ס 7ע57וריי' '"ט( )קרוסין רם"ילמיטת
 6ס"ע עקיר ודנית סס יסומע פני )עיין בעורס 6יס 6סת סי5 תחתיו ז:תס ו5ס לחודן 3גיפס"פ
 3סס נק7וםין סס 307"6 ו3ח7ומי רענ"ן, OD-1 סי"מ ):ינוס פ"ס 3)נ")נ )עיין 7סו כל 3י5סיפילו עליס ינ5 ינג'ס כתיג וגינס , 3י5ס גישתו דעת וריכס 6יכי( יגס י3י5מ כיון ק"I"pp )3ק"

 ועעתס קגין, 03 קכס ל6 קען ססי' "וגן ינוס גס קרן, סיס כריסון ס3עלש כין רזוננסי6וריית", סק7ומיו נ7ול מכי' סתת ימיו קיוטי ונחעח קטן לידס וקוקס כטסיי לק אינו זס ינ")נר36"7(,
 מעלות לסמוות 5ין כי ונו'. לנגוס סוער 13 דכ6ינר עי יבוס עלית כ5ן 5,ן סלס יגרל כטמרגס
 אינס וסקו7)נומ מיינותי עגות מן סימרונות נתיגתס, סיחר סופות עס ע"ח, קונס עקיימיןמסיו
 , ונלקיי)נס לסעגע למעעיס רמית לנס סי' ולזר עליססן פלוייס סיו ל6 כי ל3ר, רלוגיות )1לומלק
 *ת(י אמותי ג6 ג6ערי לך לך נפרטת )עונ"ס עדתו ג60 ועמלם וימיות טחי יעקב כמ6ולוס
 תדע פלטי. נכל 70יוק על מתורס כשלכת ס"יכס 5ף 7ת)נר (ס ינוס על סתימס )גן 5יןולכן
 )חוים לר3ומעו טפירס לדעתם, עיר נקף 1ל6 5"ק טמרי ש"ת, דליחר כינוס (ס ינוסם6ין

כיון יף"



 להבראשחז71
 ע5ומ כעין לק ס" bS ימעל זס יינוס לעיעל לרוכש 6גו ע9כ bSb , כלתו לייגס ליייןסמולם עטפי זס וכי 0י3עיס. כעספע *סתו .טסיתס מלענק 3ו וכתג עעכ0, פקק bS %נ סעעסכיון
 לעחמעי ז0 עכין  ל7ונומ *ין nbr )ונלעיי וגו'. עלוס מועל נכלל זס *ין עכ"פ י*וליימ*יינום

 ס6חולס יסו7ס לס 6על ל6 לעס רמ"י על ומעיסמו וטילך( מכס עעטריס רק עעכיטיןטל11על0 כ"י 6ין כי כענטס, עמונים סיו ככס טיווכס כני לסולי7  3סלדתס שסייס סמיו כעו כיוכתורס,
 ותסייג ל6מל ומגס* ומלך מטעע bS פן יסוים חטם כי כ"כ, מעים זו *ין קעלנימ, )נסעםלסנס5
 7מ0 לכן כלום, *יכיר קמן 7מלי5ת נמלי5ס, כעת לפעכס יכול סיס bS1 , זר ל6יס סמ0% סעמ*סח
 : מושת ועת ינעמו על ט63 קען 195( )כגיבעות נמלי5ס, יפפרכס 161 סל0 סיגנל עי לסעתין6ותר4
 כל  עלם  קיסר ורוסס י *ל געלם על יעליף וכ6נ"ע לעעו7י עלם טוקיף רס"י נוזי. ע5)יב(
 לחלוסין קולך 6ין וליעתי למענת, %כו גותי עס ויעל 6ו:ר כללו ככיס על *0 כונו עם3עקוס

 ורעעו פסע' 7כר כל על כונו נעעכעף( שין ומענין סעחק גס סורקתו על עלת כיולטוססס,
 ס0יתס ליסורם ע5עס ספקירס לפיכך יצלה. גדל כי )יר( תענתס: 65גו trra וכזפק נעגיןויעל

 ער כי סייעם DS' חעיסי סו6 עיסודס מער מפסס bS7 וס* )רם"י( נגיס )נעכ. למולידעמדות
 על טנ6 כח ינן עימס כתפיינו ינני6תן י ~ctih תער 6מ קכו ל6 6"כ מעסו כירכן טל6וטמן
 סיתם טל6 וכיון עימס, 3"יי3י מופסין קרוסין וצין כ"ז(י )כנקכס7רין עימס מיינ כירכר סל*צמתו
nDbכנוי, עמן למס סירי סו6 עזים. נדי )יז( : כרכים( )פלטם 7יסו7ס כלסו מסינית ל6 וצונן ער 
 מ"6 ופתילך. )יח( : )לל"ם( עזים נגדי קטמו 6ת פקד tO'tD IID~DI גדי דוי גיי סלת ימיוכן

 גדי כעד טעלתו לס לתם לס יקען סטיך ייעמי ול6 נסי עמכסס ט6ת0 טעלתך ופיוטייסוטיסך,
O'tDענעתוי וגס S.1b גססי תעימ פמיליס ל0ס סיס סיטעע*לים מעלות כי ייוע bS 0גל לע5ו* 
 בסיען 5ח7 לכל סיס 0פמיל וצומו נקנלס(י עסייתו וצופן סתכלת עכין סוקיפס )וייתולסלסיען

 , סללתו למכרת נ73ל גוון 73גלו לו יט סר סכל 73גל טעוסיס כעו כסותו ככפומ נלנעטסחתו
 וכן טותו נקטם לסיען דגר ולסיומו טלוי 3פמיל מגוון 6ומו 3גייסס על לסס יסים *נסיווכל

 , לניס לטון ספתיליס כבער מהמ"כ nlbo1 טוטיפךי ת"6 נתעלס קטור טספתיל וע"ס גרעפס,סמחזס
 על יסולח חסם ול6 לבוז. נהיה פן )כנ( : )רק"ם( רנומ סעלומ לס כמן סרי מעלם פילוסיו6ס

 פרס סיס י סר%נ"ס כמג כנר ע"מ  קוחמ פנל תמורסי  פטנמנס לק ג5תל0 ל5 0ק7ס0 כיסזכוומ,
 לקמל וגס ומולך. סירך 06 על Dn~b וגועל טכרר4 לס כימן וסים סו6 %ס 06 נסוק *מסמוגע
 גפכוי ול6 נס, לו מופתין קרוטין טלין עי עליו ערות כטסיה רק עסיית 7קדטס ל6ן 6ץע8ת
 רק יסו07 מטס ל6 ולוס תק"ע(י קינן וגמיכוך טנ"סי )נוס סע5ומ נקפל )ערמכ9ן סמנויס,עס
 ל6 פירומ t1DDS %ס bS גי סנ6 ונוסי ע5י עזם גס גוננפ,ס סיו ונעלס בנסי כי ס3זיון,על
 נ075 עליו סטינ וכגל רמוק0, 73רך 3זס סלך רסר6"ס בניו. במרי עיוחם זרעו יסיס bSDלעו

 על OD11 לס 1DID'D 6ל6 גוסס,  לסריפת י0ו7ס cn~b זן bS ותיש-ף. הוציאוה )כד(לררך:
  עכסוס לינוס וקוקס ולסיוסס לפחסי על נרזל סל נפומס סורסיס ע5)ו0 סוופקרמ דוס S:Dיסיעין נפכי  סיום פור ט0הי כעו סרוקם, וכ"כ י  סמ"רר( ריי 3טס סכורים )3על נונס טסים  לםייוןפכים
 גופנים למטוס ל6 , טייס וירתח נדפס סיס סי6 טעסמס עס כי ממני. צרקה )כו( : D'hכטסת
 ל6 כי נר5ות0 *גל , נטכיס גדול 5ים עס ppltcS לס ומס , מכמורים טמרי סלכם ל6 לעסיה"כ
 טעים לסס וכוכת0 , עעכי זרע ולקנס סעמ נעלס מבני ל0מיינס עלוס עמסנה חסני4 לסלת,כתנת
 וכי"ע רי"6 פירם וכן רעכ"ן, נסס רשת סעגונס. סמ6ו0 עררך סיס *ני סעסימי עס בעכס ,סיתת
 טכתכיוגס יותר 5דק0 סי6 6כל nDb' לי סנז7ענרש כיון זו נעעסס ט75קתי 6עס"י סושיףנעקים
 לו גמסנס ולזס 7ק7וסין( נמרי )פ' 6יכוכי ל6יסור' גייסו 6נ6 *סי נל חייי רנ כנפעללם"ם
 עסינ ל5 ייו. עסינ כעו סיס  ירו. כמשיב  )כס(  DIWIWW: 3כו1ס חז"ל סיערו כעו לעלוס ווסו7*ס
 במור וסופג למון סמיו *מ ס7מט ס7ומס כמ 3פעולמ רק כן כעמס כילד 3פעלמ ל5 כי1163ת
 עספע עליך ים וסכת י כעכו וי% גזר ספורן כסיס ר*3"ע פירם פרצת. מה )רע"ם(: יזו עסזט
 נעלת פסמ6 מוסס כי זס לסירוס מסכעמ ס0כגיגס *עם עליו. 73מקך *חיך )נת 06 י ספרןזס
 סיס 67"כ ' לכנריו סיכ3 עיוטנ סעקר6 למון 6ין 36ל 6תכחמ6, נעוגם עליך וסונר י פרכתעס
 עגיי פרן 11DS לסרס נ"ל לכן פרן. עספע עליך לועכ,כקוי

 *ונקלק כתרגום ו6עוןי מוזק מקיפות
 75וגיישסן על סעתסלמס כעו נידוי סעוחיס נגד רעם וזרוע סעוסס על נופל סו* כי י ורס"'ויל'ע
 כוסנ כי עליון סקס יגרו כגז טעמג3ר עי על ג"כ סוט6ל ועזם מיומי ופרין עעך, פכיתיונכי

 %י טפתיך נ7נר 075 נפעלות י9ז( )מסלים 0עסורל ונעדר סעכין )נזס לעונסי ספכיןכזעות
 כ37ר ולסתכסג לפעול ~o7bk סבין r,lSIDDS סנהע כל לכנ"וי 3זס ססעכוון TnD הכחותמעלמי
 נוסג טסו6 כזנו ספרילי כצלחות לעסומ סערתי 6כי ועמס, בקוס סן כיזסרומ מן שוית,מסמיך

לעסות



עב לט לחבראשית
 עלזך ועלת עודים. כעג0גיס לנכי עטימי ככס עתקועעיוי נגד שלוע טעוע7 חסמו על6כתלעטומ
 מנס סעלס"יטייון(י )5יר5תי כולנס על n'SD וטת כעו עעלסי וסמרועעומ ססעלות עגינו%ן
 , בנרכס עליו והייים וסתמזקמ י4תג3רת ע76 ונס פרקת, עם לתעל SD'1 סעיל7מ 0סתועעותקמלי
 כפרן, תיניד ולעעו7 ומקולעיך ננד רולס 13לוע לסתרועס מרן, יסים ומסיכומך עלויך פ" פרן,עליך
 6'( עו )ינססגהס ונענ7רסנ"י עלכ"6י לעחסן עמיי יונת לנתקף 6יס ועליך מי3"ע 11 כוכםועל
 : ספסל % קרו3יס וך3ריועמכן. מם3וכ* סלרי 7דו7 3כייכ6 וע"ר עלעל 3כי לכל סכי סוס 6% )נו4 נמוקפוי סוס qpnnb פלן3ג"כ
 וימיו מסי וסיו כינו עעי כעו סיו ובסון 76וניו, נמיר לסרת עועי אדמו. בבית ויה* )ב(לפן

 "OD וכל ותלוי ' חסי שלטון לרם"י לו, יש וכל )ד( : )רע"ס( סי לוני כפטלפס
 מסלעות לקגיגי כולל מס ססו6 ן י"ג( )עמלי ים 306י ל0נ5יל ונענין כפן ים עלס ולדעתי לו'ים

 *06 6סר וכל כעו סל כמקוס עטעסמ לו 3)נלמ וסלע"7 נוט(, )וועזענטליכעם ונעועיל3טו3
 6ין qb וע7"ז , י"מ( )ל"ג 6מ0 לוני 3עלמ רט"י וכשם סו6, סלי ל"6( )3ר*פימ סו6 לירופס
 לננס )61'5 סינור למועלת סיקס נפיי4ס רוח יסיומ 6ין כלומר קל"ס( )מכלים נסיסס לותים

 ימיות כ6ן וטענו סכום6(' עליצות מעזר מכולל 6ין געלם די מסיס ים עלת ביתרון סססכתנו
 ס*לס ס37ריס *מר וימי נערער ע7ספקיק יוסף. אל עימה ותשא )ו( : חייו גסן טלוקגיגיס
 כ3 כ"6 צליו, מ6ותס גקרנס המעורל יפיסותו עקלת יל6 יובס זס מצרי יפס יוקף ויסי3ין

 כל י ס37ריס נכל ס' ברכת סיתם ועקשו k-nD 6סר 3כל סס5ליח 'qp1 עעעלת סג5עליסס7גריס
 וטס" צליו, לסז7קק 3עיני0 סי4וכסל עד ססינותו גודל נלננס עוררו יסיפומו צירוף CSbעעלוס
 *נמש עליו ינוצו 06 076 3גי דרך ו.מאן. )ח( : כתער סי6 גס כמכווגס סעיס 7לססכע*ערס
 סעעתס 06 כי עילפון ז0 דרך 6ין ונ6עמ לססתיקסי טענומ נגרס ירנס ענירס ל37ר צומוסעממש

 ולותר לעצן וניד יחליט "מנס כי כרסתו, וילכד סנסתס ינרי יסחיח מלקוס נטפס למון, *יטסו6
 סעפתם, כגד טעכותיו 5ח"נ ימיי יר5ס ו6ס נטעגותיוי ינ%מ כי גס פגים, גסוס יעמסומל6
 ט3עלת וסטעס י )רעש( לסנים טענותיו ס5יע ומח"כ י IbnS 03 עיד ס0מליט כ6ן, ס6על וישןוזמו
 סטעעיס עמוך כי סעי6וןי המכלת 03 ועע6ן 56לו געגע סיומו ועל סינר לקול על יומסויעצן

 : )רנ"ח( לנו כווגמ ניע סעתוכס 07630 סתכועומ כענין 3סי ככתג טל* ע0 עגיכים 6כוט3תור0
 05 כי ל63ל 6דוגיו 6מת 6ל לוער מוסיף *גל לס ויצער לותר יכול סיס ארניו. אשתאל

 לחכרו "ין אדני. הן : )רג'א( יותר יר5 סיס 7' 6מ 6וסס, יר6 וסיס 5דוגיו tDb גנרמפיותיי
 ליעקב 6ער לנן וכן סן. 61"ל נידך לי ענס למגרו ס5וער נרנוסיכו כעורגל י6נערקעגנוכגםוו*רט( )רעכטח- חילו 37לי לס75יק עסעסת כ6ן מן עלת כי נ"ל לכן עסקיקו. סז"ק כי טל6מריו ננסעס
 לי סן לך ונלך , גרטס סן 3נר6מימ )עע"ם יעקנ 7נרי לנן י754יק סן ס3עלת כיגרך., ימי לוסן
 סימכי4נ %ובו blt~D נעלס ע% נגלומס עעטס תביעת לגגות נל5יסו ,,qp ומגס זרע(. נתםל6
 גמול עשו ptrDfl וסיגו 3רסותוי נתן סכל כי סנים, עכיגי 3כל ל5 נוחן סטינו וגיוסם, גהקעעו
 )רעכטם6פ5ען *דוני סן כלל דרך תחלם *ער ולזפ ויטרו. לדקו על רע לנעול עסר6וי וציןעעגוי
uPbכאברה. ויהי )י( : ונוי ידע ל5 5יקומיו עעעי ופלט עעי עמכסג סו6 וניועל כשק סעלכ( נמין 
 *ניו ססת7לס לנות פעוניס *ענס כי 6חמ, ODD סיס ל6 3סי ינינו ו7נל לותו, פתוים עניןפי'

 יום נמנחוע6 וכש ע"ז. יורט הנו וסז"ג נ61"ז ויסי )נלמ וכסל 53יקתוי עונד וסוף 6)נריס'נחזקת
 סכנם *ותם, 15 עמס רק סונטגל על 56לס )נ65גו ל6 אצלה. לשכב נו: עמגלס סיתס ח7ט י"גיוס
 על ועסי סם ע5ע על סגגירומ כונגסג יסנס סגנרמ כי י סו6 כ6ן שלס וענין *ומסי מכנעעי,
 5עכרb'k~ 4 ושנס עעסן. י37רו ועמס סונ5עו' *ומן על יסכנו עעסן ל7נר ינוקו כי ומסריססקלן,
 ימסתס פן פחד כי 56לס לסקרנ ר5ס ל6 ומא עעס ל7נר 56לס סטא ה4ע5ע על סיסכנליוסף
 37ל על סרותי כגוי עקום נכל ס0ו6 סוס וזלת היה כהיום ויהי )יא( : )רי"*( כליסלטעוע
 כסיום כלוער לע"ס עליו ופירם , עיוח7 יוס כ' רס"י כתן, גידול לו 6ין *מריסי *ו הקורסט0וזכר
 זס לו ל37ל ססמלס סזס כסיוס פירם ורלנ"ג סיעים, נין יוס כ' ורם"י 0סועלי לוס סר*ויסוס
 D'b, 3לי משסייר סיים  יומו פל כיסי 9ncbפ6ירו ל3טר"ל  לרחומינו ולמימי סזס. געלמ *לס לכונות יוגע* ידעתי ול6 6חימ, 3ס3וע 16 *חלסנסגס

 מריוס סכל וסלכו סיס גילום ננולטל רי"י
 לר6ומ טסתנו 6ג7ס ע7רס נסס רמנ"ס 6ער וכן סרוס וגספסט עלס טסנילופ עגול 11DSלנטול
 ע"כ. לכתומי סכל ופלכו 0.ס מי*טלון יוס *וזל ול"ג גלומיו(. כל על טעלס הלליס נמלנילונן
  ג3סומ לסגן פירמוסו 36ל כ6ן, פקוס לו *ין כי סרועז, לכנוי סיס )נלמ לנומיגו פירמו bSnכ"ל

 )תוטס סל3 וסוסי עמרנו לרעי כגלטוןורועפות
 ע""

 מערוך כגלקמ וי( )חולין מותו ונזסיסין 6ין
 ועיינו לנכון זנותי קועוי מדי מתלגס ל3ך כמש מסכי ע"מ מי3"ע נטס טס ו30י6 י ז0נערך

לופתתו




