
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



 לטבראשית8ז
 ססו6 סניוס י כילות עי ג3סומ 1ffls סוסי עלת נ6ן לנותיכן סייטו זס וכעמן , עלסי נלסוןזיעמו
 סירם 1Db'D" כי מי6טור, סבנימ ונומרוס נונס על וכר"כ , גדופיו עעל לעעלי( ויפרנסו עשיונגרו
 פעלת סו* סס ויסי3תס געטס, מעוסין סממוק וללקות מס ליסד ננצרי D17DID סר(כם6ותניח
 ול"נ ר"י תרווייסו סכם , ס6חרמ עמירי( סל*יס ונוגעומ זו טולי( *ין זס 73רך כי , עעלס נגיעל

 כוכס לכלול ותפטר סונוטנות.' כנהות ob סעיס גגסות ob ומרומסות, מננסות על סוס עלתפירסו
 כלוזיר סשסן כל ;ס כי סונור )פותיו ופס יר6 ס6לסיס *ת ס5)נר , קמלת בסוף זס 3עלמ גסזו
 וכגל תעגסען( רעם ערס35עגסייט )7יolb 6 לכל עעלס גבסות סו6 ובשתיו וספירמ ס'י"מ
 לנן כם* *סל וכענין ו'( י"ג )ש"כ ס' נדרכי ל3ו ויכנס כינו עעלס, לעסינות גס ג3סוסע"פ
 OD) כל)נפרםיס כלוס חסי העקל" I7DS "ין )ופס נעספט )נקות ט ויגנס וכן נסכעס,16תנו
 סרס גנוסיס עצל סחוס ימ' לסיותו נ"נ( ))ינמות זס נסס ימ' *וסו רנותינו כגו זו כווכםועל
 ככעס כע65 סו6 כי וסרו)נתותן סגונס על זס עלת ניסור נעיניך זר יפי ויל מכלים. לרלייכסס

tD1pnזס ליון סר כ"ח( תעליס .סי' )סופטיס סיגי זס כצו )7יעזער( סרועז לכנוי לנמרס ס6ין 
 לרעוז יתכן סל6 יפקוס נרימוק סס 6לס כל ע"ח( )סס יצעו קנמס ;ס סל ע"ע( )מס 3ומכנס
 לסתיחדו זס,  ליון סר תורס.  לוותן  נוסר  לחיותו סיגי( עיס"3ענע )7עי עגי ןס  יפרינרוגוניש סדני )נעלמ רוע)נומ ל5יין נסס סווכוון ולדורינו , 6טר %לת גמקוס ססו6 יפרסוסו לכן '6ליסס
 זס זמי OD3 ת5רוסו )נעלתו לרוטינות ינסס וכן כקנין( כעיניו ח3י3 ולסיומו י ית' כ3ו7ולסכינת
 ם"ס( )תסליס סעעתי זו סחים קלסים דגל 5מת וכן עמס( )ס*כגעטיט5טע מ60( )כי סריס)נסס
 )סס לגו מעלת זו וכן וושרט(. )וויכטיגעק ויתרונם )נעלמם חסינומ לגו7ל זו גסס ס37רומ 6תמ5י
 טלין קיש( )טס גגילס עסס.ס' סיום ;ס וכן )גללקק6רטיג(. זו נסס כג7ולס סתסועס מ6רסגם(
 3ס"6 סניסס 16 "חד כימם לנו* ל6וייס טגיסס סיו 7*"כ ט*נ( )דיעזען נוסק כתקר זס עלסלסרס
 abt) 7ער 5יזט )7'עזעם סינ5י5ות 37ור וננוגן נסוט תקר סו5 זס וזלת וע"כ כלעיס. סכיסס*ו

 ול6 ס' ע"ס לנ7 זס יום סכי סו5, קטיע5 צימגם ס' עמס למון גס *מר, עלת מקללמוגז
 זס, גיוס סגעסס סג7ולס סתסועס על סעופן ח"כ*מורג(

 עלת לתבריגו D)nb סו5. ק5ר ועקרי
 זס יוס תעלת ס. עסס סיוס זס וטעם י סי עסס ונוסג זס ועל ויתרוגוי סיגר ממינות 53ורוזס

 עסס זס סלל 6י( ק'"ז )פקמיס 7לל3ותינו ט5געס( pDID'7 גריקק*רטיגע (pb7 ס' עססומסינומו
 ו3זס "זס" נקרב )נעלתו וממינות ;ס גס ונעמס רוע)נומ מגט סיס ען טעלו נסעם בסרוסוויסרבל

 ב"ו( )מסלים לי לפסיס כי י7עמי זס 6קר6 כיוס במור 6וי3י יסורו rb וכן כרבוי. נמסלועוייסקל*
 סלר5יגליכסטען (SD ob' ח3י3 )נעלס ביתרון י7עתיי זס טעם ולשרינו מיותר זס עלםלי(עפרסיס

D~WS,)ח3י3 יותר ונ"ע לחורן רסונו 6וי3י 6ת מחמי כי עלי סמני3 6ף וכוונתו 6יך 'SD 6סל על 
 נעליס סס)נתגס qb )נ76י כנכנ7 )גן שולס )נחני( טקינל ספסל כרעיון זס, %3ומ עעדי סייס6מס

 ע)עס נעתני( טסעחתו ע7 כוס, נכרך )ננותן ג5ס סמי* על ע"7 מעמתו תנ7ע ע"עתעעמסו,
 עמך וגל* מתר ויין ס' )ני7 כום כ' וכן סכומן. ע75 סם)נחס נגד כלוס ממונס ו6יגס לגעריבטלי(
 לנעלס ססו5 סיין ען חלק ללוחו טס סו5 ע;ס תלת L-D) )חסליס וגו' יוניו ס)נריס 6ך עזםויגר
 ע7לען זען )ליקט וכדופס נמפליס ונעולל מהחתיו עמס יותר סרגם ופסונמ נכף 5לע לסיותומכום
tihrt~lDpDD'SD3b גויל תייר ק"7( )תסליס למס יקדת זס וכקוס וכן כוק. ינלמ סס סוייף ולס"י 
 נעלת לד3ליגו מעונן ולו)נעומ שסות ענין כי ותדע ונחגת י געס6סף( )גל*קק5לטיגעם זס3סס קר* ילכו כונות גודל יכלת, ;ס לויתן וכן רוים(. )6וגערעעקקליכעל זס 3סס ועעקו סיספרמך
 סו5 , תעלתו ורוס שנר חסינות יתרון 75% כי סרועז, כגוי על ססטוטס פסור"תו יוק היכווסי

 6לי :ס נ' ט"ו ננסלח עע"ס עיגיגו, נגד קרוב סו* כקילו עליו לרמוז ונוכל לכל וגודעמפולקס
  ענין לספר רק  ייני b~pnj  סטכיין כי  כעותל, גל"ס *לס מלות טסי מלאכתו. לעיסות :וכטסו
 7לק3ס וירפס , "חר נדגר 16 מלסכתו לעסומ נכגם 06 לדעת לגו ועם qD1t, 3סנפ סכונעסמעטס

 לייי D~b יופף סניה שיך 57ל"כ סר5ס"ם(, )כר"ם כעס וכלסכתו לעסומ ר3וחיגו י(תעוררוזו
 5713י זס עבין כי גניתי עומס ס3ית קלגסי 6מך *ין 5סר כיוס לחבריי למנום כזפ גדולגםית
 ס%וטל עבודתו לססליס ונוכרמ מסיס ר"ל על6כתו לעמות מתורס סהיעתגו ומס %פכו, כעלסל6

 וסיס ' ע3ו7מו לגירור )נוכרמ סיס מנית 75ון דגור עפ"י ונ5וגס נכנס 75וניו הווי ועמאלעסותו,
  יר3ומיכו ולמד ילס"ר. עליי וולגרות כסנור סיס זס 3לי כי 6רוגיו, מספ נחרר  לעסות סוסמענין

 עעד ז5ת וככל תמוחו לוולס עוכן סיס וכבר י עכס ליכיו לעמות גכנק %637ת סתורססודיעתגו
SD1DD) יוקף ו3סגמ פ".(י )קרוסין עירס 377 עו573 וכענין מרע, ל3ו ממות י5ר *ת וכנם 
 תמם ותהפשהו. )יב( : ע"ס ינ"ך. 5כך ל"ו( )קוטך נחוקפות טסעירו עם ועיוסנ סכחו3י7נר
 כווו כלנע, יך סיב המיזם 6נל )נר(רס, ירפגו ל* דנל ססחופק יוחל, שוק נו סיס י יושחזקמם

סלח



עג %5בראוית
 ען וינם. גייס. ורסיסו נעיןלות ננהו מסט בירה. בגרו ויעזב )לאם(: תפם. להון כןאין עוניי יעי י*חזוני סם, נעקנ ירמז לעש '1Dtnb ללעמוי סי6 3*יס 6מיזס ילינ 61"יז, יידסלת
 נישיר, תנועת גלמי להטו י65 י4"7י ען תת כסיומו "חתנה. ויצא *05"ל: עליו יתגנל מןסנדל
 , ניסר נמנועת סחיר ען סי% טל6תט סי* Ssh ד לוחמך חתי ? סרוק גי לך עם יפ*לוסוסל6
 6פגס Dnb, שכות גימם לקנסי ומקל* לכן י וסגיה וסכלותו לחדר חון גס כן עומס סע6ילעס
 כעו 0ח0% וע6 ויגח למס לעלס נימס שסי גאי ל"ו חס רן ל6 לחדל מחון *תיכ ל6מסכשל
 גס פניקים סכועת סעסס לסורוס סת%סי 1יכק D~tb סונר רמס סל6 לנעלס S~b נטעמיססי0

 נסתפזו אצתן. בגדו )פו( )לעיס(: מלס סטקל ענין ל6עמ זס וכל נימס, עביטי למעליגסי
 גשומי 4יס כעו נקוי נגדו ויעזונ *עליי 1ל6 עעוי לקטמו 1SS 6ל כתן ול6 שלי גגנו עזנלטת
 1תנח. )טז( : למנקו 13 מפקס מסקן ל6 6ט ני7ס לכניו פס כי , נגלומס עגלם סימם נז6מכי

 כל כי ייטמוטי ייחס ו3עיכיו , 76וניו כו6 עי וירכס 0נס *ומס מלעליי ול6 לעעמס חעוך0כיחמו
 סגחס טל יקוץ עיקר כי יניעו0ו, ול5 טיגיתוסו כשקוס כה סו6 מנס סעוכמ סדנל וכןעסינל, כת 10* נו טלי4תעסק ועכימו 7כר סעוזנ כי ענוחס, לענין קלוג ו0א עזי03, עכיכו סגחסלטון

 פעלס56פען( לנוסע סינר % סעטחס נמינת לנד , עגינו נספעיל סגחס לסון נח, סו6ותנוחם
 מגסס:-מסוללתו-עלגי לסון עליונוקף

 ל*טקען( , כוסעסט5נד )6ין 3ענותתו 1יע(ינס גס ונסינים,
 מסעים 3סעמ האלה. כדברים )יפ( : לנו 6מ לחזק plpD1 נסעתם סכמגסי עם עי')רוו"ס(י
mnhסעטעיט נעיב; סיס סחפעים פנל סיס, קלים מסלי עמס תכעיס סכוונס *ין )רם"י( כן לו 
 עשק 5מ ולמנוס עשו למעליל מכזו ואיך לסימורו לס ראוי סיס *עם סדנר סיס ואוכעלס, העיני כע6קמ ומ0י0 סיס סל6 נעם טמויי4 *פסל *יך עעס תסעיס סיס *לו כי ונסוק,נחנוק
SJWעטעומין נעינ; 6א0 לטכס ככגי0 סנ6 עליו סעלילס כי פסעוטיןי נתיכי י 60לס כדנריס נ6וכ 

 bnnvs 7כיעמ* תלננ* ולעת עוזיא 3ן יונמן נמרגוט טמרגס עס עיין )לעת( כסוסוומנוקין
 מלכח הסה4. בבעז ושם ההי )כ( יבטיל: זרעי טכנמ תעון אעלס נימס לאנסיוקלם
 וישי עס יי סיו כי כסול לסוגו גס סם ססו6 ילעגו סע6קל *ל סנ6 כי למותרי כלו סעיעלכי
 סעעל0 מוריס ל'* סעקוס, לרעיזמ כ6ן סם עלם טפין נ"ל לכן מחסל, נניס ויפי 16מסי

 מעורס סם מעלם נגזר טניס סעיסי עלם נשור כר6סימ( )ר"מ סגל"* לטון זס כיוסחסינומ,
 סקרונ סש' ריטיס סני כ16% נננסו 16 סדנר נסעסומ כי לעועמוי ערחוק 0עקנילו יגרעל
 נלסון *לס יסכון כקטי י"ע וסעקועותי סזעגיס ססמכוס כסי שקרס טס ניעל סססלOSID3 כע5* כל ועל טס. לסון נופל מסני ועל סס עלמ %)נל סר*טון על י סעקביל פ*מ וסכ'*ליו
 יקלט 6ז , מעולס לירום עטככו יעסוק וכקטל , סס סעקנילו בלוס ועל סס 5סון על יצערשעולס
nbDSוסוט טס למגיע כמסמלות שין ק05 על כ"6 לקלוס רוגל ל6 נע5ס מס ועלם טס, אפון 
 %ולוס עלוס כעו נגוס לטון סו* וטעים ' למלום מטס עלס ל6 יעולם ס'( )סוכם כע6עלססלקים
 לטון סעיס מעי וכן "( )פקמיס קורס נטעי ככל לנוסינו נלסון וכן 6'( )37ליס גסעיסוגדונוס
 על לסעק עדרך סו* כן רכים נלסון טעים ט0וכת ועם גנוסיסי כל עלננוס

 עתלקי 66י ק"
 סעס סיע 0רקיעיס כן יחד ג5ע7יס ס0ס עפני יניס יי ורסיס רכנ כעו רניס (P~sסעת*יעומ
 פעים טעם סכמנ סס סר6ל'ע 37לי סס 37ריו ויקוי עכ"ד. ימפר7וי ול* ימלכיו יחדלעקפרס
 ימפליו 1ל6 ססעיס סעי וים , סקורם לסון עמכונמ על סרוגס יסעע*ל נלסון וכן ועעלסנונס
 כסלן פקופומ טני 3ענוכ טס עפלת טניס גזרם כתג קכף'ו( )תעליס וגמילוטו ערכי %מליסכלחיט
 לרטש נעמולם וע"מ ע"כ, 6רן. וליקוי לעיס לנעוע כתוב וכן נעועיס טסם סקועניס( סני)ללונו
 סעכוון לרעמי וזיר 0גוני4. על יחיד נלסון סס מלס עטי ערני מנלסון סלמון מחקריעעייות
 וושריע נעל ספסל 3נימ גנוס ונעלס ספיג סקסל ננקם טס וימי וטעם מלמניגוי נתקרה ססכונלמ

 סמסקיס טל עס ממודעו עקבת ל)נלוךי י65 סיפורים ענים כי געפ5גנעכסויז( olbטשכעלס*נען
 3מתלמ לטוייע סכתוניס ירך וכן פסיס. לרן נכל ומוטל לסר ועמסו מרעם למגי מנחומחכר
 עקלן ססטמגות על סיוררי גדול לגוי טס ויפי כעו ויסי ועלת עעכוי סי%* ס*חרון מכליםסקסוכ
 על מרגועו עשה. היה הוא )כב( יטלטל: 6נן לועס ועמס )וימי( עב"ם לעעל0. עספלהםלנדול
 עטלמ סי" ~blk ד*"כ , לעטומ עליסס טסויל עס עומס סיס אסו* ל6 , עתעניי סוסעיעריס
 , לנמומ סע5ו0 סיס סו6 עוטם סיס סו6 סילומ 6נל סקוסל, נים סר געיני מכו וקן bm' ,פס
 %לינו נקלס 6101 )ר5"ס( זסכ עגורמ ועטית ~IDS1 ועמים כעו עוסק יקרך לעטות ס%ו0כי
 וים ב( )למגיסי עעגיך כל 6מ עוטס סגני כווו CP'w ענין עסיס לסון למרס וימכן עק3נ.פעל
 ומנוגסים כווו ססעס, 6ת pm7 מעמל כל כי יצרי לעסתם חגרו על סנענסל גס 7חיקסכלטון
,ot~bי4מל6כיס, ויסיט oy1tn יוסף %ן וטעעו 6יילען( )יכיגגען, ספעולס עסירומ על סדחיקס 

סייג



 מ לסבראשית78
 : טס לעסוים %יכיס טסיו סעל6כומ ע) ולעסלס 6ומס לאפוק מפוסל סנאית ששייש ע) עעהף(סיס
 Sb1 לנותי,ומירטו ועי" 6(, ,)ינ(*ל ושוט כל ,%(ס %ן 9Db. כעו ק%עס ירקמו קשחן ת"6 ברדו. טאוטה)כנ(

~DD 
 וס"ת: 'שוס )סע , "%( כדל ))עיל %לועס )ו

 תסגפו 0עסקיס וסל עוטי,.ר%גוי olnl~ile מחמיו לו ים סל כל טצרים. טל כהשקה )8(ב2
 סע)ך סלחן bh ועני6יס ו6וסיס לסיס ימס ענייו לק סמם בוסס 5י.ננו תשומש סר העפעלך, כף על סכופ bb נותן וספל מעלך עולסן על , מניטש ומס סכין שועליענ7ש

 פלעo)nb 0 3על6כמס, 1bun 00 סטר 4פת ס%ן"י"ם ה-(46שס וסעסקס סעלך, ליי )יוסעיוטטל
 לחסיון מטל מפ6 סו6 סעסלת מט6 כי מחקיסס, סעועדי6. סעסרמיס על hs *ף מקריסע)

 סניהם ויסלעו 6ער ע4ל6 שמהם. חלום תקלסו י" סעמרסש_: )כיכ לעטותיו ו6זסלסוסמירתו
 קל6 ועסרס טניססי ס) חמוס ח)עו וסעעו טכיססי עלת % נקעך חלום עלת כי יל6סחמוס,
 לעלעו, לו סנונע סקוס )ו סיס עמס 6ח7 כל ר9ל ~1WIS 6יט ושעלי טניסס פ) חמוס סאעם
 7Dh כל ר9ל -חלועו כססרון pb ושעל שמיס עענין 60וסיס וקטר ססקיס עעכץ. סעטקיםלסל
 כ"6 %עו חלוס SD 6מי לכ) סיס bS 4ם ממלת 6ענס לפלוס, סתרון כענץ חלאס לו ס*0עיכס
 לסיום סעסקיס )סל )ו סיס י6)'ש שעו %י עונן 0ו6 כי כן סכמונ גי% ו)6 חללו. חלוסע)
 נמלועו סעסקש טל סר7ph 06, כ) ל6ס חררו ס)וס סתרון tqDt SJb ולשיחם )%עעל )6סעמ
 טני0ס 0יו )כן כנו ע) פזל סעסקיס טסך ר6ס ס6וסיס ומל לאכלוסי שאופיס טל %ל סייןסילם

 ייעס ס6ומיס וטל מטופש, )סר כיעלו יועם ל0יומ לרשמייך נעשו דן סעסקיס סרזועפש.
 דסוסיף וס6 נעוגם* קמפייכ ססו6 ננסטו דן עסו חירות ע6 סעטקיס 'סר חירות ע7ר6סושסטו
mbגט63 רק , יבעל )6 כ-ף נל6 פמרון כי כממרון, ויעל כ9ף ODb נעלס סעכוונו חמוס טעועמ 

 סק7עס גלמי מנרו סל וכוס וזר( סגי, טל חיוגו לק ר6ס טז0 כ6ן 5נל סתלון, .מא עליווסניטות
 סנרו סינוס ייענו 6מ7 כל מלום עבין סייענו בסרי רק ססרע. טסו6 4ער נוכל )6ססלוסי
 6) נסעך ל6 נסרי מא כסמלון עלפ זס וגללך כפמרוןי 5על וסכן נסני וכן מחרון יץ6 יופר05
 פ)עיס ופמוטן חלעיס גלל חממיניע חסלו, ס)וס כממרון ow יסים ככורעך )סלם תר05 ו6סקלועוי
 יקרב סירום6 סו6 כן חננו, ח4ס וסט %קתל ואו לק ע5עו חיה על סלועו וישו איןיסנריס,
DD~Sססר6וי ססטט כ)עפרסי 0עול6 )פון )מסך 5הן 6ין וטס , ושעישר נרטמ 3תלעוי רנותינו 
 : ורם9י וכש"ס ערט9י קלועו כפסלת נלסין סעפרטיס ינקי כפוקוס כעס גס מלוסי טניי(סויתלעו
 עלעל כעו 0ו6 סכו ~1DIS ' עד 6יס יען טניי(סי לעלת נקור תוספת ;4א תר. והאפההמשקה
 סבין וימכן )לט79( טלסניו סעעעיס עכ) יומל סעפסיק 63סא עו%עעמ מלועו עלת לכןעוסגר,
 ענגים הופע חס הומס כעעטי חל 1bb1 ע) כוסם זס עסיתיסס, כע7רנמ רק סריס נעעלמט6ינס עילגמסי נפילת נחלועותיי(ס סרקו כלל ירך יתיע לק ספולעיס מס %י ל0וייע 63 זסערער
 ל0ס נסס וזס מחמיי(סי 0עטלמיס עעסי רק סעסקיס ולסר ס5וסיס לסר I?1D %ע חיי סכוק,ע)

 עסלתיסס על 0טגממס חחרון הל ק) כעונם יכונו טל6 73עתס מסטו עזם כי זועסיס,לסיומ
 ומטעו וסעסקס הסיס נעעטי ייתעקקו נעליס ססנ %ילו חעול עוגט מטסט ע)יסס י6%נל

 לוח נר(יומ לoh 6 שסלעה מלועומ שממיר 076 יותל )6 פתרנים. D~nbw9 הלא )ח(גע63כסס:
 )6יט 1D1b סעיפפיס 37מס Db'1 יעיש ל6 ס6סולש צ3ימ מסנוט עפ גי "כןי י06עפשש )כי לן וסגימי יל6נ* עס פנל 1nblpi ט ינהי( 6ומ 19DP % 4 ללן 3וי גוקחי(צלקים
 )י נר06 )כן שלסיס, רום 13 לי(מכוקק עוכן 6יט סיחנו 9bDna5 סניעופ Sh עמנגoa 7עע)סי
 לפסה 6יט 6חל לחפט סקלן ען טלין עד ס4עווז פסלון ענין ע76 לסקעין 63עלוססעכות
 ומניס לוחומ שיי 16 סטעיס עערכמ ש'י 6ו 7יוע5י עסכסורי 06 נטיס, ססלועוום רו3 וזמיותמוי
 סתרון לק )י(ס 6ין 6סל יגס עלקך ע"י. סנ6יס' וסחלועומ ע)6ן, ע"י [ob עסס bDID97ועעוע5
 עתענין ולוס נוי עמטקקת ס' ורוס ע4ו שלטיס לבם 6טר 5יס לסיומ בכיך וססוסל ששתיי5ח7
 ועעייי גמטונס לא 3פתלון יטמניי )6 6סל ע)6ךי ע" 153 פן חוטסין כי מלועות עק5מע)

o)nbפמרון ע"י )מטמעת טיוליו סני( מן 5חליס, ו5ע5עייס סנומ ע9י סנ5יס ססלועומ רוב 
 כענויר ממס, 6מר סולכין ספלועומ כל מכעיס שערו ילי( מלועומ עין ועל לכוי D9W1 לרעעיוד
 סכותג סס כמה גתקייעו וכולס זס פתר )5 זס טממל עס מלועומ מומרי כ9ד ען י(רו*סנמלק

 כססומסי מכוכוס ומכיל י (6לס מסריס סני עס כעס ז0 רגיל נסיוסו יוסף כי ימכן לפיזושסרטניי
 )סס 5ער לכן כמריס, 63עלעייס ob olbj כי על6ךי 53ע5עימ למלועומ ל5וייס ריכס כימנין
bS13, עתגוססת ס' לוח 6סל שלסיס לטיס ח)ועוס לפמרון 5ייכיס 6ין לנוער פסרוגיס כשלסיס 

 יגל* עלס לי, נ6 סמלו לכן לסמור יוד) טיסים עי י0י0 6יס וכל סמר(, 6חל סולכין י(ס)ועותכי
שניך סוי סלtblk~ 6 5מי לי יער סו6 סל6 ס6ת, מיעינ 06 י(ל6 כעו ענךעוס, לט6ל Dm7 שינוג6ן



ער מבראלף
 bb o~nb~1 סנ6מכ 6מ וע%6מ ל8יו3 0טלילס חרמם חאלס מא סk~bbs 6% כי קכךי36ין
 תטעים ס"ת יולי, טכס פ06 י4ל3ן כ0י6 וסמלה, סרחים 680 סיbS 6, %3למ כ6ן 0מלהססמא
 0כו06 ננלי0ה.י סגגל0 וק "א( יא לך )לך מס יגף" כנהם 0קייעמ, ייתיער4 680 ססי6 מלר,טלס
tonbע"מ 6כל למיופי סטלילס פססכם ססא6 6ין ונא מסלטים( ום% טססכ6'ש )ס%" וסטווי ספנסג ען והיש צ למיתי סי3לי מלי6מ על סעעוללא קיפומ מעיסות טיכס bS עועים כפקסוס 

 סל6 ועעס זו. נטלילס ספ61ס על לסוככם סיף כי4 0פלויר( וייס68 , ססלילס3סוכ6ומ
~bb5 סולכין טטסלוחץמ וסלת, מעוס י3ל נ5פמ טסות סלומהצי לממוכ טכסיס ל6ימ 5וכך 6יןסמכוכיס 

9Db31 %מצ ועטמניס ספירVS 3עייכסען י%יוננען )יניעל%3י סמומל חגווה ע"י לכע הצעוד, 
 ניכט(. גשעעליכקייע7על

~SD 
alcSb 5פכמ? 6" לנשנא, חימטשד האייס %י ויכהו כענין 

 ונק03, צד גן נצה. עלתה )י( ופסכיל"ס: מכפיס עלי" נכי טעניע %'3( )מסלים 6מסהלרייס
 t~nSD וסעלמ6, נעקום קילים %פפמיס ועלמם כתו י CDSDC נפקוס סגמן על עלמם 6פלזככ סי אס נכמס, לפקים %י4 6על כקניי 0א ו6ס כקנס, %סו סיס ויטלך הל' 63כן נכלוס%ג"ס
 טלטס העכו ואופיס י4מטקיס סל ר,ישרנים. ושיחצת )יב( : )כלשם( ו0עלמס נפקוס קפסוגיסכלו

 0ר4טקמ0 0ימ0 סכו6יס vbn כי יעילים, וטלטמ סטכיגיס טלסמ 6פל ויוסף סוכי' קלי מלטסטכיגיס
 6מדיס.0נמכייסי כעות ע% י(עפפכ על טנגנס 3י("6י טלסס בעכו לכן ותעליס 0סלגיס פלסיעל

 על טטוכמ נמיו, n~SD 6על pS המלמס, סל סוידה Sb סו6 טסססקסס ספמכון ע5%פכס
 : כנטים (DD3b ונרפוף ופיסי נטנעמ נמ5וס כפנאל יפי, סעמינקיס ס6סייס כפא ע%סעקסל
 ולטון מסכעי ו6סז "2(י )י לקען ורש יועיל, bnSD נקוף וינוע מש5 ימים. שלישת בעוד)יג(

 )טף6 מזען מעסך נמוך מירי 3ני" סעפוגל עה עלם כי , 3זסעמקטס
 ל'"
 מי מילי פעוי ,

 y~b, עכגכת יומל סיס ל6 עקום נסעסך D"D) )ככ6טימ 6כן ככלם פעוי סיבי, סיום סעסךכ'ז
 כי לעי א צל , אה )ווילי נמסך עוי טסיוס כמוך Dm1 3עו7 סטעט 053 עאו( )ילפיסוכן,
 נבעל לכן סיכלו, קוים )3יכנען(, יפח מ 6סל ל5 איסי טלסת נתוך מילוט ימים טלטמ3עצ
 א האן עיכ. 0ל3יעי, כיום ויריי לוסל לדוי סיס נקוף מלגוזזו ו6ס ' סטליטי פיוס ויריישסליו
 על וסעס 60ע5עי, על ומעם 0זפןי מסלן על יולס סעס סוס מטונפי ס3"'מ ספוט כי ,יענם
 D~D3 )נתילל וחומל לירמי מכסאו מע נסלח טנמסמנו )3עינכ(י סחכן 6ל נ3ו6כס כיושיפוי

 סיס ל6 מנס 63מלעו 7וק5 ל6ו ו6ס סטגסי נ%6ע סש6 63נ 1Db3 סא ו0א לחסס6רנעיס
 גרית ה:ן סניעימ, געשתי ומא 0סעעי4 טנמ געועי )י3כיס( ו6פכ סקוסו, ול5 ממסלמו ל6גיכ
 סיל יכי כסכלם ספל על סען טכסל 6מל כי ע6חליו לו קעוך יכייסו טסים עסוי מען יכימעל
,oSDn3"א 6ומ %ן כן כעו י כבמכיו לו מפוך "'3( )ויקלט עסכס יפי וגעל6מ וכן Dsb) גיוס 
 מילהם יתז( הפ )ארו ר4טליטי יום כקוף כ"ל קוט על לק ו5פלעו 1DSDD על פוכח דינוססליטי
 לטלסמ nSD1 כמ"(י  )עיט  יחצפי 6סד יום עטם טסוסיף מכניעי יוס 6101 סטליטי יוסנכיף
 D1'S 6פל כבלו קיוכיי לפסמל סעי(פט טס כ6נאע ל37רי בוכך וח"ן ימאי, עספל כמקונוטס

 כיוס סיס חס עונליס, 6מס יעים סחטת פעוי כי 6'( )יסוסע ט6מל לוס וספוכיס ע8סיססליטי
 סורסת לחיט כעטול מיכין ען עלו וסעס ישפ( לר מס וספל ניסן' ז' 6101 חטט, 6נל טל%טיס
 כקוף סס פמולנס וכן ע6מליוי כקוף מילוט געוי עלמ כי פנחיכ מכס נלטשתי 01' ג' טס)וע"
bnSn,יונים טלטמ כ6ן טמסיו נעה , יפיס סלטמ נמיף יעיס סלטם 3עו7 סס כס"י הל יומין 
 וכי כעו סעוקטיסי פקר6ומ כמס גוס ופיוטניס לסוןי ניככי ניול יקוד חס עכ"י. מענוכו,וכסר
 סטליסקם נטנס מ3ו6מך כל 5מ לעמל סכלי( צי ע"ס(י , )6פוכ 0ט3יעימ נסגר כצל עםמתפרו
- ע"ס. וכפם8ט. ת63(לכי  י6סיל, ול6 יכס עי ען נעוי פלס 3י6לו טסעמרגעיס לומר וקכו3 
 ויעגכו יסלמו כקטר יעיס סלסמ נעה טעם וטסים, ססענכיי טעניגס סטחל, עליו עדםול6
 ליעמי אתךנ זכרתי* אם כי ~ד( נקוף: מיגעוסו לכן ע6גע( וכייער 36לויף )נ6ך ימיםטלטמ
 , מסל עעיי לעסומ מזככני וסללחס ספוג נפעמי מסיס כקטל וכלומר י ט6סכיו פס עס למחכו6ין

 3ט6ל פירנוסו דל6 עיומל 6מך פלס נס עכר, למון זכרמגי bS מזכרני, לופל לשוי סיסי6אכ
 כמלמל ועולס ספסליו עפרי יפליגו 6מך סנעלמ י4כניע פעם וכן זכיכר4, נלסון עסונלפקומומ
 כעו כי 5סך, סחכלמי יוסף שכי גס 5פל כשלו סו5 5מך, זככסני כעס כי ג'ע לכןלעלעו,
 זכרם 6לס ונדנליך ' qw 5לי סנוגעיס הנכיס 13 יט ככס י 5ומך סנוגעיס ידרים 3מלומךטל6ימ
 כף 6ל סכות ונמינמ 0סכיגיס טלסמ כי סלועךי כממלון עטומפים כ5ס7 וסויגו י עמך כעועעגי
 D)nb פכעסי כף Sh יזרוק למם למעלמך מסוג יפיס טלטת 9DbS7 6ומךי נונעיס רק רכסמלעס,
 סענכים 5ת וטקס עכנים' 6סכלומיס וסכטילו ג05, עלמר( כמרסם וטסינו לסניך, ססיס נמןעכין

 53פמ )כי כממלון עריס סזכרמי WS לכן תליך, סכתעיס פעניכיס 5ין י מלעס כום 5ל on~bו6סספ
עסקס



 מבהפחית74

 )3עכירט3"י 46, כשבמיס 0ס ab 6נל לפלד( עכטהכ 076 לממחזי qb לטמאו ל6הס חיכם סועסקיי
 מה יילי0 תויו% ולסלמס עכסן bD7 יעלס bwrD סכ5 עי ונף טרגים טלטס שנפן קמ"י3לק
 * וינ7ע( יוסף 7יספע ליס ולנטל* סוס ליוסף גגיכ" לעלס מזיהן S~b גירי מלעס וכוםשכתיג

 , כפלמח וסיח שתלועו, לסכיו סיס זס lDa גסןי סכקלייס מיטייל ט6לכי יוקף, עלי לועזלגסן
 שמוך סעטועל כיין )סו6 0עטעל 33ית כעת וסיוטי סשממו' ממלם יופף עילגת טמלממעעקוס
 עמודת ממסקי( ל%0י6 סעכניס ק0יפמ )וסוף 60קוריס ענית תחייכו סממילומך עינתסענגח(,
 %ן , לעכס כעלס סינרי למעת טעניכו קין לשעל יסיג 06 כי כעו עעעו *ס" כי געלת0ס%ט(.

 סכהעיס יכריס זכרת מלועך ט373ולי כעו ! DDb1 לפנס 5מךי וכרתני 06 כי 01כיכס ,)ומסרקיך(
 מלפי וע63ל סלי. עע7י לעסוי קנס 5מס מסיי( וספו3ס ססללחס (7WDW מסיג %טכחתי, עע7י % ועשת לך ייפזו כלטל כלל נדרך Pb~1 ויעל 3י. סנוגעיס לגריס 3ו זכרת ככירנך,

 3קס0 6ל0 37כיו טלין ולמי סעטעל. ען ומוקיעי מרעם לפכי טמזכיכני אן טינו6 וי61סמסי'

 ועמס, נקסם 11DS *ער ל6 לכן 9DIDS כא6 לתלום כוגע ט*יכו עסתלום חלק על ממיוןל"
 )כ3יטעיס ו%0י*כ4 וטזכירכי, יעטימי ob כי לפונה( 6ות עעי עמס ליומי, עם מסי ועססכעו
 עע5וקומי ל'ס ו3תסליס סזכילכי,ע"ג

 סו5אכ"
 יגלים. בקמור סגסוג לטון ססו6 וסו%מכ"' וטזכרמכי

 גן יונתן 7תלנש עג7ן, % יסג וכעו יבל, ענין % ידגר כעו ל3קטס, *ינו כמן %ועלת

עחי~
 כדתי כעןי עוזי*לי 3ן ויונתן 6וגקלק טמלגעו וכעו עתם למון 06 כי נגעו, כפפו,

 עתי( כעו 0ו6 6נל י לספיד ניכלתו ומין מלמעל עין ס% כי עמסי מסווי( מזען על ל6מעכס
 מילגע, 7על אין סע3ב מפך נעתיר בוען מעסך על ויורם כדון, כעןן 7תכגועס *ישיא0גגי

 זס לפי 16 עעמס, 6ל5 כענין ועכווכו כיון, כעןי טעתורגס ידו יסלם מן ועתם וכעוכונעעי(ר(,
 'qD1 על עוקנ *יכו מעכס , נקסם לסון % עלס למרט ימכן ויותר 56לגליך(. )7עע%ך,נמלעון
 עתיד ט5תס סתק7 לותר טיעמ0י ~7DDk על 3D1b סי bh סתם7י עסיית עענו ענקם סו6כוילו
 כי ל3י ופורס נעעל ע5ופט סטמילות *1 עתון מזור 13 לך טים 737 יסים ל* עעיילעטות
 סכת , נקלט 3סס טסעכוון פלעס למכי ד3ליס טמת7ר גלני, 7נריס מסד כ"6 יסיס bSתעכס
 פיל ניפעעכ7 ווילתפ )7ו* 3קטס. ל"ל נ6 ומא לעטומ פעותי טסות סחטי 6יכומ 073 לו3י*ל
 לגיס נלסון ' מציל 6ני תפקי 6מ סעסקיס, טל עלעל על ס6עלו ולל3ומינו פעלם6פסען(.גוככ!פ
 לסו5י6ו מלעס לסכי לסזכילסו עפו על0יעי3 ויסכססו יוקף 6ת וכל טל6 ס6' סכ6יס סכיססזכיל
 aia ל6 וסוט חלופו, 6ת לו טיסתל 6ים 5מל ליפט ע"י ע5עעל סלעס 6מ טללם וסג'סממי,
 עשו על לנקט עוכרת טסים סעסקיס סב ע" ליוסף געטס שמכוי 5אכ כוס. 6יט  מיודע עידלו
 הע עעך. ממי לי יעטס הקסם % ע"י מכי' עעיי כt'DD1 6 יו40' ט5ער וזס טמירי עי(על
 , נ5ס כלס כעו סיומי, על מיורי( %ס עטם וסוט נעמנליס' מחכר סל6 סור*ס כ5 געלתטיט

 גיוס ליטרים י 3תוריס למייך שוו עס 3עקכ6 ועעכו לסודות, נ6ס ולך י י"ס נמפלת כגי("גוטכסי
 0גו"ןי *מר נ5ל"ף מפונומ, נטתי נעקל* ונ5 זע0( פן זעום ג6ס, עטכם ג6וס לעס )רופסמסלם
 סיופי על סיורם וכעו יופיי לטון יכת*,  ימרגעו ו'( )ילעיס וסונעגגס סכום כעו q"Sb כליוגס

 ימי מכעסך ימי כטמרי לכן יבלי טל ט3מו סו6 מיוסי כי וסתסלס, סמא על יורם ככסוסס7וכ,
 וסס7ורי מיופי ססור6מו פ6ל טס וכן קלך. D'D3 מכעסך תקון  רהרלווול1 ל"ג( כ"מ )ימזק5לקולך
 *לי זס לכן , סמו35 על מגרזן סיתמ*ל י לסתס5ל ידי עעטס כעו , וסס3מ סתסלס על יורי(ככס

 מס תומו פפלמיס וים נע5ומי למכיו 6מכ6ס יופי, לטון 3עכיל,6, תומו עפרמיס יםותנוסו,
 וטכוסו י סגיסס סני* ורשי ו*טנמיכי'. ושוסו תישע וכן 3טנמו, 6דנר ומגוסו טנת, לסון3עכילת6
 עעו לכל % גג7ס וכן דתיפי'. ו6לופעגטו *ל יועם יקל6  7לים6 ולכוסו ו3זס וסגתו. כויוהכגמל
 לטון מילט נ* ועלת וקפול סג7ס לטון סילם כנ7ס על6 נקויי *ימני תרגועו tUwp))תידפס
 כבועל כ"3( ע"פ גיטעיס נקי לליס O'WD וקל נלסון נתוי מלנעו לכן ולועפומו, ג7לומוטנפו
 ולעעו. גילו עליו *ערו 5נרססי 6מ כגעט וס*ל0יס וכן ורועעומי, גיולמי לסם6ר6ס
 %תי' 3עת טנ7למי צלי ואטלס יטועות כוי ט*ט6 עד ע5רומי ס' ט0וסיעגי 6מר 0עקר6ועעס

 כגיס ותלגום , ותסלם ט3מ נמויס עונו לכל וסגדם וכסור סיסים עד נרניס 0' תטועתמממרפס
 כי יטרלל כ6 ייער עיפל, לסרט ים זו כוונם ועל הללען( *ונפעל ליגגעטפרקד )הייןג5

 )ל6 ל"3עכ7( טתלעכען )וי* ומסלם DJD 73רך יספרו מקדו לעולס כי ע6ער חם17,לעולס
 ט3ס 73רך ל6ערס ל3 טיפס 3לי געלע5 כ*פיכי( ולמון סססס פן כקלס 37ריס מיספרוכסעוניים
 סעולגל( )כסי נקסס לסון מסכי נ6 י לס ג5 למ6 כSb 6 י פריס על מטס 3תפלמ וכן ימ'( לוומסלס
 !( . לו0ע-פיללער )דו* ! וספסולל ספטהמ 6מס ! 6ל *תסי ופעעו ומטלס, מנת לטון סירטוןוכ6
 טכתו3 כ5 כסמרי, מס מעלו זס כעין לס. כ* bD9 ממסלל ומת"כ תתלם שקוס טל טעמוקימל

ללעדך



עה מא מ'בהאשמן
 מחטאם ירכי טלטס טגש פי6מל המך DIYbn'1 לנקם לעם  ייהד זען מכל %ן, ירךללעיך
 כתצס 4על כן( 30ין ל5 טס לקמרי )ומעמרם לס נ6 רפ6 גSb 6 ט%על שילומיו ינקםאחו
 מכקסל:פניסס 30ופס ס6קוריס 3ית יו65י כל כי וגו'. נ6 ועפים יוקף נעקפה % עלס למנין יםזו
 ס6קה?ס ע3ימ יחף *% 36ל 1 3עעיי(ס 00 גרייט כי 1 פה( זען 6יס 3כי לעיני י(סר6ומלכלי
 חגר לפצי,, ש6 60סומס וענית טותו לסרק עיסל %יו כמרך טסית מעלך גדולי כנוי נדרךסיס
 04עשלל גנשע עיר )ווירפע ומפסלת מפלס סנט גירך יסים ייחסי עמשמ וגף נ6ונסייף

 נפסלך כה ספין 0נפילו, ג5ס עלתם כפרסת ומא גמלוסי סר5ס מעין א, ליוסף וישנעווילקען(
 ועפימי לך ייסר כקפל .יוסף ט6על ומס סנסונ. גדלך יסיס bS טיעמו 'qD1 מסע עזםסט3עיי
 '9WWD7 3ע1י סרעס ופק ט6על סעטקיס סל לטון עפדול יוסף סדין זס כי י ס0נליס ען חד6ער
 ועוי ממלסי 3וו סיס בקמעם מרעם כף 6ל סכופ 6מ טכסן יכיון לגערי, עיותלזס

 זס ספון,
 יייפ. פתי שטיכס %קחיייי צידו, סטם לקמח !ו עם סעגגח קחיכמו קונס כי י י(ע6מלעקום
 6תר כי,6ם סקה(ר, עגים ל65סו ויערוג עיי וכעכו סחפי לו יתילד טל6 יוקף כנין עזסמנס
 .נייו חוק , 6סקמ' גמלועו לו נלעס לכן י olp~n לסר פעונס לסיומו סיוג נעעעיו נגרסיסים
 עעלמ גולל ילע7כו סענך6 למון יגס ססי(ל. מניס ממעי לעי6סו סורחן ססי6 סקתשייקורס
 לרך ל6 3טונמוו לי(טמיל וסעמויינ סניטר 6יט ניס לו טסים qb 3"ס, 3ססס ,יוסף סלמהפוכו
 "לנוסי העירס תעלו וממיל תלועו. חלק 3פמרון מעוגן לסי סויעס רק כלטויי נקסם 37ריסליו
 )ולמפלפי.לייעיכם יוקף, זס למניס, Sb סכם ול6 ענקנו ס' טס 6סר סגור תטרי עקןיע"פ
 .6מקט','5ל יוסף 6מ ס6מיס ולנקוף נססם, יוקף טנטון יתעל יפמ0לס שען סומל זסערער
 3נעון4קנה2 נט0וט מסיס qb 6ענס נסטטן(. סינרים ולע"ס האכלסגי. זכרמכי נ6ילולסניס
 חטנויצ כעומל שיק לעעלמ ז6ס נכל plnD חרך כ'ש סינר מודיעו ול6 ס3קטס, פן וגעגעימ'
 .פיו לעו עססוסן' לסוס שליו סכ6וי ען וסיס ססעלס כחוט י7ק7ק סקנ"ס %כייס עס כי ,פת
 trb שטלי סנים. סמי עוי עליו טנמומפו שפרו לכן סתרת נדרך qb. ע6ועס עזס סזכיללצלי
 6עכס'.עוק3 כי פקויס, כענו6ר נקסס ל6 פסלון רק 7נריו כל סיו ל6 כי ככמיו, עול 6יןכי סממי 4ל כלויי סמא. לסוייעסו נזס סעכוון 6ין גנבתי. גנב )סו( !: כוס עון לו ל יחסונ6סר
 נמלועו גדעה( לעס גאוה כ6ן סייף למפסי' י5י6מו סעכוון סעכניס טגקחיטמ סלועו ממלוןפל

 bS על 3עעעל כ6ן ויוסב ני(עלסי  מוליסו פשרן כמרמק המוי, נסעלס סיו עניניו כל מאככס 'גיוסי ועיורר סעכ3יס זג מי וכעלס עכוקס טסיין כמו ושער עננים, לקמיטמ ספטיוסוי5י6מ
 סעם)נרי כניט, עטוער 610 ולוס עליו, סעלילט טנטקל סדנל  יעמס  יחס כל עעין OSD11צעק
 למון תרגמם לנן 373רי OD סעוזככ גנכרי לטון טכל וע6( )פי 6וגקלק דגרי ע" בנדמי. גננוזמו
 איי עניתו 6רי בבור. אתי ישמו כי. טעיכס: למון מרגם לילם וננונמי יום .גגו3מי ומעלס,כקוי
 עעוכ0 פחי לוקס ט6מס עורס סקיוס, על כעס כנמינמ נעיכי, מן ע55מ כי כסו כי ועלם%סיס טלי עליייס וטפם עלך, עליך מסיס טום כפו ומקייס ענוי ענין סעו פיכם סע7וייקיסי נמ"6כ"ס
 ל7עמ פתל. מוש )מה( מעעמי:' רע. 737 מס עסימי סל6 לספוט לך יט ספסר נניסכרקס

 עט עקכיס כי סו6 טונ גחו ר6ס מסמרון כטעעו וסעפו וכסוגן, ימס עכינו טוב עלמסעמרטיס
'DIDממל כי סקוסו ולולי מלועו 6מ סו6 גס סגיי לכן 6)נס 37רי עזס ומכיר סלקיו 3כל סמלוס 
  דנ6עמ  לרפיי ככון זס וקין עלוס. לסמור ייע סל6 גלנו qpy 6מ פנזט סיס וכסוגן יפסלמגרו
 סכום %ל סעגניס חתיכתו כי סו6 כמפוך כי יוסף' לפמרון נפרעיו פסכים סעסקיס סר סלוס6ין
 י ולסיתומו מטעו על יוכה( 36ל ככוי על וסם3תו מסינומו על סורח עזס 6ין לממות סעלך 6ללממו
 עלמ 'כי מנכת לכן ? כוו עועעעמ גלמי סגופם עסקי( כי qb ונגימו סנ6 יין יסתם זס עיכי
 פתל טונ כי וטעם 6'(י )ירעיס לריומ סיטגמ כפו מסקר, פן סיעם ועל מעול, ען מיוסרועל עןיסעגונסי יכניס וגופך-על וסמכלימ, סעכוון Sb ונ6ומ לעכין מלעות טסות 011 כל על יורםטונ
 סנהט 3עס כעכו6ל טמטקיס, סר o1Sn סתרון אלוננו לרשומו לו יייעס סיס ונס ממל, *עםכי

 סקנס ולכן שכרון ושוס סיען לו לעטות 0750 3יד סו6 זכילס זכר. ולא )כנ( ר3ומיפ:לרעם
 וזפ מטכם, ל6 וגו' עעלק לך cnD "סר 6מ זכר מסכתי 6ל זכר ססכמט. ל*זסרמ סזכירסמעיד

 : )רל"ם( ויסכססו. לכן לזכרון 6ומ לו עמסל6
 עלפת עי יגיל hS ו6ס ג6ולמו מסית יגייס כ7כמי3 טלו1ומ, טניס סמי ימים. מגתים )א(כשא

 פקן 36ל י יעיעס פיפיס לעוע7ס וכן עטורי 16 יעים וכן ממיחס, k~)Dלו
 , )לם3"ס( מכמו 3ן קורסו טנס כמוך טכסו, 3ן כךכמינ, ויום, מגס תקן עםפע סיס יעים 3ל6סנתיס
 ת65כו ל6 כי דעוכי פעל חלס 6ין לרם"7 חלם. ופרעה : עיעיס מלס ח7ס סייגו יעים עדםדוגפמ
יוכך 6ין וללוו"ס מלס, סיס וסיעורו סיס, ססרכגס עלמ וממתל מוהרי סו6 6נל ענרי 3עקוסנעוני



 מאבהאשרת76
 קמעות טנימה(ו כ3כ מ %לונעי טעיופ0 מיעל עטין עכל מועל ל7ע18 סולם כי aS~*7ך

 יטלטל Db טומעס ו0י6 כעו סועלמ, סועלס מועל ע"פ וסע3ל לעשו, פיוםד לנטןטקועוכיס
 כעת היינדומ t~ow טגונו דשעל : ושעו - זס, - עבטן ע3י S~D ס6% י( )טומר ססש3עמ
 הע י עץ( )מסלים ע3" עיס ז"ש טש(, )%ש DW1* סכעהס ו5ם הו סולמי נעם ע6ססי6
 סלחא באחו. )ב( ולי'ס: למש* עיט לי(36יד ניקם ויסקי ע3כ מעל מא 6ני 735 אימיעזם

toabsסגיך ועסנ ליס6 טס סו6 וללע3"ן oabs ועל DDD סי0% ען גומיה 3גו וכמינאע 0כטכח2י 
bWA361"ם מ0, .)6יו ib1Db3 9DDb ע3ככין( כשי )פ' ילוטלעי כשמלעוז 63רעי, כן כקרץ טסעטנ 
 סבסוד 6מ לסמכ כעו ו6מ7ח2, קלטם ענין 63סו, לפרס טיעמו להצל וקרור hrnnS. 6סהנ6סג

otx"),)6"נעכיכטנףי, צעשס , מעל6"נפ( )פעל3רייעלעי עולס 63י כל 6ת 60סוס 6נל0ס וכלמונס י 
 עועדומ סין , עכ3ס לטון ותעטרנה. )נ( : סלוי6 3יץ 6סתכס ילbWDb3 6 3ספכ1Db) 6ומשאינס
 3ע5כיס ומונע nb~b נכל לענ יסייו וטונע לעג טיסים לסולומ e~b סמ%לנס קןיס%לס

 סעיעא סמי טס טסיו לפי 3'(, הכאל לוסו ומממעס 6מל ו3ננוכ7נ5ל רוחו. ותפעם )ח()כה'ש(:
 כי סמינימי מעטפעומ פ% כבוק יכט לכ6וכ0 6101 ז מג"ח( )לס8י ממיהו וטעלעת ססלוססכסמ
 3כו3 ססעולס פק"ל ססכסעל 610, לטת נעלי טסוכונו כסי טממעל p13S כמעל ונין סגיןסס73ל

 על עודם סנסעל כי SDD13, סייכי(  פיח7מ סעל0 נסמסעל ים ועוי פמוכו, וי4י(ספעלמרימוי
 לכסס מת כן יסים 3נמס' סעניניס ודעוי ס7נריס מקוי על עורס וססממעל 53פמ, כן טסותי3ל
 , עמיל %פו ירסס וסילס'י 1" חסלי ל3 ור"ת עמלוסס כל ויפן עמעטל ים כמו כן, יפיס ל166
 )מס סקל 3פממ מסרגה 6יס וככס נעיכיו, עעמכגר סירם'י 4נ( )טס o~sופסס עעתכ3י וכן 3ל73י י(7עיון למי כ"6 סעוסל 5ין סמילוטיס. שכי עכישי נמל שעש טמא16

 לו"
 על סכנ ,

 פסנעמו ופה י %לס ורניס סולט עלעו סלמס )מס(, וימסו תעגון ויסכנ , י8ג( )טס ושמסלעעמך
 על עלס ל6 עעולס tSDD~1 S5b יולי( טל6 עם 13, וסמעסקוו2 מענין D9tD על PntDSסיער(
 סמי ומממעס 6ממ ממיערי ומפעם סיפוכס עי סנמעל, סור6מ ענין (SD ושתמעל סיסיהס7עמ
 ספלום סכסמ סיס ל6 3נ3וכדנגל גס זם )מ' ססגמו'צ6 ע37לי סעת3רר 7לסי כוו"ס ולעל !סעיעח2
 עלוס יניו בולי סמלוס למס בועל ob 6על כי מכסו, כבלו עצו סעסס , יוכלא DS' כא6נטפם
 3קמ לק 53ממ, יני6ל מסמל כפו רסוק לזען סו6 בולי כי בעממו, על לננעו7 סוכל טל6פתלך
 הס חכתי על פמפפ גס ידעו וילי 6ז כן 3מכעמס ים ו6ס , סקס 6טכ סלועו לו סיגידועירס
 טל סמעיעס כי סעמוכי עזם סי5% מי(מווניי פמריס יי והיניע לי טמרו מלעט מן למןט6מל

 63עמ מעיעס וסי6 ססתרון סעלעמ ע% סעימס iOW)DD איני( מעיעס , כתופס טניס מינ3וכינ5ל
 י  סיעיון לפי כ"Dnb) 6 מעיעט 5ינ0 וסיב י(מלוס טכפמ %ד ופעיעס נפעל, לסגין יכהטוסי6
  וזמו סיקורינו 61עתמ ס9עעיס 3על עמכעמ וססל5 ל6ס ועטם סמסעל, ליכין ככונס סי6לכן

 נריט סממומס 3הץ כqb 63 עלכם, התיגש ס7טל ל0נימ 0סתעעל ספסלך סק7עוגיס *לוטכנל
 עלעילי י(מי3ס סיכון ונכמעל ודווצי0סי ויסגעס סינדי על כמפותי י מלייחס ויסגכל כעומינמוי
 ען 63עמ י4ס 6לס טטגי ובערו מלרע 3י ען 3ר עלעיל, וינסס כל וכן וילדתי וילעס וינגףכנון

 ימד ס3ר סו5 טסני לטא יעת וכן סתעק7ו, וימסקיו' קל; שתפעל ע%ע ככב כי סקל;ס0תעעל
 ותעש עלרע לסיומם ס0תמעל ען סס הגס 3זי4 וסורס ומסנר, ומקגכ עס כ"ס( כ"ז )לעילוממכם
 63 ססו6  דנ3וכיגלל רומו ותתמעס 06 כי וכס, נו ויין סעמפעל כל סיים וכן מטסספעל, יגסכי

 ס60סל, ססצכתי, ססעיע0 עיני סני על לסהומ עסני0ס, עורכנ ט61 למילוטי ראמעלי כפנסגעלעיל
 עס 3ד3לו ולכן iSDDnb~3 0נלעזמ וסיט ס7עיון לפי וס6פלס לנפעלי יגלעזס וסוט 63פמסימם
 לזומי%  זעת ונזו ט6מלכוי וכעו ססלוס ליעם לומי ומפעס כי6 לוסי ODDDn1 ליחס 6על ל6סכעיו
 מורסני מלגס ויכנע ימיי, לטון סולסמ תרנס הינטלם . "%א את עפ( הלטת. יסורי עסעקכפמ
 סעטרמיט על ו6זסלמו סטנפמו חקרת סימל נכמליס, מ59 637עמ רסיסי נלסון 0פקל5למי

 וסטכימ וסעעכילו סעקיקלו י3ל 13 ימעל3 אלי %53ל, פונפ בעודו סיין לסעילמ מסמיוסעופ7יס
 סעמקס 6ס לרס"מ עינו מכום rb כמן סל6 מלעס כף על סכום סוטיפו 3עמ געגעו מאטס69
 ליוסף עטימי טל6 5ממ נייי, יט מכפיס סני 3ל3ס, קערו ולדומינו וקלקול, עיכול גלמינקיי
 : סתרונו יודע ססו6 עליו לך גלימי bS1 קלוס מל פמלוכו על עלעעל טר5ימיך ו6סמ לפגיך'עובר(
 לסם" וכסי' לט"0 לעניניו וקכו3 0תלוס לסי פתר. כחלמו אייש)יב(

 וככל מלועו, כעסעעומ
 יוקף, ידעפ ל6 כן ימיי( ל6 מרעם מלוס 5ס כי סמומלי מכפם טס יעע9 67יע כפ83ןפען
 כעלמו חסו כעיפו( מעט% סנרו סלוס וממכון עלעו מלוס eSn עמס 6סד טלכל לרנח2יע6ענס
 סלמנו חלומו כממרון 6ים ומא 6ני 6סד וקילס קלוס ושלערי למכעס סעסקיס טכ עתסל0ספיפל
 US ויסמל %ן ס5עכ 6מל לכן ' סנרו סלוס פסלון osn oa פסס 6מד מלגל כוס למרעםסוייע

6ת



י שששלח  כי לעומר, סכמת סליתם 3א לנלעס 0וייפ שלי כמעתו *ם עה' לפעי סוסיך חלעומינו5ת
 כתו סמרה 1Db לכלסמל

~h9D 
 eo(~ol עטי. דגני בחבטי )יז( שלו: על ומלהוי עמס 5סי גל

 6מ ליוסף eDOD ויקש כ% ונדרך 3קיור 9Wb' ו% יוקא % פרנס סיום מרעי גקסולסחצס
 ימ' ססגחמו גיל לסחףענו סקפור א נ6 כי ונ"ל ולחליעיו, שמעיו ניסכו סססוק כנ"מממעוי
 טיאןמ לרוס 5ין עעסעעותס 6טכ תלועו, מלעי כקמור יכריס כעס סלעם ססיניי qb כי ירכיו,על
bh,נכל 0סתרון nbr 1 עף( כמי ספמרון ענין 4וסף לסייע נקנס סיסי( עריגתיk~b9D סלעם ~Wh3 
qb1Pba מיתי( עלוים 5כז עחימ נל כי סייענו 5מל ז0. 6101 חלועוי 5מ קפותו עם עוסכס 
 וכמיג ובטננו, נדף י3ם י6וכ שזרע וכל יטול סי על יטול על ערות 4ע( )יטעים כחם סאת,ען
 עיוכ5יס סתמים וסיו וגו' וגרייט ססמיס עונד ופסו תכ0 כילול עטליכי כל ושנלו סיייגיסותנו
 יסומ עסימס ויקוכ עינך טסות סילול ען מעולות מפרום 0יו כמלוס על5א זס למי סגה(וגו',

 לדגי כק לפרום ט3ם קיננו על6ס ישם כי טומע, טנוף על יוררו שי( מסוע יגל 6101על*0,
 על*ימ י(עימיי 510 וניהרס וקיוט % 155 כטמא יגעות צנע קלקתל רזיו סיפם סער5ס כי5יס'
 D~bb נ3סעסי כצ גליעא שיננו על6ס לעות וכן ימומ, גל6ומ סנליוס ססונע וניעי olb,סני
 כן ויצל עגונם, לעל05 יטוני( מוטליי וכל לילקון ימסכו סגים כל טיסי פני בזיו לוססטיעטו לגני שגחם על יולו סעל05 לעוס ס0פלות- מטחי ו0ינל 0גדולומ, עססקלוכום 5ממ סי5 5יס33ני

 נצונע סטשת עלוער, סור5ס עזם סימוכי טפס על ססלוום %ל חמעעויגס קל6 5עי כמלוס3על5ימ
 oSbS. ע0% סספסעס לתוי עא 5חליי(ן טימורי סלעי טנחם עס וססממפומ ססם3לא ל0ןיסיג
 סמנת לולס על לני סוס מס ססו6 תיר ולעוס סו%, ויסמ פרעס 5על י(פלוס בקמור5ענס

 פולסא סנוף קועס וכן וע"ע מווי לעלך סס 5סר ולסיח, ססס סעלמ י(סועס P1D7 כצווס*י3כיסז
 על כק 0ס% על פעולמס 5ין כי ו0רע3י ססונע על סור5ס 6ין 5לס עכל סנ0 י"(י כנעלעיל

 חסלה על יולרי 5טל סיקול, ען עולות 0יו סמן סלעהם 3מרומ גספורו הנכיל ל5 גססער*0י
 לתעל כששיו מוסיף גס י(עו3ומי %ל 0לעומ 0פלומ עעיימ סזכיל ל5 וכן סיקול, ען 530ישמיל
 עינריו סכ0 שממוסי כשטל רע ועכ5יסן קלגניי Sb 163 כי נריע ול6 וסוט, ss)t~ ריס טל6עס
 זעא, וסממנלומ ססממסומ סיס 5לס לטניס יניס טל6 יציינו סלועוי על*יס מפך פכור רעו%ס

 נקמור גס 0כסוסהמי לסככות ~mbllx מועילו טל6 כעו שלעות, מסלון לעל6וס 1S'DY ל6סעו3ומ
 ממגלים סיג חלועו על6ימ כמי כי וסלעת, סטונע כשכ עעסעעוסס סטין טיילם 1bS סט3ליסחלום
 מנא על יורי( ועט סס%ס. ילך 5ל6 וקינו נם3ליס רכ סייפם לו טלין לסת וסוט3כי5ומ
,D31ffבני 5מ ינרי5ו עוגתם טנמוסממ tolb לטון רק 5על ל6 פלעס 5ענס mbS" תרס 5סל 
SD11 נעטעעא האן נגרעיניסן, טלעוס טסן פשען 0טנליסDS עטופעומ סייס על סוכ5ס זס 

 כי ן לכווציי נסן טלין עי %ומלע חסכון סעטעעומי, DDb עלס סרעס q'plk1 גס ובמונעי3עוגס
 המיומומ דקות 0ן 0ט3ליס 6ס סנ0 לסלוסימ, נסן וטלין קטוי על יורי( 6סל %תנא לטון5על
 מסך ע%עס סוכ06 ים חהס 3סןי לסלאימ 6ין ונס )עלט3"ס(י סיכוי - 3סולס ננעל טל5קיים

 ים ס3זס וסדופחז, ינףמ ל'5 סיו ל6 וס6מלונומ 3רי5ות נישחז סיו טסר6סונווז ססלום,עעל4מ
 יגריס 3ני 5ת סיסלנסו עד עורס עססעת ס5דס 3לי6ומ 6ל יועילו ס3כי5ומ טסט3ליס גדוללעז
 וצין יאסום ערנית 3ין גדול מנדל לנו ים ס0% סי3ליס עמא סני( ; ומלענון טדומק המנווםגס

 פל ו0לענ ססונע על סורקי ~ss 3עוננס 5ין סקסור סלמי עד יוקף, 5ל ינריו ו%עמסמולו
 3סנוייס מלועו סמך ומכתיו לסלעעיו מגס )ושממר ס5מלונהם, חכזרון לעליהם יועילוטסכ5סונא

 יתפלמס פתרון לעפף סוייע סעם3ומ געל שעכס כאוילי לפסלו 7עמס SD עלסם ל5 ו~סכקלסן
 על נמן י(סלוס, סמלון 6מ qp1'D מרעם סעע כקטל ולוס שקפולי DS' סייגו qb עריימולעי
 ממתלתי ינרי עס ועקכיס עת6יס ענינו סכל סכין ועזם סכ06וי ע0 כסי פלועוסיו 1U~Dיעסו
 ססלועומ לססוכ טיפין 73Ss זס hS 5ער וכקלו 3ו 5ל0י' רוס 5טר 5יס טי61 יוסף 5ל 5ערלכן
 *ותש ססוכי עעסעעומ ספך סר6ימיס, ובס כמי ססלועומ מרעי  לדעמ 3ו טוכס כנוסס רוס גס46
 3עירט קערו לא קלו3יס ויעליס 3זס. יוקף 5ל פלע0 3ד3ול ר(תולהי 60ליכי( 1 לקלט פנסקניו;

מנטועך,
 כך bS יופף 85ל מסקוס, לו עמסך וס" לניקו 3קס .סמלוס 5מ לו לוער פרעס כסני

D'h95ויונוס. על5ומ ער05 יפות 5ל bS ועומ% bSb מטס פמס מתפיל קיימי וטיוסומ יקום 
- טהכ. ונף, סויים שמרי ט%על כטמלעמי, סייס שסרי ה4לנעלעו  יוסף 05 )קמו ו3עכילטנאי 
 סכי 6ל6 סכי ל6ו ושאל עמס hp7 ליס וסעי ידיען 3ירגין 5על  דיחוס  ד1רפס עלולי עגומשמכל
 עועד סו5 וסכר יער 37ר5ימו עריימו, נקפולו לטון טגוי עוי וים ימיין. כסדרן ידרגין סגיןסו5
 , שעטו"מ וגסנליס גפרות סנעטיס טפייס לר6ומ עעיי0 כ"6 סעעייה( 3ר(ול*ת *ין מהשר ססמעל עותי דנלסת t.~Sb לטונוס טסי 3ין סליל ויס סיקולי ססמ על עותד 5על צקסורו סאתיעל

5עגס



שמשא18  
DWbעל וסול9גה2 לעעטלס סרו6ס ססופעי ממנו ע5עש, עעקש של סי6צ % שעז %שן 
 עעסלה, סול6מו סיקול על ולסת וטכלכלט' ישחית עקוב לו סו6 0י6ור כי המשקלס, 0"צהסעמן
 ווף, פרעם יר6 ועמס יומף ע%6כ יטיב למפז ורוכס t(orbw 5דו על ויתתקי )זיגעמ 0י5יל8ל

88Wמן W )  לזימי זו לכתם וכעיון לקסו0וי ליועץ ל6 ט נמסו ע%מ וזיגגו י סי6צ ע) עו78 
 ? עלי הלסי 16 י 6לסי על 6ני נהי על עמקיש עי פלעיי 6על מס ט6ערו נלבט רנח2יפ373כי
%oDb % הגיד )כה( : עסימיכי וצי י16יי לי לתעל פלעס נסמנפ טפש %פטר עז. 46ךו 

.nwb6לצטומ, למס טי64לסיס עם יונן טעענו מפלוס עדרית כ" 37כיס סגים %ן סיס ל 
 י לכרס סג7ס למון ה(ונמ עעסס תמון 37ריס סגנם כ"6 ט6יגו ויעם )פ38 סיום טגנת לשהיחס
 מכשיכי

 D?1 סעמיכ נ3סיגמ עליו יפל סעמיכ ין מון סייחי יגר על י(פפו6ס rnb %ל כגי,
 לו לעטומ יפל DD'" מעמילי ל0סמכלומ 3סקנלס עעע7 %הס טכוסם 3עס )גענענם69נ7(ישיי
 וכמנפעל סעק3ל, נגי סגעלס י3ל וסעעימ ח7ט 37ל ממגלות סו6 סגים עמן %ל עעיו.5יכ
 יגש ע"י ob סנדל סי( %ין )פערגעגענוו*רטיגט(י לגניך 0ינל 6מ סעעיי "ה תפעו לך, הגייעי
 סוגיי סור6ס סניי 3עלמ מנכלל ותפסל 9ffb, י3ר עא16

 )געלעסלקי(36ער(, סעס 6מ וסענסינ סעוסל~
 יועמס על עוכס לסרעס י5"7 63ר5ך, טימת7ט 370ל על ועניייג לגניי תומך עט0 שפעוהשש
 Dh סריס 9Wbb 'pb עי( צן 6מ, ושקוס טייס DnDS % ט6 ל36נר, סמם סטו 6פסשלמ
 ס36ען( שכע עזי 6מ לנימי ליס כמו סימלי על ל3 וסיעת סטגחס 0ור6מ גס 13 נהללשרעם,
 סס SD עלם דהשנות. ועל )לב( : תו' ויסימ0ו וחכם גנת 6יט פלעס יר6 למקוף עליו 6פרולזם
 ססלוס 0סעמ ק3ת וטעעו כקרחיי שלריי 5ין כי על t~D'1W 5פר על כעו ס3ס, עניןליעצי

 אחה )לג( : רט'ץ סט3 כבסל 0עקרI~bs 6 על q'plk~S %ע ורוס , והע7ערס*לענק( 7עט)6הש6כפ
 ססלוס, לפתור רק נקרbS 6 כי לתלך יועל לסיום qny 6מ נמן עי סעפרסיס שמפחתו פדרה.דש
 וכן פלעס, ויקן סר6סון מלוס כסוף ע7סזכיכ לפסרון. מא זס גס S~b מטעמו ע5ס זר סביןתהל
 מקין ob לפ ע0 כי שיומר זס וכל י ובקין מריסון מלום קטוף סביל q~*S קלועו יקפלושכשפ
 סכומם מענין על לנו ולמס עמעורל ל0יח2 הריך נענעו סיעם כי יוסף לעד ועזת ל6י *ו3יגפ"ס

 3זצן וסי(ז7עכח2 ס0כנות כל ולעפתי 15%3 לכהי ~7DIDW יכרע על ועקיף דיו לסדת שמלועולו
 ען סתעוררוי2 על תולם טסקי05 כעו גי 6חליוי b3'b ישוע 6פ יכלמו 3נל 13 לסעעי9נ4ששס
 pb טסיסן כעו כי לעטסטיי 01קש העילס כעו נאצעטס. 6ל 00מעולדח2 על סויה( ככססמעס,

 פרעה. יעוצה פרעה, ירש : מסיכיי עעיר יכוני( 7נכ Sh לגוחן סעמעורר ככס לוי יט וינעל פונסלו
 סעפלסיס, ויפעלו סנ3ון, סגים % קלך עס פלעסי יי ממס יסים וסגל מקקהס יפקיי סלעם6ס
 י3ייי(סי על למוסיף ונ"ל ססקו7ים. על מחל הנלו ויקהו יאנהעמ, ען סהועם ינק ו0ו6פקיייס ימנהי סננת ריס cfa עסיס 6לן כל על סגנון סריס סיסים מסלה סוכלתי עס פרדסיישטם
 6ין ליעמי לכן ולקורס(, DD"' לרווים סכל גסוס טענותי קרול וכקן נקהות %3ס ידייגוכולס עלכעי ?lb מלעיל י(ננינס סיכולם ויעעו, ננקודו מכריו עכל 0י6 שסונר( כ6ן יר6 פעלתכסרי
 חמסתן יגמל Db" תרסס 6סל עקום נכל וכעו מטסי לו יר05 נעו צחון 3מילס עטן *כ6לפכח

 מ"", )יסעיס לואי עי 6ין כעו סדררי על ל3 ומיעמ סטגת0 ענין bb 610)6הנשפר"צ0ען(י
 יל6 ועעס יו%, מועל כ6ן 6101 ס6נע"י 6כע %כזעסען, )6וי5זעסןו נייו ע6ועס כל 6מלועס
 , 6נטטעללען( 6ויסזעסעל )5וס ועסגיפ ללובט מרעץ יעמסו ויטוכס מכנון ס6יע נלון, 6יפפכשס

 3ענעה4, 16י02 טעקייס 7נר גמיעת מלקם טלי סמ3ו06 ולקיים סמ3ו6וון, עכל ממועט גניוסכי
 למקוף 63ופן D19Db ל6ר5ח2 מעומל ולעכור סימנס כדי ל0ס ופס י(9ף לפי odn %ם %ש%
 כרבוי כעמס האטוס י64לס ייענעיס פלסה כל על כשנחמו עין ימן 6מר כ%י 6פ7 עטגיסעליתם לסיורי ססכלס ען 36ל DS~S, כלטן 6לס כל ססקי7יס יעטס סל6 ספק, 3לי סו6 0ככ9ייגל סנגוןי 60יס עעסלמ חסת סעועייס פקי7יס עק טיעטו qb 6לס כל 0נס למיעסי ועעתעומכ
 D'b, פלעיי יר6 6על וע"ז סגנון. ס6יט נסמענומ 63עמ שתכוון י,תסלימ חסו מנכון. 9ירועל
 37ליס n19sae על נבעל קנן סרט ויצברו. ויקבצוי )ל"0 ועסגא: לרולס יעטסו עכעסכלע"כ
 יומל 06 זס קלו3יס %נורים סס7נריס 6ל6 5נר, סלם סורחת Ya חס 4ם, 56ל "ם סירוס33מעמ
 ועיכ עיל כל ט7ס הוכל 'qp1 קנו מחלם סני( חעליס; סעלש הומס ושנלו כעו סנק43סיען
 עיר עכל לקם והמ"כ מעירי מומס 3ני לכורך חס י עסני3וו2יס לוקם 6מל מעיל למוך הומוומש
 סע5ליס כי 6חרוס, 6ר5ח2 3ני סנכליס לחורך 63קעיו הוסו ויחכור מעיי 3כי עבורך שיחמיועיר
 %רכס, סס נסער 6סר ס6וכל ליחס לעכור מקעיס סופק7ו נעמסה ר יוסף bb גריס סיול*
 כי , טנל לכס ימן וסוט 6ער ול6 י תעטו לכס יבעל 6טר יוסף SW לכו לע5כיס סלעם 6עילנן
 יוקף וימתמ עעס חס לי(ס, ולתכור נערי0ס 6מל %160וי2 כל לי(מתח 0% רק לי4ס' נמן ל6סו6

6ת



עז מאבראלף
 כ6ו יעקנ וגני 0ככעניס כנת' י(צעיס וספל ונעכיסס' 3יגיסס 6פל 160לרוים כל ניגס 6סל סל6מ
bbיוקף ולינול כמיג לכן ננכל 3ני %ורך ססו6 נמיל כטלל *פר נכ למטל י(פלונס עיל יוסף 
 ספפלכסי פעיל יוקף %ל ab סיס bS ו3%וכ ועירי עיר נכל 0יי( מקנון כי יוקף, ויקנן ול*נר
 פרדס יי ממס גר וינכרו ibe~, סלתות י(פוגומ י(סגיס 6כל כל 6מ ויק153 טכתוג פס ג'עויונן
 מתפר ומפק לעירו, פרפם יד מחס יכנרו ו6טיכ ופילי עיר נכל יק53ו ממלט ועפרו' נעליס%ל
 ופפרוי נעליס 6וכל ומקיף לכן פרפ0ז יי מסם Ytb ענלוסו ופיר עיר נכל טיקנ5ו עם%

 פעיל בני לקורך וממרוסו מעריס, סוכל יניפו גס כי מכעס יי מחת י35לו סכל 5ת bSכלועל
 הקרומיו לפלף לו לטי סכין גמכפתו יוסף 067 כי %נול, bb וסבל סקרון %ל 60וכלוסזגיל
 קל, עסיתם ולסל ערונייי פקוס סעעל"יס פסומיס נ7נריס ס%6ומ כל אולך סמלוכי( מעיל6סר
 ע"כ וגרנולות, %וכךס סל 6ו5רומ own qlbS ל0כימ 5פומיס סעלוכי( עיל נני סיעפ7ו יתכןול6
bSמלנר( י וסוט סריס ימת עיקל סו5 6טל י(מנןי פן כקי דנן סמא גל רק ג6קפיו 5נל 

 לארך רק נמוכן לספור לו סיס טל5 רענליס ניחל 6נל י מאכל וניני ס6ל נעלן עועעופנךפו
 ו%" זרעונים עיכי וכל ועוון ולמס 3ל יסכל 6סל ינץ כל כלוסל סימלי כל *מ טכיח פעילנני

 מקטיי כל וכצף , 3ל יוצף וי35ול תוכל, כל 6מ ויקנן כמיל לכן לנ"מ( מקינלי %עוקיסגרהלומ
 פרעה. יד תחת : )רסיאל( וננעת נחכפ0 יוקף פעמי תל נ5ע5וס, פ7וייקומ ס6ל0 3כמו3יסותיגר(
 לטנקי וכס" י 7מרעס 6סוטרומין מסוםמיניה

 מכס לו סנינו )ערמיכטיגטעל( פרעס נכס נ6 סו5 עמרעס וסונעונין ופפסלס, יכולם כסעכין יי לזלת כי פן יי סם" יל06 מלעיי עעונס מטת
 טל מסיס 0ר*נ"ע וכמ" כימי על b1Dn 6וגיק מרגם ביתי. על )מ( ט37ר: SD פוסללסיום
 פל עלס כי ממרון, כ6ן לאן ונ6פמ ספקר6ז Pns על וססכרות סי(עענומ ענין סוקיפו נימי,פל
 5ל נקעך טט על יסים Y'b עליוןי טסירוסו י6( )י(וסע יקר6וסו על ו6ל כפו ס6ר טססו6
 pb כל על טותן כמתי וכן סויזעק( עייכעם )לנעלפעע גיתי סל סע~ון תיאם ועעעונימי,
 ים pb1 סייפי י סרכן ילל מוסיף הכולס שפי על יוקף וי65 6"פ, כל על דומו וכמוןפ5ריס,
 סגלך, כפו 6נלך טפלו PDS ו3ע4 עליתי אברך. )סג( SD: געלת מעונן נעיעו מא כיתוסממי
 על יכלע 6ים כל 6נלן וטעם ססכש. כעו טסות כשי( )ילעיס ויגל למכיס כעו 6nDD 680ל"ף
 בי"ס סו6 זס בנרך. ויעם נרכס. ענין ססו6 ול"ג 3רך. כל מכרע לו 6מי לתוי 610 כינלכיו
 מעקינמס מקונים עסו ונעלמו סמתרון סגין סנסכממו )זעגעננריננעכ7על( סקלן קרג נלכי(ספנית
 נריוייעו ללנותיפ נו מלפפון מע"מ, 5סכמ למס אגרך נומס עמינו נע7יכ0. נרכס טמעתמנות

 סו"6 ימל ככעכים סיו 0זי(נ ורנות וסננייס ספ3עמ אתו. התק : סריות סל לומן תניס50פונומ
 יוסף לסיום תעכס פסיס, pb כל על דותך כממי ל5ס Sb'1 ט6פל לנולו 6מ ממועל *ל3ס

 לס6פין 0עס 3*כי יכנס וכקל ול* י3 ופן זס ס6סוייס 3מ6קר סכוי לעגי 0כס עדעסורקס
 לסכיו b1~pbl י(ממנס גערככת לחרכינו פלעס סוייף לכן י לפלוך י5י ס6סוריס עגא עניכי

 סירן, כל על למבליטו 13 יצולך ל5ק 6סל סמים זס סו6 כי , נלגיס ויססלסס יסעע סכזס35לךי
 וסספעמו 70נב מלקוס על גס יסעס גמירת לטון מאיסי 6רן כל על הומו וגמון ס6פלוזמו

 ט5ו כעו קולן פלח 0מלוומ 3לי וכן קולסי 5מ ויסגו כ"ז( )יסאכ פיספס קול וימנו כעונל3יסי
- ומל פיני קול סספעמ כלופל וגו' כנול סוף ומכוומלס  60נסיסי לפ אוסו %ן קומו ועלם 
 נסלקות סכעמס וסקלי05 סססרכנס %ריס. 6כו כל על קומו וכמון ופעם סמרטוט למוןפסו*
 נעלת ויו 6ומ חליו, ססת%ות *סי סבים ס0א עסיס pb כל על מורע ינמן סגו 030ימיו
  לפפן  תמן "  כן יסיר %  לפפן  טפפפו יט3.  ול*  סוסים לו ירט ל6 כפו 11WS כפלת יטפסהתת
 : וועריע( ערעי(יילט )3עווילליגהג( 6כערקעככוכנ זיינע )67פיפ כמוכי( מסיס גו טססתר5ומ כלופרנמון
 ססירעוסו כרקס לנס(, )נר6סית 3סן נליומ סל רוסן פכים ניעם עו7יע 5מונומ פענח. צפנת)מה(
 לסוןי טפו עללי, און עס יקכיס 301' לימי גליין  7עסעלין סמרגוס כמי סלחי כווגומי טסיעל

 יכנוף פלפול ענין לפלסו 6ין יוסף. ויצא : וויולט( 7על )מייל מעולס יסועמ סו6 סעגחאמפנס
 לטון על סיטנ נוסל על מלת 6ין גס אריס, 6לן נכל ושגור בח"ז פיד 6ער 7כנרומנועמו,
 פכלל י5י06 סעגיגו נייעל, נני %עש ע6ו כפו מכלל, מן וי5י*ס ספלעס ענין סוS~b 6 ,ימרס
 זל יוסל יגב לך ובין סעגעי. )נעני(ג סיו65 וכפליז זר 7נל כל על גומל זס ולמון ס"ומס,חן

 עכירייו 5ים 6ין נכרי, נקרן גר ס6סיייס, יוסנ')נית כחככי ענד סיס ניוסף, סנתסווס עפי(וכמל*
 על 0גס לעלך, עליסס *ba ממטוס וסוט 3ימ,  סונ7יכס גני מכל פונ7ל מספממו, ול6 קומול6

 ו5ונ*ם וייגעל(, סעלשיר ר5גטע )יוקף פ5ריס, 6כן על 'qp1 ויש 6ס"כ טנסל*מ סז6תסי5י6ס
 נשני. )נא( וי65: נלסון ככלל סו* כי ספקר6, למון על סוחפת זס 6ין ' מליט כמק ויוסףסתרגס
 5ול "על לכן- שמכתב, תנ5 ולסרג עזכרוכו 70גל ויעזוג יקור עגתסל0 סכמם סקו7ס עוינייענעו

יגחך



 מאבראשא,77
 ל"ז( )חיוג 6על סעזס וגיל 0ר*סון. ען 'חזק 0טכי סוכומ _נעלת מלטון כעל ומסכח,':כי מטיילין
 סנתוחמת סעומ כ3סלגס ו0*ל"ף נטם עטרם *גסי עלס -6גסי'משססו; כל לדעת יחסום 5חד כלניד
qRibכעו D35b ,D1~tb י(6נדלוכגען( )סערגעתתנע עעסיו' וסכומי עווני עעססו %סי וטעם qb 
 מכספך: טממר מס סעפרסיס לע"מ *"5 'ונזם יומס; וייע כ,כרוכו Y'Db י3ו6ו עעכו נמכחיס'טסיו
 סיומו עם יטכמס 06 סנכ73יס 6גימיו עגים סערומק לנן סי6 טיולם ננום אבי. בית כ4ואת

 סגדול0 6סנמו ועלי במיון עכל יותל 06נ ל6ניו'אומו' זקונים טסיון3ן ויוסף טונ. נכלעסומע
 6כוטי ט3ע ע5ד גט סעגוגי( Sb'1-יינול ימייחק 6יך ספייתי,, פוסל לסיים י(סכם6ומון כעמננ)שיו
 ללוי ופיס סגיו גכנו7 וכעסם גדולם פמיתות טס יורה כי "3י, נות כל 6ת *לקים כסנייל*עול
 סי% לו ולין עטם מאסו 6טר כל 6מ פזכרוגו סכעמס לסולומ 6חי, 5ל 6מ %קים כסכילופל
 לקיט גס כ*ומ בלמי דגור נל6ס זס *ניו' 6ת גס מכולל 6ני ביס כל נתעלו S~h עליו(ס,3לנ

 נטכפ 4 רגפ qe שניו כסר וכרון  כי ספ9  שין D~bb -  כיוסו תעלס PbS כי qbי(סעוני
 נפרד מסיס %(רב זען 31עמך . ע5עו %5ר מעלי יוסר סר3ס סיס *ניו 5ער על לננו ויללעלנוי
 ob 6יס עקופו לסניו למודיע גידו סיס 06 עעכו,ונעזנ

~fft 
 3כי עא 16 טלית y'D 16 פכתנ'

 bbtw מזקן "3יו "ת לטע" כדי פלעסותו נענע סיס bS נתקי ID))s' עע%יס 0כוסעיס075
 כעכע סיט סעגיומ ס%3(יותו:3פעעד לודאי קרונ זס, על עסמדל פ%5וסו סל6 6111 בגו, *ניימעל

 עם ימערנו בל לענעס לידס סכעכריס סענייס על גיה2ר לססגיח סעדיכס נמוקי ע75עלעסומו
 סי לריחן ססתנס* צחרי S~b סחרת. עע7וס 076נטי

 ק"ו לניס כנען ועירן נע7ינ0, ועומל ,
 חס , WW(1 נעמי( 6מל 6מ ולמודיע מנחועין יהרי לערוך קל דגר לו וסיט יוסף פיד אוכללם3ול
 לסמך צניו 6מ לכנר עליו סעוסל סמורים חיוט ע% 3ין *נוסי ט3ע ע5ד גין עליו גדול חי31סיס
 לוער )ורחוק ? סוס סג7ול סחיו3 .6מ ס75יק יוסף קיים bS ולעס . לסעחס. ויגרנו למסון*נלו
 עס לגנו %קם גויל 631עמ בפניו( סחריעו oe ייע זס עי נס עזם, נרעע סין Db'1 מלססע75
 37ססקפי( qb כעם, Db'1 עס סמנרצותו סכל כסו כי *3יו, כנוי פ5ומ פלקייס ענעמסו מא%

 נסנדל צניו ו*מ *ומס 9D5S נעליל, לפקרס כונרגליס, לסחזיקס , נס כעמכקס נלעסלמשונס
 כל פסס ל* וג*פמ לענדי מפסו k~bibn כנדו מסע סל6 נניעין אם כננניטי לעסומסנכיונין,
Dsbסל עליון גזילמ סימם כן כי קונוי רכון כגד סמא יגר עסומ לנ4 סגדולט, %קחו פ5ד רק* 
 ג7ולס ונתכעס לי' עסמתויס כוכ3יס עמר 706 למלופתי, ומסמ0וינהי סגגויי, נחלום לוסריס
 כי oc~nh, יומף מסו* גידעס לפניו וסכנעמס הלקלס 0טממו6ומ ימקייעו סל6 עסס עפוקסונע05
 מא עי יייעמס DS3~ סיתקייעו ססמ7ל )נוס לי(5ילס מכס גיולס, ולכליונס נוסס למס טימסז*ס
 כו31ו*ר לסס OSD 6ער סמלועוו2 6ת יועף ויזכור י(כמונ ססעע כעו לפגיון- ויטממוו סיכרעוזס
 ואסות חי טסות לצניו  עודיע סיס סמגם"ותו נמ0למ ob גלננו, מוטם יוקף סיס ככס נרחגט,סס
 השינס סכס ככניס' עמר ותמד %ועומ ונססממו*ומ עליון גזירם ימסטל זס , ע"י פן בעייני(,עומל
 סונליס כמסו 6מ ולסמם פורס 33מורס 36יו 6מ לכבי עסמוקק סיס ספסורי( נפטו סע% qbזו
 36יו ככוי ע5ומ לנטל נמסו על לסמ6פק כח 3רנ לסמככן תליך סיס k~r 3כל ומנחסי יגוןלס

 מלוס ער*0 דלפי ונפרט %( עע5ות 6חמ זס ע"י 3סנפל ס36ומ כגון לעלות מקוס סחין)כעו
 סכס 073, 36יו כנוי ע5ומ D"pin כפגע סעעיס וען שליוי סססתחו6ר( *ניו על גס נגזרסנ3ו*ס
 פמויינ רגע 3מל D~b עו65 טניס qb 36יו כנוד עלבו ל0סכי0 עוככח סיס קוכו רקון לקייםכדי
 לרחק ומוכרח ע5ווס סיס סכגו6ימ קונו %ון קיום פ% ע"ע , סעונס ס3סורס לו ולנמרלכניו

 כנויונעסט3מו
 יזויגו על ועופר נכססו הוע5ו)נס עוז לו סכומן י% לעליון מפס נומן וטיס צניו,

 לכן עליוןי נזירמ לקייס כדי עגנן מכיו ככון ולסמליך קונו, רקון עפני כפסו %ון לנטללסייעו
 סו* סו* nbr, סעוסס סו5 'ס6לסיס *גי, נים כל 5ת o~p)b נסכי כי bS~9 עכטס נכו 6מקר*

 עכיעמ כ"6 5יכו טכחס למון ורונ פלניי מכוח סו* כצילו ולסיומו 36י כנת חסני לגלמיסונסייעכי
 הכע )6ויחסער ועחסגסו .רעמו SD'1 למם געיניו מסוג כלמי לסיומו ס7נל על סעחסגי(סיונמ

(1DDDbSויססער שעל*נל6סטעי )נויך הלסים נסני וטעם יו"ט( )יטעים טכמכי וס' ס' עזנכי כפו* 
 למונסי געיגיו סוים סיו כולס כי לקניו, סע5ולמיס כל לכלול *ני נימ כל והפר 1DDDbi) 515כט
 יפי( אומי סלסתס bS onh , *ליסס 865כ כאפרו לו סעפו עס כל על נלנ טיני סוס לו סיסול*

כ"י
 כל 6מ סכת סתנס*וסו מכעעעי מודם לתם כווכחו *ין עפלי, כל 6מ סיפר ופס כשלסיס,

 י(כ3וי לכל כניהומו קודם לו טסיו רות ורעום לנננעי
 t1lbD 3עמ גס כוונמו osb כי 0זס,

 זס כעלו סיס ל6 לו, פנעיס גלתי ניבליס למתעסק עוכרם ססיס qb סענ7וס, נעעפדכסיומו
 ננפסו עקייעו מכיס ית' Sb'1 מו7ס גומן וסיס , טעח נלSD 3'1 עקנלס סיס כי tb~nS1 לטורמעליו
 בהעמו סיס מגדול סעתל וכל י ל3 3טו3 6ותס לעמתו כ68 ולעס* לטורק 6ותס תסוג )נליגוס

ככעס



עת מאנראות
 סיס זבת נכל ניכו טסים סמנו*י4 עומל ועם לו, מסיו וסכנת "n~hth סג7ול0 גל עםעניי. בארץ לנב( : גיטההס 0טמחיס סגיוליס מעלס *געי וכשית , 0יו ל6 כקילו וסיס , וכטטמכאזנ
 בכ4 רעב )נד( : )ללש( סק7ופס עקלן ונסרי *ניו אית עלומק לסיותו עגיי 5רן כעיניו%ריס

 -כזס. לעג נרכן סי; 06 סכסוקומ יעטו מס כי סר6נאע( ע" )כן עסיס *לן סנינ 6סרהאיצא.
 )שתכניע( 3פיכקי6 6כיה2 כמלוס ננגר שעכו%ן

 ונעלני
 ככען יכן )סו6 ונפליטמיני )6ל5ני6ס(

 )5חצגעכמג( וטגיגס סיקף ענין גסן עלת למכס 55 גרשם לפ"ז )סרפנ"ן( ססליסמיס( עאמ כןסקריוסו
 עעעו ס6לשת ש %ן וכן t1D'pn סיגל nuup שיועל , מסל כל ויסרי י"מ( יע )נימלוכפנו%
 אשר כל את )נו( ע5ליס: מניפת 60לית כלוסל IDDDbD71bS) )6ומגענעפען ס%6ומגקנינומ
 )ס6ו5לומ( כל 6מ 'qp1 ויפתמ לבעל, 7נריס עליו יודפסו לכן מקל, מפקר* 0פמרטיס לכלבהם.
 זס, לגי6וכ פ76 יקסם כלוס, מסרס י(מולס *ין כי 070, 70ופק עלנ7 סניי )מטקס(, 3סן*סל
 פן יסוס ול* לפכרסי ס*%כח2 כל מיד יעתמ סרעכ טנור נמחלמ 06 ימסנ, מכס פועלסכים
 עש7 זס עקרך n9DS נ"ל לכן לגוץ, 0עמייות סלעי חנות על '9bD ול6 *חת, 6ממיתפעיו
 כי ס7נר, טתחלת לסוכ6מ ג"כ יסעס פממ סרס : וסו* 13, ממיונות למליות טורך 63יןסעלי05
 פממ וכמו סרעס, ממתח פלסון כמו , נעגיגנען( (It)DDt~D' עולס ל6וכ תעלומסו פנתר י6%סו6

 ממכפרי סו6 סלסניכו 3עקר6 6טל ומלת כ6ן ויפסמ עלת ועזםתקום,
 סנמסימ ס%לחס על *סלי,

 6סר יו"ר( )סוליומ כמעלס *טלי סנמר7 קטלי מפלת לר3ומיכו וכן נעוס"ז(י )לסליךוסזפכית,
 סמוכים וק"מ ע"ס. ס6לןי על כעמס *טל וכן קלכן, ויניף ימס* טסגסי6 70ור *טלי יסטין,גטי6
 ויקרס סזעכיומ, יעלמח2 ל0לנומ הכעני טילן מס לירק ס0וCID~ 6), לן מטע )פ לסליםעטם
 וטנופן, ח"מ סו6 ס"6 נל6 מסנמלי יולס זס טס גיקת 0גס )גליקקסנשטטין(, סעטונמת 7עמסלסי
 פסיל 15 6סר 9Db 16 מא 9bb 06' עמלת מנמרי ניקור SD סלסוןי נעלי פסמיקוו2 ימעכווכנר
 'י גשמך :י מר3 וקמל ענין לע ליעתי ועזם בכות(, קטרוגי כי 53סיי נפסוק לעיל)ע"

 )737"-ל"נ(י
 6סלס ע'יט( 7' )3כ6סית ונעכ7רטנ" מסומך, סעקכ* למון מס ולרפ"י ג5ומןז חל3 סילמתכלוסל
 עעגין . וכולס י 6טל עעלת עקתעפת 6מלס פלח ניע . להעמס ס"ס י ממלוני כי 63טרי 7כתי3ע"ס
 סיומל 6מ ר"ל מנסס, סע6וסליס 6מ גריסי 6סל כל 6ת ,,qp ויפתמ שערו ונמוסס ושתמסיעוסה
 לכו סכמונ ויודיע ; סזפנימ מסלמס פסח 3תוכס מתש ,qpl סלפכינוי נשקלת סעכוון למי"זויפיס כ*ר5ס(י *סל כל נכורי לו, 6טל 6ת גויויע נקלס (b"D סתנו6ס שוללות וטס יקל וסיותלממונס
 חקות פתם פסס סמנו6ס נפכילת כי לאליס, ויטבוכ דמ"ז סנ6יס מענין סלטי Sb כלליס0תעס
 D1b)k1 ספגם עלי ומיגון סוער נע6קל ס6טוליס למפסי וסעיף סלענ, עעו% ס67נסהלמוקעי
 פלעס 5ל זעקו כקטר ל5 ג6לז סלעי ~prD עqpl' 7 ממח ל6 כי י6ונל הרעב. ויחזקעליסס:
 וסרענ טעם זס כלוס, לסס ים6ל טל6 %ס ומא מעט עמים למס כסים לועקיס סעס כיעיד,
 לניל מזל ועוי סירןי כל סגי על סרע3 סיס %6רותיו פממו טלס כי סירן, פני כל עלסיס
 )רענאן( עסופס סל רעב מסיס לוער סכתונ מיפלג 16 פ6י, עלייתם טחזק עי לסס עכלסל6

 370ן לתיקון מ"גוסו prn סרס כי סלעה וכמעעט טכתקטן שספך על למרטו יכוליס כי(p~hDD) תסג-יי טסיס מס על ונמג7ל 0לע3, סכתומף י(כענ וימזק לסון לפרט עוככמיס 6נו *יןולרעתי
 ותוווך קע7 לעטות לעעטו לא מרפיון לסג7יל סריגו רסוסי יייס למזק כעו ולמשכוןלחע7ו
 יעוסו 3ל וימועס נעול מיינו וקניון, עבי לסמזיק )6ונטערטעי%ען( למויים עוי ימיו טל6לטויס
 ימקכוסו נדק, כל שלקיל כ"6 , כ7קיס ולסכנות לסו;יף עשינו סגימי 73ק למזק )5וי5סעלשע7(לעלן

 קע7 לשיות קנס סימם סמנו06 עכילת פילוסו סלענ ויסזק ככס נדק, כל ט b~w טל*עי
 עס לסס מועיל D")D מונעי שכמגות לעותרות תנו6ות לסס סיס סל6 ו5ף סלענ, סלגסמנססים
 סוגגער )7ער כזס רענ למנול יכוליס וסיו נתנו5ותי 7ומק לסס סיס סל6 יוסף לססטטס3יר
 ספלו3ס ממזיק מיעוט י( )07"3 *לפיס מלס 3תיס עמויק ללטון 7ומס ליי7ליך( ערטל"גליךיווקל
 וימזק p~S ב כ'"2 ונמ"3 ו', נ"3 ו3ירפיס טותו, ולמטול תוכו Sb לקיל סכלי .סיכול פססש5
 לידס סיס ול6 *תריו פיי נחפר כי פעכינו לעד ססו5 ו37ר סרע3, וסמג7לומ סמל3ות עכיגוסרע3
 סלעכת, סנירמ nSD1nI לידס סיס סת3ו6ס ס3ירמ כי סספןי למביס 6נו עעגיגו כ6ן 6ענסלחס,
 גסכם 7וגעמו תפ65 )עלטר*גען( 737 וללינול )סט"לקע( מכח לסג3רמ זס, טרם סוכמתולסיטי
 לש"י כפ"ס ונזתילס בכין ו0פוכו 7נל פטממיס מרסיס וכעס עעו, תע31 עזנ ס'( כ"ג )פססטיסעזב
 מכרת bSI 0רע3י עפני ססגע יונע ול5 יוקףי ס5ער פפס וסכת ג'(י כ"ז )תרועס לחטנונעלת
 מנויות י(כענ נסגומ לסס סיסים יועילו ל5 ססו3ע טפמכומ סמ3ו6ות סספעת לע7גו בלעת,סקלן

 ערטכ5נשך(: )וו% קומו למנול יכוליס סמיו 73רך ctcיירעש מרעני prP'1 *פר וע"ז מסכיו, יכרמו ול6 סרענ 6מ למנול סיכולים נכחי %פסס, כ"6לפותרות
נמס



 מבבראשנם 7ט
 נזין ופטפט רויי, פגזכם וסו* ומוןי כמחס לסת bYD"~ תתראו פל6 תתראו. לטה )א(מב

 עליו  עען וסרוףס מנתי סלך שטס 6סי יי , זרחמביין לפס פפפ, רייי' לסט פי ומרע"ה וכסגם. חון ולטע ומי',  סניעס לסעוחמירתי
 סתפעוסנפמ נגנין סלטיי פעם סטי

 למלין *מון דין לפ6 סמלנס יל5ס, לטון סי' וינ"ע 6"ע, 5מ7 כל סנפה כי6 מגילו 6מרישמי
 י סמררת למון מירס ו0ר6"ס תתירקו, למס *ו , מירקו לעס גומל רדוי סיס ולמי למסויט,למיפומ
  יריהזטמי עפניעמ 0פניע סלע על יעמכס לעולל סתל6ס לכס ס6עסס עד ל0עתין מרשו לפסכלופל
 מי"ו bD'1 *וער סיימי יפקתפיכ* ולולי י נעהם 1ל6 ונמית טע0 לדו 53על כבל 3י(מ מסתכר(ובעו
 ונסגיע כעו סופן, על יולס *סל תל, מס פן הכנזר SDD ומא , סרסימ סיS)h 6 עססמפעלססכיס
מר

~npb 
De~) ')דייך *יסר ליקספ )וו6לוס 1 כשכ וזען פוער לכס מקחו לפס ופעור כם"י 

 "ספמין פוננו מל6 סלם סורים סנלטון ופעמי ניח, %כי רענון סנר פליקח ומתפספרץ ?(טייפ
 5יס גייי 5ס כירכם סל6 עימס אטגן. )ד( : לינרי פוסכס ומא )שגערן( פעולה,, 6יץפלעטוס

 %ורם b(b'b ל6ס סכנל נזכלונו ונטו סניסס טסכיל כאית, סכלס כ"6 חמיו, טיפס מלס"תסכלם ל* ויכרם. )ז( )ר4מ(: סעדני לפי 6עו )6וגגליקק(י פכםע וספסרגועו וכיופסי סי געי16
 סכירס rb ככען ע6לן סאו תערס 6מר 6ענס קמיו, סירס ידע ל6 ועדיין פלסי כמוסכיסס
 עם פחו3ר מכנוי עאס כ6ן כ6 ולוס נקפת. קמיו מירס נס עגמם פכיי(ס וסכרם מרפים,יתכרס
 וכפיס מסיפי על סיוכי( 6מ 0ככוי פלס נ6 , *מיו *מ ויכר 6פר ומח"ז 0כ%י' על טיכוסיתגעל
 נרסס איו ותמונתו סולמו עס ז0 פוער החלסא. את יוסף וחכר )ם( : לסלוס דגרו יכלונול*
 עטרם 1e3b עמפת onb, פרגליס Y'bn סמבס כי סגר"6 כפ"ס ונרמס סעמך' לפס וסיןכעומר
 וממוכס וגו' 5דוכי ל6 וססי3ו ימ7' *מרפו סי5ך סוכל לסכר ו6ס קופסי יעלי גנוריס כולסימד

 ונו' כי ל* Ssb1 יסדי וכתוועיכו וקועס וניומי נגנותיי( סוס %ו ולכך וגוי 6יס נכי כולכולס*למך
 וסעוסמ , סייכו עטר סטנים ע"ז ממעש 6ל ומסינו גכוריסי כלס עסרס יוליד טקסי סקר 610טאם
 ת"ו onbc ל5 וכווכחו מכמנו, גז*מ 6"ל ולכך וגנורתינו, %ורמינו *נינו נניס עוד ססקפןע"ז

O9D5Sי כם7ר סמלועומ יתקייעו סעי"כ  מידע 6ל5 י מגס על הניו לשער וכ"מ hS, לענוג %ס 
 6' ר"ל סעסולי סעסל ממלוך שהלוך לו וססינו %ופתי, קפס סיס סר6סון ושלוס סס"י' כלוןעל

 על סו6 וגו' cy31Dn ויוכש 0פלוכסן על nmSb' קעי( השקור, כדרך גידו טיפלו וע'סעלוכס
 סרי כמטפן הומו ויסמור והמ"כ סעלוכס, כמקייונס %ן וסנן מסגי, סמלוס וח"כספפסלס,
 למודיע יוכל מח"כ כדי נכיפין 6ת לסני* סכרימס לכך תרקיחי bS 3נכיפין עדיין *גלסעעסלסי
 סו6 16)ל ולכך , לעני הותו גס לקם 0ג3יע נדגר למכיו וסטתמוו *וסו רכססני6ו מיכףילעניו
 ולכך סחי, טמלוס כתקייס rb *ניו עס ו63ו לסס ייפתע והמ"כ וגף, עלו וימס ע73 4יסים

 75קמו, ערוג blb עט0 ל* ,טעטס פס סכל לתויים כמלוובומ, 6מ יוסף ויזכול ממורריסקייעס
 לסיום חיו טססס לאס מסר כי ניסוי וכל *ניו לכנת עטם שיקמו ימיו עס ופעלליו,,qp פעטי כל כל"ס וז"ל סמורם. כלל חסו עליוןי ונזילמ רקון מפך ל0מכסג טל6 טמלופותסיקוייפו
 פסוד לו וער , ושמיו הניו 5ודומ ימקייפו מלועו 7נרי ס6ר כל כי ידע פז0 עליש כל על%ון
 פנוסת לס5ילס עמנות חנ3 לכן לפגיו, יכרעו *מיו וכן ננו לסכי לטסממווס הניו 5מלרסוס
 קראם 5מס ורנר 3עיגיסס, י(נכלי 5כן לפוסל ימממוו כי ינוטו 3ל וביסס ססככר זו,וכליעם
IunS~l'Wb' 

 נקיק ל0מעולל וסוייף נכיעין 6מ לשוריי נממ3ולוס ויסננ סו6, נכרי כי לכ ככל
 יקירו 3ן לחיל 6ני oa ;רי עתם *ער כי הו' עלו והסס ענד לי יסיס סו5 *ופל גפר כיעד
 כמלוס כעמס 6סר כל וסיס לכולאי 5תתע 5ז געיניוי נכרי לפוסל ויטממוס י53 וכרגע עומקופיד

 ע73יך ותורידו וגו' כרשומו וסיס לסער למת יסוים כיכר 6ך לעולס, עוד ינומו ול* יסייגפסקין
 6ס"כ סככונס תריס )רם"י( עליסס להם. חלם אשר :  וכבמודע עוד כח ע% ל6 וגו' טינמ6ת
 לסמרופס יוסף פעלת ס5' מוס זס ססוכיס עכיגיס סכי פיו יוסף נמלועימ כי עלי0סי ל6ל0ס
 טזכר הופר סיס ו6ס עלי0סי פוסל יי ממת ככנעיס לסיומ olnec ספלומ סכ' ועוטי. סרולפיהם
qD1'גס 5ף *מיו סמלומ כזכרונו ססעלס 7מל73 פספעומו סיו עלייתו מלס *סר מלועומיו *מ 

 כלחצר לידס לידס, מלס ויער עליסס עלס סכסכו סספיע לכן לזכוכ' 0טמעסע עלייתוכפעלסו
 סמלצם ענין לק געמסנמו מעלם טל6 ל0ורומ ערסי ספעונו ד נקמל לידס י3ו6 ל* כפופרכסי
 טנמלועו סכ3ו*ימ פל*ס לקיים וכדי 6מד יד ממס כמכעיס לסיחם 5ריכיס ססס לשמיומנוגע

 יד תמס ענעיס ימיו 1ל6 ייו ממס מסיס טסככעמס יומר פוכ כי עטמדלי יוסף סיססכנעסס עגיי
 עליסס ופוסל סר סו* לסיומו עמו % וינוגע סמלוס עכין *עגם נסכך, 5ותס ירדם *סרומריס
 יועף עעלת נוס ימתוג וסוייע רעיוכותיו, על כלל פרכו מעלס ול* 3פחם3מו, פלזכרו סרמיקזס
 כדיסת נקט גפ0 לסיומ p'vb לשוסו לו שלילם כי Db'1 נלשון לתומכני לסטמעטע רת0 סיסטלי

סכן



עפ מבבהאלהת
 לסורומ י ל0ס מלס 5מל למעל סוייף 6נל ע"סס חלועומיו 6מ יוסף ויזכה 6ס"כ לDr51 6סכנתי
 עכרן ל0מינ נסס סיס נ6תס עטין hS Sh~ bih מסא כיון אתם. טרנלים : וזיקתו 'qp1מעלם
 עקום 73גריסס ע65 לכן מחרי עכין מוללים מס כדלו S)1b לסנר לוער סוייפו ומס לנדיכנען

 bSD כיי וכדועסי גכ3ט עלילת ול6 7וק6 עלגליס סיומם עליסס מעליל *עכס עליסס.למעליל
 יל6יס סיו לערנליס, כמטניס כהמר עתי( *גל סו6 עי ליצע המריו לממפם פקוס לססיפיס
S1bDSסכקמלות ליעת ועממעיס פלגליס סיומס ממסי *ת פמזקיס סיו 3זס כי ט*רז 6דון מס על 

 כרם3שס דעתו 67לע6י 3ייק6 61"ת עלותי הארץ. ערות 75לנ"י(: )ר"י סנע7יכסוסכעלעות
 קלנו( )0טליס ערו עלו כפו וספפס מורכם לטון לסרסו נכון דיו0ר ול"כ סירן.  פרלומטמילם
  ועעעו ,  לרוולס  )סם(  קטמך מעור ערי'  וכן ג'( לבנקוק יסור ערות ערות  וכן , טס רס"יכפ"ם
 עעעיימ עבית סבלן עלות תרנס וינ"ע סבכו. 6ת לסמרינ ס*ויג יוכל *ופן נ*יוס לרמות63מס
tbD~bדמלסס 3ר3יש ם*ערו לעס כוונתו גרפס ו'( כ"6 )בעול עטעי6 5תת5 זונם 5טס תכנוס 
 לסיותו לקו63 יוכזף כעכל S1b' זונחי פסוקי סולכיס סיו ליוסף ס*מיס 613 טרם סר*סוניטיעים
 עקום qD1t ע65 ועזס יעו"ם. מעיר טוער ע"י qD1tS כויע סיס וזס עמס. ויס7וסו תובריפס

 עעקתלי לי(תו7עוש יוכל נוקל סס עטיים פעיל סג7ולי סקיסיס 33תי כי ערגליס 3טסלקרומם
 : 3' קעת זנמיס ע" רמני וסעס זוכם 6עס 3ית ויבוכו וילכו גיער ייסוסע נערגליס וסינדיגססעיר
 כלנו h(b לועז לסס סיס ל6 ' מיס ענין מעיד עלגם לרסל'ל q"Sb 3ל* נחגו מלת נחנו.)יא(
 נעגול גמעו וכן , געינין למוק ססוeth 6"' ס7גר, כן -גוער גחכו עלס סומיסו *נל Tnh, 5יס3כי

 וסזסילס 1rD מוטים גחלן והנמכו והערו לו ספתו *מר וגס , תוכמומ עטם לסס הסריס למימלו5יסי
 מזר עלוס 6יוכי כיסר יעטו עבייך מנית לו ס6עלו המלי וגס onbrn~ סגת גן תעיון ל6ו6ס
 *ועז לסוטיך סומכו לכן וגו', יענבו ל6 ו5ס וגו' גד 3ני יעברו oh וליסוסע לאלעזר ויערעמס

 מלעיס; כעטר 671י סגס 63עונתינו כ"כ ערמיק ס5תס אעפ"י כלוזיר נמנו, עלת כ"ילדנריכס
 סמגגדות: עורס מלמם bS 6תס ויורינו פסעכן נחגו עריסי לסטסיל סו* ויסרן מפסס עםעחנו
 עקוס ים עכסיו 5נל 6תס ערגליס נע7ועס בערתי מנס כד כלוער דברתי. אשר הוא)יר(
 ס6מד *הזו פי' ורע"ם )רל"ם(, *קרס סקרוני ס' י3ר *סר סו" וכן סו*, עלת יונס r"Dלצררו,
cnbn16 סר"יתט עס לסטיר 3עשמכס מסלך סו6 סלךי 5נס עסרטיס ו5יככס מבעגו, 6ופליס 

 6ער טסו6 הכליס סר5"ס ויעל ערם"י, פרעה. חי )פו( טימרתי: כפו לרגלן כדיססמכעמס
 יורע סיס סו* וכגל עלגליס, סיותס גסנע onb ס5)נמ 5ין ו5ס , *חס סיעת 7נליסססינמנו
 מי נר*סוכס כסגם3ע וגס מלעס, 6ת *"כ קלל ול* נסקל ול5 גסנע לקעת 5יכ onbסס6תמ
 סעעון' 6מ סעכג 7נרו קיים וכן 5מיכס 5133 כ"5 כולס י155 סל5 ר"ל עזם, תטו obפרכס
 גמנהיעו יגס עז הקטן. אחיכם בבוא ולקללו: טונס תמת רעת לפלעס עלמלס יוקף 6"כונספר
 סיס ול* *ותו סנוט ויוסיפו לסמיו טותו ויגל ג*על ס3ו o'b1lb 37עילעיס סר5סון מלופויבלי
 מלוס לסתקייס עוד וממת עסלט, רק סיו ל6 וכעת ן נכלל עעסס 3גיעין וכין o~nb עדריירק

 נ6 אחד. אחיכם )ימ( סנס: נניפין ני5מ 6חל לססת7ל שתמיל לכן עמתמויס כוכגיס עטר57ח7
 משוי כי  כמספי, מל6 סו6 *מר, *חיכם 6מ לכס וסלח וכן ס6מ7, 5מיכס וסר5וי , כעגסגטל5

 סכינו ס%מר יסיכס ל"ג(, לנ"נ כריוי יפרו ליניסס  יוסף דגרי 3חפרס ס%חיס  olnbסומרי
 סו5 ,פיויד ספטפר גנית סיפסר טס5מ סימיס,  סלירפות PSDS נ5 סס"%  בספרון וירסס%חי,
 שטעון *ת ע6תט מלקח סליטוכס עמסנתו על עוכימ יוסף עעסס קוף כיסר , יחיו ס6רנין

 טססליכו סו* סעעון כשערס סיכזלית, סכסכם נעגין סמיו סטר נין סעיומי סיס וסוס יומוןויחסר
 סגע7רו סעיומד 6מי כ"מ כ3עגילס ענ5מיוי סעיומ7 ועעעו ~tb"k 3ל6 6מ7 5ער לכןלנור,
 עס סעפו י7יסס כולס ע5ניסס למעליס ע6ד סססתערו olnbk~1 י 5מ7( מכנס *ת פגמת)עע"מ
 סתכוין סטרן 76ון סס5ים *3יטס 3לנ3  עיועס סרגית תת לטי כלשוי, ס*מ7 5מיכס יעלו ,יוקף
 וכפייס סס5טרסותי למלק גס סו6 ס"ס bSJ 5מר 6מיכס טפעון על ם5ער ויעקב עיוח7. 5ח6ל

 , *מל 6חיכס על סלעיו יר3ומיכו ודע טכס. 737 3ע3ור 36יו רזוי סעעון סיס ל5 כירפ3"ן

 מקר כשלו ולמעתם *מרי מנעלת סס"6 חסרון לחנת ג"כ סו* סעעיןי זס ימל יוסףי זס*מיכס
 נוסח למי שינו יוסףי זס 6מל סעעון זס 6מיכס מס טכתנ ורשי ושמר. *מיכס סעעף,וי"ו

 אשטים אכל )כא( : ככומממכו סע7רס צנרי מעתיקו וכלג"ח סרע3"ן אעכס מלפגינו,מערלם
 נקוסע" 5וגקלוס פי' S)b ונלמאנחנו.

 כשלו 3מלעוי כנסוג וסוס נן לך יולדת *ממך 6נל כעו
 מסם שערו וסס לוולגליס ממיס יוסף כי 6נמגו, *סעיס 6נל ויסים , זס 5נל זס שיגנושערו
 צרת : פוג( סס )ל' *מיגו 6ת מעסינו בפס 13 6סעיס ם6נחכו עון לגו ים 36ל פרגליס ול6ככיס
 ימעיס 5נל לוער לסס סיו כן סילו העולסי שמיו עכיוסו סל6 לגו יולס זס בהתחננו.נפוטו

הכמע



 מבששחקת79
 NSW י ס7ץ ועל ז6ת %ס 063 נכון על מילוטו באה. כן על : הסיע 6מ עכרת 5טר על*אפ
 סכי עננת 6ר5ס דעי 'SID ועתם ההר ס6על כעו סי, סיומו עם ר(%נל על ים ישערו כגל כ*ו6ע עמי טכ3ר טחנתו לוער עיתק סכע3שן נדהש. הגה דטו )כב( )לנשח(: 37רמ 7WS5 ננוםכן
 לכס סכתמג וזסו עיתתו, לנרום כפוגי( ס3ולס 12116 3ססליככס עומ, נקכנמ חומו מטנגנססוסוט י עליו לסענט עליכם מסול עז0 חעוכ סיחור עון 6גל , תספגיו ל37רי סווצעמ 5הן בממסטל6 עליכסי יפקי 3ל73 %הריומכס ל6 כלהצר נדהש. הגה דטו ונם : )ר6'מ( לפרנו נקם ~S1bb עלס'

 חמת כי י עימס סיוג עליו טיס ערנליס עלילת כעס עליכס יפקד ולכן 7ע1, 5ת ססכמסכחלו
 ימול bb כץ( )ם"6 4יו 5על ט5ע לסכי עות 3קככמ לסיומו ימי כי 7סי טפיכת נ"כ נקלטאס
 טל6 י3ל לענ7ה2 העכל טעפחציס יני ל0יח2ו , ג7לס יעו 6ער ולאמ"ן , סי סני עגנך %6סדפי
 עס 5ענס וסטקוסו, ס%לו0ו וכח"כ לעיניהם. אתו ויאסר )כד( : ס5על עפכי עם פן י טרקס
 לאס, עמס ככי( כעס לעיני ושכרוסו %16 אחרו כעו כי עונוי סימכפל כיי לו עטם *העט6קל
 גי ג6מתממס תכסף טמנתצן

~'WDD 
 omh ס5יער %על סכל לס% ימטיוטו טל6 כן טעפס יתכן

 ועסזיר סקיררת עעל6 סיס ולכן עונסי סימכמל רק כהכסו סיתרו bS ונ6פמ י וסנ6ס נקעם ירךסיס
 סיס ט6ס בקיוי לכל עסותרס 6סנס לן וטסיתר( לס"ט מעסיו סכל למ"כ למס יויע ויצאכחפס,
 עי( סכתכן סזכיל ל5 אלהם. הרהר )סנגל(: כססס, ועמזיר סקיי(ס עתל6 סיס ל6 נקעסזרך
 עטס טעעון 6מ לקם פלס ליוסף וריכס סיו 0ר(מ6ע15ת ען וכפס ע6ליו עוגן סי6 כי לידסרבד

 ים ולמארב. ויטלאוי ויצוי )כח( שריכס: 6מ סמ3י6ו עד חגום זסיסיס o*~s 6ער 3רנסכע3ו6ר
 עוד( )וקו גל כליסס 6מ ויעלטו 3ל כליסס )לעל6ומ יוסף ויצו 3חטלומוי וסר6וי בסון, קצורמס

 והוין 7טגי %ע )לטיי(, זס onbn על נס ועו עלס מעסוך ולסטיר סל וסוי"ו כקמיססילפסיג
 סמעל6ומ שמלי ורעעו %לס, מעולס נקור זו פעולם 3י6ת על לסורות 0סעסך . כזיוי 0ס6לו

 , לוליקקלעגען( עss*r 16 וויטני ID3bb נעשיללפ ע6ן )6לם ' מכסף נמוכו יסירו 733נרקיס
 סו6 וס6עתחת סס3ל, o'ba~l טגי(ס סגיוליס יגס מקים אמתחתו. )בז( : סקל סעקל6 6יןונוס
 וליחל סכפף' עס כיסס עטעריס ו3ס oben~  בגבורת כלי וכל סעיסליס כוט6יס סגו קפןסק

 כל ימייטנו וכזפ יעל6וסו. כמסל כצמח סמא 3ע3ול 6)נמממ וגקר6 טגיול. 3טק יסיפוסטמיריי
 חומס מפיס דרך סעוגרי קמן סק ,סו6 ס6עתחת ולא )ע""י סעתנג7יס ו6עחחת )נטקיסספכךקיס
 גדול %רך blk~1 עענף(י בוכנת וס3י(עס סעפפו6, יסיעו ונס t"DS עתמת עד סעגיע 3סעס6%3רי
 ' לגיאות 36ום יעטו סל6 נעקום נס טיחו, עת נכל DnDN לס6כיל טיוכלו כדי ירךלעונרי
 לתרת 3סעס עעין עסכם6ר יוכל סחבות טלין לפי כבלסן ל5עמסומ ושיכיס לסעוריםונפלפומ
 עעל וסתפטפומו מתימומו ע"ס *עמחת וכקרעו טקלינה ל5 תערי לגני תורץ עקעי ק"ע()כגס3מ
 ל0פעיכו סס לגילים )שועפעלז5קק(, סנסעס עתנו לסיפי* סו6 טסיעתחמ עפי סנסעס.צאלי
 נסעם נסקרי לחלומם נ6עמחמ ויטיעוסו סעמפויי יקחו סכסכו סתנו5ס טגו סב7ול סטקנתוך

 מסיו לפי סמיפס, ען כאכ bS cnlk1 סתט6ס טק נתוך נע65 סיס מכפף 06 ומכסלר(6כילס.
 6מל 6נל ' מסק למוך סתנו6ס טיעם PDD נעת סחנו6סי עס סכפף 3* ס3טגי6ס ליוןיכולים
 סוסנ טנכוגס געור  3נירור ווי עז0 , נו עסק סת3ו6ס לנעלי bD'1 ס6עתתמ נתוך נע%ססכקף
 ססוnbr 6 גס qb לסזרס נ6 שכתמס 3לbS 73 3*עתממיי סני( ונס כפפיי סוטנ 9bb לכןטסי
 לסוכומ סו96 "וסכם עלות מוסיף כ"5 53עמסמו (1DD 6ת ויכש 6על ל5 ולכן , 63עממתיעונם
 עישה זאת טה )כח( : שמנומס נעלי עסק כסקוס סל6 וסוסתו אקף תזרם טדנלי ספלגמעל

 חתרנותו ינגע ולטון עליגו' למתעולל 6ל6 סוסנ סל6 זו 4יפ 74י לסמאנו פירט9י 4האלהט
 וען 3עקיפיס, עלייתו נ6 כשלו ימ' עגומיו על סמלעעו לפי"ז 7ילג6י נחונק ל6 ס' עניי 67עי(

 עוססקומ ז6ת ע0 עלות כי שסלי ול"נ 6גחגו. 6טעיס 5גל טיהרו עס עי"כ טכסו 6יךייסיעס
 עליקת על ועממועעיס מעסיס סיו נממלס ע5עריס, סכי ומס ט6מריו, לעס עסונל שיננונתגירו
 עקכס זס טלין לנס על סעו ועיי ז6מ! עס עז"6, 3זס סעכווגס ספ4ל על ופ5פעריססכחף
 3ממלס סיין 6ת ע4ר(ס ס7%יקו וכעו עימי כגגי עיס עריס ל0פלע ז6ת סיתר( ס' ע6ת36ל

olnbלפלנל ססיהסו ססס ע7ס, כנני עיס טנפלעו ר6ו כי י שמינו על שנתכו 6טעיס שגל 
 טעעון וכן ' ולעמסי לכול וכטלכו לונרגליס סס כחם7ו כן לנול סססליכוסו וכעו ננסיולעתיק
 6עתממ 3פי סכפף כע65 כשסל עמס כן סעטער, גנים ע6ופר עמס כם6ל בעכירתו מעיקרטסיה
 סיין 6מ עליסס ושדיקו י לי(ס שת עממם ס' יד כי טניגו 3פכירס סעיקר ג"כ סיס ססו6לוי,
 6ער כה( )נמענים ומנס ; עלינו כסטגסס נSJb 5 עקרם פועל זס 6ין לכו,, שלסיס "עססאעלו
 ל3ו יזעף ס' ועל ילכו DS1b 076 qSDD לפ, 6ל0יס עט0 ז% עס ע5עלס על יכשלינוקד
 וכעלי עתונם 7ק6 יותמן ר 5ענס ימ', עיותיו SD סי(2לעעו 073 סעפלטיס כרעת לעמו)עקלי(,

ע9ס



% מג %בברישא
 ליל סעמירום ע"ס סיין, 6מ עלייתי -ט%דיקו טני6רנוסו, נדרך י(עקר6 טונמ ט0נין כר06ע'".
 י(עו%א כל 6מ לו הספלו כשנ ונייןסע אחם. דקרת נ4 את )כפ( : ק כרטס דיכו 3נער6מס
 , סצ לנס SD תעלוס ול6 עתמל0 חומס סיערו ovbS bS~ סעז7עניס 7נליס 0ס קורומ כי ,מומס
 נסיו סני טליסת כפלס, נחמי ומקרנניי עעועלמי סלמי n'blhnD עימיי סי6 דמון יקצינו מןכעו
 יושרן םנטא לםגטח הקירע עם ומנס ע6מריר(סי עליי(ס נ5 כי גירך קרך 6סר סטעיס, עןנ6ס
 סס עו%א לטון 6נל קורות, לטון שערו לכן , עמופליס כלתי זרים 7נליס יגס לערנליסיכתנם
 ייייסעי סערגליס לטני ס*ירע כעו כומסי קוים ועסווצריס טנעולס נכוסנ ותפויס . 7נריסעל
 י יטרח צני תפכי כעונים ייקרן יוםכי רוב ימיו סל5 קסטל סיס ל6 ועונ סיפן ערדעת 6חלכי
 לכם'ץ כשנה. היו ע4י )4ו( : )70"ל( עו%ום טס 6עללכן

 כגף 1פ6 כולן וי(ר5וי כוסמת סט"
 bDD9 נונלכ* סיו עלי למכר חוי סיס לנגריו מנס כלן; %רוס ויוכתף י(עמו6ר ומסילנקמרומ,

 וחסיטמ י(מעלוס לטון עלי עלת למרם מל לכן טנסניי.ס, תימס לחקרע כלגי( ען סיו עלתלממריי
 )עייכע י(עעלס טמוני גניו על ככוי סס וסוט נמרועסי מלסיס עפ כלני(, על עלים ו6םכעו

 יעיי בעטן כלו כעו וס6סיססי ומכליון 0י(עזל על כלס, עטלם כלכה( ותיזת45כליגליכקפען(,
 כנר וי(חסוניס סעעוליס 3כי וטעמו כמסלמס, לג'ז ננקום נסוח ססלויס וסס"6 נטיך,כגלות
 עלי: געלת י(עסמ6 לכן כלס' לויני ורציתי טסחתי *מל צונעת כליון, לירי 1631 לידסמלכו
 כקלסי טסות ינלי ייחולי( מרתעו ל6 כי נחס, סחימס תעית, ל1ם 6ין תמית. נם)6(
SJb4סעלסע6רנען )סיר 6נומס ננחלת סוריסס לנלי עסיסו י(ס כסילו 5וסס סחסונ סעימ, פ 

 וכגל שחייי טס סעס5 ע6י עשו( )עאק (olnh בסעיפי מקפול ינוע טתרנס כעיןעל6כעען(.
 סרלכשנ כ6ן סעימ ונרכס tcmin סירהבו ~Da1D3 העע06 כל כעו ע7ועייס, D'SDDעל*גו

 ט חי, 6ני יצעה ס6ח"ז טנעקר6 ספה נעלם פינו נ* יזעיף עלם אח. 4כם נעוד )י(נ"נ : כן ל6 6טר7נריס
 סגופינו געלם כס"* ט0"6  לסג07 לק אינו צפן שך1( )י3 0ט6ל0 0א סו6טס

 גמול "3דל ים אתי. דמעי שלחה )ה( : 6ח לכס עוי *טל וטעעו י *טל עלת כשקוס טסו6 יו"כ()עזל6
 עיכי סכי ים כי יגיח, נקוף מא אין פכנו ורתח ייך סלת צין נסיףי נס"6 סלמס לטון3ין
 גל6 ינ6 ו6ז לענדו 1760ן ייוס (9bh סו6 יותנה %י ונקסימי ללובי ob , סחלעי %ויי obלווי
 6מ סלח )גי6סימ(י לנוסיך 6רן % סוג )ויקרת( סעז3מ Sb קל3 61"י1, ידך סלם ועזםס'א,
 ערלוי 7נל לעסות glk~b1 לעסו 6ל 6ים יבוס כנטר סוn'Dps1 6 %וגי ונוי , )סעומ(עעי

 יזעום,
 החייג )3עיגר(, לגנומ 0, סוני( ס'ש( שאליס t~Sba כמטי Sb קרני( סמיי מנער סלתם %ןכעו
 סגל 6י כעו % ס0, עי עלות עורכנמעסמי מעלס 0עפלטיס DDIS רפוא. )י1ש ססעליס: 3כל נוסגז0

 ובתוליות %ן ערסי י וכעיומל סלמון לתיקון כק מעלס ושין , פי( 6יס 1DW1 מעקום על מי( שקלס לתוןפתיך
 6יט6 לטון כל למתום 6ין ולנעתו וליפותי עי והו *ומ טס לסוחף %יכיס ולריאק שפוטי עי ל"נ()כ"ז
 ושאגיס כעו סלילם, למון לפרסו ים 6י כי לס6ל0, פלוסו טלין niwipn טים עממה 3מי6 סעקועוסככל
 6ין 6יפו6, ועעס נייע( ככיס bS7 טס סחם( יעאם נעדהיקיס %יר" סי6 5י  7עלמ b"S) )עטלי סכר6י
 כלועם סיימ %ן ל6 עעעו 5לן ניקרי סייס W1D'b ל69( )6יונ וכס5על 67( )ניכע %ן *ינו סס7נל %ועלמי(
 %ן סי bS 5ל0 כלועל ע"ע( שיסעיד י(ס blD'b 6ל0 לניי נם5למי *גי סן וכן נעולם, סיימל6
 גירך ישעל ממלם י( )סופפים ס*על 6סר פיך h1D'b וכן רסנים. ע"ם 67(. כיכע ושזרען)זי6
 לעסוינו 6מר יגר כ6ן 5ין יעעו ו'( " )עטלי 3כי 6יפו5 ז6מ עמס וכן י*(. כיכב)וו"1 כ6ן שיגנו כלוער שימי( ני(מלע לב% וסוקיף עקום זולם בעקום עליצות לו ים כיילו *י'לעג
 כק לעפומ 7נר סוס כ6ן 6ין כ37ריכס 610 כן 06 עעוי ז6מ b1D'b כן 06 כ6ן, וכן nbr.כן

 כסף. ומחבה לפו( : סאו( לאג מ60, )כי 7עפס 6ימו6 יויפ ונעם 7עחק, *b1D נעי עע1עז6מ,
 סן לתום יעקנ כמעורל כאר נמחלה (qp' עטנס נלסון נכלל ~blk כי ן סעוענ ייתקף כ5ןסטעיע
 1Db~k סער כמי סעקני( 3כקף תכיס פי טסו6 קכוס טוסו כ"5 עטכם כסף גקכ6 ל6 ססעלשחקר
 גס וגתתיינו י עקנ0 כפף לסיומו תכפל הכוס כמימד טכנר 5מר 5עגס י סעוטנ כ40 עוד 5מכיו סר*ולכן
qp))עסני4 כין גקל*ות 6ל1 וסתי , שעוסו וכסף ו עקגי( כסף כסף, עיני סגי כ"6 כ5ן *ין סנ0 , סעוסנ 
 , (qg עסגס כקל* סעקגיי, (qp כעכוס סעוסנ כפף מכוס סטין א9 געל7פר( )לווייעלליי5כסף
 חמרנו. ח"ז )יח( : 6חר עין טל 6מריס כליס לם"י סס" י עטכיס כסף כמולי יו'7( 6' )3עזל*כעו
 בגינו )כא( : )לע"ב( כולס ימד גלענ ויעוסו גיתו וכל 6ניגו נסם לססינ הוכל לסלמס כוכלול6
 ו60ר , נעלון סקו 5ת עירס Tnb רק פמס bS לעעלס ניקר5ומ סענו6ר DS' ונפתחה. הטבוןא4

 עריקים י(ס וימי ככמו3 3ניתסי נסיומס כ"6 נגולון נפלך נסיהם נספקס %ה עסו ל6מלסיס
 *עתחומיסס פתחו סנעלון לצער עפיי(ס סקר סיו5י6ו ומלילת וגף, נסקו כקפו חרול 5יס וטגסטקיר(ס

ועיצו



 מד מגבראשוית80
1b5mי )ג*כטסערנערגע( *ולח לעונתי ללין עע5ל מקוס מ' %ן עלת עלת ס6ין וימכן , כסמם 6מ נס 
 71י ונ% י נס ילץ %ק כעו ססתע7ס על נס לון מרם כי ; 0תעי7י עוסנם גיח כ5ן ע"6נל

 ישו(, )ע"ג ק5ו עלון אט"ס כעו עלון, נקרם תעיני סמכינס עמכן מסיס סעק7ם צית וכןימלונן,
 ליוקף לסורומ מרעי, דרך ווילון ניחס עלון כוגומ סמי לכלול ניילון עלת 19Db סנכונסאפסר
 תלתו ג6 ל6על עליסס לוויו על עגול לנלי , נשך כספם 5ת 6%ס געת לע5ליס עיד מנוטל5
 רצוי סיס כן 067 ספיתם מסך כורכמו פס מי  6ין חי.  היורנו  לכו( D)th: יסיכס  כלתיסני

blbn)cSDn 0סלוס, על כך וקמל 0חייס על S~b 60מ" כעו ו50ערי סמולי סיפך סו6 כ6ן חי 
 ום*ל ור(ס7ו0; סנרי6ות סעכיגס ממלים, רות לסחיכם יעקנ, לום ומחי וכעו ח'(י )עע3 זסעמולי
 כי י וססעסס 0געיעומ גחיי 0טו3 כריקומו על והח"כ , 6מו וס7ריס סכגיו עס 1DISD עלתסלם
 עוחלטיס O'WDDS סעומי סם ולעיר נכור ונף. והצעיר כבכרתו הבכור )לנ( : חי" סל כינס 5על טלמניס

 bSD לסכו"מי סנדול ס3ן וסיס סיכורי ויגסס ר6וכןי מנכור כונו גמומלט סערךי עעולפעעיס
 י %עירס 6ל ס3כילר( ומפעל כעו 37לי לו סקנס D~Db ס*מריו לולס סערך ועש , ילי ל0סק7ס
 עענו סג7ול .ווי עס סערך ע"5 כ"6 3עומלט סל6 ולעיר ונ3ז0, 6גכי לעיר כעו עומלט ים u5'?תן

 ל0מעגר זעגס מגיע םל6 תינוקת עדיין ס5עילס טסיתס 5"6 סלעירס, *ל סנכירר( ומקדר כעו3יעיס
 סג7ול0 6תותס Sb נערך 5עירס מנקרית blh ס3כירי(, עס נסוס וילים כתענר0 מסריוליליי
 %עיל ומס-נכור כמרוכסן עי% עסו 5ל נעלך לעיל סיס יעקנ 5עיכ יענג ולב וכן י נסגיסעפג0
 יטע סעוחלע סנכרן ססו5 הרקונן מערער סיעור 03כלמ יסיט תומלט מס סיס קילו כ6ןס6עור
 כם7ר טל* qb יענו טניגיסס ס6חיס ס6ר 6נל 63חרוכס, יטנ נעוחלט 50עיר ססו6 ותיונןגללם

 ס6חיס סקל יטינמ 70ל על יקמיר סל5 נסעו7ס קנ"ט יוסף יטיל סלעם אכן ל6 וזסתול7וססי
'DSככור כקל* סעעון גס ו0י0 טערךן מעות כין ולעיר בכור סס 03כרמ לכן ויינערומ, סיקוס 
 סקפיק ול* מול7ומס, כסיי כולס 6"כ וים13 כולסי וכן יסוים Sb כערך לוי וכן לוי Sbגערך
 סגכול סל73 עסעעותו סיס כ3כולמו מנכוי רק *ונך ל6 סלילו כלו, ס*מיס כל תולמות סדרסיו7ע כמל* דגר ל0ר6ות ,,qp כוכח ססיתס למודיע כיעירתו, וס5עיר סוקיף 36ל כבכורמו סיכוללוער
 עי למכיל ים בקלות כי כ"כ, פל6 *ינו וזס כקרל מל6 יסכו ס6מיס כל ומ"ר ר*סוכס ימסל6ו3ן
 לעמס עעעלס יטי3תס קדר טחוסנ כס7ל, ים13 הכולס לוער %עירתו וס5עיר *על לכן סככור,610

 )7ער וסגריר ילטעקטע( )7ער סנכור סעתרגס זס ולפי עוד לטעום עקום וקין לעעלסועעטס
 עיט 6לטעלם זיעעם פעל0ילעגיסם ג6ך 6לטעלע )7על סגכון תרגועו 6עגס ננון, הינויינגפטע(

ODT)ונטל .תינ"ע משאת. דשא )לד( )לס"ס(: ייכגעלן 
 חולקין.

 3תכחוע6 וכ"י סתול"י עעל
 י"*( )ם"3 סגולך ונם6ת וכן סעו7סי מלקי רק ל73 עתני נטון פילם ל5 נסעו7סי עכומס3י6

 7עלכי סעו7מ6עתורגס
, k-rm יסערו o'nDD) )מס מגמת טעס ונ"ל 6כילסי 6ל, ס6מ 6ין ל"ו 

 סגפעולת לפי , *כינס  סס עליי 0וכמ  סוימו  ווע5ייוס 0ע*כל מתנטל 33מיגמ כי 50כילסי עלזס
 כעו ל0עחתס, 0יועות פעולת על יסתם "כילת ולטון ולהנויי לכליון סע6כל גוף ילךס*כילס
 כל כי סננעלימימי תכליתו גנחינת ס6כילס על סוגת 60מ סס 36ל ; 6ויגיכס 6לן *תכסותכלס
 עננ7רגמו ימגס6 ענע"ח סניכן nm~c גי סל6טוכס, ע7רגתו )נפחימומ מס עדרגס ימגם6 סכ6כל7נר

 עי"כ יתעלס לידס סגיכל סכע"מ וכן ננרי5ס, חסונ יותר b~cn וס"מ 6נר ל0יותוסמחומס
 )ננחיגמ o7bS ניכל סע6כל כסיין ונפרט 0נרייסי לענמר עסיס חלק לסיותו 0סמיתומעע5י*ומו
 )עע"ם ס' לפני כהכל וסע6כל יוגרו, לע3ו7מ מגורס סיותו למכלית רק סגוףי מוער 6לער3חמו
 י עעלס סתרועעומ עבין ס6מ למון ס6כילס על סוכם לכן  ירכס(, עםלח נכל נוסעתמסנר5ס
 ע7נריס העורס מלקי על 3זס 0עכוון bD'1 וימכן תרועס. 3סס סנקר5 ס' ננעלתי להאכל7ו)נס

 רק נ6כליס סייגם ומלניעיי באיקס עניני סעורת( חלקי על סעכוון S~b הנטיס, מעמס ככנרייכל וכי , ע6חיו יומר מלקים חעסס לבנימין יתן לעס יה"כ ומיסי 3סר כלחס לסם3יע, כדיסכ6כליס
  3כל15%  ולמפנותילתענוגי

 ob1 *עממתו כמי *ים כסף לטוס ,,qp 5וס לעס סעפרמש יסמכו איש. כסף ושש )א(מד
 עעט עוי כי קריך, סיט ל6 סכקף 0ט3מ 36ל לממנולס, הריך סיס סגניעסענין

 ונ"ל ג7נריסס. יעויין כללונו, וזס3 כסף למס ליחן יוכל 161 6ליסס, ויתקע למזור עתיייס0יו
 ססס ס' 7נל לקייט כדי רק סיס ל6 *מין עס  יוזעף  0מנ0גרמ מלטי כל כי זס לפני ס%נו6לילפי
 כל ומסייכס 6ליסס יתנכר י ל6מיסס omblnncc3 לנס על ועלה 75קתו )נדת וע75 גנו6יזמלוס

 כסף כן oa סמים זו לקבס 0נס סק7ס. 3עס כע3ו6ר וגיולי לסר 0עכסג כפי רק0טמחו6ותיסס
 נכל כתקייס ל6 זס כי ל6ל)נתו' יסתמוו כלס כי לו יסתיע סגנותי מלום לקייס כדימגרס,

 , כנסוג סכנו7 ונלד , יוכל לסנר ניו "סר ס6כטיס ס6ר גס עסו 6ל0 כל כי , דליוססתמו*ומי0ס



שא מרבראשית
 כקף לוקף מש ים מטעמי, mnbh לחרך פנעש ושיומס 3ו סעכוון 1nwSbS 0אמו6ס עניןגי

 6לעומ 6ל תגיעמס סמממו*וסיי(ס ונסקייע0 ועסיל' כסף bSJ ספוקיי לסם ונחס , טנרס(qp תעיי סמינ לכן לסניו, עיכס סכנע' זו וקין ומתכל, עקד צירך סמנו06 לידס 063 0כספגוס'
 וימכן bx" t9DIWS יוקף כינר העם על עוהנ יטיס 16 דבר. אושר )ב( : כרוי 73לךמטיפיו
 טנופנו עם ל3כיעין תמלח יוסף הסתיע nDnwb) 11W?)S סג3יע טיעם על י עפו סינר עלט10*
 זל6 עקתנר תן עטוי נממס 6מ יתכו 6ס י(שמיס 6מ כסוס לעען סימלי כק' כעחכרלעטתו,
 60יטע( סער*נרעיע9 על )וויל סעיונר כמי י3ר 6מל DDS1 מעש bS על 3כיעין 6מ סילסליסכן
 תטש כ"* כנקוים. %וי מלמון סיס כנגיע 6על ל6 ו4ס לנגיעין, יוקף נין ססו6 עמליוועונן
 כלייחס מזגל )6 כלחל ואטית. ומישנתם )ד( נלשין: כיייעמ סגעפס כיון התייערי, פורירך
 לחוק עתך 6לי0ס סגעק ול6 תניסי 6ל O1~D עעסס תינל 6ז בלידס ותגיע ממסינס עי737
 וי63 ע"פ וכע6ערס לכייסם. וםל6  3י3ר 6מר 076 יכניס "bS כיי סגכ3ש פסחו ולועלעריס
 ל6 סיום ומוסו )דון ל3יע0 יום כל nb5S סיס לעת טסי עתנו וסו* יוסף נימס וסמיויסויט
 יעומל ל6 ישתה. אשר זה הלוא )ה( : 76רני( )ל" סעלליס. למני חסיו 6ת לרייס סל6סלך
 יסתר( 6מל 0ו6 טנקסתס זס bb 6על לכן לקמומו פסס ייוע כילו עעי(ס יגל *גל שגביעניגס
 לעס טלעמס קטמי וימי רך 7% נ37רים הומס גס )נילנךס( מעלו ולנותינו )רעתן(. בו*לוני
 כמליס עיי יצריו סנתמלמ %על אס לך, מא גו פיתי יחמי( *סל ש 0ל6 קטם, זס טונסממס
 0ס)ילס עלת %ן 0ל6 עלת טפין לל לכן חרס יהלל קסיס אריס לך 5ין )קסוסו, גו67יסייס
 לעגיל ע0ל06 0ל6ס, זריי ען 0י6 6נל )וו6:רליה נחיות סיגל twbS סנ6 יאיעי( ס"6עס
 י 0ל6כי עת0 6ך 9"ז( )*יוכ חהס מעל כע5* וליעמי שעלן( )ווייע וספליי לאוק סענינסעילי
 עלמי, כל ססיעומ חגם טעם, סו6 ומנלי לפי r)P טעלץס עד 076 3כי עמ3למ י(לחיקניכלועל
 טס סו* זס ועלס - כעליו ערמומ וסוקל לו סעיומ7 עעקועו נסרחק סו5 סרי סנ6נד יגרכי
 3עלכו יקר יגל זס 0ל6 וטעס ל'6( ל"מ )וי30 0זס כפיוס נחסי כע"מ וחמול, יקר דגל כלעל

 לועל, וסוסיך 0מכיוערסר(עם(. איין - וו6וריע )עכטווענ7עט ל36ין וסלך וסוקלנמרפק
 יסמם 6מר סו6 כי תמעיטו, ע% ע*ו7 מסוד נס סו6 3ע%ומו, יקל 7נל סו6 וטכ36י מסוקלטס7נר תעלני

 D'3W 7נר ס%נ7 עוייעס וכקילו רכיסי יעליס מס עעי(ס 37ריו לטסית זס 73רך סכם נוי%וכי
 ולפירום כפשני ע6ער ססו6 יורר( זס ס3עלמ וסרניפ לקמוי עי לסס יויע S1b' לידס וסוקל76וניו

 יוהב, כעאט כוגאפייי 0י6 0ל*ס ע)ת מיקוף ססס"6 ויע סעפקיקן לטעם כקן עקום 6יןסעפלסיס
 עיסת ואנייה רנומינוי 3דנלי טיבוע לבלן סטעעו ל0ל6 כתו וסוט 3ממלתס WS"7 נעקוםוסו*
1Db9 כללק ת% , 0סWbD לעולס כי ע5ע0 מכעס צונעת שעלוז עעמקל סי* 0ל6ס מי3מ כי 
 %3י %ל מא 7'( )ניכית ויאי(ל6ס עקוסי נכל ע)עיל תינסו סלמס עם6יע עלרע גיוס0כניגיי
 עלא ולסישז מחומס, וי(ס"6 רסוק לטון סלמס ען מרסוק ולל'ס יוכס ור' 0הק"ס סר6סתיס%מון
 3ין ערדעי גין ור(תרסכךת הממסעות ענין סוס נמכיסס ושנכוון מלוס, לעלס כנקויתט מוסיבלוק
 סלוס מגך3 %3 עעשס מאירוני ם*ליו לעס חס 3לימוק' טיליו לעס סעעגו עעס סוס 6)6זעני

 עד יקר כלי םפ6 החרי ספנך6, סעס (ah9  לכעסו עניקי 3יקbw 6 ינחש. נדיש7עסס:
 דייו עמל 6ין נעירת( סעוסל כעובי כעוני, 6סל 6ים ינסס גמם סעס וכן עגולו. פי גוילמ 4יוי טיטיגנו עי עבורו ולגהוק המליו עלחסס יעכע ל6 ערכו לגוחל סכס סתיימו לכליסשמ7סו
 י מכספו ל* כנת עגךעומ 7נט6ר ודע סגננ. עיזה פיומ6נו עד נעקתריס ועל73וק נע9עוכיותעלחמט
 לתרנעו מעם זolpn) 0 ורק כענריי וסניפו 6וכקלסי מרגעו ל6 3יעק3 גחם ל6 כי bDIW1'עעוכן
 כפוער נו יגמם נמס כ5ן סעסלסיס וכמילוט קסם, כענין לפלסו 04 גיח6 )6 כי , נסוקס)טון
 עעמ0 עי, עס סננני( לנלות כי נעטרו, לקומעיס ים6ל *ו ונססי קנס עיי 3ע5עו עליויסקול
 ינסס גמם פכמנ, סל5נ"ע ס" גס יקקוס קקס לוער ר6וי וסיס עגמם, סעולמ ל6 סו6קוקס
 עיניו סעליס והח"כ לסניכם ימניע סס ונטוכס , נכניס 6מס 06 ל7עמ נו 6סכס נסי( סו136,
 6תכס. יכמס 6תכס, עלת תחסר ועור נעמיס, יכחם ל6 עגל כלטון ישלשל קסס *מכס. לגקומכיי
 וריש* טעס. לפי לגימס סנ6יס 5מ לככזות עעל0 טנסי ירך וכי ' כעני 6מר 6ים יגסס סו6 עסגס
 %גהקתי כלעס ושנכון טעס. טס והין 1nSDW, מנד) תענו סנסמיימו כיחום לו יס ינמס' כמספי

 סלעיכו ע0 )מי נייקס ל'כ טעגינו מכססי, 7ל6 נלקו כימום סס 63ור לערנו כ6ן Dlp)1bוערגלי
 דויק יגל לעטומ טימחילו וקורס לילך, otb5 פרס ס5לס, סממ*יס כי ח"ו( ס"ס)3סכסירין
 16 עיעיגון 63 נכמס 06 נורק גירך, יפקיכ~ו 5ני 06 עייו, עקל נסטמטת עפיוי סמוננמילמ
 ויעטלסומ יאלומ ייטמע מ% לי(ס אין סעגיניס ען וכיועס סעוסא מגלוף נויק נמפתח,ססועל
 )סעפנו ספ שסורם נתגונן Db1 ' )גע0ייעגיקק*וגעעמוכעל( , ססוכס 16 ופלכיו עעסיו יתלפתעס

סס



 מדבראשית81
 ססתיקס נו שעשון טלין לאל 3וי עיקרים כעעט 30ויקס ט0וכ*ת נעל6 ססתיכף, טסול6מו חסי00

 סוגם סו לטתיקס כי לטתוק, עקגיעיס ורטט טעחטנתו עד 01ע7כ, שקילס ססו6 ע)ע0כנתינת
 על יוריי מס טלס *גל 06רן(, וירוס %ל )וכע"ס נעור ולטן נחמן סתיקס טיורר4 תוניסטס

 פנום5 פלפו טפסלק שמפת טהשק סלעו ריק ליונפעלווכוכגםםפיללק(י  וסנודקת ס3וסנםממיקס
 סגסתיקתו 0ו6 נישסוך *גל י מניעי PDD יתום טום סכום* לנין ניכו נסטר סל6 עד לנערימענין
 לעעט0ו, 7נל לסוטינו ינמר ירך נ6יזס *1 י7נרי טומן נ5יזס ולג7וק לגחון עמסנמו נסכיעיומעוחק
 י ורצוי עמויי3 יותר 13 םססמיקס עמ ים ופמוינ סל6וי ג37ור qh ר"ל לחסומי עם *עלע8ז

 5יג0 זו 7סתיקי4 סנוקך, 5ול עד וחכיט עמטיס זעמנו 610 נסולס יום ז'( )ע"ג ז0ועענין
 *נל עוק7ס, סיומל ע'5 לפריס כקוי 3ס מלויס ס6ועס ס5לממ סכל נטולם כי ל)וגימיססיקס
 ללקופ יעליס סעס סיו כי סינר, נסתפרקס כיק חערון למס סיסים וס3וחכתי סנו7קמ עמיקםסי6
 ' ל5תית סמיקס *יגס גזם גס ח'( )גמעיס סעס לכל עחטיס וסלוייס וכן מפקס. ויגוזו מטללען
 על ע0ס עוסג 85ע ועו% , עעסס סגלויס סיעחהס עס שרולס עלוס  D7b סיסונע *מסל 6יכי
 התקוים מריוס י ונורקת סנכרנת טתיקס סיD)Wb 5 כי , מנכי ען לסמעכנ וימרלס י 0סער0מוע

 טתיקם 6ינר4 זו גס עחטיס, ו*נמגו נלע7 רעות לכו ת"נ( )ע68 וכן לצוי. *ינו סנפילסם'",
 סי5 6נל ollnb, 3י7 םלסס *מ לל*ומ כלכל נלעס נופרח כ6ם נלנס סיס סמק נלי כירינימי
 ועכלל עלחעס. גס על0מנרומ ימס יותר נוס ססמיקומס עמטנתסי נפניפימ ונויקת סטמכתסמיקס
 עס מ" סלYU 6) כ"ח )ת)ו0 כ-yc טננג7י 0עטפס קום מס שול ג"כ לגו י% 60לס70גריס
 לאל חסןי 3עלמ סעכוון געגעו ססו6 לוער נוכל יכמס גגתט כצן *וגקלם ולינרי מוטן עלתסו6

 ' וסמעיס ס6וליס ט3תוכו סכלי ז0 כי עעכוי לסעגע 16 עס מעולס לעסתו 06 13 ל73וק סיכעיןכלי
 D~b S1hDS סכין כטסכסן 63וסן *ותו, לעסומ ל3 לתכעי קויו גל0 5טר עליון 3קו7 כעסםסיס
 וטעם סעמוקס. על ס' עע 3כתbb 3'1 עמגלם סיס עיד ס*וונס, הנערכת סיעודים ססטייס13
 3ין לס73יל עיחריו סכו"ן נמלץ ונכווים י רעכטם( דעה )ג6כזוכונג סעסמט נריקת סעעפטיחסן

 לחררו 3טפמ6 עוטעס כשריכס עלס עתה. גם )י( 5ונתימ: סק7וסתו סמן ונין סונסניליס,נתסיס
 מלסי זס, 3עקר6 סנ*עליס ספירוסיס לכל עסע7 6101 סוס כן עונלמ ולמפרידו C1nD עלמעס

 וכנר י נערכם סו6 כן עלת 5ל כ37ריכס עלמ ולמכר נטפחתן עמס לי4טעיס רמוי סיספירוסס
 ומקל ק5ר סעקר6 לנגריו *פנס סכגיכ0י עפ"י פוסכס יסרס וסוט רוו8ס, ממכס r~tDממעורר
 סעניןי טווי על יורם סוס כ"6 3יניי4ס, 730ל וצין כל7פיס qbi גס טעלת *מרי ת"ל3לטוגוי

 76רג0 וכלמון וכס"ה, ומוער קל כענין גס וגלת יסים לס'פ(י )נע"ם מעגין מל6 על יולסחס

 עקועומ ונכעס רם"ק ע"ס 7'(, )6יוג מוער גתי סוכני qb כעלם וועכיגער( SD'D)פיעלעעסרי
 ססחמ על oa עלת יטעם וכן מרנתי, 6ותכי4 גס גנלק כע"ס י סקו7ס סמך על גס עלתיורם

 כ"5 ומסווי ס7עיון (qa *יננו כינריכס סל וכאף ימלוןי סעס 6ת וגס געספטיס ככעסומגרעון
 כן כינריכס אעמס וטעס לך, נתן 6סר ס"6 כהרכת סל ככ"ף , )סערס"לטניםםעיקםיג( ומסיעור סערךכ"ף

 ונכק רצוי לע סוס כן נעעיקם(, ושרעע יעגגינען )5ייכער כעת ע37לים ס*תס ע0סא,,לסי
 פססנה פפטיכס  הכפרז 5"פ  סת%יקו ע0 לסי נזמי 01עכוון 7נרמ, 5לסח7 נגוס כן כעוסו*,
 י סו* כמפוך שעכס 6פרמסי 6סר כוס ג7ול לפוכט ריויימ יירכס  נשפפטומיסמ' סיס 5טרסכסף
 nlbSnS p~pD ושע עספטוי על מעקר* טעם וגוס 9DD~D; ע0 3כל מעוגם למקטיןמ0ל5וי
 סעי6 0יר6ס עפכי טת. ושחיו )כ( : *ניו נסס ללניר גדנלי cb~n %ס לדברי וקרובלעוגו,
 וגמילמ ונטול מפקק עכין עימס למון 3עסעעומ ים כי , סקל כקן יין ו63)נס )לס"י( עמיוסקל

 וצער עיתסי ניס 7סויס קדפ5ס ע7רגס 7גמית ע15 כל נ'( )קל"ב נעכ7לסנאי מ"מסע7לנר4ו
 עטרע, עגיי כפתיסי מסו3יס 7' ס'( )וכע"ז ממפלס, לעון 5ל5 עיתם 5ין וימי( ר"פ)3ונ87ר
 עתו לs"r 6 צערו תו' ס6גסיס כל עמי כי לעמסי ימ' *ערו ועל נכיס; לו טלין ועיופועל,
bSb,ונס נלסון ירכס עמי וצמיו כ6ןי סונכוון ג"כ וזמו מעגו b1D'S למרי 7עסתונע ,'wb ob 
k~D'D,עפסימ oh 73 לסווכר 35יו, נניס לו מסיס פעלמו עע7רגמ נפילתוDS SDD ;ו7ונעת וננוס 
 מפילין, ור4נימ וממך 6סי 7רנ קעיס ימיננ6 סוי רנינ* 67ער ל"מ( )פנמומ נתלפוד עביט זו6פילס
 סו6 לסערן 7ל16 ל7עתיס D'IDI'1 , 5ין לי 9Db1 , פר לסו קבעי י*נ7ו( (bSD לסערן ליסוצערי
 עפיוי טקר סו5י5 *סי 7רנ ומלילם ע"כ. כןי עורין וקין תמיתן זען ילילם מלכס קסנכנעיי
 סעלו0ז לקיים 0מעירס ובס ס35י7ס, פן ססעילס Dlb oh', למרי עטתעע לם)נרן עלמ6)ונס
 bntb. ובילקוט סעספיפ; דעת מסך לסועע 7עסתעע תפונס סמינו עונין *ין זו סססלכסולסיום
 *ועל 5ני 06 יסו07 6על כך "ל6 עמי וצחיו ברור סלילו 737 ע37ר כיסודם גחול olhספסר
 סס יסויים ס7נלי *על ל" ע"כ. עמ, וצחיו 6ונל לפיכך צליי סגירתו לי לוניל סו6 חי ע0ו5לו

מקד



שב מה מדבבאשות
 DDIS1 עעטימ, עימס תרועע  לדעת שמי, מרי 559 טסו6 כען 0ו6, גלול ט5יוצ 7נל 5נלטקס

 סו6 לטהר נומר נין נסגיל כסש' לתיו 6101 5ער העקנ ויותר. לכד: סע7רגס DS~D1סעסעיע
סוס ס6יכו כמופזת כק נעיניו חיכו 0עסוייל מלק אס tgbD גקכ6 געיניו טטונ סכסכה חלק06
 לגרו לסממ6רו ע6י סנים ננו נניעין סיס ליעקנ ורגם 53(, ש מנכי נסם6יכ )כעאס גומלנקרץ
 ע"י ויגיעומיו טהרותיו ענויל יסוים מעכס טמרי קלחו לכן מנימי עקלת וססימס 60סונסעקמתו
 יטעם זו ויחו ראיתיו. ולא )כח( עתר: קלטו לכן ולעכטול למוקץ ירכי( עד לו טסיו רעל3ני
 לעס לעס נתינת מ0ו6 כה( כאג )עטפטיס סגל נפט 6מ ייעמס וימס כמו עעס, לנמינמ כיכפלס
 bS מכס עי כי נעלף טסו6 לפעל סחכעמי כ* ועעמו ייעמסי 6מס כי מלמן ל6 וגרסק7ס

 כיכט(: 6יך )י6 למכי' ל0כ6ות סיסת7ל יעלע hS נחייס סיס ו6סר6ימיו,
 לגניעין, לעחול פניו וסלו לריס הכסיס סעילייס וען פלעס ענית סס סיו שכשאמק. )א(כוה

 קכ6 לכן לכולם, pwncS יוסף יכול ול5 יידחס מסנוני על רחעס נכמרוכי
  סיעם על יעלס ל6 עליו 0סי3 ורל'6 יענאן(, עעי(ס 76נר כי עעלי ככרי 6ים כל סו5י6ולענייו
 ע7ס. כננת עיה( סתיו 6מ למענים ססליס כגל כי מכיו, יחלו טסעשמס עפכי רק Sb 1'Db יוסף יפציעסל6
 על סעעס המוריש כי תהסס, נגעול ליחס לסלם כקרס נדרך טסיו עם יוסף שרצ פ בי שה(. זואין
 עס0 :6 טסיו עס יועף סעסס מס כל כי למסייע ל0ס, osn 6טר סמלועומ 6מ יועף ויזיל ככמור ,סמכו
 ונזילמו ולעליון %ון סיו וסן סמליעומ טיקוייעו ל'5 נקעםירך

 כעם'"
 עליון גזרת כמקהם ל6 סנ0 עי סכי( ,

 נטעם גס עליון גזרת מיקייס עד עמ6סק סיס פניו, כעת מחלו טסע5לייס bSIS1 ככנים, עטר נ5ח7כ58
 bS פי' וכם"י il'SD לנקם וכשניס לכל לועל לטוי וסיף נעקר5, מעיקר חקר לעצן למילום W"W1וירס.
 יוסף יכול סיס ול6 6על הטלו , עמנייטיס ט6מיו וטועעיס עליו %ניס ע5רייס סיסיו לחרול יסעסיס

 לכל מיי ושכשנ"ע b9pns. קטיע6 4סכrttDS 6 ונס סר6אס. כמ"מ עליו, סכ35יס כל לפכי מסמסלי(מ6מק
 סלעיך ימרת 6יך t1'SD 0ר86ס טען וכגל ל%0י6ס לקרוש וסירך עליוי סג5ניס כל סי165 עד t1'SDמשניס
 וימ6פק פניו וירמץ כעו למתעסק טעפלעיס לפי סו6 ס6לס 70מוקיס כל ומנס ס%ניס; לכלטל

S'DS)3"16 ר5וגוי כני 737 לעסות נפטו וסחוס וסמ6עלומ חזוק טענינס 0ען, ויתאפק צ"6( ע 
 יומר יונ סלfh~tS 6 יכריסע עי 36ל עגטס5לטען(; זיך , 60לעען זיך )6ן עעטס ועכיעת כפםע5ילמ
 אליי תולינו ספ" ישם( )יטעים נפטך לרעד וממק כעו סי06י טעכינו פוק פטרם לסמ6סקלפרם
 ונגפם טונ נל3 ססו6 0%ו7יעו סעונ %ונך נספחיך שיו מו5י6 למעךי לרעג כמממלות כ"לשוכךי
 לו סטגורס עד מכעס טלוע7 וכמרס"י י ונניע המלגרו כ'( )))טלי מנוגס יפיק 0761 וכן ,חמ05

 qeSb 3תותפת 63 זס כוכם ועל וסירים. רנן אפיק ס"מ 3' יום מפייטן 5עכ )ועזם נפיו.לסו5י06
 נסמסעל(, כין סיל"ף ססמרטס לכן )6ולקווע%(, עיט ע6%י מטעונו עיסי אפיקי ח"י()משליס
 למון )לעיען( סינוכ על ייעל 3ל"5 וכן , ספניעימ מחטני( ס5%מ כ"6 6ינגו 3פט ס37ורכי

 ע"י סננמטני( גלוי כלותר סו6, גלוי לטון אפיק b"tp) )עירובין bb~1 וכן )6ייססעין(ס5%ס
 SD'1 סעוע7יס רניס 5גסיס ס3פרסוס t1)SD סכ5גיס לכל לסמ6פק qpv יכול hSI טעס 37f'DSIור.
 ניכע זיך ק5גגעע )ער כעס, כר5וגו מסיס ע0 0046 ול37ר שסתיו עלס לסטיק ניכלמו סיסל6

 אבש העור עכוכו:')ג( על סעקל6 לטון ועיוענ b'h .1'SDW כל לס%י6 0ושך ו604ייקקערן(,

 ענוקטס טיטיגו כדי סיס ניגון oP3b טיעומ סכ0 עד ט5מרו עס עולי מטנ כי זס, למס ט5לחי.
 סתי)נסי ס"6 ססס"ר ובפטל )רלנ"נ(, סיעת ל7עמ 057 ולוס סי, שכגו ונ5ונמ , 3ניעיןנסטנמ
obעת סיחים סו6 כפטל 'ab עזיעותיו נתקו סננסל נבהלו. : ס5ל0ז סלרומ כל עליו ענרו 5מל 

TD1D1נ7סטי S~b מכרתם אשר )ד( ויסער: י5מק וימרי 7נלי, על וחרד כעו עליון לעמו סקלך 
 רק יוקף 6ת ויוזכרו ויעלו ויינסכו וגו' ויעכרו כ"מ( ל"ז )ויסג סכמונ לטון פסטומ לפיאתי.

 י ליסעע*ליס עכרוסו סס וסעלוסו עסכוסו oc סנור ען יוסי 5עקתו קול סיועו 6טל סעו3ריססע7יניס
 טורמת על ע5פיס וסיו יללמו, %עקם קולו סעוע 1SJS סנור ען רמוק לאכול יוסניס סיו ס6מיסכי

 וכטעעס ללול סימוך "תר נדרך לגוף סע7יניס ק7)נו עליסס ע5פיס ו3עו7ס עכמוק, טרדוסיסעע6ליס
 פעל לק עעטי פעל 6עו עכרתם עלת לפ"ז ס6מיס. י7יעמ כלתי ועכרוסו עסכוסו לעקמוקול

 ונק33יסי רק ט6ינס פעלים סרנם לז0 וכיועס עעיל0 גרממס טמירוסו ני עעלמס כעומת"נ,
 לפעל עכרמס לפרט נועלך עכלוסו ע5עס סס5מיס סעפרסיס 73עמ כתזיק ob וגס . שערקויף(7ען שער*נל"עעי ס*3ט )ליסר למעכר וסעקנגש סגורעיס וריימס 6מס סעכירס. גלעמס עכרמס עעסכן

 וטין עליסס, וסנים עו3ריס טפין ע7נרומ סוככי otD1bi לע73 סיסיי סי' 60מיס 7עמ כיעסנ3,
 לק5וומ קותו )נוליכין 00 4טעע6ליס כעכלנו קערו נמגמוע6 כענו6ל לקניו יוסף סיתגל0מ5י6ומ
 3ע5ליסי עכם'ג עיירות וניוסני 7DbS ענד יפיס 06 כי ע"ט. V'SD. ילך נסרקי וכ"ט0עי3רי
 סו6 כקל 737 רניס לעעיס מרכולם Pb סי6 גס כנען, PhS קיונ נקריס פלסמיס 6כוטפילך

סיוע




