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 אשמית
 סו( ואו )כנייגט ומס טניס רק סיו ל6 סנ6פמ סנעיס, טסיו ס6פל 6חל בטצרש. היה ויחףמ(

 וטסי מא י לס3עיס ססליפו קימו 3ני עם יוסף כלופר , וגו' ויוקף *פללכן
 *סל כ'( 1UW )ויגס עפ"ס לעסי נס מסימם לסונר לפקן ספססר פסלפמ *קגמ הסחו וכןרכיו,
 ול7ומ סרנם וישרצו. ועקרר4: עקר נסן סיס ול6 מוליד 6ח7 כל פרו. )ז( הסגת: לוילעס
 רוב S~b עלפו, סייס ומויני כפו יפיסי ס6ריכו ויעצמו. עעפיס: סרגם  טסולי7ו וירבו.כ*מ7:
 כנודע ססולדס נרנוי למר5יס סס7פות פעכין ויטללו להון והפל , )סנריה( ר3 פקפר סאעמוס
 : )רלנ"נ( פיס גמט סרן ספים יסריו כפ"ם סל5יס כקרצו וסינים י לרוב וענו t~VD1 , ססר5יספעגין
 : כלספסרמיס נוקעת פ% נפלת סני"מ יין ו3זס )רל3"ג(י ועמס 3סוליס סנפן* סר3וי זס פסס'b~b סל* פעעיס כ"6 03 סיס 1bW bS1, וסע~ס מלנוי סיס מנסס 3רו3 ס" 3ע% טאד.במאד
 ספיכוסו תכונסי ר3. 56יס *רך כעין ספ5ליס, פן יומר ופסע5ס פמר3ס סעי ועצום. רב)מ(
 ת3וגר4,ער3ס

 כי סו5, עתרנס כ"ל סו6 רב כי כ5ן וכן tnS,h עלים למיס ולש  סטליס  הני
 פמר3יט סיו לונ5ליס סיר7ו פחז otDlb 06, פ*ומ לכפם גסיו ועמס ירדו כפס טנעיסרסס
 ע~ימ עמן ועלס פלח הארץ. מן ועלה )י( : )ל6"ם( וכעס כעס 6ח7 על פסס יותרספוליייס Db" פסס וע5יס רנ סימררה *פר ולכן 6לפיס, tSb' לכפס סיו פסס ט3עיס לכל זסחרך
 1ס סא סקרן פן סל ופ"ס )עפפ1כטיייגען(י עליך יעלס נקלנך 6מל סנל כפו וסיתלעיספעלס
 פחס פחס עלינו יעלו סרס 6ר5נו, פרנסי יאל וימרופפו ימעלו סמלנותס פ5ד ועעפוטיתרוןי
 ופן כל עע"ז 3תגמופ6 *פרו לוס וקלוג ; ממתימם פסוע73יס וכסיס עמס פעם נרי ויגחכו גנויויפסלו
 סמכן פן ויתלמק ועלס נוס טפכוון סעפרסיס ולנעת ע"ס. , עולים מס סתמתונס 3ירי7סטיטר*ל
 ספקו33 סויעמ יוע5יוי 6ל יגורו כווכם עיקר מסל ולי3ליסס פילשו; לליס ענייםוג6ג7

 יגיר ע7 מסיו ע65ט סל6 ועג מלניס; סעג7יס ותקלק סע7ר 07ייע ורימוקסער4מתלקותס
 לפ5ריס עיר7ו ונטומן קיים 6מ7 מסיס זינן כל נרנס וכיש וספקי סענודרי עול סחםפסוענ7יס

bS173לפלך פס למת פכרימיס טסיו מרש מסים. שרי )יא( : ט"ז( ז' לקפן רס"י )עי 3סס טע : 
 חס ; ek~lsD פעפיקש טסיו סננם6 3עתס *חמס עגום לפען ר"ל בסכלותם. ענותולמען
 י גיוס יום 16 חים חים 6ו אגס סיס לוכלך ק5י3 737 כומנים טסיו סעכין נמחלמ סיסספק
 מקיטס מפ65 ומס לנכיןי צותו 3סע73ו פפכו נפרע ספלך מש ספם למרוע יכול סיס bSוקמל

 ינקים העילס נר5ס , פ3"יסין סלעוגין ת"6 מסים. שרי : )ללל'ג( עט7ס עוטים סיו ל6עיסר6ל
 , יפקקו כפו נ"מ( )תעליס פיס כפו יפ6מו , וע"ז פתמלפים ופ6מ פסס סלם כי ונזוין פ6וםלסון

 לפס ונפקס, כפו ט"ו( )ם"6 ונפם גפ3זס ספל6כס וכל ויסקי כפו 1'( )6יונ ויפ6פ לנעעורי
 יתסיס ou לסלע %זליות גע7ומ ימנסגו פזגס ומחיחהם סלע פענעס 6סק וגנזכך כע6קיססריס פגשי טרי עעס ויסים פלעסוי תקי לנקם וינוס סיפ6ק לעי פירסומו ס'( )6יונ Tpnפרעונו

סנקייס



 ב אשמות1
 עסיימ על לרם"ס סוגם סרך מס בפרך. )י( 65נטע(: )5על*כעוכגק15ללע ומסע חפ6 עגלשקיש

 כ6ן וטעעו 567וויטענקוכפט(, )6ונטער3רעכוגנ, סכי י3ל לי(תחיל מחיכיי ל37רסמקקוטם3תס
 סוג לעסוק כיי עדיין ססליעס ול6 נס טעומק עעל0% תעיי עוסמק טיירים S15PS יכול*ים סגין סקסות, עענו17ת ססו6 *חלס, על%ס למתחיל כיי גס עומק ססו6 על*כס ע6ומסלסדקינו
 עמלים כנ7ס עכויס כי כ73סי ענו7ס ס"שנוד עעס נפם ענוי יומר לענד וסוף 6מלמ,נעל6כי4

 ע3ו7מס כל 6מ 6תלו ענין וזפו סגפם, 6ת גס ונמלים לעל6כס עעל6כס ו0מפק0 סגוףי 6מרק
 כחצצר קטם נענויס מייסס 6ת טענתו זס כי עעי4ס, עסו לעוס ססתיס ומיינו לסרך, כסס ע73וימר
 רעומי סמי וסייגו נפרךי סיו סכי( כ73הש סיו סל* אעפ"י כי ענו7מס' ס6ר לו %ורף סיסול3ניס
 זס 3סילום טגימקו לעס לולך *ין ונזם קלוס; 3ענו7ומ נס מסייך פרך וענוים קסםענוים
 לסורקת מלכת, טס נ3כי1Db 4, י3ל 3ס3יל דגל ספפקומ על מעולס מרך סל מעגין ועזםספחוק;
 ו3ע7רס בפרך. לפנינו: עזם hJ'D כעו 9Dh, יטוס טיממיל כדי 6חי רסומ סעססיקמוילת
 ספירסו גרפס ל*נסיס. כסיס ועל5כת לבסיס בכפיס ttbSn עחליסין מסיו נמלך hn'bלגי(
 י"ג( נ' )תמלי תססוכות ע7נר 7מרגוס )5ערקעסרט0ייט( סחרר סמוך סעגיגו mb' עלסוןהמרך
 סי מ0עינ כ"ל למליסיי יוSD7D 65 סו" וייטנ אלהים. וייטב )כ( : טתעמי ונפלכיתiSw7 ,6גנר*
 לעגמן עעסן מרע ל5 עליסן כעלומו עסו סל6 ו6ף מסונמן, וקגל -פרעסי נעיני סעיל7ווולכנרי
 וירנ ע6תר כי דחוק, וסול גתים, לידס ויעם מח"כ סנוור עס עם זס תכונר ח3ר ורם"י)לי"ע(.
 נסטר וכ"מ וכנוד, ג7ולס על נופל ניח עוגיית בהים. להם ויעש )כא( : ניניי(ס עפמיקסעס

 הלסיס יכלו סכ5סר k~Sh" תמפי וסיס סי, לך יעם 3ית כי ז'(י )ם"3 דון 56ל וכ"כלטוגחש,
 עטפמומיסס סעסס כמיסי ל0ס ויעס blh נקעומ, נסס עסס ל6 כי )נל73 מעלך, גדורועלו
 רנותינו מרגזנו וימס נימס, 6מ לכנ7 עליסס 5וס מלוס ענ7י ועענו7מ סעעיס עעולתפסי
 מנזכר ס6לסיס 06 סעוס0 חי פי' ל* סמועסי ויעס עלת לכן ולוי'; כסוגם 3תי 63ערססעלי5ס
 סו6 נ5עמ ומעומס חפסיס-י *חוס עטם פרעם ממיססי על טנ סנ6תמ ונטיס, ונלך 5ולסניו

 הבן כל )כב( )רג"ו(: וי:)נספמס סעילדומ געלי על סג כי מזכרי מסיען למס ונקערסס"יי
 bb רנומינה 3סס )רשי סע5ריס על qb גזר יום 63חשו כי לענריס, מילוי (9Wb ל6הילוד.
 נעגורכסי לכסי %ה פס וימעעס עע7ו כתו כענוני 3כ"ת ענינו 1uns 63ומ 5וס דסעל ,ננכ"ע "מי חכם כע"ס לנותיגוי ליעת סכרעס ים סחרר* I1~SW1 ליסו7*יי 7ימיל7 ממנגסכ*וכקלם

nbr
~Db 

 תט0 וסו יעקל, 3ע3ול 5ריוי ס3י3יו ליעקב 5וס 5לפמ7י 3נומ 3ע3ול 5לספיי לננומ ס' 5וס
 עסס, לגו 5וס מולס וכן כעגורי, *מי, לי 5וס 5101 יסר*לי כני נעכור יסר5לי לנני 1rD~b*מ
 כי עטס היגנו 015 מעל נום* ו63עס י *ומגו( 5וס 6על ))נ7ל6 עסס 6מ מערוכנו ס' 5וסר"ל
 מייתר רפוי סיס יטר*ל לילכי כן לעטות סע5וויס סיו סע5ריס כין וכן ונקוים; מסכר ססס06
 qb1 י פק71מו סימם עעו כל נעבור כי יו7יעגו 1WD, לכל 63ערו *3ל עונו, כל *מ פרעסואו

 : סגזרס סימם סע5ליסעל
 מיטיס לטסם וסיולית רנומיכו, כיעס 6ח7 ויום מרסיס לטכס סילדמו לעס טוב. כי )ב(ב:

 ס5פיגס ולכן סו6, סוג כי חסו 63י3ריו, לסלם יתיתמו סי6 6עגס לכפל, ולחסחוסנם
 ננימס כסיומו כי בסוף. ותישם )נ( סו6: קיועי 3ר o19b יתי' עחעמ וכתי3"ע יצע(,הומו
mwלע"ה(: עליו וימחול חוגן 6יס יע55סו הולי לסגול *פסר ים *וסו ונטתי*: וויקי( 
 ו6פמר טסי רוח5מ עלך טס3מ 3עמ 3י5ור לרחון *ים יגו* על5 לעתור הולכות. ופרותיה)ה(
 ומסלח סעלןי נס הוסס סר5מס קורס סמנם עלר*ומ *כליס ל0רחיק טעיעימ פנר4 סיתםטוס
 וס3גייס סכלים על וססגחס קלות ענודות כ"* עלים שין ממונס עסרממ סי6 *עמס,5ת

 : וכויס ספמס ידי על ול6 3תכו73יס סתמו ססימס ויורם עספטיס( ריס )כר"םוככועס,
 ונלך 3מ כנו7ס *ענס כי 13, ותלית ליחור פעוך מסיס עלך מל  3מ7ר היאור. עללרחץ
 כלרם"י: התקרם לסירוס סליך *ין י3זס )רע"ם(' סיבור Sb י65ס ל6 ספק ונליפניעס,
 3ת6ל יומו סרסתם עסעעומו, סיס rb סילד 6מ ותרם ג6וור סיס בילו הילר. את ותראהו)ו(

 למוסיף לטוי סיס 67יע ועת סכפלומ, נמולל סע65מו סכמונ עע7ומ סלעת טפך חססיל7ומ,
 עס טעעו סילד, 5מ ותכבסו 6תר לכן סספךי על למולות כערי כו6 ומנס ולותר סו6,עלם
 יולס 6טר גפל6ס 3מגוע0 המעורר כערי מסיס וסוס חים' 37ל גו שמס עקרונ כולל יניסיחו
 כם5יל ר"ל רוחניומוי 33מיכת מנערות עעעד על לרס"מ סוגת נער מס כי מכלו; סמג5%ומעל

 3עד וגסקף עמגו5ן סטכלי סס)וס וזק ותוסיף סולך , ותמסור מולך מעליס נתעתד סו6סטכלי
 ומיינו נ"5(, )ילעיס סליות כגולי נערו כתו 0תעוררומ, למון סו5 גער כי גופכיוחויחלונומ
 נפם לו סים 3עס D7b~ עין על רק נערום ענין יפול hS לכן  לסתפסיו ונתעורר מסכליכבטור

סכלים



ב בשמות

 ערחט %*סו עיי 3ו גמש סו6 סכ0 מכלי %ת *יזם נסס טיט qe גשם נסטר 6נלמכלימי
 מלגל עשי 3ר(ס סעתגלס 7עיוכי כת שמטסות ק5ת זולם ימיט עגים oh qSb יוסיף ול6*עו'
 פנס סו גן מסיס יסועע על כי נימיסי סנ6 לנין סרך סיע נין חילוק 6ין זס ופטעסוכסיון;
 י וסכככמו סגוף עזונ לפי סכל כי יפות, מכיס ע6ס 3ן ונער ושער , כער כת 3ן ויסוסע%על
 סנפם כמ י65 כן נלמהש לסעורי מכסל יתלון לו רלקנהם ע0מפסט לעלות סגוף סיוםיף עומסכל

 עתכועותיו עסלגיטס ר"ל נוכס געל ומכס %ן *מל וקוס ופוקיף; תולך וסול סופךנגנוכתוי
 כלחס דגל 6101 לכמסו, בוקק מסוג מעגין 13 ענש( מכיו וסכרם מכפי(, וסתעוללוס0מכ5%ות
 עקטסי %3ין לומן וכע6מללעיניסי

 מלס על נלסוכו לם"י דייק זו כווכם על כי וירמס יייע.,
 לסקר* שוי יעיו פיעוט סלפי לנו סילוע *המו 6על ושילו מילי, 5מ ר*תס מי 6תומריסו
 יייעס עותל כ6ן טים ספפלסיס לפעם יריך 6ין ונוס וכמעורי נעלות נתחר עקמו סי6ילד
 ול6 מלי לכן הכקוי מנו לי. והניקיהו )ט( רל~,ם(: )ע' כילד 6מ ותל6 וכלהוי כנוי,6מל

 סעלךי כיד סכרך למס נירי יכולת מים 6כי תמן, ווי נרמנסי 6ל5 ו3כילומ 53פ5וסמיכיקי(ו
 מזען על לק ססס ניפיס יבער ל6 דום. בימים ויהי )יא( )רי"6(: וטמן הפלס ל6לכן

 סי6פר, 3כ6ן וסל6וי כלי *מלי ויסי יחפר סעמ לחסל 36ל 3ו, סע6ורע 13 יזכיל 6סרסעופי
 קולט 5על סל יפיס מסיו למי כי לנוסינו סמכו כן על כלליס. עלך ויפת רבים יפיס בחליויסי
 נדל ססיס עמס, וינכל סירס היפיס ויסי זס, כמקוק סמלו וכן מסוסי לזען וילעוז לניסהומס
 עמס ויגיל נילקוע מפרו כן כי *עם נלע3"ן(. )ע"ס 3מסלס 6חי נזפן כלופל מעולס כדרךסל6
 עמלסי *סם כנן ונוקע טניס תפם 3ן ססש 6ל6 ויגש, תוער מסו* גילים תיגס כניס כללי"6
 קמיו, 6ל סי65 גדולתו מיתי( פס 3נ7ולס, ולעטם נקולס לפעלם פעעים סכי וינחל 6עלעם

 כ6ן 6ין לפ"ז סיס. ענס פ' 3ן ורכיל מעסי נ6ומס עמס סיס טנס כ' 3ן ר"י 6פר גרנסאעכס
 6לט 7נפקועות קוער פייתי דעסמסיש ולולי ססס, היפיס 11DS ופסו סעקומלי ליבל ופןסג3לס
 רטל'ס( )ע"ס ס6וכס פמפית טטעעו ז'( )ימזק6ל פספס ול6 כפו וקטון ממיון פעכין סו6 0ססעלס

 סעת6ח7יס טסם-ניכעס פלוס מתי למס, סעס סי(ס-ניכעס ולל6ומ ג'( )3קי(לת גס וס תעניןולדעתי
qpn3,ופומנ טייילע( 7ער לויטע )3לויזעגיע 3סעס סל מעיון קול סם-ניכעס, וטעם סניניסס 
 רעמי 3ן ל76ס הראוי כשור לידס o~b 6ל0 37ריר(ס כנוער 7קרhp17 ,6 6יס גגי יגרתעל
 כלניס, כנ3ימת טכליי %3ון ל6 טנעס עמוק 3סעס ממי סיו65 קול סאון רעימת יחס-גסונס,כא6

 לגו עס כי ימכן ול* ס*מכיו, סעס כפלת ססס עלת יניבו טס )וספפרסיס וכיונם. 317סקיקמ
 קול כ5ן, ססס פלס נס זס ועענין ל0ס( ימכנד וסמקך סס"* קגו"ל גס כפולומי מלותכסמי
 פ3וכס פסועם ביפי ססס, ניעים וטעס ולסימתי חמימי *ריר כפו ופוקס, 5לס סנרלעקת
 סופן עד סגקמו יפי נכלות מרעם לכיס מטס 613 סעידת ויודיע ט6גען(י )י6עפערטשללעןוענוקס
 עוכי יעי סיו 60לס סר3ומ סטכיס פסך כל מכסי 6לנעיס כ3ן 16 עמלים כ3ן 3סגיס S1%סכעס'
 כעו עיתם, 3ס סים סכ6ס על גס עתם סכ6ס לסון ונצלנו עברי. איש מכה לימר6ל:ולער
 *מריו רעיל ענרו מלטת*י' ית וקעל ססלסתי 6ת ויך ית", לעקטל 7תרנהצו יומו סכותלגלמי
 מעכס ימריל 6יס ומס t1k~D1 6ת 6ים יכל 6סר וקטולו, ט'( )ימזק6לוסכו

~Db 
 סינ7יגימ מכס

 DS' 5ו נפם עלמ עונו סתלוומ נלי qb עימס סכלת על יורו בסל כמוסס ומלנס קטלהתרגועו
 עמס 6פר לסרגו, שקם סיס סעדני זו( פ' )כרפיי מפרו ומסיר י ע"נ( מ"י קכסדלין )ע"מלנ
 , סע5לי 6ת עסס נטליגמ ע6י פמקסס וסלג"ו ע"כ. יופת, 076 ופכם כפ"ם פיתם מיינ זסותהי

 ים ומפיכח יסלעו, עגלי *ים מכותו 3ענול 6יך כי גונספט, טל6 עעטסו יסים סכל6ססכסי
 לעעו יועיל ע0 גס , פעי 7ס 16 ענלי 7ס 1D1D לי ועץ י ע"ת קורס 6דס 3גי עליסססוזסלו
 37ליו וכל ליים3וי 3זס וסמליך עספט, 3לי וחיפס סקס כ"6 זס 6ין כמתלי ס6מד זס יסלוג06
ol'bמתעולל מלת"ס וכן פסמיקשי a"Db7 נייי ליסלג דעו 6ין טניס 3י7י פיתם סעדלי סכתמיינ 
 עימס נס ם6ין זו, סכ6ס סעפרסיס 7נרי על )ניוקדיס 5לס 7גריס וכל ע"מ* סלענ"סי כע"מ076
 ומוטנ מנרו *חר סרויף כן סדין ניטלטל גס כי סלנו סנ7ין 61"5 ולויסו, עלקסו ים"יוכת"ס
 ססיו חמיו 50ר כינין מאחיו. רויף: סל נכפסו סנר7ף לסליל כימן הומו ספפימס סכ*סלמכותו
 ונימיו פתחי ונסס מטנ וכה. כה ויפן )יב( ובכסו: לקסמו לעיגיסס ועתוכס ועפססנמוכם
 איש. אק כי וירא : פות עכת סעוכס יחיו 6ת ועיל ספסלי על יתקופס מ3י3ו טעוונ7יססענליס
 נרנס וכ"מ ס5לתו; SD לסמתיל ימיו 5רת ל3 על סס עסס ויין ננונלין, גנב גיגיסס טליןל6ס
 6מס 6ים סל6 כעו מסול oshS תועל ס י 6 עלת , ויירגנו לסק3"ס מיקנם 6ים 6ין כי ויללריש
 כי ויכדן  רירלייל וכס כס ויפן לטון יחול על סעפרסיס ססתעוררו מס סתימת ונזס ; כ"ו()ס"6
 כי לועל רפוי סיס ויותר ויר* 11DS כ'ע נופל ל6 ססלילס על גס וכס, כס ססני( ילעגו *ים*ין



 בשבות2
 י% כי תן וסיקס, ס"ס 3ס סים קיטם כו* SDD13 וישו %יס כל נצש. )ע( לועס:*ין

OD~hמ סבסד הכו נםיס טטסס ויד% פכסוי פיי הימס 6מ לספל תף יכ% הם ונוח הנס* 
 כןי 6ך כעו וללסכאס כן, 06 כפו ל"ג" אק.)יה : )ללשם( סנט מס וסיס נפחנסי יכ%סשס7,
 ססניע קודם כי יקער תסס סל סיפים נ7נמ מרין באיץ וישב )פו( : ס' ים %ן לז(כ'ש )וי5* כפני% נעווים( נין )6יך %לי עקופת הפעוי וליעתי גקוטט*, מרגעוסו ויניעושכקלם
א מיתי( סל6 למי כום, 63רן לו מקלס עם נמסור יחמורם קולס ריש 6פר וספיר ממורסי6ת וכס* לעדין סלך כך ועמר כוסית 6עס טס. ולקם טגס %נעים כום 63רן עלך עדין ל%ןפסס  
DDSnכלוס פוס סכמונ מזכיר ל6 ולכן כורזי(, דוכם ט *סר ייקרן 6% ס', נס נסר 6סל 
 ויגרושום. )יו( מעולס: עי סייס סניכם *מ ס"ס 5וס מס כי ס"לסים תמל נפיין מקלסו עי(לק
 טל6 לסורום מזכר גע"ס 63 ולדעתי ר6נשע(י )ע" ל3ומ לכק3ות סר6וי נחן ממם 3עאס63
 כיוסו עע"6 פסילם לפי נלגם וכד6יתlw)b 6' פטגת 05 כי עלפן סנכומ ונקנס סניכוסיןסיו
טל6

~p7P 
 7DDM נננא 6פר חבל"ז חכו; 6ת יבעו ול6 על6כי( לו יעמס bS 6דס לו

 ולעל זככ; 3ן ככס כפלו כסס עמרי מזכר גמרם עס נ6 *ניסס' 6מי נתוך לידס ממןנמן
 ט' על לבותינו וכעלעל tOn1r על 65ן גס סכו% ל"י טזכל' נפ"ס %5ס 6מ ויסק כן גסכ6ן
 עוית p,DD על ועמים מסקס, מרועש 65ן qbD 6%ן, blb שפל bS 65כיכו ס65ןי 6מהסק
 וכל, חוזק למון סיnlrlw % 51 לרמוס י6ל DID מישה. ויהשל )כא( כ"": )נר6סימלוס
 סדנל מממן  יעתו ענלס קו* ע4כ כי עעמס, 15 דגור עשי ל37ר תוקף כמיכמ סו6 %ועעל
 לעטום וכספחליט ל6י Db לעסות 06 ומתוכח פסוטט סלטן ספעסס, עמום טיס כי עוסלע,%3ון
 16 סמעטס עטיים סרי עעסס סי6 נ"כ מיו ועקיממ לעמומו (vnDD ספקיך 16 ועומסוסינר
 ויודל כ6ן וכן לינרי סוללתו ג5 0כס ועזם )וויללעכקנעקכשסחץגונ(; סטון לסכרעת מוקףסד3ול
 סס%ס עי( כל כי המקי גלי 6פת ור(ן6 ם5ולי ויודל כמו סנועס לסון ספו* רגותיכו ולפרופסס;
 כדילו סתר לקיים כקוי כ"כ נמעסס 16 ביכור *ס מוקף לו לצעומ הככסיל לעטומ נל5ונופסליט
 ומחקק לסרגו, סלקם מלעס פלך פספס נורם מסיס לפי נרשם. ויקרא )כב( עליו: נסיעסיס

 מ6ר5ו פגורם ססו6 לותר נרסוס דותו קר6 לכן נעמי סיס ל6 טס ונס גויי Sb פנוילי(תסלך
 ל6 גר נקב* כמסו  שולוו  תוורשו פיכו חוו ט7ל עי כי נכריס, נטרן סיימי גר וז"םומעעוי
 5ככי גל 6מל ל6 ולכן )לרע(, 63פת עגורט סו6 לכנונו סל* 16 ע"כ טס סנר פי 6נלעבורם,
 נין )6יך שחכות לחגי סיימי ועמס כמו סיימי 6פל 35ל גל, עייין מיי( סומן ס63המוככלוי

 גר ומירותו עורכנמ סו6 גרטס פלח 5מל ורי68 נכרח, 3*רן נר לסיום נעת טגעטסנעוושכיען(,
 וספ5ורע סג5סלע נרנס צפרו מצרים. סי וימת )כנ( יעסס: ומס ילך 6נס י7ע סל6עסועס
 פפסימ תימס מירשמו סל6 טפס עחיס; נלך עחם כסגת והועל כונם מסי 5ל ט%ער כמתסטונ
 סעקר6ומי וגירך זס ם6ין מ5ליסי פלך כנת, מס 3עימסו ססזכיר למי tb"9ac גססספעסי
 ויקרבו כמיג לפות סכטס כיון 7ו7י וספלך כמיג סעפים לגת קרונ לוי ר' *פר קסלסכ3ע7רם
 ויעם *ופר ,וכדן 3עיתס, עלכהם סוזככ ל6 כלוסל מפומי גיוס מלטון 6ין עמוס לפות, 717יני
 6'( )י8ט וניירא ספלךי ויפמ כמינ ל"כ( )כ"ז 6' ונמלכש פפסיתי מיחס סיס ל6 לכן o~5wפלך
 ו5ס ידע, מי 5ת זכר bS כי המוס סמקתן אלהים. וידע )כה( עעון: נכי פלך כסם ויפמכמינ
 73נלי ע"ז ים מירומיס וכפס etk~Sb, וידעם לופל לו סיס , זס כפקרכן סגזכר יסנדל גגי עלס3

 ירסס סל6 זמן וכל סנכנליסי עצמיו ע"י סו6 י% סטר* סכרם כי וכ"ל י7יעסי עבין ופסוספסרטיס'
 פטפטו יכעס וכסטר 6ים, עעל4 על עסגיס ותיגו ערמוק כעועד %ס לגני י7ופס געולסמספדו
 ו D1b נכי ונעמי על עסגימ ססם"י על ר6י' 076 גני יקמו עזם , יככיי(ס לסי on~b דן ססו6כערו

 %רם לעמות מעליס נרסוק מעפו7 ס' למס 5תל נפקוס וקער עעס, מטפט ט' כויע ספסולרוכינרי
 ימ6ערו י'( )מסלים עת נכל ירכיו ימילו וגו' )נזפומיו כל שלסיס 6ין וגו' נפצו מ6ומ על רסע סללכי
 סמרופעו נפ5ריסי סיי( כלו סעכין וזס 85י( (otSk~n יס ירצו ל6 ויגפרו וגו' י7כ6ו ס' עונך 5ון, מוזיליכל

'SDIDph עסת י 6לס 3דרכיסס וסילאנו וימילו מפסי ל6 על ס' עס וסטתע173 כעוני וי7כ6ו 6לס 
 ס' מי י הלסיס 6ין לכפר נפסס ת*ומ פלות נכ6ותס סקו סרסעיס ממסללו ו3זס מיל, גגנווגס
 עס על ססגממו עין 6מ א' סו* סס 5סר המרי *פנס ס'; 6מ ידעתי bS נקלוי "שפע%6ר
 6סר סוס סננספט ע"י 6ז וג6מנומ, גדולות כעכומ פעניייו(ס 6מ ועגם וסככ5ג, סכיכםיסלסל
 גשרן גס לרשות פמפיל סו6 לסדת עגנים סו6 ומגם 63רן, מלסיס יס כי נעולם כויע נהרסעמס
 נלי קמעי, מעל סו6  וידע ועלם %ס; נני *כווני משטפות ולסלים סעס ילי עעמרלסקיס
k-Dpnk~גנך ליעקב ויגד י חולם שניך סגם ליוסף וישער כמו ק"עס, לכלל ג* 6סל סו* פי qD1' 

 סו7עס א נעקרי Y'b וים סעגי7; פי ס5ועל עי נפקסס נלי סממייס סעלייס ססס *ליךינ*
כלליס



ג ב בשמות
 0ני4 ים%ב 3ני Db י% 610 ל5ס 6טל עשי וטעמו וקופסי מכלשהי ססקייס חסור נמחלתכללית
 ועסניח טוסט etcib טים -יעמ לכלל 63 סעעס עשטי וקמי 6מי כל יל שסים וייענא

 יטלטל עזם יגס עי כי סעקר6 טעם יתכן ועוי "ללגעגעגוו*רט(. יי6 ערק6גכעע ))נטןמעולס
 0עליכו ל6 עיניר4ס סקולי 6מ Sb pb' לסעע 136 ול6 3י ויערו כ'( )ימזק6ל ככתונ סססי6ת
 , ססס 6ת ולרעת מלעיס עירכיי4ם לסוג לנס 6ל סעו עתם כעכס עזנוי ל6 עסיס גלוליו6מ
 לפי רניס נלסון מעם 3ו לועל נקגון סו6 ורגיל 7ע3דו. מיוגמ6 ים ק7עוי ובלי נמי3"עלזם וקרוי to'klib ליעם לנס כמכו כי נכ"י 6מ רקס כלוער totc~b וירע נפי 6מ כלסיס וירטוזמו
 : ימיי כלמון וייע כבן וכן ימל*לי וימן כעו מכולל, סעקונן למי ימיר נלסון ופעם סכסרייס,מלקיו
 לימם גס ימעם *סל ע"מ וטיעמו , לע37ל* וק"מ ע37ר*י *מולי ינע"מ הטדבר. אחר )א(ג

 ול0יומ מעליט(. 7על )כלך '9Wb מעירי Sb לסמולך 3ל"6 וכן 6לי כעלתסקס
 יע65ו לפעעיס כי רעי*, ספל 9DbS 6ונקלם סומיף לכן עעס, עקום סו6 סע37ר סרוגטען

 6מל טשו, כ"ס 3סל עי' מנזל. ען לסרמיק כ7י סופיכן ומס 65ן ל)נרעס ראויות ונקועומ3עדנל

 טכתמזק ויטל ממלסי ריס Db לנת כי 'I1Db סננפרמיס ה'. מלאך וירא )ב( לרם"י:סיונלי
 סכנאס כמכיס כעס סעל6ך 3ר6!ית סכלו עוי טנמחזק וסמר ~tDbk עתוך סעל6ך 5מ רתםסכלו
 קלסי שכי יתפר ל6 סעל*ך כי 6לסיג(' Sb'1 'ויקר* לרתומי קר כי פ וירה ח"ם סמכיני(יכנוד
 הלסיס עליו ויקללו סיער ועם 6ס, נל3מ 146 ס' עלקך וילי שיעל עם כי טלענ"ן ולעתקניך;
 6על וסות Sb, נים סקל תככי נו טכחונ 0גוש, סעל*ך סו6 %ן הוזכר סעל*ך כי 7Db,סכל
 וגינלי , יעגים מעולס, נסכסגת עלסך ססי6 3עדס ויקרי ' 6גרסס 1c~b *3יך k~Sh' *ככיכין
 ית' לסיותו , על6כס -עמס כבזל וסול עליך, OD3 גקר5 ית' ססו6 רכימיגו לנסוגי וכנר ,רנ"מ
 ]וירט 3עכדלם3"י פנו6ר )וכן סגו6ל 3סעל*ך נוימי נני6ורי כע"ס סנרי6סן על6כמ פועלכניכול
 , )6לליוירקער , ס' ססו6 ונלחך ס' עלמך לפרס ים ול37ריי(ס וכוי(. ניכנס, לעמס נעי סכידקי"נ[

 על 5נל סל, 3עלמ סיועלס מקנין על בינגו ססעיכוס על מיורט ס6ל"ף ומתמות *ללסערל(דער
 3מלנ וגרי סי6 נעם י סל5מין Sb גיבול תופסת מסני מתעלס ' ודנם חלנ זנת כקעיכותס3י"וכ,
 טלס הסנה. יבער 4א מדוע )ב( כל: סעוטס סמלצך, סו6 ית' כל 76ון מטסי כ6ן וכןוינסי
 סנדל וקין ' הנסלף חלקי 6ת וכעולס ען וענעי ענלס DS 6100' ולסייסת ס7ליקס על יעעם3על
 וכל וכמנעל נמנטל סגסרף 5ורמ כל סטליפס ס3סוף לעקלתון כלו 3ין רק לזלופו תחילמו3ין

 ופי נזס, זס 5סחיס  פריין  סלקיו רק ולסמנער לסמפטך  ימטילי  ומסמומו להנדון, מלכומלקיו
3יע~

 קבסי ועד פגרים וינער  3לפידימי יט וינער  י'ו( (o'tcln טנור 0111 גי, יטני ס5%י6יס
 וסקעס מביים יטיימ לנער ס7לקס קוף וסמני דולק, 3עויו סחם tPDb סדלקס ממלם סו"סר6סון
 )3רעגגטי דולק ססו6 פסעי( טסריפס ממלם סוDh3 6, נער סקנס כ6ן וכן סע5י6ומןען

 )5ערנרענגט, עע5י*ות וימוזער יכלם bS ע7וע ססריפסן סוף סו6 נער, י bS עדועעכטגינדעט(
 י מנס פס! לסול 3ין ט73ל ים הלם. תקרב אל )ה( 3זס: סעפרטיס סיריכן וכמגס5ער5עסרט(

 מלסי ועלס 737 לכס ס3ו כעו סע35י חסינות על יו סעקוס מסיכות על עורס מלס כיומלס,
 נפול(; 37ל כל 55 קע5ס ולוקוס גכנ7 עקוס מסיס , 3)נ5פס *עוריס )סכיסס *ים ~.OS עו7ס63
 כי סק~ריסי ע5ד לס"מ סעינ נספלות סיolnb 6 56לון לסוסינס לס עסס גדול כ3ו7 מלסיגועי

 ככג7 3ע35 לסיות זו לטורס ס3י5ך ))ני סלס סכייך יני , כוס( גכ73 )לונ35 מלוס עדס3י*ומכי
 עקוס סלס,  תקרס והל כהן וכן י מגס( עד o~s ובחוקר *כיון מסייח סר*סון ע35ך לעועתכ"כ
 סעסתף ולרס"פ )רסי"ל(.  וכסירוס שולס כלוער מלכות, bSb סלס "ין ק"3( )ז3מיס וז"םקיום,
 5תפסיות 06 סל06, גם כונו עקועי סתפסטומ 06 , כמססטומ על סיורם סלמס תלת עס סלסעלת
 עקועי סתפסטות 06 , לכחן מון ע75 סתסעטות ענינו סלס  עלם ככס וסלמס, סכו* סיום ינןזונגפ
 כלועל י י"7( )ם"6 ומלוס וילך ן מלוס עד סגי"ומגי כי מנו עכיגי סתפעטומ 06 , סלס בסיכינו
 לסעפו מספל וקטנו נו%עפדו  וגיסתכם ע"כ. לפוף, עופר )ולונו5ס  39יך תסיס 5חר  ושתפטםמלוך
 נעלז. של : כסגר רעיתי סלס מבס גוילם כע"ס )פירטטריטט(. געגיגו עתססט מכס וגכנ7סטונ
 סכסגיס סיו ל6 ו3עקדס סקנדל ננעילח צפור ,נגלית סססכיגס עקוס כל רנס( )3טעומכמערס
 נסגנ, 7s(? סעיומ7 כלוער קדש. אדמת לפגיו: סעוע7 לוני ססכגעס סור6מ וסים יתפיס,6ל6
  6ו)נס 5)נל ל6 לכן ימר*לי לנני ימס bDSWS 5וריימ* לק3ל6 עמיו 6גמ ועלוי ינ"ע סוקיףלכן

 ע4ו סעיכומי לקויסי קדום 3ין ים גדול וסנגל לקרסי "דעת נקעך רק ועמ"ר כמ"רק7וטס
 ססלילס, יורם טפעל נעקול סעמוגל פנס מחבש. ירא כי )י( cnb: קרום עס כ'"( י"7)ר5ס
 יר6 סיס ל6 כי טעכוון, מפך וזס מניט, לנלי מטו*, לנלי עמטו6י *ותך *נכי גס 11Vnblכווו

 וימכן לפ'י( י"ס )וירץ 53וער n3bS יכ6 כי כעו לסניט, יר5 לוער רצוי וסיס י ססנטר4פסלילס
רעלת



 גטפת8
 מא יר* כי וערער סגיפ, לגלי 0קמלמו עעס OWb1 מניו, בטס ויסתר על עוהנ עס3שיפלץ
 נכל סיקור כעס ות כקטיי 5פגס ראיתי. השה לש  ד9: סיפם מנפסק pS פורזלכפטור
 ו4 ס  כך nnbk~g לפורום o)nb כמפס  פנינו כי נוכלי  יכול נפלס, פלס כפו SD)S,  במיתםפקוס
 מכאוביו. את ירעתי כי : )כע"א( יגעתי נכי ייפתי כסכין זס, מסך ואפל  סעוען טייחיאעפ"י
 6לי לסוד ל5 הומס ס7יסקיס טגוניו מעני לק טווינו qb נ6קססי ספיעס על כעס כנוסןסו6
 רעמו והין לעלו, על נמפם *זס והין לננס, פכ6וני י7עמי כי קולס מפעתי ז6מ נכל מלסינלד

 לרטיית ית' 1bhD וססעיעס סר6ייס ליעומ סיין לסחהע נוס ססעכוון והפטר מרע"ה( עליומיוסנמ
 70נל, טעמת לויס טחינו למעעיס, 13 יקב וס7עיון כעיניו, . 7כל לויס ט76ס ועעיעתו,ס76ס
 ולגו סיו קין כי יתעסו ושרפיון חבלו, סנלנ עם על יבין ועזם הלזניו ינליס ק% סועע0760
 למגי. גלויים סככ36 ל33ס סגלי כי וטעיעס, כליס כלמי גס לגרס עכ6וג י7עתי אנכי 6נלטויס,
 לוס: לולך ולין סנמר7יס. וחיכר לעקר* 0עסוגריס ממריי וקללי עס  ייעתי כי ערער סיכרוכלג"ג
 ו0מי"ו י )מליפות( ססס ת"ל זבת. : סי ירי י"6 "י ימרו ענו6ר ו6תנליתיי מבנועו וארד.)ח(

 י לעך קעמ כעו סל נעלת סתוםלס סקכין על פורס מס סקעיכות אין למסי טלמ כעולסעיכומ
 סקלן 6ין כי סמליותי כעוס כפו )לליקיגע( סת6ר מס וסיככו ללעך. 6טל 16 רעך, סלקעס
 שספית ומעלס י ניוחל מס סע5וי עגוס6יסס וינם 0לנ זנת סגי( 6לן 0י6 36ל זנם, נע5עססי6

 וכן , געל6ס "ו נתקל ונעם יפיג ססי6 ער*סי DD'1 ת"ל ימת כענין סכ6סון. 6ל געורתוספת
 לפי לק מעלס למי pSpllb מלגס ל6 לכן ונכס. כסלנ זנ0 סי6 נעם ועמרם זכף(י ססי6כ6ן

 (pb ל6 סעס יוליכס *סל טסיכן ל0גי7 ולנס סלכ זנת Sb T~b 6ער רי"6 וכן עג7*.סעכוון
 נס ולמנסי פונס *לן תיריי מכנעני 6רו S1b יין וקררת 5רס *רן סיתם עסיס כי 0*6,עסיס
 כתעעפונע5ריס

 סנרי
 י ססי6 סכרן עענץ סיום עוד סכתע כעו סעי ופלי ס5ילנחם ונסעעטו וי61ן

 ים סנע5ליס למי לירקומ, בפריס כארן לאילנותי ס' כגן עסיסי כברן ס' כגן לפא כ' זסועמני
 וינם' 0לנ זנת 19bS ס-וליכס 6ער לכן טילן, וטילומ גמל ועיעופ ועינים, 76עס מפרי גדולרנוי
 טקום אל : תעליס מל י3ס וכלעלס ס7כס' יתלנס וסירות אילנות ועלונ מלנ, יתלנס עקכסמערוג
 ויכליתוס אומס סיילטו למעוז כ* כי סעקועות, כל כנם6ל סככעגי 6לן Sh 6על hSהכנעני.
 לכה. ועתה הנה, ועתה )ם( סטכן: כל וסייכו לכסי 6תן קומו סעקוס Sb *נמנו טקעיסיו'י( )ני(עלותך עקום נ"כ נקמלת סע7יגס כל  ואלפס )לעין(, כ6נותס נקרגס יתנו ול6 נעקאס,ימנו
 קומי מ"ע סכי(, לשו לק *ינו וכעס מכסי ע6ומ D39b זען סנמריס נין נגרית ססתנל qbטעעו

 וסופיסו עזרו וסעס עעע שמתי' %י שען, יסוקס סו6 נעגוי ע% עוקיפים סע5ריס כיפסיענת
 6ענס כי סעוננלי זען ועשון bS כלועל ונו' ינני( ועמי( עוץ onl1ba, קן העיול לכן סכע,על
 כעס לכן הלמס על 5רס תוססת וי(61 יירמז 6מ לוקס 6ני וגס לפכי טחצמס עלמם 6סלכעת

 0מיע3ת קוטי פקנת מזען טיקוש לעטם ס7טס נטורי( זו סויעס ולכיית )לטס( לס%י*ס6סלסך
 מעכי אותם. לחצים ע76: טונ וסכי( נגל6סימ כר"ם ס7פ גיגל םיםונס י סיס עלת *עלפן
 vbn נסרגות גסס 0נלכס ססיתס וקמל גוטןי 63לן 'qp1 וסוסינס נפם גס3עיס לע5ריסט163
bSענימיס חיו ל6 ושטלרים 6ומסי עכירה גוסן 6רן 0יתס DD1b סיו 6כל *סלתי לברן לסמרמנ 

 ל6 כי מסרס דן גגי 6ת 50עורי וילס5ו י( )סופעיס לפ"ם 7ועס ימי הומס ודומכףסלום5יס
 לך כעו לכס 6ין ואשלחך. לכה )י( מנ5: 3ש עזם ע' ר'"(. נסס )רנ"א לעעק לריסנתנו
 עפתם סל סק3"ס פ"נ, גע7"ל וכ7*ימ* , נקסם לווי יכמן עקלי שף מא סס כי , ע5ליעסעו3
 סעלכיס עס ליגל פסונ *כי עס אלך. כי אצי מי )יא( : 06ל לעכין י(0"6 פרסו 3ע7"רומס י ליוסף 7יעק3 ואסליך לכס נויסנ וכע"ס , לכס נעלת סס"6 יוליה וזב"ז נסלימחמו, סילךלעמס
 סורגי ולעקום לפטים לעקום 4כנק יכול 6גי שיך לפניו 6על %גי עי י  סערו  י3יחןבי ,)רם"י(
 י לפלכוס עוכתנ והכי לי(רנכי ניקט כי עלפכיו כנוכס עיתי שכי סל6 6על כילו YD.נססומי
 נסיותס סי* ססו5יס תכלית ר"ל תע3יוןי גסו5י6ך וסוס כעת טולאך חככי למכלימו 6סר געסי7לך יג* 1Db סג7ול ס7גל זמו מש האות. לך וזה )יב( : סעורי מרינת עסכי יסרגגי עיטיי כלוס"
 סעתי7יס 7נליס ספל ע"6( )יסעיד לסמול ס6ותיוס סני7ו ען סטותי ממוכס. קטלת עשי 7'עכבי
 סמכלימ ען סי7נר ולמכי עלסילג(, 7ער סייעם סנ6 7כר לך זס ס6ומ, לך זס כ6ן וכןלכום
 כא6 נניכוגי, סולמך סככי *ער bS לכן לוי סלך חלף כ3ר מסלימות עעטס יסיס ויו לנוה1(עתי7
 עס לם6למו מסוני( סטיב וגוס ;  וועליע( סייען געסיקקע )ייך ועש עעתע פויכנ ומאמלמתיך
 י סתו6ל על יורק( וסו* לנפוף, מלויס ננו"ן תעבדון. ערט"י: עשלייס, סי165 יסרבל 3י7 יטזכומ
 *ער וקלו ' IDDD9D) תיטעם 7יעכסעע 6יס )וועריעפ ל5ל0יס עניים לסיופ נס6ריס מסיוכשל

 , 7יעכען( וועכ7עט )6יסכ תלגועו וסי' , עס לזען סעגוי0 לעטות עשונו סיס כהן כטמפוןמעגמו

כע"ה



ד נשטות
 גפפת סנתקייס וכפו ; אצטון *טל ספעטס ו6ת כ% ולקען יליטוןי ונלך י6כלון 3ל6 נו6תסנןכפ"ם
 עג7יס ול6 ענ7יס 3" לי כי %ונשי לסני ענד וקין ס'ן עונני לסיותי% י(מוכם נקנלת קינינישר

 ע"ד בולסיי ממועל, ש'7 לכיחנו 7לכ6נ"ע לי לכסנו ק7ם נגני ועסו גי ולמגי P3b9 בע'לענ7יס
 Sb'9 מונמך סו6 פיס 63יזו כלויל הומך ססולמ סו6 עי שמו. טה )ינ( : לווחת( ע"סי4ת6ל
obנערת Sb סעליוניס למפיס נמ7מ 06 לינים טעפ7ס סדי n1DDS 13 פמו7סיס ועומתיס קומות 

 ' זיין( ק* שיך מיכולת עתיי סו6 סל6סון מס סולקת אהיה. אשר אההק )יד( : )רע3ץ(היקריי
 טיפ( )ר6מימ לעעלס סעיכונו וכגל זיין(' ווי% *יך )וולס סל5ון, עתיי סו6 סטכי ססוסורקת
 ע"ס. נפומס. ס"6 לתליים פקוס 5ין 1'ס תמעלי o1Wb סל5וןי לעתיר סיכולם עתית סכיןססנ7ל
 עיס נייזם לסתלנם S)lb 3זס וסעכוון לסיוטי כללוגי 6מר כל ל0יומ *וכל : ס*לס סספומויעם
 המללס ODD סע5טרךי ומזען מעת וכמי סעקנליס ריכנת כפי , בו ולסמר6ומ לשתלכם סימוכיוסבל
 רעננן )ע" נטיס סנסנס למ7ס נ"מ נסוים פעם סט3עיומ, טכסנות יתנטלו סל6 גלוון סדיגסס
 עלעל גנין )ונוס וסנון רמוס  נעלת פעס ונוקסי קג6 נזנות פעס גודעתי(, hS % וסעינפ'

 סעעומ7יס י4עוגטיס מקורס עלייתי סס סייעי אחר כי לכסי ל*-הסיס ו6גכי 6'( )סומעסכ3י6

 סעסוכטמ יעתס גלו 3זס סנ0 לסוג, ומדכו עלסם 6מ מקטו nbr ונכל לרטעומס, עליר4סלנ*

מסו*
 סטין פערת לעכס, עעי0 ל0מלנס סלילם ייכלמו hD'1 ר"ל הסיסי נסס עמו*ר עינגו עוז
n7DSסינוס פני מנין מעקף זס מירום 6ונממ על ויעיר עוכס; על ולטלול לעחול סרחעיס 

 ניח 6מ הלחס עיד q'plh ל5 ו'( פסוק )סס 5על זו ולכווגר4 ; יסד( עסנרס סי4אbS-הסיס
 לכלי י54ל רועצות S7US7 סווטונטמי נ7עס פוטעיס לסיומם כי לטסי 606 גס* כייטר6ל
 עע7ס לססמנוס וחלוף מנוי 56לו יאייר ל6 תכליתי לנלי נפעלת ר4מנם*ומו ולרונסיעור
 6ער לכן סרמוניסי  לפיס ס7ין עע7מ לי(טלנם י% ניכלתו ס6ין לוער 73עמס ססליטו ואסלעייר
 גיי6 6יך )י6 ועגוט6 ערועס נעיניי4ס ס6גי לסי כלועל למס, 606 כ60 כי q'pib DD9bל6

 מלמפיס,  לירט סיין פערת סםמגות עתני לפלק לכס סגורוות קנס טסיה 3ין( ערי64נען 515יסנען
 סעקכ6 למון על לגופיף 61"5 ע7ס. כנגד ע7ס סרסעיס נמ7מ עעסס a.~lnb % הנכי oaלכן
 6כי עעסי לסי לידעי ענקם 6תס סעי לעמס סק3"0 5"ל מ"נ( )3ר3י4 ז"פ : סס לסעפרטיסכעו

 כקרה 6כי סנאיות 6ת 7ן כם%י נסויס, 63לסיס 16 16353ת סדי 63ל נקלת 6ני סעעיסנקלק
 נקר* 6גי 076 סל מטריו מולס וכם6ני לנרומי גקר6 6ני נרסעיס עלחע0 עומס וכם%י%סיס,
 ע"כ. עעסיי לפי נקל* 6ני 6סי0 6סר הסיס סויסי כקרה 6גי עולעי על עלמם וכם%י סכיי6ל

 )המרי ונפכ7לסל'י עפך; סוס 6ני כך עפי סוס ס6תס כסס הטיס *סל *סיס עסו עודוהעלו
 סקלי כדין סתר, 3מי וכלילין פתסרסין ול6 כ,תיעין סנילין 7כ7 הכלסי כללה 67 הסיסכן'ס(
 6סי0 וגו', מסיס 6סל לקלי כיין וכו' טייומ* עני יסמיק נמל b'Satb, ול6 קמים כל6 כלל*מסיס
 ול6מגלי6 כול6 מלפין b9ptbi וזעיגת וגו' 06יס 5סר פלעין' יכל כלל סו6 6% ססמ6כלועל
 ויאסר : עעליו לף5 תלונת טס וקריי סרפנ"ן, לפירום טעו עי4 ס6לתס על ממונס סי6סגידתנו ע"י 06יס סס נסו7עת סכם סמספ. ע"י סגי6לגו חוס עם עת5ס7יס וואליסס יעים; 6לס5עע6
 י 4 תמן עס ויתעל כנון למגרו, פירוס ס6ח7 לונן 7Db, 3עינר ויתפר הקער כל האמר.כה

 ויקער כ6ן וכן לכסי ס' נמס עס0 ויקפל וייעתס, עלג עמס ופאנל צעי גמת ל6 לי מןוימעל
 ם6על ליל עוייע, 6יכי ליחס עוייע *גי לך נעירס ם6מל וזס )לליס(. תתעל כס ויעפרעסיס
 הסיסי 6סל הסיס ליחס ממיעל כווגמי ל* ונתמלט *כי גס כי , 37רי סבכת bS *תי4 לפחססק3"ס
 טיסיי. לק ליחס תתעל bS1 "חלס %ס סזכיל ל6 ליסר6ל *עכס nbr, סו7עתי ל73 לך לקכי

~D?)
 וזכל (DJ"b(DDbbD(1DWh)' י4ת6ר טס סו6 סס וכרי וזה קשמ1 צ )טן( טו(י נלעיס

 ע"ס עופם סעי וזס רטעיס(י ומס 75יק זכר ע"מ רנ"ו )כע"ס )וועזעכנ6עע( סע5ס טססו5
 טס וסוט נ"0, סוים טס על עופנ וכלי וזס טני6לנוי ע"7 א' מורקיו כ7עומ ססו%66סי
 תולליו מעות כי לעולס טעי זס ובער ותוכניומו; סוכ6ומיו רומניומ לעולס עוטג סנלמיסע5ס
 עוכן סבינו נחס סויס טס 6נל ככמינמסי זען ונכל ככ"מ נקר6יס וכווילס סנון רמוס מסיסית'

 , ניותר לק7וטס י4עיוסייס נעקוונות ורק , סי נקוי סעוע7יס הרולס לימייי רק ככמינתולקכו6
 עיומייס לעסיס ר"ל ודור לדול 3ו 6ער לכן וגוכ*יסי קיוסיס נעכיכיס וכ7ועס ניס"כלכי4"ג

 לסזכילס לפ סורסו י% מבריו ספומ סכוונתס בפער כתיג, לעלס לנהםיכו מבפרו החסופזועכיס;
 נסס י% ספומיו 60ל גקר6ו ולכן 3'"; סע5ס עס סוכרת ולפסע לי4סתיר לעלס כייככתיגתס
 כסוי סולקתו כגס סים כי י4ע5ס, סס 6ת ועסתיליס עעליוצים הח"י ניחס 6טר סעות ר"לכנויים
 הכגס  ייעתי ל6 , ע"ס( )סס ייעתני ול6 %כך , ע"י( )יסעיס יכוכס יטרלל ob3 כעו ,וסעלעס
 תערו ל"כ(י )6יונ הכגו *הז סזגיק 5ער הכליס ו*מ ועזם בלסי 3עקועומ רסנ"ס עי' ל"3(,)6יונ

לנותינו



 גשמהת4
 לקולך. ומנטעו )יח( טס: כן כישרו ל6 וסעסרטים סעלעכוס; ל"ל גכזגוי סכנו ל"ג( )ע"זרגומיגו
 יטרלל זקני יסעעו 06 כ5ן וכן י יסעע 06 טפירוטו לס רס"לים יימס וסעע כעו , מ5יסו6
 מסרן עם עמס סלך סזקכש כסגסעטי ולכן לנ7ךי *תס לך יטעעו ל6 ו6ס עפס' ילכולקולך
 מא תכיי *בל נלעיס ללכת סלסהסו עי יוק* ימר6ל זקני עס סילך ס5ווי סיס ומסלנדו,
 שלשת דרך : מישעו 6ער סי 06 ילעיגו ל6 ומן עטם 5מר *יך רענ"ן טעכמ נס וקלס)40867
 1D~D 13 לסנחין יעיסי ג' דרך ללכמ כזס קטן 737 יענו ינקם eSnn3D 5וס ימ' סו6יסים.
 סנקטס סיום עס כלוער לסלך, ע"ע *מכס ימן ל6 כי ידעסי ושי עיי ם6על וזס סקססיושמו
- לוס. גס לסמרשת יככע bSn לננו רוע ייעתי קטן 7נר סו6זו  לו *על לthr 6 כל ועם 

 סססינו דנרי0ס עיין ורי"ע(י )ריש עקר דגל עמיו עסס סו5י* ול* יעיסי ג' 5חל סימונוננסור
 סס6לס ועם3מ וסם)נלות, וסזסנ סכסך לידס סיס6לו כדי ערעס דרך זו נקסם ססימס סטופרעל
nbtcס' יי ק5רס סק5וכ כי נרנס(, זו 7עס )וו6%תי י"מ נקריעמ כולס וי1736 6מליי(ס יריפו 
ollpl1_ גדול ברכים %*ו כן ולחרי סנטמתD1b3 6מלמ קנס ולק33 ערעסי פירך סל6 *מר 

 ול6 ססם*ילוס' וזסנס כממס עסנת 6מריסס רדפו טל* סעייס ממורס וגס מעולס; עןלס6ני7ס
 וסנף ורטטם. סרס שינוד הזכירו ולי יעניגו 'Sb~D  %מ סלחנו כי עסיכו nbr ע0 כ"6סמלו
 סגפוריס  סטלוסין סעפים כיס יפנו ccn ט5ל טונ סז5מ סקנסס סנקטס גס יי5ן 5טריסכי

 יורם סכנה הנכין יטלס *מכסי יסלח והמ"כ כ'( )כ6ן וכע"ס 6פ"1. גינוסר כפו סכלפימוסספסים
  הכניל לש  וי"פ ספוקסי ירי  לו ער*ס 5גי 5ין 06 חוקה. ביד ולא )יש( : סעומלטת  סחפסיתעל
 סעקר6, טעם ול"ג יסלמס. מזקס 3י7 סגיער לפי כן נצמקו ולסכ"ס(י כלנ"ע )כס"י מזקססייו
 מיל *נסי כג3וריס לסיות כשממחזקו qb נרסומוי סל6 נין כרמומו נין ע5כשו ללכת תוכלול6

 שלכון. כי )כא( : ללכמ המכס ינים ול6 נירכס ויעכב כג7יכס יעעה סוYD) , 6 מ%6וולנ'כמ
 מ6ל כעו ססו6 סמינרי נקוף י(תלוי 3נו"ן כלולים כנריו מוספומ פריקין. עתען תסכוןמיל'ע
 גידים ריקם. תלכו לא : )36געסען( חזרם 3ס ואין OSID5 עיכס סליכם ויעעו נעמו6ריסקנוע
 סלחמגי לינק עמס כי יומי* )שערגענעגם( ר3ומ מגיס זס  עגוימכס על סכר קפלת גלתיליקכיס

 6מ נ"י וימעלו מאיסי 6ת ויגללו וכן ותרוקנון, מרגועו מצרים. את תצפתם )נב( 6ל(:קוי"
 , רה"י כת"ס ספלע 6ל ו37רמס נפלס סכ73ן ננין לס" ו70נם DnD סי6 סנו"ן %לי וערסועריס,
 סרגילין כפו וזס3ס, עכפפס ריקם סינימוס עד למקריס 6סר כל 6מ סינוזו 073 סעכוון סייןוכע

 *מרי ונערמי כענין נערי למון לוער רבוי יומר סיס זס סלעגין 6ויפריי)נען(י )6וימלעערעןילפרסו
 לרונ ו36גיס וכפף זס3 תכמיטי 3עגריס סנס*רו יועגו 7כנר ועוד מגללי יצער כמסל ירנעסניח
 6מ ונמס ויפע 3מ' )ערם"י פ5ריס עניזמ גדולה יוסר סיתם סיס ני(ת לנוסינו ט6ערו ע7ע76,
 ופטול ריקכומ ועצינו מוקרי, נעונן למעסי סו6 כ6ן ס6תור וריקגומ נשל בסון 6נל מוף(' וניסכ"י

 מרע ען וסס5לס סעלט0 על סיורם ג5ל טרם כי , פעלמפליכטוגג( *יינעל )עגטלע7'גונגסתמיינומ
 י חוכומיו מעלווני )נס6מ עול ונעליו למטור סלו0 חיוג על ס)נומרי 3עו3ן ג"כ יולס)געשרייען(,

 עליו מסתלוגנו סמס7 מן 6"ע סונגקס וכן ן וסקל tbr עמס רעך נכף 63ת כי ו'( (1SDWככמוס
 רעכעשערטיגען(, עכטסול7יגעןי )זיך )נמנ5ל לוער 67יגם' נפועייסו עלגתן bitnb, כחיגתע"י

 , )עכטסול7יגונג סמ%לות מס סעמנריס 3מי מעורגל ועת aTb, 3ני מ70 עס*מ עול עעליושעמלק
 י 5נלעגען( )עגטלע7יגעןי ופריקס מסרס לשון עריס 6מ 3"י ויסכלו לערער 7ועסרעכטשערטיגוגג(,

 סמוני זנן ע5עו ל50יל עמויינ מסלוס כפו כי ע5ליס. *מ ת5למס כ6ן 6)נרקנזס
)S3S מחס ממזיק 

 יפנן לנו ו3ז7ון לו ים 06 לכוסו, פלוס עס למסמיל )נמויינ מעלוס ככס י סלו ם6ינו עעוןרסוסו
 3כי נין ימתזק S3S' מעופרי ע75 גס ל'6 שליס לרכו ממגי 3ל73 ל6 לנעליוי מעלוס 5תלסטיב
 נכפיסס מעת למחזיק סגרועס ע7ס ניגיסס סרגל ולנלי טונסי כסוי לסיום ספמימומ מ7ס076

 תעל6 ול6 סעולס מקון עמוס נזח ויט כדין' טל* שמריס תמון לשכול סעופן ג6סליייסולמסכין
 מסיט סיקס עטמט עסו , סיקס וכטפט עומס דוי וימי רכי(( )3יכליס וכערערם חעק,סקרן
 רנ זען זס יטרלל *ת סענ7ו טסע5ריס *חרי וסגם סגול. עיו עו5י6 טניס גזלן סל גמאוע5ייק

 וכ5למס ימ' עעכו סטווי נ6ס 6ס  ענויתס, על*כמ סכר עכ"פ לי(ס לפלס עיין ונתמיינולייורטטי
 עחונומיר(ס עלס מיפטרו נכדי ס3כפיי(ס, סמעמ עירס ל0יי6 סעעללען( )סולסלה ע~יס6ת

 עם3ועמי ונקים לטון כועס 0סממיינומי סטור סומריי הקנים וסות ענו7מס, עו73י על6כמ3תסלועי
 ריקם עלס וכן י )ש6ל11*1לשפפריי6( עסלסתיס ססעס גקימי וכענין ' עכטלע7יגט( פכליכט)7על
 וקרוב ; )5וגשערסול7עט( עון bS3 מכס ריקס לריאק שפילוסו ליקס, 5וללי ושחמס r~Dע65נו
 ע5ויס מרטו 0ס כי יגיסי 03 סטין כפעויי עמוס עלי05 דרך ר3ומינו סערו זו כוונם מעללוזיר
 5ת מיעלו סעמ נ6 ועמו( ועחיר, כסף 3ל6 ולטענים 3פמ סג6מזיס כ7גיס ללכיס 3"ילרגלי

סע5ו07



ה ר נשמות
 נססתענדותס ע*ועס ירויחו ל6 י סיתם לריק יגיעמס כי ילבו עמס י יניס 3ס יעמו ו%סע5ויס

 : מסיס *מס סעולתס סכל כיעעס,
 סימם סן י0 3' )כנילעיס 06 כעלת סם6לט על גס יסעם מן עלת יאמינו. לא והן )א(ך

 סגסעע נטעי קול ס16מ יחים ל6 האות. לקול )ח( : 05 כמו סן סירס"יכז6מ
 על % קול ס5לסימ, סגזלס קולי יקרי וכגר וסגרעזי סעכוון מדגר סו5 קול עעס *גלל5זניס,
 לאותיות סו6 פס כנד לשון. וככר פה כבד )י( : וי( ל' )גלניס יותר וס)נני5ר )רי"6(סעיס
 : מ"פ( 3מס )רנ"ח 7טלנ"מ "וחיות סירס סלמון (m~nlb סו6 למון וכנד ססגיס' צותיות סמןזססל"ן
 ססגתמו סגי *מור ונסיגת עכונ עבין לדעתי סו6 ית' 55לו סכ6)נר qb וימר עלי5ס אף. ויהר)יד(
 ען ויזחל FD, כחי ש.י ועכונ צחור לטון וע65ט *גליט5עם(י יעם )5וריקס*לטונג סמר6סל43

 על סרהקם *תר לנס רוגע* , נ9ע( ת"ס לע"ס ש3 %ן וייטנ ע"י מרוקם טסיו"ד כי( )ס"3מעועי
hSq~w כ"ז( )*יוג לכני bS י עגחרי*ף במול סנקוג סדרר יקר* ערני נלסון כי ל33י, *חול יסוג 

 ע4סס גזל וילך, 03 ס' qh ויתר על סלעיו רנותינו עיגרי לוס וסעוכיס t(fia) י"מ)ע"מ
 כיס עלס על רם9י וכע"ס י יגדוסו ועתנל כתו י סדנקומ ופילוי סלחקס וסייכו נ7וי וסייגו ינדוי
 י ס' qb וימר ענין יסים סגת לרעת; לפגע נפלו זו ועסנס 076, עווגע רימוקי( ע9ם ט"ו()ויקרי
 יפיס ועריכת מגיס סלסלת ועכין קונגו; פגש וכונסתיל 13 מניט לנלי "חור ססגממו פגיגםינמ

 760סי על סם"י ססגחמ 7נקומ פירוד מגוריניס עי 7bD גבלו סעוכומ Ob סו5' ימ' 1%6סניונליס
 סיתרת עדית גקר6 זס ונעעד סנה 5לסיכסי לנין 3יניכס ))נ7יליס סיו עוגומלס סכתו3כעלעל
 וכערער סמנחתוי סקלת ועגינו נ"נ(, )יסעיס WW(1 סנש וכמסתיר עילס, סני *מתירס כעופגש,
 נינם וסתמריות סממלקות מתילי עוכומיסס מעלי ר"ל י לס3יטס יופיף bS מלקם ס' פגיסעקוכן
 רק *3ל לנערי, 6חל ל5ד פכיו שופך נעו חלילם *ינו סריס טסתרמ וענין , ססגחתו פגילנין
 סכי ססקתרמי *עפ"י כשמרס ס%, עמוך מגרו על ק5ם טרו*ס נקופן ייוי %3 מגיו טעכקסכעי
 סעגחמו סגי ומולס י סס( 3ח"b"D9 6 )ע" כקימיך ידי ו53ל מכרמל לסגן עליסס גטויס ידי)נ0ס
 וישוב ימזוכ ליל ותגחתני, *פך יעוכ כעו מפיס, טוב עי"ע כקלטת וח)נלס טונס נעיילסייט
 ועזה , %6ס( 6פיס ויסמחו עלסע 6נל המעט מכעס דיגו )6סך לנחענו קלינו רלונך ופני5פך
 סעעיס מלגס ימזיר סונרוניס נרחעיו עכיכו 36ל מרוגז סכמת קינו 6סוי לססינ וקרנס ג"כמענין
 זקת ונכל יסעיס סנני6 ייעל ספגיס סקתלת עת ועל סםחימ; ולנלי לסיטינ ססגחמו פניויסיג
 לנחמס גלתי ססגיח לנלי ניד כונכוםס סי6 ססגחמו פני עוי כלוער כטויסי יו ועוד 6פו סגל5

 ג"כ עניכם o1Db 6רך וננלי5מ ית'; רמינו פני *ול סעכקיס סיד 56נעומ ענין כרוכס כ"6שילת,
 )עירונין וז"ם סגיס, נסחתרמ ססנמתו תסס לסייר יעפל 3ל כליותיו, על סמגחמו סכי ס"לכתליעתי
 7%יקיס 5פון ססטוqb 3 כי לרטעיס, qb 6יך ל5ייקיס qb *לך רניס נלסון יס פ י 5רךכ"3(
 עעם,י(ס טעינת qb לכעעיס וגס ומגעיסי למקריס יעזנס ל6 נעו"סז גס סגס עו"ס3ילחיי
 עת לסמעידס עליטס נספחתו פכי יקריך כריותיו על )נרחעיו סגס תססי O'1D למקמילמפוייס
 ל6 י 6ל5ס *פיס וימשו כינו ~o?t עלת ספי' ע"י ו3תו0' רשי (D~D ע7רכס יסוכו Slb'נחייס
 ל5גגוויריגער י )ניכזיכטכופילל otcb 6רך עלילת DS'? ויתורגם י 3)נפרמיס( מעורגל וחעס qbלטון

 ית'י 1S5b סנ*ער qb מרון לטון כל וכן , *מכגויומ( עונלי5ות לקלס וככועס 3ע536כעערי5וסויערי
 עיקב מנערי( ומוס מיונם על יורם 6טר מרר סרס כי , ססגמתו פני יבקות מילוי כן גסעגינו

 נרצעותו, סעת6חד 7373 סירו7 סגעטס וסייגו , )ליך( סנקנ על ימס 6סל חורי ענזרמסור6תו
 פכי מלרר ע5עי כעו, חרס סס עליו סוגם ככ3רס כק3יס מלולים ריקכיס כמילים 13 מנולד כלוכן
 3טלימס (1PD סל* 6ל0 3כל ס)נכוון פנס , נמר ותוכו ס6ם, המוח כמל נחלוי כעוקי עלעותי ,חלנ
 טיכס סע%עומ ר"ל ימרו וסע5עומ וכן )עיר3ע(י ומלל עגוק3 כעמס לק לגעלי מגסס וסרכזזתיולת

 3רם"פ(, )כמנויל לעכר עע3ר ענוק3 דסייגו סלומומ על חרות ועזס וחלוליסי עגוק3יס געתועקםייס
 סעגיומי ומתקמרות העיפר טגפכי ע"ם מורין 3ן 3סס כקל* עשוניו ממסי סכעסס סע73וכן

 עריס על מור סס סוגח לכן סלטות ונפזר סלופן וער5ס ספירו7, סעלעי ענינו חול ~ODונסיות
 כרפכי חור כעוסל3כוכית

 3מי גקר6 לשילש כעלוי שולו לגעל מגיע סל5 עיכל 371ל ותכלס,
 כ"* ו*יגגו עדיין בסולו נצנר סל5 חי סעודכו תנסיל וסיעו ג"ח( )מסליס חרון נסססעסורר
 כירך ג"כ כ16נר L~rn סגס פליעתיי נקני מוך עכוגםיס סמיו לחיותיו פגיעת ע5י ומלולונגוק3
 6ף חרון נלסון סטין ר5יל וכיננומ ; י% ממגמתו סני דסקות סתפרדומ על qb מרון לסוןסעיוכי
 וסיס הסס פני וסקתרתי ועז3תיס 13 6פי ומרס b~S) )יגריס עע"ם וסחעסי סכעק כעוסהנכוון
 יימק פכים ולסקתלמ לגס סעזי3ס כ"qb 6 מרון 6ל "מס ל6 סנס וגו', 5רומ  ר3ומ רעום ומלטוסולמכל
 עוטם מא סלי וסקעסי סכעק חעוס 6ף מרון נלסון סעכוון יסיס obl מעונם, עמפטחרעת

לוסס



 השתא6
 עסמע וחריכת י מניס ססתלמ Sb סעזי3ס לייחם רצוי וסיס לנה מכיה עסקמלמ גחול יומללוטם
 מניס ספתרת תעגין יוסר קל סוqb 6 חלון נענין נעליל ילעס )נזס סני( qb, מחרון Sbסעהס
 "( ל"ג )לקחן פע"ם וכן גרועס, עת7ס נסעיות סמפעלומ עוס gb מרון נעלצת וקיןוכצפור,
 0גיחס טי5פר טעם 5ין כי ' מכעס מעוס 3עטנועומו סטין יל*0 ותכלס, נסס Db' וימר ליסנימס
 1Db סנ6 וסני"מ עמס. סיגימגו 1Db' 6פו ימרט 5יך עייין 1Db מרס ל* ob כי ולכעוסילי
 הכטסי יטרלל ויעני כעו נט3ילי ני6ורס נסי % 6ף ויחל נעטס, סי qb וימל qh מרוןלמון
 טג*על כ'ע רכומיגו סערו 1סכס ס*מריס. לסירות גס לזם *בו ועוכרחיס תטש 3ס3יל 6טסיכטניל
 *מסל סיס כי לעולס, עמס כתרמי טלא רנ"מ כע"מ לוטס, עטם כ16 ו6ף רוסס עוטם 6ףחרון
 ס6ף רוטס וזפו מכיוי עור דקרן כנוד לו סעטס כצו לסון עכ73ומ לרס*ומו כנוי לולעסות
 לעולס *תם blk~ S~b סוס יינר 37ל כי ייעמי מלוי *מיך lx~b סל6 דרסו וכן , רפ*סוסל5
bS*מלס רל3"ג וכ"כ נ37ור, ממרס qb 'גסיו סדנריס לסוס נ"מ מטס ססגמת פתנו וסרס 3ו ס 

 וסמעס סכעם חמוס ענין 6ף מרון לסון ירעו סעפרסיס וכל לתלין. לסרן ומס כמהימומו17373
 ו0תמעליומ סגוף עקלי עכל מעולק ית' לסיומו *מנס 5ירנעק(ן 7עק )ענטנרעגכען לעגוםסעזס

 מעוגם קירקס כ"5 ס' לעגודמ גככעיס *יגס ט0סתון למי 3"י, כלמון סמורם ס37רס ייערוגספיומ,
 *ותו לתקל עמייסכמ סדעמ 6ין זקת ונכל טעמן וזס סעס, לכל מעונן נלסון סכמו3יס י37רולכן
 סכעק Sb פקוס סטין כ6ן ועליטכ  076, נדכי 3ע7ום מלס לסוס ליימקס ר6וי סטין 3ע07ימ'

 עליכם פמ35 סרטי על למקור ל3י 6מ נמסי לכן עעגומגומו, רק סימם ל6 פטם סעסיעמוסמעס,
 למרמו לנו מלילם ס', qb חרון עליים נני*ור סעפרסיס ונזרך לגטומ נרbS 05 06 ויף כצעור.זו

 ע"י ימ' ונוננו סגונסכמ סיסועס DD" ס', יסועמ כפו סיפגו, סם3ס קוניכם כ"rap37k~ 6כקוניכם
 סנומ וע"י ימ'י נגזלתו סיו55 ס6ף כלופל ססנסי קעיכומ סו6 י סי 6ף נכס ועסונניס,קגומ

 קוגל סלמס כעו ל6 יוצא. הוא וגם )יד( : ס' נסת6נף נויממנן וכענו6ל י ל76ס יגיעשע5עיומ

 יולס 1Db )פיעלתעסל( *7ל3ס פירומו וגס )נלמ )עלם"י(, לג7ולס עולס סלמס עליך ונקפייסיס"
 מיכס עם *טיס הנכי פיך. עם אהיה )סו( מלגמי: 6ומכס נוגס 3נלק כע"ס סקודסי סיפךעל

 מסיס וימס - מניו. ODW *תכס יגלה ול5 עליכם ימקועס ול6 פלעס 3ל3 7נליכס טיככקונקופן
 6ס נלוו תסס *על חיים. העודם )יח( : )לע"ס( כסיומיך גפל6ומ הסלן סיעסס ! ל5לסיסלו

~ah
 על לו ילר כי ללכמ לחיסומו יעצן פן ע5ליסי 5מ ול0כומ סולך %י יטרלל 5ת לגעול לו

 כילו ימרו 3עיגי נרמס מסיס ועור )רונ"6( חדו7ין רטרו געסס ימרו וי70 על כע"ס עסיס,5למ
 ול6 ענומגוסו 3עדמ rnb לכן . גיולות כפל*ומ ולעסומ ססס 3סלימומ ללכת טנסעל0 לסכיויספ5ר
 על )כ( צמיו: 53רמ לס5טער סירן כל דרך ססו5 מייס, סעו7ס ימיו 5ת לר*ומ כ"6 לפגיוסזכיל
 כסעוכליס סערנ 631רן כרגסמי נלסי ע76 וסוס יסרס 3תגועס כ6ומס רכי3חו י(ספור וניןהתטור.
 *יגס ו0עיס ממעול 3ערו5ת 3י7ו פיס פל06 קערס סרוכ3 סיחזיק לסוס, מנועתו מרסיססחעוריס
 3נו עילס כזען טסים ר3ומיגו וז"ט ממעור על ססרכינס 5ס"כ חסמו חולי על ולסו7יעגוכטכסיסי
 לבו. את אחזק ואני )כא( רוכנו: ערער טיסו 7ל16 מפול *'( רל"מ )פיגמק ו3רע"ע)ר5"ם(.

 ע7 מיגיעו לעוס %ות עליו b'1b ועעפו ס6קקע"י סערן 6גיק )טיסן לנו 6מ ל6סוז פמפוםפי'
 ליחי הניחס 13 וסמסיקס ס*מיזס סכם מייס מוקות מעכו *סר ס5גר סו6 ססלנ ולסיוםלרנו,
 ועזומ עלמו קטיומ גאל זו נעלעס סכמונ וסו7יעגו גלנס; נג"י *ת ממוט לעען כע54מקכנסי
 ול6 סוררם כסף תעיד וימן 7עתוי 5מ יכניעו ל5 לסכו Sb יגעו 5סר סג7ולות ס5רוס טכלתלמו,
 ימי*מו סל5 נכרי , פקודם ולימר5ל לעסם ז5מ כל 6מ ימ' סו6 וסו7יע ; סעס 6מ לסלםירכס
 ולנקוף , עזרמס ליתין יעעון b1k1 כי י נסי מעיר מסיס ומווילסס י כסס סעונטממ סתסועסען

 וי(ממיסס י(6מיוס 3כ73 גס יורם מזק סרם ממסי. לסו5י*ס סימרתן ע7 ערמו קסיומ 5מיכניע
 55 נכמו ומסייע היייו סופם כצילו עלעס וסיס ל"ו(' )יסעיס רפוס י7יס למזק כעו ונמזקס3כח
 ואי מרעם, ל3 6מ OD~h *גי ערער וכן זו, פלי05 יפינו סעמרטיס רונ olnb ויל06.ירסס

 ורע3"ן(' רמנאס )ע" יימטונס ילכי נסכיו ננעלו מסעיו ונויל רטעו סערונ לנוי 5מסכנ7מי
 עמל לעכומ זמן כותן סק3"ס סיס לפס גרפס צפרו כי זוז ע7עס מפך יר06 רשמינו פלנרי6פגס

 כי נעליל כרקס 6לס ע7גריסס ע"כ ממונס. ויעסו ניגס טימורו כדי עי7' עליכם ענית סיסול*
 מעלאית סטין כ"ל לכן גביותיו, על סגדוליס 1DDD'1 ניעם וסוף סמטונס,  ירכי נסגיסס ננעלול6

 6טל לפען ימ' עליו 3יעומיו ומחזוק סמפון על יוריי *סר ענין סלי וכ73ומ מוזקיקפויי
 *יכס ס6לס עלי5ומ כוונם כל 5ענס כי לחירות, סעס מת 3סלומ ולערג סועעת 6וק מםיתרן
 גמזיק 06 וגס טי3ו5. 3עס מיגו6ר וכעו , פסעיו רו3 על חזקים ועוגסיס קסיס יקוריס 0נ6מכ"6
 יעצן 1DDS *וסו וכטס לנו, 5ל TW1b1 מחק יסלח ימ' טסו5 עגינו 5ין נזם, סעמרסיסגדעת

3טעיעמ



ו רשמות
 ניכו טסים לפי לעכס י לכו וכ73ומ נחוזק -מכיחו טסט"י טעעו 6נל חלילם, מטס לוויי3מעיעת

 עפקסקי לסיום קניי סיתט וזס שפטי קלס גלתי עכס תתסיס עי nDb, עכס SD'1 למתעייית'
 "DD לכן , ונטעין סגלתי לנו ופניומ נקוטי ולעעוי סק7ועס ג7עמו ולסמחזק t1'SD סמוינ6פסמ
 6מ גס חצוסס מועל גסס לקלוט סעקר*ות ירך כן כי ית'י Sb'1 וסכגיות סקטוי, מחזוק,מעל

 קפלי( )3ס' 6על י(עליומ ען ומגעגע סיוסנ על י לעטומו ורמותו נכחו טסיס מפעולם מןסכענע
 שתיג , ימסג כעומס עוגר ופיכו סיוסנ עכות( (q'g וכע"ס ניגס וחי ס76ס 6ומס יעמס5טר
 כל Se *ים 6ים לי' ופעיך כסס וחי ס6יס יעמס6מל

~bD 
 עיל סכמי לכל ייחם וכן כסרו.

 מסכימו DS' 6גל ע6ועס, עטו ל6 טסערqb 4 *חותט, 1bnv *סר ל78( )ויסלח nbS OC'SD"מכס
 ססתר5ו עד נעיניסס חטוניי סעעסס מסיס מספך סכלו 5נל נו עשו ול5 זו כבלס ניכיי*סלעסהם
 פעל יימק וכן כסס. נמועל סגגלס 5ת 1DD כמלו סינטע5יס סם גס נקרמו לכן לספול, זסתמני
"bDנו סכעכעיס סנמ סוערי לכל n"DDW כיון ססנמי יום 6ת לעטומ כע"מ ספקנות סעליכות 
 %וט קווי כמי סעו 6ת עלקיס עלי3ס 3עי נ)נכעיס מסיו ולסלן עמס על וכן , לעסומ ככסוסיט
 נלעס מעכס מתעית סע7ל ככס י העילס גלעתם יס"י וכפעם גי עעלמס 6סל O."SD כתעלימ'

 6קטס טעס ויסים ית', Sb'1 6ל0 פעעוס "וחיו ססגלעס ועש וי4כג7ומ, וסקטוי סמזוקלסלעם
 טט*לכזיכגיג, ערעופסיגט, סערן זיין ווער7ע )6יך לכו 6ת סכג7תי לנו, 6ת 6סזק לנו,6ת

 ען סו6 סלח עלת ויעבדני. שלח )כג( k1S5b: נגדו וסנמ 3ויסנ D"WD - ל6ססען(פערטטשקט
 סלימומ על יורם כקל t1D'Sb סוס וסקל סכני 3ין וסס73ל י דגוסס וסלע"7 ממוסס ססי"ן 'כיסכני,
 מלמכיס, יעקנ ויםלפ עקנך, 6מ מעז סלח מסלמי ניד % סלם כעו , לחזכי4 כ68 עומלטתגלמי
 ומעיתותי למלשין סלימות נכגי מלימות *גל סעסולח, למזרת סליחומ 6לס וכל מרעם, 6למסלמך
 סתו6ר ע"י יגואל ויע3יכי לטון וכן )ענטל*קחען(, ותרגועו לחלופין, טלימות 13 סעכוון כןעל נכגי סיגו* כצן וכן ס6ס, 6מ מטלת מלח נרכתכי, ב"6 מסלמך % עיתוי סיוכס 6ת ויסלםכעו
 ויעניכי נעלת משכוון טלין ל'ל , 7יעכען( )עיל סמועל ע"ד ל5 טרעעען( דיכקטע פייכעס)6ין
 ול6 ענדי לעולס לסם6ל לי, עניש נסיות רעעו 6נל תליו, יסוגו ולת"כ עם  ענויט לילעסות
 טסעכוון יטרלל, טית יענ7וכי קיצי נמל כי וכן לדול, לס' יפפר יענ7כו זרע כעכין תליך,ימונו
 תענ7ון עע5ריס סעס 6ת ני4ו5י6ך לעמס ימ' סו6 מסו7יע וכעו ע73יס, ימיו hto", עיינפלס
 מסטי לסלמם סזסירו, מעעש כעס לו סיער ויענ7כי סלח נלסון מנם סוס. מסר על ס6לסיס6ת

 ויהי )כר( נע7נר: יטיס ני ללכת סקטכס סגקטס עלעל6ות הזירונו *חלי עלעין, ולנעימותלחלוטין
 ,ס עכין לרעז ובפסל סל*וי, כזוזן 3נו צלילת וי4תעכ3 סת*מל פסס כי לנו חפרו לנהמיגובסלון.
 )כניטל 3מ5רות וימיו כעו , ועכול *יחול לענין קרוי סויימו ע65נו וימי עלת כי סעקל6ינלסון
 יוס, ע' סס וכסמססט טס, וסיס ססכי4 6לי עלס וכן סתעכני ויסי י סי כוכי כאטר סס ולסי,ש6(
 ויסי עלת כי לוער ימכן ויומר וכו'(, ידיו תסס ויסי , 6עוכי4 ידיו ויסי על רס"י )וע" טס רע"םכע"ס
 י ו'( )יחזק6ל סוס על סוס כונו י וקרס רמס עקריי טנא סעכעו ח'( )יג.6ל וכחלימי כסייחימענין
 וסותי ו'( )כנ6יו3 זס, מעורס וט ויברו סיס, כעו לקחיך כניר סוס סוסי עס 6מי ענין משכי

 )מ"ג ם*1ל גן סיו זס מענין וי"ע 3יו"7י סכתיג לפי שכיסס לעש( )סס יועילו למותי ,3ע6זניס
 *ותיומ, סמי כי 5לט blb חיכו ויסי סגלגל כ"ת וום"ל ג"פ. ל"ט כעם"ם 6'( )טס 7כי5ל ויסיי'(
 מכפל לע וססגע סמגיסס על כין וכן וסין וסגם קיכיס 3'( )יחזקאל לע ומגע עקלם על יולוסי
 שמס יסרבל ויעני ככינת 3ס, סנתרסל שעילס גחנת בסלון. : ליייעכד( ואורל ויסי.)ער 5ער13

 עטרם כי סעילס סויימו ונול )נסרם סו* כעלון ועלת נעסניייונג(. יעל )וועגען 6סס3טניל
 ויקו כעוין סעילס 3עכין wm(3 עת%חר סיע זס 73רך , למי"ו מעקר* טעס ויסים , זיוןווי

 דסטס, b)bib ג" ויערע וינ"ע ת"6 ה'. ויפגיטהו : ינמכס עמק על סטעעו י'( כ"ז )בעולנממכס
 מעל כ"6 עועי SDID היכו כ6ן ויסגססו כי י סיקר" על לסוקיף 6"5 ונבעת ורסניי, להניעוכ"כ

 מפגע פילסו ור3ומיגו , טרעלפען( *ינעל איין טיסן )ציעק רע 737 נו ממגיע מטס וטעעועוגנני
 סיוליי מגע עס כרדף פגיסס ולגס וכקוס. טותו עד ילכו עד ער*סו לבסס גלעו נחם כעיןמרע,
 כגר הטועו. וינקש לע: פגע סעגיגס סכולי כדוג 5פגסס 3*ים, סכול דוב פגם כתו לע,ענין
 סטלימות Sb לי4תר5ות מטס ל3 על ל37ר ית' מא מלנס 6סל ט6מלי סיחכן חמצי 3ן סרעמתעם

 %ת ל)נל6  גירך ממזיק וכגל סמר5ס 6סר אחלי לספמיסו ותחנולומ מנוס כעת 'DDD 6יך יסגמל6ס
nD'SDk~'וניגס חיוג 6ין ע"נ ססערסי כמוט ס75יקיס עס עדק7ק טסק3"ס ו6ף ר36"ע(י )עי 

 ממפן נקטת לטון סו6 06 כי וינקם, 11DiS עקום ימ' *5לו *ין זס ועלגי כוס. קל עוןעל
 ו6ס ונימס. מיונ 13 סטין וניגר כתססי כעניו כי 6פ רטע נעתם ס' 'TIDn ל6 סל6וס%וןי
 לנלי nS1yc לו לחסר חייכת לו *ין זס גס יי, לטלומ ויגקסו כעו וחקירס ריימס לטון,סו6

מכלים



 ה דששת8
 ופעעו , עטם על לק סטם על חןפנ מעימו וינקט טלין נווול סימי קיעעיכו יעם יעית%ש.
 כיון כעטיית כסת6סרו עמס פוג 1ל6 עגיי עליו כסקר כי עטס כתעולל סלע סיגל סניטתעא
 עונוי גו לכטו6 עמפקמ ו6יכס קלס טית0 זו טפגיט0 עי געיניו זס עון סג7יל כך וכלקוכו,
 ולנמור 0ע5י6אי ען לסמנפל לי פוג חיים, לי לעס 6ל0יס לפכי רסע 05יס 06 נלטומעל
 טניקם כעו סכתי3י 737 עסס nSDWD1 סטס. טיעיתי(ו עסס פקו מעיתו, יינקם וזמו ענחיי,נשחזי
 כרשומם יסלסל על געפ גתוספמ לל6ומ רפס סיס טל6 ענייי עותי פ"נ כי כפסי 6ת % קתיוכס
 נלעסי. 6ר6ש Sb1 מלוג ג6 סרגני 6על שעו עסס גס לסוג, צוחי לוקמיס ושינס טתטונסכס

 על עויכ *ינו ויקרך ויתי35 טפעל ס'( ל"י מ60 )כי ויקל6 ויחי%, נעכן ס' וירי לזם,יונע6
 6ין ל'3( ש"נ )%גיס יסוסע 5ת ולו עמס ויכתו3 וכן 7ק7ום. סק7וס עטס על רק מקיום,ס'
 %ן: ככס לנסוס, סקרים ס' על רק סק7וס עסס על עופנוקו

 )כי
 6107 פיכפך מרגועו צור.

 כ'.ד( )יסעיס עליך יו"כ כלי כל וכן , מינו מ7ו7 מלנו, 5ול מטיב qb , קולש חלנומ כעו חד6נן

 עסו 95ג( לך )לך נעכ7רסנ"י ; מלועס וכשן סרוקם 50ור 6גן סעקועות נכל שעכס וילופס;יסויי
 פגנ כ"ז( )ימזק6ל כעו חולם נ"כ נע65 נגלעי, 6ין 50רי ען ספירטוסו כרקס ע9ם. 6קות6,טל
 ס7ס נס לסמקיפ מנטל לסועות לפוחס וסעי נסעים עיקלי כ6ן סלול קיסם "מש ואי,037

 רעים מתן נעלי. כלוער , חתני לי יסקר סללו נ7עיס לי. אתו; רטש חתן : סמ3ורסולרמ6ומ
 6ית6 וכפילשו )רסל'ס(י עתם ס5ילמו סעילס כי י עיתם נעלי כתמיינ סעיפך עכוב עללעולומ.
 עילת, טל סללו %7יס נזכור לי נתון תסיס 6תי( חתני 6ער0 לי, 6תס 7עש מתן רנס.נסעום
 עיתם תייג סיס טתתכי סעילס כמ גבול כעס שערס לעולות*  רייס ממן כשרוס. קייעתיטייסי

 בניס למון על וסכי( 7נרי מס לעולומ. נוכל. bS סי6 ולולי לעטותם, סעילס גמלותסגתע5ל
 שעילס כריתת טסן עלותי טסי לעולומ וראמי D"D9 דגלי יסכן ויותר )ר*ג"ע(י 7עיסנענוש

 רניס: לטון ספיר נעי 6תי לעילם, לנעלס עטס ci"nb איסי כ"ז( )ע"6 57ער" לעס ,מגסוספריעס.
 קונומלפ, 6פיסמ 6חר וסעסוס כל( 76ון )ססו6 נע65 טוס ידעתי ל6 ה'. את ידעתי לא )נ(ןן

 : יסר6ל 6מ *מלס זס נטביל ל6 0גע65 זס ע5י6ומ סיס6עמ הס יסלסל. 6תוגס
 73ת סעחזיקים סונפורס%יס סעגריס שלסי סו6 מנס זס סו6 מי t~DbD על העניים.אלהי
 עס כי )6וייעך( מהלס לnbr 6 גס ס6ף abc עם ועל נעולם(, טבעו )ספ7ע סענלי6גלסס
 ועעך 6תס וגס כולכו שותנו יסגעכו, פן לחום ים nbr לולי כי נקולו, טתסונע געיס וטסטונ
 נפטון כי עלינו, כק,י5 וגו' Sb 'k~ih'1 ו6ערמס לעעלס וכן עלינו. נקרא )נ( : )רע"ק(נכלל
 גקר11DS ,6 6על לכן לפגיוי ג7ולוס וע37ר כעתפ5ר פרעם נעיגי ויסים טכיכס, גלוי יםכרשיי
 עסו נרבדי שערו ואהרן. סשה לטה )ד( )רל"ם(: סלעת כפי נר6סי לסון 6ער ליסר6ל36ל
 לנס עלת כנחת עיקר לסיות ליעתי כוונתם ע"כ. לעסי ו7נליכס לנס 6ת0 ליחס 16יללעס,
 נרסוק, מעעוך ס' לעס תכלים, להיזם כלוזיר b'D שמחגי שערת לעס כונו י(תכלית, ליריעתס6לס
 ob סגורעמ ססנס 06 ססנס, סקלת סי6 ע7וע כי נ0%6"0' כעיט ע7וע עעלמ ג73ל סו6ונוס

 lhD~, רק מעוטו עיקר לעס עלת 36ל לם3סי טעוסו עיקר מע"ס כי חית, יתנכל 16ספועלמ
 זס %י כי עראי 1b~DS 6"6 כ6ן פלע0 נע6ער וסכם לתכלית' עיקרו סלעם כי סתכלימ,ליעם
 כ6ן לעס  עלם שיקיר סי  רצותינו סוייעכו לכן למירוח, טסיה פרך עונ7י י5י6מ מכלית יזעל5
 וילכו 6יגוןי לננס תלגועו סעס מסו כי וריקי סגל וכסו מסו ענין 63רעי, ס%ורגל כפיסוטי
 ול6 ללעס סימס פ39( )כ"ל %6רו ונסו מסו סימם 601רן ללעסי וסוי תרנועו ויסגלו ססכלשסרי
 נס 6ין 6ט טנעקכ6 לעס כל ינומר ועיתו ; (q"Sb) סהר מלפנינו ונמרגוס לעס ערך )שכלוס
 , וסתכלימ ססנס יריעת מס סיתם סיס פכיך, נפלו ולעס לך מרס לעס מתכלית, ייעמ לט6לס
  לעס וכן סטתי תיפינ 06 כי תועלתי וללש לריק סו6 פגיך וכפילת הלוכך כלוער לעס I~bsושעל
 ממעשיו. 5ונכיטן(: )5ערגענעככזן שככי  יט לעס חייס, לי לעס ל?,  יצרתי ל6 ולעס ל3רומכסכרם
 יעיסס ויגלו י סנפתן 6ת 6ו0ניס נימס, פרנסת לכרכי עעטיסס נמרצות )נמע5ליס סעיסקיר עלייתי יסתכם , )נלכומ מענוי גלתי מורין גגי לי(עסות 7נריכס נטעעס כי מניסי %כיעעעסי
 לסבלותיכס. לכו יטגימו: hS למ"מס סקרך על וגס שלסי נכעו סעונייס כפרכי גפילוסנטיחומי
 כ6ן קנלותיכס bD'1 ונ"ל ענו7ס. על6כת עעוטי סיו bS ויסרו עמס 0ל6 סעפרטיס,עמגחיס
 סטס 6לו סנפלסיות ע5ריס סכלות לסוגות ככל סכג7ס ענונם )ל6סטפל*גען( סוונלימ ע60גטי6מ
 עול , לטנף טכעו ויפ כעכין , רומכית hDD כטי6מ כ"* , סעס סכס על סעכני7ות קטוםענו7ומ
 עונומיסס ושכמכו עליטס, ימרעס ול6 ויפוריו עכ6ו3ע סעקנל מנ( )יסעיס סנלס ועכ6ונינותוריי.
 וסו6 עליו 6דס גגי וגרופי כ56ות ססו%ע 6יס פ3לןי סחכעיס 3פי נקרץ וכן זר(, עעגיןקבלנו
 וגקר6 עולכם, ועינו o~DbW געלם עסינ, ושיגו סלפתן עועע זס, SD יסק45 ול6 לוסוודיריך

וכגלן



ו ו הששת
 ז3כ 1WS PD )SIS עמפום ויטיס סכיעףי כמטו על וסגזיון 0סלסס עם6מ כו60 טסו6 לפיפגלן
 ט0ממד4מ מט3 מרעם כי לסנל"יכס, לכו יינן קר6 יכנר זס לומכי פנל תענין שכועס.עעכו
 53לתס, עעי4ס יטתתפו לכן כמייחס עלות לל6ומ יכולים ס6יכס ע5י לק דיגו נוס קיסרןמטס

 עעליי(ס. סטע3ת עול ימרוק ונא נעדור, חג לידס לעטומ לשעל ערעס תתנעת ל0סוסע5י6ו
 על עתענל לסיום לכס ע0 ע3ויי4 עכל ממטי ננכס געשיכס ~onb מחלי 6ליסס *על 11לפנס
 לסיומכס לכס קיוי ויומל געלכסי לערוד סעס לכ פל ולדגר נלעס עלילות ולשפט לכס bSליכ

 גחועיס onb כי 3רניסי שכנכס 5ער מסייעו לנלי מיכס 1WS עמפוס ולטוס נלנ3כס 5עלקונליס
 WIS)pS, ם כפי ופעס ליעענסלינער(. טעער%"7ענ7' )נע7ול7יג, ייעלן גהוקי גרעה לסיותגוס

 וסי3ליס, סותקש ושממס סקטס עגוימס ר6ימס 0כס עד רכות, מגיס !ס 03 ססיימסק3לכומ
 תמס קלאס מסלס הארץ. עם עתה רבים )ה( כעס: גס ולקמח ptnna לכס רבוי זוגעדס
 ' י(עהסס שמופגי  פסיו  חת, לגגי 60רז לעס ויסתמו כלמון לטופס ל" 60לן, עס ועתסעסי
 י(4רןי עס קרקס לנכותס 6נל נסס, ל6 נטרן גלש רק למוטניס כססניס סיו ל6 יטרללכי
 סעקתרש התכסיס קדלי טנעערכח2 3מיכנומ שמסומים כן כקראו b~pns סעקועומ טנרונכמו
 דגך6, לניס ועלס pDpi*PD7). קל6קםע געעיינע נעויגדעל, ני7ויגעק )פקנעל, 0עזיני4נקטז
 עמסי עלס עליו טפל ל6 )פיעל( סעססל :כעוס רב נפרטסו6ז

 נסיו עמס ססווס נוען לק מכי'
 י י4ססונש ר"ל PS) )ירעיס סעפך לני עעכין סח* רסיס 6נל , טלפכיו עעפיס כיעים bS העיפלרני
 נעדנל חנ לעטויי *לי0ס ינלכס עיוס עתיר סעקן6י ולעס kWS) )6יונ לכיס ע!יוע יטועןוכן

 ליעומ ט3י(ס וסנוהיס סמחומיס נס סמלו וש עיור עענויסי מפסי טעמו לגמכיסס טוסותועסימס
 ינריו' ומתם 0ענו7ס. ען כרפים רוס לכן ל0ס בזוי מלמכס וע3ודס ומטו3יס, עעל0 שלגטיכממס

 - סעעוס לידי סעני6ס סענודיי ען מנפלו כשלס ולמגוייס לפפותיס כלוער עקנלותס, *ותםוססנתס
 קייצך ליסנ6 )כעסעען( כיסופו קיטס למע נמרס oh חב!. לכם קחו )יא( יייקי: 6ותסועלת

 גגלעון מעיל סיין מנן, לכס קחו עלעל עס כקמל ל6 עענודמכס כגלע 6ין 9wbn כינעקך6,
 ול6 זען לידס יסגד לנקס, נלכמס כי לנקמי 0ליכתס לפעיל *דלכס לפקסי סילכו קג0ענויר(
 כעו , נ!ליזומ לעך onb ~יכיס סעקל6, לשון על רואי סומיף לכן , טלנגיס יסכום לסכופיקיוכלו
 "'נ )נ6 65ן לכס וקמו עסה כעו )קוישען( למון קמו עלת לפרס ימכן יותר לכן י(כ6'ע,טסעיר
 י לקנומן מע165 6טל ר(עקועומ ען מנן לקנוס 6מס ~יכש ופעעו י י'( )נמעיס סעקסוס 6ת וכעסול'6(
 כהימוט מזען לגלות לכס 6ין לכן , לענוי onb שליכש טלנכיס עעתכונת ע*ועס יונרע טל6לפי
 )פ0ומפ לע , מעמס למרטו רפוי 6ין הרעת. לטה )כב( : וסכם מכססמנן

 הינע"
 עס0 ססמיעס

 6לי מ5עק נסס ננטרל ם0זכלמי שעל6גל6קפעגדע(, )ווירקוכג, עסננ פעל סוS~h 6 ימ',יסגדו
 יצועות, כ'"( )ועם נעכדרסג"י ולי* נע0ען(י הינעל )ליפקעקפ גרע לסיות מנימםומירוטו
 לטוסנ6מ

~DS 
 על מען 6גל סכפל6ותי רבוי 6סר עי )נסלס כ"כ יטלסס סל* ית' סו7יעו כנר כיסיסלסס, עי ס~ס ל6 לעס לפעון 073 כווכסו 6ין הצלת. לא והצל )כג( לעסלפ.עלייסו:

 שר0 י"ס וס0 ייעגן כעגינת עליסס סע3הס וסכגיי סעס על כעת סלע ערטל יקולסמל"
 : )ר6"ס(ג7ולס

 עינותינס' )רטא יריעת לעס ולוער לינכ אפקסס על עמפפ 6מו יגל אלהים. .וירבר )ב(ך
 קתות, DDb סחיט י3ר עיכתי3 קסיו, לסון 7טר כל הערו י68( )עכותו3תלעו7

 בכלל מפך יורונו עפפר 6ין עקועופ כי קסם, לטון 7נוכ יביס סעקועות ינכל כוונתם וחיןע"ס.
 לכיס 7נליס רק לדגל סתוסקיס עירך וטין י ליד( )כר6סימ מכערם ל3 על ויניר ועמססוסי
 כווגתס 6נל עאם, נסת bSb 7גור 6ין ס'י יכולי גידרו rb 7טגת( )פ"ו 19Wb סל6 גטעסען,
 נין ט למעם יסכן לכן סכני, מנגין ס0וDS 6~ עכין, לספלגמ מעיי עסעט יטל מלטוןנזס
 וגבורו )0ר5פ"ס(, וי(תמתוכיס סרכומ תכלית לנפלגת ג"כ יי(ייט רכס, נלסון נין קבסנלסון
 כל ועכלכל סעמפיק , 0ו6 טדי כסס סעכוון ושרי. באל )נ( : נעלעל סמפון ענין לעיתעש
 וכל נרכומיו לסס ועטלס בריותיו לכל עוון פסן ימ' סו6 סדי כע7מ כי ,  6ללנניגענדע()רעל
 סעספיקים נכינו סריס עעכין וסוט די, עלוער ספחומיי(ס טינלו עד , סנריוס קורך סעעל4ססיומות
 סכל איון סוף 75ני, סקלי6ס נו טסעיקל נ"נ סוי' 3סס וי(עכוון , pb) גי )כע"ס סול7עוון

(nDDSSb)ולסיומו ננר6סיס כר"ם p7b לעסות ע6ועט עענו י53ל ל6 וסגנר6יס סעול)נומ כל 
 0פ3עי עענסנט סימנטלו עי סננר~ס ופגעי מול7וס לסגות יונל יממון 6מר כל ספסופגכ5ונו
 נל6פ סמפופ ורטונו יייוי עעסי על Dnb' כשיין , כרככו ור(י"5ס סתוליות עערטמולרפיות
 לבנות גתן ית' סו6 ויא0 סעירס. Sb ולסניפה OS93S יוכל ססטופ ושוגו , סוימס לכללוסגשס
 ט7י' עעיס וסוט , סל3 עירי ונעלסעס עעומ, *ומס פ7ס כרענ זעניומי פורחם וכל וכגורעומר

לכן



 ושמותז
 4טר ויגמ)4א, שכטיס גפטיא 1360מ פס נ0נ ל6 6ענס עריי bb3 הקיטם ה6ל6 %6רלכן
 סתו)יא pD' א' סו6 סכרים nubSn מפסחן )וכפופ נעורס הכשגיס גדנעיות ממעוות יטמעשע
 )כן כ), 76ון מליומו שסוט מעלס( כהרג עא סינדל ס)* גיוסן )9וגתס סיקרת עע"צתו090
 כזרוע במכס וגלעתי מחו כבעול OSbAS, )יטרק) כטסחהע ולס wS. פיעתי )6 ס' ונטעי16נר
 סגרי06 פגעי 3י(ס סכטמנס 01עוסתיס במותות ויאסל6וס סכסיס מיחס ג%7יס, ונטסעחכ9הס
 נייי *סר 0כ) *7ון %י רא) טין %י יסלסל )נכי לעול לכן מס. י(ק7יס לכן ישנעוהתסי
 כי ג"סי סו" טס )*נומ כההצ ט63 כפסדם קמלם bb'1 לי כריס ויומל סגרי6ס. תנעילטפת
 , סנסויס yS ונגרים עער6, נ6)וכי ס' קליו וילה 363רי(ס ככסוכ ספוכוי ע) מעי7יססכסוניס
 וכן סז6מ. נחירן גול *)יו ס' וילך וניחקק, כסריס. פקור 0ו65תיך 6סל 0' 5גי וניוהמעל
 ינכס שכיך. *כרסס שלסי סי 5כי Sb'1 וישעל י3*עקג

~bisn 
 Yb למנות,  כודע ג'ין סוס מס כן

 עינו )סס פ)מ כי נזם סנכע נעקים, ליפ 6פר לכן )י(ס. כויעחי ל6 ש וטפי כ6ן 6ערעם
 eprD גיי כט6ער לעע)0 ססעוכיס כפסוקים נכגוייי(ס )0עוזכריס יטרלל ע) רק סצנות ע)עורג
 סמו6ליס, עטפוס סעיקלי ססו6 טדי, 6ל 610 כי סייעו עד מועליו פעכין מטעו סכור *גללני, ע5י6ומו ע) סעורת סעו סויעס )6 *)יי(ס וייתי7ע ס6נום Sb נר6ס טכני וסנותס , יתרסס(יס)חס
 סכקל6 ע5ס נו טילטס ע1( ע75 ' סע5ס סס סיוייע עס ע) כוסף דגר סיו7יעו 0מו6כיסועירך
 לנניסס שפנס מוצרי, 3עכיני  וידפו טססיגו פד גר6ימי כ6נומ Sb לעלי ולזם ר6ו3וי ספ4אדע עפי  וידיעס סכרם ט סוייף כגל נגר 5ו רופט מכס סל*ונן  סיויע עי כי )גי, פ5י*וחולסורומ
 נסוס עפסס סורג)תי bS1 )י(ס כעשתי נט)* , )סס סולעתי )6 ע5י*ומי ע3 סעדתי י ע מצמיי
 סיועים כטפר 0ס %ן, סכזכליס 0' 6כי כי וי7עתס )סס, כו7עתי )6 0' טעי ו)פי"ז אויין,עכין
 יממת על טאפכו רניס חיתם ס'י %י כי  מדע לפען , 0' %י כי פטרים וידעו טג%6ר)סס

 ס' וטעי סר)כאנ וכס" וודוא. סגכני Ob3 שככללות סיסויות pmD ע3 )6 ומרסועו,0עמ6ות
bSעל עוסנ )סס נובעתי .Sb9D' נרים6 סר8י6 ס" 0כס b~p7 ל6 סת*ל טס טגי7יפת ככוןי 

 יטרלל פל לסם. פשל לססכ k~Dp7 פלנר ו יקרש סיפי שפנס כפטפט, מפלס ים  יריפס גסכעכע
bb1(ע m3bs1 סס ו6ו7ע כ'( )ימזרח) אנא עע7ומ עוכסס פ" נס , נפקר* עירס ס0עדנר( 
 *לייחס נקערו )ע5ריס, עטם o~p 613 *סרן ע"י ננס סוי' סס )יטרף) כויע פכגר פ5ריסנחרן
 כפו מפפכוו ימסק כ68 , סלקיו יסס'ג )י(ס פקת bD'1 נ"ל )כן ס'. %י כי ונו' עינע סקוסטים

 ססנס סעעכו סגנו) ע) יטעם וסלפ"7 הסס. )6ממ 5 "DD'( (Sbprw )0ס )5תמ כנפיםוקרוע
 )6יס )ו נ*0 ס' עקגמ פ" סיסועס )0' וכן סריוכס. קנת סיס ססו5 עעגו, כבוויל )ו ותיגרכעו

 מגיע ט' עקבת סעע)כ0, סי )ך סגיו)ס ש )ך וכן ע5וונסי עועי)ות ססתי)ותיו וטיןימופס,
 עסנתס, עי(ס כורעתי )* י )י(ס  וורבלי )6 וכן ע)יי(ס. ססתי)ומיו ע5ד bS )%ס 01עלטתסג7ו)ס

 bS ספנות ע"י ן %(ס גודעתי )6 ס וסעי ופעם , נעמיס Wb'  )סתו7עות קנס ס6גומ סיו)6
 עסוקעיס סיו עורס ג6י כ) 5נ) *וחי, ומכירו ייעו )ג7ס סס )כ), כתמלסס %* ס', סעינויע

 ססת7)יומ וכ) , ס' 6ת ידעתי )6 גקו)ו, *סעע *סר ס' עי סלעם וכעלעל ס*לי)יס,ניוע6מ
 6סר אגפם כ) כי פכ"ך גמ7ל"6 וכעיט )0ס, סועי) )6 ס' נסס לקרוח נרסיס )מרסס*גרפס
 סיו )* גע5ליס טכעטו וסעופתיס סכומות כ) כי נעורס, ועפולקס כודע ס' עלילת יסיםעי"ז כי עע%יס יסרבל )נכלת ג7ו)ס קני( ית' סו* סוייע ונוס 6מריסס. )זרעס כפסך bS למרןעטו

 איון טסו6 ית' נע5י6ומו ויייע0 ססכלס Sb Sb, פכחיסי 6מ )סגי6 רק , יסרב) )גיורתנ5רכיס
 נעכור ן % %י כי פ5ריס ויגעו י הע כפרטיות D'nDD כעס יוחכר כקטל נעורנו, טריפ0כ)

1mb~סכרין ע) פלעס 6מ ע)עולל נמנע )6 ועלע"0 60לן, נכ) טעי ספי %עען כחי, 6מ 
 מדע )עען ~ty9hk -נקלנ סי %י כי מדע )עען י סי *כי כי מדע נענור איו כבכרו סו",ר(נ7ול
 ס6)ס וס)נוסתיס 60ותומ ע"י רק וגלונת ס6רןי )0' כי מדע רעען סברן, נכ) כעוני 5יןכי
 0א טס 6סל במרי טס" *)סיס, וידע נמי 6ת בבסיס וילק b~tD י מעולס נכ) ימ' סעונויע
 מופע olk~ib טים דעת )כ)) 63 פולס b)w' ובמד Tnb כל יסרבל על ססגסתו עין 6תית'

 6ם ~nubt, ע"י כעמס ל* סז0 סגפו) 01ענין OD), כפ"ס ממעי פעל סו6 )וידע נעומסועסנימ
 , סז6ת סי7יע0 תכלית 6) סכס6ריס מגיעו bS נ"ע5עותס ע"ע י סעו)עיס רנון 6ת ייעו גע5עסי(ס
 לי WD' נקר* סע)" טדי בעתית נערס oo1lb ככרתי )6 פ" ורשאי )סס. גודעתי )6חסו

 ל6כרסס טסכפימ עס כ) כי נקמוריס ענו6ר מקומו כי עריו סקסו כגל קייעתי, ו)5סנ9סמיס
 סו6 סני., עד נתקיים ט63 טמרן וירויות כמקיים, 0כ) ס6ויניס ונפמון עסזלע ו)יעקנ)יצמק
 Sb גר*יתי פ" 5נלננ5ל וראי סכס. יסוג לניעי וכול 3ו טסוגג) שזפן מניע )6 ספיייןלסי

D13bb~כטס Sb ,י(ס שעימי וגס טיי( סו" 0טס נחס S)b 6( כודע סייטי )5 ר") )0ס גויעתי 
וניכל



ח ושמא
 ס, וטפי כי סכמל7יס, 6מ חנל 0כ0 6פ5עייס* ע"י כ"6 ס5"ס כ63ו toh~tSb 'DS biaונשל
 4א ה' ושט. )נ( : כעקלם 6נל עלת סקל ל7נליו גס ס*חליוי עע0 סעפקיקו 63מנ0 סדי עןנמלח

 bS י וסעי ומשולו נו, עלת מוטסת % וגו', מ ונמצי ויידוי נטת מסי לסעסלסיםנודעתי.
 מיונ ראי 6ינל כגל כי 6ל0 לתוקסומ זוכך 6ין יאיקיקיס קמעוני ליעת o)nb נו, DL~Sנהמתי
 וים לעשו, כנמל גנין סו* 6נל ס*, סול7מ יתופעל סטין ור6נשע 136-ננ6"מ ולאי ילכסןורע"ע
 עפני ע5עו ונעוכל לךי ונעכר ימיך שוך כי כעו ממועל, פ5י סעפעל על עולס ססו6עקופות
 לטת מכ הענר , 5שע יג% ט0א וע4 ייו סמיג0 16 וכן טס(י הלנ"ע )ע' ע7נל ר4כמונ7מקו
 כתו מנרימ די ומרנהנו ו'( ('Sb~rD 0זונס o)s כטנלמי 6סר כעו IonsltS יוחיס כפעלשכמעל
 יו65ווש נזלומ טיכס פעכיגס טייע0 גזלומ גנפעל יגולו סעעיס *3ן-גנ6"ת וכ"כ )רפ"ק(,סכרתי
 כן נס גויעתי עלת מסיס סגם ע"כ. מלסי זולת ו6סליס 8ותךי כמפט סגכי ))למכס, יופלקוכזפ

~cibnסויעמי ופירוטו qb 60' וסעי 6ער ל6 כי 0ללנ'צ וכיעל נפעל. טסו bS לסח  נייע 
 יצנתר נותי 0נ7ר מוריס יקרס סעוככנ b~nz כי ממו, ייו6 ועזרו עלפו סו6 מספו עללמעיל
 עכל פסופ 1Db מא ימ' % אולם עס, סרנוי יפח ונגיר 6מ7 סו6 מסעיר למי , עםנג'וסן
 וינשע ס"6 מצרים. סבתות טתחת )ו( ססניס: עכל 706 7נר וסעו ע5עו יסיע ולוטממכיסי
 מלגעו0ו i'DS) '6 (he1 גסנלומס עגומו לניען *עכס ס"ז, לקפן מלגווו וכן ע5ר6י סולמן דחוקעגו.

 קסם וכסתיו עעכין יומק, ענין עתסס עלת טסירסו יל6ס ימוק מלס כן עד0ופיסו 0נסנפולתנסוןי
 נענין נעלס ממת וכענין ניעדעך7ריקקען( )שבקען, לנוטי( ויליכמו סקטמ יחיקמ טסו* ולועותיכנוסס
'SDW))סכ%מ מפקס יותי לוטם 3ו לעסות פניןי מל גלנו ומוקעת דומקת 0גערס ממירוסו י"ג 
 בזרוע t(tpbi  יריקקעגיען דער )65ן 0ענ7ות עסקת ע7וסק פירוסו סכלומ עממם כןלכסיל,
 זרוע לך פשי( )ומס לש לגני סיו'זרוע פ"נ( )מסלים כעו -IIWbk' סכת על ~ShD1k זרוענפויה.
 כטויסז D11r וטעם ו%יךי עתומ ססו6 תפויסי 5ל כעו ועתיסס, ססיטס עבין גטויסן גנורס.עס
 סעמכס מעליון סכם כן וגמרא קר56ט(י 6וגנעטריגקטע )6ויסנעדע0נטע, גנון לנלי ספתפסטכס

 ול6 ימפטס סיכן עד ע5וע5ס וסיעור קנות מק ימ' סו6 נסן סטנעימ 3סנסגס כי סטנעי,עכסג
 ר4טנעית סי(נסגס למנוס יס' כסככתנו יעכס , זס נגנול ע5ומ5ס ית' כמו וכטילו לעולס, גבולויעגול
 זס לצון ור4עפרפיס נטוים. זרוע נקר6 0לזס סכח מגס עליוי סקנוע סמוק 8ת כסוסיענור
 עגטשיס *רס(י )6ויםנעםטרעקקיען גיולות געסיית כתו ולסכ6ומ יעכום לפייס יד סוטטמענין
 גחל וכיב זס תיעל סניגותי ל* ה. אני כי וידעתם )ז( מכלית: s3s~ עענו 0פרומק6ת

 "ו לשכן 6כי עי:'ע ויתעל תדריו תסעומ 7Db 16 עליו ע5ס מס יסעיע ob 076 כיסעקוווותי
 חיעכיס למס ושטו סטגממס עק SD'1 יסיעו כי רודיו, לעיני ימויע זס כלנור מנס י וכיועסרופ6
 כי  ויפעו פכיו כהכרת וסלמס )נ6ז יכיכוסו יבייש על 6סר סגוף pSn~ עם6ל ונדמי נמגיוגגומו
 התכלס, n~DInS כלל עקום *ין 06 תעכס לרופד; סעמו6ר סו6 זס למוגן, 3סס סכקל6 סו*זס
 לרצו%, 0760 עין ט wSDn מל* עד מעקופות נ*ח7 וכעלס כסתר סו6 רקונן 6ני ם60וערכנון

 עקתמרי bh נקר* יס' ס0ו6 ומסרי ע*ועסי מועלת נו וצין גטן מצער סו6 חונן 6כי כנורוסכיי
  וי7עתס עע6עלו, לכו יגיע תועלם *יזו *9כ י4י4עלס, גתכלימ ונעלס סי4קסל נתכלימ כקתלסו6
 סכעחיס וכל סנע65ש' כל סערתי* לאסון עלוי סים ל0ודיע כוס סעכוון יסים ו6ס ס'. 6ניכי

 כי ויתעמס לועל. לצוי מש 16 סעחו, ע*עתמ רק ננחש *יגס סניגיסס ועם ונצרןסנסעיס
 לעיגל סס 6גי עלס 6ין כי ונ"ל 6גי. לעלת עקום וטין סע5י5וסי על יורם יס מלס כי ס'ןים
 )כן'מ ונעכדרמנעי ע"ס, כקוכס ומוש רס"י כעזם ימ' צליו טס סו* 6כל )6יך(ינעיו

 עקי
 ר"7(

 6גי עלס כי גוסי סיעס ונ"ל קנ9סי 67 6ני ע6ן %י, קיום כי קרוסיםוסיימם
 סח~

 עסעלז סס
 )סומייס פנקס מא מוכנס גן סנרי, סס" נ'( )ירסיס יסינגי4 עי תיכמס לידוי *גסוס*לי(יס

 נמכנו ולו כעו קנס והיינו עלילס, למילם"י כווס6וכניס סעס וימי וכן על-לס, ספירם"י""
 כל ועלס ססנומ כל סנמ ית' שסיומו פסס, ו0עסוננ ססנחם ססתלטלומ DD" כין )ט69עלילומ
  סיעו מ, 6ני כי  וי7עמס טעם )נרוכן*ורז6כע(י סעם3ס נעל ל"ל 6כיי נטם כקרט לכןתעלות,
 כס-ם 56לוי סעיקל טסו6 סקלי לסי ל'ס סויי נסס סעכוון )כ"ס כל ציון סו6 סעקנס געלכי
 נסס, פסל וכל סעולפהם כל נר6 ית' טסות qb אפל, סעטתנטש 7עמ מפך וסוט כל6טימ(,כס'
 וסכנר6יס עלוליוי על מעיד פלסתסטט והלועס כעלס סו6 ע"ע לעסי ר6טוניי סטנים  לנדווסו6

 ימס ס3כוסו. *מרי סנית נקיוס ימ', י(עמנס ענעל נסס ססוט3ע סל6מון עכס כע5עסעסקייעיס
 יייו, פעטי כל על מעיי *עמי איון סו6 כל, %ון סו6 ספקנס נעל כי 9Dh. סיכסך עללסורומ
 למגות יוכל לספוט ונר5וכו תעיד, ויקייעס יגסיגס סג7ול וכחו נרותיו, כל על מעיד סט4טסו6

 : סו6 ילי ילי כי  ולתיילי *לסין. סי %י כי סנ5, כי נן'מ עע"ס סגנל*יס. וסקי ר4טנעייסתע7ומ
6טכ



 ושמות8
 כטיס עמל דלך h~bb 5ער וסר36"ע גכק*י, ליטנע סייעות" סירם"י ירי. את נשאת* אשר)ח(
 נחס 06 *ונכס ידי; מעים Sb 506 כי ל"ג( )ס6זעו וכן ויסגע, סעעיס % ידו Dbטיט6
 וניוסר פטוטיס, נע6ונליס נכוווי(ס סל3 תתיסנ ל* סםיר, גונ6ונלי כשלס געלעות לססמעס7עתינו

 סעפרסיס עיעמ כ6ן סרענ"ן כטס ולוס וכ7ועס, נ6ן כעו א', ע5עו עענו סכ*עריס3ע6עריס
 bab כי וכן סקרן, ליחס סלתן Sb' עזי זרוע ססרעותי ידי 6מ כסלמי סלעת וע"ר ח"ל,ושער
Sbידי טניס hnbD סג7ולס סיד Sb ול"ג ע"כ. סחייסי לעולס 03 ל0יומ טסעיס T~D ספסט 

 למון כי יייי 6מ נסקתי כשן 5קר6 60רן נתינת 3ו ססו7חס Sh n~sbc סננו5ס 6וכסי(תנלווז
 וגלוי פיקוס עכין ספי' רפס( ניד יו%יס יסלסל דונגי כעס גיד לעליקת כועס ידגסיסת

 סננו*י סיוחגי 5ור ממגלות על כ6ן יולס ככס סגסווית מתגלות על מס סיולס וכעו ,)"שסענעליך(
 על נכ"ק מלנס יסיים עס6 וסים ; פעללשפענ3*רט( עיטטסיילוגג עיינע )ס"נע טכיגסונלוי

 פלגו מפעל וכע65 חנקוק, מזם 6סר סעפי כעו וסורעניות, עונסיס ס6ינס ג37ריס גססנכו*ס,
 יד סס וכן סוס; סעםSD 6'1 נ60 וע' נר( )ע"נ סגנים 6ל  ימ' ahl)w 530 D1)W ססמעתעל
 סיטנ ונטמר )נ65תיו ל5 סגנותם על 5לו ממות וסכהומ ס'. יד עלו סימם , סננו6ס רוח עליסינס
 כגעתם עד hDD'1 5ת ועעריח סעעעם 5' נר(ול6תו. מניס פי ע60 מט כי ורל לסגי,ע5סל
 סג3סס 3' לעיסס. ע60 נסוטות עעגו, יכניו כ3י כפם6 כעכין (tpbS)~ עגומו והלום וינעעיף

 סעקיס על סעס ע60 סס יטרים ולזס ידי, זקפוס  יתרנועו ער3 עכחת כפי מם*מורועעמי
 טין 0נוחניסי על שביסס מסויוס5רטניתי

 ספינכס  פל ופחס  ט'(י לסוסם וסריס  נולך חווטי
 , לגיונן ונם6ת ומרי סונלךי כיד עם6ת וימן )געסעגקע(, עעגו מסמל 6ל י(עטט  עןעימלת
 כי סנגו5ס, לסול6מ 6 ונם נסס יחדיו תו5וניס ס6לס סור*ומ וסתי לווקנל. עעלס רועעתםססו6

 וגוס , כח בו כותל סל6 עי ונחלסיס פז7עזעין וסנריו כסל גוסו כח סכגי5 על חלסכססננו5ס
 ולסתקסר olb 3גי ס5ר תעלת על סגמעלס עד סכגו*סי רוח כנפי על לסתכס6ומ פכוים כעתוסס*ר
 סי' bDW וגו' 7גנו5ס ללגין רמית ע"נ( ק"ל )תרועס 3עכירם"גי וכ"מ ויר(ול1ת. קרוסותנ5ורומ-

 כל 6ת לסוס כד"א לי' 1tSanbi יכיל 7ל6 פלי' עלט ו6מטלמ מני נטורם נסורה 0סו* עט6כי
 סגנו*ס על וסוכם *יפוי עיולה יגס* ס', 7)ל ע60 6'( ע"ז )עקן ונעכירס"ני סז0. סעסעס6
 כ"ף סו6 כיסודי )וכ"ף וע6יל מנועל 6ם נפיי 6ם, כידעי ע"6( )6י3 ען כסא נע ייןסס

 );ייערגשפעעען( 5ם ירודי כזנו עונגו וגפלטיס שעתפלטיס עד 6ור מסל עטיסותיו 6על יסלעית(
 געלי דעת כן bD'1 6ף ק"מ(, )תסלים ייו7ון ידויון 635ו0 פלכי ללס"ס סעכין ופזם רס"י,ע"ס
 גגקתרוס, למסתכל סכ3י6 עיני סיריל סזוסר עלס ססו6 סכנו*ס, 6ור על יד יסעס ולכן ;סלמון
 ע6ער לגשר סונקר5ומ )נלי5ומ עסונוס כרסס 370ריס זנן לתורס nblb. %ס ס' כנור וערשםכענין
 לעלעם ק5מ דופס 50רן: תמכת גסו7עת ס36ות 6ל סגנו*ס *ור י(מנלות על ידי 5תגם6תי
 )עע'ס ס5לס. 0גזליס 3ין ענר *סי bb ולמיג סנתליס. נין ננחית סל6טוכס נעכ*ס ססשבעולס

 5ור סתנלות על יד סס סכחמ גטעס יתכן ויותל סנר"*(. OD3 עלייתי עוע7 ועכבך סלח3ס'
 ידיס' ולמג ניול סיס זס כעו הכעות, וסתרגותו סיגר סתמסעות על גס יורם יי סס כיסכנו5ס,
 סיל7ן' יד וסכמם סיס פסת על גס סוקמ ולכן פנוי, olpn ר"ל ל'6(, )ע"ג ידים לסהסיעו
 לכן ולסתל6ומ מלסתסטט ע5וע5עת ימ' כנודו שכיכת וסני( נכעותס. יאפסטומס ע"ס מכחל,יד
 סעשע5ס 0כס כ3ו7וי עזיו ליסגות סר6וי 6ל ככויו עלול Wun לגלות וכטנ%מו ונסתתר, Sbנקרע

 ילוסס 6ננל ול6 טוהרה. סתפטעות: ססוכ6תו יד סס ע"ז יורם וממיר עמגלסי וסעחתתרעתמסט
  עוליטיס יעיו פנל ן גנוסר לעוס פייס יושי  סיו  סעתי7ין למי *וחס, יורסיס יסיו bSbלרעת
 ירוסס, 6על ל6 עסיסי עמס לנו שם מורס וכן , עורסס 9Db לכן לשרן יכנקו 5סר לנניסס*וחי(
 , עולסם 6ער לכן 3ל73י סקנלוס סרור לטותו כ"5 ילוטס תסיס ל* סי(פורס עטעעותו יסים נזםכי

 ; )רס"מ( סקנלוס כיומן סמורם גקיוס י"ס חייגיס סעתידיס דורות וגס המליחס לנגיסססיוריסהם
 מסולם סטוי ודגר פלעSb ,0 סליחותו ועל יטלטל יגר על 5וס לרפ"י אוראל. בני אל ויצוםנינ(

 ומל יבוס, 6סר כל לידס סיי3רו יסר6ל נכי Sb שכיסס 5וס ולרעיתן סיחק' איר למסר מכיס3סלסס
 , ויבוסו עליו ידיו 6ת ויהפוך כפו לסלים, הומס טוס רכוס, פ" ולע"ה ע5ר5ו. ob'51aSפלעס

 *ומס עגם מרעם ועל לסו5י5. פרעם ו6ל *כל, ל5 מסריס 6ל כינו נג"י SD גכ"י. Sh לגניי,קוך
 ולחסרן לעסם כלחס על יטמעו פרעם וגס סיסי6ל נשומן עע5ליס. יסרבל סול6מ נעניןלסלים

 נעיכי ועור5ס וכפורס מנס טמן כלוער ועוס רשע פי' לזם וקרוב י%. עשתו עליסססונעוגיס
 עפלוויס' ימלמל גגי 6ת לסייף שישלך עם 3כל 7נריסס סיקונלו נקופן מרעס ובעינייסרבל
 6סס  5וימי סכ0 לכלכלךי נויתי סעור3יס 5מ ל)נק71סי' נויתי שכי ויעע7, 5וס סו6 כענין וסוי5

 לוויו סו5 כע65י כל 3ע3ע 15 דינר וגלתי )נ7נר מועל כל נלנ ססס סיקנע גוס כל כי*לנוגס,
וונ5)נלו



ט י ושמות
 אלה )יר( : SD'1 וכנויך יר6חך נתתי יר05 , לפלעס שלסיס גתסיך ר6ס ז0 סי' על וסעדו6%)נרו.
 ר6וגן כי וז0 משונסי עכל נכ3ייס 0יו סם כי י ימר*ל על לסריס "לס 6מ %נס כייןראשי.
 ש עכלל טסיו סגזכריס נביו זולסי 3טס ל0קלפ ר6וייס *נסים ע6565יו סיס ול6 יסרבל,נכור
 לוי *גל סינעין, ענני סיס וכן ונו', Db'1 וכל יוסף ויעם גיערו ט3י6? כינו %תוי טכ3לנסס

 וננס מק"ו ברופן ועערס קסת וכן רל30יןי פסולות צגיו נזי 6ת גס גדל כלס על יעיםטס5ר,ך
 וסופיי כדולו סיסות נמטון *חוס 6מ לקם ו06רן י ועריס lx~hונסס

 *מ"כ טנ3מרו 70ול להט,
 01SD לנלימ ס(כס פיג0ם *מ ו0ולי7 גיורו מטונ ג"כ טייס פוטי6ל עננות לקמ ותלעזילכסוג0ן
 6ער וגל6וי סג7ין ס*גסיס סס 6נותס 3,מ עגל 0נכ73יס 61ל0 וסשה. אהרן הוא )כו( :)רע"ק(

 סס יסוקל, כל 56ל גסונעיס 7גריי(ס לסיום יפוייס סיו כי ימר*לי גני 6ת סו5י6ו ל0סט
 סירם"י צבאותם. על : )סג"ס עיננו, נטעעים ולהיות למרעם לדיר ר*וייס 0יו ססס)נד3ריס,
 ל5 6ענס (Dub7D) ענ%ריס ע6 מל6 6מד סוס ינכס ים6ל סל6 לסנפיסס, ob)5 כלג5נ5ותס,
 635 למון 7רו3 כיון ועוד למ3טיסס. ל%י6מס %ם? עם ז0 מנקי ית' סו6 ס0חגס ?נס עדת65גו
 כם6ריס יחיו 635, ככלל ט*.גס מסיס על ו0יתליס עעסריס ,0סמומיס 6"כ וכלמעסי Dlb' עלים)נם

 )נלו3טיס כנוי כבגטי כ"5 וגנזיסי כפמותיי י165 סל6 ית' עינבו סונכוון סויים בחרי נ"ל לכן3ינ%יס.
 וכלי כיף כלי וסבלו פיקס תלכו ל6 הלכון כי וסיס ל)נסס ימ' כבכנרו ככויי ו3ג7י יקרל3וםי
 )וס0, 6ל ית' העגו סעפולם ז0 סגלי 0כ0 ו3ניי(ס, 3נות,סס על הומס לסוס ומעלוסז?נ

 0וי
~Dh

 עעוליס כלורנר 5נ5ותסי על 11bb O'?5b נמי 5ת סטינו לפס ס' 6ננר *סל כ5ן, סזכיל
 כעו עעל0 חסידות ענינו על )נלמ פר5כפ( 6י0רע 6'ן )עעפירגעסי3ען כ3ו7ס, ביקרוחסונים
 עלי b"S) )עמלי כלגס על עסית וטת י'6( כקוטע ייקל6וסו SD וסל 3'( )ם"6 על סוקססגנר
 כל גבון כתו 5ילדע( )פל*כעי ויקל ס7ל וקיטוע מפטרת עגינו 635 וטס %"נ( )עקן כלגססיו
 עב"ם btnnD. מום3חמ 7תלגו%ו גויס  mh35 5כי נמלת מעיר *רן לך ובתן מפ6רתוי 35י35י,

 ס0כמונ לפרם יתכן ביום. ויהי )כח( : גי( 6' )נ)נדנר 535 ויסתי, ל"0( )ויקטל 50ונ*ותנעלסות
 6ל 0' 37ל 6מל 3עת ינ5ליס' ונלך t?D~. 6ל סינינריס 0ס סכיו זס, וי0י מנירי לנעלסעוסק
 0י0 ע6"עי נג"י 6ת סו5י6ו ל0ס סי סונר 6סר ועסת 06רן סו6 ם6)נר נערור כי הקריס, נטרןונסס
 )לע3"סי טיו5!6וס לסניסס וסיקוס לגוססי ס37ור טסים פירם ועתם נסוס, לסניסס סס37ורגר5:
 ס%6ר י כלע3"ן רי0"ג ורעת ניגיסס. עפסקמ סתוע0 דפרסס 7ל6חריוי ל11קר6 סימררו כרם"י7ל6

b~tp)3"לינססי 37ור נתורם ניינך ונקו%ומ 3טלס 0"ד( )פ T~b3 קעיי 703 י כלריס Sk~b3 .עועי 
 )בליס 6לן ע37לומ k~h?1 6ת ע,עט כבליס, 53רן 6")נ סי דני כיוס גיסי 5ו):ר מסו ע5ריסגבלן
 סקרי וגיוס ממ6( )כי וכפלם"י טייפ( יעלעל )15 מתמידיות לענין גיוס עלת כפלם )ו5ס יוכו'

 37ורו סוס פעס כל דגר, כיוס פעס יסיט כס6פקוי, סעס כל ר"ל כם5סקוד מתיר תיניתופקרתי
 15 געט5סי לעם ויתורגם כלר)נ3"ן. 6סר ינלמ לסום'ף 61"5 לעסתי רק סם"יטל

~DTD' עפם עס סי 7עליל 3יוננ5 וסוס כתרגולנו יניע 6ער זו ולכווגס עמס(, 15 6לל0ערר 7ערספריך כייפי 

 משה. ו.אמר וכו', ה' וידבר )כפ( עונים: דחליל )נ0 ום)נע 6ודני' ע5ימ *סרן סוס יונ5ריסנפרעי
 בכ"י מן לננעלת ט6ער ס*)נירס וסיט י פרעם 6ל 737 3* יי( )פ' לעעלכ ס6)נול IW5D ס37ולסו6
 6נל רעמי כן ואין . , )רם"י( כ6ן וסכ*ס מזר לימפס כדי מעגין p'pD~D ועמוך איי טעעול6

 %וס ומזר הליון סיועו ול6 כן, ועמס לכנריי %6ול לכן נג"י Sh לינר עסס *מ מטס 5וסכטמר
 6מ 5וס וסקנ"0 6לי. טעעו ל6 נג"י סן עגם ו6ז לסל0סי הותו וע" מרעם Sb טי3אהותו
 5ל ירומו וסגיסס 0*ומומ 3כל יתגברו סגי0ס כי עטם וח30 ז פרעת ואל טעם 6ל ל37רסניסס
 יחריט, וסבכי י37ר ס0*ח7 טלומיס טניס כל דרך כן כי ס*ח7 סידיי ודי פרעסי ו5ל3ג"י

 מלעס 6ל 37ל סג7ולי נסעי ליצר ל73ך לך סגגל0 ס' 6גי 6ליו ובער ססס וחול 3".וגתפיים
 טליפ עסיסי ואותך עתך ל05רן ל6 כלס  370רומ יסיו לך כי י *ליך 7ו3ר 6ני 6טל כל 5ת%")1
 לנעלס כי )נטעעיס, 371ריו )רע3"ן(י טפתיס עלל 6גי סן המרת פעס עט0 ענrb 0 סרעס,5ל

 לסו5י6י נלסון מנס ע6"עי נג"י 5ת ל0ו5י* *)נר, פרעם ו6ל בנ"י Sb והסרן עטס 6מכס5ו0
 י פרעם 6ל ססמר*ס 37ורי ס6' י עגיגים סגי כולל וזס י ס0י6ס Sb טרטרך עס כל 13סלונן
 שיי ס7טל , סניסס נין יעטו ס6לס 0עגיגיס סכי כי %טס  ופטל , וסעופתיס 50ותות עט"מוסני
 כספיים לכן , %טס ע"י יטיס ל3י סעופתיס ועוגיית י לפט לך יסים סו6 נתמלס לו כגליל*0רן
 על %טס מזר לכן סעדנר, יסיס טסו6 פרעס, 6ל דגל ספעס עוד לו כם6על ועתר מטסיטס

 : סר6טוגסלעגתו
 טטעע ע0 כפי ק5ר 713731 6חת פעס לפלעס ססס ינרי עס0 י37ר לרס"י תדבר. אתה )ב(ן

 ולרונ3"ן פרעס, 53וי סיעעיעס עד מעס *מר פעס ויאורס יחזור ואסרן סטס,נסי
י37ל



 זשמת9
 l9kWs' עמס סיינר פס מיעס JthS' יסעע bS1 עסמסן י5תס *סי כל קרורן bS"' עמסעגל

 פמעיע והגני* לגנים סעוס olaib כעו עס0, כנרי פרעם למזגי יסעירו עס0 גסליחחם מסלןולק
 י לרם"י יומל )ניוייק ס)נקל6 בסון אעכס יומר, משתשש לענשן צנרי 53עמ 3י(ס. ועוכחדגליו
 ילרמנ"ן לסרעס' גס כסעע תסס טל דרורו מי0יס עטפעותו לעיי סילם bS1 מ37רי 6תסעדכת3
 כלוער פרעה. לב את אקופה )ג(  סרע0: טעיעס לעעט ל06רןי מ37ר 6סס לועל ראויסיס
 כי י ל*חעען( ווע;7ע1 סוו,צלמויסספשלל דר"גגען, סערן )זין לנו 6ל ולער גיולם 5לס*כנים
 קסת יוסי לקסם נכימי לי, סגד קמ0 חזות קסס, עינך סריית כונו ס5רסי מוזק על יסעם קסםסרם
 ענין ססינמ יכעו גע7ר"נגניסם(, סטל5עע, )ס5רטע עק5 ותלגועו נקמי( נס ועגל 8גכי'יוד

 ועכס י לל33 ס)נגיע ו50רס ס5על על ספוכו על בכי( נל3י, ספמס כתתי סעמ, לSb t)so 3ממעמס
 מעקים ג'( )כריתות ורועותיו סקסת )סל5נען( סנ*ס לעבין רשמינו סעעוסו קם סלם כי ל3.קפוי

 סם7ין על נקולנק מעכס פירם"י 0ענהס תיעמס עקסס עקר* נלסון וכן משד( )3כורוחנקרחוליו
 משגע( )0*יטע קסס עכס קסם עעך 0ר6'ת טעם t"'DS1 גקסן, ל67 7" 6י3לי כמולל7יו
 כלוניל סל3 על 6ומו 6:ס 3יי6נריכגען( מליגע ס6לטע סער5ען )זיינעס לנו 6מ 6קפ0וגן

 לנ נקמוי י4עכוון ו5ס פיעף4. לנ 6ת "קמ0 ולגי  נססוס, גחכגת י3י06ו עליו סי153סעונסיס
 ומתכלית מלעס. לנ *ת אמוק Mb וכע"ס גקעוי לגיחנו *קס0, לפרם %ו 5ריכיס 0ונפרסיסכדעת

 *ותות 3ע5ריס הרגות לזוען כ"5 3"י, *ס לסוני* איכס ל3ו Sb סנונעות 50רות 3כלספכוונת
 ורעות  ר13ס %ות b'3b 5גי יר)0 אותוהי. את וה-ביתי וזמו עלי, סמורומ mtnnbc עלוראיות
 ולרייחם ברזלית לחימות לעיכיסס מסייכס  lDWi פליז, לנו* ספיוערומ ופכית ל33ו עדמנוגעות
 נכל לסעוע עסוע73 וסס76ס סתמתון, כעולס גס 0עוסלת עלכומי ועל סויתי עלמות עלע5ופוח

 סל וי"ו 1DDPhI); עדסייגען נעווייזגריכדע 3ע5יסענ7ע עיך עויף )עעסרערע עליו 6055סי
 גס ו36ג0 כרכי על ומלר לדגו, יפוכ ול6 גסים לו ילגם ל5 כזע לעעןן נטעם 0י6ומלנימי
 סעטמ כל הינכס כי 1DWi' כפו ו0ר3יסי כן 35נר(ן לטען יסורי ל" לעען כעו סטעפן5נכי,

 על ר5יומ כלוער לאותותי ולעעו לפרעם לסיוסס כ"6 3"1 ל6 נכורומ לונכם סקודמיסו0עוגסיס
 ואליס עוגמי כל 5ת ית' ~blk קר* ולוס פממת, 53רן גס פוסלת ועעלכותו ישי עמילותו")ותות
 סו6 6ומומ כי ערומי, סמגסגומ ועל סיותי ע5עומ על ספורות רטיות כלוער *ותומי,נסס
 תפלתי נניח וסעחמיס סל כיו"ד וסיו"7 כ"6(, )6יו3 מנכלו ל6 ו*ותותס כעו , )נעיוייז( ר6י'למון
 הומות לשיות וממיועדות 0עיוח7ות כ"ל 6ותומי טל  יו"ר נכס *לי,  למפלס סעיוח7 גיחסליל
 והער ועופם, 6ומ סגין 303יל נריש )עיין נעווייוגרינדע( גע5י0עג7ע )ניך )6ויף עליוראיות
 רעיל מא סטטוס לק 0טנעיי סעגסג נזולם גס סטנעיי גדרך סגעמ0 על נס י6)נר ומופת6ות

 סעכוון מקלית לפרער( עסס סו7יע וי(סר05 סתריך נכל ולזיי חוקם(. י5יי' סו6 ונווסתחלומם,
 5על מעם ימ', קליו מנתעות ס6פמיומ )נ7עומ nDb *ל למיסירו ס0ו6 עליון לנום סעיוע7נעוגם

1DWSכתוכי *ין כי תדע לכנען ומעם סמלן, נקרב ס' "גי כי תדע לזוען פעם 0', 6ני כי מדע 
 ו5ר5ו פרעס עם סתני4נ כי 5לסין עספט יוסר וערגתי, "קסס, נפ"על לפי" 1יורגו 1T~haנגל
 5ים ייקר כמסל כי ית' עעדותיו סכתוג וכעדומ 3גו, עס ס*7ס יתגסנ כפסל 60ל0 סעוגסיסנכל
 ניס טנעו יייו עעטי חו"ל כמערס סרפעיס, עתם נסעת והפילו פעסיוי כל SD ורחליו גנוי6ת

 6ת ידעתי ל6 נקולוי 6סמע 6סר ס' עי פלעס )נע*מר סידעגו וקמלי סירס; 1DS' 5ועריסו6תס
 י5וס 6טר 6ת לסייוע עסוענ7 ט*7ס והין סע5"וי נ6פסרות ונס ית' נ5%י"ות כפר גוס 0נסס',
 ונקיון וסיס nStb, ל* יסרקו 6ת וגס 5ען לכן סתטמון, געולס סולפת עלכומו *ין כי ,עליו
 סיודו 5עת, 7נלי קמט *ל ועונו פלעי4 50ל0 0כופייס  "ת ל0ני5 נ7יוסיוי לכל 0עסינ5לסי

 יסרהב 6ת י7י0ס על לסוני* bS עלי, ו0עוגסיס  סעכומ כל נהו לנכס זו ולכווכם ס6לס,נ6)נתיומ
 סו6 סוייע כנר גס חפסיי ל0ו5י*ס ית' לפניו ררוען מלנס 0יו 6לס עוכמיס ונלעגי כימתוכם,

 י לחירומש נ"י 6ת נס ל0~י6 וניוע7מ 0י6 נכורוס עכת לניר( ס*מרונס ספכט כי עקויס לפססימ'
 סקור* ו*תס ; ערגותינו רם"י D~D1 7'( )לעיל סורג "נכי מנס פרעס Sb והערת סכתונוכעדומ
 נקול לם)נוע לנו 6ל נותן פרעס סייג עשו מע75 סעפלסיס כ7עמ כ6)נר *0 ור6סי עיניךפקח
 כגי ולמעיו יחרות כל נו S13pS ו00ת5ע)ות 0כח נו גתן יוד סו5 5נל ' חמסי גרי ולסלוחס'

 סג?

 כי ידעתי והכי י"ס( ג' )לעיל ויפר לווח קר6 גס 6ל0י, ל)וספט פתגמו bl~-D מלכד 0גסעליון,
 פרעס סעי6ון 0' עפי 0ודע0 סם טינרים ספסטומ חזקם, ניד ול6 וגו' שליס פלך o)nb ימןל6

 0)נקר*ות כנרי וו ל7ע0 יסים ז5ת גס qb זקתי עממם ס' יד ול6 סיתם עשו )ו%וקלונו,
 נחירם נע"כ עתני לפגוע ית' מ175 ענ0 סיתס ססקסוי ")נר 06 כי , ו0:וכיס %סורקיםסלעכיגו
 פןעס לנ 5מ 5קס0 והגי ולוויל 6ח7 נע5ער סונקוננ עס כסנט לחגר 1bva' זנן סיס יסס)ניעס
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י זשמח
 ידי את ונחתי הה, תשמע ולא )ד( וסל3יתי: 'גפ6פל גיגיתה ספקיק וליס והיכסי ישפעול6

 , וישמכי(נומי ע5פותי על ורדיות דומות ל0יותן ס6לס סעכות ככל פרכי טיפשון qbבמצרים.

 סתני(צתי כרקחנו כי גלננוי רוסס יעטס bS ז0 כל כי ייונתי סכ0 סדרתיות, סככות 74ילסגידת
 קיל סו6 עוג, פלטן סעס לפלס פסס לנקם כלייחס ידי פוסט 6כי כאילו עכותנותיי רירךשעפו
 לסורחהס 076 3גי 6ת ודיי כן כי ינין hS י ענומטתי נצולתי סכפקוס לנו Sb יסים 3b)D'b bSתל
 ויכלמי כתי למולסת 0י6 עובסס 3ענו0 וי(תנסנומי ז6ת ייי כתיכם כי ימסה 6נל ו תפוני(דרך
 פפכי ולנקם Sb' למלום לו סיס לt'Dnhc 6 60לסי סו6 אותי ספענפ וס ob ישפל כישליוי

 שלש  gb ירי פמטט  פיו ש% שסומי וינו 5ת לרינ לו סיס S~b עפו' מפסיום Shלי(תן5ות
 ספכוון ז0ו elb. נכי Db עטם צירך יתנ0ג 06 ליכולת ורעל q~pto סכות ~ak" ז0 6יןלר5וכיי
 ססלוס סורקת 0א לחצרו *ים נין יד סכתינת ייענו כי תויי ונתתי וגו' יספע ל6 נפרפרלדעתי
 גנן 3עכין 06 זס פה7%יס סיו 06 076 3ט פנסג סר6יט כפו (עבי  ריפט וססמוות3יניסס
 ויוכו 6ס, א יד ימכו 3יניי(סי מלוס לעסות 7עתס ססמוות עקק 6ל י163 6סר אסריטעניניס,

 עז אנו אכיס גרקי פ%טסו וע97ז י ניעטען( 6יי%%על שנגע )דא 3יטמס OnD1 יריעתטס

 חסו wg); )יבא מלפין תחת י7 נתנו לע"ר(, )7י("3 ל% יד מגו יףל(י )ע:כ6 לסומק י7סויתט
 סליחות 6ל סיתלט מלועס לנקם עכהס גירך 6ליסס ס6נו6 ל'ל נפ%יס ייי 6ת ונתתי טעםגו
 שלו גירס עי נתינת תסיס בקולי סעיעתו פכיעת קנת וכתתיי ימפע ל6 וטעם מסמיי יסוקלגגי
 וסיף לקמת 6סכ 0060 על עת סגך בפיעל כוי"ו סק71סז 6ל סני( לנתינת סי6 ונתתי וגלתסל

 פן ונמתי למרס ץ כוונה על ותססם סני*. ס"ן נפקוס 16 כי כפלס סוככו ספירום נעלינעלת
 גורסן 63סלי וביים מסי וכם"י  יטרבובן  עזינס, למון סרקו 7מכנופו מ( )ייוסע פעלליי(ס ימנול6
 סיטלמ כמי 3ו ססתונם לנ4 כמי פעט ו6עזונ 6גימ ידי 5ת ונמתי וטעס מסעיר. ר6ם על*ומס
 רק תחלם 6עכיסס ו% נכסי פעט תתעכב 6גל פייי למלום סיככיסוס חפוכיס נעוכסיסליקלס
 מחלי בשפמים. והוצאתי :. סיטלמ( לסימיון למצגו הלנו ייפס כי יספע, לk~rS1 6 קליסי3עוכעיס
 חנפ65ומ 6עמיות על וראיות קומות לשיורן סעיוע7ות ומפכות 0יקוליס כל כי לפסס ית' סו6מסתיע

 עתיש 63 י נסס( מיי נתיגמ )ס0י6. עפו סעגוס סמנסגומ פסגת מעולותי0ן, תעסיני( ל* י13%
 ספ0 י גניליס נסמטיס 5נ5ומי 5מ וסוקרתי ואפר , a1'DS, יכעס א י%י6 זלך 53יזספושע
 מפרפר otp 06 6מל געקוס ג"כ ססוייצ )וכפו נכחויי(ס מרינת וסו* , קסיס סיותלסעוכסיס
 ל0שי6 פתמלס ספיועית סי* וקסם נפולס סיומל לגיצי זו פכיי כי סורנ( אנכי מנס Sb'1אפלת
 סעעמס גסס עכותנותי וסכך ידי כתיכת יגס TDD 6ף בנפותי. וגר וידעו )ה( : מסטי סעס 6תנס

 יתנלס גוס בכורות(, ))נכס סג7וליס ספממטיס שיימס שמלי עמס ויכלתיו כמי מולמתלססונ
  עובסס  התנהגתי יכלתי nnSIDn ל6 כי לפעלי ולחון למנין ל3 שזשי  ויום יכלתי, גויללעיגיי(ס
 0לחעיס  יטר% ס'. 6ני כי וינינו ידעו עתם כי ל5הס, ססכפמ פיחס לחקם 6ליסס ידיננטומי
 6ל 6וליכס ל6ט ול"י ממונס זרך לסורומס ידי, פעסס על לרמס חככי כן כי 6לסי כלסיס
 , וממעלס ססכגעס סשה? על ג"כ יולט נטי( מכס כי  סיעתיות. ולי(כילס לסו7יעס סככוני(ס7רך

 סג7ול0 עגומנותי למס 6ר*0 וסעכוון ונקסינ, ואין ידי געיתי מכפה ויט י וירד מפיס ויטכפו
 נ"י שלום ולאחי תמלי יונקנו כממס סמפון נקסם יכך ליחס למלוק ונבלס כנו7ס 6ת אכילכאלו

 ; פקופומ( כנרונ על כפקוס ושל ניגיססי ר"ל פסיס גחוך 6פל נשלו ופסיס )ונהםלחילומ
 ול6 וקר* ליעל ליגליסס כי ונסמנת, סננינס 6ין ספפרמיס לסילוס כי סקורם 6תס ותיעו3סנמ
 ייי 6ת וצמתי ובשפר לינליסס וכן 6קסס, אכי על קפ6 7קר6 ריס" על פוקנ 6ליכסימפע
 כי זס, כל סמך  תירי  סכבילז שעכס  לייפויי )הז  וסולהשזי מלחכיו פס 6ל עחוגב 610נפקסס
 כה* 1Dbt'1 לפי( שיערף 60עו יוריי וזס , ג6תכס 3פ5כיס ידי 6ת ונמתי פלפל 6ת תפסיקסי6
 נשפת סו6 נפ5ריס, ידי 6ת %תתי פליתן נכוונת ליעתי ספט6ל DS' 6פגס סלפניוי עם6ל

9wbn7סוויטת קומי סי ונוס לוי סרהס פס עס פת6ס ,k~iba על מולטת פייסנות וסעקליות 
 סקול זס ספלו ודגוכ לנול 3כל ואהק. משה וההש )ו( סנגינס: עס פוקכפות לקויק7ל

 מ עקשך. כן פתכגס: lx~b סיס "מ"כ ים" פיגש סלים כפו ובקוים פיגל פסס עליו,ספ5וום
S'D1k~5לרטן וסו7רזו ססכיפו  ז~וממ גל סעס מופיע שנה. שממם בן וסשה  וו( : נרעו ול 
 ופ"פ כחם. תמילסייי לסיוא תיזרע לחנק. פ( ) : )לע"ק( מכיי עגעח 3ר(ס סנותיט יפילמפלסו מסעיי כפו לנטרות ומניע ססיגס יפי עפיו כ3ר ססס גיפיס סכס לספונים 'ממניע מי כיקוכם,
 סתווי hbD' גמם סי6 נ'( י' )לעיל (cD1 פיס אליי סכ0סך כמס לכחם מגין 3ין לסנ7ילירסס
 )כ3חעים )וו6ססעיםל*נגע(י מפיפי כמם יצ6 תנין *פגס טופפותי ונפקופומכיערוס

 כ""
 לוימן

 מתגיס כ"ט( )יסזק"ל ג6פל מכעס ועל גיס, 6מר סתכין *ת וסרג עקלתון, כמם לויתן גריתגמם
סנדול



 ישפת10
 גילום עי על פרעם ס5טמ ולפי עטימגי. ושי יסורי לי 6על 6סל "שיו נתוך נוונןמגע
 פרעה על ויפסול למכין ימי סעטסו עמס cb1C1 גו, סכונן נ7ול למכיס סעמילו 1%6, 6תסעסום
 טכטר5ו ס5מריעיס )נכמ ועל סיטור יגיעי Sb'1 סכספכו ס7ס עכת על זו תוכמס חצכווכמ י עפוועל
 1 )סי7ר6רכלם( וקילוסו )עעערמל*גגע(, סעיעי כמס מעקצו סע3ע סכעי קפרו וכנר סיקול.%ן

 *יסו די יין* תקעי דל"ס, נעכ7למ3"י וכ"י 6)נומ. ומנע כמעסיס b10D לגל קלי ילכומסיס
 סנני כתינ וע"ד סגד", סתכין ייסו די ניסי 5סל ממגין 6ת וסרג כתיב עם כדין וכו'מניני
 נינסמ*, טיסו כחס ססו6 יאוריו( נמוך סרובן סג7ול סמכים מלליס עלך )פרעםעליך

 גייל 7"
 נלקות כי ויל6ס עוקסס, קלת oa עלת פועה. ש ויקרא )יא( וכו': 3עי5 גדיל 671נעער5
 כי 0סנ לעסותוי ליסרן ילוס פנל עלינו סו5 יעמסו סל6 פלי, געסיית נסס סמכסגותפלעס
 לסטמדל כורך לו שין לפגיסס נסר6ותו , סרו*יס לעיני ולסמרועס לסממ6ל סימם טס ונססכוונם
 סחכסנ לכן נעמס, ספלם ג"כ גילומו על מנלווי עי נעוויו כ"כ כקל וסדנל nlbSD1, לקיםנע5עו
 גס: עלת חסו לנדו 6ליסס דבורו 3כמ נעמס וספלם נ"כ, מלוחיו 6ל ל5וומ כן כעופרעס
 7תרגועו נקלס ר6סו וימזק י"ח( )כנס"נ 6ן( גליף )עם וכמקס תפיסס ענין פרעה. לב ויחזק)ינ(

 סנ)סל5וי עד עומסו ונעלת גודל ללטות רומס 3ו וערס לנו 6ת 5מז ,ס עופת וטעעוו5ת"ח7,
 ס5ער גאל על גס ימעס זס סרם לב. כנד )יד( : סעע ל6 ז6ת ונכל לדיריו לטעוע לוזןלסטום
 סרעס ל3 כנד בערו פ"ט ונסייר פסעם. עלי' וכני מכמתיי Sb כנדם ידי כעו פג, סעניעומיגון
 עמס עטי( סו5 לנחש. נהפך )סו( : ניע7עלגעיליקקט( )סוועלעועס, 510 כועם פלעס טללנו

 סלמס סלך פנס סי' 6י7 עטךי קם בסרן Sb 6ער r"nb ע"ס ולפי"ז סקכס, נער6ס לכמסמכספך
 *ער ולכן סעיס, 6מ 13 לסכות עלו עטס לבסרן כתן עטס כי ני7ךי כעת טסו5 עמס כ"6נעליו,
 סיס ל6 למכין הגסיי סעטס גס כי ייתכן ; רשי( )ע"ס סיקול נו סכים 6טל ועטך ל"ז()כמלח
 סוס מעטיי 6מ י"ז( י' )סעור 6ער כלס ועל לבסרן, שתנו עטס סל עטס כ"IX~b 6 טלעטס
 , יסרבל לעיכי נמם מפיכח נין , ס*ומומ כל נו סנכללו י נקומות 6מ נו מעמס 6טל 3י7ךמקם

 וסנ5מ סנל7 וסור7מ סככיס וסמקת ס5פר7עיס וסעל5מ סיקול nbx1 פרעסי לסגי סתגין סויםנין
 נפסוק 3מי3"ע וכע"מ י36"ע(, (D~D סםלע פן עיס וס~5מ ,DU' 3קיעמ סמסךי וסויםס6רנס,

 על סכתנ 3תי3"ע כ5ן סר5יתי לנס רק זס, לכמונ סולרכמי ול6 סבים. 5מ n3DS פססויאי
 לסרעס היבער כלורנר אליו. ואמרת )טז( : מעוס וסוט 67כרן, מוצר* סו6 לכמס, כספך 6סלעטך

 כנר כי לפרעם, מייער לעמס ימ' ססס ס5וס וס*עירות סדנוריס נכל מענין וכן 05רן,53ע5עומ
 טיכס סענין 3זס וינגר ויבעל כל ולפי"ז ז )רלנ"ג( לפלעס עטס הימולח )נס 3כל לפרי בסרןמוסס
 סתר*תו סי5 זו כה. עד שסעת לא : למסיען( )ז*גען עקנ3יס פעלים כ"* ע5עייספעכיס
 ל7נרי, סעעת ל6 סכם ע7 5ל,ו ולועל ס)ניעתו עגיעת ענין כ"כ עמס יגריל והיך ן קליוסריסוגיי
 י ויסוליס עוגסיס כונס עליו עכול 5מל יח"כ ס63ות 3סמל6ומ כן לועך לעסס לו שוי סיסויותל
 פכורות ונכת ענין 7רכס לסי סרינו ע"ד )ססניכו לרנומיגו ונ"ל ר"סוגס, נכס על 3סתר5תו )ני7ל5

 יעביט(, )3ים מגס עד כלוזיר מזען 5ת לסגניל סימק, עלת כס עד עלת i'hD זס(3עקר6
 סעיד סעד 3ס, ~7Dk רד 33עליוי וסועד  פן לויירכילג(,  ומתריס ל5זסרס מס סו6 עד סלת5נל
 ויסי' כהי עי וגו' סכ5 7תרגועו כ"ג(, )3מ7נר כס הקרס ויגכי עולמיךי על נס סמע3 כעו)יירט(, סם כ)נלמ סינקוס לנגבלת וגס )סיער(י פס  כעלם סיקוס לסגנלמ משגוסו כס ועלת סייסי3גו.

 )מנכת ויכולן סקנס נינכם גניי סרעס 5ת )נסס סזס,ר כנר כי ווירכמג(, )יעגע כס עדמרגום
 גסס רס"י )ע"ס נכורך 3נך 5ת סורג הנכי סגר וכת"ס י 53מלונס עליו לתוי סעעותדת3כורומ(
 ס)נכמלס גורל ל3ו 5ל ייתן שכירו ספעס, עוד לסתתותו כעת יליו 53 כימר ולזםלגותיכו(,
 למון 7 ע )נלת ס3י5רו לרחומינו ו)נל5תי ; טול מיותר סעוכס על ססמריס 3עכין עליוסמ53
 פורעגומ )נ3י5 סק3"ס 5ין לי מסיועו ל6 5לס 7 ע ו5ס לנתי( 57יכס )3פתיח5  הוזרו כיסמריס,

 מכה. אנכי )יז( : לטס o'rJb7 ננס כ"ס עד 7קעס"3( )גס5 ונונכ7לס3"י ' ע"ס תמלס מעעיןעד
 פעולם כ"5 עשית לפעולם )נכס לפרס 6ין לכן רס"י, כע"ס יסרן- לק עסס סכס ל5וניעת
 ע"י מוכס סייול כי 6)נל ולי"ש ססכ5ס. 6מ 5מל ע"י ועקננ גולם הסיס 5גכי הרעעועקננמ,
 סיס, לרתות יכולים סיו ס7מק נסעת כי והרגה. )יה( ל3ותיכו: לדעת עתגג7 ונס עלצו,לעס
 ססךגס ז5ת גס 5ליסס גלום ליס סעיס ספיכמ על לכן סתיימו, על סוזסכגו כי וגטקס, ס7סכי

 וזס"ם ס7חק, 3סעמ 5פי' לסתיי' ללוי סייגו ע7 נניס 7ס וגעסס , סיטור ונים עתםט3י5ור
 וגתי5סו גלינו 5)עס , לסתי' רצוי סיסים סזס ס7ס לבסר כמס נכל נגריס מסיו י וגו' עלליסוגלעו
1)WW)סר5וייס סריס על גוכם מינני לכון פי, ונין עייני נין ספרם ים מצרים. מימי )יט( : )כג"ו 
nlnDSעתיגוי נכפף היחיגו גיחון, ונילני 5ת כותם וני)ניךי ו5ת למעך 5ת ונלך עיעיו, ונתן כעו 

ולמון



יא ח זשמות
 עלייתו לי ויסג נמי עי מעגור ס311ולי עי מפגי כעו לסמומי ר*וייס ס6יגס על נוכר עיולמון
 ס0יר7ן DS' תניי )ניעי סגיסס %ת סכמו3 מכזכיר ונירין סוף, ים 3ני 6ת מליף *סר סיס, גני5ת
 עתוקיס מסיו סיטור וניעי  לסתות יכלו ל6 כי ס6ס"כ ונס ל5, וקלתן לסתות ר5וייס דייניו קיתסיו

 למתי',ולקויים
~DDb1 

 לחיות יכוייס סיו סייך כי לסתי', ר*וייס ט6יגס סננלוחיס תוניס )גן מסחו
 סמרטונניס סרקו ל7ס נספכו סל6 סננלוחיס סנ)ניס ויסטל רק"ג(. נסס )רלימ סתי' 3ל6 יעיםז'

 כנ ל7ס עספוך קר6 מסס)ניעגו יתרי ובאבנים. ובעצים DTl: לספכס כן כונו לעסות3לטיסס
 ונכלי ען ככלי עלס סייס )נס ל7ס c'nc ססתנות ג"כ לסו7יעגו 53 י סברן מע"פ יניעיססמלקי
 מלליס עריגת ענעי ס)נטפריס כ5ועומ מכוני )נקמורי ייענו כי , 3זס טסיניענו גדול 7371 י36ן

 סיבור עי יעעוי %ס כי י 36כיס ונכלי עלים רכלי ינקוסו עכורים סיבור סעיפי 3עת כיועכסגיססי
 ונ36כיסי נעליס 6"כ ו0ו7יעגו ומלבסי סיג )נכל וטנור נקי י~blk~ 5 יעיסי סגי כננו 5לסהכליס
ni1ap~ולמסרסי עימיסש 6ת לנקות לחס תועיל ל6 ס"לס סכלים i.sb עד לדם ימסכו סם גס 
 5מ עסס )נס0 ואהרן. משה )כ( פ"י(: 175)נ0 ונפרס פ"ו כ'.ונ )ע' לממ.סי ר*וי' ימיוסל6

 6ת לסכות עליו סננלווס 6ת עס0 ובסלן 3וי לסתתות הננכח קורס סרעס 5ל ללכת עליוס)נלווס
 ל6 לכן סרסרות, ס5כ כגד עפרים Phj מעיקר סו6 טסי5ור ולסיות סנר(לות, ס6ר עםסיבור
 ימסל ל37ליו גס כלוסי זס וטין .סיקול, %מ סככת ועסת פעל ונמס כי זס ונעקל* עקתייעולי"א lx~b- מפעל ונס וסוט סגסרות סבר כל oa כולל סו5 ו53עמ ניבול, 6סל סעיס 6ת ויך לקסזכיל
 כולל מעין טס וס7גס סי"ל'ע ס והדנה. )כא( עליו: ס)נלווס  5מ עסס באסרן ססו7עס3עקל6
s)s0ר3ס למון 7גס כעו עליסי מלנס לטון סו5 עלס, כלתו כתג ו'( )נירעיס ורס"י 3עיסי סורן 

 מיי וכן )נרכנות, לכונס סלמון סופך יתרס ס"6 030, רכ3 לו3 רכוס 3'( )3גחוש וכפי'לגיסי
~bb

cnbln 03 רוב לסון 7גתס תסיס לעיגון ת"ז( )כיחזקאל פי' וכן ר3, יחס כ"7( )יחזקאל 
 וס7ג0 כעו ,שיגיס

~Db 
 ס"6 ונפיק ל6 *גחתם פי' ועליו כ"5( )יסעיס סם3מי 5גמח0 כל ביסור,

)DS5סל ערובי( 5גמ0 לסון וסו5 סנעולס בגמות כל כעו ס0ו O'Dlb ועכו"ם )רוו"ס(, נניס 
 וי3"ע מ"5 בעכס י סעיטס 03 מלמין כערינס סו5 לרייק ובמושארתיך. )כה( : )נזסננסעלומך
 נעס5רומס נ5 נפ' ועינ"ס 5פוותכון. ריס טריסותיכס ר*סימ מרגננו נן כי לעיקס DD וסוט55וותךי

 : 3סעלותסברורות
 י לינתי 3ט5לתו עסס כוונת סיתת ל6 לטוגו ע7ק7וק סגל05 כפי רס"י, עי' אעתיר. למתי )ה(דץ

D3p'aי שתפלס זמן 5מל ינותו זנתי זמן לו oa ל6 י נעמר 3מטונתו פרעם כווגת 
 לסכרים לך יעתיר לינמי וסייכו כטפיס, ועעמס למסיס ע"י ול5 נעולם תינולס נטוס InIDDSסוכל סלי 737 דונגי לנקם עלי סתפ*ר לפרעם נסס סנר 5נל עמרי עד יינומו ול5 סיתקייננוסימם

 יעומוי ססו6 שזען נעמך 5סל סז)נן תקנע ויתם עיד, טיונותו SSDnb 5כי כלוזיר וגו'ס5סר7עיס
 כולס סיו בילו ססי0 )נונס כפלס יומר וז0 כולס, ונכרמו סעו ימיו תקנע 5תס 6סר מזעןונסיף
 cnDn לעתרי עד גכרמיס וימיו )ני7 טיעותו סחפלל ל"ל לעמרי פרעס ויבער rnb; נרגע)נתיס
 עכלי לטון ונתרך וכן לגומר, עד וגערתו עיד סכנתו וגו' סלפר7עיס ויעותו ננסס כ37ר סיוענס
 עקלן ע5ת 5מר סיום לען וכן סנעסי עוד לינניס כי וכן לזינן, סעיוע7 סייעו7 על לעסלמפיל
 תפיסת גסמלקס ונזם )רוויים(, 6)נן וגזען ותתיתמו מעגין מעסך על ויורם וגו', נ6כס עד)ולריס
 עסס מסיס יר5ס ז0 7)נלסון עמקסס 36ר3נ5ל סטי הצפרדעים. דבר על )ח( : רס"י פעלר)ננ"ן
 5ננמס כפי גדות כלתי 37ור וסוף לפרעם, n'DD ככס )נ7וע ליונל ס5ער7עיס עכס עללועק
 PDD' על 737 על 3נלת נפרס 06 סו5 זס סקוסי ול"ג 0עקר5. לסון ליסר סרוס ופיריךסעכין,
O)nbס3סוומפ  3עימפ ג'( )ט' לקננן כגדעם , עסיסם עיתת על סס סוי 7נר כעלת כיעל 5ס 
 וכנר סגק)נך, סו6 סו5י"ת 70לי"מ  וכאן נפרר, סס וסוי  כקורות נטי  סוי טס )וירי כ3רר3ר
 סגל כ"מ( וי )לעיל ממכנך חדל )נ0גקעךן סגפל7 )נטוגס גקו7ותי בטס סנייס נסעות גס)נל5)ו
 ממיס בנר עס ו3גקעך , נגפר7 נקו7ומ גסס ג3ר  3קסלתי שנליט סבל פע)ניס, כעס 37ריס 3קפר*לפיך
 סל :-737 5:ל7עיסי Sb נקדנך סו6 כ*ןיי37ל ככס t(r~S )יסעי0 דט6 וירק וכן ח'(. )מסלי'תתגיס

 סגני על 3)נ7רמ רשומינו קערו וכדל סלפרךעיס. עימת על ותפנמו עטם לעקת וסיחםסלפר7עיס,
 סילע  יס53ט סכת31 51)נל וו. נ)נכי( גס 631 עעסעט 370ל ססיס 3לפר7כיס גלולך 6תנוגף
 לסכרית לפרעס לבעל כלטוגו עסס מפק ולוס 737. שגורס ס5ויר עפומ ונוס סימילד PDPואין

סלפל7עיסי
 5נל נערום ססיס כעו כננ7יג0 זנן וימרמקו טילכו )נסעעימו טניס לסנילי 5ער ול,

 סערו לכנים. והיו )יב( : עיתתס וסייגו יטורו ססמתס טנ7רך 0טחמ0, עם)נעוחו סכרמ0לסון
 וסיס 7כתי3 כעפר, עסולס יוער ל35ד סיקסו ע)"ריס ונסרע ונעפר מג3ר6ו 37ריס ככיסנתפרס
 מרוחמות סלנגות ונמומן 0כגיס עכת סיתס סלי ירמס 5לס י3ריסס )נתוך כירן; כעפרזרעך

3ר6ס




