
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



 חששת11
 סטרן ען סיקסת ס,ו%ת סטמוריי סכיניי טסים 16 *מל רחום עין מא 36ל עזיעחו, 30750"ס
 ויתומים תולעים עין 6100 6ו פרעמי סרסנ"ס מזכיר וכן , יישלונ( עע* נ7"ס "נ מנת מום')נעכם
 עיותרת סי6 כמסועו כן עלת נפרס cb להוציא. ונר כן ויעשו )יד( : י"ג( 3מולין ונרס"י וסריםסר"ע גפי ע"ס , סכניעס ונמני לבנ פירותיו ספעלס יפכסיכין( )רם'ז נעסנס ססוזכר ופעיםסגמירומ
 ועעמו , יאיצו 6מל וסכיכו זון כן פלח וליעתי ; פסס( נפני )לעסות יכלו ע* )ננחם(סמריופיס כן ויעמו 5ער וכקלו צעקי" למע על מלכ"י מומיך עד: , לקיפי' קומר דקרם ריס" וגסמגעריי

 ו6פמר 3ז". לידס סועילס ל6 *גל זו 3רי6ס ג"כ לחרם מכפתם לפי וסככות סומכות עטויומלטועיס
 כנר כי %מס על 5רס למנקיף ל0ס %י4 כי זו, )וכ0 )וי(ס לנגל חכפמס גססתדלות ר5וופעעו (1DDthDP~tD)' וסרמק0 גירומין למון כסומי0ס, ל%0י6 עעלי, 6ים כל כו5ייי זנך ל~ו5י6 עלתלמרס
 יד מ6ו כנךס נכסי 0' י7 וסיחם סגדולסי סיד 6ת יסר6ל ויל* כענין מלסיס, 5h(D %16 יי הקלס געונס י% פקתו סנ*ס ונכף אלהים. אצבע )טו( סרחם: וכפי' וננסעס, נגויססיו

 *לסיס, ע6ת סריי מסרן נ)נעסס סודו סככיס *ת לסו5י6 יכלו מל6 סמכטו%ש נתלות וס"ס6לסש.
 %נע מס סורקת עיקל כי כ"ל מעכס על *5נע לסון עעע ולקרנ ; שלנ"ע( 7ל6 )כענ"ןליס יזכילכו ס0ו6 נענוע עטם עם 373רס רק סעיומד ססס יזכירו ל6 ועגליו מרעם כי י ס'י5נע צינרו 1ל6 מצתו, קעכ0 עכס כלפנל *למיסי יד יערו ול* 6לקיס 56נע *ערו סעכיןול0עעיע

 סמר ע7ס נולקמ ונויקרpSb 6". ג56נע נכתוגיס מס6 נכי )כע"מ וספים: *סיז0 לטוןסו6
 7ועס ל"מ(י (altb סטרן נכנמומ לצמח כעו סעוכסי תפיסת על יסורס 6מיזס ולמוןנ56נעו(,

 העיוב. )יז( : סס6 נכ? מס ועע"ם )נח6. וכד'* )6נגריף( D35bריתורגס סכולי כןונ DDath נ7נרי יפגענו מן כפו לעוגעי ופגיסס פגיעס גס סיסעסו D~D פגעלמס
 ס'"

 על יגורס סי7יעס
 יל רפט כל סיס סועס נסיכל כי וסטו%ע, ס%דנר עיני נגד עותד737

~SD 
 5ורומיסס )16 לננער

 Sh לך שער 0י5ור גמשת ולזפ לססמיתס. לירטך יכוצו סס לגליליך סנגרת וסחיומסזומליס לועסי 6מס 5סל סוס סערונ 146 *פר לכן ותעגומיו, גלוליו סיו וסם סכוחליס( על%וערות
 פחון כ"6 למיכלו Sh'1 ילך סל6 סיקורי ספת על לקרסמו ואנת סוניעס י%* סנר( שוקלפלע0
 צליו סיכנת נססך 6ער כ6ן 5נל לעיניו. סיקור 6ת תכס וטס תליו תכנר ומס סעיעס עללעיר
 ל6 תתמ0עס 06 כי פלעס, לפכי וסתי5נ ננוקר ססכס 5וס לכן גלוליו, עע7ו סס כינאכלו
 ערוג סס סיום לגלתי כתעל נסמל*ס כבננס סוניינס. ל65ת פזומן סו6 סכ0 כי נסיכלויתע5*כו
bS3)

 ס""
 : )רנ"ו( 6מליס פינים תערונת ול6 סקי5יך 7ונעת ל6 כלל יסים ל6 סס כי לסורות

 נלילס גס גטוסיס ימיו סל6 63ופן ערונ ג"כ יפלצו סנתיס עליו 6סר מקרקע ר"ל הבשדמה.ונם
 על סעמכס נלסון סיולס געס' ומרטו 0כפוליס פן וגס עלת לפלס ומפסל )רע"ק(; ומגוכנכית
 06 7כל6ימ( )ונפ"נ ינסוס, b~D3 7ם3יעית( )יק שמנס צילן סעןי ורקיעת ס7נר וק5י5תממוך
 סנגורים םלסס וינקעו כפו ע"ז נופל נקיעס ולסון כגורמי קר5  סיוינ גער גמ3יר  סלוח1ויסדמיקת י  5י( לבנקוק פניסס יוגרס b~pw פלסין פוי  לדעתי ועקורו י כעוס מסיס נסרס (SU ומוכין גוייס,ר5ס
 גפם לסון נעסג0 ויכעסו 6ייג7ריגגען(, )דורכנרעכעןי ג'( )ע"נ 76וס פלך Sb ל0נקיע כ"ג,)90נ
 ונוקע פולס 3קיעס, ללסון 7וונס י"ס( )מגיח גזעניות סלם 53רןי 0געמ0 וסממיר0 700קעל
 סמי' ס*ר"י נכחני 6מ7 מכס )וסלנגי cD'1% ע"י סידינו רגני סיתחלקו קעי*( )תסליםגצכן
 סגעס0 0ספירס על סרנם יסתמו ו)נזס כסוניגי(ן 0ערלס ימתוך וגסי י למנוגס וגס למנעם מלקתן
 7תלגועו ל"ט( )6יו3 5לן יגע* ורוגז לרעם סינקר* כלמון וכ"מ גועות, לנטוות גועם, לסוןגבירן
יע73

 מפקוס ~b1L 6ר5ו כי(ריס 1673 כונו מכפל תעולם ס0ו6 נכעס q~1bt1 י OD לכס"י וכן גוננם"
 וינהו 7רסיצ( פקויי )ו3פכ7רם3"י מכפלי *ום ס)וורמ וס6ל"ף %11 מסרסו מ11ל6 יופו 3ל6גזזוי
 3י( יעמו י ס76עס פכי 5ת סערות יסמינו מעקר*, טעם ויסים 713. לסון גס עלת סל מסטןגס

mmaונכל כך *חר *על ולוס )7ורכוויסלען(, הכיעס ר6ויס מפיס ול6 מתקולקל עז וחירות 
 ז0 לסון והפלחי. )יח( : פס ס0תר"ס פס פוסנס וסוט י סערונ דונגי סירן סטמת שריס*רן
 ני(קנ"ס כ"o~b 6 נינעסס כע65 ל6 ולא פלטי 73רך סנעסס נסלסל כ"6 ימינם .לי כנפלססל

 : )כל"ם( 0' ימלט 6סל מסדיךי 0מל0 ועפך, 6כי ונפלינו ל? מסיו ספ64 וכן לנדוי t11hSD1סעוסס
 *פר לכן וגו', נסן 6רן 6מ וסמלתי ז0 לפכי 1Wb כנר סערונ פעכת ימלח לסילס פדות.)ים(

 , יזיקוסו ל6 יסלסל 5ים סליות יונ65ו 05 ע5ריס 63רן 1i'thD פדות וספתי נעלעל ססעכווןסל)גנ"ן

וסרי""
 ניניסס מפסיק לנס ול7כריי(ס עיסר6ל, ססענוד נשתלק סיוע ספקותו כפדות עענין 6ער

 לסנטי סעולפא 00נ7ל0 סי*  ספרות ססיעת ג'ע לכן 60רןי נקרנ 0' לגי כי ס7ע לזועןנוו*ונר
 ססו6 פיוס ומפליתי לפצעיי סו7יע מפלס סעניןי וטעם סעוניסי ען D)nb ו5נ7יל לערער7תנס
 תדע למען והער טייס ע"ז מענסי וכבליס כנ7כיס יסרבל יריו סובכת מלוס מנעת נמן, 6רן6מ



ינ פ חשמח
 5ת ול50יל k~5b 5ת למענים 3י7י ויכולת סמרו 3קר3 עסגיח טמני ר"ל סקלן 3קר3 ס' 6ניכי

 עעי נין ו0מרטס ס73לס כעת ס6עסס כמו הו', פחות ועינתי צליו ל0ו7יע סוחיף 6חייז*לסי
 )נקריס ירקת טצרימי תועבת )כב( יתחמנ: ל6 וטויס יסכין 773 עס ימיו לעתיר גס כןועעך
 על וכי %11יס תועבת )נ5י ע"3( לין )פיכסק ו3עכ7רם3"י )רם"י( תוענש *ומס קור* יסרבל561ל

 ומיינו ונ5ריס' חוענת בקרי 7יל0ון ובלס* 7)נ5ר6' 7מלb~b 6 ' נקריס מוע3מ כסיר ל"7סנ6ין
 יחסנון ול5 כפליי לכון 7יסכיון לתמוי עניש וכי סיוי עקגס בנסי שפיער l'nbS יוסף57וליף
 כ7ק6 )נ5ר6י לון 7יחם3ון nhS' 6עני7 כ7סליסוןי ל7מלסון 7רע16 למיגון מםי3ן גונדריי bibלמון,
 כעות פלוגו וכנר ע"ס. כ7מליסוןי לסון )נמם3ין 65ן רועי כל פ5ליס תועלת כי דבלול וסייגויבומי

 ט"ו( )יחזק6ל בתגן לקלם לגגכן, סו6 מפד כי לס3מ, Tpn ר3 ולגנבי, לסגת וספוכו 7נרסמסעסיס
 )דנליס וגנונים חכ)ניס )71רגסי לפמות 37ריס ירכס סחכן לגנניי לח3י3ותיגו וקלח נעגלסכמי

 : nJDS סו6 )נ5?י וכלמין י לגג6י סו6 עכלי נלסון תוענש ככס וקוכלתכין. מכינין תרנועו י"ג(6'
 ל6 וטעונו 5ח7. זנת ל6 סיח"ז )כינס יותר ו)נ)נעט געייגגעטע( דים)ענווים, ספו* כל כלוזיר דגלי עענו7תכס נגלע 6ין כעו ונלעס, תרגועו דבר. וכו' ימות ילא ני(טו

 כל )5נסטערנען( c'cn לי ע)נגס Tnb 736 וכיתת בס 5ף תבנות, ל6 כלס 6חמ 37ס)נס3ל73
 כל את )יד( : פת נקרי ס)%ורע וגס 3קרנו' לנו ויפת כעבין עיתם כקב* חיות כח וסססקגטך

 כי רי"* טען וממיר ונגפחעיי 5ונר ו6ם ונמס ונרי קולות ס3ר7 3פכת מסיס נעטר י"מטנפותי.
 50עמיס כ"" סיס לי סס3ר7 ועוי גונבותי, ל6 עומתי כל 5ת לוער לקוי וסיס ונגסס 5יכו זסכל

 עכת על ססו6 פילם"י לכן פרעה, סל ל3ו Sb 3* ול6 צעיר ל6 דוקק 0703 סיו *סר31"מ
 כגג7 ססקולס ללווחך הנטותי כל גסס סכחוג וקרתו ונעג7יךי לנך 5נ ג6)נל ספיר ועליוכפורומי
 )נכולןי קסם נכזרות וריתת סווכמ עכלן 3ו כתוב ססיס כ"י רס"י נסס סרוו"ס ס3י6 )וכנרכלס
 לפס ע75 סינפרטיס וכדחקו יעו"ם(, ולקים ככיר כזנו נכור ענין כנריו 5ת כעסרסיס 7ל5וזס
 סיו כי סקוסיי זס ל00 וביס , זו לונכם רביעית ססו" לכורות )נכמ 6מ ס3ל7 פכם נר(תר5תיזכיר

 *ין ו63ונת עליו, לטלומ עתם סרו5ס ס)נכס על 1WDDI עוחלטי לסווס סולם *ני לסוןפמלמיס
 'hu) )נ6 כסטו על ס,ומנ פרעם תנכול כעו מלוי, לסווגו למרמו נוכל סולת 6כי לסון כי לזפטורך

 3מעס כלותר טיקקען(י ייך )זיללטע לסלוח ראוי כ6ן וטעעו למרתי כן16? סיוסג נפלתססעכוון
 ככורות, פכה וסים סעכות, כל *סל עליך ל63 סוניוע7ת 0ג7ול0 סעכיי 6ת לסלוח לקוי סיססז5ס

 כ6ן כל וולס ספין ועמסנר מסלח. ונכוס 7503 לאט ל6ט וסל.כומ 3)נתיטמ עעך לסתנ0נול*
 , וססל)נס גמל סעכיגו כלס ונסרם סו6 6נל , )מללע( ססרטיס לסיקף מואר ססו5 סעס כלכונלמ
 סים נכורומ עכת סעוגס ונפי יוי7(, )פ"5 מנית (k-S ע"לי )תר(ליס ימי 3ן 717 ספלומ כלוכונו
 תסלוס ר"ל )נגפומי כל כ6ן 6ותס קר5 לכן tn1)DC כל וסמליות נגוזר עליו ל53 עתחלסעיועד
 ממתיו סרטים כעיי מכולל כלל עכין כל עלת לפרם יסכן ויותר DabSD); לעט5טען )7י6ושגפופי
 כל 6מ מעטו ול6כעו

 סיפות.
 סונטות 60ר כל כוללם 06מ ונטוס נו ססעכוון כ"ג( ת"ו (nSD ס6לס

 עתס כי לח"ז 6ער וו כווכח ועל ; 1DabSD); עיינע? סוימט )67ק סעכות ס5ר כל כעלת 6מת ושכיש %ןוכן
 )נונ7נל סרגתיך עתס כי כונו מלויי ענר מועל סו6 סלססי עלם , ג7נר עעך ו6ת *ותך ואך ידי 6ממלחמי
 סיקרה כללת נמרטים ע%ל 510 זס ועקרך י סנכורות שיתת וסו* 73נר עמס לסכומך ר5וי סיס כלועל יכא5(

 וסימם כפסס עונות מסך ל6 ע"מ( )ת0ליס 5ער 37רי 3סס נכוכות עכס 6ת סעמולר קל6 וכנרמלסניו,
 סונפרסיס וכבב"ס ופלנרי מונות על )נוסנ גכוכות נכת סכס כעסיס, נכור כל ויך מסגילל7נר
 ת165; ל6 ו5תס נעיר 7נר גע"ם ע"ס 7נר, נסס נכולומ מכס 5מ קראו 7"ק( )וננ"קמס,
 b'OD פכיי כ6ן יזכיר לעס כי יתוק וסול , יעו"ם ס03עומ 737 . על 73נר  עלת סק3 כאןולם"י
 סיטנ עיוניות *יגס עתס כי ונלומ גט ניכיי(סי עפקקת סחין עכמ כי זו, לעכס 7קו7סק71ס

 סר*ותך כעגור סמעורי סעוכמ לסעכיסך לנלי עת ל0עעי7ך סייעתי ל"ק דפמרתיך. )טז(לסנריו:
 *פיס 6לך ט' כח % יגמל י"7( )מנס ככמור ית', עדותיו bgn ענוים סי כח וענין , כמי6ת
 וכ"כ סי. כח כ6 יגדל וכס"5 טויך פזת זו גחלך *ת ויתחגןי ל"ע לם"י וכ"כ ו6ונמ חק7ול3
 ורייס סעי פפל ולעען סבבתן נעות טמפון נ* כי גתסו3ס טתחזור כדי כחי' 5ת סל*ומךיע"פ
 מתעי מעל ס'5 פפר וונלת סני. גלילת עמתעין 7יסון נ7יל מ"6 חטמי. ספר ולמען : צעוןתסיג
 91sp נלסון טפירסוסו ל"ת( )סיוג סמקיס יפפי עי זנן ספר עלמ ולדעתי על65סלע( ע6ן)יקם
 פעגגיס. טלול כקפיל כסיל *ותם יעמס סחקיס יספר וטעם ע76, ס3סיר יקרס ל36ן ססססו6
 ס' ססעיסי ען קימך עעעון טסקיסס יוון סעליוניי ססגחס לוננךס סס)ניס 5ת ס)נקל6וס כסוכגל
 קר5 6ער כמגחתו )נניעמ ועל סססגח0י חלוכונו י"ס סס)מס כוילו o7b, גגי על ססקיףעמונים
 ותו סססגמס, ועוגעיס סספיס 5ת עכסיס עגגיס ככילו ירוכס, ול6 לו אסל עגים ע54ס73לך

כסמוא



 פשמות12

 ל6 על סעס עגיי ליכלות *ון SDID' 6מ ויכיס 53רס mnDS ויפליס עלמוק עיעי ישכטסו*
 ימגלס נזם , סג7כ6ים סעס ילי ולסוסיע לסעגי0ס 3רסעיס יעמס *סר סעמפע PD לעכסחעח.
 6מ סעונעיס עגגיס עכל מסעים כטמרו וכקילו 076, בגי עעםי SD עליון עסגימ ים כי כללעין

 *ללנענענוו6רטיגעל( , 6לל0ויענ7על קיער 3ר*סית רם כע3ו6ר י סננטניח עכיע מוכן *לסיס ומססססנחס.
 קולות )כג( : ערסעללען( 15 נענען )עייגען 7קר6 7רים6 סיתומך לעען יועם הפל לעעןולסייר
 6וג7 )דשגגעל סנלקיס על ו6ם סלעעיס, על קולות סעפרטיס ליעת ארצה,, אש ותהלךוברד
 ם6ין נגלי גיכיסס סכמונ יסחיק וחיך סן 6מפ ונלק רעם כי כן סיגל סחין רנ"ו ואוזל ינליטן(
 , 6כ5ס 06 וחסלך עמן וספרי7 י 3נגינט ונלד קולות מ3ל סטעעיס נעל וגס טתיי4ןי עם לוענין

 סי וירעם כונו לעסי למון 1S5b תעיר יזכיר ס?עעיס, על וקולומ קול טל לסוכות 06 זסועלוז
 כעסו ולקול ל"ל( )מס גחונו נקול ירעס r~s) )6יו3 נפלטות בקולו 6ל ירעם וי( )ם"6 נ7ולבקול
 56לו 6ין ob 6נל , ח"ו( )0ס. ימנזון רעעך קול ען ע"ז( )מבליס רעננך קול ע'( )סםתרעם
 קולומ. נתן וסי כחן וכן מגסס עס סג* סרומ קול סרוג על סס רעס סל 6לס תלסוכומ6מד
 וסנרי סג0ס עס סנטו געטיז( )סעירעיסעמ ומעל רותקול

 סקעל כי , חעיס סירותו וקולות ,

 סטנע ען לעעלס סללו סקולות סיו ו3ע5ליס מחוילי ניסוי לסכגיפ כעי7מק עגו%ו5 קולותתוליי
 ססרעס לוקס ו6תס 5לסי'י קולות קכ*ו )לק)נל.כ"ח(י ונרד 6לסי' קולומ 5על לכן ועסלייות,קטות

 סלמס יזכיל לעס סולקן סו6 וקם רעעיס, סס קולות ו6ס וגרף, קולומ סו6 גס חגרננקסמו
 ממוך עקולעיס סס כקלו ונקד גלול גכמ סדרי ענגי ילדו כי כזע, ג17ל לסיום וייארךמסוער, מסעי על קולות כי עזב סמנרר מנס סלעס, ל6 סעמ,ת סו6 סנלק כי לספך, וזס סירקול6

 ל3רד' קולות י4כמו3 מונך יפת ולכן סכתו3, כיתרי וסמזכףס, סגגוסיס סע5יס כל סנרו ועייםמקלעי
 עתלקמת, 06 ססיתס 3ס"ע פל* )וסים 7Db, ענין סכל כי נכניגי( סטעעיס נעל סענןויפס

 ומרעם, סיער לו חוכרו כחו ולחזק סכל, עיקל לניו ס3ר7 61"כ מי63(י כתו ס3ל7י נמוך30ערס
 , ו6ם קולות וכל ול6 י"מ(, )לעיל ע6י כ3י 773 סכרי, לק סכמונ זכר ל6 טק7עס נ6זסלסולכן

 וימי ס' ויכונר כ%6ר סעעטס על נ5וותו וכן שתי גרעו ו06 קולות כי 511י, כנד נעלי5תוככללו
 אש ותהלך 6ר5ס: 06 ותסלך ונלד קולות נמן וס' %5ר ס6ילכות, סרסי וסממ סמירה ע5יכל סירי טס3ל (tbr סיתם 6יך למרט ססו~ן וקמליו לנדו, נרד רק זכל עירים, ס*רז נכל773

 וילים )לע"ס(, לעטיי יריתו עליו סעכניי סנרך מטעת נמוזק לזוכו ירד סגלס3 ס6ויר כיארצה.
 63 כי , 5"6( )מסליס ימלוך SD1b3 עיכל , ספרון נ6ותיומ כשנסג טל6 מלוקס סתי"ו זסס%סעס
 )פל6עעענ7ער סעמולגס כפי סמלסנות לסון קינו לרמו מתלקחת. )כד( : וסכ73ומ ממוזק עללסורומ
 ונטים סתסעל תתלקממ S~b ס3ר7י. נתוך תתלקממ ומנכס וקמי 3עלמ ספסיקס סגגיגס כיגליטו(י
 עמלקממ ו6ם גבוי עגן נערכנס ססעס עוד שנע65 וכעו סט3ען %ן טלוועלס- Dbi מומר וסוט ,לקב

 3כל לקיחס לטון שיכו וסכם ס%פרמיסי כ37רי נעגן ססתלקמס ל6 *לסי, 06 6100 5'()ימזק5ל
 י '1Dp לי ופעם יקמו פעם ס37רים 0כל לפי מעקרבי 3כל )ו65כוסו ל6 06 55ל ל73ס37ריס
 סלקחס, כ%6ר כורגמ כ0סי6 ולכן כלוס' תקם ול6 עתערס רנומ מגיס סלק סל6 6פ0ר סמר3עד")נ
 מפול ל6 לכן נע5י*ות, כו7 6יננס לוקסת מינין ס5ס תעיר טלוקחמ סמם (ולחי 737, 3כלוכן
 ס6יננס תמלקממ וכן , עתעטל ים כעו ס37ריסי 1DO על מסים .3סתפעל ל73 לקימם למוןעלל
 גס ותנעל מיעונייגס טבעי ל37ל 5ל'כס ם5,נני4 מלסי 063 רק וזס ,  לסעוני7מס שכועסלוקממ
 סנרי עס מסיס ו06, סגלגל וזמו%3יס,

 סמך ססו6 סנרי נמוך עתלקמת מסיתם ופל ומול *ם,
 סי6 6ך , %3יס כלוקממ גר6ס  יודים ס*לסית 05 5ן הריסי כלוס תקח סל5 סגסוגס ס"סטנע

 מנועם נמוזק לע"ס ולטון bSt1; ספל6 05 וסוך לסע1ני7מסי 737 לקמת וריכס ס6יכס ,עתלקמת
 כל כדינרו וסקסם סרך לקלקל 3ג7לו סיס תנועמו ומוזק קולומ ונמן ס5ויר כלסל נרדמוס3ר7
 כונו נתוך פי' *ין לר3ותיכו הברך. בהוך )כד( : סגל ס70ס ען כל ו6מ סנל7 סכם ס~סעסנ
 כמוכו, 6מר כל כווו כ"6 , )5וויסען( 37ריס סגי נין לס73יל נין כשלח ססיר5מו יסרבל, 3נינמוך
 ו3פניעיומס שמוכס מלולים סנרה 35ני מסיו (, 3 )6יננערס5ל ו6ע5עימו ס37ר פכיונימ עלסיורם
 סעעטימ. ס3תוך כגל %נמון גר*ימ ס*0 וסיס לישון. טל קליפס מנמוך כגרעין )נמלקחמ, כ6םסימם
 *גי ספעס עתם ס%פרםיס פי' הפעם. חמאתי )כ,( : סרעוגיס נתוך נפע%וניס 3פקו7יועסיס
 )כע0טיעעטער ססמימדומ לסור5מ ייגס כבן 0סס"6 ול"כ נשקר*. קטיע* ליסג* וב"כ 0מט6מי,עולס

(SDp1D9b6המריס ינפעעיס ז*מ פעס לסו5י TntS1 סעמלטמ ס"6 סי6 6נל , ל73 למט* ז6ת מעס 
 3פ' סננמט* מכסן וכן חכסן כל מענינו נליסון עיניו סחוס כיוו 6יעיקעל()15ג3ע0טיונ)נטער

 ס' וגפני ליעגות נעי5וגי אטימי וסתרים כחר5ס ככל פעס. כל כינו ספעס כ6ן וכן וכוום"ס'15
 העתירו )כח( : וי:מח5 ממתה 3כל מיי3ין ועם* *גי וננס לתרגומו *על רנ"ע , נקולוולסלוע



ע ששמות
 )מי(ליס כח ורנ ~וגינו גלול טעו )גל*קעוכטיגעל( ימ' Sb'1 מ5ל סו6 ולנ עלס ורב. היאל

(tunpנעבור עטם לו ם6על וכעו ימ'י כחו לנ פלעס מכיל זו לעכס כי , כ'( י"ס )יטעים ורנ עומיע 
 כעעס , א"ק 7עוטעס ס' Sb סעמירו קליו לקוים עטותו 3ז"ג סעוטעס ורנ עלס כחי. 6מר(כ*ומך
 זאק. 6מר ש"נ כן גס עוטעס וסוף ימלט כלכס יעלם כקמר מטעונו 6( "'6 )ג6 כלסכמלטו
 ל0וסיע סלנ כלוער ס'י Sb כתקר ורנ עלם לפרם ג"כ כווכחו לוחי קדעו0י וסגי ממרגםו*וכקלם
 נס ככתי 5עו 6%1( געוועזען גענונ עם )י6ם ועתרגס ונסיומ עם ורנ וסונחנל רוומס.ולסעדיה
 ינאי על כ6ן ?~"o ועי' יסון. 7ל6 *ונקלס כמכנוס סו" nS:Sa על יולט יום ס ונ סנעלממע"ס
 ענבי יחילו סומי ר3 כי סעס עפכי עורג ויגר נלק; פי לעסרי"ק )נימריס נעגים וע55מירם"י.
 לכר63 סייגו ל3 וקטרין. כל על יטליט רנרכ* גטליט* )נמדנקין ד*יגון 67רגימו עטוסיעל6ל
 ויזניח סעיקלימ ממפלס עיעליס ימכן bS כפי. את אפרש )כס( : קדים* ליימו67 לעזוסול
 מפלס, ג'ע עעעעומו כפיס פריסמ למון כי כ"ל לכן מעיקרי 5ל כטפל ססו6 לנד כסיספרסת

 ככפפיס, 000 לפי כף גקריו ומלגל סיד גג כי מפלה, זו כפי bnb גמעך כ"ז( )גרכומכע5ערס
 נפז( )מסלים גססי כפף ג*ער כרוחו וטפל כנססו סגכנע על לכן סכגעס, סיען ג"כ סי5וסכסיפס
 ממקס לעון פירם"י לע"ד( )וי65 נפסלתי נפתולי וכן סחפלס. גע5עס סי6 וססכגעס כפופים,זוקף
 פכיעימ. וממלם נפסיח סכגעס ממקולס נמפלס סגעסיס סכריעומ ופמלתולי סטממויומ עקומיע"ס
 ככגע כע73 לסיום 3ל3, טסיך סמפלס ענו7מ 11 ס"6 5מ ועג7מס עגו7ס סמפלס כקלאסולזם
 עללי לפייסו על כפלי כי לעטם, סקו)נס סססלמ על עגלי יפעם סלעי וללסון ית'. כל 75וןלפגי
 *פלום עלס זס וכירך עעויי. חיכי bih עללי סוי ל6 סמפלס על גס ויטעם , ל"0( )3רכומ55להי
 )ע"ם מס 37ול ע"י ס37ל ופרכוס גלוי טעגינו י"ג( )עמלי 5ולמ יפרום כקיל כזנו סדרור,עניכו
 וקין שלוי ידי ים אפלוט כפי *מ קפלות וי3"ע מ',1 ולזס מע*לימ. 3מי"ן סו6 ו3עדוייקיס 'לם"י(
 ספרד ססרמ 7לעכין טכ' לסר6"ם וראימי סעכוון. ניטול כ"6 סעקר6 לסון על סוספס נססזס

 ו3פריטמ ו (bnSD רמז רק תפלס סוערך ל5 י"7לון סקולומ טכ5על כונו מעמסי ו5ל 303 רקם6ינו
 מסלא: 13 סעכוון כפיס פריטם ענין ולקוס נכל כי נכון זס ויין יסמיק. מסלם זולמיכפיס
 37ל ססליס טלס זס כעקום 5לס פטוקיס סגי נכנסו לעס י7עסי לי והשעורה. והפצותה)לא(
 חימכס לכל ט0ס וסכקעמ וסחטם ככמס וססעוכס ספממס 35ל 53ולמכס, ממכו וכמ"כ מירקוןטעכומ הוי עלס כי י7עתי למס ba"9 סלעך( 5ל עמס 37רי ססס ויל5ס י ס3ל7 ותזר  3מפלמועמס
 3דעס וסלך )רמ3"ן(י לסגיו ומחטויו מסונו 05 עכס 6ומס ל736 *לסי' 3י7 ומס זון נעכס נכול5

 ; מיל5ון סבכי( חול טלס מירקון מלס פילס לכן י כרמ'"( )7ל5 קורס ככעס סרס עלס לסלםל5נ"ע
 ומחטרי בערער יי סיס עויי למעכס סיוכל 3עס SD'1 לצ'ייס רק זס ע5ער סיין לפירועו,5עגס

 עעעעמי עס ככון יומר לכן נורך. bSS סו* נכמס וססעורר( וספסתס )נ5ער 5)נגס גכו, ל*ור(כקעמ
 013( רם"י רבות ס75יק כ3ל נ3ג5מית )וסלוו"ס מ"6 וכן ל6י עד ספירוסו כר~'י סרסי עלתלפרס
 מסססמס יען סיס ל 5מ יל5מס עכיעמ וטעם ס'; עפני תיר*ון ל* עוד כי י7עמיוטעונו

 עניין רכומ טיכס וסככ,עמ וממטס סוכו, ל73 סס ונגנעל 3קס ועוונדיס ניכלו סכ3ר ל73וססעורר(
 סעיעיימ. ל6 ענעימ עכס b'cn לכס סטות וגס סנרי, ינן סוכו bS סקטס גגי לעעוד יכוליםוסיו
 נל*ומכס י זו ילעס )עיעמ ק3מ ייעמי ונס ס', 5מ ירימכס עכיעמ ידעמי ונסס, לסס מודיעוזס
 וכעעס סונפותי Sb סקנס סמיימסימ עטעמת וספטמס וי"ו ולפי"ז סטנע. דרך עס"י עכסאסא
 תטעם סקנס Sh סעקוננ סמייתתומ עמעסמ ססוי"ו יטיני ול6 גסים לו ילנס ל6 ע"ד יעןיעלמ
 כלאסון ח7ם וכקלס ססעוליסי ינן 63 וסו6 053 קלוי 6גי3 3עועל 5ונל וכן אביב. ID~S:עלמ
 כ"6 *נינ סיין כלאט זס וינכל סססן 53ר5ומ לנסולס קלו3יס סטעוליס נניילן כי ס5נינתדם

 63נוי ועויכו 706, 7גן 13נין 3ונקר5 עו7 נונן* bS וכן מפולסי לגער עדיין פגיע סל6נסעוריס
 ; סס נניסן זס כל סגפן ספרמס לריומ מנחלי 53ני nib~S וכן זפי ונענין סס גס סם7ס3531י

 ס3ליס, קכוי שיניס ום*ר הטס טל גס כי יפס, תרגיזו ל5 )יסרען;עינ6ט( ס5ניג מדםוסעמרגעיס
 )עינתה לני נסעוליס סו6 35י3 5נל וסנינומיס, 53"י ע5רמ פרוס עד עמנעליס היגסוסס
 נמוך כקף כמתוך כעו יסקס, לסון פלסופו נתך. לא )לג( לל"ם: כ'ע לייגע( גערסטען7ער
 על י5ק עזם, זס סס וספוכיס 5קד ענין ועק נמך 6ין נתונת וסנט 6ל5ס. ילק bS ועטרכורי
 על ונמך כלסי וכן Sb" ייי על עיס י5ק 6טר כעו 076, 3טר על 15 כלי Sb טיעקיסכוזליס
 , )עעעל5עס גסך ומרגום ' כניכעס י5ק ומלגוס , גוזלים תעמיס ס6ם ע"י סעמיכיס עקםיס37ריס

 וסקליס סדקים סעיס 5יי כי סו6 נכעיס סגטס סמסוומ נעגין ~blk עוסכס רג"וי י5)נרוכימר ' ערדע( 5ול עעסל טעיל5י רעגען )קיין יפורכס סיעם ולפי גנון, 6יגו )טעיר5ען(וסעמרגעו
 כי , עיס עיולמ 5ורתס עסמנס מעליון ס5ויל 5ל ג3ו5ס שטבעי חוס ע"י לנעלס מעידסעו~ס

עתקסיס



 י טשמות18
 ועטר קר6, ולוזר ונזילס, מעמס למס גורס  וסו*  סריס סידים  יותן  שמיך  וסיפ פידיפחקסיס

 ס)נוקסיס ס75יס סמיכם ול5 פלריסי תתויר ספת סיקו7י ס6ם לס סלמס  cDn  3פפלפ 5רלס. גסךל5
 גט)נים גכורומ  )וזכירין ,  ננורוס נסס סנטם ענין ל3ומיגו נ"מ קר5ז (ס ועטעס מגסס; לסעיףכדי

 נופל גנורס  בסון כל כי 5ט, גנורת ע"י  שנכסס DS~ גנורומ קריוס  ל"ו(, ל3רכומ ספמיסכתחית
 על גס וכן  עלחמס, גנורמ יסרילי וגנר  כענין וערכ5וי ופמליתו זולתו דנר פל ספתגנר דגרעל

 ג5ער אומס ותכסיס לסריס עעל עד o~S1el עמרניס סעיס 06 חיים, רוח נסס ס6ין7נריס
 ג"כ מקר* לעיס ועמיכם 3גסי"יס כמסולט ס6ם וכן ויכהו, סעיס כנרו מלעעלס *)נס עמרסחמם

 : גסעיכס נוגחתי גנחקותי עע"םג3ורס.

 י"7( כ' )חקת לוס 7ועס י קליו  ו"מלמ י למזן וחקר סו6 קטר עקל* פרעה. א4 בא )א(י
 6מ ינסס גיוס 5סר סיעיכר( סמיחר 6חיךי 5ער כס D17b 5ל הלמכיס תססויסלם

OtmSDo3עריכט( 7נריס 3י5ת גס 63 נעלת ססעכוון ואפסר 76וס; פלך 5ל כן טי5ערו( , 

 737 613 עד וכענין Sb', וס3י6ו יסר5ל 6ת חפרו וכינו ס5לסיס, 5ל ס7נליס 5ת וס53מכענין

 סו5 כ5ן נ5 ועלת נ5כריכט(י )6יינגעסענ7ע 37ריס  ט53ת 6לס 3כל סס)נכוון לין לסגיםעעעכס
 גס3ס כי 36רסס ויסעע כתו סקו7ס, תססט ל3י5ור סו6 כי ועלס אעקרס, מס נפקוסעקור

 הבנדתי. אני כי לפרעך: תסיס 37ליס גיסת סעקר6 וטכס )7*מ(' ס' 6גי כי וי7עתס.5חיוי
 לעיגיסס מסיינס לעען כ"6 *יגס ל3ו על יכ173 כ3י כעם6 5סר סעכומ סכל לפרעי, סו7ער"ל

 לזיען שתיי למען וטעם , וסגסגמי סוימי 5עמומ SD1 עלי סעורומ עופמיות ר"יומ ג'לאותותיי
 , חנל יומני עם סמגסגומי ועל עמעומי על עלי, מעולות ול6יומ *ותום חללו אגסי מוךימח(קו

 יחו7ות ויודיעו יוריסו SJb ס5לס, סכמתיות סכרם לידי ינוחו ~ollnk 5רלו ס*נסי 3לנ7 (וול5
 עמס ס5ער 7וגעמ בנך. באזני תספי ולמען )ב( : וזמו *מתוססי ל7ורומ גס ס"לסככפתיות
 3סס bS 9bD1  3עכילמ6 עליו וקערו ס6רןי נכל סעי מפר לעען סעונ7מיך ז5ת 3ענורלפרעס
 כולס ג35דו 5לו כי סחרן, 3כל סעי קפכ ערער לקיים 3י"ם גטנע ול6 גע5ר פרעם "חדיעד
 סעקר5הש סני l"'DS מגס 3קי"ח. סכעסס סג7ול עעסי אולחש לם5כ יודיע יני ונסס סליטס סוס3לי
 נלסון 7נמלי' וקרא גסתל נלסון קע6 קר6 עם6על טענם ואין פעסס; לסרעס סולעת סס5לס
 סנסרעס וללנומיגו שומו; וכהימס מלית לסס ועסו כעו עקועומ, 3סל3ס הכמוריס 7רך כן כיגנח,
 סי7עגו קמלי לפרעס, (ו סן7עס כלל וטעס כראוי; לנכם כ6ן מקפל )נלמ סטיי הפר ע5)נרגתקייס

 וכל י לחירום ימר*ל 6ת נס לסקי* ית' ענגו עיוע7מ סימם ל73ס 3כורומ מכם כי סעקר5ומוזן
 לסויומ  מכוללותי ס5)נימיוון לי7יעומ ולסני6ס לסכירס כ"SS 6'1 נקו ל5 לס סקו7)נותסונכומ
 ס', לנרי כקול ולסעוע למכנע עחויינ וסברס נ6כןי גס עומלם סעלכותו , ית' כל סעסוסנונלי5מ

 עיך (q'lb עלי סונולומ ר5יוס ל"ל 5ותומי, 3סס ס5לס m)nc כל *מ י% סו6 קל5 11ולפנס
 פרעס "ל 373ורו עסס סתמיל ססתל5ות מנכל ולסיות לעעלס, כע"מ 3עווייוגרינ7ע(3עליסעכ7ע

 כל כי למסוג פרעס טעם ע(ס וגוי, סנני nSci *חס מ5ן *0 כי ויענ7גי בנ"י 5מ סלחו5)נר
 ס)נכוון גס ODD 3כל פמט לו ססזכיר qb1 , )נ5רלו 3"י 5ת לסבי* כ"6 סיגו 3עכות תתכווןכיקר
 *ניו נתעלו ומניצתו, ע"ס טל6 3"עוגת סיעתיות ולסו7יעו לסכינו b'cn ch3 סוככיי זנןס"עמי
 (ס סיין  פרעס ח30 (*ת 3כל כעוכיי 5ין כי ס5לזי גקר3 ס' 5גי כי ס'י 5גי כי תדעליזען

 י ס"עתיומ יורע לqb 05 6 *לסיס ללון מפיק ל73 לחפפי סעס 5מ יסלחו כ"* סעכוון,עיקר
 *ינו 3עכומ סעכוון עיקר כי ולסייעו 3זס. )נחם3תו טעות לפלעס עסס טיו7יע ימ' סו* רלסלכן

 וכ7ועס ~Pb הלסי  ים כי  ויועו טיכירו ור5יומ  nimb לס'ותן 35ל לחירומ יסי6ל מס נסלסיים
 ועליו 13, ומתרס  ירבע. 5ל 63 סוקיף רם"י 5)ננס 5לס, נעקר6ות סעכוון נ7עמי וסוע5עתיומ.
  מעך וס ועל לפרפס, פחס נסמרס פפורסת זים וסמריס  ת"ל. יפר  מוחפוס עו7 סל6"םסוקיף
 על טעס סו5 ל3ו *מ סכ73מי 5ני כי ופירוס י עסס 6ל ס' 373רי לכמ3ס סערך ול6מכמוני
 חטאתי 5)נרו 5מר 13 טממרס לך סוטרי על SD'1 יקסם 5ל כלוזיר ככתוב, זנן מחמר 3יוסתלס
 וס7וחק עכ"ל. 3קל3וי סגם*ריס 6לס 6ותומי סימי לעען 5ח"( ל3ו 6מ סכ73מי 5גי כי 'ססעס
 6ך כין סו" ימ' עעגו כ"5 עפ)נס )נ5ד "ינגס פיעם ל3 סכ73ות למטס זו סודעס ועורונגולל,
 וסכי כע"ס 3)נ7ין, עורנו סליחומו 3מחלמ ?th כל 5מ לגוסס ימ' סו6 סו7יע כנר כילתומר,
 יטמע 1ל5 פלעס ל3 ית 5קמס והני ספעס עוד והעל סעס, "ת יסלת ול5 פלער( ל3  ים5ח(ק
 וסי* 3כורות' 3עכמ ילקס 5סר עד לטלמ פלעס עישון 6מ לעסם ימ' סו6 סו7יע כ3ר גס5ליכס,
 *עס ס5לס ס7חוקיס כל 5ענס ים"י(. )ע"מ סורג אנכי מנס *ניו ו6ונרמ כע"מ ר6מוגססתל5ס

 לום סמ5ונלות ל7עמס סס 5מר פלעס, ל3 וכ73ומ p~rn קסוי נעגין סעטרסיס לסנגתרק
~lrpl 1 לרגלינו *גל סעוגסיסי יקורי כל "ת לקרולכחו'bC החיות חוזק כ"* 6לס  נינלילזת סעכוון 

ס)לס



יד ישמות
 טלפנתם סעקר6 37לי גטעות(י לעעלס )כע3היל סל3 ייגח עמים וכוני ל3י ינון קוטי 3ל3,סורס

 סור*ס סתעללמי נעלת הסגין וילעס דע3יית, כיבין ת"6 התעללתי. סיפג: ועיוס3יסעחויריס
 cib", כל על  כעלית על וסתנם5ות, י(תעלה2 ולמון פעוי ועולל ען מעולי( למון וכמולס,שלועית

 ' גע5ייגט( ס*ג7לוגג עייגעל 5ין )ערס*נען נפעולומי סתגס*מי סתעללתי, ומירום י 3תרועס 6לסי'עלס
 ויסכמו כעו , ונעגנים כעלים עכיגיס עם סוייד נקופל ית"ם ס3ור6 על עלילס לטון כל )נ5*כווכן

 מגס tlS?SD'1, יטר"ל לנכי לעמס ירכיו יודיע עלילותיוי 3עעיס מודיעו 3עעו קרבועלילותיו,
 וסר6"ס כשמריס, יי6מ ל* ע5עס על חוזרם סספעולם סססעלי ס6ל כעו סו5 ממעללתי מלתלסי"ז
 ועל נפ' )עע"ם וצ'נס עלס לטון סמע%תי עלת עפרם סייחי דיליו ולולי ע"ס. כן, מניןל6

 ערםיען )5ין מעלות ועלת סינוס סנה טרגי כל לעיני נעביט נרשיתי וטעעו , סמלוס(מסכות
Plh)סכ6טון סעע5י5 ם*נכי עלי "ורו כע5ריס טסכ6יתי נפעולותי סטנע מגויי כי , 6ורגרמי 
 כעו עלילותי סכתוob~p' 3 נעוס"ז סגעטיס סעעטיס כל וז"ל סר3"מ מכ"כ ו)%*תי י כלונואך
 געמכות סכלן עסגי כן וגקר6 075, לרכי עלילס כוכך עלילומי גתכגו ולו עלילותיו,. 3עעיססודיעו
  ט5%3ריס  כפלטותי  יימוך סכמו3 ופייר  יללי  עלולש  סניליים וכל  סרייונסי סעלס  פןוכי5לימ
 סעעלך 6' ס' ו5גכי סנני5 6ער ועזם  שולם, מלסימו  כמפרסם %לריס  ימוך כי , עלס עטוסכים
 עסגס לציותי סעי נגויס וגודע *וחיי לידע סנאיות סתמילו מוריס )נ*רז ובער י שריסמברז

 6ומותי, מימי 6ער ולעעלס שמתי. אשר אותותי : נעולם וסנודעיס סעסורמעיס ננטיססטנעיס
 ולטון לעס, לפי כא תעיד קנוע 3"יגו סו6 טיעם לטון למיעס, סימם 3ין לרס"פ סנדל יםכי

 *מיס ושינס *ער *לו י ס6טס ונין נינך *מית ושינס עי"ע תרוכסי לזען סקנוע נעגין סו6סיתם
 ממית ושינס ם*ער ועכטיו ערונסי מען תעטוך ול6 סעס לפי ס6י3ס ט"סיס ג"כ פוגלסיט
 ממת סקנועות סיפו7ות על טת מס טוגת ולוס  וזלעס, ס5טס מיי כל ומתעיי ס"יגס טמעסוךל"ל
 לפי כ"* סייגו עליו עיכי ו5עיעס 5על יוסף סם, 3כי כל יסלחון, סטמות )סוגד*עענט(מנגין
 מעה לפי 7לכו לקם יעקנ , וקיום נסתננ7ס עיניך על ידו יטיח ויוסף ליעקב 5ער וסם"י יטעם
 13 נסער מכוונת 3סתע7ס צרע רעינו לפעול ר5ס בלעס כועס י מגלעד סל פגיו וימס 3וניזור
 סנסל5ות "ת ר5ו עיגיסס *טל מסו* סדור ומנס ; ע"ס( כ"כ ל6 )ך0רם"פ סגיו סע37ר 5לויסת
 נדר תמת נופלות בלתי גיוס סכרעוות ס*)נשות על קבועות ושיות לפותות למס סיו 63עמס*לס,
 5סר 6חריי(ס ס53יס ל7ורומ 5נל קומותי, טיסי לטון ססו6 מדול Dlb' על bb" לכןמספקי
 לעסתפקיס וניותר קנועומ, וראיות לאותות לסס ייגס ס6לס, עסגפל*ומ ידעו 733 ססעועסעפי

 6נומיסס,נסגרת
 ויושב )ח( : מינוס לטון כ5ן 6על לכן לסס, סדת פורימי 3ע7ומ לע5עיניס כ"י

 נכ"ק סרנם נ)נקועות תוגרמו )נ%5ו הננגס סדקדוק' כללי לפי עתייענת כלתי 5מ עלת משה.את
 ו יו55 פעל *מרי כ"" לני עעפטו 6ין 5מר 5ת, עלס ו"חריסס ספעולס קילש על עוליםטסנגיניס

 שתו, סעסח ניגס לסס, יאסף סיס דגי כל 5ת 05 סקלן, 5ת יותן נטרו, 5ת יאכל ול6כעו
 nlrtk-t לסורות ג5כלי . nirne 6מ י5)נר מקים לען 3על כי 63ערו סרונ"7 3זס טעס רם7"לוכ'
 מלת תנ5 ל5 כי וסאונת הינו, וזס , )גי)ני%טיף( סעיער גו60 מסוי Dtb"' ספעולס ונקנלסוף
 ענין עגיגס כולס "ליסס סקעוכיס ספעליס וכל )5קוז*טיף(י לקיען כעטפטס (otb כולסס"לס סיתין כל 5נל ל5יי', עלס לסס ויין עועטות געקועות ולות 7רך כ"" ספעולס גו50 על5ת
 קתלי פעל לנגוח לסמ"ק דרך זס כי י מתפעלות סעורים סנגיגיס מן 53ורתס טסם DDb"' יו65פעל

 עוד ונזכיר 6חי עלת המרייס תנוה ויפס מעולס* עממת 3סס וסכווגס סטעולס, עקנליננגיניס
 נסס5ר לססולכיס מסיס סיקס 5יזס כי ללכתי כולבו עריכים ולכן לנו. ה' חג כי )ט( לפגינו:)נזס

 )נעע7 מלולס מסוטם נעץ )געגעכטעיג7(, גמד עכין סע5ייל ננקיכת SD" יפול סע5ייל עןמון ססו" 37ל על סגטו5ס 5תס כל מניכם. נגד רעה )י( :. )לע"מ( ס' נמס חסיסס זקגיססכע5ייס
 סונ5ייר, נעכס 37וק נסורס וכסנוט* יועגו, איור לעטות יכול עעי"ז י מפלייר למסתכלותנסקנלס
 5מיעניה

 סגום"
 לו t1D~S1 טיטנ 3ו למסתכל כדי וקונגו מון סיס כאלו עמע3תו נגד ניחור סזס

 סו6 צרע כ5ן וכן ברס"פי סיטנ כענו*ר ס'( )יסעיס נ3וכיס פכיסס גגk-rnl 7 עיגון מלסכיול
 וטעם כעם"ס' ו7עתס עכווגתס לוניל טר5וגו עסגיסס חעס סירן לליס כענין 36זיכט()"יירע ו7עמכס כוונמכס פכיכם ועעס לססיגוי אליו עמנועעיס לסיומכם פגיכם נגד סמקנילסעטרס
 לניזפס ורטיגו ררככס ים  תכוגכו ואליו לע 7נל מא ו7עתכס כווכתכס אליו 5טל מתכליתסעקל5
 ססווס 3" ללם"י מבקשים. אתם )יא( לרעם: מכוונתכם *נזיכט( 5יירער געגעגעטיגך 7ער5יזט
 היועם )ווענן ענקטיס *תם סי ענודת 6ת 63)נת ob וטעעו סריוי, עכוגו על ענקמיסונלמ 5וינךי טול מפגע כי כעו סתג*י, oh כטעם כי עלס כפרם ומס נקסתסי וסר6וי ענרנעקום
 לפרמו לגילים כאשר. כן יחי לגערי: עעגו לצלוח לרעס עמס3ותיכס ומין "ערל5גגעט(מיסר

צעון



 ישמח14
tOs~pnSץ% b1W 6תס 6טל נ"נ עעכס לסיום ס' לגון 6ין סכי ועעעו מעסת, טל עלעל 
 ג6עע נור ווייזע  ייעזע q-b )ווילל עסכס ו6ת 5תכס 6ם% 5ס זס נטומן כק למניולמה

 סווגי 6טל 6על עץ וגי הנרד. השאיר )יכ( : 6יה וועדן ? ז"ר %6ךעיע
 ס0נ7ל ויל6ס סנרי,

 ססונ סכם% מלק כי בס, לתכלית סעפוייל על כווכחו 6ס סעטמל, כוהת כיגב% לנחיל ט6ככין
 4נו מסני מלק onb 06 ט6ר, יקרס סעסוייכ סלק 5ז טר6סתי PSD כעו נעיכיו וסורעתו
 חס6לו י % 6ך ויכלר 5ער נוסרי יקרץ סעסייי סלק 6ז Sb'1 עתכוין נל6 כמוטסת לשנעיכיו
 לעוכל סו6 מענו טסנךען ונאנחת ס6ל, ינך16 ויתרוכס ססי3ותס לטתעלה2 3עחנס, ob)hטמ
 6יס לעקול כ"6 ט6ינכו וגניו, חסלן ייכסו ספכמס ען וטכותלת עפם מפלק פל 6פכגסס
 סיס ליעקב כי נטיל, לברו וסוט 3נו כטיפין על 5על יעקנ סר6טת' pSn נערך עעדכג%ועמל
 יסודת o)nb , זקהיס ל3ן לו טסים ומטסיו עליו ס6סוגס 1D~bW לנדו לססת%ו פ5י חניננכיפץ
 למיקס סכם עי )ו מסיו ונניעין יוקף ע"י כלדומיו עגודל כי %דוי מש ויומל נמצץ ע)6ער

 קערו סגומליס, גניו שיתעל 61) 6)עזל Sb יום( )ויקרש ע5מל SD1 ותל, קרויוולעכטג
 י נס6ריס ול6 גומרים נסס קר6 עסקר6ס כן למס וי65 עיתסי נקככ,ט ע)יסס ט6ף "vnSלגותוו
 6על עילט ג"כ וסגרועומ, סתולומ לטתיכוי כעלו 0עתלומ לגן %ן 6ת כועס ויעקג ע5עכוע)

 bS וכסכי תומירוי ל6 כלעל הכלסטון b"DS' י"ל נין 3לטונ0 ממוכס סכיילס וליםסנט5לומ,
 ממלחו סעלותים qb סערו 6ח7 כלנס כסד"כ )6 )מי"א( עלעל חצן מס. טיבו% כמויטבילו,
 סמעס כי ל י ba ס )טון *ער כ6ן ומנס כטלל; כיש נותל גסס קלאס bSnn ניע ופיכופסס,

 על אעכס ס6ל, גטס למטרו סר5וי ככבד דגר טו6 וכפקיו טכלקו סעסניס עכל ענ%לוהסכוזעמ

 עלי כל ו6ת קל6 עסיסן ט5על ס6ילכות סלו ול6 סגסן פרחם ל6 עייין סנרי ט3מכמ סריסע*
 כי , כעמל סענפיס בערך ט0ו6 סלילן עיקר כ"6 גם6ל ול6 ומסקרות סעכסיס טטינל , ס3לסטיס
 סותיל 6טל מען מלי כל 6ת קל5 3י4ס 6על לכן טעיקרי ען יותל קכוגס ססנ05 עמס0מכמיס

 ע"ס לעכרן )ע"סנרי
 סעי

 יייעיון עלת כעסו יסים ob כטהו. ארבה כן )יר( : ס'( יושי ס5עס
 חייך, סכי ימי כעס עענין ססו6 ירוכס לכן כן, עלס Sb'1 ק7ס ככר כי לפתיל, סו5וס0טו05
 ס6כילס כפות לדרק ספ" וכפסו מעל כעו לוס יעיון כינוסי תעורת הצח i9DDWO כפומ עלטסות
 , עעננע( ייעזעל 5ין זשלכעל לריין עעעס סיס )5 סס 5ינר4 כעות ועעעו ננמסו. פסעי510

 הישך. ויהי נכא( מלס"ס: וכע"ס סיאנס, עין לנוי מ5ל יוטל עמל נכול עטם 7טל רם"וכע"ס
 ' לכד סקול סעיכ ט0ו6 סלילם חוטך על כוסל זס וטין מסי יגר ועליהם %" SD מפס ימיפלס

 1hbn טלומ ופ)5 ספלה סיס סוס מחסך לק נכססים, כעעט0 "סך S~b סויי סכר hS ז0טעעעס
 ועל ויתסיך' מטך DSn ק"0( )תי4)יס סעטורר טנ% חס יסי. 56לו ככתנ לסעיס ט לסעכיטופס
 עטעס וסיע לנו, 0כתעיס סעמטכיס עכל סזס סחטך סכטתכס למינו , סלת עלת ימול ל06ע7ל
 aDb,. חוסך וימי כן, 5חל 5על )כן ממכסי למגיס ונרות וילת טעט ל0ס טועילס טל6 לפלסכעו

 סעכ5ומ נו יוכרו סל6 הפלס  עימ נו סיתם סזס סנפנה טסחסך לסהיעכו i.SDb, פלח0והיף
 6ור 15 וכוכניס מירח כנס ע"י סלילס סטכת כי עססך' מלנס קרס 6פל0 )כי גקרונ גסווצווכיס

 יעמס כ5טכ נגי4ריס עעסס וציית סעורנו תכת Sb מוכח ולכן המלסי כן והין , %ר תימספנל
 סיועילו לילם מסכת כפו ע5ליס סטך 5"כ סיט ול6 , לעור( תועיל סטור 6ץ כי 53פלס,מעול
 16 6י7יס עניכיס ס6מלס אנת מסיס ול6 ס6מלס, כחננית תנגימס סיתס bSb ל60ירי וכלננס

 לק ' סיהם לתור ו3לילס , טעם לתור גיוס ס5ילס T~tk 5נל טפט, 5וכ 3עי סס6סילוקסדריס
Dtbn)לניס Dsth ול6 עעיס, חסי 16 סעול וכירך כלוס, לסס מועיל ול5 סיתס לעיכיטס 
 -מסך וט"מ לעטות סקנ"י4 טספליeb 6 כעק7ס, נרי6ש סיו עיכיי4ס blb ואיריס נעורההסחן
 עלטעיס טעגע )עיגיסס מעון עם ענין 0ע5י5 גי , 50מלס פעילת סעל יבוטן וז1nDr 0פ%16
 לנוסינו ומגט ספורי עיכי SDn לסנלול כועס סטורי %%י עסס ועוכע עמס גו סיס כי ,מוכס
 ל6 וכן כדלכם, טעטו מסניורות נוס סו7יעוגו כיינר, ענס יורטך %סו סיס כעס חדפייכך
 סיס יירטך חס , סע%ש עיני וסתסיך מסך סנ"ס טלס 5גל , ס%ן 5ת מנטיע וקעוכיס5י7ש

 סיום ל6וכ ל6 פ5וע0 לרקות יכלו ל6 ולכן עור, עיני סעל מגלול כעו יק ועפסות עגי5וס13
 Sbn3 וסורו סונעכעות, ס3כל דק מיותר סו6 ס7ינר כי ייגר, לעוני עניו וסעטילו סכר, לשרול5
 עיגי )שי דק לק סיס כי סמאי, 7% עועיי ססי0 לעי זס חטך מזיק טל* 50' דנריסי 3',ס

 כעמסות ומוזק לעס נו סיס סזס 0יק טתטך וסנ' 3עוטנותסי 6ול ליטר5ל סיס ולכןסע5ליס,
 : )לג"ו( 11Dh 6ת 6ימ ל6ו ל6 ושן סאגות 13 מעגור סל6 ע76 371ק בולק ססו5 זו34יינכ
 יוכל טל6 עד נתחסך ס5יס 6ת לסקול ממוסך שלך *ן 0ל6 יתעסו לניס קמ1. ה,8)מנ(
 פכומלש וקעורים 5י7ש עקנת סיס ו5ס נחסך' הלכו יגססו עונש נס מוטנו, עעקוםלקוס

כשעכו



סו חש ישמות
% ס16יל אפצענו  רוס ע6סימת יעותו נלגע ~bb רוס פרפו 6ין 6'ע לקוס, יעלו טל6 
 60ויכ זס יככם סל* לילך ו0פיqbD 4 נקני לססום מוכלחיס טסיו כלכלנם טומר וטין0נסאסי
7~fk?גקגי גקתיעת יחיו "ין כי ויפיתם, גוסס תון מקטולי qb כג'ו "על לנן , אים טלסת ופס 
nwb3סעסוכל כי עסורמ, ס37ל נקנלס 36ל 7נלי', פתעס סמולם onb 03 יםלס עאם( )מסליס 
 סו6 סעסורל ט6על לעיס על6כי עסלסת עכין רעיסי על*כי עסלמת עלס חעס ענלס 6סופלון
 קולות זלומ שמעוכות ויסליו ע5י וינסלו ויסעו , י"ז( )פ' טלעס הכעת יקמל ט6ער עם3ע5עו
 זלים עסזיוגומ כמריו סכם לעוז כרתו סגים זועמי לע-ס ועלקני ל0סחי7ס סניגותיסס סעוסיכום
 סל6 עי כמס 6פם ממי עלונ oss י5* ועזם לסכעימס, 1WS טכל6ו עטרות ערקות ו0ססרקו
 עעקומו  אוט  esa  תט5גוז כי otbnt עסוקת נני4ל (o7h טיקל0 כעו עעקועס' לסתטעעיכלו
 ולמעתי עכ"ד. רום, 53ים bS op כי סססך זען כל עתמתיו 6ים קעו ל6 ולכן לב, סליתעלונ
 סט ble 6נל עוטנו, עעקוס מילוטו סטין קכ5, ט*על DDDb'1 בעלת ענו6ר ע5עו זסעכין
 נפגין נעלס תמת כעכין כעססט, ממלא כעגול מכפממ bih מעם, מגל ע"ע תחת, מןיגר
 ממת, עכין לועס מ" , ג'( מגקוק כוסן לסלי כסיתי 6ון תמת וכן מתת, כעו סמי' ל"ז(לקטלי
 ראק תלגעו וכן bSD7 וינאע קלקלם תלגמו ביוסף 6כי 5לסיס סתמת וכן , )פליעק6כגסט( וכסלםפסל,
 כלנכס כעו לעתית 0ע6 סי6 יסתתת 01"6 סלולים, סם ס" וכן סרגתי(, סטיג'עליו )וגחכםגחון

 זרות, עמעונות עליסס סכסלס ומליס פמי עפנת מירוסו כ6ן עתתתיו עלם וכן ע8ס.כגליתי,
 יכולת עניעמ , קעו ול6 עלוס עוגן bD'1 ויתכן ; וועגען( 6גגסטעק )7עס 0סנ0 תנם 0י6וסענה
 , וספל7ס ס67גס עמכי מלוס וספלומ נעיכות על כסילס בסון סיוריי כעו 6נל סלנליסיעפי7ת
 כעו , וכיעס פחי 3לי סלכ העוז סו6 קוס לטון כן י"ז(י )ט"6 עליו ט75ס לב 'S,D 6לכענין
 נטיס לוס עוי קע0 ולש לגנינו ויעם וכענין 7סי )6יונ עליך יקיפון כוסל קועעיותי *מכסוהולך
 סמתמ עסנמ נתוכס רוחם ונפל נקלנס לננס נעם י עתמתיו 6ים קעו ול6 וענין , 3'()יסוטע
 תחת כ"ו( (Tei נ6ערו ג"כ, sl~b סטתעס זו טנעלי5ס תל6ס ו*תס נמריות. עמזיוגוסושמריס
 יגועשו לילם ומלות יעותו לנע וקערי מטיס עעובטי טס יצנר כי , רו"יט נפקוס מפקסלטעיס
 כעת עליסס כסל 6טל ס6לס סרסעיס ומרדת מתת ר"ל רטעיס תחת טייס וע"ז וי7כ6ו לילםותסך
 סמולס וכעדות , רו5יס סיו נסכוגתס 6טכ ot)h סס*ר נעקום ותפקס, *וחס סכ0 סי6מסמך
 תחם-לטעיס עלות סעמנר מעקף זס פילוס בעתת על ויולס נעוטנותס. *ול סיס יסלילולכל

 77331 ם'( )לעיל כערוכ נטן, 5רן וכל תעיר מסלי גסן, *לן על סכותס *ין במורכבותם. :ימי
 סטרן, על מטך סיס טל6 לנו לסורומ סע~ייס, על סג ססו6 3עוסנומס כהן והעל ט'(,)לעיל
bSbסל נעוסנוסס 6ול יסרבל לנכי סיס ולכן 6ור, סיס כם*ו ועל ועליו , 63מלס יוסג סטנלי 

 יטרלל גני כמוך גסן נעלן ישנו רניס ושרייס כי מסך, ג"כ סיס גסן 53רן *גלסע5רייס,
 נטנתס *ול סליו ליסי*ל סירק טס סיס ל6 כי כוק, עגלועליסס

 סעי
 סמטת טלל YbDb לעס

 יטרלל ונין ריכס ס' ססנ7יל יויעיס סיו oa bS ליטר6לן גס הכעריס סיו גטן כהלן 3*והילו
 כי ידעו גטן גשרן גס טנ6 *עמיי סחטך עכת מט6'ע לניס, ע5לייס גס עלו סעכות 03*לכי
 עד לשלהם. אכה ולא )כ,( )רג18(: לנ וסוגי טעמים קולס טעעו טסני rSb9nt על ס'כמס
 י יס (SIDS ערכת עתי עד י נף( )לעיל לטלם cnb ע6ן ז'( )לעיל לסלם ע6ן מישת, לטון *ערמגס
 י )פעלגייכוכג( עישון לטון 6על לכן ססלום טפלת Sb עכריע יוסל מרעם רקון סיס כתמללכי

 גלתי וססלילס סמיונ לעועת טוס כסכרעס מרבון תכוכת 6ל נ6 עכ6וניו טכסוספו 6חל כעס6ענס
 : יגעי 6נס ול6 ע"מ עע"ם )6וכווילליג(י *נס ל11DS 6 6ער לכן עלמכרו יומר 7DbSנועי(
 bu3 ימ6תס עמילות על למולות ינרס גרוס סקו7ס נערער לעמסססוייע טמרי כי נפרייות', מעכס ענין אפור קוים זס נעקוס ס5ל0 סמפיקיס נקו יישאלו. )ב('14

 מנערן ועסיכות סג7ולס סנסלס כעת כי סם5לסי על סעס *ס לעורר גוסס קונס 5כיך לכן יסעכס

 נעורס, עתכם לטס סו* ס6ל0 ולסון )לה5(. וטעלותס כליסס כקטת נענין לסתעי4)נס יוכלול"
 *יט לי ותנו ס*לט עכס 6ם*לס ם'( )מופעש גרעון 6ער וכן נמלסך. גוש ו6מגק פעני סבלכפו
 חן *מ כמן ו0' לקמן ובעל חזרם. נלי שלס 6"כ ומיס ל6פו7, בוסו וע"ס לו נתכו ופס ,גוס
 0מ5ילתיסו, "ככי וגס וכשעולל כ6ן לק גי4פעיל וס SDD הזיכו ל5 סעעעל עליו וסוקיף)לטפש(, נאמניי לסס לתם ס6לתס ססליעו ס%ם6יליס סיו ועסיס ססו6ליס סיו יטביל המקילוס,סעס
 ' סתעי7ות על למולות ס%קף סככך כנק עי4ור6ת סו6 יען כי לתזלסי ט6לס 0כווגס *ין נויתיוטס
 3ל"6 וכ'ש לסמוילו, סל6 עעע סעסג0 סו6 ויט6ילוס סקייעמי סט6לס על יורם סספעיל גסלכן

 סרמיק , עתשלי 6נ6 ת"6 יוצא. אני )ד( : )לייסען( ען כגזר מסי* , לערלייסען( D7hla)יעע6גיעס
 ועלס , ו6ג" מבכיס ען 6כי עלס למרס ול8כ , סטי"ת עלפני סיי6מ סגזכס על וירעעו י סר(גטעס"ת

י~6



 יב יאשמות16
 )י*עעעל ניול וסססד 5נל ע5ליס גחוך יתילד סלילה כח5ומ , וטעעו סדנלי יע6 עמ' כעכיןי~6

 סרגלי למגדיל זכר נלסון כקן ונ5עכטמטעסען(,
 עד )ה( : 63כיות *תכט וקולך מנו* 3כי עע"ס'

 טייטס מענין סעמרסש *ערו כגל סטגיי נכור עד 6על כ"ט( י"ג )ש ולקען השפחה.בכור
 ולינריסס ; נטר .יסיווו0 ונלילס על*כס ועוטם טומנת סי6 גיוס סי6' טפמס סמנו" כימסיי
 סיס פרעם Sh נצטערו פסס וסופן, סטעש לפי שענו ומכיסם *לס לטובות למנויי טעםטעעסי
 לענוייי פטוע3דמ סטנו" סססחס 3יס כי סרמיס, 6תל 6טל סטפמס נכור 6על לכןגיוס
olnbגלילם כי סכול ככיס *סל סטני נכול 6ומ0 קר6 לכן כלילם סיס 3כורומ פכם מלס כהטל 
 נסיתם ל* סו* כעו כלילס 5טי נהיתה. לא כטהו )ו( גנור: *סורי( סימם עגו7ס טעתט6יכו
 טסים כוס 3לילס *גל , נעיר משקי( מל03 כו 5טל 6ויניס עלמעמ ליל סים ל6 כי כז*מ,5עקס
 b'SIS 77יכות" מיג"ע זו ולכווניי )רע',ם(. כשת יעקם מוסיף ול* כסימי( ל6 3ע5ריס טלוסליל
bSסססנו ורטנ'ש וסר*נעע כד*. עממם לעסוי מוסיף ל6 לילים וייכות" כי6 פממ6 גי' תות 
 לסוגו יכענע ל6 כלב. יחרץ לא )ז( : כקנס על וכל ט3* לועל נימקו לכן ס5עקט על כעסועלס

 עליסס סנ6 עות *יעת עחלדת סע%יס 3ין טיסעע יללט קול לעקת גג7 גנימס, קוללסטעיע
 פגימת קול גס כי וסחרי 67גס 3לי וסטקטס לפוחס מסיס ליטל*ל 0כסוג, 73יך טל6סטטוס
 אף. בהרי )ח( יטלטל: גין יטעע ל6 זס גס ס76ס, 6מ 01עגעימ מעמריי 3ליל0 מנסוגסכלניט
 והמ"כ י ככליו 6ת מגעל עד 6סו מרון ופנל עסס סעמין )רם"י(י פכי כקות Sb qp~n ט*עלעל

 עד לרוס עקול לתת חכם דרך סו6 כן כי 6עמ )ש"ס(; qb נחלי עענו וע6 כעקוסר6ס
 י ע"נ סי' יותל ימכן סנני*יס ל75ון סז*ת ססמותס סעדך 6מ DnttS טל5 כדי *עכססע%לך,
 נוימל )טעום( סענו*ר למי ו6ססל ע"כ qb, נמרי סיס פרעס רבוכו לפרעסי טqb 3 נמריסעלומ
,qh6מסיס מס גס *גטליט5עם(,  7עם )5וליקס5לטוכג סמל*ומ לנלי ווקיגמו ססכיס עכול עבין ססו 

 עלך על ועות ע"פ כע6ערס 3עלכות, כ713 לכי(ונ סגנורס עפי %טוס עסס כי ע7"זיסכווגס
 הסטר סיס ל6 עכיךי ראם עוי הוסיף ל6 לפרעם. )נקויס עסס ט*על ימרי כעס יעכספעלך, כגוי עמני לבחוריו מוקע וסיס פרעס כלפי סניו טספך י סרעס עעס וי% ויפן שעל לכן יע5ריס
 כי *חיוי 6ל. 6ים ופגיסס ל6מוריסס טסולכיס עכונ7יס, ע6כטיס סכפטרים כעכי(ג עיצו nh5Sלו
 עקם פכיו *ת ותמך 37ליו 5מ לעל6ומ נ6 עעגו 553תו לכן סר6טוניסי 37ריו על עונר 0י0גזם

 יינטע לא )ט( : מכיס נ*ימול געזיכטע( וועגגעוועג7עטעס )עיט qb, לחלי tk~rn לו וקלךמלעס
 לכות לעען י ע5עס ס)נכס עליו טתחול עי D)'ib יטמע ל5 כוו גדולם נכס לסתר*ת גסאליכם.
 את )י( כתוכו: סע5ריס ונעור י"מ קליעת 3זס לכלול כיי עופתי והער ככורות; תכת זוצופתי.

 סעופתיס כל והער נכורות ונעכס דבל ונתכת ערוג 3עכת עעסס סוס עטו ל6 האלה. הטופחיםכל
 : ידגר סרוב עלכי

 עסיות למון העכס סט0. ע5כילת סל35"ע וכ"כ רם"י, לעכלו יכולים טלין מיטה. טהיות )ד('ב
 וסקנס ממועלת ענין עסיומ ינלת לפרט לדעמס ונ"ל כ"כ. עיוטנ *יכועסס

 נפסו סוס 7ו3ל וסקול וכן לגנר. 6ית טנ5ט עס יחרגו)נו נ'( )קסלמ ל76ס סוס עם סוסןכעלם
 מסט ותועלת , כעסו( חים וסייס עקנ נפ' עזס )עע"ם גפסו מועלת ג"כ פירסומו ז'()עיכס
 עסס עסיות O'npD) )'5 דלעמס סעקר5 למק על ג"כ ימייסנ ונזם ס*כילס. כ6ן סר5וסיעתו
 פיס לפרם ים כי חולין. טני7ו ועעומ פטמו על עעו 6מר ענננט לו *ין ט6ס עסס,סמייסו
 געוויננעג7ען 15 ל5עעע o~b )יעם ססס סג"מ עקנמ עסס עסיומ ופי' סקנס, ב"ספסיומ

 ען *כילתם ול5ע5ס לעעט רו5יס wJc לכסי ob י לפיט נעקרי וסעכוין י וועגען(פלרלס"לם
 עעות לקמם 7סייכו סססי ען *חלת וסנ5ס מועלת למס לסוזי* כיי לנדם, כלו "כלו לנליסססמ
עביט

~Db 
 לטון כ"t11'DP 5 לטין עכםס 6ין נפיצות. במכסת : ספסמ 53כילת עונסס לחינגות

 טיסים ט%וי וניח סגניתו ס6וכליס עירסל לפי ססס 5ת מיעריך ר"ל , פערכילטכיכזגע( )5יסערך
 רob 3 לעכול 6חי כל סיכול ע0 לסי סנתיס, סנטני ס6וכליס 5כילמ לכעות נערכם מנערכעוס
 לענוייו ק"O'D)D) )6 לעכוייו 6לb) 5(S מפסח טלין עלעד גפטומי נרכסת )רס"ס(. עעט05

 כי )געכוקפטסיילכעסעער( ל6כילס מענו חלק ניקם ועזוען עוכן סעוע7יס 5גסיס לחותןפירוטו
 וסיס כעו חלק ג7ול. דג ס' ויען כעו סזעגס וקילס, חלק סוענס  סור5ומי גס נכללו עכוינלסון
 עגם יתן ולחגת כעו 5כילסי מלקי על וננס בסון ולוס לחולק. תרגועו כ"ו( כ"ט )ם5וס לגנגסלך
 כש"ט טשו( )תסלים וכוצי חלקי D)D ס' כעו חלק ענעו שכקת וכן סרנם. וכמונס 6'( )ם"65ממ

 כלועל ע"ז( )כמוכות סערי - 1elp)b , סחטי( 5ת סכוקם כעו י *כילם לסון גס 13 ויםסר36"ע.
 ומם3ון עספר IIDS כפרטסו וכס 3עטסייליגען(. הייך )ו5ללפ 3ו מלק לכס תקמו תכקוי וכןס6כיליסו.
 3קוכי לסון לטשמרת. לכם )ו( : 7פקמ עגוייס 3עכין סגכלל 5מ סיטו 13 לכוין ידעמי ל5)6ג%סל(

טעעון




