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 )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



טז יבשמות
 כסעילת כ*ן עטעלמ ו6ין 5"1( ופקחיס עעכילת6 )רס"י טחיטי( קתס יעיס 7י עעוס נקורטטעון
 יקולקל סל6 0ריסגח0 סעילת סי6 *גל )סערוו6סלוכנ( וכדוע0 ינלמ על6 וינכונ י*ני סל6ססקדון

 מעילת כ6ן וכן סגוק. טעירת , ססעלו עיעיץ 5ים ' ע% גפסן ומעול כעו )גע6נ5כעונג(70גי
 0עזיקיס 0חעסיס עעועין 6מי 3ו יע65 סל6 וסנדיקס סחפוס עס נו ו0גט0 סכנט על0ססנחס
 ע5לים טפטח 7ורוס ססמ ל0עי* לעסערמ 'לכס ו0יס 3עכילת* bw~7 ודע לקרגן. 16תוו0פוחליס
 ל0הי6 סזס לתיס כעטול על לעעלס 6עיו 0לסון וכזס סנע0. כל עקחו 7ולומ ופקח )ננעסולעקחו
 פפת  7)נעעט יל*ס 7נריסס עפסטות זען. כל ווקחו וסק"7 ענעסור עקחו עשיס סססח ,פע"7
 לעסערמ לכס וסיס וען ענעסור, עקחו ס*ל סק"ד עעפטין סזס לח7ס )ננעסול עמרמיי7וכומ
 ל0ורות n1~DDS  610 לכס 017יh9p 0 עיקר 607 יעיס, 7' נקון נו 5ריכין ס6ין pD"7ונעעטין
 ילמון ו6ף r~untn קר6 תני' 607 עגקור, מח"ד עעעט 7לכס עיעוט* *"כ יעיס' 7' נקול7נעי

 למ7 קר*י מלי ינ"ע לח7ם, נעטור על ס*ערי( סלסון נע5עו סו5 לעטעלת לכס על כ6ןסעכילת*
bn1DS'5כדי סו6 ענעסור עקחו טעס עיקר כי סנקורי על סו* כ6ן עקמו לטון וע"כ , *סו ל 
 7' ענקל פקח טעיר0( 7"ס 3' ע"ס )ענחומ רם"י לטון וכן עעועץ, לנקלו יעיס 7' לוסיסיס
 טי0ים 5ריך פ38( יערכין לעטגס )כפי' סרעכ"ס לסון וכן גי"ד, וסמיטמו ענעטול דעקחויעיס
 כגר( ני78. ום"יעתו ענעסוכ עסיגתו מי(ית? ע5ויס עפסח זס ולע7נו יעיס 7' טחיטתו קו7סעוכן
 יעיס. 17 סעמעסך ו0כקור 0סעיכם Sb י(ייתמלס סו* זס כי נעטול, ע)נקמו סעהוין נקורסהי6ו
t"'DS13עכילת6 ס6על 83מ עת" ל' ע6על נס b~pb סק7ים עס עמל לעסוורתי לכס וסיס  7ילן 
 גתינת סו6 כין( )עלסא עעס0 ע"י blb סכל טטלין ס5ין וכו' יעיס 7' לסחיטמו פקמ סללקיממו
 עליי(ס 5וס עע5ומ ועלי' ערוס ססיו לפי יעיס, 7' ל3קרו כ7י ענעטור עקתו סס~יכו ל)ני(טפס
 6ין 0עכילת6, נכוונמ נוס סענו6ר למי סכ0 לסג*ל. זכות נזס לסס ויסיס וסנקור סלקימסעחק
 גחנולו ס0ס)ניט סרענ9ס טעס ל7עתי וזסו יעיס. 7' 3קול ול6 ענעטור עקחו bS 5ריך יורותפקמ
 וע3ימ ע7כתינ , כקול 5ריך יולות פםת D1m otnpt) )1"5' 7לסלם"י *עת סן גפקח. נקורדין
 , נסקס גקול 7ין סלענ"ס עך0סעיע 6עכס גקול. ל50ריכס למ")ב סוקטו 7ולות פקחי טכלוגו'
 לחדס עגפסור י 9Wb" תחלס וזס, סעכילת*י ולדנרי ל7עמו סעקכיס נ7רך 0מלעו7 חוגי' לפלסנ8ל
 ענעסור עקחו ~ין פק"י טיין  ילויר  יבבמור, עקחו פם"י ו*ין ענעסור עקחו זס ויקסוסז0
 וכיון סנ"ל( 01רע3'ש רם"י כלסון סנקור, גס עעעט" נעסור עעקחו )כי ל3יקור י)ניס 7' לו לסיותכ7י

7"DD~Dופקמ" 6"5. ענעטול סלקיחס  בנז לנקור 6'ע bSb לח7ם ונו' לעטערמ לכס ור(.ס )נעתס 
 ט3עמור סזס 7עלת ד6)נר" *חרי כלוער נקול, טעון *חר ו6ין יעיס 7' נקור טעון זס טיכסזס

 לעעט ס*ין וגי(י 7נל, לעעוטי 5תי 7לווסערמ סזס נס ע'כ 5"כ וענקור, עלקיחס סק"יעעעט
 לסורומ י 6חר 3קרנן סנקור ענין לעעט 6תי ע"כ 7נפטור, עסא גתעעט 7כנר pDS~1 ינרעעכו

  יי גכךל ~ין  7מעיד *עלי' bnh' 6"כ 7עלע6, קלגן נטוס 1ל5 נקול ~ין שלים גפקמ77וק*
 וקענןזי 7לעסערמ. עסז0 לעעטו ט6ין קל6 לן וג4 חסעלו, 7כתי3 סתס ס6כי ועטנייעיס.

תלעו7*י
~pD1 

 סחחי סי0ו קל6 לן  יגכי YDb  ע7מזיגן כליעל וגויי  ועכית סכתינ געי דורות
 תוני7 גס 86כ וגקול, לקיסס P'hD סנעסול 7סז0 עייתור6 ל" 9DWD" )נ"ע  ע5ריסי ביסיירורוט
qbנ6 ל'ע מחעלו נ"  יכתינ(ועסניענקול. 0תעיי ונונעטין 6תיי לעעועי וע9כ עיוחר 7לעסערמ 0707 כיון ני blb *ו)מעי7 )ועעט 7לונטערת 0וס 5ין כלו)נר  7כוותייי סגי פפח לעעוטי סז0 0ר 
 6ינו טכ* דק6ער טני פמס וסך מני, פתח לעעוטי *תי 6נל פעחי עפנין ס6ינו 7נרסטו6
 פם" כנוו נקור *"5 ר5סון פספ ob כי , לעעועי קר6 6"5 067 י *ייר ני"7 לטפ6יססנעמס
 6סיג טפליו , נעדנר 0גפטס פקח , ע5ריס לפקמ ססכי פקמ סו6 סכ5 7ק6ער טגי פקת *גלסכיי
 ע5ריס יו65י נעדנר סכעטם 0מני זnpD7 0 וכיון , געוע7ו ספחמ 6ת נכיי ויעטו נו(עלותך)ש
 ~יך 6ין דורות דפקמ גסי לוונל יכוליס וסיינו נע5כיס, ר6טון פקח סעסו סס *6ותוי עומיססיו

 כ6)נל, ע~יס ליו5*י לכס לעםעלת לכס יוסיס , כקול 5ליך ט3עךנל 0טכי ז0 פחח ע"ע3קולי
 יפטוסו 3ע5עס טסס נסקח ל3קול וכחייניג0ו יורותי פסח זס ט6ין  סרברעזי גכל עחוייניסוסס

 גע5ליס, סגעטס לפסת כ"5 5"5 סנקול 7עמערת ל0ורות דלעסערת, 7סזס סעיעוט נ6 ע"זגונ37רי
bbסנע7כרי  סמבי לסכוח qb כלל ססלעגשס כעיכי וקרונ נקול. 5"5 ע"ע )ו5ריסי יה*י ססס 
 5ין וגו' ווגעסול 0פקת טילקח גע~יס טנ6על  וס כלל ק"פ( ס' (qip מכמ3 0עי(ור, נלמוכך%ס

 נוסגות ס*יגס מסל0 ס*ער *חל נל73. ע5ליס bSh npD3 נעסו bS1 ל7ורות נוסגומ סדגריס5ומן
 טנעיגר סעכי ססקח על לסורומ נ6  6נל  ילבדי 3פ"ע ~bS געטו ול6 לסוקיף 53 עס ,ל7ורומ
 63כן ס6יכו לפי 3י(ס כו0עת ס7נריס 5ומן 6ין ע"ע עסוסו ע~יס דיה6י qb  7ורומ פקח  %מס6ין
 עלס9י נועס נ7רך סר)נ3"ס DS~7 יפקחיס קוגי'  ג"כ טסילם סעטכ0 3)נלכ3ת לסלנ )וכ6ימיע5ריס

ומוק'



 *בשמות16
 סמלעו7 יגלי 0נס ימוק( וסוט ע"מ יוקץ ל16 טכי ולמון דורומ פיח סו6 סכי פקח וסילםותוק',

 נסס סעיות ננילור לעכילמ* סעסרם  כדעת סעכילמ* למנם וקע 6ח7 גסגגת עוליםוסעכילמ6
 )פסחים כעמג" קחסיכ bS1 טפיל געי 6מי וגוס י לחרם נעטול נספוק לסיום ור5וי 3עקועוסל6 סו* נעכילת5 עתי' ל' 7י3לי טכתנ פרד"ס לחנלי 5"5 וגן סעכילמ5י ע5ען כל טעוחקסנלע5
 ימק לוער 51"5 נטני, 1ל6 נל6עון ומופפומ לרמ"י יוליך בקול לסכי, יחסון פסח נין 7עס5"ס(
 ישעל כן למישמרת. נקור: 5"5 ר6סון פסח qb ימן למלעו67 גס 7נ*)נמ מס, סמוק' כע"מוטייר
 ס6וכל וסיס יעוגל חול נ7נר o)nb לונמערמי חומו ומנח , למטמרת לכס שגיחו ונכ73י קיום73נל

 מעומל נ6 63כילמ עופן טים למי נא. סטנו תאכלו אל )מ( )רי"ם(: ספקיון 6מ 16לדקדקי
 bia י 5לט כל %לס סיסים לטוי סג7ל סע75 6ל6 דר501י, גן כע6כל ק5ת ס%לס יינתנו ע5עו,ע%
 מסנדל ינוטל 7'( )"'פ וגקיועיס מעכלו; Sb 6ל6 משלו ל6 למון *על ל6 לכן 6יקוכנ6, לק"ינו6
 מנסע 11Db לכלול רנומינו לעדונו ונסן עעלם במים. טבושל ובישל : ל6 טלילמ לנין Sb סלילתמנין
 עלת 637עמ 3עיס, עלם כעיניך יקמט ו5ל י ממינם( סענ פ' מ65 נכי )עע"ם עסקין 7603גס

 כל על מנחמו עיקר omb כי )וו*פפעי(י 0יסו7ומ ע*רנע 6חד טסו6 דוקה מעש הינונעים
 3עמ מעין ען מנוזלות ס7)נעיומ סליחומ על  בבי יסעם לכן רינגענדעם(, )פליתעג7עט, ככהל05

 )5ולין(י סחתן ו0ו6 מגוף ען C(D'Stt סליחות על וכן וניס, יזלו ועפעמי כעו )טריליגעז(יסנכיס
 סירים ע"י כי י"3(י כ"* ז'י )יחזק6לי עש מלכנס הנכיס וכל ועזם לא(, )יכעיס לגלש עיכעו

 ועל פלכיו; על לו טומתין otm סלמיע עץ( סוטי( )ע' גרכיוי על סוממין תלים עיור(ממד
 גסגיס, עי פ"5(  )ערלם  וברווטיוג לום; עי ויסקכי כעו )ג%לע(י מערס סימוך סערירימהליחס
 ס י ע וים*13 סוער 3כיימ על וקער , פילות עי 3טס 0פילומ עכל סגסמטש 0עטקין לכלוקלטו
 , סיטוע0 עונעיגי נעטון עיס on3bD1 *על סט)נחס ועגכיית מט*גוי ויקערו ויגועו סי לפגיויטפכו
 עסתיעוכו וקמלי 77סנ5י עטלף מרגועו זס3 עי 3מ כעו עיס נקרך 6ט ע"י גוזל איעמס ונתכומוכן

 מנוזל לס 737 כל 3י5ורו ע"כ עיס 3 עלמ *"כ עטקין, 603ל oa לסורחם ונסל נעלתרנוסיגו
 דסוקיס ליוי וישכיל וסר6"ס 7קר6. פסטי' על עיוסכמ סקנלס דעת ו3ז0 ' סעמקין כלוכולל
 כקילו רססו, קורס על עלת ונוסימין לכם"י כרעיו. על ראשו נעפר: נוכטסו 63טרי 3DUWDזסי
 סכנם ופירומו , ישסו קורס ל ע עלת סוטיך יפש 3מרגוס וכן י וגו' כרעיו על 1Db1 עלכתיג
9Dh6450 סו ,Db OD סיי(יס ל6 עס, עלס נעקום פס על ועלס קרנו, ועם כרעיו עס רדמו 
 ; למנמכיו גס 7ל5מריו על עלת לסקס 16 סמורם גלשון תינהי למוסיף סו5 תומק זס; על1ס
 ע5עומ כתן סור*מו 36ל (qtbp), ט33ע"מ סעיוח7 סנגר על *ינו כ6ן רתעו דעלס כ"ללכן

 כרעיו גגי )סויפטטסייל( ריסו 3עס סכ3ס וכקרם עסו*, כעו כולו ע5עו ינונם 6101 סנע"תועיקר
 נגד מעיקר טסות ל37ר כיס נסס לקרוח סלמון ירך כן כי ס3ע"חי כערך טפלים סססוקרבו
 תטלועי ננד ר5ם קרן לתםלועי קר6 מכס נרקמו, הסעו 5מ נרקמו, תותו וסלע כעו סעעו,מטפל
 טמורם ויטו7ות עיקרי ועל גנל; לרתם רחעמיס רתם וונוס י )0ויפטזוונע6( עעו נטפל ססו6סחועם
 מלמס, מסהר ל6 כעו סגו, כממסון חלק ע8ס סחי כל מנקרה ע55גו וכבר 5עת; 7נרך ר5ס6ער
 6ת ופרע לוס  סריגיי חייו, תו65ות טנו ע"ס ל5ס 3מס גקר5 ככס סעעעידס, יוחלק ססו5למי
 נמס ס76ס 6מ לקרום עיד ומעוי חס, 7' )הוטס לנס 5מ סעגלס גופם ג"כ וערניכן ס5ססל6ם

 )סילגם6לע( סרטם לכדילמ סס 6לqb l)'hb 6 לגלגולמס, 6ער כמגוייס ונכל לנלגולת, עוערנלגלת,
 כלעיו 5ו4ן טוסן 53יזס למכריע 5ין יקלע עליעג* ומגס סעקל6. לטון עיוטנ ונזם גלנלמו.ומרן
 ריס'ע 3י( וסניפי , לכנס חון נתכות חומס מולס 16 5ליימו נסעת סככם כתוך נומנס 05וקרנו,
 סגנלמ 05 פנים כסגי לפרסו סיס SD, 7עלמ גפירום* סלוגתתס ועיקל עO'~pD) .)78ונ"ע
 %5 כעעס 05 , ס5לז על סמעיס כעו הינער(, ושויף, 5חל יפר מעעל  ~nwDk  %ל  סרברעקום
 יקיף nDD טל גופו חלל כלועכ ס6' כפן עפרטו ליס"ג עגסס, )נפ0 ועליו )נענעגניי6(ימעוך
 סכנם נמוך הומס לולין והין )נחנלו כל"ע דסלכס וינוע סנ'. כפן עפרטו ונ"ע וכרעיון קרנועל
 ודע כסלכמ5. יל6 סו6 לתוכו נומן עעיי נגי שכ' ורס"י וגק"פ(י למ"ת סרענ"ס וכ"פ לו, תססלק
 ו3ר מוך ככעיו על רקמו : נילקוט כע"ס סעכוונמ ומגוס"* ריסונם, סו6 3זס סעכילת*ילסון
 נם3וס מלגיס bS לעכילת* וסונפלס י 3פקמיס סס 7עמכי' כר"ע וסייגו עקולה b~D9 ר"37.5רי
 לסני* חייג מעדיג5 רשמון נפחת כי ים6ילו, ל5 5על סגי וגפטח תותירו. ולא )י( ש'ס:זס,
 לגוץ יוכל 3קל י גחגיגס רטנו bSnD סחר זס ד3*ופן ססו3ע, SD ~כל סמקם ועיזת שיגס,עעו
 י גומל נלסון ס*זסכס נ5ס לכן עוי' לגפפו יכעס ל6 כי כלו, לעכלו וסל* מפסח 3סל הזיוןלידי
 ל0ס5יר ל0כסל יוכל קליי )נע7כי כעקל כלכל וססתח חגיגס עעו ע3י5ין טלין סכי נמנח5נל
 מגס סללי נלסון ס6וסלס 063 לכן ספעס, עוד עעיניו ול0תעגג לחזור כדי לעסרמו oaמוננו

)מסיפוחו
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 יבשטת17
 עלמונומ *ין 63עת 5עכס זולתו, 6מל hS ממועל ית' סו6 טסו5  7ילמי' סו5 נערס ע7גריססירס
 מנעמות סמעולומ גל ליימם 0עדכריס וכל מעקריות דרך כן כי מזולתי לעעט כ% bn1DWtbס6ל0
 לנור"נעולם

 נתלעות יימסוסו 7'( )טעות ס' ויפנססו פעו וסלומיו עלעליו ע"י סכעטיס DDb"' י%
 סועע ומכימי ('( )פרמם 3עכילתbwb 6 וסכי עספלי *ין עקוצות 3זס וכיול* עלקך, Sbתעדלסיס

 וננוקר 0ג0 טלית. ע"י bS1 על6ך ע"י ל5 נכור כל ס"ס וס' ת"ל סלים ע"י 16 עלגך ע"י*גי
 ססעלל דעלעון 0עכילמ*ידעמ

 שזולתן שיעוט עסעעומו *ין סעי
 סס*בד0 לוער עסתנר ול"

  דגפקי 510 ס' 5גי עתלת 50לס יי(עעוטיס לוער 6ין וכן סלמון. געסעעות סעכילמ* עסחולקם
 סמדנר כמגוף יסעם 5גכי ל*גכיי %י סגין 7303ל לך( לך )3י ענאל כי מזולת, לפעטל10
 סע37ל נסנוף ימעם "ני onb זס. עתו*ל "חלל גוסי' סולל rf"1 נסוחו, סו6 ויתמולל תנוסססו6
 "ין כן rtt~bifi ob ס6ל סע7נל לנוף עסיסים SSID אז נשסו מא ומתועל סלו מאל סלנעוף
 כי , סלמון ונספטי סיני 6ל עיופדיס סהגד0 דגרי כי נ"ל לכן כזולם. סורית לחוד ל 5גינלסון
 י נפעל סגכלל סגוף כנוי 6ות על סגוף ככוי עלת ל0וטיף , סכנוייס לסעעיס לכסון סלמוןתסנולת
 למכעס. יתרון סים 6ני ורמיתי ל3י' 5ת 5גי ופנימי זלני, 5גי ישומי ילכו, מס *חטגי4, *נכיכעו
 וכן זעל3קט(, זי6 5לליין, )5יך קליו 0כוונ0 לעורל וליחד לחזק 073 גמוקפו סס, 5גכי,עלות
 סום'ף והעמס ומכיתי ועכרתי 5חר כי נכגויי סננחונליס סכעליס *מר שנוף כנוי עלת ס0וסיףכ6ן
 "ני, וסכיתי *גי' וענרתי וטלקס סקודעיס, )נסםעליס "חד כל על עוסנ ס' 5ני סעפת ס'י5גי

 עספ:ליס 5ח7 כל SD  סיביר( יתרס ומפיר י ולימים סכווגס לחזק סכגוי כפילת נ5 סגס י 6גי*עסס
 ספיח וע"י עללך ע"י *גי סולע ומכימי ס6על דונכילת* ומנה ית'.  זולסו *תר לבועט עסו*ס5לס
 ליעת כי ס*ביסי כיעס ס' 6כי עעלמ סזולת עיעט bS ומליחי עלטך עיי ל5 מכס וט'ת"ל

 החריתי לעילת* ס' 6ני פועל 5לטרך כי נפעלים, סתחונר סכגוי כפילם ס' 5ני *יןסעכילמ"
 וכיון י ינסס נסרע 5גי נסעי ס' 6גי , כן לוער ודם לנסר *פטר 60י ונס ס', 5ני סמס'כדתגי
 וע' מן ועיימי . סזולת ונגי' שקילף עלו ל* לכן סשודעיסן ספעליס על סכגוייס כפילמ כ6ןסיין
 ד"ונרי' יפונס ן סכס ו0' מן כוולס לבועט 7עכילמי ילסות* 5סך לך יקסם ו6ל סזולמ. לבועטסכס

 תלית כ6% זס 6ין הננעת t(onc רם"י )וכע"ס עסעע וטד 610 וסי הנכונר מקוס כלנעלעל
 5)נר וס' י מרס "ת פקד וס' וכן ולץ, סו5 לפרסו *מסל "י ע"כ עמס, טעים וט כי חזן,נ"

 כל olnb 5ונגס ' ונ"ר סו6 עפורםיס o)~b לקלס וככועס לעס חן *ת נתן וס' מנייסעכסס
 ועד, סו5 *וסו )נמרטיס rh לסמם, סעמונר לוי"ו טעם מקין olpn כל כלוי וס', 1WblDפקרס

 )75ווערז*עיף( לסלילם סוי"ו סטעס עס0, סעיס וס' כ113יעלס לסם, סעמונל לוי"ו יעם כסיס36ל
 סוי"ו ספורית יכלוי ול* סכגיס 6מ לסולים וכן , וגו' 6עם 5גיכס וקלסי וכו' ייי ל6ל 3יםכוי"ו

 קלסי כל סקדס לנס סמלילס על יורם עמס טניס וס' נעתיר וצו ככס 0קודסן )נספטלסלילם
 וט נו51ער וכן יינוי תימ סו5  סלטרסומ על סיויס לופי עו7 עקום "ין לכן יליליס,סעעיס
 זס ווי"ן סגי למכר סלסון )נעספטי כי ספסט,  דרך oa  SD לוי"ו ימס ים טס נכור כלסכס
 ותל*  פוהמ )נן יעקב וי3* כענין מזען, 33חיכת סלטרפותס ימק על לסורומ 3ע5ונרי זס5מר
 , נכוי כל סכס וס' סלילם במלי וימי כתיי סכ6 כן כתו ינק rb 63 כמסר סטעעו לקר*תויל5ט

 סלף 53ותו סלילם, חיי נו מסיס עין %q 63ומו לועל ועגיי סמימקומ זל"ז עמימסיס סווי"ןסני
 5יימר ל* וס' סל ד0וי"ו וכיון כחלום( ונין גחלומ ם3ין גסנ7ל לנוסינו )כדעת ססכ*סן סימםעין
 סרוננ"ן ליעת וסוס זולתו. *חל ול5 ל73ו יתנסך ססס דעכילת5י מכ6 יליף עני' DD'9לס,

 כמנמי לרעתי 0גל5ס וקת ס', 6גי עעס)נעות פרד"ס ול7עמ ספעליס, עכנויי כו6 0זולמונסעעות
 7עי 7ל" י למללני שיכו פסיפס יקר* סכי 6י עלטך, hS1 6ני ותריס 63כו ועורמי ע"דקי"(( י )ויקלק סגעלס ונעדלם l~Dik' עטפטי מדני על עיומייס עי3ליסס לסורות רנותינו דעתלייסג
 וכי , סע)ליס כעו טו)נ5ס 3כל )נזוסעת *ועם לך *ין ועור סדיוט*  דתסמ לעשן עלכם DDn7עשן
 bSb י סלים ע"י 63מור טעמם כעו נעלריס גקונס לעטומ לסגר טלימ 15 עליך לסק3"ס סיסל6
 נין קרוס 737 סרף 15 מלטך לסבר רשוי ושין ומטונפת ווזוסעמ עלריס סל זו 5ועס סקל'ס5ער
 ולפיכך געססי ועיד כך יס5 קדוסמי עעקוס שוער טשי עומס 5ני 5ל5 ועטוגפיס, 5רוריסרמעיס
 יגל ניג"ס םיכגום סקנסס ילס טל6 סעלריס סל 11SP 3ם3יל עליך ע"י (1 גקעס נעמיתל6

 : סס h~7V ונעסרם"5 , נענעו 7"0 סס 31לס"י י נענעו עעכו סק3"ר4 גפלע %"7 סגס7לין ע"קרום.
 יפלט ימ' סעעגו 3וו ים לולך ועס סוס 0יומ ענין עס ונפולסס סקוסי לאות. לכם הדם)ינ(
 7נליס ('Sb~D סיו נ*עמ כי מלע"פ כבי"ס ויל05 והיען, *ות טוס נלי יסרתן גגי 3תילסליל
 ולגקומס, למסרס ית' רלונו וסיס כענליס, 5ליליס עוכ7י מסיו ל3ותיגו כע"ס סב5ולסיעוכעיס
 עיונו ס5לו0 נסחיעמ הלעס ע7לכס ענו כי ג)נורס מוריס יורו ונזח פקח, קרנן עליססוגוס

6סל



קש 'בשמות

 טרם ס*וסנ נלנ יכגם לטי סו6 מגעול וסייען סעלעס ס*סנס 6ומ ומכס ; טותו עוניש סיו6מל
 עעטות סענע לכלי ויקתכן נכסו נפסו ימים *3ל סכ306י רלון לעלמות סכנם ע*יזס וינגספסד
 נד%, נעלסוס לעיגיי(ס ספ%יס טל סנטוס שנימות מעולות ג' סיעתו י% סו6 5וס לכןר5וגוי
 ויקופו יל*מס עלבון 3כ*ותס עליסס עסיס qb ימלס מן סע5ועס סקכגס על ל3 יסימו1ל6

 ולי לעעיי(ס עסיס תועבת 6ת נזנב מן עמס כנפער לססעי7ס'עליסס
 bS כ"ז עם יסקלונו,

 'קולחם בקולי לניתס *הכו סני6ום ע7 וקלון, ננזוי ונכסונומ נסוקיס סע5וס %ון עלעליהםיעכעו
 נסלקות, עספמות עספפומ גלול ונעתק נכגומי' סססס ימסטו ע"כ יתר - סע5לייס, ען יירטוול6
 YDb גס *גל זס ככל למס 7י ל6 כי מכביד וכמחלון , עטונ*יסס יירקו ול6 יפמ7ו bS זסוגס
 סנתיס פסקומי על ע7עו 3חתס סע5ריס, כפם ולדשון עיכיי(ס לכליון יפרסעוסו 6הםו *כלסנעת

 לסקילה לננס ויורטי ינתקו סלonh~t 6, 6ת אכלו עמס כי סע%יס וייעו עונר כל לעיכיוסעזוזומ
 יסים 1ל* קוכם %ון יעסו זס ככל מנס , יסרבל בגי נתוך ולגקוס ולעסיס נמלכות עלשסולנא
 כומליס וסיומם ימי, ט וקירקס 0מסונס טלעות על נמל* 6ות ונוס נלננסיעולן

 בע'"
 כמיכר(

 *עמם ויופל כוונמכס טוב על לכס 6ות יסיס שוגו י לחות ס כ ל  סדם וסיס וזמו , ומלועסנעורס
 סדין טסים כעו b'Dnni גפף 3כס יסיס סל6 עליכם רמעיס מעורלו ונזס 6לסיכסי עסל33כס
 סיס ל6 טס7ס יומק ר' יכונר נעכילת6 וסיימי סטלס;  נענו7מ לע5ליס ט7עותכס 3ענולעמיינ
 לוסל וקלוב כ37ליכו. מונם וזס ע"כ. )נעיססי גגי וימכרכ)נו סע5ליס מיריו כדי נמון 6ל6נפנים
 סחבות י ליום לכס סדס לסיות נחלתי הרעעו , ננון "ים סרעס יר6 כתו כצן ורטיתי עכיןכי

 כשלנועו וסקס מנכס לטון לפרמו ככון יומל עליכם. ופסחתי עליכס: 6מופ נזם אותיטמקייעו
 וקסי5ס ילוג לטון ול* סמל' נציגו ו6ת כיעיו ' )5ערם4נעז( ומעליט ססומ לו ודועםוביחוסי

 קלנן וכן בורך; 6% כ"כ יר"ם ס3ור6 6ת לסגטיס לכו עס כי 6ינערטפריגגען(י)6ינערסרייטען'
 ספקם מג זנם וכן )פערטןנוגגק*מ:ער, מרגועו ספפמ, וסחעו פטמן כסס סנקר6 נמססנעסס

 6'( י"7 )ויקר* '3עכירסנ"י '6ימ6 וסכי וסקס. סגנם חאלס לטון נלס וגן)פערסיגוגגם5עסט(
 סעוק7ס כיוס הראשון. ביום )סו( חסי: hDnD 60י על דטרי ספממ, על ס' ופקםע5י

 סר6עון ט"ו( )כ53יוo7plnc 3 על גס נמעל לטמון כי עי"ע'י ססו6 ן ס6ג()45יסעיגעסעגיען
 תשביתו. ק7עוטס: ל'ל ל5סוניסי נני"יס "'( )לפנים סל"סוניס כי))יס יו"ד( )עקנ תולל076
 נכ")נ סטיתם סטין י גלנ 0סנמס לנותיכו לעדו סעזס יתכן סקלס' נעלתי כונו מנעלו 6עלע7ל6
 לכן )לליס(, ניייס נניעול עם6"כ ממתי כפעם ספינקס לו עומס נלנ וניטול ספכזקסי6ל6
 גלנו. ענבלו למון סמונן כענין רנותינו לוס עכוונו וימכן תנטלוןי מטריתו וינ"ע 6וגקלפמרננו
 ויממו3 גלכו טענטלו טי6 נתורם ס6עורס זו ססכתס מא ועם ס"3( וזמונן )פ"י סר)ננ"סוז"ל
 נו סיין וכ37ל כעפר סו6 סרי שרמומו חען 35ל כ% מען נלסומו ספין 3ל13 ויפש כעפרחוסו
 יעקב נמק )סרג ערמומו געמסנמו סעו5י*ו סו6 מסקר עיין זס נטול ספופקיס ולדעמ כלל.לולך
 עעעי לכערו עעסית מעולס 6יננ0 יקרמ תעניתו עכ"פ טדעומ(. למסוות גייר סק"ע סלאק"
 י סעולס ו)וגיעמ עעסס סלילם על יורו מנעקר* ט3יתס לטון כל 631עת )נמסנית, k~SIDDכ"6

 סגת 3ו כי ילי7תון מקק מען ויסכות כעו סכם, עד 13 הסיס ונטולו' ינה ספפקמ רקועגיגס
 ול6 עעל6כתס. ויתנטלו טיפקקו )נפנלותס 6ותס וסטנתם עעכס, על6כס סססק על6כתוינכל

 עלס אור ו'( כ"ו )כמקותי T~bk  ען רעם מי' ומשנמי סעלס.  נתיכת )נכיעת ענחמך ונעל עלסממנים
 6ו סעייגס זנן סתעגול סמי' גע5)נומ זו ססנתס סטין עזיקשי והין עזיקיס ים b1CD1,ר"מ
 ססנמס בינגו כין ממגיחו ככס למזיקן ע3עס כח ונסס ויופסק נמייס נעקוונס תם6ר 6ל6מיזומי
 מיס מלסוגות ען וכדוריס מפירו סנערוי לוער לו סיס יה"כ למרפס, 16 ל3ערס ממען3ע5)נות
 עמס 737 סוית ספפק ועניכו סעולס, ו)נניעמ עעטס  סלילם ססור6תו תסניתו והער עעסס,נסס
 תליו, וניוחד טירול עמס )נלסיומ יוספק וממען ססט6ור מעסו ממניתו, הכעס 6ליוי עעות7טסו6
 נטל, וכ7נר כלל קורך 3ו טלין י3ר טסו6 נלוו סימטונ , ל3ד נעמסנס סי6 ז6ת סוימווספמק
 ער*כעען(. וועלססל6ז ל6סמען' יתנע*כעעט 5וינס5לע, עם Db7 )פער6נל*קקע, מטנימורתרגוס
 כסילומ6 6כן פסמיס, ליס סל"ן נ7נלי כענו6ל לס"ת, עיקל ג"כ לניעור יסגו בטול 37ל6ו6ף

 מיום וגו' ונכרתה : ממניתו נלסון 3ל3 נעול עכין ססניגו ן עסקיגן bp רסוסינו לרעת 7קל76ליסג6
 ססניעי יום עד סר6מון גניוס מינן יוכל כל כי ומיעורו מסורסי טסלסון יקטרו לניסהראשק,
 מנעת )נ5)נר על עוגם מונן עוכל כל כי מנקער לזס, קורך יין ולרעתי קסי6; סגפםונכרתם
 מסכימו סר5מון פיוס 6ך ע*)נר על עונם ססניעי יוס עד סר6סון גניוס ו)נ5)נר מלכלו, )%וסיגייס
 עמס כתנהי 5מר לסורומס. כמנתי 6סר וסיקוס ומתורס ס36ן nlmS לך clnb1 לזס 7וג)נ6 ,וגו'
 כריס הדס )נמלנ סודסגס דם על5ס לס' מרב וכן וסונ5וס, סחורה על לסורותס ס5נןן לומותעל

ועתו7יס



 צששת18
 וכן , לם9י( )ע"ס btp1 לסיסת יגסר6 וסיסי tbnp 7קר6 ללים6 עמרם נתרס יקר*7כיס6 וגי 6מי כלוג ועטם כמוריס סכים ועמא 4י( י"ס כ"ס קלקלן ' כעו f*Db, הייי ס63יסכמונים נסכי גס כסוג זה( ודלך 3כ"ק, עקוצות ניאנס וכן )ץ( )יםעיס *יחס כליום slnwחתהש
 עמונל יטיס* וטיס* יליט*י ליש עם עמונל וחיפה ריס* וגו' עטים ויפזמו ל 74גנם)ס
 ויסיגו ומילוי וסלטיו פלעס לכס קוק כל 6חליסס ע5ליס וילדסו 6על שעו  לליטא קיפלעס
 דליטלי כיס" ענ5ל דקיכם ליטי' P"DS סנ0 רסון., נעל )סכי י(חילות סי על סיס על סוקסהומס
 ירים6 קיסם ענבר 7קיפ6 וחיפוי , חען ע6כילת )סעגע 0י6 יעיש טגעת כל 0ע5א DS1)bכי

 קוף עי סל6סון עיום תסיס סטנתס זען וסעסכת , סר6טון גיוס מסיס סס*וכ במנמס0תחלמ
 וסססיק סעןן S)1b כל כי עס סטגיעי, יוס עד 0ל6סון עיוס מגל ע7ל6 גלול 701נל תמניעי,יוס

  1w)DW. שלע סוי ינ"י 7ל16 5"י4( )פפמיס לנותעו 7עמ פנאל ועכס תטניתו. על נסמ6 עוקני נלנד ס%יל0 על ל* סם3יעיי יום עד לקטון יעיטו עכ"פ יורם זס סכוי נוככלתס,ניכיה(ס
 7סטנמס עמס מתורס נכל עלינו סיכן ן b71wSm 6סך מתפלץ כ', ק" כתסו' ניסוייי  3נויע)וסלנ
 רעפי נע"פ, כא כתיג nDDJ ל6ו קל6 סך וטלי מסנימו, סל*טון ביום 67ך קל* 3סךכ"6

 לסם3ימ טע5וויס נחורר( כלל קהינו ל* ע5עו גממת *גל סו6, ע"פ קרסון יוס דס*י לעדוסטעועס
 עע5עו(. גז"ס  ומ מסגי לו ססונ5י* D"D 0ג"לע. נ5ו סוי 7כ"י בועל לרנותיכו להים ותניןסתעןי
 דעיכות  ויע סיעים. ט3עמ כל נות  7מטנימו דעטס לפנינו מפורט סעקל6 כי לדמוקוי 6עולדגלינו

 עונר *יגה לנערו ורעתו חען 07עס0ס כ"פ( מסחים )3תוח' ר"י 5ער נגליע, ל5ו סוי ינ"זס
 לוקין יין כנל"ע 1bS7 ושע"ג עליו. לתעוס סרנם פא 0)י 6ר" 3ט6גת וסרג ע"מ. טסייס,ג*ותס
 לנזול עותר וכי ועוד עונר' ם6יגו ר"י 5ער ויריבך 6יכ6, 6יסוכ6 60 לקי יל6 סו5 עילקיעליוי

 לכוץ סחען לפ7ומ לכתמלס- 7עותל ר"י 5ער וסיטך ד0טנ0, עטם לקיים י(ענל0 נטעתכטכווכמו
 דחען 607 5עריגן 6י תעי0ומ תעיסומיו ע"מ. לכסוף, לנערו כטכווגתו 7כ'י ל5ו *ייעורלידי
 6נל מדרננןי 6ל6 6עו זס ob יעכס עס"ת. סו6 לנפל קייע' נרטותיס ל16 עיקולו זעןלבחל
 עטס ועיקר ט6וכ( לך יכעס ל6 נפסוק ריס נפרטת )וכע"ס לנפל קייע' נלטא" פסילעסית

 ל6 יללי מכעיס תקנת רק עס"מ עיקל לניעול ויין נפספ' otl~s יכול מנשול טסאימטכיתו
 דעתו נותן סמרן כטפו7ס עיד 5'כ ססחיס. ליס סחן טכתנ סייסות ען וכיועס טלס כלבגיפף
 מם3ימו ע5ומ עיקר נתקייעס ונס זו, ניגע גלנו טענפלו סטתי  יעמו עגלה נזם 6ח"כ'לנערו
 ליעור עלות געסימ לנפלו כלנו טגעל 7עמעס נלכות סלכומ קוף 0ר%נ"ס )כעיט מורסמתערס
 עיד SD'1 סל bS מפועלי Sb סכם ען סניפול %ממנת לסעי6 לגערו ט7עחו ח75 טיניוק(קויס
 י 6יסול סוס כחן ויין כימת 531יס סעטס קיום עעו מתילי סליו סתיל7ומ כרגע כי 0ל6ו,ייפול
 חסור קייעו ו5ס חותו כסרו6ס עיי לקייעו עס"ת דחפור כלטיס לז0 )7וגע5 לכתמלם qbועומל
 טס6יקור כיון ע"ו( ופ"ס רס"מ )כלפיס עותר 6לקפנו כם6גיע 5וננר טוסו כמרופס ועאעכסנטם
 , סגל"ע שלטוי וכדורס Sta1 3ל6ו Y'b~W *ין( י"ס נ' פ"נ יגעות תופי כע"מ נעמטנס.מלוי
 עועלמ סעסס לקייס עחטכתו 6ין 6713י סלטו, ענלמ 6פל רק לס %טכסם .ל6 סעסססקיוס
 קטע נחס נ"ו נ"ע למוק' )וע65גו תיקול סוס נו יסים סל5 עי סעוקדס 0)16 לכפלכלוס
 ו6יקול' ליס 7ח3 מא עתנס 67עלי' 'D~b לקמל ומחוירם לגחלם ע"ש יקוט לפכי ונפלתסגמלס
 7ל6 ל6ו S~b למתעלס, תוכל יל6 *יטול סייגו עני,יעניך

 עמס סקייס נעם ספיר מיקן תגזוי
 סנעס ר"י 73עת סנ"צ ילינלינו ינ'ש(. סי' 3חוס"ע וכ"פ כללי "יסור' עניך דל* עד7סטנס
 נעץ 3פקמ לכפלו ק6י 3רסותי' 7ו)0"ת זוז 3כגע 3ל3ו טענפלו ענלס סו6 כוס לנערו  7עסומכומן
 מכס ען ניפולו עמם3ת 0ע6ת לק 6ינו לנפוף טענעלו ועם עה"ח  יתטנימו ע"ע קיים כגלסנזס
 לob 6 67ף , qb 'D'3DS D"D יר"י ל7ינ" עקום ים 6"כ גל73, חכעים מקכוס לקייס מפועל6ל

 ע5וס קיוס 5ך וס ריעולו לעיס bD'1 כיון 3"י על לעמרע עונר יינו ע"ע מסח ל6מל עיינערנו
 16 עשו 3פפמ 06 ימקייס ונתי אוסטין 6נו *ין נססם ג7עמו ט0יס -שס לקייס רקי6וליימ'
 קיוס עיי עליו סחיונ ינוס לנעלו, עחוייניס ספגו  מיעל חען )60ל יועם זס וקיןקמליו,
 נקיוס תלוי טע5ות5 לעי לכערו כ7י סעס0ס  %י אעות וקרונ עחטנתו, עלוס לקייס כדיתנסו
 סונמוייבת ע5וס י"ס ל65מ ויוכל עתנס 07וי' לסמזיר ע"ע לסנרו עתגס פגומן כענין *חל,יגל
 ידי ע6 מתניי סיתקייס עתי רכי זען *מל עי ססחזרס פקייס סוייגו 6ף 7וק5 עטלולסיות
 דפנות מרעי, ב"י *פי' גי'עו לכערו לו נתיר  %מ לעס 61"כ ק"ו( רע"6 ק" )אוה"ע לעמלעיעמוס
 עובל ס5יכו לנערו ויעמו חוון 7עטטס 3סך ס6מרוגיס יעם %5כס טרי', עלוס געקוס רק7טכומ
  מ"פ במניעי 36) 3חוס"ע, ניעור עלות לקייס סיכול ריטון gu'3 רק *יגו טוס ר"יי לרעתעליו
eb7עי  ים0גו D~DhS ענופ עקייס ל5 תו k~DD ט3"מ כת3 ולזם דר"י, לייניי ליתי' נניעורו 

ותסוי



יפ יבשמח
 לנעלו נוהך לפיכך גט0יימוי עונג כיינו לנעלו יכול טווינו ע6חל ס"מ גטניעי קכ"ד ח"נמסו'
 שכעמס וטקס מס. ספלעאג וכיכ *רעי, גמ'י נטנשי ינעכגו מעיו ק" ולעש לנ"ל, נסטלכסומיכף
 עסית היסקו זען 6סל 6י הס 7ניעול נקע פטעס סו6 עונר ט6עו לנערו ופעמו 7עססס60
 ינישל עט0 עקיש ob ע"ע גפמח, (DIS עועיל גנשולו כוונתו וחין לנטל קייע6 3לטומי'לטו

ql~)Sסעטינ דגוזל 7ועי' , לעפלע עוגל הינו qlp3S bS לעיל טכתנ כעו למסלעי 6ימור' עניך 
 תחלם  נטיעתו מכם'ע לעמרע על סספנס עסני לגזול רעתו נמסית 06 י סו6 וכמ"כ סוה'נמס
 )תעמס כתענימ 7סוי 0מענימ קנלמ כעטן כקיווצוי סוי סעטס לקיים וקנלמו כניעורוי עמסלקיים
 מעם ועור כלוס. ערכי לנערו 7עמו 6ין 7כיעור עמס לקיום עסכחת 7ל6 טיפ נטניעי לכן נ'(מ'

 עמסי קיעו סוי 50 אגליע, ללטו ינ"י ל16  7חטינ שר"י nDT על פ"נ ס" 6לי' ~abaסלי
 ק7יעת ל16 עסס סקדעו לאם כי סלילסי עד מל מטינו לל"מ קונס ולתעלם סעומ עו' חלס7סטנמס

 bS של"ת טכמנ )עם וגתוספומ נעכום סס רם"י כמגם 0ל6ו ענרמ קורס ק7)נס bSb ק5ערזען
 ס" עס"מ ניע נסמונ' וכ"כ נל"עי סוי ספיר ולעעלס "COD חל ל"מ 67י ונטבע סלילם עדחל
 ולעעלס סעהה אסם גונג נ"י 67י5'

~'DD ל6ו מל שקילס 7עממלת העריכו 6י ורק , נל"ע סוי 
 זען קוים לשיחה מניטול ~ין דלעולס כווגמסי ייעתי ול6 יעו8מ. עטם, מקדנו ל5ו סוי 6זדניי
 טים q~pfi 16 והילך סלילם עמחלמ חל 06 לגו וע0 בנ"י, ללבו נוען oipln ונהה 'שיקולו
 סלף 16 סלכם זען לל"ו עסס קרעו גין סנדל ים ככי קרוס, ו0עסס ע*וחל סלטו מעייולעעלס,
 כ68 נל"ע סוי ל6 מולי* bS7 7ל5ו ר"י כ' O'npD3 "'5 7מס י 75ר"י 7ר"י b"D3 סקטס oaעין(
 סוי 7נ"י ל6ו 60 טייל", 7ידי' ופליג נטיעי סוי 37"י 1bS7 ר"י כ' דמ"ז ועיי עטסיסקדעו
 סענטל אע"ג עסס קלעו סוי ל5 י83י דלחו גל6ס ולדעתי מעלך. 3טעל סקנס וכן י  עמסירווו
 נגעלת סע5וס ועיקר ינכוס, יימסר כ"6 מנוס קיוס וזקרי לrb 6 סמנטל )נ0 כי , *יסורו זננןקורס

 נככוי'י 603ל ע0כי ל6 נחען 7ע0ני ניטול סך bk~7 כן' סמוי מדע 0ג5ס, שיסיר זעןגססחלמ
 דיליי, ערטומ5 נכפ" מהמלקן ל6 גו57י כעפרה י0י0 עיפי לנין נינו נכח" עלטטיועל

 עכסתי
 נרטומ" *יט עעיל6 סחורן סג*ס 5יסוכ 7ע75 וסטעס , טסני וכחוזן , נלני' עגטלי' 5י עסגידל*
 סל"ן כע"מ כל, ליס גימש יל6 3על)נ6 עילמ' הלוי די לכן נרסומו. סו5 כאילו סכחונ עטשורק
 כלוס עועיל זס ניעולו 6ין קלי נניטול שיפורו זען קרס סחפן סענטל )נס Y'b י ססחיסריס
 (lwr ורק דיר", נכסי כנסקל נטול שינו נטולו עומר סתמכן עוי כל כי 5יסורוי ופן חל סל*כ"ז

 סעמ0 ניטול ל" 7))סני גורס ס*יחור זען 6( י נרטותו *ינו ט)נעיל* חפן טל כגסס 6יקוכסתמלת
 כלוס שינו גפ"ע ססניטול וכיון נטולי ע5ומ נגער סניטול עס ס6יסור זען 3ס5עלפומ ולקעקודס,
 ססנההו ע5ומ עיקר 6"כ הייסורי זען נסתמלמ גגער ל0יומ מכנס כ"* 5ז ושיגו , ססימר זעןבעוד
 גגער %ז 7נ"י לשו עליו סימול סז)נן ינוט דכ6טל י 6מת 33מ כ"* , 7נ"י ללאו ollp עמקייסל6
 געעס דנטעמ שע"ג ק"ס' סוי IDP 37ככר תל"ט רמיי נעג"5 לזפ )7וגע' 7מענימו, gunקיוס
 כיון גימד מספקות סמי כודעו סוי ע"נ י ממ"כ כולד הנלו סע6 סגי וספק י שלמסון מספק5ול7
 גמסו' ל37לי *ון ונפקחי נימד( ספפקומ מתי נודעו טעם C"D cn~b, עד מען *יסוי מל7ל6
 6ל5 כלל מפקר *יגו עפן חעיר6 כל 6עירמ טסיי מניטול עיקר מכמנ ירט סי' כיסודםכודע

 פעו סכמונ 6חם3יי 7ל6 סקדוס 7עמ גלוי נסכי נרסומו אינו 3ל6"ס 50( *יסור' זעןט3סגיע
 דעתו גילם סוג ob 16 ולסי"ז ערטולו, יbS 65 עייין *ימולו (ען 63 טל6 עד ג)נ65 נלטומויסו6
 ל6 וכטילו סל5סון  6מ ליטל ס5מלון 7עמ וגלוי מסיס, כעו נלסוחו סו6 סרי 3גוי' ליס7:ימ*
 העילל ס*יפור זען טנסגיע *יקורוי זען 6חר ע7 שמען לו גודע oh hS 6כל י עכ"י וענרניטל
 נגוי' ל" 7גימ6 עליו ט)נחענ עס ע"י לרסוסו טינו5 מסטל 6י בח"כ לו גודע 5פ" נרסומויהיגו
 סוי ל6 וספיר כדגלי )נ)נם וסוט יעו"ם. סנן, סג5ס וייסיר ע"י כרסומו ביכו וככר יזכ0טנעס
 נעלעל נניטול 7ע80מ 07* סנמנ רם"י, יועל pinc' מלוכם סוסי ס6לס 731נריס עטס. סקסנול6ו
 ולעעלס, DaDW ססא חלק )נ5ך 6ערינן מם3ימו 60 נמוס" עליו וסקסו משנימו. עלמון ילסיגןתגי
 זען קויס סענטל qb שנטעת ע76, כימה כג'ל ולפי יעוצם. , ניטול עסגי ל" היסורייוהחל
j1D'bנטול עלות ועיקל ס5יחורי זען מתחלת עס ס5טרפומו גלמי כלוס ונועיל נפ"ע זס 5ין 
 נטוע06 חלס עפריסין 7כעד עעמני' מכ"י על *לי' נם*גמ מעס ועוד ס6יסול. זען נ0מחלתנגעלת
 6ייו ולל"י לנעלו רעמו ונוי5י PDS~(1 נלסיעי 6טו י ע3"י ויעגול ממעין סע* דמייטיכן3ל'ט
 ממתין ס)נ6 חטטו עס יקטם 37ל5"0 סניכומי לי מעגי והגי ספלךן נפער מעס וכןעוגל,
 יטכמ ילעס מטסו ודאי 6ל6 סקחיס' ככייס לכ"ע, טתחעין קודס לנטלו יכול 50 נכ"ייויענול
 יל6 מקגמ6 ר"* 5ונל ולכן לנסוףי לנערו 7עמו עלאיות יסכם געי סכי ממיעון, קודסלכפלו
 67עלינן ד3ס6 5דר8י, ר"י נם"6 סקטס ועוי 0חמטומ. כל לס 1Srb1 טתי5פסי עד ססמקל*

כיס



 יבשפהק19
 סקול יעל טנעת כתיגי קוהי תלי 36יי העל *חוי למעקיי mDn פטם ימפו פחמיהכדם
 ול7עמ ' קדלים 7קל6 יעיתור* נתום' טס נ"י ומי' ססניתו, סלחת כיוס 6ך וכמיל יר06.)6
 י )נעלו ויעש נפסס0 ונ"פ (tD~S חסוי ממניתו %ין ערערך ס6' 7קל6 ימורט סוי *מ6י סלעלע
 תמניחו %7טליך 6פל 7נקוסיתו תילו5וי ע) מס עים"2ו %הי ר" סקטס )6 כעס ייעתיהא

 ריי כווכת *ין ע"כ Mb י היותל ססו6 נתירקו יתפר ודיך גסרימין, מלותו ייטלו יתפתל)סורות
 ייע"  ומפיל משנימו, 3ל6סון )שכתג פ5י יסוי פיומל, ס0א ניום 6ך ל" עיותלי יתסגימודקר6
 לכערו ויעמו ספן דמססס ר"י סוכסמ יקוי 01נס : נל"ע יסוי וגס , *יהורו קמל ינמריפסעג"
 60 כסיועו, טיכו)ים מעון גר שוי SDD1 נפוע7 כקדם סל ספן יאוכל עס6 3נא עוכרטמעו
 תיקול 3" דלים עסית פסות פסות למיומו יכו) 607 %ים, נט6גת סדק ע"ז גס ע"י,יעבור
 31"0 נ"מ גייס צרים מציגי מסי י6)"כ נחי, עמוס 13 6ין עכסיעול 7נטסהם ע"כ ר" ויכסכאי,

 דנדי 1bib לקי ל6 ראי דליעמ כיון טלהס6, נסך נ9ע פ6י מכזיבי 6י כככומ3ת 6י )נערונסיעול
 עליו לשנור ססיעוכ סוי נכונס ופליגי 3"י פסוס 6ין פכסיעור נסמנת זלגני עץ bbb %'ע.זהוי
 ערכני ול* נ"י, פסוס גל 6ימ פכמיעוכ גפמומ ינס קונר יסר"י סוכמם, זו 6ין nDIS1~ע9פ'
 טון פ"ע , סכל"ע )% חסוי *ע"נ נככותנת 16 נסית SD1?1' וס5 הכמיעול ממות עחו,2נמושנו
 קיימו (hS יסקס טיעול 63יזס לדיני י נעלו 1)6 בנפלו 16 קייעו ו)6 נק"פו עלקי )0זפטכסת

 שנא ססעל7כי )כתח)ס qb להעמס עליו מיעכו פ53נו גז0 נ"י ייעמ ויע )עטש: איש15
 ריעול לקיים כיי מניעית טעם תמ)מ עי ע)טורפי( 5מת פרוקים )0ססי,S'a9 2 0י0 נר68מהכ"י
 6ל6 ט6יכו דכיעוכ כרכס פפכי וכי יפץ מלכעורי( D5C, התתלת ציעורו נטעת ממירם רסניכיעס
 מפיעול ע) אופך סיסמ7ר3כן

 לעע-

 כדיגו לנערו דעתו סיס 6פנ6 מנע, עממלת תם3יתו נאפק
 לבערו ודפסו גפססס ר"י 67מר bk~1 פזם פוכמ קכ"7י סי' גתסר D"3C כע"ש נ3"יי עוכרומינו
 טעי קוף מסייס גפם נק' סרכ כ7עמ (bS1 סיידן גס 3יע6 מא א"ע עטעס 33"י עורלושינו
 גס%ס( פוציי 3פסמ חמן 7סונר לרייקי 6)6 *יכו טוס סכתנו )עטכם 3מ4 יפל*) תחרת ו3ע)נ'
 טל6 *ע"ג כלי' עליו טכופ0 3י"ט נשימו ספן מסעות םכסנ ראי גדעת p'tD~1 מעיו סי' %bוגס
 וכ'ע נכדיי עוגל חיכו )כערו כדי תומו סעססס כיון פ"ע , 43'ט סכמממן כגון שניפול נכ))סיס

 סממו 6ת )ממוט 7סולך 7עמנימין ל"י, )7עת מוכיח חמ"ד סי' סעחל גינן סר3 וכן טס,ר(נכ"%
 קמור מחסניתו cnD1 ותף ולפע)סי qb D"DD וגיירי ז0 ,נתנו, 1SDSW7 ססומ 63ין גט Dbולפו)

 גו סטין 7מסנימו ינעסס טעי לליס כלת נו סים תמסח עמס פ"נ , כעס נכ) עליו מעותרעסי
 עליו ססקמס .6' למכס וקיימי נל"פ, מטעם 33חי עונל קינו לנערו העמו 7פטס0 וכיעסכלת,

 מס 7ל6 סיקולו זונן קתל סו6 6ס יססניתו עסס ל7סומ 6פסר 67י ו67י 7סקח עמס67יר3יי
 תן עיט, סקמיס %3"ת וסלי זבחיי יס ספן ע) מסמס )6 וסכתינ ספקם יססוע *יך כיעכטלי
 לנערו, יכסיעמו סכל ו)יגלינו זון D1p" ניטונ סרנם עסת7)יס נעסכי( סס *ינר רעעק3תוספמ
 tk~'WT מורים מכעכיי תסכיתו מלהם עיקר וכתקייפס וו, 3לגע גנבו טוננטלו מגבס דגפחסני(

 ' Y'nb )כניעו לולס וז0 )כערו מ"ב ונדרנגן ורק 6יסורוי זען 5מר 6ף לנטלו hw~pגכטוסי0
 ספןי על תשמט ל6 פסוס עוד כ6ן 6ין עעיל6 933י, עובר ספינו עד תמנימו עלות o~pnוכיון

 י מעוזר 6נן 3על 7עת ס63תי סס ר6ס 3מ' )עיי' )גפרו 7עמו מנמן בפס בסלו כנרססמען
 יפ6% 603 סמירם"י מונס ומנס . לבטל( קייפ' כרכומו 3פקמ סחפן נסריפס (nPD יספןשלל"י
  סיעת תריס DJbD3 סוכימ פז0 מלמעול, ביטלו 607 33"י עונר מתיכו איי SD'1 כומס נייעמען
  7עיפל6 7מל6 לטיס פז0 6ין ולדגרינו כ"י. כדעס 7)6 עלץ עוכר )נערו ויעתו 3עפססרס"י
 מירוס, לנטלו נלסותו תינו ממען עד-יס ל3, 5על יסו7ס ל3 פסא טס עט6ר %י ע)יוחרר

 bw'p גרסומ" מ"סת נ*פמ נקסמי תוסר סעי("פ TDDT לדידן ולננס לנערוי יעמו עסני )6לכן
 ע"ת: י רקס נפרסת עב"ם מנו*ריס וס37ריס עשוי יערור ס)6 לבערו דעסו ופססי )בטלו,כפקת
 לופר כ"כ עוכרם תיגו נססם. עימס סיען *ו מען נקעי( דנ"י 6ל6ו דלקי כלפנ"ס pnDDוממס
 סמר6ס טל ייפול כדי מוך עקייס 63יגו ע"ע (D"S 0וי *י 67ף נל"עי סוי 7נ"י 7)6ו )יסדלית
 סכין סס3י6 ס6מלים )דעת י*פי' ונר6ס מתכסס, סמ:' קייעו ול6 קיימו כפץ לפותק )קי,מפיל
 עלעו סו* כע"ס סעטסו )קיים 3"7 גו מסתרו 5סר כלופל זמן )5סר מיינו יקייעו חוליןנקוף
 טמר 6יסוכ תוקפת נסס סטין סגל"ע להווי 3ס6ר bp17 דסייכו כלטיי מ"פ , ~קין 0ן 6)1לאס

 ססתר6ס 5מל וניד לקי לכ"ע ומעש, טעם נכ) עליו מעונר בנ"י S)b 1es3 סתווי עלפענר
 , זפן 6סל ממניתו פלות ollpS זמן 0רמנס לו ינתן ob כי ותסתימו. עס0 )קייס לולייכם6יכו

 כדי 3ססר( pb' כלטיס ))ו3ט יומס 37"י )6ו כי עמוקות, לפטרו ))6ו מכתקו מו עאע קיום*ין
 סלנימס nSDt)1 כיון ו6מ7 6ח7 כל על סייג וס0" סי(י' כל ע) נו ממרין 0יו וטס ושלמוס,3ססוע

ענד



כ יבשמות
 להטעין תסלח עעסס כענד כיון ynns 0"נ סכ"ען וכ"כ עכומ, ;וף סמפטי* כע"מ %עטם,ע73

 שלקין סיו ולי04עעו לנערו סכיי י1ןי:1 ומס" ס0" כל על נו עתלין YDb Db סוסיי obהעימס
 טס טענמק לועל ע;תנר ל6 מניסים נסעי( יתסניסו עסית עקייס oh וע"כ 61', 6' כל עלמומו
1bSSמי ל6 כעין מסוי ס6י;וכ עליו יממ7ם לסעס 7עטעס כיון ר6סוכי4י נסעם מענר ימאי* 
 לקיים נכוסו מיי3ין סנני 7מסניסוי עמס לקיים 7יומויכ כיון ונל5"ס ל6וי(ן מלי ועקל עמיימד
 ל"ע( ועי' יושי )כגאז עומין כסיס קלם עכ"מ , %3י( סכלם מעמן 3מ.צ ו6פ" קא( )כנטוליןעסס
 יכרטס לקיום עיי *וסו כומין נ"ר נהיי סעסס, לקיים SD'1 ועופל 0ל6ו על 13DD 3זר4עכסיכ
 לעממי טס ו1(ליפכא6 רמא כעאם ל"ו, נ*יקול *יכו ני7יס כמיסור ענטל ם*יכו זען יכלנפלו, ול* נפלו WS"1 יבם" עוי יכ"ל ' קקט"ז( 5"ז ס" תועים ועי' מביקור SD'1 ויתוסף יממתםלגל

 פיסול תוקפם ניגס סבין סכלים לתוי 9b~s רק 6עו ז0 כל ע"ע נ6ויר, סורם כבילועס6יפור
 ילקי ra יודיי י,יי;ור, SD(1 ויתוסף ימחדם וטעם סעס מנכל בנ"י (1bS 6נל סל%, פנרמ*חר
 DS~7 37"י לצו ג6ימוכ יסים bS 3י7יסי נטלו ל6 וגס 7מס3יתו עסס קיים ול* 0פקמ יעיגל בעזי סקו סעמר4ס , עלפך על מעם סכי ניע* ל* 67י ססתל06. *מל 0פטס עקייס כם6יגוחה7
 לצ  6ין  רכו% טס לא ישער עע0 לוס, 0וכמ0 וקית כמכר. מופל יub 60( נפלו, ול5נטלו
bibthr עה לס דעסכמת י8ט( ק" *יגל ל"ע נמסוי *עזו )קומית פקסס , *מלס ועוד D'D'SD י 
blk~1חען פיעול 67ין דבה"י י 7ג"י לקו bih 0לנכר כם0מליכו גויס הניכלו לס עטכחס סריפ , 

 ל5 ה5י יטיב יחותל, כלוג ימוען כטעילג ני7יס גנטלו לס עטכ"ת נלי, 07מנתתך לרננןוכן
 יסניס 5ס qb7 מעסי( לקייס עוי לו טפסר ושי ע0עולס עוסנת שיגו 7ר64 07סגמס עססקייס
 תלוי יולשו *ין כנשי דגלנו 671י 6ל6 53"ע( מסנים במסו' )יכו"ם סווומר דגר )ופגית סו5*ותו
 ס" 35י מכס 3ססו' ורידמי 0ר(תר5ס. 6מר סעס0 ונקיים כמצינו ווי7 לקי ולא"ע סעסס33יעול
 למלם לו 01י0 ס7נכיס לקמוס נטנורו  מרגו סטין סרוונאס 73עת כן לורנר גדול pm1 6101*ח"פ. עי ו0עססו 0פקמ ימי נמוך  7מםניתו עסס קייס 3טל6 דלקי סג"ל 0רע3"ס 73עת סכמיע"3
 )נפחיי ל0למיע ענטזי כן לופר מכדמק וכרקס סמקת. יעי כל עלו עגרו טלס לקי יל6 זסמאי

 ונטיי ימוסס, לקייס 3י7ו טיס זען כל מיינו 1W"p ול6 7קייעו 0לענ"ס דעס ספי'עקכס7לין(
 ס0מלוסו שע"ג hnSb לקיי ולי ל,טזיר *ומו סכופין נגונם נמולס נכערר( יירע3"ס ע7ל זולכעס

 זו וק"ן יעו"ם. לקייעו, גייו סים כיון עמיי סל5 כ"ז מומו לוקין *ין bS1 ol~p עמס קייס83י
 , 5'ט כסונומ כרמאי , לסלפם יוכל יל6 עקב* נע5עו סותם 67ונם כן סוך 7ס6עמ כיק ,סוכחס
 קדש. טקרא )מה( לקייתו: נידו סים כח *ומו עלקין סטין לותר גי' טייך ל6 86כ יסקס,וע"ע
 פ' נקמלה וכ"מ גש', 31כקומ מעממיי נע"כל קדססו מנכח*( גרקמ )כמי פכילמ6 ולמון יערם"י
 וי(הק7עתס *לי' דני סג* נמס עס"ו( לעז סם* כי מ' )ילקוט bwh1 לעס כווכמס, וכ"להפול.
 עקיני קיומם נתגיר נלנ7 למכניס ל6 6על נט41לף(י מומן 6וכל לאג סיס עכסן ק7וטיסורייסס
 טילטלו יסלסל לכל 01ריי א עעקר6 נמולץ( פע6 7"0 3' )חולין מום' וכ"כ ימלמל. 5s)sל5
 עמלת ל"ת עני5ס סעוע5וו2 ען סספרימס 6וכלין( פועמת 0ל' שוף רעג"ס וכעזם , נפי(לסמוליסן
 סנממ וקדומם מרעומי סיעומ ען סנפם קדומת לייי עגי5ס ~q1X וטיילת לעשי ונעעסיססנוף
 6מ כס לסזסיר בפסל 6י ססכס יבוס פנכל qb סלו סיסרס ספריעס 0נס לסכיני(.  לסזעומגורעם
 פפסי מכולנו 67ף סל"OD3 0 תוצג ס" סענ"6 כמג וכגל מרגל! ניעי עליו עוזי4כיס עכ"פמספון,
 6יס סמיינ , נרגל מגעו ל6 ו3כ3למס כ"ז( )ל"ט *פרו ולזם , נטי(רס חולין ל6כול יכוליםעמש
 , 6וכלין( nbm9 0ל' q'p לעלך עסכס לעי %ס"ת סו* סרו31"ס דגרי ועפעעפות , נרגל ע5עולטפל
 ועפשנו נעסר1י, 6וכלין ינ"ש סכמנ לת"נ( סק" עגא )עי" י *לס נכל יתאנו 3ר(ס גסקדם עגך* ניגס סנ5על וי8י4כ ריס גס ולפיך כק". ונכסות נעמתים נע5כל ק7מ0ו %ן 1frt 19Db(נ41
 סעל0 קנז קשו ק" 5ר" כס6נמ ויירו זו. *ז0רס נכלל 6אכסו כרסיס מגס יר*0 7נריססל

 קין וליעפי , גזט8ז כוסנ יתיכו י זו בסרס נכלל סיכן וסגסש , %פ' לטרור ססיוכ pb וירכסנרים
 קינו כאי( )יכעומ לס עפע*ס ס*ינס בכוסס דנ6סמו 60 מס, 7נריו יעה גס עוכרחיס.7נריו
 ל*זי(רס ענין *ין עספחס 3על0 6סס ו'( )ליס שער לבניי 6נל גסעתסי פיינמ Dnh לע"ר5ל*
 . ע"ס. ססנ0,  יגעת עכל לס מלוק רנל סכין גלגל,זו

 מונעות יומס ךקוסי %ל6 י641 תסוס, סו5
 כל תעמס ל6 כנון 70גר, על 0*7ס 6ת "וסר לסעעיס יעושה. לא מלאכה כל : סוי36י

 כלקטיף(, מפועל ע)%51ר ויועיי(ס רכיל מלך ל5 מטר, bS1 תקום bS י 7ס משל bS ימלמכס
 91bD יעה bS חעןי לך יל*0 ל6 וכן יעטס, ל* כ6ן כפו סייס על 7370 5ת בוקרולמעעיס
 מלסוגות סגי וג16% )מיקביך(, וכפעל עפ%6ל ודופיסס 5חליסי מלסיס לך יסיט ל6ננתיכסי

 לנם bS1 י ל*ט0 סטיר גנר כלי היסייגו 6מס על גנר כלי יפיס ל6 כ"3( )יגריס *ס7 נכמוסגס
גנן



 יבשמא80

 לך יסים bS כמונים נסכי 6מד נעכין וכן 6טס, נסעלמ יסור טסטים לחייכו 6סס nSnDגגי
 0טנו"ס 6ל0 לכל כע65 י3ותעו ע"י לנ על כטיס רכבלל spn; לך מעטם bS הממס%סיס
 חתן כ"6( )סתמים בעלו 6מ7 ענין נ6 56יגס וליוגעם %ן, כולס זכרון יהרך 6טר גכטטעם
 6יקול יק נעםעע סיס bS מעל גלטון כי , נכמעל ~TW יאכל bS ס%על נסכ6ס 06ולנסחת
 עויפו געטעע יא06 תיחול גס hS S)b' % S)bn ילסון טס אוער ויחולק וגס 0ג6ס, ל%6יל0
 %ל לגסעל פעל 3ין ססנ7ל סיסים לנד ע"ז hib חולק וקעו לכמעל פעל 3ין חילוק סיםמא
 נעקלס טל* עודים סכל 36ל עכין, 60ל על ונרעז מסו* דעתו 5גל ן ס0% *יקור SD~ לרעו*כילם
 ע"ז( )ססמיס לרנותינו לכם. יעשה : )כם"מ( כמעל נלסון ומעם פעל נלסון עעס סכתוגיטפס
 כרמג"6 דקהל qb1 *קור, יס0 כ6מ0 מסת טיס6 כדי סמגול 6ת 3ו לעל6ומ Db1" כ"6()כינק 3י"י שפותרם *פול 'Sb1D טל וח5יס ככלי טל ח5יס עיכס וכן לככליס. ול6 לכס לננוע 1ל6לכס

~hhSnwיכ0 ס6יכס אעפ"י מת תגורס 6טס% bSb סייגו ימס, כטפס פססת עמכי 6ממ לככל 
 עמום tSshlk~ 16 כעו מסוי זס כסו 04 לתכול דיוכל י6וריית' ליסור נו 5ין יתכחל SDד3כלסו
 למתיר ימס נימס רפת טעע6 לרס3"6.ס5י עסני דרגגן, 6יכוורbib 6 7ליכ6 וכיון 6ורחיסידעקלעי

qb,0גיס נבלס סם עסוקי ימי(. נעמס יפת  עטעע5 עתרתן 5ע 57ורייח6 חיסול 36ל לכתחל 
 סתומי ע"ס וכן יסוסע( נסני וע"סעיחס,

 מלס לקסוס מעומר t~Dbnb) עד 7"ס ויו )ססמיס
 13 ויין סקחיס( יסוסע נמני )ע"ס סו5יל ניי דחית עטעס סו6 יססי כלמס סססת ownטע6ס

 עקרת לחעי טעי לעס ק"מ( 0" )סכלתי עוטלל"י 0נ6ון קוטיח 3זס ונתייסנ 67ההית6.תיקת
 עטוס ועומר כתסס ומת עעו' למס טתי ויקמו י"ס ללולך סם ומלס טמיס י6פו "'ט דומיןאינס
 טמומקיס מלמיטת 3קוטיסוי גיבול ק5ת סוקיף פ"נ סלו יזע ונסלתת טעגוי %טס onS וטחיי"ע

 חעז, 1637ת כיון י"טי קוים כלחס פתי ללוס יכולים 0יו סדיסט, ולDb 6" רק רסג"6 תתירדל*
 ט0סמ עעעס עתילין 5ין 67וריימ* 57יפול 0כע תונף ולנעת ע"ס. מת, ט% עם ני"טויקסום
 סיתל 13 5ין גיא סלמס ג' לבמות עס"מ ויפוי לנגוסי 1ל5 לכס רמעכ6 רגלי כיון יפס,נבסס
 סתונלי כ7עמ יל6 .13 7ענו*ל סירוטלעי לגעת לקוטיתו מקוס ים 6ענ0 ימס. כרפס טסממעעעס
 ועוקי י 3י"ט כטפת עענ0 אוכלים ססלועיס נוען שכלויס עיסת bwb , ע"ח 7חלס 37betעתכיי

 והונס ייוליימ5. מיסור ססו6 6ף , 3ר"ס( (a~D יפי( %סמ סססמ ODUn כרם3"5 בילוסלעילס

 וכ"מ 3מס, עססוקיטו ופלס"י עטסוק7טו, נימס עועלין סלמס טסי ע"ו( )ס"3 7עעילסלעחנ"
 עעל 507 נססיי, ספת לינוס כדי *מל פת עס לקמומו לקול 6"כ יךש(י עעעילס א"נסלע3"ס
 13 וקין סנ05 כדלך סל* 0וי 7פת אפי' יופי יה4נ*ת עעתנל *עכס ספת. כיפוי טכי(נ0רעיי

 סל* 01וי עטוי למוכו דסיכל own מיכלי סל גאו יטנ יריל'ז ט"ו( (D'nDD כבג*ונעילתי
 ינוי וססיל 5כילס, כלרך qh bSD סייג עעילות 67טס מעלס ענו קי' %" 3ט6נת )וסל3כדאס.
 יל6 סקייס שורט מעסי לס יעטכמת ל :'ז ט3ועומ סנפי קוטית גוס ועייסג כולל, תיקורי0אכ
 67ית lbnS ימעל b31b סו6 0סס סגע' קומית יס6 סגעומי ול6 סיכל. טרגי 7"ס סעק'ניעת
 וכו', כולל 6יקולליס

 0תונל ו7גכי עשלסי גו 5ין כ07"ג 7טל5 נפקחים ייעל סו6 נעלעו ולבי
 עמרועס מט6 חט6 דילמי, געעיל0 מ"כ סג6מסי דרך 3נ"ח qb סכ*תס  דרן כנלה עס ענ3לסיעיל %כי וקורל *ביי על ימליג כ9ס( (olnpt עותיכ 7ק* כלידך קורר YD ורבץ ר53י עלשבוריס
 עוכרמיס ממוקפות ולנלי ספחים( מו0פומ על נע0רם"6 )עיין נגומיס 5כיל0 כתיב %ילוי(ף'ל
 )י"3 ר5ס %3 ע"ח עיין עשו ר63עדנרי

 י""
 קוטיימו יים3 ופו"מ וסלנ 3זס. עריס סט6גת ע"ד

 ~1SDD עיל* עלשןי סנים נדק קיוסת כיש סגוף קיומת קדוסש opb מלחס בסתי כיון0נ9ל
 יגל סוו זס ועעעס פ7יון1 ל0ס יט 7עש קיומת יל5 מוו 7ל5 וכיון עעיע, כסריסותכליש
 וכעיטת 3ריח6י ססת טפר טירטרו *תר, פת עס סלמס פתי אמות יפול לכן עמירין, לוסים

 סוי ע7ל6 לעיער לי' מסוט 5יך תעם מעני ומגי , סי5 עילמ6 לימם עמסו דנ*שור"י(מוקקיס
 כפלש, *ין טסוליס כסיים olhnt נך5( )הכחות קיע"ל 60 פדיון, %יס ים יעים ק7וסמרק
 סו6יל , נפריס *ין גיני.ו יעים דקדומת ומע"ג י לעולס עזנח עירי י6% קינו לעזכם סיכויסכנ

 נמדים רעש דקיוממ י(תס ליס 7*"! לסמאל ו5פ" 7עגמות(' קמחי מויאט )עי" יגסוסי4וריס
 כגת י50. עתילין, לו טיט דגל ז0 עטעס מלמס סתי 0וי 0י*ך יקטם ע7יין טסתיס, הנס5מ"
 נקיטי סייכו , ל5תסולי עמוס b)'b לע"ג ליסיל"ע לסק7ם 7עחס3י' 507 רט( )גאים רגועןכמ3
 ימס לס7יון Y'D 1bS עללת לכנסי לסו דע5רכינן סלמס סמי 5"כ ע"ת* bp', לפדיון תצהר3ס"נ

 עס 3"'ע עזרת למעי ג' l'D1b טלין רל סכרתי קוסית ונעיקר טיל"ע. 7נר כקר6ו ול5עועדיס
 *דלולי" ולעגול 3"ט ל6פומס ערע0 כ"6 שינו 073 ענולר כי ימסי כטפט nDOn עעעס מססמל
 לססבש 63עמ כטעתכוון רק 0ר6וי 3ס3יל רמוי ט*יגו ל6פומ עותר שין י סרי'ס לדעתונסלע

יכפת



מא ינששח
 סמך, bS לעיקר יפעם סטמל לעולס כי סקי"נ( מקיז ק" b"an )עי" k~'bi1 ,bS 6גלספתי
 אפק נלי א'ז, עעכניס ויגס לסני6ס, ומדווש עשת לכנסי סיום חונת מירס ע5רמ לתעיוסתי
 לעלעל רק ם5ינו ישי לקורך 0כ6סות olnns ס% ננד וחעוניס עיקריים יותר ע5ומס קיום 7%1תסס
 כלומומ עללת למעי כסחי ונמרט , ג6מיי' לייפוסו לי(עפל יסעם וי4מסונ מסעיקר גיער 6יך0דיוט,
 מם לייסומ ל5עמ נוס סכוונס bD'1 יוירbS 4 עי לל'ט' יתיחס לק 6ז יתפוס ל6 06פע'"ט,
 לכם. יעשה : לעיקר כקטסל טסל מעיקר לעסות ימכן ל5 ווס י ני"ט ל6סותס עלעס לשסדיוט,
  חומס הסיימן 6ין ע5רמ סל מלחס וסתי ממכיס לחס לכן לכנוס ול6 לכס ע"ז( (6O'npDעלי'
 דל6 כיון לסו, מליק נעי 6* סו6יל למיעל ד6י% הע"ג 0ו5יל( 7"0 )ע"ס גמומו וכתנוי"ס.
 6על ול6 טם6מסי עד מס לס תקלי bS טס ר"6 6על ז0 ועטעס למתירי 0ו6יל bS "9Wbסכים
 עלס עמסן כעי 6י הסליל כיון עלס, עמסל נעי 6י סו5יל עטעס תטפס והח"כ סס לסמקלה
 מונת ידי יו% סיסים נ7יעכS~b 7 סס. נקרי6מ סמלם ל5מומ לכממלס למתיל שערל ל6 מכיתל6
 6י מאיל עטעס גבוסי עעון 7עע"ס לל"ע Db" עמילין סייגו ספיר סכי עעסר סל נע%ע05
 טס(. וכעסלס'ש לרטל'6 תיעס נתוש )ע"מ ע5מכסי ולקרי כסלו ל" עחסניגן עלס עמםלנעי

 נק7עיס קנביס גגתעלג ע"ג( (D~D 7זנמיס געטניי למ"ק  תו9 לקומית יימוג ע%ג1 5ל1וכ7גריס
 bS וסלעים עולס 7סעוכל מעם( עעעילס )%'י מקק 50 , לסקנומ יכול 5יך ומעם למגרו.חלקו 60סי סימן מקביי ים ולרעלים , סיסת6נו עי יירעו קעיכ0י 7נעו טכסיס קרנכומ ופס נעיכויעין
 גק7מי ינס עלייסו, עמסל נעי 6י מאיל עטעס סלו 7)נקכי 6ערי' יל6 וס6 נע פיטיפספיס נסת" כענו% סלו, סוייגו 7כל עוכל 076 וקין (tO'~D סל עעון תיגס געסו 7קדסיס כיוןעטעס סו* ומלעש עולס עוכלן יאין 7ין5 לועל, ים סמל ולואיס %'ע ס0נימ עגם כלוס, ול5עמס
 לממיל סו6יל 6על" bS7 כיון ע"ע נעוקיטין. נ' כ"י מגועות כענו*ר כשלסי נסו 6יתעונת

 מעריי ססיל נקיסיס, קימים נכמעלנו נ7יעני 6נל לסקגהמוי נינו וסין טלו עקרי bSלכממל0,
 מירי 6ל המצווי. 711 ושמרתם )יו( : למגלו ל0קכותו ויכול כסלו וסוי , עלס וימעל נעי 6יסטייל
 ם6עפ" ערס ענושי , עעכילת6( )למיי סע5ומ 6מ עמעעין ם5ין כדרך סבלות 5לס סערות 5תקורץ
 נ6ל 0עקל6סדולס

 תקרי.
W"W פמוטו עייי סעקל6 עתים היכו ySb1 לע"ס סע% טדרס ע6חל 

Sh)רנותיכו ס7רסו נכ"ע ומנס סע5ומי 6ת עמעעין סטין כדרך והזול חזר 0י6ך סקלי Sb3 מקבי 
 נס טלין געקועומ qb זס למון העלו דסלי , סקראס לסגומ כוונתם סטין סעתנריס ניטרוכנר
 q1SD מקרי Sbs כוונמס 6נל י כ"5( כ"ג )ויקלה גו י0י0 ל6 עוס כל 3פ' וכע"מ סקרי6ס,חלוף
 הכסונים יתעלס על כסיג ל6 לסון סי6ערו לידס ע65גו כי ל37ריסס גדול והעד DUD~ לני,מעונן
 מעיין כר לסעלומ מלוס ר"פ נעטלס כמיג ספלי שמלחם, געקועומ כעו עוננם סטין bibנ5ונמ,
 סעיכת ז0 בעקרן תנין Sb כוונמס ו67י bSb מעיר כס כתיב bS ענורס שעלו ע"3( )כ"וונחניג0
 יאת עיקר ע"ע oDSnnn הכלסיס 60ל0 ססעומ שסגי ו6ף סי%וותי סעילמ גס כ"6 לגדסע5וס
 על D1b טנוול עם ססו6 6י05, עלסון לרס"מ סו5 סטווי לסורקת 15 עלת כי סי6, 5חתעונגם
 סיס וכעקום ולדורוני עיד זירוז 11DS 6ל6 15 6ין כמ"כ וקהלו סדנם למיעסס עליו 6ן וסוטזולסו
 , סיסליעו כ7י סעקנל 6ת ועזרו %5ן יומל לסיות סע5וס קליך ת"כ סיס נעקום כי י כיק ספלון13

 לממעין ינימוסו סל6 ועסירומ תיגס עטעס ג"כ לרעמו סו6 נתען סל6 סלמס על ע5ס ססוכן
 מחמצת אוכל כל כי )יפ( יסד: נסור6ס נסממס ob כ"כ זלומ כ6ן 6ין ע"כ נזריזוסי תומוועוםיס
 ספ6ול יע65 טל6 סוזסרגו לכן כלועל סקויעמ, ס6זסרס על טעם לנמיגמ 510 כי עלסהצרתה.
 תוליי יסחעילס ס6 לפסל כתג, ססמיס ריס וסכין כרס. 3חיו3 מעורס סחתן ס6כילמ לפינ3תיגו,

k~r)ישען עמוס סכ6סוניס כינלי סו6 י ול"י יל6ס 33ל עליו לעגול 6יטלין עגט6ל טפי bS 
 סר6טוכיס נסס סס3י6 סו6 מיעס ויגר כרת. גי' 67ימ טסי סיקוריי ומעיל סמ5 כל עגי' *גטי73ילי
 סאן S)1b כל כי עגמיכס סלול תפנימו קל5 6על מע"ו( )לעיל וכן נעקכ5. למכעו ספסורםעעס

  ימסניסו וגוע כמג סחחיס ליס וקרען %ילתוי לנרעל ממניסו עלוס טעס (bopn עט6רהכרמס
 גנ"י עליו יעכור על6 כדי ביעול עיי 5ו י ידוע לחתן Dh" כטול שיי 15 רירכן עסני נפחדסו5
 לסניכו עסורע נענך6 60 , ילעס גל עסרס דתסנימו עעס כמג 5יך תעוס גאכ וסוס ע"ס.ונ'",
 ילחען סגנון גטם סניbaSD 6) )ננגי' ספל"מ וריכס *כילודו, תועב עסוס 07מנתי4 עסיןעעס
 נסען Db~ עסני יגעול ומוכיח סטיון יעת לסמור נר5יומ וס6ליך נעלע6 ננעול תני ל*ידוע
 נגל SD'1 לעגור 3חען מוכף4 ססמעילס ססטעס סכתנ סקל סכין דירי סניי ולנקוף VD.ייועי
 bS עמרי עתות (ס ופין טמרתי כמנ r~D1 ענייי לעסי כיילי ל6 ישען עטוס סו5 ונריירפס
 טהר. וי5כלנוי ימכח טע6 לעיחס 6י% וסכמי , לנטלו 6ל6 סנים ען תען לפער מורהסזקיקס
 עס למי ועוג מפוים, עקרך ג6עמ מי514 דסכ"ן, 5טעעיס עתוול שיגו עכמנ מעוסים יומלוינריו

ואוכיח



 ינשמת.81
 י עכ" )עיכ) 6תי 7ילע* hw~n סו6' ונ"י ירמס 3)ל 67זסלמ 7טעע" )מיעי b)'S 7ע'ע :ססוכיח
 מממ6 סכתי 9pDb1" 7נט)' לע"ג 507 לחור ננטול. לקים יכו). המפנימו '7עטס 5עלי' b~b'67"כ
 גטו) דעסני למוכיח פרגיותיו ספכ"מ כגין כל זון סוכחמו )פי עועדי 'כעקועו עכיס. )עיכ)67תי
TnnSגע5עומוי גימל סו6 סג6ון דעת 0פך ידוע blpn1 סו6 7חטנימו דטעס לפכינו ונפורם 
 67תי )עיתם *ית נעיין )חוד, נטול תיגו 7ממ3ימו עמס ע"כ ים ולטעם 6כי)מוי תועלעמוס
 כ"6 נפול פ0גי )* ידוע 7)מען סג116 כדעת ועוכח דוק5' גיערו ע"י חס3יתו bSb עגי,למיכל
 תס"ח. 3ט4 סג"מ כע"מ סר*כ"י ,יכ"ד ישתען %וקטת ס"3( עחען )פ"נ סרעכ"ס זעת וכןציעור.
 כ58 עסקם נטול תסכי ל5 ייוע דלוין שונר לס"י יגס כתג  קניות 7נר 3מונ4 ס)שס נענני'ויגרם
 דסייך ד, לטייס רסיס סגיי *סוסת נפכי וסכלניעור.

~liDb 
 פס ידועי לסחן כיול דפסני לותר

 לעבין 571י ~bS י לרוח וזורם עפירור , עדיף נטו) 6טו  לרוחי תורס פירור דנפו שריכן ר"יסליג
 7תסנאו עטם קיום 35) שתריסי טל מו"ל 7כסנטלו ייועי כמען 6ף נטול קני יר6ס דג))6ו
 D"~S לו 6מסל כם6י 6ענס י 3י7יס סעסס עקייס 7נזס פילול 16 נסרימס רק ייוע נחפןקינו
 )עמן נפטו). דתסניתו 0עטס יקרס ע5יס לו 1S5h 16 I'bD יתועד ם6ין כנון עלותו נעיקלסעסס
 ח)"6 0" חיים געקול ו0ל3 ונמוקפת( 71"ס  377גן, כעז 7נ7יקת ליון 7"ס ל סקחיס יסוטעפני
 עלוי נשינו 6מי' נטו) ע"י 7חסניתו עטס .עקייס שינו 1D1h %) יגוע %7ען ססנ"י 73עמסגין
 )6ו ונ"י נ"י שוי 6ע6י ספמי, ע) סקטס ולנקוף 0פל'"' כליית )חתור סייט). עם ואם%)וי
 5יתי' ול'י זמי 1531 עסה, )קיום )יש5 סגנויות 7נחעז עסעס0, יוחם כו)) 1eo 060ג)"עי

 כול) סס)6ו ל"ע; סוי bS 7מעורס 1bS7 סעורם, ריס סלוננ"ס כיי) כ6% וס* ננולוס, נמעןגס
 1%5 עלוי 7ג6ינו סממי כדעת עמער סיגי ולעס עגם. )קייסי יוכלו )6 וסעסס ועותפין לנורנס
qb5%6נט עיטיה כ6ן 6ין י 3טו) ע"י עסס עקייס מסיר יצוע חען ססו oa ספין ג") רעתו )סי 
 פקסוס YD37 זמש, קותריס דבריו 7)כ6ולס נישור, יריכם 3זס סלעכ"ס יי%ת התעורסי עמךקוט"
 1bim שע"נ משנויי 6ת לו תסיג יי(סנ ג)"ע סוי לענוה ביתו Sb מ63 )6 7)6ו כתג ספיולוס
 נטורי סרג ונס נ5ש. דבריו ט0לימ לעלך נעסנס %'ם י נעני רק 5עס וסעטט 0עסיל גסכו))
 %7ס כנ"ע ונקרי מכותל 7ל6ו *עף' 5)נ5י גתעורסי סרענ"ס ליעת עתקטס ע"ז( ושניגס6גן

 וכיון עעססי סטורות וכסיס ס0ז"ג סו") נלי)0 ול5 גיוס *ל* 5יגס קדםיס 7סריסת כיוןתסרופוי
 נ"ל לכן D~D. )סלפנית, נ)"ע עקרי ל6 גחים, 6ל6 6יגס ויכרטס 5סס, כין 5ים 3ין כול)סס)6ו
 ע5טלף רקפיעו נפני (bSS 5ינו פ0עסס, יותל 'כוחל טס)5ו ונפכי נ)"ע סוי 7)6 נתעורס ~U'3WOk סכתם607

 עס-
 ,eb'Sp וכין )צויי תלי 1pD1 עסס ח5 6תי דל6 לממלט טס ס6על עס

 עס כ) כו% ם6ינו ק)ים5 נעי 5%עט ע5י ס3' )6וין' תרי כגיס טים סמי 7%ח, עמכי זועס0
 נ)"ע, 0וי מפיר )16 יד 6% 7)יכ5 ירכי געגעם b(S נ)"ע, התעורס 1bS 0וי )6 )כןמרו,
1"Dbמיגו 7סעטס SS1) (י)6 גלמו סלעכ"ס דעת וניחם טכסנו, עס כ ban (6 עמיחי היתו( 
 חד 5תי י)5 תחמס ס6על נעם )סרענ"ס- לל תגי 7)6 וס6 ג)"ע. 7סוו תותללו, 7)5 )15וכן
 סרע3"ס )כע"ס )*וי תלי 0וי ול"י נ"י 163 607 לע, גבול י3י ו0 50י1 גרפס )5וי תכי זעקךפקס
 תסריכי )*וי סלי 3ין )חקק ]ונומק 5'( 5"ס )פקחים 0נל"ע לקו עקלי 1ע")נ 0"ג( עחעזפ"5
 חולקים סם סנתום' qb1 זען( כממוקר מנח ד"ס b"D מוכין )3תו0' עוריון סריס כנעת )16,6
 יגקנס סס סרעניס יכתנ וס6 ומים. משי קי' 6ר" 3ם6גמ סלנ ג37כיסס עתקסס כגל ,עליו
 , יתרסס )קיים נידו גם6ין 7עיילי יים3ו כנל גלע, דחוי antb )קי, עעסס לענד נפקחמונן
 גרור חיגו לקוי תרי ועקל עטס חד 6תו 7)6 טעע6 יינך וכיון סס[ לעלך עעכ0 3טנ0מכע"ם
 *קלם 7%יס  7עמגי וכיון , ש))5ו עס כ) כו)) 5יגו ט0עטי( q'1PS, עזי י(רעל'ם לירק חכןל'נ,
- ג~ע תעורי( סוי % לכן0עס0  )כונים  יתעולס, )ע"ע נטע ט5יי )העות 6ין סכי ונקטו . 
 )16 גףס 7וסי0 ס)*ו, נמקן עעמס סס ם6ין געורי כסוק סוי )5 דנחעורס גחולין( ססמסוט
 עעסס ניכו 67ית כותר ומטרימת ענוט ואיכסנת  7מסניסוי עס0 36ל ' ק7יס 7ע5ליס סי6עסי"
 5יט 37עטיל 67ע"נ ס3)6ו, עס כ) כו)) סריגו *ע"ג כ4ע סוי מפיל , גווולס עט0 סויני7יס
 עטס עקייס חיכו ידוע סגתכם 5ף  דתס3יתו 3עסס וכן לססי3י נידו יסגו עכ'" 3ר(ם03יע5וו0
 עמם עקייעת 50מי( ם5ין  6ף  גטתל, וכן ונ"י 3-י על שינול ס)6 נעקרת )יי 05גי עליפנגעלי

 יסומפין 53בול וקין געסס, Sbb'1 ססעסס גתונולס כן סבין ))ס )מולפס, ניגס עכ"פגסליפחס,
,~wlpS050 פכינו פדענו*ל הכגס כע"ע. סוי ל6 3ימי7 גס לכן מעולס, תעולתן *ין מפילו( 
  ככסוס 5כילסי )קירזול 613 לנלי ושל כקיע 610 ענתיכס סקור תמנימו 5(0לת 7טעסנעקרת
  7תעגיתו, זו כעס על עוז0ליס 006 ונין 5ים בגין י7עען עעי)* ונכלתי(, חען S)1b כל כימחליו
 גס ס*כי)ס, נקועל זו עטס חיול קכ5 7ח)ס כיון ע"פ סקולות, גסים ע0ז"ג עמיי  קוקוםמע"ג

50מי(



ככ יכשמות
 סט ס%0יך מ"ג( )סי' 6ר" נססת סר3 טל ופר" 0טקל* לכל ע5רכיגן ל6 וכא עוזסרת.0060
 וכד כפקר*. לסגיכו ענו% hL-7 מיינומי כמש ע"ש ט0דנ פ"ע סוי חטניתו דעמין הלע"גל0וכימ
 סקול סקור ס'( )פסתיס עיילסיכן יתעלס, וסתר מנגס *מר כי ל07ות0י ים נסוכמתו7ייקיכן
 וכו' נננולין סקטור סקור ועם וכו' אוולין סיעור טמור qb וכו' כנהים סיעור טמור )נסלנז"עי
qbות יכל תיירותי כטיס ירחיי טיול עם נום פסך ילפ" נפי סכי וכו' ננתים סיפור טלור% 
ff~sqb חיינות כטיס יסע3מס סלול 6ף חיינחם, נמים נוו* ססזונן qb פ"ס. ססדנ, פ"ע יסף 
 עיירך פפולות כסיס hnb' לן קם" ת"ל ל"ד( )קרוטין סליפ3'* סכמו עפם , נלולס רשוכקתווקין
 שנם נגל מיסגו % אי גי% אע גגי% כלטיס לעמול וכלליס 7מ5ס קעוכיס ויסיג!507
 נגוייס גפי 6יתגסו סעטכז מלנם 3נל ו6יתכרץ סו*יל נסי וסני לך DCDn נג7ילח יטעוסעטנז
 %3 טישו % %7מי ניס מיינות כסיס טסז"נ מ"ע  יר(וי שע"ג )%ס גני 7לסיכן ייכומסמעסם,
 bnbw )פ7רס דלי% סק %ס גני 37סלונ6 לפיעי ו6יכ6 פ5ס, 5טל נקרס יסגו חעןת*כ)
 לעמטכ נ" לעצלם 67יכ6 כיון וכללים 57עת 3סעוכין *גל סכי  רכסיכן שפיכתם מסי* גנימקרימי
olbi),מפורות, כסיס  שרמוין פ"ע יכל ם3י7ינו סכלן לסמור 67סי 6י7ך 3י 7רסיגן ל6 סו נ5י5ס 
 לתייר )י' 7רסיכן ול6 חבל קעשל, ספנות פחנ טרו ט"ו גילף b"TD 67על" גס6 מס ול'כע"כ.
 סלי ע'ם. סס, ייזקן וכ"כ ע"מ. טכייינו, ייכלל לתמור  7לטיגן דל6  ססז"גי פ'ענ נסוי תטוכסנסיס
 ולמייל מנידינו סכלל ולחתור גזשט ולדרוס למרס ני7יגו סגין ססמכיעו סל*סוכיס פגיולי תרילמכינו
 מכוללת )3מתי0ס o~an כפלי ו0לנ  בפקרי.  פט*ר סנטים מיום לי3ריגו  שיים  ססז"ג. נע"ענסיס
 סתירו5יס לכל ילעס פעקס( 7"ס 6' ל"ד )קרוסין תוס' 7פינרי כתג ap,) לסטון מלק פתםל0לכומ
 ע"ס.  יתמניתוי נעס0 פ5וויס סכסיס טין Y'b סעססי ול6 3סס נוסג סלדו ססז"נ ול"ת 7עסססס
 וטיוח ומכייס 7פע"ס ול"ת עמס נין טפמלק געס ל"ו( )קרוסין נט"ן )ועיין תעוסי יותלוסוף
 מיינות נטיס ע"ש טסז"נ פ"ע סוי וי"ט יסכת ד0עמס שע"ג ולט, דמנת ול"ת עמס 3יןמקן,
 ליון יט לדנריו ערם. %מד, נ5ח סירס לעתלגינסו *פמר 1ל5 61"ת נטנ וסעט0 7סל6ו כיון03,
 סר*כי מכיס *יזו *מל וי"ס(. 7סנס ועמס ללקוי דפי 6י לתפניתו ועטם ונע לכ"י גללוסרנם
 על טס  מכתנתי 7גריס עקלת על טסתעורל חיים ליולמ נגי6וכו יעקב געל נקמל 6ח7מכס
 לפיכ) 6סי 7ילפ6 פפעס סו* 7ס3יעול סר"ןי לעס על מקסימי .6עגס , סס וקער , סר"ן37רי
 ולונם לדי 16 *מריות עליו קיגל גין 1%6 סעופק7 נכרי סל נמפ5ו מתורס מילקס לעס 6"כ יעג"
 ני% עפ גריס לסו  רייס סעדי  לנים קמ0, ועור לסכלו. סיגו* שחליות קינל גל5 גט D1D1ל6
 והפעי  ז', יף סתם כי6ית6 נכוית, מען qb7 ונויו הקילס ולענין ניעור, לענין נככותנתחפן
 י63 סל6 כיי גמא לנער עמויינ 6עו לעס נכוית %ילס על כרת 7מיינ כיון ממורס,מילקס
 רק  היכו כיפור  רפויו  ביכופבפ 7חעז רקנני 607 תיעס, כ5ן 5ין  ולרפפי גדע. ויגיחלעכלו,
 7מק6 נכעס, מס ס5יש וכע"ס נכוית, 7מפן עורו נ"מ נס  רממיימו עסס מיונ *נל סל6וילענין
 , ילפי וישי  7תטכיתו עסס לענין *נל פ*כילס כיעול ילסי' 7ל6 3"ס דקנלי סו6 יאי 1bSנעכין
 רס"י סיייק חס 3"ס. ופקולי &Dii עמוערי ומחל לעמס, 7ניתק סקור על ילקס ול6 מפן עללנ"מ TS1~ 1*"כ סנה' תסניתו  לק כתיג ל6  דבלתי  מיו'  לסטבממ עסס o7a לגרס ליכד7"למ"0
 פמפמתי הוכל כל כי יפ65 ל6 טהור יכתיב וכתג נכפן, ום"ס נם*ור סכתוג מתם י6)נריי606
 כי תסניתו שלכסון גיוס 6ך לו, 7קו7ס קר6 מנקו קר6( סך 0ני5 למסגי( נפילוסו מיעיש)וכן
 ו*יתקס פ6כיל0 דחפן כיעול 7ילפיי עו7יס 3"ס גס סיקים* דנסך ויקי 5ל6 מען, "וכלכל

 י פעפיס סמירס"י וכפו ילמי' 7ל6 3"ס קילי 03* י3"י כלטוי ורק לנערו, 3עםס וקטיליסור
 קעי לך יל06 ל5  למרוויימוי לעכתניג0ו קל6ע67י%לך

 חילוק סיס מ"ע , טיול )ך יל6ס ול6
 נספן תם ילפי" ו7*י סס, טעמולקים טוכחס טוס לגו טלין 7מסנימו DD-~ לבגין *3לנינייסו,
 - נככותנת. יק Twn1 לנ"א לקי )tpS" 6 6עגס י לסכלו ינ6 ס)6 כ7י נכ(ית נס לנערו נעסהפחסי
 סיכל 076 7כל כיון פלוסי כל06 לנעלו, ח"נ 6יפ נכלי סל מעכו על לחליות קינ) 37ל6וס6
 מחמצת. כל )כ( עכי: לפיכל "חי bDS'7 נו %וס לגו 6ין כלוי טסינו נכנר יו יסלתסל6
 פח%ת onb כל, נפלת *ח"ו כלל חס מלכלוי bS מעלובות ע"י סחפן 13 סיככנו פס אפילור"ל
 כ"OnDS 6 יצער ל6 פחע5ת כי עדוני נלי סו* כרת 6כילסס על 0עונס סיסים למסוכייסוכר
 סיחעין 3ו *מסר כי סספן נתערונומ ספעפ על יצפר OS1bl ערוג, נלי עעכ0 מסוט פסעל

 ובפסל ממפן; תעלונוס כל נפלת ככלל ולזם גו, D'D פס0פן מחלק נענור יתערג 6טרסעחס
 *על 06 6ך סלעתי על כ"6 רוסס יקל* ל6 וס כפו כי סרוסך, פפליכת סתיס *ו 6חתמעולס  שיורי פי כל שפנס  סע6 טע6על פזם ימויין )6 פסעיר סלופ*יס סי145 1760ן 5וס obcטס
 נעל*כמ סיסיס סקתגכומ a~b לו טיט עי כל עעכ0 טי65 ימויינ סכם רוסס כל פ0עירסי%

סלמו*ס



 צשמא88
 כי כעי, ע"י 16 ס-עם סא ע"י מרעי 16 פוסלע ייעטה כל4 דגר לסני סכ6 כל ודיןפוסלע, סגלתי כללי 737 לפני סנ6 כל 3ין ל3 סתרט טים %מת 3ע4 %ן ע% "נ108צם*
 נ64 פמולנס וסוט 37רי עין מממ סכככם עס כל סיעורו ויסיס 737, כל ד"צ כקער טוקטת3מן

 70נל כל גיער סטכיס ונמן על6כסי עין טסות k~b כל על6כט כל מעטי( ל6 ופא)מללעס(,
 סממו כל יעיל bS עזם )נ*כן(י 3ל", ותלגומו י3ר סל כלל ליל 370כ זס pbD' כל טיעולוהסיס
 יעיל 1ל6 לסמל %יך סכמונ סיס פמעמו יגר טוס כל סכווכס סימם ו6ס מעמו, סל כ4דסשנו
 "'י( נ' )טש6 05% י3ליו תכל ממיל ול6 וכעעס , תענו וסלק מלק כל על יונן הא ספמועכל
 דגני פוט3ה2יכס נכל ג'( לץ )קזומין לעגומינו סחטבאיכם. בכל ע"ז: ו30ן שנהו. 7DW כלעל
 ופלולש מ%מ על וכמיג סא"ל טיש עוס3וס( 3כל  7כוסנמ מטיפך סנוף 7הו3מ %ען לי למס018

 פוסנומ 3כל כיכלמ מפיכס נכויים סל D~ns י%י טמעו פומ3ח2יכס 3כל טפסריך רלייזי'ליצכן, עון2ריס שטויס ליס 67ית טעעון ולררי קע"ל.. ל6 פתם 7ליכ6 טמן אין ססס י6יכ6 פזמןי*כלה(ו,
 נ'( כא )מבמיס %ומ מאכלו ענערנ סוס כזען נוסנ יעלס י4ף לכן לליס"ג( ל VS)כ3פקחש
 עליו Stbn ל6 , לעלס יתמן סיקיט6 יומס לל"ס ל" 67ימ כית תיעל צי ואיך. ל08 טסעשם'
 גפי סכי חפןי מצל 3נל ימכו %ס %% הקוס טישו Ou~s %"י עליו מ%ל יפיס ט3עמתשן
 מ"כ נזפה נוסג תעל י6יקוכ כמו למפץ ע5ס י6ימקס סזס, טען עינג 7ע5ס סיקיס6 ע0ךדילף
 6ימכ0ו יכסיס כל לרפויי 567עליך ע"נ( )פקחים 67עלי' לעשי וכרסס לעת%. מיקס 67יןע05,
 סימנו כל , ע5ומ עליו מאל יעים ט3עמ תתן עליו תיל ל6 יכמי' סה1יל הורש ספן, מוטל3נל
 7לתוער6 לירום ים h1D'b 76לנר( סכי לעילם יי סטי 3חו0' ועקמו י צו' פ5ס שכולפקוס

 יכמיר מ5ס 53כילמ 11Sm 6ער" פם'ש br9S, עמלם 7קיפ6 67ורס6 דעי לא אחלפקקתן,
tbD*pS.יעקנר6 לשנצו סרי סים wb ו לעלס תפן לסקוס יקרא לריטה חסרם 7תימ6 לעיוור לן 

 ולעילף רתען ע5ס לסקיס סיקיס6 לוסל כוכל ל6 0כ6 מ"כ 7כל, לנוי' לן סוי( ל6 6י לסמךל6
 bD'S פסת 7ליכ6 רגוען עסעע י5כלו0ו וערוליס ע5ומ 7על 7עקר6 כיון , 3זס"ז סו3 לפרסלקנעו
 לליסה עמלם hD'D7 0יקיס6 עמך 5ער" סוי וגואיי חוג( לקגפו יאס )ערם"י 7פ5סלמיונה
 יעסייע כית י מען מהכל 7נל 6יקול' מ"כ נזס"ז כוסג 116 ימרס כעו לערס תפן וללקיטוקלת
 כוסג  7)נ5ס לילף ע5ומ תרכלו 37ער3 לקרה לליס 56עליך לק לאכלוסו, ופלולים פתת  יעלקך6
 7ילע6 עי(יקיס6, לעילף יכ4כן bS 3וס"ז נוטר 7ע05 סך סיע לעמ05י הישסי 67ין fDb7 י3זסשז
 3ע5ס י6'" יזע" עוכי וסלמס להונן בקולים ינכוליס  7ל"ם סלונתל 3ר לרשי )36ל לפפך.פסיקם
 י%לוסו ופרוכים פלות יפעל כיון וע"פ 3וס"ז, כצג 7פ5ס עג" לעילף מוט3ומיכס ל" שיאל torn)sטל
 ליס יצית 7ל"ם ומס לכו י65 3זס"". סו3 לקנעו לסיקים6 %6ריך לכן 3ז0שזי טסג יחיכונרמס
 י6% טחינו לפפן יפלס bPp'c נעי לי' 6ימ סלילם, עד עליו עוגל סחינו לפלס ימעןסיקים6
 3'( מ"ג (O'npD מ5ס 63כילת נטיס לחיוני סיקיט6 געי ל" ו6ימ נ'( ל08 )פתסיס ע3ל סלכס%
 כלסו 6'( ל"0 )פקחים מעון ליחי ס63ו סעינין 3חעטח לק "ס יי6 תשיכו סיקיט6 כעי ליסו6ימ
 גר6ס כן כילעיל. זו סיקיט6 שסגי ל6 נזי'ז 7)%ס לסיו63 לק לפס5סי סיקס ז6ין לכנסי לי'6יפ
 אל )כב( : זס נעכין יסוסע. נפני סרנ וקומית , 185 סי' 6ר" כס6גמ סרג קוטיוס לייפויליעמי

 סעזחה2 מתי על )פ"ז( לו טנ6ונל פפס סם7ל 6מ עמס מסך לפס owpnn י(עפלטשהטשקקש.
 סולע י(עסקוף 6ל וסגע0ס 3עכיל6%, רנופיגו  קיסוס טכ3ל מזכירו ול6 וז"ל. עי" ספטקוף,ועל
 כי י%. זל"ז מקיש 06 60 ונו' סמזחות טחי על וכמנו מע יbS 65 06 זס תקיש 6obני

 ק7ול כעניעמ ס7נר, וכחול 3גץימס ססקפ7ס עניעמ על יולס מלטון 3קיול ססקפיסמכיעמ
 גס ומלכנוס תסנל6, מ'ש המשחית. )כג( סטמוומס: SD יורא פשעיי פ' סוס 5לפמד 3טמטיומ
 וכן סססתט, טועני כלועל עטסית סלטי כ"6( )ומס למחתימי -מידרגו נר( )כנימזק6ל לסטתמייטס

 סעס, 6מ ו6סלתס 6על סעכומ 3כל ישראל. בבי גם )5א( לעסמימ: נגף י'צ()לפעלם
~binc ,עעלסס, לועפומ על מעורס יסל6לי 3ני סעפו6ר, 3סס מומס מ6ל 3כורומ 3פכמ וכהןסססומ 

כי
~DD 

 יטלטל 6מ וגס כס"על ונל6סוכי( ססאי' לענו7מ סעעיס ען ננפליס טייס יעם לכלל %
 : )כנ"ו( המלם hS יסרבל סעסו6ר נסס סקר6מ סעס כלומר , וסמלו%5מ לעג נפרך סיס , בטלםל6

 כפ'ש ופיכוסו לזפ ו6ע טוחי, מברכו גס וסתווי עייופך טפשון י"6 אהעי. נם וברכתם)לב(
 לנמככי עעכס אותי גס שכירו נפסומיכס על ותתפללו אמרמס 6סל למטס שנחו %סרסרמנשן
 לכו טופלו 6סל זס 737 לוסל לו סיס 1m9'DS סעלכות* כל סלמס מעלך 3לכמ ss13 כי פמלכמי,ו6פ
 גס ונככמס ויעם קחו, ו3קרכס 65נכס עס ממתגר נס פלס כי פירס וי(ר36"ע סע 6מע3דו
 לק נעיו, היתפללו ו3לכתס 6ין וליעמי געירת, פנאי ים אין וע%ומ, ז3חיס לכס טגממיטותי

 עקנת ולעוס ל3ומ %ות הגל כגר כי ג7ול0, שוגיי עיכס לו מגש ט%3י6מס ליחס סויעססו*
התזיקו



ננ צששת1
 ח3י3 5טל סעונטיס מכל לחירום י% סו6 גס לסירומס עמס ישו ו6ס ככסי עי 6חסחזיקו
 פת SD'1 יסחיטו פן וסס7 67גס 3לי עעמס לסיומו מזו ג7ולס נלכס לך וקין י לסכתם SD'1סמו
 ככי( סטיענוי' SIDW גסטלים לסיומכם זו ני5י6ס נלכס סטרו ט6מס וכעו ועוכסש עטםגזירומ
 ופלול מ5ס טיבי משארתם. )4ד( : ס6ל0 סעוכטש 5לומ עעול כסטר לסיומי 3ככס לי גסשטינו
 י כמפיסון על 3לכוסייין %יל קוללו ופסילי סטירי ען למון 7עטמייל ומן תב"ע וכן 3עכילמ6 וכנס ילמם'"(
 כרעם ע5פח סעיפם על 16 סעליגיי על טס סו6 וטלו לרשי נלסון כשלמס כמ3ולכן

~bb ,נ73ליס טפוס כעכי סעיחף4 טס לקכ6מ טפס 6ין גס יסיר; כלטון עם6לחס עומל לו סיספסקנים 
 מפקס עם ע%מ לסכול 50ווי ל0ס b)D)b ה5ס י(כמו3יס ועמטעות גתי; plpD3 ועטישה3גק
 פיד עעכו ולקמו ' על6 מגול 6פיימ סיעור כדי ומיס קעס עליגס 1bib 74 פיוס מכס גךצ43ל
 לממר פוכם יס6 וסם6ר סלילם, %ורך שום לבסומו ממיס 16 6סמ 6כילס טיעוכ ססחעיןקוים
 ל0סעין %יקם מספיק טל* bSb 6סי, יום רק כוסנ חע%ו סיס ל6 עסיס מחם כי י סיסייךעד
 לרפס מוכן מסיס ס%ק לגומל סככויי ויו עם בצקו עעס וזס וגבוס, סקל'ס עע"ס טפלי(עי
 ריעעת כרויים טסיו ועוי כ'צ, טעום למס סיס ל6 טי165 עי ספממ 6כילמ עזכן כיכ3ר,

 Db~ מנא *ת ואש כעס וזמו י(כ5לענ, וכע"מ מעכס כלי עכלסמעוליס
 עגה עענלים סליקו

 עד לי(מעסערי יוכלו ול6 עע%ים גוריו כי גע5לים לסחמין סקסיק bSD ראו bS 1WD כיפ5א
'Ten'Dחוע5מוי ע7 73לך לסטסומו לסם סיס 861ת nbtS 5ייי4 הס 6מל bS גס כ"ל ל0ס עסו 

 מתכנס אוגקלק נתייחס;  לענון לטה עג0 כלפוסס 0וכלחו ולכן ל0ס 0י0 ל5 עוון עיניט6י
 6יזס קיקו, טל ניזור סו6 עט6רחתס סל7עמו נ5יקס ט*רימ מפירועו %וחיסון עופלעם6לה2ס
 כענסג יטרלל נכי ויעסו 6פר ל6 עשו. ישראל ובני )לה( : )רוואס( לידס סגם6כ עם6לוססנ5ק?

 bS 63ממ כי י טעניגיס סןענומ כפי וחיסור נקייעס סמי7ול 3טמילמ וכפול נ"ך סכ*ש3מ6עלש
 ימפסעסו 5יך לסמפ0פס סגדי לידס סיס % סנ5ק למתמין 06 כי סחפזוןי נעם סם6ל0סימם
 ייחל כבסר לכולות עכס גו6 מלס יוס מנעוי סימס סם6לס 6נל ופמלומ, וזס3 כחףגם6למ
 סע3ל 6101 גרייט ע3ר ו3סעל לפעל סטם 3ק7יממ עטו יטלטל ונכי תעל י ולכווכם עמס,ולייחס

 געט60ן(: )ס6יפען וחלגופו יצעי וס76ס נס' נ3ר6סית סוס סכלל סוזכר וכבלסמוק7ס,
 על עע"ם 0עפרסיס, כל פירכוסו זו כווגס ועל ע5ל6י, ים ולוקינו ס"6 מצרים. את וינצרו)14(
 03 סדין כע5ול0 עם6וס גר( )נרכוס ררותינו מיערו ועע0 כ"3(. ג' )סעומ מלריס *מומלמס
 מניעם סמרקגוס, עבין ועטו סול*מ עיקר טפין tba ממיס, לעינו  דגן, נס שין כמדוירי7גיס,
 חסנ ~(qp %ליס 6מ סליקנו זס גע6פל סעכוון שין וסנ' 3פקכ6. שוי רפיון לו עלינול6

Y'b7פטוללמ טסע5ולס 6ף כי ימס סימיון *ין ota7w 4זסנ ים כי י וזסנ עכקף י מסוללם 6יכי 
 ויכמס *לעיניס. ועלי ניס טס כ"ס( )6יו3 וגצים ר6עומ טנע5ולס, חול שפוכי המוגי פניכיסור3

 כעופלת צללו כבסון כגרוי עחעת לעעס עלפעלס סטוקע יגל מקיעי, ענין וינולו לסרסליעתס
 לפון 3ע5עו סו* סיס עעקי על ססוכמ ע5ול0 ולטון פקעו. כעו צללו טמיעתי 75יליס,3עיס
 נמחלת *סר ססיקיס כפו , ע5ולס יקרם O)D 3ו שין qb ומקוע סעעוק ס"מ כל וכן3י7ען( )גי7ערגעועכקזער טקוע סו6 לעעלס ססטניו סטעמ ען וסכסוך סעעוק ספלן טעי כיטקיעסי
 )זנסיס עליו ותעלו ע"י( )יבעל מכני %ולס ס6וער וכן עפקי לסיותו לנכל כנוי טסו* 6י(לזכר"
 )ויממלל ממפלח על יטפפו תלמי ונלסון , טס %מללו פגול פסי סכל מלולס נגל נקרץקי2(
 י למפלס רפטו ועכעיך לוסו 6מ פטסיל יעמו 6מ ממכניע י לרמכימ מקיטס וסים וצלי(מכנוסו
 לענוים 05 וסיעורו יטרלל על כקט גאותי 0נס עי טסיו סע%יס כי ויג45, כתן 6ער זסומענין
 וינעילוס וילניסוס , למרות ישו , עליסס 76וניס ע73יסס nlb~S סיגנל עלייתי יספך ופמ6וס ,פלך

 לגרס, 5רמ 3יס ל33ס רוס מנע כקרנס, עסיס ל3 כפל מקל עס חסנ, כתף תכליויעטלוס
 סכיףס, מכתי(סטטס

"ba טנעי6מס ז וינקו 6ער ע"ז וספמ7. 670גס פיון ומפקע מוספל שטס 
 ירטו 6טל עיניסס ופעל6ס , סנטוס עפכי כקרקע פכים כנוטי סע5ליס יסיו כוסי גדול כ3תגדרך
 תליון, מטין וצוללת 6וגכמ סקלירי 6פר ומוס ל33סי פינון ושלליס ל33ס 53רמ עסוקעיסיסיו
 כפסיסי טוכ3יס וימעלסו ל33ס תנועת המופסק עד %מס ומגיל פעלזענקען( 3עטטי%וננשין
 לס*ועל הס טיים.  שופם 3ל-חי %3מס טקונניס כלועל לניס, rbD 03 כע%לס פלעתסהסו

 ספילטוסו פ( )6יו3 רמסו יגיס וטל% מעבין ויגללו ופיכרו עד"ז. ימפכט  7גןי bD 03'1כע5תס
 כפ'וץ 3ילי"מ סלעאי לססליף לולך וטין לגיס, נו %ת לטם כפו וסוס נעים *או סטוקעיסמצעון
 ממל כי )ל"פ וסלמ3"ן )רם"י( ופעלם טכס עסליס ענן הנברים. )לז( קיט: פקסיםממוכל
 כי נכללי ופעלת אגס עטרי( אלם ISD 5ים סכקר6 כל 36ל עטליס 3ני 6עס סג3ריס אציכסג
 *ועומ מעלונות רב. ערב )לח( צש: מטף. ל73 *עכ כשטל גלני וסקטגיס סכטיס ל0ו5י6סו6

כא"י



 יבשמהת28
 ועעגריס מוו עסיס וסלת וכו' וכוטייס לודיס וכי ינ ערג ע6ן bwb קלף( מט6 )כי ונעכדרממי ,)יו"(
 6ל* י דלסון ערנו3י6 לפי *חס עלו ערי לעכת3 סוגל סכי קני5ין יעעין ערנו3י6 סוו 1bb1 ,גילו
 : יעו"ם סוו. דלסון מרטובי וכל מלריס מלסי כל bb מי ולימן סוס סי עע6 5תס עלס ר3ערי
 5ונל כל כי ננתיכס יע% bS ספור סשטמ סעוף( עטני %1ות *ותו בסו הבצק. את ויאפו)לפ(
1WD;כלנפר  לספיספס יכלו ול6 עעלמס נוכסו כי וקער ונכרמים mthi עלות ולסטת צעיר תותו 
 16 נדרך ימען סרס קותו וקפו ועיסתו נסעלותס לרורות ועם5רותס נלק טוסו נסע ע"כ*סויות
 ישק עסכולי ישראל. בני ומויצנ )ם( : )רענ"ן( רגומיגו כדנני קלם למעיי מס טכ5ו3ח1כה2
 הצת וסים )רם"י( ילמק סכולד עד סנתריס 3ין גזרת עטגנזלס מני( ומלסיס ת', סיו עוטועי

 כין וונעעד עמרן, נל5מו מנס ומגעים מעם 3ן ו36רס לך( לך )דו  יכתינ ומע"גלנוסינו.
 סיס הנעו *נרסס עולסן כסיר מסכו לעס עתייסנ סענין 35ל ר3יסי Db olw"( סיירסנתריס
 וע"ז , מכיס תעם מס ועמס למרן במ"כ ומזר מכי(, טנעים גן טגתלים נין עפו טכינל3סעס
 ולבס חזר סל5 עתרן פ5מו כי סכמות וענין ונמרן. נל6תו מכס וסנעיס כעס 3ן ו*נלסכבעל

 ני(ליס ע*רס צמת זיונכי תלי לך לך 7833 מדרסו וכעו , )רעג"ן( טכס ע"ס גן סיס *ניו טיתעוי
 לך ר"מ 3ר6"ס סיטר כ5ל מגובר משעטן למרן וסני6ו סנמליס נין סספרימו נחור ע5רסוהמת
 סער*ס נתמלת כי נזעןי עוקדם סיס סנתריס כין גריס סנזרמ יוכימו עלען סעקר6ומ וליעתילך(,
 וע"ז לרעתר(, סז*ת סברן 6מ לך לתת כמדים עבור סו%מין *סר ס' 6כי ז'( ט"ו לך קלך5על
 גל ו5גלס סי( י"ג )סס מנבעל עעס טען התומר זס סיין ו5ס D7b, נעם למען הנרססעען
 וסם סז5מ, סקלן 5מ *תן לזרעך ויאדר D~3b 5ל ס' ויר* %ער סס oa סל6 יקבס סכיס,ע"ס
 זען 5חר טען ואיך , סז5מ י1טונס ס3מורט על עז3מ וכגס תסס כמן 35ל פ*ועסי בגרס טעןל5
 נין נכריס סבלן טסנטממ , 3ני5ור יורם (ס "גל עוקדס, כזען קינלס סכני עלעס זו סגטמסעל

 סעוקיעמ סברן סנטמת 5פכס טען. וע"ז b~pws, טפ6וחרת qb ר6סונס סגסמס סיסססנמריס

 6ין נידינו וכללע סכלים. עלים נכלת כנר כי טען bS לכן סגים, סנטמס נ5פמ סי6נעקשי
 נעלעס יגס דילן יקרא סכיס מ"ל 67ומן 5ית6 ע"מ( )פ' דר'א דנסרקי ודע נתורם. וע5ו0רעוקיס
 לו כוליו למקריס יעקב נ6 סל6 עד D')D ומפס מכיסי רד"ו כעלריס ימנו יסלסל כי סנים,רד"ו
 ימיו וסעעון כרקונן וענסס D'~tb סג5ונר , סטנעיס ען וסס ' ואפריס פכסס ליוסף טנטיססכי
 גלילות לגתיי(ס לילך סכיחוס סל6 גם"ר וכשגרס סיס. ת"ל סרי ולילות יעים מנסן רנר'ו סכילין
 6סר יסרבל נכי ועוטנ למון דר"5 דפרקי למנא ומנס נמסנון. כשלום גס נלטרפו לכן נסיותויסגו
 וונלרטינן סכתריסי נין נזלם עטגגזרס O')D תיל יע"ם3י' otb)n לבינך *גל עכשוי על הכלריס,יטף
 ל6 יטינתט גס יסר*לי גני ונוסג לסון סייך ל* ועליסן 6ללומ, נסבר ס6נות סיטנו סכיםי"ג
 עוסו וכל 5ער כאלו שכתוו גכוונת סר*"ס 6ער לכן ייסוג. %יך סעקר5 למון 6"כ געלריס'סיס
 י חסר טסעקר* יכונרו ורלנ'ג וסרמנ"ס מנס. מ"ל סיס נעמיס יסנו כאחריתן 9Db יסרבלכני
 סיף סיו 3עלליס סיטנו סכס רד"ו יותן כי טכיס. ת"ל סוף עד נונלליס יסנו 6סר לפיוסורמוי
 י וימנו עוסה נני6ול כ"ל לכן סונקר*. לסון על מינות נסוטסמ עתייסנמ מדעת ו6ץ מניסי%ל
 סססתעכ3ות ס5' , דרכים סגי על וזס ; נקדם ותססו כונו וסעמגי( עכונ על גס יסעס יסג למוןכי

 סעכוון סיין 3זס, לגו ס3ו ס0עור, עם פס לכס ס3ו כעו לנדם, עלעס ננמינת סי5וססעמגס
 וססעתנס טססעכונ וסני 6וישס6לטען(, )וו*רטען. ימר ל37ר כוונם גלמי וססונמגס סעכו3 לק03

 י 3עטמריס יוסג ככפיר כפו , מעיקר ססו5 3תכליתס סעקווס *ל טפל הדגר סכגס כ"55ענ0
 לסתם ויטכס וכן טרף. לטרוף וסוף עעגו סינקויס 5ל כ"5 לעלעו עכוון 6יגגו געקמליסעכובו
 נפסס. מקות נעלמת למומלתס עי"ז לנוף סכגס ססי6 רק זו, וסעמכס ניסינס רטנם 5יןגיער(,
 יפמין כגיכול כשילו י יסרטן מ0לומ יוסב D17p וסתיי וכן לסם. יסנט דרכים על ג'( )ירעיםועזם
 סעכוט מתכלית סעיקל מונךי עד 3Db *נכי ו'( )סוסטיס וכן מועל, קרולי תעלות עליילטש
 י(תכשמ *ל וסלפוי סיחול עיקר כי לכלום כמטכס ל6 וכעכוג ססעתכס 5לס נכל סענ0ס.גק3לת
 עענע דילן דקרי וימנו )נוסנ נלסון ספכוון יפיס 05 עעתס )ערוו6רטען(. 3סונתגט כפכווןמעיקרי
 ' 5ויפגעס*לטען( ' )געוו6רטעט יסגו )6ויסענטס5לטקלייט( פוסנ י עלעומס ננמינמ וסעמכט סתעכנומ ישריסון
 ת"ל סיס ל6 נעלריס סתעכנותס lwr דניעם י נעמיס ימנו טסי נג"י עוטנ סו5 עס יקסםגמעת
 למכלית סעכוון עס ועכוב ספמכם בטניי עעכין ויסכו פוסנ נלסון ספכין 5גל , רד"ו כ"5סניס

 , סנתריס 3ין 33רית כשנרסס סנוע7ות עליונות ונפעלות וכדועס סטרן ירושת מסגת )וסוטסעקווס

 6מ כטחו Sb'1 רכן 5מר , טניס מ8ל מנטוף ס5חרוגס סלגע וסים י נסס( סכגס תי(יסטסגירות
 גע%יט יטבו 6סל עלל, 5על ספיר ועלמים, עחכיס סיו עליו ולק ימינתסי עטך יעי כלנפסס

 ס5מרון רגע וכן סעק.וס. סועגית סגקודס 5ל סגיע שתמרון סדול חומו רק כי)עלוו5רטעט(,
לגלוף



כד יבשמתז
qlp3Dס6גומ ; 5ייעסונקט( )ערוו"לעונגפםיללער )נוטנ נקר* סעקווס סזתנימ כקורס טסו* טניס מקל 
 כי ע5עותין נגסיגת לק ועכוגס סעתכתס סיתת bS טניס, ר"כ 5ל5ות 9bD3 עים13 לפניסס6סר
 , ס5מלוניס סגרן לשו גע5ריס יטנו 5סל גניסס %ל ורק סעקווסי סמכלימ עעסס ס5טלףל6

 סוס סלילם טנקר6 וכעו מנס. כוונה על וימנו עומנ חייך טמיר סעקווס, ס6מרון רגע עלוסגיעו
 לסו5י*ס ס3עמתו לקיים ועימס מועל סקנ"ס מסיס סמירם"י כעכע( )עלוו6רפוננח5יללע טעוליסליל
 דלייסיג( תוגד סוגיערע )פיער סיקרי עיפר *יגנו 7קר5 סנף ע6ומ ו5לנע מלסיס ולפי"ונו.

 ינסר( ירייפיגחעע טוני מיערסונדעלע )ד6ם סדורי עיפר סוS~b 6 י סזס 0זען כל מעמךססו6
 זס כירך רעמו נחס ל6 ססלענ"ן ודע סעקווס. סטגס טסו6 ס*מרוגס ססגס ען רק ע7נלסנינו
 37רי ועל 37ייו. 7ומק גורל יכעס bS ויני טניס, סמ"ל סל 6תל מסנון לו ויעלי* עולסי ט7רסכ

 יכולם ns-SW~ סנדמקו )נס וכל סמר. למס *ין רי"6 ו7נרי עליו, רע3"ן מתעורר כ3ל גזםשלנ"ע
 ס'( עמסי )נעל וסר6"ט סנמליס. נין עדרית סמסנון זען על סגוספיס מגיס סחונטס עניןלתקן
 וק5יר' מלים 5'ן 6מל מגיס מעם עוד טג6ער סמיו, 6מ יוסף S)S)D י מכיס מנסס לוסע5י5
 רק סעכין 6ין *אכ הוכל, לגו וטנגו לדו פוער טסכתונ סנס, רד"ו נכלל גוונים פינסס5ומס
 יעי ופיכס עלך סל מולחנו על *וכליס סיו טניס כעס הותן S~b עמלססי להכול טסממילוע6ז
 קמיו 5מ יועף כלכל 0כתו3 עעוומ כי עקום, למס *ין 6לס כנריו גס סכת. לאו 3ממ3ון5ער
 כל לנכא ~יך סיס 5"כ י טעכס ו6ת oxb יכלכל הנכי ו'( )וימי ככחוד י הניו עימת *מרנס
 ססיר4 סטגיסיומן

~pD' רנומיכו דעת 6ל6 לנו והין ימיו. 6ת יוצף סכלכן סיעים וכל גע%יסי , 
 ה. צבאות )מא( : ניוחס 13 לגופיף הולך ויין ל7עתס. פסועו על ימייטנ מעקר* למוןוגס

 מיל ~blk, ל635הם מיל מנץ סס73ל וירפס ונהי. גדול מיל פרעסי מיל כענין חילי 635ותמרכוס
 ססונ*יס על לסתגנר וענסיגיר4ס ל76וניסס עיכס סיסונב וסננורס סכם ע"מ ל3 עם קנון עלסוכם

 *ענס נכח' ול6 נמיל ל6 חילי, ר3 כי המעם כעו כמ, ענינו מיל כי נונלחעסי כג7ססעוע7יס
 נעסיים עקו53יס לסיום גפטס וברקון ל3ס כמסן זע"ז וסמחנרומס סמ6מדומס ע"ם עליסס סוגח635
 כמונס ע5ערומ גס כי 3לגי' )נלחעס לסנטי ול6 פער6יין(, )ווילליגער מגרים 5ח7 כהיםדגר
 על יורם 5נ מרם כי סע3ויי(י ע635 יסוד עועד, 53סל 5נbi5S 6 ס3* כעו כןי נקרצוולו"

  הגוים וסוף 3'( )רוס ס35מיט ען לס  מטנו סל כעו יסדי פרטים 7נריס וסממ3רומסמ*מ7ות
 35ימוןי ול* תרגועו לעלוס ow~b ול6 כזנו. , וסל5ון ~TDnk על יסוים 35 סלם קלעי ונלסוןסם3ליסי
 ס5ניוני 6רן buV) )כמו3ומ עליו *ערו כ"ו( )ימזק*ל סמייס 53רן 5ני וגממי 73גי*ל, עענווסרוס
 כחס ו3רו3 חילם על נופחים כי חיל, נקר* סעוניס ט6ר וכמגס ולוס וחפצי. רקוני כלוער3ס,

 גנורמס ול6 כחס ל6 כי ידעו ליחס ילמס וס' עד עדי 3סי סנועתיס יטלטל )נחנס 35ליתר4ללו.
 לעלמתם סיטרו ויטלטל לונו. סוטיעס ל* וזרועם *לן ירטו נחרנס ל5 )ככמונ חילי לססיעמס
 5(mb %י 635ות כ"6 תיל 3טס גקריו ל6 לנימו( וימוג ילך משייו )נענרות סירי ע~ססנ6)נר
 עטערת מסם לעעוד נפסס ומפן יחד ועחונריס סוו6וח7יס otr)b עיטף ועעעו b~b) ,)'3יסלסל

 ע"ח( ל68 )עטומ ט6ער ונדין. 3עלמעמ לסון טנוי ימייטנ ונוס עליסס, יטוס 5סל ככל ולעסומס'
 ונפקוק 5נ*י 3סס סעלחעס הגטי *מ קר6 ספרסס 3כל וכן ס35"י לצלפי 6סל סמקתיסויקלטו

 י מיל קרקס ימ' לכונו כגד סכקנומ "מ 3סמיומס כי ממילי פקודי על עמס ויקצוף 5על סםי"י
 עוסים טסיו ע5עס סעלחעס כענין 6ענס כלנוגס. נעלהעס סעוטיס חיילומ לסקר נוס 7ועיססחיו
 סס סוגת וככביס וילת כטעט עעלס נלושי על ומגס 635. ונמונח 3פס קל*ס סע5ווס סל5וןכסי
 עמ6מדיס nwb3 ויזם נ7וליס, עח3ריס סיככת לסי עטכיליס' מייס כעלי סס כי ססעיסי635

 *ערו כ3ר oba5, וכל 01*לן סמעיס כי סמליי 635 נע65 ל6 37כמוניס )ודע קוכם. רקוןלעמום
 נסס 5י מא )עלם"י עער(. קרויי על oa ג6על ר3ומיגו 373לי רק לנדי ססעיס על עוקנסמא
 סונמקסיס עס גס נו וימייטנ 3וי עתויל י% ססו6 קניות מס גס ימ63ל זס וגילך ליס"ג(י6גימ

 קמי 5נ*ומ 5( לנא ושינחם נלע"ע 67ימ6 יס'. *ציי סעמייתח וסל5ון סחפן נעניןסעחקליס
"SDנחילם וכן וסאת ממפן לענין 5נ6ומ סס י63ל סנס טעי. נתיל ע3י7 וכע35יי6 כיכתינ 

 6יל זו כמיניי וע% לט3ח6. מכיר מיווונת" 1a1b י6 5נ6ומ' 1Wb: 03 ע"מ ל טס"ט )ניטסגעלס
 סלחעיס כי י נרחשי סמיי עלם כיין י 635ומ סי 6ער כס י")נר 3זונג6 י 3' לק"ג ומתמנן3עכ7רט3"י

 עע6 )למרסיס( סמל 0*י על סליע כיין 673 י6 עמתנרן וכד 3'( למז )פקו7י וגעכ7רסנ"י עסתמפיסו0ר5ון
 ש53ומ ד*קלי bD'7p 7סע* 7*מוון נרזה וער*ומ 7נני*יס ת3ול6 3'( רסע6 )וטס 5נ6ומ. 67קריקייטם
 ג3ל6ו %ויונס ככלתו ליעמן ע"11Wb 3 ק' וכחולין 1635מ. ייקרי 7טע6 רז* 57יסו b"DnDC 3"ם(63"מ
 oltb י% פעולומיו כל כי סו* 6עמ 3זסי יתקלו סעתקליס 6עגס ולס"ה(. לם"י ע"ם , 35*ס וכלסנטני

 ורקון נגתיריי סן *גל עגעס, מפך לעסומ נכחם ומצין וסכרט ני7יעס ט*ינס ענעיוםכסעולום
געול



 יבשמא*9
 טומן על העיי נפ65 טסות דגל על %ון ענין יפול ל6 כי מעי %ין מס סלא 6נלאולי
 ע3ל רתי4 סיס hS סעתסל0 ריס, Sb רוbSW 05 עטמגס סל5ון געל סיסים עזם ויתחייך6חד,
 פטמכס. בינו כי ית' מלו לבועלו בסטר 6י ד3ר חס 3וי ורולס ל%פ עסנס סז5ת נעתועכסיו
 1%6 36ל עחו7סי סו6 סר5ון סנ*יס , ט76ס לרבון ימ' יבוכו nlmS סבין סו6 ים הסקוסיתר
 ח3ס כי4תחיסום ע"ע י 7נר ג6יזס רוום סיס bS ס3תמלס qb ס6יס ליל , קיום 610 יפרשןית'

 י4תסדסותי סוס 13 6ין הי 1S5b העכס לולס, Sb לולס bSn יטמגי4 לכן וסתחיסחם סתמעליוםיתמיינ
 3עוטכל עיד 13חר סיס 0ד3ר סוים וכתחלת עולעית, רו05 סים זס עמס לולס מסו* עםכי

 סו* כי י כן תחלי ול6 לכן קוים bS מוען נזם מעולס *מ ל3רו6 על"ע עיון, סוס 3ליריסון
 ע5י6מ  יודע וסיס %מ י7יעס סכל וסיס סק7וס נר5וכו 53יור סכל וידע ססלס מפועל סו6ית'

 הזען קויעת 3י7יעי4 ב"כ  וירע נע65 סיס סל6 ס0ו6 סז)ון כל סויתו קורס קורעת ני7יעס0760
 לעיקרים סענמיס 3על נ37כי )עי" כלל ית' נמקו מנוי נ;ס *ין לכן , נגורש 0760 יסים6סר
 סלמון נין סעוקיס %ון ~bik גין בדול ס73ל ויש ובמורטי סו6 0ר5ון 0763 מנס YD ,),71ע"נ

 bs , קודס סו6 סטון ימ' 1S5b יוכנס ספירות. נמכליס ועחולקיס עזס זס גפל7יס וסםסעת5מר,
 נמכליס זס עס זס ועתמגריס ונת5חייס מס כי לרשן, רקון סל6 נין סנדל וטין סתח7סות,ע%

wnbcסור6ס 635 סנסור*ת וקמרי יחד. נס וסתחנרות wmbn ס6' סקדס' כעו וכפולס tinbnc 
 , 3ו עמו% ית' פסו* mb35 נטם יסגס ס6לס ססוכ6ות סחי מגס וסטיון, ממפן וסנ'וכתמנרוס,

 גסתמלטת ית' נל5ופ טפי 6ין כי וועזען(, פויללעג6יינינעק lfihnw ישן נעל 6%ותוסעס
 גסס נכלל וס וכל ית', ערותיו עסת6חיות 60ונת חכפי יופי כו61ו)נמ ולסמך, ורמעיס עדיןובבוסיו
 *לשי , ל*לסיס ומעם ' רמעיס 0סוab35 , 6 ס' , ל'ס לסוי' סעס 5נ5ות סס יתסנר ולוס ,1635ת
 I~SDW חיילומ סמיילהמי *דון כלופר חיל, לסת 5נ6ות נסס 0עפלעיס ויעת 7ין. ססו6לנעות,

 ורם" נ"ע ריס )עייי ונרשפו נכחו כ"5 נכחם יפיחו bS סס כלס, על ומוסל ססו6 וטעונוועעסי
b~D'6 )6"ען ססו* יקייץ לעטי *עגם כדוחקי 5נ6ומ ימס ל"0( )טבועות יופי לל' גיחם חף4 , י 
 ע*על למירוסם כי סעפרסיס,  כיעס לפרסו עקום 6ין ע"כ ושדכי, סול לטס ו7ועס כווחקיסשטיכס

 י %נטוס ככס ק7וסס נו *ין עלס טעלת וכעו ס', עולס *לסי לערער כועס לנכות gibס'
 ולא סק7וסיס, מעות 9hnS דועס לעלמו עיופ7ת נסורכם 7סלכסb~'Sb 6 למרסו %ו 5ריכיסולא
 עקועומ סנט% פס כגעגריי נשרעי וסייחו 5נ6ות סקיס סס כלוס מרגם ל6 ינ"ע כיחר*ס
 bS ד6ינ0ו קר6 6ז0ר וטכירי לחוסם, נכר, *ל ל6ו נכר. בן )מג( : מיל למון 5נ6וס 5נ*תרגם
1D"Dליסל*ל סי6 סיזסלס 6עגס לחעכ6ן חיסל לעס bSn עלס סל6 זו ולשנס ל0ס, ישכיל* 
 %ל. 3ן יי'ז(. pD vpn )רעננת 6לו לשוין על לוקין שין לכן ליסר6ל, 6זסלס נלסון ישכיל hSמורס

 וסכמונ עונכילת6( )לס"י 3עסעע עסועד יטכ6ל ושמד נכרי ושחי סנסעיס לשניו מעסיוסנתגכרו
 געעמיו סנטעיס ולבניו לשחיו טסמנכר 67טמע7, יסרבל 3ל כל מ"6 וכן ליסל*ל, bSb סקלךל6

  ו6טמעו7ע עלמון עטוע7ע ומיעולו עכוכרי וסילופו עקוס, נכל חכוניס מסזכילו עטועי וסו*מלעיסי
 נעקום ערס ובעלו לנות נמלומ ססנליעוס כעו סעיאן וחקרו *סתע7שסוי ל6 איגון nDbS'יוקף
 ור4כלס ידיערי 60י ו0מוכוי 37ל ימעט נכל סלט כי )לענין( נקיע נקי קעשי 7ול קעי מד יע7עס

 YnDW5 ופטמגס סעמחסט )5ערקעגנען( ססכלס טלילמ וסנ' טחיו, 6ת יוסף תכל כעו)עלקעגנען(
 יוקף סחי , סס רוזלין כעשס ע"3( )עקב owib ויתככר כעו יכירו0וי סל6 כדי וג7נוריוננב7יו
 נ6טמ ט%פל כעו ע5עו, ואינס ע5חו על מונשמת ססס , ok~1Sb י4תגכר לכן *חיו יכירוסומן

 וסיע כנועם וימי ל'7( )ע"6 וכמיס 6מ, ירנעס 6סמ כי ייעו ול6 וסטתנית גD1p 6'ירנעס
 )למזיכו %יעו ינככו סן כונו פערלייננען( ) וסכמילס ססכמסס על נכר סרם יולס ושם YD. ,עתנכלס
 נערוך סירם וכן , סי4כלס מפך סכחסס ענין 3"ע סר"ם פי' כ"6(. )6יו3 תנכרו ל6 ו6וסומס כ"ז(ל"ג

 סלסול פ5י6ות DtDb3 ועכחים נעיקר מכומר לכל ת6ל וסוף כן, פירוסו כ6ן %ל כן וכןפלתון.
 י4פכחים כל י יטל*לי לחיכו יסל6לי 3ין גוס סליל וקין וו*סלסייעמסעלקענגעל( ,)בשפפעסלייגגעל

 מ6ל סו6 ככל 3ן *ו נכלי onP עקופות נסקל ומנס נכל. גן 16 %לי כקלף ימ' ע5י*וסולמעסת
 גן ועיד לך( )לך *סו געולו %כ נן וכל סר6, ערדעך ל* 9Db ככר נן כל כונו יסל*לי,לסיגו
 י WWD'1 כר וכת"ס י יטל*לי לטינו ת6ל טסם כרגם L~ri וכדועס תסיך לנכרי לקעור( מקרינו ל%6ל

 לזם יועם איי המקומו נ6עתמ סעכחיט ליטל*לי qb סו6 נכר נן ספי' 0קנל0 ג5ס כאן6ענס
 , סנסעיס לדמיו עעטיו טכסנכרו עכי4ן סעינר עקיסיי Sb ינ6 ל* וכו' ככר 3ן כל כף( ע"ד)ימזק*ל

 סדינו על 3עקכ5ות סעוזכר נכרי סס כי סכת' יני )וכמיתי נכר(. נן י"ס ג' Y'D טכי74רין)ערס"י
 ס%ן סוטני טיסיו יטרלל נבר וליס לסיומם תקועי, זלם ע75 לש סדת סנוי %י 6עויסכ6לי,

 זס נסס כי נכון זס וקין ליסר*ל. לניס 53יסוכ לסקל סטמ3טו ועזם *ויקליגדעל()5לעע7עי
סיס



פה ישמח
 טס 6נל תוטנח. סיו יגס כי הדס נחן וגלים וכיס 60נות 0יו 161 גיעק3, סנגר 0g~bחייו נ36ר0סי *תו, כעולו ככר גן כעו yibe~ חוסני יטלטל טויו קבס כגל יטר6לי יא"מ עמותןסח
 ועיטי. וזעני תקועי סנדל נס וגין ית' 1nlhdn שעסת ושכסים על סו* סולתנו ע5ם לפיגעלי
rD~יויו כולס גיניתי, נכיס ס6כסנו 60ווהמ לכל פגישת טוס גפרי עסמ סל6 ננלכמ 6ין 
 וכנס עחסלח(. טיכס י(ס 0טימוף ועל מנחס, סו6 נעיניי(ס נס הס וי(עכחים י(ע5י%ת,למעמס
 נןן גקו6 עפעופך 0ית6ת מהייי כל כי )5ילנע( סירס טעעו ככל מלס עם י(עסלו0 גןעלת

 כסו נןי כקרר ו6ועכא וסיכות ועזיגס מכונס 16 עדי( 1Pbn שישרת תוליי( תע זוע עזותי,עלדיי
 ~tSD'S כן חמס, כן וכן סיכלותי  עעית מולדה נענעו גו מים ל6 שג'לי טגוניו ל6 כעיל,3ן
 נעיקל. ולכפול ע5י*ומו, בעתת לימ"חים וכשפילס, ססכחטס עמוס תולמי( כו מים נכלי 3ןוכן

 כדיל נן חכס נן כעו %ו"י גן עלס לפיוס ריוי סיס תברי מס סו* נכל סעפם גיער 606ענס
 מרין, ספו* כקיל, ע0ו6 מכס, ס0ו6 נן יגס( )ימזקיל פאן נן "()ת40

 3םלס נן ועדעפקי
 37ל עס סו* ככל סעלמ לועל כ6ן יתכן לכן לעתו5ל, נקעך תטל ויין נסעך ססו6 יורר(כקויהם
 על י% bS עתוק עטורם כי )נ5ניס( ולעכר רום מורס SD סרענ"ן סכ% ע"י נססועו גןועלת
 טסעיל Sblb'1 עיט. , גין עו07 יוbS 74 ג6ליליס י(כי(ל bS1 יאכנו ט עס טלס לכפו *מבוכל

 מקאות ונם5ר ועכמים. כומר ססי0 עשים ומול7ס נן DWh3 סו6 נע64וחו ומכסים בעיקרוכומר
 יפ"כ ינדנד על ליקד ימכן S~b' bS שלס בו. יאכל אן )מד( : כקויות לסלם פעם ידעתיל6
  בתיגו ע3ר יכסס 3ו 'S)b % ערל וסל כע"מ  S)1b ויגו עלל יסרבל 067 0ו6, יתרסקכ6

 כתו לעתפעל, SDID נין י(עתע5עת סעופך ל"ל 0סעלות למון סו6 יהל עלת bb ערלייסר*)י
 6כילס, נו יסים סי' י6כל וכן ע5מס(' נויט6ל1 )ועעאם ) פ1נ יגיס פסילותו לך אענ%ען
 נס סענה געול סל* כ"ז כי , לכנו נין לעני נין ל%0ל יפקס ימכן 6ז סערי כעול 06תואל
 6ת ונעכנת סע73 7עילת כר"י למעכס י מסייען( ~IDPD*D )67רף נסיח על6כול 6קוליסנעליו
 )יטרף רנו עסוי סטים ופל סענה על וחוזר עתעי, מעל פ6 י6נל'  מעלת 16 3פתס. על6כולרנו
 ען 00לכ0 לסירות וקעוכיס ; 0יילכ0 כעסעעות מינו ער( )ק6ן וסעתרגעו , עקקען( יטמיןעמן
 , ספקם על עוקנ סו6 ג*ל0 נס כי ומכיר, נמוסנ ועל*מליו ככר גנן זס לסני סעחכר יאכלל6

 יתכלבו ספקת *מ ממוכל 0*יס וווטעעותו ק6י, *גנלי יאכיל. אחד בבית )מו( 0:-ע: נססכאם
 DDbb 7ק*י DD" וראי %קוות; ob וים חגורותי נמכי כסכל ס0מקח כראי 7סלכס נחש,סכי טסו* *ף נניתו li)bS 6ח7 לכל עהחר 6תד סקס 60וכליס טניס 36ל גתים, רמני ול6 6מ7גנים
 פ"א D'DDD )נס מגפרי ולD9Sb 'bp 6 3גפעל יסכל ועדקריכן לעקלם 06 ים  7חונר לריס0ו6

 לעסורמ 6ס ים וע"י מדקדוק, נעלי כגרך מענין על ונלסון ועמקן , גרונ כענסגו נמעל לטוןעמרם לעקר* 06 ים ע"י רוותי כע"ס סלטוןי 7ק7וק עם" מדעת עסקול כ"6 *יכנו כמירוסוועחלוקומס
 ועיל* י לידס( נודעתי ל* נס' )כנג'ס ס.על % נספל ננגין סיס עקועומ נכעס 7ע4פ מוןקוגל
 עלת לסטתעט זלומ 6ין מו3 י i(D"DWD י bui, כדיי )בעות י(עפרס מיעסס רתעת כיחי יפלכת"
 י6כל עלות עקועות 3ג' ע65כו וכנר סעסוימ, Sb לי(כליע כדי י6כל כעו ולמרמו שפעל ע75יפל
 6מ7 אית וככס , רסיס כלטון יאכלו כת" עילם 0נ6כליס סע5ות על ל6 ס6וכל על פסלוי~סון
S)b'ועע"ם נו; תסגרו ל6 וגף מו5י6 ל6 לננלי' 6זסלס 0זס סכתונ כל פקרי לנתכיי איכלס 
 נלטון ד0ו5*0 נלקו מעל תוציא. לא יוכל: וזיככו וסברס ו3מ' ט"ו( )לעיל יפסס ל6 על%סנכל
 יכיון נפסחי 0ו65ס *סר סוקס יין כי חטנכו, ל6 רניס נלשת דטכיכס ונלקו תולידי ל6יחיד

 לשיתי כן רכיס, לטון בו 6על לכן 6ח7 נעלס מגירם 6סל טניר0 ים *גל כסקל, י(ר6טוןס%0י%
 תטוס נו ים סני נסקם וגס למסון כנפסח לניס למון 6על ינסנילpbb9 0' נסקח 6ל6 כוסנפסיגו ימיי לטון נסתקס 6ער , עוי ומוסיף t"Abn כ-צ 3זס 0קייעו וכגל ווילנ6. רא כמס3חו',1
 י כנער לעס יסלסל עדם כל יותל, ענבל 0עכילמ6 ונלסון ערס" עדת. כל )נח( : %סמגילת
~DS*לתססמס 6ל6 כסר שיגו ע5ליס שמסת כסס ינול לעסססאיכסי %ן לכס וקחו עטם *ועל טסו 
 3ערנוני6. 3* יייית מפסח עג.7 ונף יטרלל ע7מ כל מגל לעסמסס 6ל6 כטל 6יפ 7ולומ פסס6פ

 וס גס קממ,3 לש לעס ידעתי ול6 מסול. סיס נערטני6 63 06 ע5ליס  יסקק נרמס :0עלסון
 0ירוטלעי נסס סס ועתיש פורותי למסח ע5ריס סקס נין 7עס יינך נין 5"1(  יתעיירנעמנ"
qb7וטייר, ימכם לואל ויומק נרע"ז. ועאם כתום, נמלט נטחת סיס עסיס סקס 'bw עוי. טיל 
 נסנורו: וס 0זכיל bS 0רענ"ס oa סקלי' דל6 ע6יכך יפוסל 7י(כ6 סך לעמסנ סרלויותל
 כגורס עוסיס *ין כי חשק ל"ע ומעל יקלנ, עסו טותו יעס0 לועל לו 0י0 לעשותו. יקרב)מח(
 יכול יינו סו* כי יעשו, 6על bS לכן פקוע, לייי ויניסיי נו ייק7קו ל* סע6 נכיסגולע

 : יטר6ל כנורות עס לסחקלנ יוכל bbבוטאו
כקוזק




