
 יגשמות26
 י י"ג( (S'DS לסלמס לעס? סעס על מלליס ותחזק כע'ם עריס טל יד נמחק פ" יר. בחווק )נ(ינ

 %ומ6 כת סת6ע%ת י% otpwn 165 %ו ט על יד נמחק נסרם 06 כי סיכוןוי(61
 מפעל 63 יאכל. טצות נו( : תכלים לנלי סיכולם געל נחיק נ*ומ א אין עע5ריסן לחירום6חס
 נחלתו 'ומן וכן י SD'1 זולק bS כ7ס עי זרע, על סיס יומן וכן לגיסי כלסת וסטם יחייכלמון
 כקלסי ורייס ימומ כמיס נע65 ול6 ע*לטי יעמס 5טר סעכחס וכן כקנסי למון ובסס וכל לסתססעל

 סס qb ob יומים פעלים 63וות סם חלס ססתעייס ספעליס כל  למו"ל  ~DD7SI , י~עיק7קיס 073תתח193
 וסות נזכר סל6 לגוס* חוזר סו6 כי ימיי ו3לעון זכר כלתון תעיד 63 ספעל ע"כ 0סעולס, עקנלי53ורתס
 מועל סייחי זס מלסני 7עעקר6 יאכל. מצות : עמס 6ת ויוסג D"D לעיל ע' )ע6ו( 3ל"6סמכם
 qb ע5ס חיוג לרנומ י יסכל ו%ומ ת"ל ע5ס 6'ן חגיגס ס6ין זען כל ע05 ים חניגס סים זעןכל
 ססורונו עם ל6סעעי' 6מו קכ*י מרי רסנך *וער סייתי 7גןיסס ולולי )עכילת*( סגיגס ם*יןנוען

 תחליד Wb~1 6מל לכן י לטום 6ל6 קינו ר6סונס( לילם )חון יעים 3סנעמ ע5ס 67כילתרנותינו
 סג*כלן על רק ס5ווי ם*ין לסורות נמעל נלסון יאכל ומער חזר ,  60יס על מועל גלפוןתעכל
 ולנעת רסוס. 6ל6 לווי כאן *ין ס%ילס מועל ועל מען, bS מ5ס רק יסים bS הלחסכלועל
 קר6 "חי י6סוןי 7ליל0 חוב לגני רק רמות כקר* ול6 סימי ע"ס ם3עי( כל )ו5ס י%ילמסגר68
 : יעסס ל* מלטכס כל ט"ו "'3 לעיל עע"ס ע5הם. לק מוג מיגו קע6 7קר6י 7מ*כל לסורומ כנפעלמניין
 לי לוקס 6מס 1Db וכל כעו סל' נעקום ססינס 3ל6ם %טעסמ מלע"י עקועומ 03ל3ס חטץ. לך יראהולא
סו"

 עי 0'( ל"ג )סס לך 6לס עי לס"י(, (D"D 5תס עי מל נ"נ( )נתעסית  cnb לעי 7ילי, ומלגועו
 י סלך מירוסו כ6ן לך עלת וכן 7ילכון' תלגועו ע"ס( )טס סו6 לכס ע5ריס לרן סלך' לסיוח5לס
 ולוער קורס נלסון נחל 7ל5 וס6 המריס. מל רופס 6מס 36ל לועס cnb 6י סלך רנומינווכע"ס
bSעעגו ססג6ס גס עליו 67סור חע5ך, לימר6ל קרוי 3ססמ מתען 6ין נ6עמ כי חע5ך, ירפס 

 ן ירמס גל לעבין 3רסותו סו6 כאילו סכתונ ועסין יסרבל מל כרמומו היגו כמקח ממעןוכ7*עלו

 , רמומך 3כל מיי נבולך. בכל : ונרמומך סלך סכם עי טסים כלועל לך יר6ס ל6 למון *עלולוס

 וסמפמטותו כולו סיגל טעמ סיקר* עי , מניס ל5י סגנול מען סדיר טעם גל oa נכלל גדול גססכי
 גני נעם פגים7%

 סכוונס I'bb י נגנולך קלגס עתר עגיי סגכי כעו 7יקפליקע( )עערריפיריוס,
 דוק* ליו ע5ליס, גדול נכל *לנס נסגיר ל6 וכן כן. גס סירן 3קר3 ול4 ל73י סג3ולעל
SDעקום 3כל עכיגו כ6ן גדול ככס י לגנולס נכיס וטנו וכעו סבליי סטם נכל 06 כי סגנול 

 מעיר על גס ויורם וסעייכסי מעיל ענו* פסח על טמונת סער סס לזם 7ועס סלך.רסוני
 י"ג(: י"3 )ליס מסעריכם 6סר ומלוי וכן 6ויניוי סער 6מ זרעך וירם כעו ע5עסיוי(ע7ינס
 סמלת מסו* חען ישכל ול6 ע5ס 6כילמ טסיי סענוייש ז6מ 3עטל פי' א. בעבור)ח(

 עע%יס סיייכו ל" וסעעס עע%יס; מסתייט אומות rb טסם לנו עסס מעשי, לנו ס"ססכלוות
 סטיתי 5סר וכמוג סוס, מסל על klsh" 6ת תענית עע%יס סעס 6ת נספיתן ככמוג לעגלולק

 0' טעעס זס 3ענור מ" וסרענ"ן ורפ"י. סל*3"ע כ"כ הכלסיסי לכס לסיות ע5ליס עצלן5תכס

  פמרון עס סימונ  עלילת עיקר D)nb י רסנ"ס וגך'כ סים  סענודס  5ת עוני 6גי עע5ייס נ65תילי
 סכתונ  7לך יוו"ס, כש"ט ספירוסיס ס5ר 6ל ופמנגד ורינ"ע רטש פירום עס עסכיססינוריו
 יצער OtD י עעגס סעקוננ עס סם3ס סמקסלות על לסורומ נגלל ו3עלמ 3ענור 3עלמלססתעס
 צוער כוכן ול6 , 3ע3ורס סעקוס לכל ונם5מי נפסך' תנרכגי לעגור ישער ומעם 3ג%ך, ס'ויגרכני
 מפנס עס לעולס עתקסרמ נגלל עלם 3יניסס, סנדל ים *ענס כי , גערנונ" סכתונ 3סססימעם
 עלמ לכן סעוטג, ססו6 ס6תל ס7נל עס ממקטלת נעגול ועלת זולמסי *סל 7נר לססגמספורית
 ז"ל שערס פוגעת יותגלגלות, ינן ננלל ולשון 0עת6חלי על נעכול ועלת סקו7ס, על גומלתנגלל
 מצער ע"ז מנס לע5ריסי 36ומיכו ויריו ט37ר כסגלגל ליוסף יעקנ מעטם O'pD כמר"מגמניל
 1DDnD יס" וכו'. ילדו O'pD כמוגם 3ע3ור תבער 1S'bl לע5ליס, *נומיכו ירכו D'pt כמונתהגלל
 לכן עתנלךי לעגי פלוטם מנומן וסנט סעכוון, סמך וסוט סקיס כמונת טיסינו נכלי לעסיסילדו
 סנרכיי קנלמ ועל ס75קס, נגלל ר"ל יתרכך סוס 7370 3נלל כי י נגלל לעון נופל ס75קס נתינתעל
 מן תשעל לכן , עותו לסגי י3ככך *ער נעלול - כפטךי מלרככי נעבור 7וגעמ נענול לעוןגופל
 תעא ול5 ס'; יתרכך גענויסקס

~SIDS 
 שקוטר ספ%כוסו כעו DD(7 מעל עס עתונר נגלל  עלס

 כרעות לסיותו לעלס, פוקוס תוי נגלל  לטון עליו כופל יסר מסינר לפי וגס נעניר, עלמעס
 על רומזת וזים זס עלמ מסיס nbr נענור 16 זס גענור ונשערנו ' סענוקס למסגת וכלימננס

 י סענ71מיך ז5ת גענור וכן זולתו, 5חר ענין תקרס 5ו נתק7ס ולתכליתו נענורו *סר סכר5סמפנוקם
 ענו5ל ונוס ~ועימס, נכל וכן כמיי 5מ סל6ומך גענול 0עע7מיך, נענורו 6סר nbr עסונישר
 סריגו ור*3"ע רפ"י פירום על סרענ"ן כתג וע"ע ול36"ע. לם"י כע"מ סו6 כסן זס גענורמפ"

נכון



כן ינקמות

 6מ לידס וסויעמ וכן עע%ח, גמגמי לי ט עמס 6טל זס 3ע3ור וז"ל סו* פירם לכן לדעתו,גוון
 מענויה 6ת עונד %י תעלליס גש5מי לי ט'  טפטף וט  נעגול כי יימר ' כן ולריס גי( ילכוחרך
 סלמס זס לו תגיד כלוסל זס ולעל י כמס מטל כל לס' זונם %י כן על לעטי( ס6על כעג.ןסז6מ
 לפכיו סעונמיס ועלוריס עלות על כי ירמו וכנומיכו עע%יס. 653מך לך ס' סעסס נעעיךלולס
 ס' עטף וכך כך שועל עע%יס, נשמי לי ס' עטם ז0 לגנך וסחת מיעולו טי0יס וימכןירמוז,
 סגם עכע7. נכללי 5יכו ומנך )עת מי סיסי נענור כעו עכין געש גס מסתט נענור עלס כילי,
 ולטוטמומ כמסיק לרע3"ן ולקימי עכוכו. על עיוטנ ומינו קעוע סעקר5 למון ס5לס ספירומיסנכל
 אטי(ו, 8לי וט כצו כי לי ס' עטס וס  נצנרר  י.כתו' ס6על עם סילעת דלן ועל מכתנ, עיניןנין
 סעמוור לרעמי סו5 א ופירום יעו"ם. , )נע5ריט וס%י6גו עעכו עסס וכגורו מנו נענור כייפער
 וימנ )נפלסת סענו*ל עס ספסט ע"י לקרנס וים ע6י, קמו)ניס סדנכיו רק ספירומיס,מנכל
 )ער0*נענסייי( ימרתו ונונס סד3ל עעלמ רוס על גס סוקלתו ז0 ס%למ סזס( כי(יוס ויקי י י"6ל"ט
 לי ס' עעסס עס כל לי, 0' עמס זס גענור טעם ויסים ויכוסו. 6לי 013 נמלם ונסכססיעו"ם
 ווענען, פככסעכלליכיננ )רעל שלכותו ס7ל כנוד וידעו יכילו %ס 3ני וכל נעולסי יטהעליון כנוי סימסלקס סילתו, יקל ויתלון ככורו עעלת רוס כעלול כלופל זס, 3עגוכ סיס פעיליםנ55תי
 סי' ונכנוס 63עוכס למסמנם ס7עומ סמלו D1:b ניעי כי תו'( היך שיר 6ללסערר 7ערווירקטע
 ניישתו ישחיטו תסס סו*, ל6 ויקערו 3ס' כמסו קיטען מעולס כי 63תרס כעיקר כפרותסס

 6ת עסו נר(סנחתו וישחימו כידיעתו מויו פסס , ~I1SD דעי( וים "ל ידע 6יכי( "ערוספסטית
 nlnlhc וע"י סקרן, 5מ ס' עזב כי סככ 16 עוגם עונשו וקין ניגרי יטגימ סל6 סים כיניס*דס

 י ט*לס סעסונסות  דעות נעול סתנרר נעטים, טכעסו וטבעו DSID סל עורגו כסכוייוסעופתיס
 סעסגיס  סיורם סעמיטו קלוס OSIDS טים כויס סנסל6יס מעומתים ע"י כי נעולס, ס' כגויונציע
 עקו7ס וסו7יעו פלעס 5ת גס טסתרי( מטס DW' מחלת נגזרים סעוסמיס סמיו DS1' כל'ויכול
 *על ולכן צליו. קודו ענלס olbc 6מ *לסים ידגר כי סננו6סי טעמת פוס כמגרר סגסונסס,

 כיעססי לעקריים מומס עזנ ל6 כי ססטגחס על לסורומ 60רן 3קלנ ס' 5כי כי סיע לצעןנתופמיס
 עיין. סנר"ס טלו סי6 כי ממדום על לסורומ סירן ל0' כי מדע לעעןוקער

~Wb1 
 מדע כעגור

 כל כי ענו6ר סכ0 3ייו. עעכ3 6ין נכל טליט טסו6 מיכולת על לסורומ סירן נכל כעוכי *יןכי
 נענוב נלסון תכוון וסו6 , ית' עלכומו ס7ל כדוד לסלמס סיס ותריס נילי5מ ליטריל סכעססונס
 *לי נוס )כענן6ר וססיטמי' סדרר עעלת על סור*ס זס 3עלמ סים 0ענו5ל לפי עול וימכןזס.

 ען 3ערכר וכסגנ כעלס יומל 7נל כעולס לגו וטין מס6( נכי סטים עטס ונזר דסירס,ומגוסו
 קבלת לק סיס ל6 לסכים כילאמ סווכוון טסמכלימ סו5 וענודת זה, נטם נקרצת ולכןתמורסי
 סעכוון 3ע5עו סו6 זס 6ל0"י 6מ מעניון עעלליס סעס 6מ ני(ולי*ך לנימיי יס' ככערוסמורם,
 , עו%ריס לסטיתי לי טעסס עס כל כלוער עע5רים, כלתמי לי ס' עסס ;ס יעגול כ6ן, ט6ער3עס
 נעעלס: נענב סיומר יגר גטיג 3ענוכ והצגען( לעי(רע ערס5ננען )יעל זס, נענור רק סיסל5
 סנטוס כלו' %ריס ילי6מ ענין כוונתו )כנו'י( ל5ומ לך מסיס מלריס ימ6מ לאות. ~ך והיה)פ(

 3י7 כי דמ"ז ססס"ר כעו ס7ין' גיסך לך ויסי יטע כמרגום לסולי*ךי ענורך סכעמווסנפל6ומ
 ושכלון, להות לך יביס סו6 י ונפל6ומ נטיס ע"י כלועל חזקם ניד סטימס טסו"ס וטעונויקרם, *רימ* וזו"נ וסול 6לך( כי *נכי עי כעו )067( 6סל מנלמ טעעו כי ))נלמ וגו' סתומךמזקס
 ממכלית בפיך. ה' תורת : סליקך מזקס 3יי כי וגו' ל6ומ לך וסים סכמו' מיעול סלע3"ןוכע"ס
 לעסותו, ונלכ3ך דפיך י( ל' )%נים כלעור 3לנ, טעיימס סי6 ס' עתתמ סענוקסשעתי

 לכן כהן. נמיך סו6 עס 6יל עומר, פג6מ ויתם מיך עלי 3רימי ומט* סימורר גיבס לנדנפם וסליעוי
 סעיס סעעעו מכסוי הכלו לפי כעו, עגינו 35ל )עוני( ס37ור 6נר על כ5ן פי עלמ סטיןכ"ל

 וסחטינות סערך סעעעו י"SDW) )3' 6ים יסלל סכלו לפי וכענין ע66סג36ע( )ג6ךוסטיעול
 )7ייכער סלך יוקל ונעדמ חסינומךי נםיעור נסיך, טעס כן יסולל, סגלו וגזרך יוקר על)וועיטס(
 73רך לחירות סע73ום ען סטיתך סלי סי' מעיני סגמיקרמ 6חל סעקר5 וכוונם געעיש(וויר7ע
 ונמליומ, נקט ע"י ל%0י*ך סטגעיים סככי סיר 3ם3ילך סינט רק עולס, סל וכוננסגוסטנע
 SID~ נ5י ונכל ית' הותך סנ7יל כי עזם, לךוסמנרר

 5מך וכק סטנעיי  73כך רק עונסניס העיכס
 עמויינ 6תס לכן עולס, טל עעגסגגו ופמוניס סנעליס כנפלייס סעניכים לעסומ ססלי6ל73ך
 61311 *ין הנוסיי דעמ עמקול סגסגנים olpn, מס עענס סע5ומ סרוג qb ס', מורםלסינור
 כפו תטינס, עול בטיני( כי ' *טסי טגע לדרכי ע6ד עמננ7יס וסם עומסי למסיג 076ל3ינמ
 עסטגמ וגעלים יימנע פירכי סיול5יס וסנפל6ומ סגסיס 3סגסנומ חסינומך וכגדיל סנפירךטססס
 לטנע ועמגגדיס 076 ע3יגת סנעליס מקין נטעילת כ3ו7ו ותשיל מומו מכעיר *תם ככס ,6יס

*כמומך



 ישטת28
 6מיז, סיפל נעם ינפל 3מיןי יעלת וככלל ותעלך סיקר  עדת תהל ימטיטמ וס"ת%ם"ך.

 קיוט bb 6ותט למייכ פנס סי6 מלוש 3יי פ0יתob'bls~ 0 כי עח%ליס' ט טומרך חזקם גידכי
 0631 ה(עסמע"ס וכאקיס סע7הצ ע0 ס( ר )ועממכן 5מל נפקוס טני6ר ובעו שוריימ"מ

 ע"פ תקלסי סמקת 6פ לעסומ ויבוכו ופופתיס, 6חצהם וימן סזו(י ניד ויהרנו ע"יי4מפונס
 %ופי mben לעעל0 טיכס 0ט3עי 3טכויי (oml פזקי4 נע שימיי 0י5אס כי פט6ר סכ0טס.

 גלתי ס6טטי' ליגע פעמם ססס qb 60ל0 ססקיס לסעור יומכו עמיינת סי6 סייע,ופמפמי
 %6געוו6לעינעל מיס י6ק געעיק וויריעוכנ )ייעעל סוקס ביי כי נמיך ועעס mlb'. לסכלמוטגיס
 ממסי י65 מסענו סנעולס, גיג0נ0 מחילות לקגנ סעגע רככי עם" יפוייט מל* לעיע%ע(,
 סניול עסקיו יני סו6 6נל נעשכ' עתנו ויק* 3ו עולי פ0א 16 עע5עו, כעליו פל5ון obהשיחיו
 זס יינם מעולסי 3כל כטויס טס למרסס געגע, פנויי ניכרי סילומס J)ps יסלסל 6מסוקיל
 מפמלמ SD לעעת ממסייט ית', געיכיו זס ססיטמס עעלת ולסגם סוס, לעס כמל06 ססינהםסו6

 נמיך(. 7נלמ 6סי כ-י ל"ז ת65 תכי לרעשם מסכל. וכעלי סעגע עע7י סייס נ7רכיס נסענו7מו
 6'( לבנקוק י60 ומית ליב וייני כעו ס37רי ollp על נס יורם סיס מלס כי תקייס, מירוטו מסיספלח

 ס-ז( כ"ס )ס"6 ערך וימי וזע tD1)p לו ים הציון כיג י4פומי4 כלכ"כ יוסי ותכנוס ללטשישסיכומו
 ס'( י' )יסולע סזס סייס עי טס היייו עא וקלוג ותלנוס(. רם"י )ל'ם לסוכרך קיוס כמןרעעו
 כע60ליען(' כעזיהן )6יס סינר קנין על מיולס לך, 6סר לך ימי וכן מזען. נסעסכס ס7נל קיוסעל
 י, מורת ~D"p לעען ס, תוית תסיס לעען ועעס לנכח, 10* הי"ו וחות כ6ן, תיאם מלתכן

 וכלל געושים(.  ווילסס יייכעל 6לל0עררן, 7עם לעסלע דא "%קע שיאן ,617 )י6עיעומלנומו
 מבנומו מ"י( )יסעיד מליל בנין ואמו כמו כשף, כ6ומ ויעיון לטוף פספסת גיס 6ותפ"נו
 נקיםיס Dt'D1 סכסף' כקוף bS סירם"י מףמ( )סם מכסף ול5 5רממיך עקב. כלנלכיהמלנון
 *לפיס 73פומ , כ"ו( 6' )כר6מימ כיפחמיכו 6יס כעמס שו. מלי סין וסיתי4ת תרשעו ל"ו()6יונ
 עוב 6ל6 טניס לעריכת סוכמל 7ל6 רנומינו .ילמי גי( כיס )גטנת ו0כ0 5'( ס' )מס טותועכס
 וסחטי3ומ ייעלך פכין סכמו' שיסמא יעמס נ"ל נפיך, מעותר פן נסיך' 0' מתולם י0ול0,נסעיר
 ז6מ מילמ ס' מוכס סילם כלכ"ג וי4כי4 סילול. 6נל סול6מ על גס 77י כירך יולס מי,נלסון
 כלס כתולש כל 67ימקט עפך תילמתן י"6( )מכות לגומיכו 7עמ כן וסין אליס י5י6מטמלטס
 ממלין ע"ת נוס סקייס כי סינרר, 5גר על עמסע" גסיך עלס לסמא נורך 6ין ונ5עמלתמלין.
 וכל יצטוות כל תקול סל6סייס 60ינריס סי(ס סעום, כגד 0ר6ס ועל סלג גג7 מזרוע עלסירס

 , וסמים סתורים עול ממפ 6ל0 כל לסעג7 ולזכרון ל6ומ טממלין סיסיו , י4מנועוס וכלסעמסכות

'DS1מעיריי על סעיכי4 סמורי( סוקימי4 סעלגומי ססנ5חם ינקט סוממותו סגע מ% פס76ס 
 לגננו: החסנתן י5ל 6מל פסטל מעכענו חס נסיכו, גס ני4 וסעפק י(הולס עיון %%ותי4
 יס6 6וינךי סור ממגע כי נפי )וועכן( סמאי 06 כלעס כי פלת למלם 6ין יביאך. כי)ש(
 6ל6 , סמלן ציית מלוי ושיכו נגוף ממלויהם %וס י4ס שסלמס שנקמרו נטר וקיומתתמלין
 ול6 כעו לוי 07pD סעספט על עעס כחיגת ס" סנ6 סעטמט %על יעןי כעעס סו* כיעלת
 שיתמרס, עSD 0 ומסגי סענרי פס על עעס סר5סון  )7ענן(י *לסיס 6פל כי )וופל( קרונ כיכסס
 סנסנילס זו מלוס פסס מ'( )3כולומ ח"ח שומך, 5וס לכן ל0ני6ך ימ' מגל5וגו לפי יני6ך, כיולעס
 טיכס וממלין מ05 מלוס נס שסנגר כן, למרט 5ריכיס ס'( )מסיק יניתך כי וסיס וכן לקלן.מככם
 הכמג 3DID וי"ג י ממלין סרי י"ל 15 קיוסין יטומע פגי )עיין 63רן מלויס ותיגס סגוףמונס

 טס מוכית העליי ל6 בושה. תפיה )יג( : פ6י( נכוכיס וסנריו י סתומסת על מתפס מסכחת%,
 6ין ו6ס , דינר סוס 3סס למרותו יכול מלעיס עטר טוס סמפור סיר DbD לסקלי bSbל0ספיל

 )גכורומ נסוו" נכסף סכמים מסקים פן תעוב זס יסים bS1 , לכסן דמיו ונומן גסווי מורינו טסלו
 D~WS יומס תמ7י4י 3סס למעל ססס סק7יס ע7ל6 רוקי ל6ו 7טס לרנותינו טע6 וגל6סי"6(,

 ככס יתנגע פן לעעל0 כסל6ומ לך סעסס כולו כלופר ההצחרנו. יד בחוק )יד( : נעפר3וכססו
 סינעי מקוום כמי 60' 7רכיס, סכי על עולפו כוסג סק"3ס כי ונחוקותיו, בתורתו לע173 עליף,מרכל
 וסנ' פנל6מיתי פיסל ס6לס ססקיס כס, ורע סוג מקכליס כלס ס6ל5חם עעי כל עם נוסגוכן
 וף4נמל6ות סכקיס מן ומזפ לנמלסי לו 3סל 6סל יעקנ זרע עס כוהלי כן , סעגע פסכךמ לעעליןסו6
 י(עעיס כל ע3ו7חם, עיכי סני 076 לנכי 5וס ס6ל0 ססכטגות סחי ולעומת עפנוי סכ3ויוסכון
 לעניו פייניס ימר6ל וזרע ופרעיסן, גס נכי מ5א שגע ויין פייותי מגעיות נעווים רקמייביס
 על עעי4 וסכעקליס סכתו3יס ממוריי pD' ו0ן tovb טל יעמו עיקול כטגניס ופעמטיסגחוקיס
 הכלופל ולעעסת ייך על ל6ומ ו0י0 כשעלו למסקרתי סתסלין 6ומ לכו כתן ע" ולסוככםמס;

 סענע, פירכי o15DnD 7גליס על לק יונק ל* סלעת ע"7 ממ*רמ למון כי tD~bDDS1לממעיט
ולכן



כז ינשמות
 60י סלמס ו0ן מפ6למי נעלת 3כ"ק ממו6ריס 6ל0י' חו7 על ישולש ונגריס גניניס ל73חכן
 ניד חץס6למו 1bDb, מסתכמי 31"ץ כעי וכליו י4עקנס וסנ' ולמפ6רמי לכרוי נ7כמ" סועיםכגדי
 פסן י4תסלין טיכס חדל וכעלו עליך מנום סכרך סנ6על סתסלין ויג' ומעמעמנו, קיפל ניס%י

 6מ לעלוי מתוייל 3ני רמיי ולכן תולמ"י וגופף ס' עם ok~n פוריי זס הלפום כי יפשלומפת"מ
 6נל על טכיי4ס כ6עליס חלוע יי סכין ייהצ ירכה. ע4 לאות )פו( לרמס: נמגנש למקשט

 מסלימי סילק ועי 56געהש ס' טנ0 מיי פפת סו6 יי מגקר6 ע0 כי 3סאע, 36ל 5סז כל כי6סזי
 קנס, גקל6 קו73שי וקלע" עראק כקל6 טסו* ס56יל עז וטילך וינסס ידי נקכ6 סיד סטת גמלט3ו
 מסליןי 0גחמ ענקם ו0ו6 זרוע כקרט ולעעלס ס%יל וען סיי, מקת עס סעחונל סנהי4 0י6כי

 ממלין למס מנמן ימ' ספקות לסכי ימלמל מזינין מעכסות b~rxn סלנ, כנגר 6101 יד סל גרסוסייוע
 ובזרועי מפול פמכפס כחסי 6יו3 ס6ונר עעס ס6מל 1Dbn מס זיוע סכקל6 06 ור6יס י3זלועומיסן

 ס"מ עס סעמונר ססו6 עקנ0 ובעל זליע, ו5ס"כ לעעלס עסוי מכתף ען סתסיל מסגר,עקציו
 ף סייי לפקת טלסיס מס ויועל , ב763ס 6נריס רעעם עוכיי פסס 06לומ 3ענמ סנינו ונעסע,
 פסת עס סי(צתוגר ל6ל זו 3כמף, ו6לגע שרוע, ויטר י נעלסק 3' , 3קכי4 ו' 3561עי %נע3כל

 סעקל6ו שמין 561ע מבכסו כלטון פיסק כלסת גליי%י אסון קל6 *ל ולסין קערנו נקלססיי
 אן פ 1% סיפליס 31ע0' ייוטי, %לסקי ע על ע"ע ומלגס ייך 56עי % על הילעיסמכ"כ
ovbסטוק 3עקנ לניח )ע' כזיון ענייג ט טיר(ג עפני עליו %יליו סכי וימן 6רנ3ומיו על קש 
 למון ישי דף צעככין 6גרו4ס, נקטל ל"ז כס" חיים קורת וגעגע סנעויס, תלועו התסקסייו

 למניח 6ין ספקונל ולפי לזרועי יד גין סיס ססנ7ל טנמ63ל וקמל י7(י נקלט סק3ולמ גסזכוכי"
 על למלגס ס6ץ וספ6ס b~p? 67ער ייך SD ל5ומ וקטלמס עסו הזרועי על לק סיד עלתסלין
 6בר י4מטס על גס יספט על עלס 6נל י64ממימ, 0קנל0 פסך וט כי י 60נ7( ייינער וסויףייך

 ננו03 ייך SD ל'0( )ענחות מערו ולכן סמלן, על שופף ועוף כעו , )מינעל( 370ל לנוףעלעל
 עמעל 6סר סלק 63ומו י(ממלי4 לקמוכ ייך על ל*ומ גוקסרתס וסעכוון ייכון, לום סי3יע וכןסיי,
Psולאפסות, : יחויו מבלעיס וסק3כ0 י4כתנ ו3ז0 ס6נ7( 7על )ינער60ל3 ומרנועו סזלוען וסוס 
 blht מפלין )דפן( מרע"ה וכש טועמתך, עמורגס עליך חרום סירך י וקטוע מנמש יומווגע

 סיומו 3ו ליעלות יזו על וסיפן Dlb ל76ס סיסים יר% יזך, על ל6ומ וסיס יד סל פחסלס ,לפייס סיעמך ופפסי מועלם 073 ר4תוכס וגלס0 במפיר. 3ך 6טר יסרבל כ7"5 טועפומ, בקרון וע"אממילו

 כל לעיכי פיסקסט עי 3ס' וינקותו בפנתו גוןל יוכס כ6ם טל ונמסל0 י עולס טל עלכוע3י
 כל ורבו ע"ס עסייסין ועיניו כ63רפי ורייס סנטר( טפמומ ויאע ; עולס לקלסי ענד סיומווימפ6ר
 ירום Sb מטף ופס ליס( עכמומ וכלעס )עמונל מפלין זו עליך גקכ6 ס' סס כי סקרןעעי

 וכט'י(י מרנוס ע"ס 3' )פיכס יטימון מטיפו Sb י'( )עעום ימסק נימ 6ל q'un ול5 כ"י(י)יסזק*ל
 סו6 6ומ לממיסן, 6סמ וסוכ6ס 6ומ לפלח נריף טעמומ רעלת ול"נ 0ננו6ס, וחזון ער6ספעגינס
 וכן יעסקוי י6ותו ותרגום י )6יעווילליגען( סמ%ומ ענינו ל"ד( )3ר6טימ ס6כטיס לכו אקומענין
Sb63מטפט, 5ל עמורגס 6י( )עמלי מו blk~1 ס6רעי קונ"ך 3סמחלסומ כ6ן טטסומ פלח געגעו 

 %וייס כל SD" לקרל %סט %וי ענין ולעעסוס nlbS 3עלמ וסעכוון סכיצגי כפי 3ע3רילמי"ו
 ולי(ני4ינס ל3ו ועםםנומ מ%מ לסעוד עו%ס סלנ כגז סי7 על 3סנחסס י 5ל0 3מלסיותסכ6עליס
 פנעועו סגפונרי למענד (DD' ולשוי לטטסומ יסים סעום נגז סלתם על ונ0כתמס יס'ן ללוגוכשוס
 על ל0ורומ וסעיפן b'tD 16 ע5עס וסלור'7 סס"6 למכפיל סלפון וע7לך יס'. לענהמו נחום" כלעס
 פסלסלך כתו ,  )6שעל56?ףוויעיערסשלוגג( פעולתו מזרם וי4סמימ מעגומו על ס0ו5י ממעליתנסך
 גפף ענזרמ סיי' ענין וג6פופ" וכן ן מוני7 מטלת עעלטלך וסוכ6מ י4כליס, 5מ ויעילו עגזרס כש3()יפעים
 פ0ילמ וסול6מו ס( )6יו3 6מו יסגס פגזלמ ישו( )יסעיס מסגטגי וכן סמעי7י, סנ6וףוסול6מו
 נכספי עט לאס( )ענהומ ל"צ ישער וס6 סמעי7י. סר5וי לסורחת ישייף סוכמתך כ6ן וכןססגיון,
 טעעו 6נל י טעפומ סנעלמ סע5עימ ססול6ס על כווכחו שין גלול כלטס טחים, 63מלקי מתממיס
 Sb סתוי 16 שכטס 16 מכטיע למון לסכות י4מור0 כחרס ראפ )כע3עכ3עגליף( 7%יימ ססור6סעל
 עינז. בין שלעוס: נעלת גיכ עכוון ססו6 6ר3ע עיפל גס ab( ילך לנו ל0ורומ עעמותילסון

 כ"י( )וננלס ובערו י רופק מינוק טל מעומו עקום קיקה ז0 עיניך 3ין tffs) )ענחותללחומים
 נין כונסעען סעסונע 6מל וסולכיס תכעיס מנלי 0ענזיס סקר6יס זרך ס"ז פתו על מם"ללנומן
 5ופחיס סר6ומ סגייי לפי י"ל עיניך, כין מולט ס6ערס מס וללנומיגו ; רסיס )עאם פרטעינין
 שיצנין 5ל ופונים ע5ונס עתחלקיס DbI"( נממל0 נ0מ5ס7ות ושלכיס פוח סל 0ע5ס עןויתסיס
 ייס ועל סכמות סוט פועלים ומס עין 3מ 5יסון מוך 6ל ועגיעיס סעיכיס סמי 6לו0סע6ל
 0נס סנמוסי עמכעי כנויע וסרטסי עקורס עימס סס כי סמום 5ל וסעועסיס סעל5ומנתעסיס



 יה יגשמות27
 סטרטיש סעינש פקור נין כ"6 ויגגלים, סנריש סמי5וגיס סעעש נין עעין נין סעטון6ין

 ויולס )16יג(, ~mb 5גל על יורם 3סול6תוי עטומף עין וסם סעומי ומא נמול כרמיםכשיגס
 עיכיךי נין פעם ולם"ז סיטועס. עעעי וכן סעיסי עקול סמא סריסי עץ כעו ומסורסי מעקורעל
 ולעעלי4 ס"מ ען סטער עיקרי עסתמלת %נעום 7' כלומנ סונומ, עקום וסוט י סלקום עקול3ץ

 כץ קלסם י"י( )רקס קר6 התישער )6וינעכוו6ור5עלן(י פיקוס( ד"ס L-~b '3 עירוגין)עמוט'
 נפקוס טייך לי כי וסכגליס סכר6יס סעיכיס נין יין עיכיכס נין ילמון לסד" ירססעיכיכס

 עילס וכן קרמם. עכין לס סייך מפיל סעום פיקוס וסוט ססרסיס עיגיס נין *גל קרמסיזס
 ע6ינריס ע7נל סטינו עוכס עפעמיכס, נין 16 עיכיך, גנות נין 16 עעיך, גנת נין למון6סו

 סדעמ: וקיי סל6ומ מלותי ימסכו כשסר סעקר*י למון 6מ נחמר סעקונל ושין סכר6יס.סגסעייס
 ו%שמ ימ' לבוכו סת6עתות ססוייעכו ירוכס עע5רש, יסרתן 5%ת 6ער ל6 נשלח. ויהי)יו(
 ולמפסימ עולס לתירות ע*ל5ו יסרבל נכי 6מ לסו5י5 מרעם ססוכרח מפועל, 5לסוכתו
D'D5X1, נעלס סעכוון כפי "Sna לסורות סכנד, ען טסו6 סלע"7 ומנוסת פתומס גסי"ן SD ססלומיס 
 סיגסט ידע כי קרנסי לנני תפק  6ין עתפ,  פן 'Sb~D: 0553  נלסון פיוטר סיס bS  מעניןחס סנימי 5ת  ויספרו ס*ע נטלת כעו לחזרסי ססי5 מסלימות SD יורס סקל 37נין וסמלוטיס,סגעוריס
 ס"על כ.)נ וכעטמ"ל מעסי ינכס bSn כדי יגמם פן 3י6ול 36ל לקרוס, סררך יוליכס 06סעס
 רשוי 5ין ישער , י7ו 'bSD nSD כ7י מירוסו וגו' ושכל ידו יסלם פן וכעסו ל"מ, bSh 6עי ו5למן
 נכרך סיבכו 3עס לע5ריס טיטונו סזננגס למס *תן ל6 כ6ן וכן סחייס, עתן שישכל סזעכס לולמת
 וס67גט ממפם עכין מעיקרית סור6מו 6ין מן פעלת 6חי מכס 3וס 5ער וסיטנ )רס"מ(.סקלונ

 bWD ומוסס בעמיי, ס*ססר מלקי סכי על לסכליע הייו סבין 73נר עקופק ספנוס6)מיללייכט(
 ועניעס סענרת מסרס ענין סי6 סעיקרית ססור*ס 5ענס כי ' סמן 6יגכו 6טר סע5אות Sbמגיע

 מעולס סקיצת נו וסעכוון לפכי, פנית 5וי3יךי מגס פניתי מנימי ען וועגרייעוכג(,פיעגס6לפוגג,
 : כיכט( )ישעיט 3ל"6 ומרגועו סכוס5' געיגי מיטב bSa 6מרמ פעולם ועקירס סעונעמשמת
 יינל וסכמונ קלי(, קים ויוסג טעו וקפוט עד מוכן ססס כי ידענו D"5h גי הול. הג')כא(
 סולחו; נסס כשן כקרש סעל6ך 6ער ורס3"ס יטרלל. עם סובך ס' כס כי 075 3כי כלמוןכ6ן

 מוליך, כעו יול* לפעל סולך עלם ס" וכתי3"ע, קדעיסון, ונ37ר 61"ת טסגסעט; לי(רמיקכווכמס
 סמי' סם7ס ס?6% וכונו ע6ניד, י 5ני *ונד הרעי נעו ויו"יס עו"ש כסס פעלים לטהרכועס

 ומעם , ל"3( )ימזק5ל *וליך כמען וכסרותס י6)נר סעס ילך עטרם נספעיל וכן סעדיהלר36"ע
 ססולכיס לקומן טס טו6 למגיסט עלמ rutDS1 לרוי'. ונלע"7 יהד נלי קועעיומ, o)nbושולך

 ע'( )כנילעי' 5מ עלת געקוס וכלע"י סיסי Sh סניו 6ת כ'( 3' כניו*ל )פלרטר36, ק7וונסנר6סוני(
 %ס ע"י מודיע ושמ"כ ; 7'( )איכס לעע7גיס ס6וכליס ס'(י )6יונ כעס יסרג לגויל לירעיסיויקח
 למעול סעור על תסעס סניפיו כי ענן, עעו7 ע"י כלוזיר עגן, נעעוb"tD 7 טלפכיסס 6תסוליך
 פ*רטל6נ 5יסלען עיסרטע עערוניטטעלקט, )עיי, 3ס' טמע יסר5ל ע"ס( לקיטעיםדגר

 לסנחומס ססלטלכו סעיקלייס סיו נעמכי( ר6סוכס ססולכיס כי י וושלקענזיילע( 7ערפערעיטטעלעט
 פסלך מעכן 531עת לידס. סר6מוכיס קמרי 73רך וסולכיס כעמכיס עעלעס סל5מריסס וסעמכססירך,
 לפכי רק יסרבל נל לעיני סיס ל6 וגס סיס, עד למעמו hSb סיס ל6 פע~יס 553מסלמגיסת
 עעו סכרית וסוכרת ועעך, 6כי וכפליכו 3סתפללו מעגל מט5 6מר עמס ממפלם 6ך ט3ססיסכ3י5יס

 ככתוג 'Sb9D, ניס כל לעיכי סעכן סיס ולסלבס ע6ז ל"ד(, מס6 לכי גסל5ות 5עסס עונך נלכגד
 ססו6 לכטומס 6ער הדרך. לנחותם עתעיסס: נכל יסרבל נימ כל לעיני ס' עכן כי פקתי()חרפ
 ופגע סין יק7ווכו סל6 י סססק7 ען ייו על %ול טסעתכסג סגסגת דופן על לסורות ))גומסונלסון
 זו עס במקנך כסית 5פל עוולתו; עונכם סיס 5לו לו סיקרת חטר מסיס עכסול עכל ונעלטרע
 חני , תאני נע5תך ע5ריס; מסועם נמוך סכגס גונקוס ססיס qb כזק עכל סעס סנדולגחלת

 מתקלס ען נמעל טסים 63ופן ס37ר סנסגמ עכיגס סכולם ו7הניסס מכחס יסריס תועםנ%קמן,
 סיט , סגכוס כל וסספיל 73רך סכעוך כל לפס ססגניס מכנוי עכבי תועליומ נימס וזפוספסר;
 געכילסכ"י כי5ימ5 וטעמי סרג יכס ול6 ונרד עטר עליסס ילד סל5 י לפכיסס ועקר3יס כתסיספכרי
 ככגסעיס י 33י"ת נגרך "ער bSTm מכוסס. )נרעעפם ננ"י ויקעו נפ' ישע ונתלגוס נטלמל"מ
 נפונס עעמן סו6 לנחותם כי לפטל 73רך, לסנמותס ניועס עע~סס סי ל5 מעגן עעה י"ס()ע'

 5ננעכעסס aD11 יען )6יי(כען ושרגוע לכמס סדרך להם סיסים וסטעס כחס, כף על6 עו3וכמת,
 : ע6כען(15

 עסינו ז5ת עס גע5מס יבעלו כשל טלחס' סו6 סל6 ע715 קבס וס לסון העם. ברח כי )ה('דש
 לכתם במלי להוג 7עמס סיס סל6 על כבער ו6ס י עעג7כו יסרבל 5מ הלחגוכי



כח ידשמות
 , 13 גככקו ל6 עדיין כי יעיסי סלמס דרך 3עדנר ענרס 9Db' ימונו טל6 %  נתע נסס יפש,נ'

 ועדיין יעים, סלסמ 7רך ע5ריס נמרחקו bS עדיין סרי t11tDS רסיס ט5יגס מלגיסו עניןוע6יזס
 ירך סיס לקכומ עלעעקק ריסון יוס עסלך סיומו מסונר ו6ס 7cb~ יום דרך blb יולכול6

 י כיום מרק*ומ עטרם גינוני  6דס ופסלך הילין ק"כ לסנומ )נרעעסק 3עכילמ6 כת"ס יתשסלסמ
 סלמס דלך ועוד ר6סוןי יוס 6חר תיי סלגיסו ול6 יפיס "nDS טענרו עי מעמינו לעס6'ע
 תרעעקח ריטון יוס פסלך 6"כ 3עי3רי ויככבו מעיר עמתועי מי165 וסייגו מחלה יעלו 3עינריפיס
 6סר נדרך *חוכניס יטלטל םסנו נר6ומס סריגם וקער t(W'b1 )ע' מעגין ען *יגו ע"כלקכומ
 כלפ כי 1Wb וסרקת לצרות. רק לז3ומ כווגמו 0ימ0 ועל* 37רי 3ערונ0 גוסס כי יורם זס 03ימלכו
 6מ%, נזורו לכן מס סכלו ועקלנ מרף נחם ת6יתמ טחול ויטו3ו ס)נדנל עק05 גלמו ילעססעס
 תעוקל ענינו כ6ן נרם כי עווור סיימי יר*מי ולולי ע"כ. טעד3ר, עליסס חגר כעניןשעונו
 סילמומי ותקטל סע*סר )ריגעל( נריח עעגין מערריגעלע( חעלטסעלרט, )פערסליקסען'ועקוסר
 וכמג *לוך ים לטון מוך Sb י"ס יספך פסס *סר סעמוז טסו6 0חירומ פי לפני נחנומס כיוזס

 תגדל נין ממנומס ותקום סחירומ, מי נקרם ולכן 5ר עקום סו6 סמפיכ0 ועקום מירום,הנקלט
 ומטנ י ע5ריס תגיל טל 5פון 7% סעתו7 ע"6 גיס וסוף 5פון געל למגי ונפרט , מש ונין*ימס
 5פון ענעל וכן לידס ילחעו סגנום ונעקל כי 6ת7, כקיט כולס יסרגס נגקל ססו6 מגעקוספרעם
 וסערך, יעין טפוס עפלע וכקוס לסס 6ין כי נו ולסט3ע O'S לירי רק סליטס למס יפיסול6
 ל3ס מפך כעעס 3רמ ועעס עכגעז, 7ער )6ין וכלו6יס ונקוגליס ס0ס נעקום חתים סס0נס
 ותילו 1WD כל על ע4-כלו. וכפלושם )ז( ל3ס: נטפך כעו ללל'ק ססו6 ק"6( )מסלים עעולסגוף
1WDt~י )רע"ס( וממ3ולומיו גמכעמו 6350 3סל מלוי 6350 מוקף כל כי )ולחע0י עלוע7י סליסיס 
SPDWIסלי כ6ן 63 מלסיס Dtb11) פסיל ומן נזירים, נזיר ען כעו 303"6י ל0יומ ר6ויי 20"* כי 
 בלמי לעלתע0 יו65יס ם*ין יודעים 6גו 6ין סכי ן לעומר 0ע6ער 531עמ 3"11, ריס כת"םמסיליס
 ו6פ7 6מי כל על ע5ריס סלט פלעס ע0י5'6 6רז"ל 6ל0 יעקנומ ויר6': כעס; נכים 1635מטלי

 מלת ימרגוונו כ"3( )עצלי סלסיס לך כמנמי סל5 כעו כ6ן מלסיס סס ליעסס ויסירעיטר*ל,
 ס' כעו מינות, D~D תסלם יעסלי וונוסייס נעליס ססרנס למי סס סמל ]ויט )דריי65ך(ז)נכין
 סגזכר יטרלל על )נוסנ כלו על ונלחם ולד3ריסס ; סלסיס[ כבלס ל37וריס קר6 לכן כן, אכונו5יונ

 ערוונעיס יסרבל *גל ועג7פיס ועחלפים תג56יס 0יו ככ"י סמלי  לויפיס סע5ליש סכמסיוי4כמונ עניי 3עכילס* צערו רמה. ביר )ח( מקורס: )נספט גרור וי"ו סי6 ומלטיס סל וסוי"ולמעלס,
 3גרוגס 6ל רועמות כע"ס סלו ססעלמתס לעי סמ6רמ מסלם וגדולת ט3ח סיר וגומכיסועסנמיס

 כי 3מו7סי כעו 3יי עלס כי , כ"ס( )יטעי' פל6 עסיס כי טעך 6מ ו*ו07 *רויונך 6מ0 הלסי ס' ו6וונרוגף
 )עש רער4 3יי וימורגס יערים. ידו, עמס כירים כע"ס וסלולי סנף מויס ג"כ סור6מו ייסרם

 )פ' ע7*על זס פ4 6עמוח על ויורם Sh tltlDL1 ע% ~ומ וסוף ד*גק(יסיר4עס
 עסע"

 רישרש 3י7
 ופרסום גלוי רסס ני7 פילוט יטיס ו5ס ע5ליסי כללעיני

 ונמ'"
 ליער ויוסיף ע0 6"כ גלי, נרים

 ריויס וס*ל"ף 5ר'" חחמ שול T~nP כ6נ גי להוציאנו. )יא( ~bK: חד 601 50 ע5ריס כללעיכי
 )פערג6נגעגע גסלס כ3ר סעתס נעמו מסוס על לסוכומ קעו5ס ס50ל"ף 61פטר , 3"ע( )ריס 5רוי'לסיום

 סר6"ס סעור וכגל ערס'"' ראיתם. אשר כי )יג( : כעם"ס D'b' י6סנכי זס ויוגעםגעגענוארס(
 מזימון, די כעס *כי 61"מ , ל* 3עלמ וי"ו *ומ רנס סיום, קוים סו6 תלם לסוקיף 5ריכיסדלמירוסו
 גר05 ויומל  ללהיירן  רי"ר "ע"ס *סר נעלם כ"ף 6ומ ססוסיפו ויסקס 7חעימון. סיכע6 לרוסוכמינ"ע
 י *מלי כי ונר ר3ומ4 ניגרי כעגלגל וסמיעומ, 0סטמוומ על כינוי כעלס כי עלמ )נפרסיסססס

 4טג6 למרי מרגעוסו לכן ולי%יוןי טעם לגתינמ 6גפי', גמלי כי עלמ וימ63ל *לח"' כייעסמעי
 חחר לפירכא תצעק. טה )סו( : וסריס מוענת כי לשי ע"ו ויגס עע"ס וויל( )יענן כעס5לי
 לעעלסי ססזכיר נג"י 5עקמ על חוזר טסו5 לוסל וימכן גקל6; עעגס מוזכר טל6 עסnSDn 0על
 סכעסימ מעולס סול*סס סחין פעלים ים כי סרייען(, )ליססעסע לזעוק ומנים מעזור pD5nופי'
 סעכווכמכס 6ומיי bS ontT 3יי עעלמס 6טר על כעו מעולסי סס3מ רק נעזזנו מפועלעי7י

 וכן סק7וטסי DD')W גרעמס עעיל0יגרעמס
~Db 

 מנס סחוסי qb ל"ד(, )ויםלמ המומס טע*1
 0יו לטעון ונר5וייס וסומקיסי 13 יורעש טסיו ונסני ע"ב סנ3לס, 7373 ע5עיש שעלש סיול5

 ע"י כי 5ו3ערייפעע( ס6ע )על D5D' פעל חינו ח"י( )3ר6סימ עמס 5סר מנקר ו3ן וכן 13.נמפה סו* פומס וקינו לעמוס טנידו עי כ"ז 6ליסס  גט סעעטס נמיממי" לכן סיכר, לייפומבוריס
 ל*סמעח )5ו3ערייטען עמנו פעל רק סו6 וסוס מכער, Sb וימן נקר 3ן ויקח כע"ס נעמסנעלו
 כמכועס מעסכן על5כמ נלווי לעטם 0ג*עליס עטיי' לטונוס כל וכן כיזומו. *דם סל 1mSnע"ד

 מעליס 5ינס כולס )נ"ני כעקפל 0עוליס לעלס וכדועס טולמןי ועסיס כפרס ועטים כגוןומטוסי
עועים



 יהשטת28
 סיס 0על6כס לעזם* סנ5וויו עקננ מעל רק שינו לגוסס הכשעל ועסיס לטון 5ע ומקחת,נויק0ל כענושי לנ חכעי עם נ6%ל כא זו L~)blns ייו סלם ל6 ו0ו6 ע*הצ0 עמס bS מטס מ יעאייס
 ה( )ורש ס3עס גרי( 6סל 0נימ וק למשסען(, לעלסערעוען DP5S~r )דא ומרנועו DDS"''סג0
 סו6 וכן מאייס ספלים bS עקנגיס מעליס לק טיכס )טס( וכול בית כגיתי נכף( סלווסיוינן
 ולשנוע לנטל (olb ורסוס כס כסיס וכן לעפנד. צומקי סו6 ויניע ת"6 ס"ט( )ויסג עומססיס
 מיסר% על 0י6 סס5ז0ר0 גו יאכל ל6 ומכיל מוסג כווו עעכס, יפנפנו ול5 עפעולס מנרו6ת
 *מ ועלקייס עלסכימ יואסלס ג"כ גו מנכלל כלמיס כרעיך D1rn ל6 וכן למעי עומס יניםסל6

 , )זעלנסיסשעינש ע5עימ מעולס כוללם מפסס ונלמ , 37סנמ על5כס כל תעמס נ6 וכן , גכלססיעים
 על6כס עסיית סקסן 6מ עלונים מגדול 6ת סתזסיל וגו' ונתך 'וכנך 6מס ככתוכ עקבגופפל
 ימלו יחס נימו ויליד *עלו ק"ו( )וגיגתומ סילדנו, מכים bS פ" נמלך  ילחכו ל6 וכן לטעי(')ע"ס
 גרעו , %וגדא ועסיס יסככון 5סל 6ת וווזס שעור(, פ' )ע' ישכילו נ" קרי S')bW, 0יל71גימעו
 6%131 0רעמ גלעם נטעוס שלע"ס רבותינו וכדעת עע0ן מן סטכנו ל5 טיסכנו פליסןוטנגו
 יסליל סעפקו ס5עקס 6ל עקיס תתן לנוס י 6לי מצעק עס כ6ן 5על וונז0 עכס(, 5גכיגוסני(
 t'1DS לסתם% %יכיס יסר6ל 6ין לעסם 0קליס 5על ר"ע 67ער Y'WJ זס לפירום וסעיכיס ;5לי

 נשריך טס מטכנ ל6 זכר גובת ווומ במרי נסוף עע"ם יסרבל. גני ל5עקמ תיעק ווס ונשער0קנ
 ow)n עה( ת5פק ע0 טפירס לרענ"ן כן ות65תי 6ונ7. נשרעי מנ5 כי ונמ' 0זס סג7ולנכלל
 י יצק קליעם ו3רגותיכו לגזרים קוף ים לנוזר גזירם, למון קל5סו סעסולל ובקעהו. )פז( :%פוק
 )טי(יילען(י סינר מלוקת nnbc כותותי סחי נו לסלן סים נקיעס נלטק ימורס סגחרסוגעל

 ושיוך וכעתוק סעמ על טס ו0ו6 , עס*ל( )3רוךי ונקעומ סרים 5רן ען 3קעסי לשון01סנימ
 סיס ל6 מת"ז( סיגולה ע0 )לפי כי סיס  לירש נטעמים נדע וסוס ססניטתיו 0טטחיסעס6ל
 יוחלק שמו רק לפנייתה סי Dp3 ל6 כי ספועק, מתמים עד שעליון עסטח לגעלי הכלמיס י"סעי
 נראי מלכו עליסס 50רן, סכי עס 0סווס olc עי 35ל 0יגס0, ען לעעלס גנה ס0א סריסען

 ותלנועו ונעוך, עעוק סטם נקעם יפטם ותלול גנו0 פטנעו טסו5 ס0יס ונקע0ו. ג6ןועזר
 נעגול bS לתלו עכלו קועו עסס ל0ס 6על ל"ג( מ' יל"כ )5טמ ור6 , פנענפ( 5ול עם)ע6כע
 ומעל ויעגימו יס נקע סג5על לסייח נקעי( תעס0 עטי( סני( לסגינו נקעי( סיס טיעס0עד

 ניס קלופך 7כך ותפי "'ע( )פ' סלמס מכעת ננט וכ68 ע"כ. תרד, ננקעס כנסעם ת"נ()יטעים
 שלסני נקפ סים עעוי ונו'. ויסע ונף ויסע )ח( : עסנ על6 כטית 0י0 0פעוקומ וסע5ו~תסוף
 0עעהח סני וויכח ונ6מליר(ס ויעמוד עמכיי(ס מענן עעוי פוDD11 7 ע6מרי0ס וסלך יטרללונחוס

 עסיס עמכם נין ספקיק 6נל יסומל ל)נחגס 060 עעו7 נין ספנן עעת מסמיק ול6 יע5מליה(ס
 מסיס לע"פ ס6ם נעעוי 6ור ליטר6ל ופיס לע0נס מחנה נין ובמסך ספגן וימי 050. עעויוגין

 עעס חס לשהם שסל ל0ס יומו עסקיק בעגן עמוד 0יי( ול6 לעע3ס * ט0י0 עמיע6מליי(ס
 י לפניסס שולך סיס ל6 כי 70רך לכמומס סלילות כסקל ל6 *גל 0ליל0 למס 0*יר כי וקילס 6תויקל
 ונין עסיס גין מעכן 11WDI ללילות כטלר יטרלל למני סופך ס6ס עעוד סיס טילו כי זסוסיס
 למטס יטלטל ס3ט ועתיר 5מרי0ס, יבדו 1bY hS1 ל6 וסע5כיס n)ss עעסריס יטרלל סיויטי*ל
 כי שמרייסס ו0ולכיס מענן עמוך 'Sblb עמכם 6ת לואיס שעסיס ותיו געייתי רב ייעכמקוטין
 : יעגץ( י(עעוויס סני סטטק עפני שלייחס ליקרנ יכולים סיו טל6 6ל5 ספנן סמוך 060ר6ו
 וכיהצס, נדניות ימס יורמי כעו ילייסי לסון ניס פסולך על יסתם נכ"ע הים. בתוך ויבאו)כב(
 ירך על "'ק נקיפת סיס bS כי רנ"ו, כע"ס ויגש לטת ושעל , ויריו לטון %ן גס לופלוסגל

 0' סגגיס פשו סוכניס ססעיס סיס D'Dp,p כסא סי(מייוס לפסוס ס' ססלי5 5ס כיסעפורעס,
 טמי(וס ען ו0ח3ק סיסי טסת עס 5קד נכסוס טאי0 עד לעעלס וגסך עעטעו עעט עעע*ותו
 מתסוס כ0נס6 וסגם עליו, לעפל ועוג הלולס דרך 0י0 וסוס ויגס, נריר געס0 לעעלססנ6

 סמיןס כשטל עסח%ת לסכקע טיס עי מחרכו וגגו0יס עעקיס נלי קלוקל  ירך ה0י0לעעל0
 *ל ילבון עגעיסס, וכפי כילכם כמליס סיו 6לו שעכס מנעי; עכין חס חדטסי ינססגיגיסס
 0טא 0סלי6 ע"כ סיסי שמת Sb ולקמול לפכים וכן טכתח7ט סירך ועטע6ל עיעין סיסס6ריס
 כירכם, יגיס nnbDS ול6 ע6מוכ D'1DS כסו ל6 לעפלם סוסו ממסוס ע" סגננסו O'bk~Dלעסומ
 טיפוליך o~p לוח ערי ז0 ו0י0 סחדס' סדיך קוי עסט תכויל (1 על זו וגעלעו לסתיס כחלו6ל6
 כסם ייתרך 75י לסכי ו0עעי7ן יצננסיס סעיס 6ת מ05 סוס סגפלי וי(לומ מללס, כל ניס0'

 ע"י גי כבו עתיו קעו כבליס לסיות סעיס מעדרך ולע"מ סלילת כל ע35ן על עתדו גספועות
 נקיפס ל5 לעפלם, 0מ0וס טננ0 ממיס סדרך נר.ימ סיס 0נם מעיקי זס יוכל סייט עז0;רות

 עז0 רוח שומן ח5ס סגס6יס ט0תיס 0י0 סטני ו0סל6 ל0נקעי סייס מוכרתו נמכרת כי0עיס,
וסעעיין



סט ירששת
 סתירה על4מ ועל ע6ליסןי טנ3קעו נפפל נלסון 0נקיע0 גכתנ0 לכן נטנעאןי ילו םל6וספעיין
 %ף סעריי(ס על סנךפ*יס ען לפיו כעו ק4ו עלס ימי 3לכ מסועוס קסתו סכמוכ קערלעעלס
 וכצנעי( ען השק, קליח0 כעו ק14 עלה  וכן פרזלתי וקפץ  תרגמנו מעג ועף 0מעייס,על

 וכעמס ניהם וסיומו לעעל0 י(מסוס *ליים 3סוריס סכוללמ זו כעלס סכמוכ נחר ע"כ ,מקמיטי
 ור(6ניומ ימי נל3 %יס דרך ור5יס סיס, ען סטורת 0סטמ סי6 ים 3ל3 ובסון כינסס;נריח

 וסמך לעעלס. ממסוס קפי( סססמ 6או ועד סממוי עם מסוס סיס ען פעלית סמטת עלסולכומ
 יסר6ל נו ועגלו לעעל0 ליחס קפס מועל ר6נ8י מס. ממעל 7ר"נ יגונות ע3רייס* 6לסלפנלים
 ו0ל3 יס 3לנ מיווונות קפ6ו מנ5ע' יס מל מליטו 0קמס י פיט נעינר ונוזיל עכ74. י ילטערו סל5כיי
 עיעומ יום סלים ו4ן כסן מגו ס"מ p~nbs שפייטן שעל נינססי ימוט ומלכו 6יס סלסליםו
 סיו קילו וישל. מ'( ח" ליסע" )3פ" סגר68 נסס לקיתי ל!0 דועס סעעומ. לעירק מגומליםלעו
 סעיס סיו וקילו מקרקע, עד לעעק0 לירי נ7ול טורם ליסר6ל ל0ס סיס לגעלי נכלמין קוף יסעי

 לכן ננותן וכילל נלעלע מלול סיס כי לעלומו סולח ל0ס ג"כ 0י0 ועסיינסין פסן כווונם6ריס
 י סכרן עס סוים מעים טסיו ונקים עד יס סל גנינו למגיסם נקע וכסל6וסיו מסיו סם"ייאלים
 סני עס סמוים טעים 6נל ועפת5לס, עיננינס מוולס כעין לגורים וגזכ נקע סגנוס ממלקוקומו
 שננוסס, סעיס עיינו לפניתם נקעת וסיס וז"ם יסר*לי גני דרכו ופליקס קבת כעין 1DS1סמרו
 נימס סיס נמוך ננ"י וי163 וזמו סטלכמ, להפיסם 6מ ע5ווס סעיס ונג'וסן כי3ססי ויפגרוומח"כ
 סוך 6ל ונו' עירים וירדמס י(מחחוכיס, סעים י3וסמ על סייגו גינטס ותער סעיס, ע"מיסרס
 סייכו איתנו סיס ויסח סיס על ידו עס0 ויט סחועותי תוך סעיס ינומת על נעי סייכוסים
 ייסלק 6ל6 כקמיי מתועה כל נמללו ול5 ליסה 6מ7 מגיסו כד כעו קעו 5סר סגכוסיס0עיס
 כמיג לבוק מכיסם כמסמכו לכן לעקועוי ססנ סו5 סיס לסוך נוטס 5סר סעלליס מסוריס0י0
 חים נדי כעו %נו עדיין יטלא ככג7 מסיוג יכעיס ונחולחל מחלק 6נל לקר6תוי כקיםועלריס
 כך אמל וינסס כקן ותעל חויה(, לי(ס ויכעיס סים נסוך 3י3סס כלכן יטרלל ובני ספעסעוד
 לעיס סייכו סוף ניס טנעו כמינ ו3עפלמס מלליס עמלת דלך -ך ס מנח סעח7ל עפכי סיסנמוך

 וגוער, תספרות קפתו גי כעו ס3%י סלעעלס י(מוינוס מיינו יכקיעו מסועומ אח"כ ונסססלעטס
 ס*0ינ !o1ilha 0~ הלכו ילך לנוט סניי(ס סו3 סמכו ל6מוריי(ס סעיס סמנו סעיריס ריווכלסל
 S1b לכסחם, כן גס ס3י י"ס יטי6ל טחולי ילך י(עלליס מלסגי סעיס סייגו ויכקוי סעיסוימונו
olpnSסיס. נסוך היגסס סלט יטרלל ונכי הח"ז כתיג לכן 0עיס, מנו ל5 מולכים יסלסל מסיו 
 3ין לנעצי ס7נר י3סומ 7סיינו סעוחלי 0י3סות על יינם ינם מס ביבשה. תה לחרבה )כא( :עו

 ועקועומ וי(5תאיס ס*געיס כנון סלסלן מלסיס ססטחיס גס כולל חר3ס ומס ענסון, גיןע3פניס
 כקרה ננלוי פעין עיס סס bD'1 כל ענמון ויחסים ענפגיס לעיס ססס ו7ווויסס ומטיטסלפה
 : )לסיס( יגט0. תעסה לנעתי שיינם אמאכ חיני( 3ממל0 טס א- עמס אדים לוס לזני( וחלשי(
 סטעעו ו"'6 סעקר6, לטון על סיטנ עסייס3 זס וקין י ומנטף( ל6י" למון ימלטוסו וישקה.)כר(
 נ03לו נומס וגי6ותס ועכן, 5ט עעוי 5מ לל6ומ עיכיי(ס 6מ וסקס ע~ח מסח sb סייירכס

 כנחלי עלכיס עחגרי גענטיי ועגן 6ט עעה טע"י טידעגו סחיי ול"כ 3יניי(ס; סעסועס תנכסעשי
 ערדען לערע6  7עע6 ונעעה6 י606 נועליו עלימת לעירתי bDb'b7 געעה6 ככמי83ע , ובכן6ט

 סקיסין מלגועו קיים ס7ומומ עמקוסי, סנורך מלגוס כי חנטם, לפון ויסקף לפלס נוכלנריין'
 פקו סוקממ ס70לת מעליון סקורם ססו6 עמקוף עלס ועזם יפקיע טרפ6 כד4 עלסקייומי
 וגו' וימקף טעם ויסים וסקמינון, מרגועו כפיו 6מ p1DD11 34(י ג5 רם"י )כעשס יומוכעסיגרין
 ערותיי ההם. 1Dabi): עלריע'ם פלוג )על וענן 6ס עעה ע" עסיס עסכס % ומכסמנט
 6ת וין ע6ה ג7ול0 עסועס נעיל ט יי ומסי ט( )ט'6 נפלסתיס כעטן חלאס כעיני ויטסוימכן
 וסי6 י,כעיס עלריס עיוי סס מלמיס עיני ו6ותס , O'SIDD, לי(ס ויסמרו גדול ועי עקטן מעירהנסי

 סרטי 5עגס עפכיסס, יגרס *סל כפעלו ויירטו יסלסל סר% כעללש 7' עמס 5טל סג7ול00יי
 ' עימס ממין מזכירי( מסורס ורכס , סטחין זולסי מולי טוס 3סס סיס ל6 תסורס ססזכילססעכהם
 סעעני לכלכי וסטסמי( סכלתן על נס סעס לטון סמכו וכנר )יפים(* עילס ערוי ג"כוס!כיר0
 עמתויס' ע"ו כחי עס ו0כפוליס ולמגיס, לסעס ע'( )6קתר וכן מלכי, 7תלגועו נ"6()יכעיס
 07263 במעלס נעמיס למס ססי0 עע0 יימר סלנ0 סים מעל עלליס עכסי לנותיכו סנ7ילווכנר

 וכו': לקו סים ועל וכו' לקו3עלליס

"( 
 6"ם6 וכן עיסין. ול5 עימין מי83ע הים. שפת על

 עמס וכי יתם, כי נפסס 6%מ ויייי ט%ער כעבין עמים bS1 ולמיס bSb סיו עסיס ל36עכילמ5
 יק לשל 0מ6ל סס עת עלם 6ין לסי'! עסס. ול6 עמס 5ל6 סעיל7מ( עט 7נלס )0ל6נימס
 ו*יןעל מעימי(. גומקיס כטסס סיס טפת על עוסלכיס מומס לטו כלועל )סטפל3עגל פועלחינוכי

עפת



 סו ישמות29
 סע5ליס Db ל% סיס טפס על 6טל מיטייל ולם3יס ל6נשע כפילוס יסלסל על עוסנ סיסטסת
 : מנעת י4עפת' ען יחל י4עפקיק ס"ק עימס תיגת למפסיק סיס לYb7 6 ניס, וסנופחעסיס
 כמפ% DIDDS מנידו גו סע6עעיס ניי סגסמון 610 לנלא סקנסס י%4יכ0 בה'. ויאטעו)84(
 ל6 לי, יטעינו לob 6 כנון 6עס; ססהי יגל 1nlbS 60עכמ כא6 קינו DSS"7 וסקעוכי4 7נל,לכל

 : )לל"ג( ויועיסס ליגליסס6עכסי
 ני4 עקוש כ"ג פ' לנס וכסעורת עעכילת6( )לטשי ג55גע %מו על6ין סיו t*sw זה )ב(ט1ך

 ונעל טע( )יסעיס טכ6על פעעיס כ' 7נל טוסו 6ועליס 6סס b~Sלעתיד
 TDb כל מענים קוף א . 11Db D"D הן תו'. 0' זס ויוסימט לו קוצו זס מלסיגו סוס ססו6גיוס
7Db1נ56נעה עכ6ס rb1 פמיייס נזם כותתם 6ין רנ'" מע"פ כפסען, 6ל1 יגריס לתפום nSw 

 סמסס סלאמס י4כוונס 6% סכ3י6, ימוקש nSDW סמנת על ימרס וי4מכעס סססגס געכיןסמפסס
 עקום ואין מכעס, תעלווצמ ניגס וים סמאש ס37ריס עיע ע8ס. י0זק5לי 067 סל6 37ל סיסעל

 י4לועז לכבוי זס Dsn פר4 לשי ybD עסכל כל יויס עכ'ש געסנלמי סעכוון DS' סריגי%רס
 לשע , ויטב )פ' עכירת פסחכר א עלת כס% עעעו S~b י עינינו כנד סעוע7 יכר על)7יע,ער(

tbeעעס %ן וכן פ"ס. )פר60נען( ימרמרו וגונם סינר עעלת רוס ססור6סס 0זי4( כסיום ויסי 
 ילטיש ניפעיס סם וכן , 6ללע%עיגער( עיין 6יזט )6ללערי64נען ע5ד וכסך רם מא 5לי , 6לי"ם
 ונוס וססנס5ומ. לועעומ זס נעלפ סעכוה ו7ווני0ס 6ל0 נכל לאסיסי זס כי י ונ"מ ונמסליס יזס

 עמס ז0 י זס ינ5 י זו לעס )נזס 51ת ויקנל ז0 ינ6 ג"ג( )עכ0ומ %וגרס רנומינו עלעמכעעט
 *לי זס טנ*ער סקל'ס זס ופס, טסורס. ח5ת 7כמי3 סמורי4 11 זממי סריסי עסס ז0 כי7כסינ
 י ססעוכייס יסמנו כקמל נא כוצמס וטין YD. קכימי זו עם 1nblb יטלטל 6לו צ, לעסולגוסו,
 רוס ייל6מס זוז עזם ז6ת זס ע5עס, מעלות 6נל ססני5ו, 3עקל6ומ סמינומ 6לו סנע165עעס
 הנמנתעים טף4 ולקו 073 מפסו קיע6ס( פיכס )קוף נע6עכס מעונן ג'י וצו וימלוכו. 70נכעעלמ
 י סע%מ מן כעס Dbt לעלת טעיפסיס כ68( מ' רגם )וינך6 לרנוסיע תע65 ולזפ ע"ס*טי4,
 לט ועין , וי4מסיטפ סמפטן רוס ישטון nbr בעלס כי ע8ס. וקרנסם! עפסר תרועס מנםעילס
 יסע פירה , קרניה 0%ן ערי מא מפחסה. א"1 % : % ע%מ עעעלת נעולם ימרסחסינומ
 סיעעו 0על0עסי להעליס ל6 ס( )קי4לפ זו כוונם על דע65טסו )דפנ( ס%סע על oaעלחעס
 הבולסך כס סי יטינך. )ו( : י( יד )פ% סס למעכו כי זס ועעכין י גטרמו ע5י נהמונו6ין

 חין 7% 0א טיפוח לפי י הקר וגנורתס כסס נ"ע ריס טפ" סקר יעין ויעומס , קע"7()כגת0ליס
 5עו כי , מס רוונ"ן כע"ס נניעץ נמס ס6חרין ננו 6מ יפקנ קר6 ץ ולטונס ניעין, %0ענ0

~bip
 עלבון כתי, קוני ען עסס וקניו שוני, %למי ל6 6וניסי עלחס 36לי, כן ולאל מוכי, כן
D'Db9,יפגוש ט סיעין כי י4סוזקז גן *ו סמא 3ן ככינין טותו קל6 ולכן 5היס, ולקין 6הי 
 י יקר% 6עותס emb סנךws 16 פגיו כל כן כי 6עו, מקרקסו נסס %סו לקלוס וולסוסס%סס
 076 נן על יעינך, 6יט על ידך תסי מ'( )מסליס חמס עעכ. עגנולס, לעונם oa~n %15ופ6
 6יט וכתינ"פ  tbD'p7 ל5ונ5ת ויועיד וגכוכתך, כחך לו סססמעת 6יפ יעינך b'b וכעס לךי6ע5ס
 ועעי7מו סיגל קיום על טיפס 6ען למס ג" דועס י11ץ טס 631עמ ל". יקיעמ6 גבריעינך
 פקר יעץ ויעינס גזע( נלי קמני )פס 76וג" ר' פ" וספיר יוונן. 6עונס נימך, וגמען כעכיןנמקסו,
 ג'( לגזיר וכ"% כמקפו. סיגר קיוס וריייכו סנועס, ערגי ללסת ירצין כי בקלי טנהצמסנועמס
 לזכי6ל חמשם 4%ס, ענין יעין סס נסורכם ים ערני דגלסון הע סנועס. סק יעץאיועל
 וכעשס י(2מי', 5סר סעקוו0 סאן ומא סי,ל0ס לקן כלוער גגו"ן, סיונין לקן לגורלךומעעו7

 ניעין, צום עניני כל ק7עוניע בערו ebnDS t~rS1. קן אים ליעיכן קן 6ימ סיג( )נסנעכ7לסנ"י
 נאדרי לפפלס: יעין b))b סכי רפכסע(י )7יינע יעינך למרגם נכון ובין תססי. וניוסדוסיוהן
 סס ולע , נכעיס סיוסגי געייכומ, סכמי עסי לנתי כעו ימירס סיף7 סלמון נעלי לדעתנכח,

 י לנעלי יפיריס 6צס  וליעמי ימיותי. 0יףד נכולס עוסיני, ורקיעי )נספילי ווגניסי קי'צ()נמסליס
 ונמסזקי' וקייפים קנהציס סס טספניכיס ולסורום מוברים, סחוס לסיוסס 6לס נכל יורם מיו"דכי

 ונוען 670 פע0 על גס עסעעומו סיס לרבות, ר4פספיל למנם, סעגניס יבער ו6ס נו,נונמו6ר
 וכביימו נגונרי טיסיגמו עענו סירת מופפמ ע"י DJWh לר5ומ. ועספיל כנוס יוסג סו5סע7וגר
 %ע מהייי. נו סק3ופ לקונסו על סיכרו יובס 3כם %דרי וכן ים', 6ליו מעידי מ6כ סו5נטפלים
 , 5ה5ייננעסליגקע( )פכיי0ייע, יפולסו ססלומ וסע7ל י ועכרת תונק עכל סספסיומ סיתמו ר י י 6 טסיליס"ס
 ע"ע סטותי עס וסא פל, סס סכרן וגמונל %לור, 5ר ע"ע 7רול וקר5מס ללורי עעכוומכפל
 וסימם, פפטיומ  לאסון  ושהל  רירם סס וכן גפליגיפ(י )פלייעק וסכלת %נק 3לי געולנספסיומ
 עלפון 76יר ענין כ"כ ו0ו5 עליון לעכנ יכול elb 6י1 על5כמו לעפומ קילוס סוס געקוס לוסיס

אפסיות



 סושמות
 יגר, על לכופו יכף זירמו אין ועכונ 6וכמ עכל ובמולק ספחי סו5 כסו לנוי סעיספטיומ
 סיכולם כנוי על ונין נערוס' 76יר ) 3כם חדרי כעו מחק עמעם סיאנס רפוי על 3יןוייועל
 וי76יר מוכרי יגריל ים, עסיסי 5ייריס 76יכיסי נניס כעו עעט, לעעלס טלין ערונר( כעפםעתעת
 וי76ירי למון עלים 6ער 6יכותס ע% נס עמס. מורת כעו גע15פ ערו3ס נעלס מורר( קיןלמי
 טימת7ל ויותל Sh", נפטו סככם כפי ססגס ו706 706 לכל סתטסיע סגמורי(י ס6לסי סכתע"ס
 ויוסר 3ס, סיפוחם נפלגות גי7יעומ 37ריס עכועס ולסמפיעו )ייתאר qlpln מא סקס,נר(

 לעלועים לננו מירי מוך סכעתס עעעינומ למניע עמנ3רמ סי6 גס, ע0סגמו *מ סריסטייגק
 י )5עלריטעוכנ( עערכמו ו*קול ס37ל קיל מנירת על לרס"פ רען סול6מ אויב. תרעץמכעס:
 טט3 ער ושמכרכת ססיר  וכתילקל , ולקמול למגיס ולעעי( לעעלס ג0לקיו עקושי דגר כיןגסיפ
 סכילת סיידו 16יני טרען כ6ן ועזס ף; ס 16 ר6ס כעמס ס5ע% וען לעעלס פסיס עטלטיס
 סג5מון ועיקל 77%יס, ען וסרכנ 63ע5עי ספרטיס סמלטיס, אסריסס %נ6 3ר5ם סנ3וריסנייע טיסיסי סיוריך ס5ג6 63גסי סקול סו6 נעלמעס מעיקר כי סירס, וקלקול ס6ויניס 5נ6עערכמ
 כסוגו מולימעו סנלעעו וכן גוקפמ, סולו כקש. יאכלסו )ו( ולסמכו: סתור זס לקלקלסו6

 ולסופגו מנסוג סרכנס על יורו כי YS1 לסעפרסיסי כוקסמ סויוי"ן 6לו כל וסטעעו,תנאעו
 טני ועגים, סכי גנימס, טני וססע7י, סהיוr,,wr 3, סוטת סלכ3וס 5מת גתיגס לסעעיסלסלכי3
 ייו 6ת IX~b וי60 כעו ורניסי ימים סמכות וכן מהצם(, לו6 63סל 33סל )כע"ס זו"כנומיס

 לטון סו6 סקלי ולסי יסיד לסון סו6 סכמינ לנפי , )נ06לי( ייו סחי 6מ 1x1b ומעך ,)נסעיגי(
 ידו ויעי וכן מס; כנתינתו כ*מ7, סנר6יס סתיס עתן זס י(ם5ס7ותס SD יורי( זו וסרכגסרניס'
 על לסורומ סרנים על ימיי לסון 630 געכילמ6 קערו )גימרו( ימשיל סס ויפן וכן6עוכין'

 נתומפמ %ן סנ6יס ספע~ס כל SD נקער ככס 706 נלנ 706 כקים כולס מסיוסמ6מ7וססי
 וטעם סי0י7, לסיען וסוי"ו כרטיס, לסיען מע"ס יגיס, עאיי מוככ3יס מירס לסולומ סנ6ויוי

 ו63ערו נססי מעוכם סעולמ nycnS כקמיי נמם3יס סס כקלו יאפיס, יא6מ7ומ גע זוסרכנס
 לזם יועם 6מ7. 5יס סיס כיילו 6מת ODD3 6מ7 נלא סכ3לעו עורי( סאים 3ו"1מנוקעו
 ססיו"י ק"ג( (otbn עועי לכלסקולם

 סיקולן נעוריכי, סעעטרכי "ייכי תמלו6יכי וכן ימלס,
 עורכניס סס 6לס גס כי ול"נ , IIDSO' %ומ דלך רק טיכס טס סעסנליס %1עת , יתריססיים
 עשו כפס לככמ סעמוכר 737 סס כי לע"כ, וסיוט לנכס סו6 סעף ועיני ענש נופיםעטני
 לננס סא עונך ועוני עונך וטעעו עונכי, לכל י(הולס 6ער לכן ס', 6מ נפםי כרכי י 6לי'גיערו
 י"ס סנפם תמליטי וכן סעוגומ, נעמו ימד נטומפותס כי ס)ני3ר נוף מסא עשו נג7 עוט ,נפסו
 עגכם עוככנ תמלוייכי, לכל סרוסי כ"כ 6ער לכן נופם רסוקה ~blk ולסו5מס גומי( ממלוטינ"י
 נפם 6ל כי 1ע"3 ענכמ עורכנ קפאו( )סס ע~כי נמל לענומיכי כפסי טוני וכן כולס, וכןוע"נ
 ונקסרס לפכיו כנוכסת Sb" יצנר סק7וסס 3עע ס%ו לנוהל יכיסליס 3מוככי סס ותעל , ישלע)עו
 וע"נ, לנכס ב"כ 5נ:ל לכן נמטנומ כ*ממ וסים סו6 וכתלו עעכס למתפרי יכולת 63ין גסגססו
 לעיני גס סיו סנו%ריס וסעופתיס סס5ותומ ולפי ילוסליס(, עיין (b1T 6עככוי לערער7וונס
 נספטיס *מכס ונקלתי כעט6ס"כ סלעת, יכילו לעען סגיי(ס למועליות נסס סענוון וסיסיסלסל,
 6ער לכן ס', 5גי כי ע5ריס ויצפו 63"ע ועוממי nlab' וסרנמי סי' 6ני כי וי7עססג7וליס
 די )מזריע עעכדרס3"י ס7נריס ועקמייען ולככמ. לזו"נ גו מסיס נמוככי ועופמיס 6ותוסמלס
 ס' נמנע כ7"6 עלס סד כל6 6ל6 וכססו כפמי עסו כתיגי כפסו (bD' לטום כס6 ל6 6סרת"ס(

 6ין לעדנר חון להלעס עוע7מ 53עת מסים 3גוכסמ 6נל כסט. ו3סייא וכו' 6מ5מ7 עלכם ו7ו7ננפטו,
 : וט על סמכיהו ל6 מלטון ונעלי , נסס"ם ול6 נרום ל6 מונ65גי4 ל6 לכן נסי נוסג יוקמוטסת
 ולסרטיו ססגטעסי 5ת שחיקו , קצען ען ונעיעל וינע"ת פוען, ונעיעכ 5"ת אפיך. וברוח)ה(

 טטולס( וויטסענדען 7ייגעס )וניט עקריך לסגקס DbS'1 ססלחמ עזם קרס מרוס מפיך 3רוממירוסו
 כתיג ע7ל5 6ענס ' ומ'"( )לס"י ושוגי רומי נססי עסס מעלך נפשי. תטלאמו )ט( סגכון:וסוס
 ע'(, )טס עורו נסכום כתעלה ט"ו(י )5יונ חוגלה יועו נל6 ינן לפרסו ימכן יותל מעלקכנפעל

"DDתענין גפסי. 6ויקריטטען(, נעליענען )כ6ך ומהומי %וגי כפי הכלימונו וטעעו 'כלימסן לסון 
 קרקע ססקפי6 ע5עו סרומ 63ומו ברוחך. נשפת )י( כנסמך: עננים וההלת ננפסוי סריול6סוכ
 סרודפיס לכעוס גססת ג16ליס לעגור ירך וגעסססיס

~7abS, 
 יפוכר סקדיס מח blk~l י )רשים(

 : בעיוררך 6ערמ למרגעו 5ונקלם נטת לוני י7עמי ול6 , קיעך פן 3רומ n)Db י3"ע וכ"ח ,למעלס
 גור6יס 37ריס יעמס 6ער וסרפ3"ן יעעטו, פן תשמיך עלסגיי יר*וי סי' לם"י תהלות. נורא)יא(
 13 *מוז מסמור סגטס על סוגם עתנו 5סר 6ור עמרט נורם עלס ולרעתי נססי עסולל סו66סר

 טר"ל 76יר 6מס שול גדור, גטם עתאר ית' וסוט , עטלס יקכ5 גו קרוע ססו6 וסכלי , גלטס
טסיה



 סושמת80
 6'( ('bbptn 0כור6 סקרם נמילי היל טס "לגחו )%להכי(, ע"י טל 16 פן %ע ש%א
 ופתר3יס ממגילים ימ' מסגסיו ועעעו , כ6ן טל5 טס ופזם חסרו, כלמכותו כור6 3"פ ל"מ"
 סכטפתסילקם ער סמכלימ נעלי סם  DISDD'1 מנס ~D'SID געל Ds~n כע7מ טל* עיכס לטפלחעי7
 לעין סכלו נסלק וייק-יק יפייס סיקתכל יותל סחי 6נל פכחותם, הולכים פתפעעים יגסלקפכס
 נססמכלומו וירעי ופלל ססל6 ויתטלmSkw 6'1 סיומיו 6וכ נלגנו ויתנע ימלנס סגמל6יספעטיו
 ומתגמל סמך טנמיו 6ול וטס סכור6חי יפעמיו סכמתן למול ותכלית קן 6ין כי א9, פעמיוננעל
 ילדם ותסלמך הנחיך נעול וממטגן סמקמכל יחס , 6ול גלחם 63ולך ספסולל ט6מל חשלךאפייי
 , מלייעעען( 1tSib 6%3 )עללהכעעט mbn גולם ויתולנס עליי' וממפח ~b7DDDs סדם 6ולממיי
 סנלכס: וזקת נטוף עפים סכיגס, נלוי זס עליו יצפרו רדל וכן כב6, גסזונ6 סג7ול, סמורךוכם"6
 מסמס וכא ו7ופיסס, ימועתס נקריס עעתס וכן פ6ימסי קסם 6יפמס איסחה. עליהם תפל)מח(
  וכיופיסס כטעמי רטע, יסועס, יסע' %רמי %לי ענינסי לסםלינ 3סחס מא מוטפס מספותטנ

 פעגסן יומל מיום סל ענפן נדע ס"מ( )נ"נ טמרו כי , לפרכו לנותיכו ע7גכי זס ויגל ')רו'ם(
 כיון מקפוי ולסנ7יל לרנות סא נאות סוייף 6לס שיין %פל וזס 6ל 3סן כקמל מא עליותסל
 לו כיתן ול6 כתמלתס לפאי %ין ססו6 7נר כל יי3פות י'ק 3ילוסלפי וספלו במסונפי 79DDbל6
 לייווז' לס6ולס  יכמינ ויש הכומי(י לחכות טעינתן, למעיל מ0%, למוץ כנון נכימס b"aכימן

 סחויעוכו לסקולת(, לסעיס יסוט ע"מ מסלים רנף'י וע' מל05, כיסס )שיט טפל סלמסמוניי
 וכרומך וסלוחי סמוך סו6 ג8פ ללזם זרועך. בגדל סעכין: לסג7יל סו6 יאוססמ טסהלגומיגו
 כפו סספוס ננסת מקוב סו6 כי 5זסי ו5ע 1עך, ננהל כפו וסו6 חסוך סס טסות 16סגלגלי
 כניכן וטעם פנ7ליס, נכפול עתיסי כלנות י עפים 3כמונ כפו לסו" סעעל ועיין גפכעינקלוג
 ענין ותמעמו. תניאמו )י0 : רל"ם . לייגע( גר?ק זין 6יס מיין )ווען ולועך מניל (9Dbזרעך

 כענין , למעלס וסרי למטס ערס עומס וקגועס נטוע כסרם רגיס ימים נצרן טיטני חזקםקטעומ
 נטועים כפסמרות וכן , כ68( )ימעיס 6כן ובימוי טמיס לכטוע ססמיוי וסכן הטעמיו ז'()ס"ס
 כטע עולס ומיי י(תורס, ג3רכות לוסל 0גרכומ לפקירי כטמל33 ומזפ pltD ,DUp1 6לס כלטסעס
 יפות, 3ל לעולס חזק נקניעות מפיד סקייס ענין 6101 0רוסכי מיי olbi פגךס טסתורי(3תוככו,
 מלויים סייט מלזו ופספס נחן כי וקנוע prD 5יט א ונס טפן פוגגך סרדין י(נטפי מייסמך
 ר(סקיר6 פסייך ירמס( 0' )3י(ל סל לי' קר6 36רסס נ'( נן'ע )יתרו 3פכירמג"י נחלתך. בהר : תשיי פננילט
 ליזעי קל6 יעקג נעלפ6, כנעי פ6ן לכל לקנל6 ספקירbwp 6 67 6תר 6וף bnSD3 כנעי פ*לכל
9Dbלי6 סליקו 7רנ6, סי 7כל6 ע"ג 6ף וניס סל 7"6 הלסיס. 3ית כ58 זס 6ין  יכתינ נים 
 גנעלם כ6תת6 עפסון לעסוי ליטרות 3ית שפוי, מחוס ל6על6 6ת6ן כי עפין לם6ל סל י6יפן

 סר לס3מךי וגו' 3סל כ6ן, ססזכיר וזמו ע"כ. נכין, על (bt'b עלייסו ור3יע6 גת7וא חד3ייור6
 על מעתית 63 ועד. לעולם ימלוך )יח( כמלתו: יעקר עכין נף( (S~S ילאיט ע" לס"מ.ו3ימ
 זס 6ין מתתיסס וענעיס כגועים לגג ונרי %מס רסעיס דרך לואיס סעו מעמהן ו5ף:מתק, נלי תפיי מעולס 6ת ומני(יג פוליך ית' סו5 י(פקל6, ועעס ספקופות, 3כל כצרכו מפיל,מסוס
 סגסנת מסע וסו6 לעומס סטנעימ לסכר(גס סברן 6ת 3rD כי נעולפו ססנחתו ססרע פ%לילם
 סכפמו 6יכי על פיוסה סו6 7%יקיס ויסורי סרסעיס סלוח גס כי ~tblk כן ל6 עלי,כלכוסו
 : ט%יקיס סיפורי qb bS סרטפיס פסלומ ל6 ני7יכו 6ין וכפ6מרס ושמוסוי סעולס סגננתנקצר
 ג6לסי0י מרמס עכין מרס, תפקוס סכקר6 ולופר לטעום יכולים תייגו כי סמה. שסה קרא כ! עלמנ(
 ספקוס שכקרט וכמו , עליו ס0תלוככו פסס לוח 6מ וע35ו מספלו ע8ם "נ(י )פ"6 7' סי 6תפליי
 כ6ן 6ין כי כן, כקרו ס3ו ספלים נפיס ע"ס כי סווויע לכן ופלי3מס, onlpl עיים הצלינספקס
 ועכיכו 5תכעפו, תרגופו וילונו. )כד( : ל Sb ותתפללו עיי ט3ו כי ותלונתסי פליס ויאכילפקוס
 ופליתי(, רולקס עכין זס וטין קלסי 5סל ניגר פלוס סויפו יצור ל"י סמסט3ר( סתנלותללמאפ
 וי(תרעופהז סמלהס 36ל 3פכיסי מגיס וכעטם ומסוריי דין וסניעמ וכעען עופן 3ין וכא סס 6ל0כי

~yb
 6ועויללינ )זיך כך, כל מסורקפת צלמי ו5גיע6 3סס6י קלם ינריו ופו5י6 כרעען עם וכוס
 ממסעים ימר6ל סיו יפלו כ6ן ונפכילמ6 ס'. ק7ס פטם %לי מ"י ה'. אל ויצעק )כה(5ייגע0:
 )ונרכס סיס על לסניך גמרעפנו סיס על לפניך מטענו ועופרים ס3ספיס Dk")b לסגיופמסלליס

 ופל מררי, נפי כעת טמאתו פיט על ומסודו טמסרטו ממיס, על 51'ל טום סא סר6סון סיסטעל
 ונבוס. 6כי טחולי( נטסוק טס"ס ולפירם קנליס(י 6ין ספנלי 63פלס סיס על טסתרעמופס

 כי פז0 נלעס ס'. Sb וישק ס%פל כמלס %י וכבוי( ממסי על וילווו סג6מל נפלס %יטמולס
 טמ6 וכפו ס', % ל0מסלל ומזלו ומרו מיי כמפו ססמלהגו 1DbD ילעס, SD מחל ס' 6לוילעק
 ז'( )7גליס 6סל ונפקוס המחלה* כל )כן( : סעס 6מ ס' סכתם מפס על מוזל כקמו 7DD1קל6

יא



א טז מזשמות
 טיייילע( (Dt)tb עקטיש שלקש יכריס, עסכי סגוף סרטנת כי עסיסי עדוי צל on~hמא
 מזלות ו60ל כיס עס"לע( )פליפסיגע נוולייס ועסלקש  ו7ועיססי וקלועות ווצ5עומ גיייןכנעל
 סגחליס, 3מלקיס עספם7 סגעסכיס ~.olhin על לראפ עמוס סם ומונס ועל0ייס, פלגיםסווצגיס
 : ניגרים ועע"ם עקטייס. גמלקיס סעז7ען סססק7 על מולי ומס עדוסי ג5טס סועת מולי נקר*לכן
 כנר י3ותעו ולרעת 3'( פעו )סגת סיס טנמ סייס הומו לר3ומיט יום. עשר בחמשה )א(טז

 ויכל כיעס עטל כמתסס כעס כי וג'ל סם3מ, גיוס נקעו *יך 6"כ ממס, *יפקרו כעי67תמועין ע"י ו*יכ* ועטפט, מק לו מס טס ע"פ רם"י כחם י סס3ת על נעלסנשוו
 מעגל מזען מכלית סו6 *טל pSDnW מנמי סלא טסא סייעי עממלמ DD" סם3יעי גיוס*'

 יום כתחלת סי' עטל 03עטס כן כעו סטעלס, נמוט נו ככנפ וכע6עלס סעתייי עזעןור*םית
 י מזונן סממלמ על יובס פעעיס סוגנן לעלת סעחונלמ ני"ת 6ות כי ע"טי קוף וסו* עמלמעמס
o~nDD1 על ופעעיס ססעטך עלD1D ססליסימ(. ננסנס ת63 ונכי נעכלי 3עס ננסר )עע"ם 
 לטען : נורגגין ע8י 1630 ליוד עטכיל נעל ל37רי 6"5 גס עיומניסי 6ינס גוס טר*"סויגלי
 חולך *ין ק' סענסס בעלס כי מלילם, עקופק 7נל סקנסס ל6עת כדי *כקנו עעס 6יןחמסנו.
 סנירור סלעומ למת סו* ~פכו *בל , י(עתי7ות יונע סו6 כי נדגלי הסק בילול לסויעלנקיון

 לעזוכותיי(ס' תלויהם עיניסס ימיו ויום יוס טנכל 3גקיונו, לעעו7 יוכל 06 יכלמו לו סימנרללסעגוקס,
 לכס וינורל ע5עכס נקיון לידי 6תכס 35י6 פי' *נקנו, וזמו ; 3סס8י געור פעמון למס יסים05
 שפיון סוס ' 1D~Pbs) 5ערזוכען זעלנסע )הייך ל* 06 מגמול סנטחון  ונגס לייי סגעתס כגל06
 ע*7 סנ7עס נפשית מכונס prDS1 13 ספועלי 6ל ככח ען סנטמון  ירט 7נר נעכוקס לסו5י6נזם

 וגו' וידעמס ער3 ס*עלמי עם לכ5סון, גילול סטני משה, ויאסר מוטה. האמר )ו(נעלכם:
 ל6 ונלעיו נכפשות סו5י6כס ס' כי זס 3פל6 מיעו וגו' לתכול 3טל נעלג לכס ס' נתםסו6

 ססו6 סטעיס %ן למס גתתו סו5 ס' כנוד 5ת ולהימס ונוקל היעלתי ועם עמס, ~6מיכולתס

 סמלונס עלינו סל6 דעתי עס ונחגו מיעלתי ועם ככובו, נקלטו ימ' וסלקיו כעסוי מש טל6סל*
bs)1 כפירו 60ס וע6ומל עוקיס כ6ן טלין ונפקס ס'; על'bb הלס וכך כך יסיס כי עמס ידע 
 סכול והע מעלך, לס0 ויען כעו עזון סכנת לטון י"ע הוא. טן )סו( : )לל"ם( ס' דגל Sb'1יגלם
 )עמלי( עגון יסיס וכמליתו כעו מסיפות לסיז ססו6 לג'ו 37לי ימכן ויומר ~blk, עס כעו *לעילמון
 סקריפיס סל עגם 6מר ועזם סררסי חסינומ לרם"י 6100 ע"3( )מסלים סעו יכון טוכםלפכי

 ל* *ותו 3ריותס כי וסררם, ג7ולס סקי7ומ וזנוי ססו5 י( )יס"6 סכלים על עעניס)דגי6ל(
 כלל לנס על עלס ל6 , עסעיס יורי ס73ולח כעין ועינו נכנר 37ל טסים לפי , נטם לכנותוידעו

 לכן ירד מרך ול5יזס 1DJC עס ירעו ל6 כלוער סו6, עס ירעו ל6 כי y~b וע"ז ל6כילסיסירי
 טו6: חסונ 737 כלגער סערלליך( פר*כטפ*לל, פרלכטיגי D9'h )67ח ~blk %ן ל3כ גמעסוןקלתו
 67ל1 נותר, למון 6ער לכן )רע"פ( עסת שרי לכיפות לכתסלס סוסירו אדישים. ויותירו)כ(

 לנותר: 60ר בין סס73ל לעיל 1xc1 וים*ירוי לועזי רדוי סיס לגימל עעגו להכול סיסשממס
 ים וכי יעלו ונרנס ; )רס"י( מתליע ולנקוף ס63ים סנממלס מפוך ונקרה ויבאש. תולעיםוירם
 5ת ירימו סל6  לנליומ עעסיסס  לסר6ומ blb Dp3 עניים, והמ"כ מולעיס עפם טנתמלס 737לך
 וינהם סל וי"ו *ות לרם"י המנס ; ססומירו מטיס יתפרקס ול6 יומו ויסליכו ויעוודו גערנרימו
 ונ0ט5 ק5פמ מן כעו )סלופקוו6)נסערסעקטוס(, לסגיו 6סר מפעל קודם עגל טכנל מזונן עליורם
S~9Dוכגל ט'( )ויקרס סמט*מ עעשומ וירי וכן חלם, וכגל וי0למ יעות כנר וכן , חושכו וככר 

 ונטם. השמש וחם )כא( : ס63יס וכיל וי63ס כ6ן וכן נרכס, מעולס עלטות הירד יחל כיילי
 כזלו0 סעדם על כגט6ל לק כי לפרס כן סוקיפו וכמ"ק(, )לם"י נעק פסוס עענו סכם5לעס

 מוס 1ל6 פיוס מוס SD'1 סלט ל5 נעינו, עעי 3גסליס ויפילו טלקטו סעועל S~b געפ,ססעס
 סלע ל6 ס6ם מגס עקסס געטס *נל טעט חוס עוי סעפו סל6 על3ד לקיסמו טמרי כיסבם,
 געק סיס סר6סון 3טנעו עדיין סיס ובילו 0373, כלפימימ טעעו וסיס ססו6 כעוס נסכל ולכן13
 כמרלי עקסס מסיס ולסי , מתיי' 6ל6 6כילס זו ובין ס76ס עחוס 3סס טי)נוק סטלג כעו3מס

 סימנכל כדי נע7וכי( לדכותו 16 3ריחיס לטומנו מפלס שיכיס סיו עוגות 16 תנעיל עענולעמוס
 Db" נעק סיס ל6 סו6 כי מלקטו סעוער על וזיגגו ונעפ ססעס ובס ז"א ו"~כ , סיידויטפס
 ססעס ס0ס עי7 סלקיער( 5מר סם7ס פגי על סגותר 36ל מכי', טנע ט סנ6 לפי ס~ליסינעת
 סגולך ל76וכי om נעו , עעכו סינתסעליס לתחתעיס הימס יון* סו* וחס ועלת ' לעיס וסיסנעם

 עתנועת סיוס טימס 06 סעמקריס 7עומ לסתי יתכן וזס "לוי סגעלס טכינת ע"י 6'()ע"*
 למעם גי ע5עו סמעס על ומס לפלס יתכן ול* tpt,bi עעעל סעכיס ססעס %פקי 5וססעס
 הצע לבתור עוד מס וסמליך י )רג"ו( כר*ג"ע יל6 זס וכל עועיי חסוי עקום נכל עת נכלחס

סל*3"ע



 יז משטה81
P3bX1ר3ה2עו 7עמ נלקקי וככר ע"ס. כןי %יכו סיום סוס לפלאך טמפם מום עליכם טמטום 

 גיוס וסיס לי 0' 6פל דבר. אשר הוא )כ0 : ממם כינריו ויגס שתרססי סיום כסוס nsnsנוס
 : )רלשם( 13 ירד bS ינסר ספנת לפי טעעו לי נויע עתרי ס7נר יעם  י7עמי bS1 עסנס וסיסספתי
 י יומר Sb ל"ע לעפלם ועילעל )תישע( דין יומם מיכלון יי פס ען יפסתייר פס כל העודף.כל

 סימפון תכוון גס 13 לכלול 630 כ"ל עויף. למון לק מכותל כל 6פל ל6 וכקן 6כטיס.ויחוילו
 ופנותם וסמנוסל ס6סוי IPD5 ססיונ וכמי )נעקקעל( עייף תניב גרגומיכו כרגילוספסונח,

 ויגלול לפתל ינימסו כגמעש כיומר ממתוקן וסתכסיל סמם ען ממלק וסיעם סכת. לכ3ו7יומל
 לן כמק* 7עילונין גסמאק מנא. אל )כפ( לעלוע(: 65ר5יגליכערן  )זען לסנמ סימםספגם
 mDni'1 קל6 בעיקר ממס יתעל JbnS ו6מ" י 'bh 6ל משטיגן סו65ס תיקול קר6 עמךכעי
 וקין י מנת( עתכם ריס נסייוסיו למנית )ע"ן י6% % כעי הכייר 7ירסיכן עודם 67תיסהר
 לססליף. כו זרוםזס

 מעועי
 ע65טסו עומר פועל עקום נכל ססוqb 6 י65 טרם כי גי6%,

 סמים סי6% כאס( הד )ונרמס , 6לף ab151w מסירם"י , qib סי6%מ מציר ס( )כגעמוםי6%
 ןי6% עופי פספסש מרסיס וסלבס סלקת, ייסיק וכתש ססיי4י סיו5י6 עם לגדנ"עססירס
 קףס( )מישש ליס עיפיר4ס 6מ מפך עועי, 3'( )מופטש מסך יסר6ל ודים הפך, כסרםכססי,
 תפלס סל לך 16 אוץ, )כס(. 6הצס 7' ויסן ט(י )עפומ נתריס 6רן נכל סעס וימן פוץ,י6%.
 סתרן עון 6ת ומסתי ה7(י )זכריי סתר ת5י bm טושי יו65. לעפל, 56יס וסכונסש י"ג()יייסע
 % 3פונ עעי מנום 6מ ועגמי סנותךי 6ת ס"6 ומג 5יונ, מנחג 6מ סג שוב, י5%. ט()סם
 נמליך שכל, גאמ. ער"ם למרגוס, סולית כעו ת"נ( )ם"6 נידו יכי *פו7 ירדן עעו. סגח62ת
 )וירע( ידעתי עמרי ידע, L1~S)t מ' נר6סימ )נימור יו65 סרנך גסים סכלם עופיי מכלוי ל6ועזיך
 bh1D31 'לר, יו65. רניס גויס וכסל עופי, מען פן מנחל SD)1 ניצלי ורס"י. לפו"פ לרק"נס,י7עמי

 )סוספיס כ6ם נעלו 6מר כמטמיס י"5( )נעינר ט 6ם 3ס נערס , בער סולית. , רנקס 6מילי
 , 6וכקלם בסון 7יסלתון מעוניי על למון יפפלמון לינ"ע לך( )לך יעניו 6סל מגוי 6מ עבדייין(.

 פע5ליס, *כלס ויעל עלהי ומלנוס. ללשי *ני סדניי יו5*, *גי *ו73 הרעי אבד, סכענ7.על
 נו 5ת *ומס ויר* עומלי מרתוק מפקוס 6מ וירק ראה, סעלס. י6%, 3פזגמ עולומ ויעלעופל,
 נכל ויש נוחי י%*. מפסכן *ת על6 0' וכנת עיע7י מונס 19bk על6ס טלאי לת"*. סבייךי%*, יופסי לפכיסס סובך וס' עופרי לסלחסי עעס מולך 361רסס הלך, סלמס. י6%י "'Lb )ע"3ספלך
 ויפ נחהי גלש. וכן יי6 )יסולע( מפכינ למס ס' וינם עופי, ססניעיי ניוס וינד לסריסיננ%

 מיס יזל נולי עופר. מימין על ללכת כטס ול5 סכרך, Sb *לי' ויט יו65, 5סל לו נסס5סלס,
 651, נמרם 3כ"ק סכ6יס סג7וליס סססכוייס כ"ל )ופזם יו65. מיס _יזלו ועפעמעו עופי,פילצו

 , פ*ו5לותיו רוס פ6% מלוקיס' ופעעיס 5לו" עימס מעמיס  ירכיסי סמי על גויס וסגקמרססגכס

 ע%י6 5עסס, מ%י6 כארן 5רוייס, עקופומ נכ78 וכן סמ%ס, טותו וי6% מל, כפס 60רןסו%
 ו פייפעיל סס ססמריקיס ; מרוקים עקועונו כי"י וכן , מנמל מכור 6תכס ויקים נכוסרות,"חימס

 כ"כ לתעות סטין לנו י% %ין על מכס olbh1S). סעטפסי0 מסעומיש סס תול17מסוסקווש
obסעועדש 6ת פ%י6יס רנות נונקועות לנ"ל , b~QD3) .3י' קרי ומכרות 5ל 5פורר4 ותקם 7עילס 
 ולעענ6י 6"מ סעיכ( נכי )מ' bWn, ל6 3" קרי b1D סלע מ60 ל6 פקמיס( ערני )פ' ותכרם,ומקס
 )פי bSb-ולונסני5יי-

~SISnc 
 קרי ילמדו לשען 7חגינר4 )פ"ק לך. יסלים 6ל6 לךי יטלס וס' 6"מ

 , :יסעע : bS' 6סר סריס וסי' סכמגקין( )ש ולמ7מס' 3י' קלי ולפדמס לקרוסין( )פ"ק ילפפו,גל

 )ס' ימפיע' ל* -3י'קלי
 כל.

 קורי( סי' פ' )ירוסי מנ*יףי ל6 3י' דרסו qh)n : ל6 סגסנעין(
 ויספיעוי bib ויסעעו 6"מ מי"ט( ')נ"ר וססעעמיו' כפו דרסו ומפעמיו, עכס יקמס *מרוסרנה
 עמס . : - )ונפ"י( י: סוייע כעו 75יקיס ירך 0' י71ע כי )ונפים( , סו7יע כפו ייע וסייס פכם()ליל
 ויסכעו. כפו ויסכלו ררטו פלש, לער ויסככו 6רן ירטו. לייקיס  מוימ( )רפרף סודעמיי כפוידעתי
  סולכיס סגחלש  לסון פנעלי כי לרפס 0ריה2 כי לתריסם לסרסר  ויין  סמלפווי ע"פ רנומוכננס

 : 6ני 5ונ7 נ6רמי מג* נכי ועב"ם ג6ממ. סלמון כע4 סיו וסם זס,כזרך
 6נלס ליסינת ס" *נלס לסנמ מניס עמל פקן וכפוסו סעס, לסתיימ כלופל העם. לשתות )א(ין

 פיס לסס סי' סל6 לסורות נעקור, ססס כ6ן מתחלף נכווגס ולרעמי)רע"ם(י
 י4עקור כי מס' ס" )נ5וע5ונת לסמיי' 6נל סירוסי עת נכל לס0ומ *סד כל סיוכל נכדינססע
 יום 6ת זכל וכן תעייימ, 5רירס כלוער סע7ייכיס 6ת 5רול כינו ופגי, ופסיכת שמפיזית עליורם
 לסתיימ מיס ופין 6על ופילו 37ריו, נני6ור מ"מ וע"מ מסי ססירם"י כינו תעייית, זכירססמנת
 , ממפעומו נעקור לסמום ו63פרו 6ממ, לפעם 16 פ!ופ5פמ לממיל 6ף סל bSD ממפעו סי'סעס

 ס" נסמיל ק5ת ע5פס ל5ע5ס רסיס סיו 06 36ל ומולכת, סעמפ7מ לסמיי' מקפיקיס סיוסל*
עקפיק



4ב יזשמהת
 עליו טיט 6סר qh מעש מקרון על מה לסמם% עמיי יאעורר ל6 ולא לסעס. לידסמממק
 סי4ניעו 6תל ורק געור, ניגלם גלמי יצטנע דלכי לטגוס למגש (~bD קנ'ס ענע ל6 כיטי

 ד ליעם ישכיבו כולס ל6 ויאמרו. )ב( לי4מסלל: עעי 16 ס5ע6ו עד נישלט סעיסלסילון
 עירס *מ רק נסיעורו' ע76 מנעלס עיסו qb עה מים לידס 0" כי תסס, עם לסריגמעגומם
 יוכלל ען סכפר7יס 6ל0 ועל %עלוס, מיס לידס סיqb "4 ל0רינ פלס ע165 לינ געליםיאו

 ~pbn לבעל נסניפס rtpb 6ענס ויבעלו. לניס נלסון 6ער עזוז זו ועסחלסות עפונסוסנ7עום
 ויצעק )ך(  76רגי: לא עי" ימיי. p~b ויקער גיער סמלונס 6ל כולס לעולל קנסססי,2ר4
 סטו6 יגל סללו 0ס כי סיסקלי0וי ונמייר6 עליו טי4חלוננו על ע5עו על זעקתו סימם bSמהשה.
 יטלטל על סיסלעס 0' בית נכל סנ6ען לענף לו וסלילם י גלענו כפסל ו6י 076 למייסככם
 0' % תסס ויזעק yk~b ולזם סנ7ולס, לרמס DDJ יפרזל על סיין  %דט לעורל וינקם , י'לסני
 , י(5ע%ן עלעל לסוסיפס  יסרבל  %ל  סריייט  Dsn לפורר מפלס סי6 ז6ס לעקמו 6נל ; מלסיסל6
 רסעש עליסס עגקס סיני עעי עיייניס 001 מוופל 6על סל6 עמס סל טנמו להסיע סלי נםוכא
 זס 0ל6 סעס, 5ע5ון פרוח נעם % 0חהעני סז0, לעס 6עסס עס אטל עה* מטס. הזעק6ל6
 שן עעט עון עלייתו ימשל ו6ס עלי, גסליגתס ע76 751קו 076 למיי סנלסי סיומל0א

 ובויל 6ככש עלי סיסקלו עד 0גזיון נתכלימ ינזהי ob 6ף נעיני ילע ל6 %עלוןג0סגנלומ
 וועכדען )זי6 ים*וני סנורתי כמלטף ערער 1sppl(1 הקן נעלה על גססם o~b 4ין כינפלס,
 פזי לסקל לידס לאי ססיימנען(, עין וי6 )משנען רטומי ערער 0ו6 6נל סטיינינען(,עיך

 ל6 ס* סרם עים. 6ין נעקווצח2 לn~mm 6 עי על אנו לנטל עמוייג 650ן לופס כי363נש,
 סעימס וכטי(עכות עם. ול6 ט"ו( )ס"ס דוי 6ת להכניס ויתקל עיכ%נ י4עימס, על 7וק6יסעם

 לנצר( סניי "7(; כ"7 לפעול עזם )עע"פ ועם הנכניס וקקלתו כעו סרוס, על נו י3ו6רנסקיל0
 נל5ון עליו וכלכל נזכותסי ומסך עליו נתלוגמס זכומ לכף לחמס ין 'Sb9D *ס ע05נתוסכלתן
 נ0תעוילות וססמ7ל ל לפני 6ותס ו50ייק לערסי עגו7ל נו נסקלת נו סיעסו ופ5עיס עכחם6ף

 יינ( ר )ו6כ6 כנתוב %טווס, 6טר 6ס סכנ"יס 6ני טס וקיים ע%מס. ל0וסשס עליססלתעיס
 על 0ס טלחניס סם סרננש נכי יו7עיס פיו S'b כבעלומך( פ' )בסמרי SD'1 מרעל גנ"יי 6לוירוס
 6על סלqb 6 ויצגי( ע"כ. ושנניס. 6תכס ואויין למכס עקללין פסס עליכם עקנלין תינוי כןעכת

 ע165 נססמהוי כזו עלס עיסוקים עעלמו לגודל עסט ע"ע ורסוסי מנפי גירך כ"6 י(תלטס גירךוסקפטי
 : 3זי( לסריס התכיס לעסלסיס הם 31תכורסנ"י. נלגם ע"י עלבונו, מנע כיילו לתססולנומיגו
 י61 יקור 6ל6 גיסי 6ל6 מכס ל6 עמס YDp) לך )נסלת נתכ7רסנ"י פעלו הכית. אחשר)ה(

bPW1ויעלם נוונם כספי עני, 67יסו קר6 ופווי6 7עסס י67 על 6י4לון nD3a יקצת לסכי יעים 
 כסע6 קרייך לנמל , ס' יעצת קל6 קבי 7קנאס עקטלbtb1 6 על bib י 0כס ונסרן סינוד 6מס'

 תועק נעס לעיל סיכסכתי עסננת IDAb5~ (1DPPb5 k~SIDD) )ס6פט סכים מרגום ולסל'זיעטס.
 כעו וף4צג7ות ססרומ עעידפ על יולס סנים נסס סעפונל עעי7ס לטון כל 4פנז. )ו(עמר46:

 ס6ן לסטך מלם כ"1 וסי עשל כ6ן למלחו וםלילס לפניו, י4עוע7יס סילייס, לסני יה כ6יעעי
 נורך סרס מס 6סי' ורעעו לסניוי למולות מיי ממת לפגי ט, יום גו6 לפכי כתו קורסיעסעעוסו

 שכיחס לי, עעיס מכעסי 6ף 36יוןי ליכין יעעוי ען ססו6 וניל י4מסטי 5ע6ון ערוו0 ז0ויין ' 6יס גני כלמון ססו6 6על וסללנשג , י% 1%6 גאול 5ליך 1W1D עלס פריץ 6ענס )%"(.סקס
 וסניך , כתו געגענוו6רט( )מפמשכליכע סע5ס על 610 לסכיך ועלם )ניי6סעפ0ען(י סעצעתידם
 על יסקעט ספילם"י ו( לחזקאל נפניסס ונקטו Ytb, תירי ו6מ התלגמו יה( )ס"נ נקללסולכיס
 ס5על סמכי כי נ"6סעעי(ען(' דיל ואנסע )6יך לעול לך 6ס" לפניךי עומק סוכי ויעםע5עסי
 , ומכית %ול על למניך עועד גנני ססס לו 6על , ום*וגי עעע עוי מא לעס cnDb עסעמס
 עעסס 6מ כל לעיני יויע מיד כי ועי4עונסי עסס לירוק %סרך ול6 נעורמך 6סיי שככיכלועל
 ל6 מ6מ ופעולם , עים לידס מקש %ור על ני(כ6מך כי י נעיגיי(ס וספ6למך ' סו* נורי כיסי
 ימנעו גל ל0נ5ל י4פזכ עעלנד ולפיות סעליוכי(. סססאס % כי6 , עסס 6ל לייססו עודיכלו
 לפניךי מלם סע5ס עכס ט"צע לכן מס, (bSD עעסס יכעס למגי נעמוש ג7)' כטי גס יסיגנו,
 יענש: פגום ויתיונו י(יוכ, מגי מנשי מכילו ל6 כתו %זעספן( )6כטונג, וסף74ור מכנוי על נספיחוס
 ספע)ומ סמי מכיסוס על ל0וכח2 אי פעלש סכי לסנר סעקר6וס דרך דולחם. עמלק ויבאנח(
 ל6סהס, עני6ר4 סכמענלי( יסד וסי4ריון סכי06 י4ממכרס כעלו ומפל, סנר % 1י63 על ח8לוכעשס
 סנ4לSb 0 גם ססמ7לות כלמי t~pbt תיכף כ6ו וסגלילס י4כניסס כפלו ויגל יעקג וינע עלוכש

 לסורות סעלחעס פעולת עס 0ני06 פעולת סנר %ן בגס וימכן ונע"ם(, 6ל0 גתקועומ)עלט"י
 וו נעלמעחו עעלק חג % כי צירך, קיך 6סל *תל, נעקום כענבול י יחדיו סגי0ס מכיסוסעל

  ילךק



 יח יזשמות82
 יכינו מס סגם לסלמס עליו h3'D לעמכנ7ס לסוייע טלומיסס 6מ עקו7ס ,טיטלחו wn1SC"פלן
 nbr עלחעמו ולעסינות לילם, סידיי כגפים פח*ס, 3פמע 'SD Sb9D 63 סו* כי נגרסילסתע3
 )קלצ ללנותינו טפה. ירים שיא( blpnJ: 0כופ" ס6לס מעולות סמי 153 3י6מו *חריעיד
 ועטעכיין עעלס כלמי iltPW'1 טימר5ל זען כל 6ל5 סעלחעס כויתומ עמס סל יהיו סיו ל5דר"ס(
 עטם סל יייו י(כעמ 6"כ וסימם כופלין, סיו ל5 ו6ס וומגנרין סיו ס3טעיס ל*כיי(ס ל3ס6מ

 סיס ולזי( לסריס, לנס ויטע73ו תעלס כלפי סיסתכלו לנגריסור5ס
 .עווני

 סיוכלו כדי סגנעס על
 , ייו מניח %סל כן ול6 לנסי וכיונו ססתכלו סורס גס יריו סרוומ רמו וכסס? יסליל, כללרמומו
 וסס 6כ5ס סגיו על נופל 3רכיסס על .כהכעיס וסם נרכיו על כורע עמס 6מ ר5ו יערוונפיר68
 מ16ול וכי לעגלייך; ען ידו עכמ סוס. וכי 53לוי, ידוי ע"ס זקף כד וכתינ"ע 6ר5ס, ע"סגוסליס
 3*עת כי י וסתחכס ססמלס טסות סעיקל וסכיחס טזסל טסו6 יד סרעמ רק שתורס תזכיר bSלעס
 לס' י7ו יכתונ כעו ומסלול סם3ח סמו7ס ג"כ סורקתו יד סלם כי סמפלס, ג"כ נכללס ידונעלס
 ומ'י)יסעיס

 יהיו מרין כום וכן ' ידי( נסיעותי לך 3לך כע"מ ,
~'ahl לעסלט ירספון  מרגועו 

 וכעו ושנח, סלול ענין ג"כ סו5 יי עלס )יכעיס( וסס יד בנימי ליחס וגממי תה %לוי,חיסון
 לתסלס 5לס )נלומ סמי )וחונלומ עקועותסנס6ל

~ODS לענודת ססכגעס זס ונענין נ"כ וסור6מו 
 מ*ועימ סול*ס 86כ וים י ר)נס( ביי יטפיס ובכ"י CtD1 סו7סי על 053 )153 כעכי*רסתפלס
 שויף(: 5לעסענפליך 60;7 זייגע )360 ותרנועו גתפלס, 3' כמיס, נסיים 6' ידו, לעלתיוכפולס
 3ו, מסיס סע7יס יי סופכומי יייס כקרס, למון ויפיס גיער עקום נכל ככדים. מישה וידי)יב(
 ל0ספיע גממלמו עטס יתבכיין סי7יס ט3סיעמ לפי וימכן כ73יס, ל* כניומ כ6ן לתכל ר6ויוסיס
 3סעלומך עעעס סעספיע. ססו6 זכר נלסון 15ור לכן עםפיע, ננחיכת יריו וסיו ויסועס,פונס
 קר6מי כעבין במפלתו, סק83ס טל סעו קר* שטו. ויקרא )סו( ולמודע: Sb'1 נער5ס ו'()י"ג
 עעלמי סו6 סי כלוער לסמטקם' גק ליראיך כסס כעו רוונונומיי יסים ס' נפ" ס' ס';סמך

 כי )טז( )רע"ס(: קרנו מרוס .והסעי וכעו קוויכוי נרום ונספך כענין עמקו)נעי, כל עלורועעמי
 לים6 3ין ימקיק 8סר ס6מגת ימגג7 ולכלם זס ע"פ ג6)נרו סונים 63וריס לה'. nD~SD ונוייד

 עם כמי ומיליסס ססעיס 53ע5עומ סו6 סמחסון נעולם ימ' סגסגמו לס,ומ כ"ל לכן 7קל6ילסיפ*
 ונע)ניססי 3מגועמיסס סטעיס )3"י סיורו עס סמסמוגיס 53לס ל"יינ שקורל פגע נסססססמיע
 כי כחקוי סכין כסעיס סי כקטיי אכעיס כעו כק6, נסס סז6מ סכסגמו 6מ סעקר*ות כגוועע

 *יגו כ6ן יד וטס ים; כק ענין כ6ן גס וזס סמממון, עולס טבע סגסגמ כ60 סכיןנ6וו5עומס
 גע"ערו ליטר5ל עסס וסו7יע ייו, *ת וכטס וירס זס נעכין עפו סגריר עסס על כ"6 ס' עלחוזל
 נעלחעס סימגנרו נכ"י לנ על יעלם סל* לסורומ סימט כי להיעלס, ידו עסלונמ סעו3ן מוכן 6ת01
 כי עז"6, חיל, לידס יעמס ס.6 ז6ת תעטס ס' יי כ"* לעוז מוסיע גנורמס וזרוע יייי(ס עכסזו
 לס' עלחעס כי לסולומ סימם ס.6 ש' כ60 סירס ססעיס 6ל ידי סרעמ כלוער יס. כס עליד

 כפומ ממס ויו"כ* עקים עולו יסלח סו6 נעעלקי זו געלמעס 'DIPS ימ' סו5 כלועלנעעלק.
 שים עת וסוייף לנוס(, כנעקועומ אל נפקוס סו6 על )עלת סריסי סעמקועעיס *תלגלינו
 לעגן לגו יעעו7 ימ' סו6 לכלומיגו עליט ססוכ*יס יעע7ו .כלסר ויור דול מנכל לסוייעסיס6לסיס
 twb מטועם טו5 כי י 75ס 3גי וססמ7לומ פנעיומ ייכגומ 6ל ענפמינו גסים ל6 ולעולסוגניי,

 דור": אשרול טחמס וזמו סעוטיעי ע6ל לכו יסיס מעידועז?מיכו
 עטס bnb7 7ל3מל 7ימרו, כניו וגניו bt'b 3עכ7רטנ"י 5נל 7עסס, ונגוי מירוש ובניו. )ה(יחן

 דטכינס'י גדפי מתום לון לעיעל עעו ימרו קיימי נימיי וכל כנין ל4 סו"לגריס
 ס3גיס %ן סק7יס ולזם 3נ4, ומגי במסך ס5ס למכי לק *חליו סכמות קלטן ל6 פסס בניכי

 ינו, תליו מותל טסות וי"ע )געלש3פ(י וסלול ס3ס לטון למרגעו רגילים הי. ברוך )י(לאסמו:
 םסקע"ן מרון כעו סכני עעטקל וסות לזולמו, פונס ספעמ ועספיע סנככומ כל כולללסיומו
 וכל י י"1( כעפלי טבל דוג רפוס מגון ע8ע וסס נרהט, 7גט יין מטין נענוכ ספתאחחעולס
 , )זעגענקססעכיער( ומרגועו עונר, 73לך ל* ק3ע נצרך 3סס ססמ*ל סענינ4 על נופייס י(כנ7יססעסקלי'

 וטין עכיס; 3ל 6לס ולית ס' לנ י"מ הי. גדול כי )יא( ונרכם: והנעת נו*כלס 3עקנעע"ם
 לסי 6ל6 וכו', זס סו7יעו עי עליו סוחקין סיו *עלו *פר  075 5לו וכמכחות* , סעלומ לפיזס
 כוונמס , ילקופ( )ע" *לסיס ינכל ס' גדול כי י7עמי עמס *ער לכן ענ7ס סל6 עש4 סניחסל6

 סוס זס 3ע6על ס)נכוון 34ל עמסי גדול טסם"י רק *לסיס ג"כ סעס סס*חריס חלילס נמרוםסל*
 ונמסי ענויומס לחרי ללכמ ונחכמי ססכלמי כי ס*חריס, פלסי כל )נקנמ ס' ג7לומ לסמגמסגעמי
 עכל וע"ש , 50עמימ סגיולס ל73ו לס' ולק שכועס מועלם 003 6ין כי 60עמימ ססכרסליוי
 יצעתי 6כי קל'ש( )תסלים סעטוכל עלעל יקסם ועדיין ; וסקנס סען עאס רק סימרון ע"ס*יגנו



 03*6 ננר6טיוצ )מהס 01מםתיי P*b שלטון ילל תלם לפיס וימטר ioebb 8כל 1-0 גמלמ
 טקס גי ע%ח %לסי מפסוס ס' טעסס עשס כ1npm 14 מ"(, כל נתיז וננס מיי כל ohיסתיג
 0שמכ bS לתם ידעתי bS 4א4רים. הנשח עולה )ינ( : 0' ני% גי כורעתי חה0 וכעניוכ%
 וומ6 6ל ל6 ניגס גיער טל6 0קלנכום נפרטת וחס נא אמא q~p 56יי יס6 טשי 0ה'סטם
 מטתמו0 ל6 כתו ב%'6 נס כתיג א לטת כי למלוק, מס מממון לימן טלome5 6' 5ל6שלסיס
 ועעטל0 כס שסריס o'o~bi אן ~olobh 6לי4י פסא ט0קנ'ש ישערו סל6 6מהס' ו%י4*ס 9Dbל%

 , ס"*( נעי4רסף6 )צ"ם סעיוסד לרסס רק לעבור סדין סו" טס כתג לכן , e3DS, 0%1נססלים
 לע קך6 נאר ניסקלו6ס

 כם'"
 nhs ען יאיר . לי(תגייכ 0פכיניי כנסי nDD ככנס טכעמ ניתרו

 עעם ילידים גענוית יגי. עד לניל טסיי4 עעס טעיים לסורות כ-ם תויי לרסס מסקכיגלמכם
 זגסיס הנוסו חהי4, קר5 מיכר ע"ת קתס יגס וקמזיכן לגעלי. עזם סילם ועתם ישתוף, נענתה16

 )נס לסי עזבם כס ויגן "( )ג6 6ל0ינו לסטת ועסיפ ועולות זגמיס רד( )תטססץס לסיסנעיס
 ל10רה2 ינסק לניו יעקיף י( עשו בהנם יבתק לניו לילסי זנמיס ויזגס 6ער היעקנ כ'(ם'

 לעליון וטלס עיד %לי לסוכיר נזמרר מצדיי ומלסיס זנם שתל 01עטורר מענר ימ' 6יהי'סע6יון
 6סס עולס 3מ' ויקלף לזפ גרתנשן )הצ" קעסמעי ה1 מעליון ססו6 60ל0יס טעינתי לעורותמכין
 עסס קותו ייצלו ויקם %ן 11Db נתמלת6 ופס %מם(, עא7 ז0 נעגין סכתנ מס לנא ממםכיח
 טלו ל6ליליס ומסמסה חונקך נויא עונד טסית 6ים עליון ממעיי 0כמונ , ושלסיס וזנמיסעולת
 ומירמו0ו כן, לעדו ויקם לק וקנם כמיג עילל )וכ"ל ל6לסיסי חכחיס עולס תניף 0ו6עכטיו
 המלק 6פר %י 86פ לקם סס וכפירכא  ו6תסלנ  יתרנועו קלם ויקםכעו

~bbn 
  כ6ן qb , מפרס

 עתים. עם6ל כמלק לעיות 6מר %י 6"צ ולקם 0כ0 עי ט0יי4 עעיי וכסלק 6מפלנ ימלויויקם
 ימרו, Dt~bS DSDnD" עס7ל 0קר6 6ס נדולג יותל ישעי t'"DS1 כסי סי' ל6 0תמלמ6ועפרטי
 ול6 % קרכן 6'( 0' )ויקריך פכדלטבשי עיין נשרי. ל0וי' חנחיס עולם טסיו עעלתו 0יינ לגער0רל
 6% כתינ KS 6ל0יס קינן הף 0' זנחי ול6 נטפיס רום קליפס זנחי כתינ 60 6בל וט'ל6לייס
 סזגמיס, lmb לקרינו עליו 6סל סערכם למני 6ער ויתרעש ערמאי אלה". תפני וגו': 6לסיסזבחי
 סכילת וסיסיי נניס, מככ ול6 זולתו ס0יס Oh י עתלק (p)b עסס טנני4 סעזנם מותו סריס06

 לטהרי סעעו 6ל0" לסני (DS1 כי )ץ 0*עיס; ען למכיס י4נ6כליס כענין סופגם לסניותכסיס
 לסעגה, 16 גענס לעלך ס6וכליס מלילם סואצהית 6כיל0 ול6 6כ1ספ(, ניסטליכען )5ול w~ibהעם
 תחת וליכנם עליו סתיס עלכום עול קנלמו על לחות 6לי4' ובסי זו קפויי( טירותיי לסרי6נל
 עלס כי עגו6ר עסניסס חתם סטרן בעל06 )ובנם עקעודתו. סניוליס כל כסגו לכן הססניתכנפי
 pbb1 עוניכם למון ול6 נ5ינף4 לסת 6מר *. נ"נ )יר( tSe1): וסזעמ. האוניי פעמומניס
 עעייס על טוכס %יב0 לטת 6ל0, לסיכום כין לכם"פ סנדל. ים כי עמסי על סעס ויעעדסכסונ
 תכלים למקס וכוונתו ל0סספל 16 לפע% עיכ עוכטל לסיום עיורי כעקום סיעעוי , לשיךססי6

 , היהסס עם עתק ליצם סיס כטילו SW'1 ג5ניס לרסיס "aS כעו ~.thvtWt 6ל נמעלס3ענורו
 הלעמי קעיSD , 4'1 ולכיס D1~DS 05% ע"נ פילס , יאסום עעסס לעטות עוכן יכניס עין על%נ
 סילד, עקריי nD7S תרסוק 6סח12 וממ5נ 60לועחח, י4מתסאת לקנך טדכנמ נשב טנע%ס %נר4צם

 ע41ן ינל למכלירי סעעיי0 סול6מ כלס בנחים, לסגרך סיום נכניס 6מס 700, נתסמינויתענו
 0נוט6 לססיגומ מ0י6 סעעייס ל'כ וע0ול6חו ע5עס, י4ע"ץיס עעעי על יובס עעז 6S~Dעגס
 סל6 ומנכני, סמטונ למכי נעעלס ספחומ סיעעוי ננוהל ע5י סעממתנ כתו י נתועד 0Sbעקניל
 לפגי ויפעיייץ עועיי עתנו אבהם cr~1 לטופ, גלמי לפכיו שעו סיטג 16 ויחיי אי4שסלסל
 ימכו ס6ל ל6 זו ולכונס ליייניסי כנוד לסלוק כיי סרייי לסם 6טל D'~bo סגי ועעיוסלעיי
 עעמ ו0פמומ יוסג טי4סטונ %ס נכי ירך סו6 כן ס6עמ כי עועיי סעס עדופ עעיי0כלטון
 עעיזמס מכלים bw ע0 כלותר שיניי נלסון ט6ל 6נל מכליריי סיס נעעי7תו סכין qb לסניועהה
 סתורת 6י לפלסטי נסלקים ס' ילכי כי ינכיס, סלס0 עסית מסינו איי. יבא כי )פו(לסכיך:
 6חס לעטומ ומא סעגודי4, םלעא סייס ושעומר ס' פנתרת כרכי נ' למנרוי wb גין 3'וי4ע%סי
abnכי ומיל6סי f'ttb 4לעלס כתשת ע6י ס' לסגי ועונים 06וניס עיעס וסעדה ט0מיי 
שקוק

~vb 
 ועז י ונקי רניס וסרעי0ן ועיכ06, ע6סנ0 כטפס 0י6 סענודס מלעוס ת"ע הר

 סם על עטם השת לניסי מרעים ו6מ7 6חי s)s %יך וגס מסי לע93ן פשט תיריו e'DWpשעל
 6מ7 כל פל פלעיייס וסלפי ויימלעיס מכללים 6מז כל סיע שסיס, ליכולו יבעט 6לי י63כי

 לעירה ונין 6יס גין וסמפמי 6לי נ6 דנכ לידס יסים כי 9Wb לסנרו 076 טנין ית' ועלולסי.
 כנלס ל6 וצמי 6סי כל פל ואבוהל י(עגו7יי דלכי וסניי וגו'. מוקי 6פ ושתעמי 6על ס6'ועל
 6ם סחצנ blkln י הלסיס לירום חרם י ss(( יר06 ו0' נלנ מלוי א כי , סם"י עמי לעמסלק

%לסיס



 יחשטת88
 ע5ד 0ע5ומ עציית ססי6 , 0עגוי0 טלעומ ולסמנם כרכיו. לתקן ומחד 6ח7 כל עם ושנלו%לס"
 וכעטעוניס ככסף מנקסגס 06 געסלי, כעגם וריכס, ו0טס7לומ  70ריטס ען כעס ור(יסנס,שירקס
  סליי ס0כל יחד סי6 מסמורי( ולפי x~bh. לדרוס עה %ן 6ער לכן ס'י יכרת תנין 6זתמפסג0

 , צער סעססעש על יתרון סטינו cSb 37ריס גי ועל 63מרונר(. ומהעמי תסס 6ער  לכן3ס,

 על 6ח7 לסעתין יתל סל6 י 0עס גס tTnb לכל לספוט מוכל סל6 6מ0 נט מגל כגל)ים(
 סבכיך ט6ער ת0 ועל וכו'. ומור שסרן עעך ממעול שע"פ געכילמ6 כפיט גס וצער חנרו'תספט
 עעך כ73 כי חסו 'ולמך, שסטי 6י שלסיס לדלוס כי פי' 370רי מעך כנד כי *ער o~Sb,לדרום
 ע76 כני יגל לך ים כנל כי גלמךי מופס"ס טיסיו מר06 לכן rT~b1 6חי כל על ע0ס"ילדרום

 ' עסייעיס לך חקת bib לגפך עטסו תוכל hS *ער, מוקי *ת ו0ו7עתי ועל נלעדך. 6ססרט5י
 SID לעס 6מס סיס 1יט( עוד לו וצער סרקו עמס % ומגס 06לן נכנם נ"7( )עירוניןכע"ס

 *ער שמורס SD1 3עלעך. 6תס סיס (ולמך טפסר ט6י לילסיס 5ריכיס טסם ע0 סי'ס6לסיס,
 ומסי עתן נכל וספטו מחוס ועמס )כ"6( 5תר סווסמטיס ועל סחקיס. 6ת 6מסס ו0זסרמ)כ(
 SD3' מס חיל טנסי ויר06; *030 ע0713 חורם ד3ריסי 7' כולל סעעטס כ: ע:לסי D)h'7י

 וצין מיוסרי ונעיומ וגבורי( נכח גזריזומ תעטיו על ססוקד לעי מצר סו6 חיל 6'ם )כי*מגט.
 D)b' יר6סי בעלי 0ס 6ל0יס ילקי 0דגר(. ע6סנת סעוס0 כ"6 מליזום עעסיו לעטומ טקיד0לך
 ' עגויס נעלי 0ס %ע טוגני 3סי0ו. סימם 6עת מורס קני(, 6ונמ כע"ס מורס נעלי יחס*עם
 ג5ע. עם כתו %0ס סו6 וגלע וסנטנו, מעולס מצות ספנית 6חר רק לענודס עקום 5יןכי

 0דייגיס, 0ס טופטיס וסוטליס, סופטיס ליסי5ל, 0יו עגסיניס ד גי וגו', לליס סריו5ע7
 0עס *ת ווגסיניס סטיו O'Db9 עלי0ס סיס ועת 70ייגיס. pnD' לקיים נעם סרו7יס 0סוסוערים
 סיו ~.o'Dsb סרי קי7רןי וזס גרטיס מורס 0עלעדיס ו0ס זקנים סיו ועור ול3וnb5S .6 737נכל

 ססועליס סיו עסרומ סרי tDWW ספופטיס סיו 0ע*ומ מיי עעם. מלמיס וסיו 0עס 6מענ0עיס
 סכמוג ו5ף 3ר3יס. מורר( 0עלע7יס סזקכיס סס חעטיס וסרי ס7ייניס. פתקי לקייססרו7יס
 לידוי סמעכח2 עיקל 6ח7 לכל סיס עקוס עכל 7ייכיס, כלס סמיו עמ, נכל ומסטו (os~על
 ונסם ויקלף כע"ס סעכ0יגיס סס סיו נעלחונס וגן מעסי 6מ עג0יגיס סיו י6טונים ג'כל
 ערי 50נDS~S 6' 6מר ססק7יס עסס 6ל ויקרנו עצות. וסרי סילפיס סלי ממיל פקודיעל

o~Dbb1 שכס תיחזי וסריWb ,לעבין פעולסס ז0ו ומפעו tD'WDnnC טמורות 6מ ול0ו7יעס 
 6מ לסכי* צריך ססו6 סג' ועל סעס. כל עס לצעוד סו5 ונרונס מטורח גועליך וסקל6ער

 ועוררמי ג7ולומ מעיסומ עמייס3יס וגדוריו סגר"6(ן )ע37רי *תך ונם15 6ער ל6לסיססינרים
 עסרתיס. *לף 33מיסס לסם סניו סריס , אפיס מרי פי' מ0ר6נ"ע ודע 37ריס. נפרסתעליסס
 , כוח דגרי ופלס לטס. פסיס סעסרמיס ענין סס (os עמלומי וטרי ממסים וסכי ע*ומ סכיוכן

 פירום עלוער פכיו נקמר לטוס לסר*נ"ע לו ס0יס 0'( עעטס )3על סר6"ם עליו 6ערונאק
 עעון סך על סו* ע*ומ טרי וכן qib צעון מך לגימוע סעעוגס סר *לפיסן סלי פ" ולל'*.כ(0.

 ע6ומ סלי fDD) מורס )3עעטס ס" וסו* סר6"ם. סמי3 ספיר ע"ז וגס עכ"ז, כולס וכן ,סגעפט
 *לסיס כי otib, עסרומ סייגו עטרות סרי o1Dsb, מעמים סייגו מעסיס טרי 5לפיסי עקותשייט
 % ע5עו ועוס ולף6 רבש"ע עועי למס שרק"ם 0ג0 5חריו. י(נ6עריס מעריס כל על מחלסר*סע
 טס גס וכי סע6ומ, ומלי ס6לפיס טרי יוחיל פקודי על עמס ויקלוף עיט על יעגם עס כי067,
 )עטומ qSb י"ג כ"* סיסיי bS ענין לעלחעמ עסלכו סעמכס כל סל6 מלפיס, ע6ומ תסומן סכיסי'
b"S)'ריבוי סיס ולט" , ס mSnl יסכימו ל6 סלמון דרכי גס *לפיס. עסרות טרי כזס תמכם עס 
 ונטות מלמיס מעמיס נעקר* מע5* ל* לעולס כי וסמעעיסי סמלות טרי על *לפיס עלםלסמנ
 לפי ככון על )נסתליס מעליס 5ין לפירוטו נס יחיי. נלסון qSb ונ6ומ qib חעסיס כ"6 י%פיס
 סמריס. כעוס עתל3יס וטילך ועעגו 60לפיסי מרי גג7 סכעומ )נמעעט סע6ומ מנסריכעותסי
 3עסעורות נפלו לנומיגו יעת סכך 0טליס כעות לעעט טרקו ספטט רודמי כל כי רו06סגך

 נינותס ותלין מלים האלהש. מול )ימ( דנריס: נפ' יומר וינוסר ר3ומינוי נפי וס6עמ0ם3וסיסי
 )רעדכער( ועדנר y~sns מ6ר מס טו6 עול כי רעמו כרקס )רט"י(. עקמו עטפטיס וסומללעקום
 יעסון 6מל ע( 7' )3"ק ללנותינו .עשון. אשר )כ( חגג: ען מוג( )לחקו חוג כעו ssn~עמרם

 כי נ"ל , סדין ונסירת לפגש ענין סתוקפח גו"ן )1"ומ לדרום 7עתס ל30ין ; סדין ונסורת לפניםזו
 כפי נע5ותי' יסתכל ססעוגי 5ים 5ורמוי 5מי כל 03 ירפט וגטירס, וכלוטפת כעריס סי*סמולם
 נעלי כל וכן תנונמו, דרך כפי ע5עס 0ע5וס 53ומ0 יסתכל עענו וסג7ול 0מלוסס,  רישוכס

 כל 6נל 5חמ ת5זטרס ונז0ריס "חס ע5ו0 עעסס עומיס כולס נע7רגותיסס 0עתחלפותסנפמה2
 , "מכס סגר ולגר לכס יפיס 5ח7 וטקסט 5ממ מורס סע6ער. 30 וע"ז ומנונחון דרכו כפי5ח7



 ש יחשמות
 0*גח עם ל3י ל6 וסעססט סמולם כעעטס סוס גמוכס *סר וסטי* Sb~nt ט3טטייי סנטייכי

 נעשת טויס טק0ל כל ט ס5%ומי עעעי ס' Sb סכלות סגר עס oa 36ל סטכן עס עילסכיטריל
 ג47 כפי תטל מענם שר0, דין 6101 כפסועי4 0ע5וס יעט0 שאס ילקק 6עס *0טתי',0ת411
 עע?רנס ויעלכם לנדפו סס7 יעמס סמולס עפ" ונעעסיו 73ככיו ועמנונן נוכלו 6מ סיכור יוסרכי

 ימפפד olb bb, לכל ספקול מוכס יין על לעפת 'rDD ול6 ונטכעס נירמס יפלינ ,לעצרנים
 נפולס, וספוניי ימל  73רך שוסיו ויעמס ס'  כעט7מ יל3ס עעלס, עעלס נפסו להעסיקנעשו
 כעניני מן נמודף4, סעמולפ סיין עעימ יומל In1DDS ג7ול0 טמטום מעליסן ורוצף 3סן.ע7קדק
 ש6 כדי גישם לו ספהמל ניגר גס עשו יקמט נכונס ל"מ, על עעטל לססמפר 0ן חמסקוס
 5נל סיין סולת קל )עעו7 כמטו ptnpn ל6 ומגוטי תכעיס עוסל6 ססו6 ויותר ענל0, )%לי%
 גחך לסתגסנ לעסות סעסלי6יס חק7 טכסי ס6כסיס הילכי ללכת סעיטרח 6מ ל6סוג שעויטען
 החס סר6סינס עפנע נמפוסס ענע נעתק כגל כמלו סעעלס *נמי מכס סיין, עטורםלמכיס
 לנד, עקלה  73לך לק %6ס oyb %קומם עעסס 6טר עלס כניסם ע75 ל0עונ7יס עויזועזע
 יעטו 6על שית" עעטס וכל סעסכלם, נמסס Sb לסלוע סג" כטנע %6ס נעמס כנל 5ענסכי
 ניול, לקכין לידס טנעסס עד 3י(ס ניול רוסס i~DD כפסומס n1D'SD כי עלסי נדרך 0S5bסם
 נמעותיו כחרם כי ' סדין(  עסולת  לעינו וס ומיסר )כמעלס יסר נסס יקרץ סס עעלס *יפלכן

 סלסלת 3טנע עוזנו סעופך 63ים כעו וטע6ל יעין יטו ל6 ס*עמ, נקוים עז כעימולסולכומ
 אכעיס סמדר נו"ן כעין י4ס ממעמס כסוף סנמלומ סנוכי"ן כי ייעבו וכנר ; עליו לע ל3וסיגר
 ~bDL( על נחן D~b יוכש יעסון 6סכ 6על כ6ן וכן ממעשן(. ונעקנ יעו"ס. ן Pnnb~s י6כלוןנל6

 טגתספך סיין, עסולמ לפגים 73רכיו פסולך ויסר סיע נגויס רק וס וקץ , סעוסס טנכפסוסמכותי(
 לעועק מניע סכעיגו  7רסמ כי וכטס עיניך סגף סם". עונת נפסו סעמכחמ עז טניסלטבע

 : סלמון פרכיויקש
 סייר כי סעעק, 6ל ופתתיסס 6סליסס פכי לעסומ כסמונים סעמנומ הנסג ההר. נגד )ב(יבש

 ושומסס סיתות פסקיק סדינו יחי 5ל 6סליסס טמאי ימנו לכן סר6ומ,יפסיק
 5סליי4ס, פני עסו י4מורסן יקנלו ועמס 6לס" סר סו6 ספסל סייעו יסר6ל olbb סיח,5ל

 גני
 רכס, נלסון מרעל ותגיר. וגר תאמר )נ( : )ר5"ס(מסכי

 יט"י  ועונשין  ש1סרהז סקטים 37ריס ומניי
 על יעייו לגיס כמוגים כי קטם, לטון וסג7ס רכס למון נכ"ע ס*עירי4 כותמס 6יןעעכילח5(י
 כנופי; כל 6מ לדני  וסלאמס עליוי מלוסו מעלך וימעל וססרף, ס%י6וס יסורס וימעלספוכס,
S~bעמן מטלס  ל0ס  מזוויע עמס סג5טוס וילע7וגו  1סן סנעקוס 0לסוגומ טגויי על לק כווכסס 
 0*7ס 7עמ bD'1 ד3ליס לידס יגיד וגס י לסועעי0ס ו0געיעיס סכומים 7נליס סירס , %ומ סלסכלן
 ומנס לי(; סגד קסם חוום )כעכין ס' )נ5ומ על לעונליס סעיועדין סעונטין וסם גססכומס

 ליסל6ל ס%עכי( ממקומי מלסם סו6 סעוגטיןי ססס וססגוני( סע5ותי סככ עמן טסי*ס6עיכיי
 סעטפטיס, כל ו6ת ס' 37לי כל *מ לעס ויסמל עמס וי63 עסמטיס D"p3 כענויר תוריי עמןקרס
 ומקללות וסנלכוס ויינין ובדופס סליי ו6ס *3 כנוד סנמ כת גגי כשטוו )נ5ומ ז' 3וססנגלל
 )יסעי' פפפט גרוס כפו סעוכסין גס טלל עספעיס כי , סס 3עכילת6 כמנוטר ונתקומי'סננייר
 6ער עטם ו6ל פרסם כי ועמורענוס; עיקורין ימרגועו רג( )טס לוקח ועעטמט עעו5ל7'(,

 %ן רק לנהםינוי עסי סס לם"י כע"ס וע6ומל "wp1 אין כ6ן עקאס עממעיס כם'סכ6על
 סס ספלטיומ ונ' ליטר*לי עסס נין טסי' עס וסט פסק ונין ימ' נינו ססי' עס סתולסנארים
 מרקס סלOD 5)~ וכלער"ן כר5כ"ע )ויל* פ7נריס ע"מ קורס סגעסס עעכין וממיסן מתמיכמרמס
 )עטפעיס וסס סעס, כל לעיני סוזיוס7 ססס כרקס כפילי קיכיי סל על ס' וירד כמיג ווסנסלסס

 וכן וגרי ירקני ל6 כי 0עיומ7, ססס ל6 נר5ס ס" ו0 ולק 0סר, כ6ס על סי' 0כ713 כי ט'ז(כ"ז
 מתייטנ וכעס י כ6ן סוזכל סל6 עס י סוס סכנוד ער06 לנגשי נר6ס ס" *ופן נסקס סס3יש
 לסט  3סחוהצ  וי, מורר( סל ט:נס עס ע"מ יום קולס סמולס לעקכלי סגויע , k~U סעטכיל7עמ
 ואהשא )ד( : ובטון חמן עליסס לקנלס סקווש נעעעי עע7ס ק71ס ממוכרי ע5ומ  רובפילס
 )עבה"י(, לפעלם כגוי  זלך ס7נר 6ת מכנס כסליןי גיפין כרעל ימכון ו*טלימ 6"מאתכם.
 י )ערר364ען( וסרועמומ סתנט6ומ עניכן *נל )טר6גען(י פמ6 נטי5ומ ענין 5"5 עלס 6יןולרעמי
 עכל סמעימ 16יל מחס גרוס יותל יעוף 9Db 10* טר4קטכ ולסיום ידי, טעים b~b Sbכעו

 קליו, 37ל כנ ולוונעומ גנ0ומ יכוג0 לכן כגסי תגני' ob ססעיסי יעוף כנטל ככמו3 יסעופומ
 עעי4ס 3י4מג0גו המלליס 653מס יטלטל 6מ ימ' סו6 ט0גנ" סעעלסי ננסות על פסוסעכוון
  ע7דכי וכעלים גסל5יס עכיכיס כולס ססס וכיועסי וסמן י"א לקריעת ונםל6סי גקימנרג0נר4
 נמל, ככ"י על נסיגתן נסס סטנעי ונמככי לעעל0 סמלועעותס לכגומ וי5ומ מעיזי סכסוג0ר4ענע

כלוער




