
 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



 יששפת84
 אל עה oonb יופפמי מגנאישער

~Db9 
 חחע ש הה" % לעוף. סכול יגש

 כ"ז לתקפי Ob עלס פפלטיס מלין ob~1 שנהיה פליכס. טנלו יצתה %0מית6 לטהתעמעם
Obסגלים לי ושייחס חסריו סיקול 0טכר לקטל כיי הפויס כרית לסעור "ען י%" נך נכי יפצלו 

 לעכין 06 עלת 3י6רו לכן סעקוסי למכי' כ"כ ס3ינר4 פרק לקנל W"D ייפנו7ס 6ין DWb31וכדועך,
 % יסך ob ליי תספע 6ם יסר6ל למעי 6לס תקעל 05 כעו )ה6הסמ%סיקפל(י ונקסםמקא
 סו6 ה*לו טממעעוי שלאי מ" סטעעו טעע 06 כ* וכן 0לוו4, כמלת ירכי,.ממירוסםמשליט
 שמנס 3ע5פותסי מסלפות פ% נלימו מיטפלו וקהו קהוי פעמי למסלים ועמ6וס פטתוקקיסף

 פלח סנו4ה. 4י והמהם )ה( וכפטאלי: תלה נסקאי 05 06  יומס 63. מיליו וסגלכסמסכר
 נעל עיוד )כמי עעלנ גססתי לוס הועם דנקות, עניכו עלפנ"ן 6נינ, %16 לרפ"יטניס
,~Wbhפכך . ו0סתיעס סקנילס ספיקלי ופונפ % IDDWSDmb) ')ן טפעו לכיסת על ורום% ן 
 , סגולם געלת שמכוון עיוול וס0 י 6%יינכען( ' )6ייכסליעסען נעליו 91DD %163 י(צוטר לסיותו46רמו,
 תסוגמ זס פרפי ענין סממרטיס לכל ויגס - . סעלנוג7ען( )ליענפגז וי4סנ*גומ 60סנסינקות
 כעיכץ וסגיגיס 06וגיס סיס" נריתו, 6מ להפרס ס' בקול ספעס על סטכל סגעמ וסותי4תכ5י,
 לפאל לק מא י64כן כל לי כי פ6מר 7גריסס לפי תעכס ומכס; רנסנס פפ1(ס וימכסגהצ,

 נדגקות עעי(ס י% סתניגומו זס נפ5על שתכוון ם*ן וכל עליו. סקנס פס עם יפים פמסנר4%י
 610 וקולס, לי וריימס ומשער ימ', עעו שסנרי נחנקת יתניעו ט0ס 3ו י(צכוון 6נלי64סנס,
 עכל יומל עע7י 6סנ41 73נקות ומסיו כריסי ותסערו נקולי מסעעו 06 וסעפו סמנטי,עמלק
 לעל6 ניכלמי ויט hhlsn1~ י64ין כל לי כי 6פר, קגל0, לי וסיימם על סעס וכנסינמ י41פפח
 מרתכי רק 5יכע 13 סכעס0 וכל ' מעני סא ות%עומיו סגספי מעולס עכיכי הל י סס4כסכל
 1ל6 3מול0 ועופקין לי קפיין טתסיו מגלמי לי וריימס שערו ונעכילת6 ; ומוזרמי נסמלילנד
 פקנלמ פס6סס כסס יכף , מסמס נ7נריס עוסקיסמסיו

~Db 
 וסענ7 שניו ע5סל וזנן 3על0

 ע"כ. סלוע, כל לי כי משל שתמלי לי פקגלין 6סס 6ף יכול גנלמיי פ6מל וסממניי לנוע6מל
 לי כי 9DbD7 הזכן ויותר  וכר3ריי. לסמאי ימשל י30ת פפכין י3ר א טפיפל  פר3רי0ספכו%
 לי כי 6יר ימ', כליו יכנס לריסוס סימררתי יטינ 3פס כלויר  תתגיס m~lb פ63ר ישרךכל
 w~mn לבלק ספונרמים גפניניס עופק ט3סיהצ ימי, 146 5ופריותו כל .יקצר שם כלחצר 60רךגל
 סומלימ עלטת טוס 73עמו ימתף ל6 מיפריס גסעיס 63י3ליס טמפולסו 6ף זווגו (DDעי"כ ווי נסעולס לעלוק עליו לוס 6סר ימ' סנוכ5 כשן לקיים כ"* גופו לסנטם 13  יכוין bSגוסי
 יעמס 6סר סמעסיס ט6ל נ0ל וכן ויפייס. מעין לקי:ס עליו ס%וו0 לעלטות לא גספימו41נ5ס
bS1 אעוכל'Sb קוט רשן לפסוס פ6ינליו מגועם כל תסי שעכס כ68 מומריומו, תיומ לעל6ומ , 
 וכעלעל 63עמ. ססס נ6סנמ ס7נוק 6יט כלוער כשולס 6ים טסו6 ספעל0 לסיס cS17a כ6י"וג"-4
 כפו מקלוס פממע לכיפול 510 כי עלת קעגי4. 63לגע Dh" עהן'ן ען נ0נ0 סל6 סקיוס,לרכו
 שיכות לנקר 610 כי תלת כ6ן כן )י6ס( סטפיעס ספון 0טני0~סי6 שסיון כטנס כי שגרסויספפ
 כטס 5כו גטם יכונס 0750 גס כי לגי %0ן כזור על 3כ8)נ סוגם bS י54רן פלססקאלת.
 כלופל TDn~ 6רן תיפו DM1 ג( )על5כי 6על )ער7עם5סן( 750עי4 ען טויתו עיקל לאיוםסיסי
qb%תמעלו ,ס נכל פפגי, יפרומקיס לטיוח ר5וייס 5סס גוסכם סועלימ סע Sh פילגס wwSDn 

 נסס סנוף 6ת לנותיכו משלו וכן עליעס6סגע( )ווינםעכקווערי0ע יטי' נכס ושוהי טספליעי
 וסורקי ססופלי מלק כל י 60רן כל לי כי ועעס qw' ,ס 60רן אל ל( 5"* )סגטנךלין6לן
 ס75פס: על 5'( 4נ )ל05 עפ"י 6ילייטפ( pb1 ווירי געווייי(עע מיכ )י6ם לי פיוסיאי'
 ופל פומפיי טס 6101 לכסניס, גמפך פעלכם לרעמו גסגיןי מלכות מי6 כהנים. ממשכת)0

 וכינין, פלכין גת" צן עטעסין, וכסגין כלילה קעילי עלוין ינע"ת 5ענס כיגיס, סלעעלכ0
 עלכות, כסס ת5ל' טס כ6ן וסוס , ל( )עיכי( ירוסליס לכת עמלנת כפו נמלך מס עפלכמל7עתס
 5101 מ'(, )זני% פלכיות 5לנע געו ת6כ טס ומעס לעלכות, פגעת כעו פומטע מס מעםמ0א
 טמשן טנאכן מסלימי 0והו ויכול ושיניס WSD כ6ן לעהז ויסגס ; 0עוסל Se1 ספעטל0 עלמעל
 %ס קלנמ ענין נ6 לטון 5ין סגסמייס עוטני פכל התמסק י% %ל1 נ6ן א4ך. בא 4( :עיי
 0טיג ל6 פלנל כאג( )נ"נ bS 53 ססלעי4 ועז כעו עכימ S~b קמיו, 6ל יוסף נ6 כעולעלס
 חלא  וכן  Sanb', מא ולזם  וכריפוי  רירך י53 כי  0טפופסי נ06 וכענין ססלסס,עמלת

 כמקיים סעלמל טסו6 י מעכן 3עכ 6ליך 63 ז0 עיפל הכס )עיסיינפן(. b'k1 OD 6סמ)שפעפע
 : י"ס( כ' (IWPS יפולפל 6ל כגט ומטס 6ס8כ ועליו עמס ע"י טכ6פלו 06לונא יגלותגטעהיי
 Db ו6טפיעס טעס 6מ לי סקר(ל כעס5שס , 5חריס DD' ט"עיכו bS 3י3ריי כ3ע4ס DW5DSי4ס ואי 373ליי ויטפפו עפך ע7נר ס' ס5ט הצפו ס5ס עמוך לגרי יסעעו ריס. השסעבעבור

יללי



 י%שטפת
 כגס סוכו 1Db' מ פיי, יכחיסוסו 37ריך, כעי כגי* 13ץם ייס אס ירטינו. נך תם :ינמ
 ס" ולעיניינם מלעס לעיני פמיר סעפים ס6וסח2 נכל , לנגו06 סוכו עולי סכל. 6ליי4ס מניעהיייו בעולס 76ת D~W3 געטס סכל כי נערור  וייעו נענין, מקמוק % נסס כטלל bS יאט06לתעלם
 טעום ננס 16 וטייס קכפמ נמס3ולמ נעמס ob bS יויע, פי ולוסל, לסלוק דין לנעלעקוס

 ויש פקויס ם6פל 9Db ויגד. : 3י94ש( וסתיכוך , סיים ע68 ועיקרים ורננם כלפנאןספל6כיס.
 9BbD כי4 , ה-4ג7ס 6עיכי4 , רוורס סכי לקיים לפסס ס" כי ו פמה4 חיגי %ן ותפל תזרפרס

 סד י רכיי סי4יkloltb~1 6 על מפוגתס כמסיג ובסל י נזדרז רק 706 גיוס זס קייץ ול6 ,ומגיי
 פסס וינ6 מ( לד )פסם9יס כפנו% ספלם על נענלס סעונסין רוס ססגיר4 ענין לסכיססוסיע
 כל ויספרו 1Db קול סעס כל מס מסיט ועא סמססעיס כל ו6מ ס' ינרי כל 6מ לעסויסמל
 סטיב עלי'י כענרס סמורר4 עוכםי ons)p על סטנ" זו מסונמס סכם כעמס. ס' 7נל 6סלס37ריס
 תפס, ויטנ  יכתים סכרן IDD פ" גתמל0 7ס"ז( )טנמ bwb וסכי ויגי, כ6ן ועדם ס', 6לפפס
 תן כנעץ, 7%ס מקמין 7נריס פסס ויג?  7כמינ עונסס סי' ולנקוף סטי נעמו ספסיגין7נריס
 bbe לסער olpnS יערטל עמלו מס 16 ליסרכן לממל ספגףס 6מר מס וכי נפנילת6פנו%
 עונטין וקנלו עוכסין עליכם 6סס עק3לין 06 למס פנל לעס וייכפל פסס וי53 מנקפלעטך

 סימם עכירת כתs~bn 3 רס"ג וי4רפנאן וזמנמס, פירפ" וקיסתס מלס וקדשתם. )י(3סעסס:
 כי סרפ83ן עליו ססינ וטמיר י נפיס סירם% פ" וסל6נ"ע , וקיסמם טכ6פר פעם קורסכפ37ל
 6מס 5ל יגסו סל6 קיומיס סיסיו פי' וסוף ODD ,tDb 6ל6 כלמון 61"5 ופסל סיוס עעסמס
 עגינו נת"צ קיוטם פלד כי גיולי עכין ככלל וק7סתס מנפלת ול"כ יעוקב. עופלת, כלו6ל

 ופע%לומ 0זיפי4 ממ*ומ סכזור סערךי פיזומי עכיני פכל וטמלופפומ 0מכלומ וס73לסספריטס
 ק7וטיסי לי וסייתס ט( )קיוסיס נסמל 5מוכומ וונ%לומ עריומ פ' גפוף לכן קנוסי כקרט6קולומ
 נמיו נ3י5מ סטוף ס6יכו לו, ממותל פ7גר עלפו ומורם ספקים נק7וטס רנומ D1b שוכן

 יהל עון פמקיט ויט נבלס, לנכי ופל7נר נמל ופרללי יין פתותי עלסיומ וממרסקספה2רומ
 לכל יסום 1ל6 מפיי 5פס ופסם3ומ 3מוכי4 ומונס פמון, DD'Db3 סול נ7נרי ופגו יוניםסל6
 % 5ני ססנמ %ל י4תולס צמ8ס 53לטיוי שנוץ סכל, על ופמלופס קיום לנו כי סעודתיפקלי

 נצולי 37רים סועתקו ק7ומיס פ' )וחריט זולמכס פכל במכס ופלופס ופמליס מניע 6ניעקליסכס
 ר8ל ופמל סיוס וק7סמס כוללי מקפל 85מ ס' 6פר יגס סקיוטס(, עוג מחס סכככסיססערך
 יגלו פמתיתיומ ונגיל מלום יסי' כפסו כס כסי 6סי טנל עד עעי(ס יטמיר סיפים סניסיתומן
 nDT סח זס מירוט על וסער כולס, ממוכס כל ינוי וסוט עליו, וימלומס וימג7ל , נענעומרע
 כ6ן, עי נר6טימ, פססלמ יטרלל כל לעיכי עמס קר6 יעים פכי סנ6ומן טסוייעונו כפכילמ6מעל
 ויעיל %הצ לעוסי ס' פנסן סטככ וכן סנעכסוי ס' )נ5ומ על כטענרו סל6מוגיס 7ולומ ירבוסעפנו
 ש גני טנדרי %תו וסתיען פ%מיוי ולספור ס' 73ככי ללכמ ל3 ימנו סעי"כ מ*ולעומ, מכעססניפיו
 וי4פפמעים ספוקים ופלס כש( )גתקוסי סתולס ועדם נעןן סע5ומ כל וסיר ונפ5ריס 3פר0 מ%עווומבת

 סחףע זס כל נפכילת6; יעו8ס פמס, ביי חיכי 03ל יטרלל נני ונין ניכו ס' נמן 5טלוסמולומ
 )עססעיס 3קל6 כ7פמורם פ"מ קוים יפיס סכי 63ומן ליסכ*לפסס

 כ""
 לעס ויסמל פטס וי63

 סעס. גיצי ויקלל סנרים סמי 6מ Dp'1 טסי עוי וכבטל ספטפעיסי כל ו6מ ס' יגר כל5מ
 כ67יון6 נמולסי ומ6ומל ונוקיס ובין וים קורס כ6ן פקופס נמטפטיס, כלנוו כמונס זו DD'א4

 ס6פימימ  7עמס כניקור סיולס סעקר6 לטון יגאל ניקועו גסס Dnb; תנליטס לנס()513ממנן
 לם7ל סיסת7ל ליל ופצרי סיוס וקיסמס Sb'1 ויפרו לפסס יס' מא כ% סינלש 6לס כל3זסי

 ולסיחו סק7וסס )נ7רגומ 6ל לסמעלות נמסו 6מ 076 ימנך י7ס על *סר 6לס כשיגיסלסכיסס
 6הנווייסעח: סיילעקיש 5ול )זי6 וק7סתס ומלגום וממהויומיוי סעופן פסכלי ופוייטפוסרם
 עגילם טעון שיכו נמוכם ננכש כנום 6ין כ* י סנוף טנילמ ממעונין פוס ייעינן וטפילתוכבסו.

 סע7ומי למקון ככוי blk~b לתפר נמש וי(טינ)פכילת6(,
 ע"ד-

)"tbD לגכיס: 3נ7יך ימיו עם נכל 
 6מ ולקנל סנסעש ל36י0ס ופמסנתס ל3ס ויכוונו נעמס ייסירו פירום השלישי. ~ום)יא(
 פי4, עבין עקש לציות ספמוקן יגר על כתן מלס כי סמליסיי כיוס לידס סיומן סניולמעגין
 כס לקנל קומך מתקן ויכוגכך עטך סו6 ססכיגס, לספר6מ מעמוקן יחיך כמכו ס' פקיםכפו
 ל( )עעום כענין סלקכם ועעס סמפט 6ור לקנל מקגמס כככמ 6טל ושכניס ירם וכןעלית'
 נעניניס רק ופסטנמס 7עתס כל לסיות ~ילנערייעען( 6כטיקקען, לזיך יטלטל 6לסיך DbOpSיעצן

 הלויו סל6ומו ענין מא נל"מ גסקנש יריים לסת הי. ירד : געפיומ פיכי פכל ומלוסק 6לקתסה(רוסכיש
 רכן מנגוס עעלפ 5גל סי6 ילידת סמפמוני' 5ל פכיגי4 גלוי כי ילייסי למון סכמונ 5מז6כל ו6יסגלי..יכמכגףויל6י וילל וי3"ע מ"5 לכן כ*גרי4ס' 50עוכ ס' קליו וירע כלטון וסו6 סיכל,נה(מגמ

סלגים



 ששטת86
 טויסס ל1% מא ועי  )כעמס כי י4מגפמ, )%ן היי טמכגעו סעמיגעש נכוונמ %ץסלג"ס(,
mPw6הם7עסנעש( וילי ןץנ? י (יתאנח ע bw) )וי9 חע ' דקין ליבין ס'סנ ים לי ע) ה 
 )תשח הכדטעש

 ס""
 ממוסס וסררם וסעתיסומ, י4סמממ9ומ sw ריי עפרם סו6 )-סילמא,

 סטווי סקנס נפקוס מא %ל"י ען סנעסך מנפלס ויגס קללי ספים1 )ך( )לך גנלתס ומקלסתו
 )ו וי% כפסו מכס נפגול, י4סי6 פנכ6ן ו6ף סקלי ען ט6 ולכ"י סכפ), mb לממרתלסיום
 6ין סגקועוי2 ומכלל 5לו", והשיאו ספיינחי 6ת %ול ענזרמ לשב"ס 5ור פסרש הם)ס("הפ
9Dnwו6ס לפון. נעלי כמסכי כעחככ זו תעורס זו וינקו פסממסיס וכפסיס סו'ו י" נסי נורות 
 pS רי 6וסיומ פסי כלס מלס יקרי כי נמונכס, עסומפיס וריס ביי ירי פפ) כי ממיתתכמין
 כ"ח ינטיף לעלספס סי6% סע על יהסס למון פיסעם סיע סוכ6מס' נעיקר עס5סדיסמס

 ס6גסי לסיומ S~b לפטים פעע)0 ילי7ס סס שין qb נע)סעי4, עעט ירד י6 עו,שפספס
 וילתיט מנס זס ויממליו ימפסיו סקרך מנעת כיון "י נקרת עט לעלסעי4 טנלכמס qbסול

 )מון 63עמ יספם פקוחך ונסקל וסתלסטמי פםיעי4 ענין 1 ירידיי למון ע" SDD לכןטלומיסס
 %(. )סוסעיס מעיל פ) ומטעת ז'(, )מוסע נחת גיוס פסס לפלספים, ~bbw מסי) ע)פמקצ0
 ססליס על וירימי כעו , קל6גען( )9רהפרן, 601כיטמ סספמי ס6נל ע) גס ירד DID טעםוקא

 מעיקר )ע'ם המנס , ענע"ו םזס לעסנריס ע6ד זל ססו6 , סחו( )יסע" נדכי יורי ' יא()%פנקס
 ק%י4 והסעתו לוחו %3ש סע5עער כל כי עפיי יתכן וי(2רסטת סי4ממםטמ על סו6 יכ7סורקת
 ולכן ססזס, עתקת לו ומפכנ נקרסו )נו מסעם י54לס נרגל כי כנספסו, )סתריך הן) wbnעציו
 עעעינקלל

 סלע טענין שמכיל 5ר ונעפס עקום נקלנו כמעעס כי %פ5וס %ל למון 0%י כוה,
 פמ6מ עליו י* 3זס תעלו, %יטמ זבלי נספמיו לי5%י6 נבטו ע)יו מסחפך צ6סל טותו,טיפול

 בסניי רוס י.5יקמני )"נ( )6יוג ככמור כקרגוי )בו ורוס י4פזסי %נ 5רמ מפט ויפוליעלוי
 ע)יו יקיפו נעלל ספסוקע עפי סיו65יס מילליי ויגורי סקיכומ ע6פכי כי ולסרי י לי וילופ6ינל0
 לכן כלחי ולי4כחינ לסמפעט כקרנו רופו ופיוכ) סרוסם לו וגורפים סלנ, %מ ויעעיסופערו,
 ס76מ0 ע) סעומ7 אכין כל כי ולסיום טמפס9ומ; ודגיגו יריים לסון ס6ניגומ לנרי עלסתת
 )0תססט יוכ) גלתי ע%%ס ס76ס סכזס סקרן, סעס פני כ) נערך נכעומו פ6ד קפת610

 5סר לוס )כ) כמגועומיו ולסמלפכ לסתפסע למניו סמכן כל ונזם סנניןי 3כעומ רק3מיעמו
 מקרם י נקרן לסנמ לעטיי לסוט וימנופע לקלן םפפע) ננכין ימינמו סעחנ לכן , לפטםיל5ס

 כיל למון סעעםל0 על ססונס חצם 0סממסיומ; ע5י6ת ע'ם יכייס, לפסס עעע)0 ז6תמנחצבי

 וכנסיג געס סעומ) כי 0תפסטומ עענין ג"כ פסוק גאל יחסל, עענכ  לוייה 610 עיעקניוירי
 יוכח למי סכ) IPns סנעדע0 ק9ן סלק כל 1פ) טעם עכיכי סלעי כל ע3 עפוזלמ מעמוסעייגס
 וישכיר, נע5מח2י 6ם סלם וס ומענין ייי'; לסון עסםנתו י0מססיומ נמסו פזור על גוס) לכןססל)יי
 תסלוט ס6ס מ"מ , געגע 6ססלי סיומל 63ומן יסד 76וקיס ססס qb עזם ז0 סע5ס סלקי מפליז ס6מכי
 5עלפפלישעערס(; )5עלמערייע9י וילדג0 וימולגס י ,ונעפל כינק קטנים סיומל לס)קיס הבפרייו13
 עם ז0 פמ6סדיס וססמנלומ ססממסטות כי ' 0מנלימ לסת יכיד0 ענין י4פמרגע" ינרי נכוניםונזיז
 מפתעת נעפעף סעוקפיס סע6יליס, מינליס וכדופס סכר 6צ מלכס 0ל6 , לסנרו מלוי וסרסיז0,

 ע75 ס6ס7 7גליסי סני ימיליו זו נעמי5יי עעע נקנ כפנעסס לפתוחיי עפון כמוילה(2מעסזמ
 סעסי5ס נקנ 7לך וימלכו ימפסטו כעס סי4יקף מוך ע5וע5עיס סגין עי מסיו 60ול ג5ו5י י64ול,ע5ס

 עמיי )פגיר4ס עממך שנין עד מסיס עם כי ססי6י לפפלה4 פת סעופי סעקנל ע% וממגיסמ%ס,
 6"ם יסיד qb P7bn כי יר"ם, ססכינס נסמנ)ומ סעכין סו6 ככס לעיגיי4ס, תמנ)41 לידס 6ולנל06
 קדפונינו מייחוסו כמו , לעינינו ימ' כנויו 6מ כביכול ומקמיר 5ע5ס זס 3כ) עלעין, כל עעל6ג"ס
 ע"ע סנוף כ) 6ת פאס ססנמעס כמו עלעיןי 7כל נסעמ5 יט סמא סנוףי % 0נסעי4כענין
 ככס י 3סל לעיכי כנ)ימ 1ל6 , לססיומס ס6ינייס סלקי סרטי כל נממעיומ ועקממרמ פס5ע%תמא
 וסיתר 5פ5וס וסנליומ 0עולעומ נעפי7מ יט ע%המו m7Db 6ול ול5פ5ס למסתיר ימ' %וגוסיס
 DISaS ימ' כם%ונו וסנף עמפרי 6ין וכמווי עולפוס ע5שומ לק לעינינו ימלא סל6 עיע5וסי
 ס6' עכינח, סכי ימחדסו נוס עססגתיגו' ומוקמל %ועתם מנס TD ססיס סכיאו ע6העעע

 ססיס 60ול ססנשת וסנ' נעניכו, ע5ומ5ס 3סל כל לעיני סנרי עז ססיס ית' כנודו 6וכר(תפפעומ
 נענעו 610 סמול סמפסטומ כי )מעל"מפענכ%ע(י ו6מנלי ויכי וקורנס וממיר כעמ. עיעסממל
 נרתם 6וכלמ כ6ס ס' כנוי ער06 ירפו כי סס, נרדמו ירפו סכים העם. כל לעיני :כמנקומו
 כל סעיוסד סמם סרל'פ וכ"כ )לענ"ן(' וסי סקוס ירקני )6 כיכמינ סי' Db פיכ6ו )6סמל,
 מטוכס סעס כל לעיני וע"ס , נג"י 56ילי 1St~b תומו ל% )6 6נל ס6ם למוך קולו סלעויפר6ל
 נקרנו כי ויטרו יסכיל כל ימניעו ססכ נל6ם 6וכלמ %ם 0זס סכמי ימל% גכ6ומ כיכזיו

מטס



* יםשמת
 6ת וירשו טנ*על בנ"י %ילי לשוסו כן כי שלסיס, מנקר* הכנוד יר% 5ענס י(עיומד,ססס
 לכרזו כ64 %סו ל60עין לך 5ין סנכתו3 סילייי( ענין ך6"כ *לסי' 6ת ויסוו וכתיו 'Sb9D,*לשי
 י לקאינו כטעע סיס טעענו קיני ג0ל סירי טכנוד Sb סינור נ6 ועמס נטעים סעיומד מטס6נל
  ודללת ירים קיני סל ועל ישג( )ס' *על נחעים וכן קולו. 6מ ס' סטעיעך ססעיס ען כתירוכן

 DbW~ כי עעמס לסמנוכן לך וים י פטעיסעער(ס
 י(נמונ ר5מ סיס ן י(צי3ל סו6 סעיות7 ססטס

 קסתכם כל bb סטם 37ל 60ל0 0י3רי *ת טכמו3 כעכין י קילס 70נריס כל *מ סטס וי37ללועל
 עמו ס' ירי *סר כ6ן ס6על עסני 6נל סטטי מסוך 6ליכס ס' ויכנר וכתיג טסם עתוךנסר
 כי , 6לסל ה37ל לסזכיר סופך לכן 063' סכן סעיוח7 ססס סו* סגיול מסעו גוס וכיהר ,63ט
 0ן *ועב סככנה וכן סקול, סעעו סטם עמוך יסלסל כי ס6ס, לעמוך כיפול סו* pib"וי37ר
 0טס ויינה כססזכיר לכן סעפי עתוך סעענו קולו וטס שלו וטת כנויו 6ת 6לקינו ס'סרסו
 חנך רסיסי מתוך עיי יזכור ססס' דינר ס5ל0 סדנריס כל *מ וכן סרט, עתוך עיי מזכיר6ליכס
 וס7נל"ם עכאי. ' ס6ם עמוך 3ו יזכיל כן bib ob סעיוס7 ססס ינול נצ"מ עקום נטוסתעש
 י(ממדס סני טפין מחילוק נ"י טעל יתגייס גסס גנל טל"ח סנפי 5עס ע"י מטכע וטס ,סמועיס
 נגת?מ ס0ו5 ית' ע175 ססו6 עם כסי וסענין סגמיגס על עולם ב"ס סוי' 0ע5ס ססס plbl",סו"
 ססמופ, 1D11Db 3ע5עומ ממקס טוס וסנרו6יס סעולעות עעי7מ ונסעם וקין , עלעול כלעעל*
 סו6 כי ועעם עעלס ענין עיק bS ע5עומו וננמינס )7%יגי, דגר מסמר 6' כנוי סו6 זוונגמינס
 טס Osb געוכי(; נס5וו6ס לנד ג'אול wtb על6 סכל רק וטגוייס מילוקיס עגיגי עכלנעלם
"plh6נע5י6וס סיס עלעיןי כל טוננ גנחינת ימ' ססו* , ססגמנו נענין ונתיכו מסו* עס כפי סו 
 Rb'5WS כביכול ע)ףס וסנים כנויו ס5פ5ס ית', ספסופ ערבונו עחו7סיס וכחום עולעאגעור

 כענין כמטס חצקמתל סעת5ע5ס חיאס כס סרט ועקור נסעתם ימ' ססו6 רק ונרוקחעולעות
 שאו נע5אח חנו וסגוף מנו פרטים וגקו7ס pSn נכל טעספססמ Olb נגוף כנטעי(י(מפטטות
 יגורו 0431 כי%*. וסרני( 3סעיס יו30 עלית %סי 0עקל16מ ענין וכן סתות ו3מ?ומעקיעומ וטעוי ועטיי עעל0 יאק זו ננמיג0 ולק גע5אה. יסנס וסנלו6יס סעולעות כנס (ala~עתגטל
 סעניל כפשטן סדנכיס לוער הפסל 6י העם. את והנבלש ניב( סג"ל: מלנ"מ 73כליעיזיך
 6פ עקיף סימנס כ'" סמל הינו ס3י3 לטון בי 3חי סיין ס3ע לטון ונס כי מעם, יכעס5מ

 6ל קעוכיס סיו סל6 ס6מרוניס כי סקורך. ען סיס ל6 חס סכיני סרומומ עכל יסרבלהתגס
 %ז, ען Sb סעחכס ען ל65ס לידס נעקר סיס ל6 גס מחוסי ועסיית סגנלס 5ריכיס *יגססרגל
 ננול סם כי לטנפי וכעשס מסר, תחום סגנלמ נענעו סו6 סעס 6מ וסגגלמ עכין נ6עמ6עגס
SD1)6"על 3נ q1D ספניי 3כמינמ ותחלם 0*מ7 ננמינמ קוף טסות זמי לכות ותמלס זס רעות 
 5מ וסגנלת כערער בצעתי סעורן ג"כ סו6 ססר 6מ 0גנל כ"נ( )לקען עמס שעל עסולזם
 מא יחסל תסוס קוף כק לסניסס, 5מ7 ומחוס סעס סגנלת געגעו סו6 ססר סגגלס כימעסי
 ימליל. טל גדול מחלם nb91CS ס0ל קוף על כ5ן גנול טס ויטעס ן יטליל גנול תפלסנעשו
 על מלס ל6 י(0נ3לס עקת כי סינר, 6מ ומנגלת *ער ול5 מפס 6ת וסגגלמ סטשי ס6עלהאס
 או ונף י )י0 : סעס Sb סו(ננלס י51וס 5ענ לכן לעלוס, ~bS ישומים 'Sb9D על רקססר
 שלקון יסלק גיורן % 3לי8 363ני יתרנס וינעא לטעיתו, נח5יס עליו יורו מ" סר6ניעירה.
 על סעודם סיסליכו oe פניס נטני מימיי סססקילס למי רחומינו, ע"י סי' ורם" ו6ונקלק3י',

 וסכוייי סזריקס ימיינו ניס יר0 ומילו מרעם עלסון ו0ו6 סמלי עקוס 6ל גנוי עעקוסס6נגיס
DSDWD,לעעס k~tS1 עם ל6 ו6ס גסס פעקוס תסלת נ7מף סגחקל סיסיו ע"ס( )קגס7מן צערו 
 ססו6 הכס עלת כי סרם"פ כעיט , דנריסס וגרוין כ6ן( O"b9 )עי' 63נניס יסקליסו 6זג7תימס
 טל6 נסכי ויפטר סטכיו סנפעל יסים 0עקנל elbD1 רטטת סנפעל ~blk וסתן ספסל ~blkחמס טסעתיי י פועלים לטני י6% עמועל געעל מנו מנפעל סיסים ס6' עונניס, נ' נו תפסל נמעלעננין
 ולסל לנעוךי עננות ססקילר( מנית 0760 וניחרק ומיינו ל*ח7 יע6 עסועל כמעל כ"י טסי0י0

 י(עגין נעסעע מסין עוכח פזם לפרמי bib לקתוס סכסונ נ6 טל6 עקוס נכל סע6ועסטסיסו7

 למעסי עעעלס סךמיסס b'a ל5ת7 יוש עפופל נמעל טסו6 נסעל נכל סיכוי ספסוט טעונןכ'"
 לטניס יו65 עפהצל נספעלס כ64 6מל נפנין 6"6 נמעל עננין ג"כ ססו6 יסקל מנעלסס5ענס
 וטס ושוקל ען סספוליס ססקעס, 36גי קנלתו ע"י כ"6 ע5עו סריס על אקל סס 'SID טיפ6חר
 טול לטתנו כינרי ני(כלמ עונכיסי נ' מוגע טטא יירש געלם עט*ע נעכינו, עסולס ישתוה737

 יכולתי גט0 עסקות סנ7תף סכ3ד 370ל כי , ירס טס סיטנ מענין על יסע ונס י 6עמאגמיא
 סטרן: תוער bb'1 טמעסכגו ע0 טסו6 סטנעימ נכפילסו יטר קו על מעיד כופל סו*עסוסע
 עלייתו לקנל ססמר5ו עד עעי(ס עס0 סססמיל כלל 73לך 073 מודיענו העם. את תקדש)יד(

לססעלומ
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 לעען ערוסס תל3 וכן. זי,ןרית, מישא ו 3לק לס סיס לעען תו' סוס07 סר3 מכיתך, ~Pg 5כה0סן3י,
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6 חשחח
 מלנעת לועכ י(ר6וי ען סיס תכלי על .טומר מס נמרם ט6ס מרועם, טוסל וסענלמס 703()מ'

 סופר יחעך "bS וכעו מופל, 3תקפ סללוסו וכע"ס מסומרי כלי Sb נסעד 0מלועה( קולטומר,
beמוסר מרועם להצל ריצוי כן טופלי קול כא6 קול סומר נתעל ול6 קולי bS ,תיסקו ולא ניהפך 

 למו"מ סס0עמרסיס
~DD 

 מלופס, נסופר וסעגרסס כתיב כטילו 3'י *ומ ולסוקיף לקע"ן סמ"6
 סומר וה(ענלמס ולעס , מרועס Sb מוסר כיזעך ספיר נעיו סקול על oa סונמ סוסר 6ס6ענס
 ונציי %% s~p מטעיעו מרועם( יער טמן י(עללען 6יינען ל*קסען ערגעסען nSSbt )6יי(רסרועס
 מקיעם bS תלועסז קול יסים וסמרור אלול עקול מרועיי, *ער ע"ז יטעיעו וגלול 1%ל S~p 6קסועפרם
 0עעלטיס יוסיפו 6ר5כס, גלל טופל תעגילו טס ונשעל וכן 0קולומ; עם6י וכ7וע0 סנטוס*ו
 ט0יס כיןי סומר קול וכעס גע5עו; סקול על טוסל נמלם *ס וי ל0יססיי ושיכיס ושין , קולעלס
 וכר"ם , נ7נרומ סעכות 0עוסג ועועק למוכן יור7יס כלס טסיו עי וכצור, %ול s~p סיגלומקול
 יקובננסו יאיינו( )בסמלי ושעלו *וסו, ועסרסיס ס7נוכ 6מ סועעיס טסיו בעכילמ6כשן

 סלכומ כעס 13 ים ע7לטים כעס ויויעיס 13 עסמכלין יסלסל וסיו סקנ"ס עפי י6% סיגורמסיס עועי ס7נלוס נעטלת ינתנייו סריג, סעס 6מ ו0גנלת b1D' סיני סל לסגי יקוגבנסוויבוננסוי
 דגר פגים Sb מגיס התפריס, צענן ויועלו 13, ים נזאס וכעס גו ים ומעורים קלים כעס 13ים
 סנים לעסני( פכיס לעקל6 מכיס י מכיס 6לגעס 60 מרץ פכים 6ל מלין סכים קיילכס, כל bhס'

 למון נסנעיס י6% סיס 0קגי0 עסי טי65 ויגור 37ור כל )רס"מ( ונטכס למנססי מכיסלמלעו7
 לסנעין ושתפלג קל6 נפק 7טלין ועתלין ל( האיו ש"נ לתיקן נתיקוניס וכף6 סגים, לסנעיסכלוער
 3" ועקסכלין על6ס נתגירו ניחל 010 יל6 ש6 סוי ל6 ונטכלרם3"י %סין. סנעין לקגלקלין

 עלומי סמלישג כל נכללין ס7נרומ טנעטרמ ייענו כנר גס פעירין. וגגזין ענשין רזין על6ס3חכפמ*
 מנכללים חוס סרטי כעס סעפרטיס לר36"ן סטכן ונעלעל סטיריסי לסיר 0לעכ"ן בסי' 0יטככענו*ל
 מזכיר וכנר עגומי סמרי'ג כל סיפג 63ל יוחיס 0יברומ עטרם טעכלל עד י4ינלות, ען %ינכל
 טאד. חזק טומר: וקול כ6ן ישעל 6לס כל על יאי( סע7י0. רניגו נסס עטמייס ס"מ עז0רס"י
 י( )ונ7י4"נ ט06 *לבעיס תחזיק כלי י.ערונסי 6ת יק מסו עיעופ כלטון סו6 כ6ן מזקתלם
 ויקל* נעכדלסל" )ע" נו סנכנק 7נר ומופק 0עחזיק קטל ניס ל"ל , מלפיס סלמס נתיסעחדק

 (S~Dt ע6י עעוקום כווגומ סניעיומו נסוד ותכיל עחזיק ס37רות קול איו כ16י ורעעו י 3'(ו'
,11DDPbDWIbsb'b 1 לביטוני( נססקמס עיכס סעוגנמססטוט0 לכווניי לק 0ינרומ קול סיס טל6 נומכת וס7עמ 6ע60לפלייך(; עניי(6לטענ7י tUIDS1 6ימס 0יו ל% Sb 06לפי כי 0ז6מי סג7ול0 סעל 

 לולך הצ0 , עלונו ע7עמ %ס לכל עונגתם D1'S)a ע5ומ רק נינרומ שין י י4ססוטיי סמי5ונססכוונ0
 ספניעיות סכווגומ כל ליחס עתיע ססיס רנומיגו גפי 601עס 0סכינס, וגלוי סג7ולס ססכגס*ל

 לתוין סעליוכי( סחכעס י71רכי רו*יס *נו כי מיתם, 737 זס ושין ס7נרומ, סנעסרמו0עעוקוס
 ונפלס י(עירי( נעפסס רו*יס סטנו כעו נכלל, נבלס סו6 כן כי רנוסי מכליומ 4תמבסעולס
 רייסס וליסומ ולכסיע0 לסלים 0*ף סוגומ, כוונוס Sb 6ח7 3*נל ממכוין סייס, נעלישניכרי
 עקפלי לקין נעירהי לנום וכן 6מי, 3ע5וע לנות מופליות *לו יורי ספנים, מ6ר וליימוססעו7פמ
 וככר 6קמ. 6עמ וכולן עממלסות כווגומ Sb 6ח7 צינור סעליונס סחכעס ממכהן למוק עינולזע
 תה ימי קיפו 56ילומ וטלס ברסיס סי1bD 6, נעלס סכעלס ומרסס יהורס סל עלית מעקול5הע

 כטמא א4 י משניעי אורם עוסנ0 עותק ק7וטתס געותי עלר*ומ עעינו טח *עכס מעליון,י(עלנוס
 %ין לעעלס "Tb שבוסים מגיעים עכיניס נסס לועזמ 0י6 י(מחמון מעולס זס געניכיעיגלס
 מעלך ניקט ועלי0ס וירכיו, ס' נקוי ונמל6יס כסגנים עכיגיס כמל*ומ קויומ נס ויםמכלימן
 ס7כלומ *יכומ יו7יענו ז0 ס3עקר6 סינרים עכול סי6% עמורמך. נמלקות ו*ניעס עיכי גלסקלני
 עיעס, ס7בלומ 00 וסכרקיס מסקולומ ולמים 0ינלומ. עסרמ לעס כתויעו *ומן ונייזםע5עס
 6ענס כי עסית, סו5י6ס סקולומ סנסונעו ס6מר ס" 6ין מפס, 6מ עס0 וי6% צמ"ז ס6על עם6אכ
 יט כי סס63יס' *מר טס" וייחסי מולעים וירס כתו סקולומ, נסעעו עמס סס%י*ס 9Dbס"
 ויחרר )מה( : מזען ננמינמ זס 6חר ז0 סע5טרמים עטמטיס סני השימצא על ישו והיןסריס
 סיעות 16 ודלהי לעס לו יבלוס *סל ונ7נל 0760 סיסיי ר(ט3עית מלנה( נוס סכווגס 6ין העם.כ4

 יסלייס לעס כי ססעסי מסמ 6טל סיען עמדי סריס ל3 סעחלייומ עיעיונומ נפלס וכיתםממסוס
 ססכוון הג' ומא ניעמוי מיוסד סריגו עד סריס 7עמ סענלנל מסחוס נסחי ויסילסויכסילס
 וקין ופחי *יעמהי עלייתי נסלם ob ויסכילו י3יגי ופיך 0לזס, סככג7 3עעעי ינריו 6מלססעיעס
 וי(נמל*ומ 0נור*ומ וסביעס 0*לקייס 0עגיניס כייסינס סכלות, מרכס 13 סעכוון Ssb מנויי,יעמס
 סכ3וי וילפת י(רועעחם חרימ 076 לנפם סעקנניס וגיולמו סי לועעות טפר*יס0"ל

 כדרך מתליון,
טתיעי



 יששבלת87
 י4ע5וייל יוטלו כעוז לועעחצ עמגי 0לנ טימאו גדולסי נעיי( 3לג3ס 0' יר6מ כעס 6סי 0'חעיעי
 ינסק ומוס מס וכת"כ מר07, יאק התכי על כפילס'י וי(טתועעות תיעס למון וימני. ~DWh;נו

 לואיס תיגס סגני6יס כל כי 0ננו6ס, חלית עבין מא סעס ויחרך עבין כי ל'ל ויוסלמיה-4*.
 כסל נוסס גם עןעזעיס ס6יגליי(ס ועמעוגגיס שנסלם יכלם סייס קמרי רק 0כנו6סעריס

 עיכריס 7063 כלל עחמנס 3י(ס מיריי( ול5 סגוף סרגסות טימנטלו כיי עמטרסומועטמכחםיסס
 סקיומומ 53ורוס לצנין פכו" ותסח סגוף ען 0גפס ותמפטט וממנולותיו, מזען עסנלי י6ואליס

 עלי כספך השויי כס' גי כם6ל ול6 סז6מ סגיולס סעל*ס 6מ 06%1 י'( )יני6ל כע"ס0עסורותי
D'DDWS6ני ונרעבו פכי על  מסר(  לפרונ גריס ייזמי ולגי וכסעעי 'm~D  ,363רי(ס ההער שרעיי 
 סכ3ו6רי h9WS~. לזכומ 6טסמ גלמי כלערס 6סל זו ונתריס עליו; כוקלמ ג7ול0 חסכיי 6יע0וכנס
 D~Sb 0' קול גסעעס סכגוSb 05 זכו זו 3סעס כולס כי , סמורי( עקנלי "עם נס סנסלו610
 סכולה ולסיום עעךי ניגרי סעס יסעע נענור נערער כענאר סדנריס, עסרמ 60ט עמוךסינר
 0מלדס 6101 גוססי ע75 סננו*ס סכנם 6ל ממלם לנוט סוכסכו לכן סע0, 63ותס ג3י6יס לסיוםזכו

 י סם( וכע"ס נעום לעס ועמס 63)1לס עימס 6סל נעקום סנקל6 מא זו מליס )ועניןוססלעדף(
 ShP ויסתמלו הכייסו ווי(ע5 לענר 07יני טולל על יסלסל 7קייעו יועק גי04ו5 5"י,זנמכזרם3"י

 עעלט סו5 טלונעלס ס6ם נוס י(עכוון 6ין עוצן. סיני והר )יח( כ%: טכוס* נל6 ע5ומ5תיןגופין
 יוכלו VSD ,nbs s)s 0' טיבי עסכי כלו עטן סיס סיני מסל עטם יס' מסו* רעעו 6נלעמן
 להות יזם סכרו לעס D~p ההר. כל ויחרד : )רע"5( עענס עימ0ס ויינו נסכיג0 לסקתכלסעס
 עסכי ס%ן מלעט 6%ת ועקועות נקנים יעטו ל6 וכחסל , ס76עס ננטן נכנקיס ועסניסענים
 רב לדלן עתממ ויירוח עפן יו65 סיס כי כן, סיכר סיס bS קיני נמל 6נל , סעס סנע5רס%
 מיתי( עסטס כי יורת וזס ע76, ססל כל קרי מסי* סעופלגמ סי5י*ס כל ועם י(כנסן' כעטןועג
 ל00ל עופגמ זו מכיס סטין הווצר סיימי ירקתי ולולי סעפרטיס. כ"כ נעיכיססי גסל*מ וסיתםז6מ
 מסקלת )כליל כליל נלסון )6ועגענופ( וק)ינס סיקף ענינו כל עלס חס, נעמכם *סר סעסכל ויפלי עקודס ט6על עס על סט ועוסיף מסרי פנינוס עו"היס מסיו 7WDn לטנסי כ"6ע5עו
 וכסס קכ*כש )קליגע, סלמס 6מ ועפננת )וקפמ כסא D"D ועטכם כמר ססו6 כסס(נרמסו
 הומו ויצם3ניס עקיפים ססיו כצ( (hgn דוד 6מ עוטכיס כעו וקניני( סיקף עענין טסםעערמ
 6טל )תנזל נזל וכן ומקפיי. קנוס עכין כ'( )סופטיס נניעין 6ת כמלו ען כתל וכסס י % 6נע%
 6מ 0קיסו ע"ת חצטכס יוחתל על סוגת כליל טס ככס קניני זסנ זל ען %( ח"נ לטסו,על

 ויצקוננמ עוקמת סי6 כיוס מגו לפי כלס, מס מופמס ליום ס6לוקס על סוכת ועזם , ועיננוסרטם
 ויגס פרטיו. עוטני כל כעוסגיו מעקיף גיכ כעו סו* כי בפרטיו, סג*ער כלל סס חרכןנמכסיטין'

 יוכלו ל6 יכלכלוך, ל6 ססעיס מ'( )ע"66על
 לסקיי

 סמא ולפי 0יקימס. מון 6ל ולי(סזיקך טותך
 6עת תכעי ימ6לוטו לכן t11WSD כל עקיף וננמיגמ עלעין כל עעל6 ננמיכת 56ליגו 9b1DDא'
 עקיף טכחמליו למי כלי( 6ל תייג )עיס כלי סס ועזם נ'( קל"7 מרומס  עכדרס3"י )ע" כלנסס

 ססל ם3י3וים סי4לי כל ועעס כסן, כל עלס יעים (IDDDbEW1b) גחוכו ומעוכם 1SSn 5מועקנ3
 מחמיו קניניו סעודתם ססר מקיפי מסר כל וימרד 6ער נערגעק( 7עק 6ועגענונג )יי6וסיקיסו
 טחי כהן %צ וסיע י%. מעליון כנוי סתגלומ לעיניינה תסיס נעם נסלחה וססמועעחם תדרדרינמלו
 עעלס למסוני ל6 סעירגס לפחומי סעס למע"מ רק ק3ס סיו ל6 ומנרקיס סקולות , תכיירעיני

 % סרגל 3סיקף סעועייס כל כי כלס לחת"מ קנס סימם ימ' כצודו ססנלוס 6ענסטטני0ס,
 סימף( ססגיס סז6מ י(חלדס כי עוי וסוייע י%. כרתו נססגתס ונמלגטו נמפעלו 6ה0וי(עקנניט
 ehSDS סדי( עלינה נס נזס סגכלל והמטר  יקר. 1% סומיף לכן , י(ר*סוגס על גרוס יומל3ע7כגס

 ל6 עוף הוות % לסור שמולס 6מ סקפטי כמנתן כ"ט( קי' רנס )טעום 63עלס לטתיגוימגמי
DID1 ל5 6ופכיס כעס ל6 סורDD 19 ל6 מלפיסWb 6ל6 לנרו ל* סגליות נזדעזע ל6 סיס קדות 

 טלחלוסי qb וכי. וסמחתוניס סעליוניס וסטמיק סעולס כל סקנסס סדעיס ועמלים מותקמעולס
 חעימ כלי %16 יעון י3ריסס מנפתר ייענו D"1D סגמל5ס ז6ת מ7ס פתרון כעגעס כעוגומסנר(

 לייסר טעחון כלו qp'w עקדי סים כל ויסכי גע6על כן גס מנכלל וסהר נמגנוסילעיונומ
 מרסס סוף טכתנתי עס עיין 63לן. פגמגלס סעליון עכנוד נמאיס וססמועעומ 3מרד0סימר(
 טענו% לעס הששופר. קי )יפ( י(יכ5ומ: נכל רענ נשי ע"6 ונעקז מעסו. ול6 כאנ עעוסלפ
 מוכן לסניגס ונרול %ול יסור ססיו סדנרומ קול טי(1* טופר, קול 3טעס לנומיכו יעםעקויס
 כוונונן סניעיהצ נמוך היכיל תחזיק שלנור קול ססי0 מזק עעס וכן נדנולי 0עכוון סעוטגועועק
 ילטעוע הח"כ סעס ע6ן 3ענווס *טל 0קנ0 ויוייעגו עי" סכווגס כ6ן גס ע%, עעוקומוסעגוים

ס6ר



 פ י%שמות
 י7נכ Sbn וגמעערי עפת 6תס 37ל %ערו tC1DW מפי לטוכעס 31יקטו 0גנורי( עפי סי3טמט%
 לטייק מעוי ויסגנן שלך ובגלול סילול סימל קול 0י0 כקטל 0עגך6, ועעס *לגיס,עענו

 כי , סיבלות ס% ירכל עטם כי 3ישכלס סיס 16 , עדי כסגנות וסמגהם עעוקות כוונוס3סניעיומו
 יענף DSW1 סגנויס. עמי כפלס 7' יגל ע60 לטעוע לטפול יוכלו bSn 3כמטחמיי(ס סעסטיעלו
 טפיסמהשו , )קר(למ( DDDS 13 קהע( )מס מעג %י דעכי( טכס י( )מסלים נך עעיני כל ען610
 סכלי עיון פפס על סטפיע תכסיס י בקול יענגו וטעם י )6יימיכט( וכאן3וגכוים סכלי עיתלפון

 ועט bsn 43 )עעאס ט3ו סנסנני( וי(ססנרי ס7טל קול כווכם עועק ולסגין זעתו לכויןוססטגנהם
 עקלי נכווכת לטחינו לעת ע3ו% וכןסלוייס(.

 יכתינ כגין ו'( ויקרם )נעכ7רסנק ס5עכו זס,
 ור(6לסיס י37ל עמס י6 על וכלסיס, עטנו ייצל אל וכטעע0 עפכו 6תס 7נכ עטס Sbוייועלו
 עטכם לימן סקנ"ס ניקט רד. לך )כד( סכתננו: עפם וממתאים כמוריס, ו7גריי(סיענכו.
 סקלכם 1 6על מי *ועריס 0ס 0א6י לנכי פועל 6כי סקל", *על עפו עח72 עסס וסיססי3להם

 י(6מרוכות, 37רופ סענה יטעיעס ועטם נר,( )לקמן עענו 6תס 37ל סל6סתומ 37לות 6טלסאעלו למגי נלוי כי tD1IDS 6מר( טת5ערן עמ' ועלים עת יניע *ענס למטס. 0עס עם וסיס6תס רי סר6פהות סי3רומ ע37כ נסיותי עתם , רי לך וטעס , ינ0( )פ' מלסיס וידהר סעס Sbעטס היי סמ4 סקרתי( פלס יורי סעפם עד י ס"6 תככי *ועל %י YDb1 מסם ירי bSb , תסס16
 : מערפל 5ל כנם ומטס טסוכבעול

 כלופל י ספיגכ ~pDD ססננון על ספקופות 3לו3 יורת לבעל עלס לאמר. האלה הדברים )א(נצ
 מפס 6ל סי וי37ל כסי6על מקמול, י(עמ6ס7 ושדני פלוני נלטון ס"ססי3ול

 ס3*יס ט0ד3ליס גפור נגלון לנו יורם ל73 "ס לטון ס6ל0 ס7נליס כל 6ת כ6ן ס6ער 1Db'ומכס וו"כעע(י  %אנענ7ע נעעליך, tDAs~b )ווים Db~1 630 יחסון 5ולומ על אפל DSW יוליהלפעל
 לק וסו* בסכיו nsns 9Dbi עוי בורך 6ין וע"כ פססי סלמון *וסו 3טנגק ית' עמיו י65ובמליו
 bsn נ6ממ לקער, ס' 5וס 6סל ס7נל זס 9bbn 7ס )ל"0 נויקסל ולקען זמי 3עקוסלפוסל
 ט0חויעתו הלעס ויל6ס ; טס כסא רכפ'ס לכס לטפל לק מלטון כגגון על עולס *ינו מסליעל
 3סהצ ויגול יטל כל ועילט ומזר 706, נדניו ס7נלות עטלמ מתלת 9bb קב' hK~Dרגומיכו
 מכללית ו0יייער( לסוד סמליים ססיייע0 עפני כשל ס37ריס ועעס סעכילת6( ען רטשי)כע"ט
 ע% רק לנוי ופינס DDb, כע5ו0 סי6 יתעלס כל תשפמי ס*מ7 מסו* מנוסן %ד כי ועת ,לסוד

 כללום יייעס ס37רומ עטלמ ממכס לסוייעס ימ' עשונו והיי , ונפלט נכלל סו* לכן0פק3ליס,
 לטון פותו 3ס סע 1ל5 כ% מלקים 3ס טפין 6מת שכקויה כולן טיולו *מל נדגול %ערולכן

 טעם כולל טס4 כללי 1Db 37ול רק 3ע7וי וסע7נר סכטתר סכוי עעגין למניכו משוגלחש"
 כווכמו תכלים כי מנכס, 3לי פטוט קול למינוע ~טלטל סי' מועלת מס כי י 013( סכע3"ןכיעס )תל* D'SS1 ני7יעיש סנינוי(ו תם י% DW'1 יסרבל טעש מכללי 70טר אתו 370רות, עטלתכל
 כל מהסי ליללת ילע7ון 6טר 37לי 5מ ויסעיעס סעס 6מ לי סקילה כמא יטרלל, 3ס3יל סי'ימ'

 עעט אין מנלי 6ת אסעיעם יאק שיך סכיטונס עפעס 737 0ניגו bS י"ס ו6ס ,סיעים
L.h9'S, oa סי וי37ל ימלו wih על ויניס 37ול סיפסר כחיתוי 6ת לכס ויני ס6ם מתוך S~p 
 ס' פסי בהמס וס3יכו יטרלל סמעו ס37רומ עסרמ סכל י6%נ"ע וכזע k~wibn, עעכו יונןסל5
 עפי יסרבל סלעו סי3רוס עמרת כל ט6עלו חקני( שוק מזית )נפירס לגנן יעת ומאע5עוי
 1 עטס ע" סספיעס ט*תרוכות 37רומ ומעכס , סיטונות צנרות סני סטעשס חיכי עשו עפיאז מלעימי ניייעס נס 0ד3לים עסלמ ל0ו7יעס ימ' ער5וגו ס" nhtc טכללימ סי7יעס ותחלי ;סק3"ר(

 טחי סמוכת בעלס וספרעיס סכללימ 60לס סי7יעומ סמי וע"ס י לצוי( עטכיל ונעל וליל)ער6"ס כתוריי לפנינו טכש3 כעו עלעו סלטון נקוש נעיו שכיעס קליו 5חס b~pn י% bloטיסיי
 על 0ור6ש %ן כל עלס וקין ס6לט, 0י3ריס כל 6ת בעלס. סכתי סינור על cSh~לטווחם
 )7ען מרגופו ויסי' ס6ל0(י סע5ומ כל 6מ מעפו ול6 מטנו רוכי סלם גמ' )כעכו6ר פלטיסועל עתפסי סגלתי ס7נכיס וקגחמ כללם על סול6סו 6גל ע0מלקיסי 6סי כל על סעמסטטסמקו3ן

 סלטון סגין ט0ו6 לבעל, עלת. במריו 6על ספלטית סיייעס ועל י ווילעע( 7יעזער6יננעגריף
 ליעל 60לם ס7נליס כל Db ע"נ( ל"י )יתלו כרטשי ח7ת6 ו3עכילמ5 כעקרי. למכינוסכתונ
 וכו' hn~llb יכל כללע סני 7כול6 כלל6 סכי וכו' 6מ6עלו ח67 נ7נור6 לך יס4 ול6 6גכיוגו'

 עשן, כלל*, יאנון ס6לס ס7נליס כל 6מ כמיד וע"י לס ו6ככיז עלס סרים צנור 60יולנתר
 כל עס אחם מתרי"ג כל נכללו ס7נרות פנעסרת עקדפונינו ס"הצכו עם לפי לוער סגדוימכן

 סד3ליס. כל גססי י(תולס הומן קלאס לכן סלומומ(. על נסרות תם6 נכי )כענארסלעיסס
 יפ א: ה' אנכי )ב( : מלטיס ומרטי מלעיס כפס עמתעמיס עסס *סר כטיס 37ורייסכלוער

מטוגה



 פשטפתש8
 וכולס 6תס, 6טל לנ עיפה וכניס ו0םעצ 01רפנ"ן סלענ'ש נין פוגא דית ח עקרםנסהמ
 עליבת ושסיף ועימרשי %ק דגכיסס הל 6עמיותי עדעומ !1 עמס גערות לסלול יל% 7Dbגיכך
 60רן %י בכל PDbb ו0י6. גדול, יפת נס לכלול ho יועמס nbr תוכן כי יפכן ל6עכ,לקץ
 במי מש  nws %יך גפכלי טגעועה2 י4ר6טהח2 יוע%לח2 ען ח ט ס%, אל גי4 שי6עויה
 פסיי3יס ועעפיס ענודים עיני סמי ים וככנין וכיחסיו, עם נוטב נ'ש ס' פכטס 0נ0נח2ען*

 מסם הכעיס לכל 6ותס pbP '0 6סל מא *מ י(כסנר4 בז', סכל ליובל 3י4ם לענוי30רית
 כק 0' 6מ לעמד מייניס הלעיס *ן א צתי טד4הין1 נדגליט פלויין ופורעתכן טמרןמשמסי
 עה6ל עם גס נוסנ סם" 6פכ סא ס%" 01נ0נר4 ועכיחןי כס גני ע%מ ד שק tnwaגששת

 סינים זס ולעעמ כמל6, וגייס קיפ ניכך כ-6 פרסה ען למעלס ו0א וכסתווישמלקו
% -Yun~sע"  עפי כולס ופכעיסן עשת מכ"צ טכוסות ש מו"מ וז6מ קיומנו, נענחית ש 
 ונעיט כתוכיי לענדו י4ז6מ 0עליוכ0 ס0כסנס ע*עע על לקנל ס%גיס יטב% ותנסע0ננהרפי
 ופעים סמהס קנול מ%6ס י4ז6מ סנסכסנס יפי עסוקקעי סא עלכם 0' כי לעפתסישפרוטה
 כלועל 6', ט %כי סיכ?, נמל סספעכו טרנטון סלכם ס" ומספכהו סקיו סחץעס ס"סספ%מ,
 תייג onb לכן ועלכך, עונגך טיסת שלסין סעי ענלעיי Sb *ן ט 6ף ס'י 6טה שרעלפפע
 y~bn סיץ%מיך לעי סעעיסי לטפל 5המי פל8 עס 66ן Obb 6סל ונשאי נספחתילעכיגי
 6נומיכו קל6ו ולכן לפנחס; ל* לסיא שכס היקני ו3עוסמש נ*%ת ענהס %ח%הם
 פסוס 6להס סיפ ליעמ ~Dbfi סטיהם ענץ ס" ו6ס טעש' עלכומ  קנלמ 0אמ 0ע0%וסכאהע
 35ל 1DDaW, 6פת5 צלמו, 5פתמ סטם, %6תס ns)p יופר לסם סי כלי יל פטנש סכלנהמן
 נסאג0 עלקן  סמולך רפס מלמם עלצו לפנל סי6 טס6%ס לניחם טייס ntbe קהלםקמלם
  יותל Db '0  03ן לצנור יטרלל טסתכן ומלוס מהחס  עול עמס וקסורס לנגש פיהההשסכפליס
 ואכיס אווים. אלה" )נ( סעיס: עלסם עול קנלמ עלעל חטו י.עעיס סיר טפ3%יסעעס
 זימי P)nb 6ל0" לעלט יתכן ול6 גיעעע", (9DOV~b פעכילת6 )לס"י עלימת 6לסיסעס6וס
 עיט למכי' ככהך16 כמב ולכשמ ; רם"( %ל1 %%מ לקרותם עעלס גלפי פנאי ג6עסער()6ניכע
 ל6ל o1Dn~D 6% חע נ6,יערווע!עח, 6ונ6יינענעשכעיגע )6ני4ינינעי ערסל 'כספעק"נל"ס
 לחל %ס D~Db 6לי4" וכקכ6ו ד6ל0ין, 6ל60 ימ' צומו קה6יס תרועות הס כליחס, מלסינקכ6 הי 6101 עומלים, נסית ונפלס כמ ימ' 6% נסס טקנע עעס לק. מע*עס פליקס סכס 6ץכיס כי עיכ* ע6פכיס, מלכוסי DS3p' 6לס":פל6 *ן וענלעיי Y'nb יוכן ערסל, כס 53pwטפרי
 נעל עז טעמו מכס כמו גיכ %ומך עעכו ויגנוס פעם סנגור ע"פ כק עע*עס לסס כפטפין
 סל י,יממי כס געל ס6% 6עת 6לסי' 01' יי6( )ילמ" כרמל ולכן ית', 610 כעס טל 60עמיכס
 : )כפסיס( 60לס" 610 0' ויתעלו מכייסי על המלו י'ט ימ' עעכו כחס עקנליס כלס טשלס
 סדו מכלמת עיי נפקו %ומ דגל זס ספין f'D עען ור4ל6"ט )רמ"א קיים טשי זען כל פני.על

 פס" נ'( )ויקצן לנונמ0 כל SD כקו על מלס טפי' כלפס עכי, נר 61'ש נכ*סיוסי; מכתיכמנסס
 3"ס ס' כגוי סכיי PD1 nsw כים(י )נעינכ טגעוקמין סתעי7 עולם על וכן מלעכסי כללגז

 סעורט קאם( )יפע" פני על פותי סעכעיקיס סעס וכעו , ל( )י3ליס כמיין ויפיפך כפו3ע5ע1י
 מזיל, מסי ו6מ ימלגועו "ז( )ישג 3נך3 ומלכיס סכין וכעו נכשעי ר1פ65 ע*יהצעל

 על עלמ Y'S1 מלי. עשות לגד סני, על ויעם ע5עס, על ימק1מגץ ספירותי ו'( )יסזק6ל3פכיר4ס ונקני
1DW6כיו, נלכו 6פל סנלכ0 על כעו 0גולעמ, ס3ס כעו Sb י טעמך חיל לנעי על נעציך ילע 
 ססכיס לסס וימס ספוגי סיומל על טוכס מכיס מס כי מיולי מני כעו ססינומ עכין פכיופס

 כל פעם וימוכנו ועזם סעטיייס, מילם"י 60רו כל מכי על סי' וי(רענ כ-ס(, טעופשתגיס
 עא טונמ כי יעע6; ליסי' מענו ותלגומו י'( )זכרי' סניו פקנו ילעס, עעמ ס"ס 1DAסעס'
 לעלוך כמיס נעעלמו IDPS עי4ר6וי פ6ין מטנו מכלימי S3S' חלאס כעלס ש שיומויפרר
 דרום )ט גו מכעכיי סו6 לעועי כלמי בהמו וסעו73 הכייחסי רקיעי גלמי ק2' קליועכוימו
 סכמיימז עי סטמל, געולס ועטפיעש פועלים לסיומם וגלנליס נככניס טסכו ולא ליאון(,תופיעי
 סוסכיס וסיו סעעיס, לכל 6' ס' סלק 6פר ססעשס עיכיך ממ6 מן וכר"ם מ', ככב סלוגיל4ע0
 נעלס עוייס סיו כי , ית' נע5י6וסו כמריס מסיו עפכי % ולתססי DDD יסיגו k~Sb 6מפנענוס
 לנפוג עי4כ6וי ovb גני ערך פסס וקוען יס' ערכו גהץ ת% 36ל עעכו, נעמך ומסכלי4עלומ

 עסנמ wnb 6ל0" לך יbS "0 מהיי סערי( מו, עטו3סמ ע7עס לסלול 0נס D)b, כעונ6שצעיס
 קי ללס"ד שיכייס נסמר וע65מי וועגען(. ערס6געכסייע )עייכער מכי על יחייכו עככי'הזל
 סקנ'" מיעליך לעיכו ס"6 שככי שגלעי לפי לי נרסס מטויו 1לפ1 פכלש6

t1'SD לממף פל6 6נל 
 9Pb דנכ לסמף פל6 פכיי על 09Db 6לס" לך י0" ל6 כמיג לכן , ילעיכו bS עעו 6סלזנר

עעי



 פשמות
 סלק 6טל נאמנכן עפ"ד כיגלש. וסח ע'יכ.עעיי

~mb 
 פכפש ע"מ פסל. )ד( : סעפת לכל

 ~bb י(סתונ יבל סל6 לופל כ"כ Db ו5כיכיס סעעלי ען ,gtd פס סקל מס יסי' ולמפז)כפ'"(י
 ט*0ס ל%ל0 *קצ ייענו hS י%"נ ו6נןי ען טל עגולם סנמקלת *י0 ספל פסמסנבוסי
 שהמס %ו 6ין D"D9S טלל; עעמס 16 נ7מום ממכות כיניקת ופקסי עשי מנעטס מעןנססלמ,
 ען 6סי כ%למ %כס לו פכעמס 7נר כל על הכלטוני( עסש נקתומ נסס פעל טס כילכך1

 סאי' ומן ה"נ, כהנ % 5ועס 16 נעא פ% % 6יס %רם טמי(י' מן נענע, סכע65יסהכבכיס
 כקא זס כל לאי וככועס בנני וכקוס 6כה 16 נחסל 5טע % עמנומ % ען 16 %ןאועב
 גל% סעסיחיי מהObl ,6 סכעפס יתפרס סו6 נכתונ ממכר SnD סס הל 3יל7(1 )6יקסמל

 סקסה 5הומ ק5ת זעת לעסומ, עחל לעי לק עא לטס סל6 סכעסס פטל S)b נעקיף(,והחמס
D1nDS'עי פש ועמס וענוי ליס נמלעו7 0סכלומ 5הומ ופעל סיום %נע %לס כנון לנוי שי sw,סל מפעי פיס פש D"bD לומה, טוי מסגול לוסומ, סמי לך פסל בעו  )3ל7ען(י סקל 
 9Db הייון סלעם בהי וימסלוס הן עלס, ע36ן עלונעת וענל0 לא נ5וכמ מקל יעסיימ :וסייפו
 זויומ 16 עגול 16 לנוע 06 גורי( למס וטמניס 6ח2י( סועלח סיו 0סכ ען ג)עיס o~3bטמ5ט
 עסתי( h"D עכיעמ על כמולס ססאיס שסכי ק84. אל )ה( לננין: כגלכין טסיו עםכמי
 פמעכני י כשוי ושין ר1"6, )לביי( יככי כי ויעליס, 6לי(, לעניעוס וסבי( סעס למםיבשים
 )קכ56ע(: ועכוי תכרכו על יגכ ועמזיק 1WDN סכס SD % טס DD~1 כי 0כנל6ה2; כטחוכפטל כפסי פגיע יוחמי טכס לביי %מ כלוי סעולס כל ספעעיי מכללי מכס לנח %כי אל.נצל:
 ס% ש 6% טעתאל כצו אלן, סעיס קכיי 6סל לביי %כי %, סצ6 מא לניי 6גכיק84.
 סעו סי נעמו% כממזק אפל הפיוס שקניעומ על לסורומ טכב7י במסקל כ6ן ונ6 קיךי5טן
 עעס חס ננגיכס, כסייום(ק כ-6 גבב בפס י(נוככ יכוני( ל6 כי גנג, נוכנ סקס, עקם סטן,מהן
 טסתעעל נעצל בנגב ועסיס עתנ פסס ' כשל )ינכיס סי(61 סאב חצם וגו' גונב b~w Phכי
 6ל6 ננייח( 6ין כי סעכילסי עס ננינס 00מעעלומ oa כי tL~pln סכיי סעפים ומלט ועכלוט
 נלחמו ענפעת ומרן מעש נןכ0 גלני כקש bS יש וסבה6 , כוושס( בע' הקף סעלעסלמון
oD1b6ל סרסם ען ,b'O לסיו% נכסיי קג6 בסס נ"י עמורם 6נל enpn מעיד, 61מ נלי6תו 
 ותילו יי, עמע נק מא כנע כל יאבר6ח %א" וי(מסוומ עשני מעיי יוט בסל עס7טויצל
 פו6 ימו% מפיל ולכן כעק7ס' ולקין לאם מחמוס סיו כנע כל on~h עלסוח2 כקט pSnnסי'
 )נע7נכ לזכת לכס וסי' כעו רסוק נח סא מאי בעקום כ6ן סברס ויתחשף גכנ7, נץ6 נססי11
 לפי 3סן לי(וכיי וילעם6ות מעוכים פמיליס 6סל לסטמיל לך פס tb~p 6פל מנס ע"פ."6(
 כס 6לס נכל שתטפח oeSn סכס נעל מא %כי , קגSb 6 %כי סל6 עליך חנן טמעזעיוגך
 6לס כל 6ת סעכיע 6לס כל סנוכ6 סו6 %כי כרתכי, ולסירן לפטמן נייי ומלוי לנע, בסלונפולס
 ננום Sb לפטם לך עוג סל6 משעמי, כפ SW3 מעני כ"% עע5ען טחן כס ר41ן *ומןהשצסננ
 סו6 יין 6ה2ך עפ" וסוט גרשך טסמס 6מל ו נץ6 י(כ6נ"ע חיל ; ממחתיו עס % ע6אנהים
 גםיכי( לפון טי61 ק% לטון על עוככתי קורסי 6מ כרחו מיכסת וככשס ; לפסל כנורו ממןפל6
 עעס לממ סמורת סוסיפס עק. פקד : קג6 % אוכלס 6ט נס'א ובאמסנן i(pw~sj D"Dושכיסס
 לך עסכ6וי כלס, נליומי כל עס בי( עמכר(ג %י 6טר Sb' סרמעח ע% כי עא, לעכיעמואגס
 ש6 זמל0 סעכיכו סקתס לקון עיקל תו' 6נומ עון מוקד שככי כי עולסי, 1ל6 לניילעניני
 זיך 6וט סיסעסען, עטוו6ק ג6ך 6סעסעןי )עעוו6ק עגינו על לססקיף 7נל על סטגסססיעת
 ועל העיכס על נעיון וססנמי נקלתי כשל 6תכס מקיתי סקי עזם 6נלהעסעעם, ז6כע7על
 קלל כי טעעטיס, טינוקלו ODb סיסיינ עי( כסי לסנדל, 16 לעוכט 6מס שפוייס ob לכסמעסוי
 כפי לו ולסלם עליו עיבו ולטוס ל0סנים 6יס על מעוני( כסקיי מעוכם 3ין מגעול בין פקישלמק

 6מ % פקיו וכן ס6נען(, )6וי5ויכע עעסיו על משנא כי מפקדנוי כי 076 ו3ן וכןעמעליוי
 עעו, 6ת ס' סקי כי ג3ימו' יאילכיס עגיניס על לעטגימ עטיו 3או על ויפקעסו וע'60כהס
 נקח יאביס %לך SD לטטגימ וי(עויכס עעי(ס' לסיעי3 ובקם ומעגים אומס וכל טכס, 6ממקל
 יגעמש עונות 6מ ויטנימ יניס 6נומ, עת מוקל כקן סעכין ותא )6ויפזע0עכ(, פקע אעעעס
 )כ6ך סנכיס ועעסי עכין לעי לאל , בנים על  זיג7עם. 5יטעל 7ער )נעער6כעע ס36וו2ען

 י וויקע( 6ונ7 6לע )נ5ך ענין לסי כעעס סולקתו עורכו על עלת  קינ7על, 7על60כ7לוגגכ,ווייזע
 על הן omb)5, על נ"י 6מ לסו5י6 וכן נ"יי סעומ למי טעכיכו נוזיי סעה2 על מסמסוס6נניס
 ~Db 3WL יענים ל5 וסעעס %ק; עלכי פקהמ לפי לסא(י ע"ס ע'י )מיעים %ק עלכיכסכמי
 ועד% סכנעיס, עי סחיו עיסתי 6פי 6ו גניו עעסי ייעינו פולי לו y~b1 6נל עטכס,יישפע
 ויגס סלנעיס עי בסכיו סנטוס כל 06 0ייןי עימ 6מ  כיע י(כסעיס עעימ ל6ו פועע 6מי(0ן

בכלל



 כשטות89
Sb)אסיינו 6ז מ3%ו4 מכךמ נצתי )קרין 56)ס טסעוגומ )עדרנס טסגשו כד לסבא עסין 
 ז6ת גס qb נפויי, 3עוט0 ז6ת רמפכומי פזת נוסנת סדנא נעון שגי )6 ר") לשינאי. :כ4'

 מתססי 5ני נמס גס וכלחוס, סדת סלאמס פריכת )סכרית ופריים ניטע סעופםנקטת
InbeS3 6ףba סרנעיסי עי סי טנ6 6טל 'S1b גן קאן וכענין לרכיו, 6מ, 6מ7 פסס ייסינ 
 פמספי 6כי %3י4 כי ננגיב 6יננ0 )06ני 36)כעכי, )סוכמי כו0נמ מא סכנ3למ אס רספטמי  פיס )טכסי, DSn5 יר05 16 גפמ)מnnbo .5קאן

 D"p9 והמתגן 3פלממ נס )כן )וכמיס,
 ט)6 מקס ו%3 תם* כי גס' 6פכס וגו', סעי ועס0 ערפל הסמו 63 כי הקמ"י nsw3 קר6רכ
 כן nuftw. עת ורכיל כגל כי )טגני, נעלס רן6 מחס )6 )%טון ספמגנד ערפל הסריו63
 הס 0רספיסי  יתז עע זס פקרך DD" סעפוי ו)ספמרסיס 0ר36"ע  )7עמ זס פקרס ניסורר)

 עון מוקי געכי)מ6 כ6ן מקפלו 0יין(י  עית עי טס" כרפנ'ן )הו5 ע7"ז סמיי ירסיספרנסתנו
 טספע מת לפלה(' ופמכוון nla1S מעומס פרטע' גרוע יותל )מא קות נן קאן 3ןקאן 6פי וכע כסה נן לפע כעי 60 , ניניכם( מייק ססקק נקי eDb )נא פסתין טסן 3"צן.6נח2
 עכס ; כמע י למע נן לסע נן רטע 3ימל36 6ין ח"ו 6מר ויסממו 415% ויקל סוס סזנר 5מפפס
onwsmw  מממל) פסס 13 ט0טת7ל עלג)יס גמעם טר6עו לחרי וכן פיגר; י4כמונ מלמפיס( 
 ~סצ"ם ומוטעים פזייים ושיומס ותכעס פ)מ נממ)מו ע)0זכיל 6יע ספנע מע"מ לסייסיונעורר
 עזם 0ני4 ונו' 6טמ עון מוקד זו פייר ותסממו פ)סזכיל יגע )5 פ"ע ט)ם(י 3ס' טססר8נ'ין
 6נו %יכיס יילפגען שמירום וכן כססנו וממסי י4כסמיס לפית 6נומ עק מוקד טענין 0וכס0ג"כ
 ימפ ob מקכ6 מטעי %יקו 076 גני )טת עא7 סו* ימי טטר6 על כ6ן סכ6פל קנ6 יעלסלופל
 פסויי3יס שפנס סכ)נ"נ; וכר"ם לזולות ספ)וכס ימנו 06 ספקך טיקנ6 כפו )זולמו ס6)0"כטד
 י% פפנו כ6)0 סממע)יומ )סרסיק יכ)מכו s(s לסטתי)%חפ

~Db 
 %ומומי שיכן 6וס )נ"י גס

 מסככי וסליי פ37ר. סכמוג סרספיס טמעימ סר*נ"ע גמילום יומל )נמול עקום )נו ים %ספכ)
 פגכם ונו" נכש ע) 6נומ עון מוקי מילום פסל"ש רגו 3טס ס3י6 קרס %3 סקוס יגשנכף

 דער טער56ע מלשעל  יעל )מיללעלס פרכו 6%ת סעמי7ש סגנים נעפל 60גומ עתומסקל
 לע"ר( ל מתושית יקומו )ח"3 3פכירטנ"י מטבל כן ופ65מי ר63; פזכ0 כר6 כי י וועגען(קיכהצל
 67 ע) זעיל הומן זעיר, כגיס על 36ות עון פוקי זעיל, זעיל ופקרתי הו' סטעס' נמנעומקסמי
 %י קנ* Sb שצפרו גפכי)ם6 לרכומימ ולעיתי לתוניס, ו70נליס דהי פקוס ויסקר ניטיפפנו כסקי ו)* ען מוקד b3b. מטס 3רtbnsD 607 6 המהש פעכם6 1361י סו* ו6טמזי3 ד6ן ע)חעיכ
 כפו כי סתמעליומ, תפכו לי(רחיק ג'ע כוהמס המכן ע"כ. 3יי סולסמ קנpb1 05 נק%י4ס)יפ
 לעטומ "ץ )6) ס3סיומ , ספסנט תכפי כע*פר י מרע ישרו 6ס טכו3ם 0760 על סוכם נכולטמ6ר
 עלייתו ופוסל וכונטס L~Sb כל על פמננל וסוט וכעקו 6סו רומ לעסומ ופקשע עולם רוסרע,
 ו3ענוכ 63פמי הנול מאל מא זס כי לסניסס; וכליס יעמיס וימים כמסרס )עסות יסרנוס)6
 נגור 6ים פורע ולנעפי ממיל, גלול עפך ס' כפו ג3וליס נסס נפקלD'r7S~ 6 פתו5מסק
 סע)יהיי סנטלס טפפו 6ף כי סנדל, סנדול ס6ל כפ"ם גנור, לטס פמו6ל ית' סו5 כן וכפוסי),
phDא נכ) סקכי לס U'b יופ6 וכ6מלס ושיפקס, ממס )סערות סנ3ימ ג3ולמו נכס פסמפם( 
 ט)6 0טס עוגלי 6מ ספעניס )רמעיס 6מש 6לך הומן כעסו 6מ טט3ט גנולסו זמוקפי(
 סאו" סק%ס 6מ )כנוט מכלים DS3~ כמ 3ע) ית' טסות קנחי Sb טס גאכ סו6 ככסכרצוי,
 )סלחנה ננש. : ימ' %וגו לעונרי סר6וי סנך6ס עיי לעסות ממרון ~bS סכך6ס SD פוט)ומא
 מו)דומ סס וללעיס סנניס, נכי נני מס טכסיס 51"כ לגיסי גני נס (SS1 כ6ן יסעורשים

 ט)טש ועל נגיס ככי SD1 נכיס ע) 6נו11 עון מוקל b~p 5פל מסל ס3פקום )מי כן וסמר0ס)סש,
 7% לכימים סליטיס ונין רנעיס טסטים נין ים גבול 0נ7ל כי רוו"0י תמכם 37ליו ר750יק ' לבעיםוע)

 . סטי- מפיסי ותניליסס ורביעי טרוטי כי חס, ניגס,ספונן
 סענוייס ניגס י-ימוללו ...ת6רש' סס

 ונכי )ו מכייס נניסס לכן "י6טון סיפה מא טס6נ 91SDS1 ייחסי, blk~D יההס פ% סייעל
 ספסמר, ויקה ס36 טטו6 סר*טון Sb כי54כרף רגיוצש יקלטו 0פליסיס וגגי טסטים. יקלסומכיו
 סבסד ססא ספססל יקוי פ5ד bS סטיר ע) סענוייס גס ימוללו מקריס סס לנעים טסטים6כ)
 אין י סעטמסס ע) כ"* D5D3 מהסו )* ססס )סי לזם וסקנס ססניס' 1nSDnD סעספר ע%ל'6

 0ס נניס גני ונכי ססגי', נכיס וסני שטונלי ממעיי( סס סננש )כן בנגש, כ"* ב*נפטפסס
 631 סנניס עסמקמ ל6 סזס ספקסל 3מ6ר ימולט ל6 וקורס , לגעיס ומו)7ותס י סלםיס0נכך6יס
 מיוסר 1ל6 נבנים bS פכיכם סימום סוסי טנ6)0 בעלול ו)ס)06 טלסש מן כ"6 3מ.-"נגשעסמסת
 והטל ט)סש' י4גקל5יס )ו לניעי 7וכ נסיומ0 כ"* סל*סון סזקן *נימס טס עלספטמסט
 )עצומיי סקהמומ סעספסומ נס עע0 0עטמף משום סס )0 סקו3עמ 0י6 סט)יטיממלפמפסס

מטוקטת



ם בשמח

 ספוכיס סת6כיס סטטוס שנו לזכת כליי מוס סי6 מלו3עמ סכ3יפימ טעטפסס העמטומטמי
עליסס

 נפסקי
 0עם* מירך כן כי לנעשי טלסיס סכ73'

 וקרס קטע ענין על לסולומ 0זס
 עומס 6וסנ כל טצווזי. ולשומרי לאוהכ1 )0 וימי: פ' נסוף כלנטי יל6 וזס 3ו, 3עסו6לונסמיק
 כלמי ס, 6סנמ לס עטכממ ול6 י 03060 נלימ מפל רין6 סנרי לעכו עוטם יכס6ין י Jeb)o~רסן

 , ולמועלי סו6 עי4 כן 6ס טפסרי( 3סס י64לי4 0ד3ליס וסיו ו' ו' ורססכן )עע"ם עגומיוסעיכמ

 %ו עשיה ולסופלי טז וכיאק שניכו 36רסס זס ל6ו0ני טפלו ונעכילת6 סוערי. רפוי סי'כי
 חיו bh~p 63רן יוט3יס טסיו יטלטל 6לו עלומי ולטופלי )שהסגי 6מל כמן ל' הזקכיסיהמאיס
 סקלתם* על אטיף יוא לך עם נכי 6מ טעלמי על לי0רג יו65 )ך עי4 סמלכם ע) נפססנומניס
 טיכוס פס א% ן 0לינ Db סגפלסי על SA9tb3 )וקם לך מס ע5ס ט6כלסי על )%נ יו% לך עסנמהיר
 מן % י4כע3"ן ותעל , עו ס3סמיס, 1bS. ל60סנ לי גרמו 6לו ענומ מלסני גיס סוכתי 6סל וגרס6לס
 יע3וכ ו6ל הייחג נתסיינפ גי( כי ע"6 על 671י וסכמונ סע5ות, על הכפס D1'DW מאס6סנס
 מן כלן ע) ני(רנין 6י ססמד ט3סעמ לסי מעלות נכ) סעכין סרחינ 6גל )עולס, סזעגיס3כל

 כמנין 63ס3ס נססו עסי ס36רי(ס סוד נוס ים 6נ) סרק, לקנל עכס על עוסיס 0כני6יסמסיו סיסמי פת נינו סנ3י5יס 51)1 6נלר(ס זס ט6מל ותיק קדשיי טס ים  תסלקו ול6 סימרסכמונ
 אומי וטועני *וירכי מלמשק ול'ל ע"כ. ז0' וסנן 3נטרי4. סנ3י6יס ועלל )שנריח סק7סכתוג
 6סני4 וים פוננ)מ 6י34ס יט 06נ0, וים *סנ0 יט כי עסנכמCS17A 0 ו60חת כינסו, עכיניסמלי

k~1'bD6סנ0 עננו סמלצת , סי6 0מוגנ)מ 06נס ן מוננלמ Sb 3מוכי4 סכתו3א סטי פלוס w*pi 
'DSסנע"פ 3תוכי4 סענו6ל ou 1 י פלפיסס כלnpltim 40נס נמס. 63סנמ יומס לקיים נו 3ערי 
 סי6 יקכס עוגנלס ס0יqb 6 זו 06נ0 סנ0 3מוכר4. )פניו טסוטס סנדל נמוך עוגנלת זו6סנס
 סיודם 5ס3רי ים ומ"צ גזולת. וססבנרומ ע5ומס ססמ7לימ 5מר רק 6ל" נגיע bS1 ע%ומסוניה
 רטן עפים % ס6סכס סענויל פוגנלמ, סכיניי ס6סנס וסין מעני(, יומל סלבס ומסונר(גיו)ס
 לידן סיקל עס במוכר( טפצלם עס על ויוקיף ומכניסן 775יסן 3כל מסתיו קיום ילמינ ית'ס3ול6
 פה אגוייס ספקת כל נ5פנמי 0306 י% 0נור6 6מ 30150 3עיכי כי 0פסולטתי טמ5וס)מי

 טמאכם 3מ0 לי יי '1bb ול6 סמא' ללת כופיה שפכין טלזס  חצם נלוי רק %לו שינסועסולקס
 א אאס )ק rs~' גועם נטשי טישן כ061 טחני כיון ישעי 6נל עליי טעופל 3עס עשיהו6פשכ

 כמעיק 3וי ממן י% סיכוכו נו ליון ס6חל וי4מנ6ים שדניס נכל ולמלחינו נו ל0ל3וס לעיניס6
 30ן ילעס סינליסי פן נ37ל ממן טי61 פעפ גלוי יעמו 6ת 36יו טכטינלס P3b, *ל 30ןרסנת
 די 0נ0 ד3הי ו3מ% %ת ODD 6)6 לניו תמלו bSn ו6ף סיוען, עס כל ו3עעסיו 0סו3735ל
 סיוען כית נסילוסן 9Wb ל6 5סל 6מ נס לו לעטומ בועי( לניו טל דעסו סיכן לספין לסנןלו
p7Sי למניו כום נסם 0סו6 סינר סיסים 3ע5עו bS1 לו טי6פכ 16 נפירום יותל טעוסו יפמין 
 םי064כס שה ורכל , ו3פ 36 נין לפיתוי 6ים 3ין וליעי 6וסנ כל 3ין נסוג  וט 7נר וכן כמלס.פעס
 Sb~ נמיכוסי ט%עוימי 3עס לי ווי יותר ג5יוימי ל6 י6על ל6 כ6עמ,3יכיסס

 לעת סיוכל מפס
 ס6ס3ס 0י6 וסי* %הו, לעטומ י% 0נור6 6ל י64יס מן ר03064 סי6 ככיס )נממ. לועיסיס
 ושל 06נ0. ע) 306י4 )שקיף מנדכם סח יוק 0306 עגה) כי סתה0, 3נ7לי עוננ)מטויסס
 י4פת3למ 06נSb 5"5 0 וטטכיס סנגי6ים, 5ל עיימקס סל6טונ0 תשק, 6פר 6)ס 06נס עיכיסני

 עיאממ ספקת הניל עוגנלמ ט6יכ0 ו3060יי oNtb, תשיל סע5הם כי ע5א, )סומליעיוססמ
 6ומ 86כ כינייוי פילמ6 מי6 פ5ומי ולסוערי ל06ני תלמי סגך ננון ולר' מטס. כוסני סתם3טס
 גופטס ף טכ6ומ וגי 6תד כרוס ועטם וגו' כרו3יס קנים ועטים כעו סני6ור, ו' 0י5 נו)סועליו'

 0מס עי י"ל י למהסני ס6ער Db? %ן פס שתיי* תסכי 0ככוגיס, סכי יעטס טוסן 63י07ע63ל
 85 0( ואשתען(: נע3*עע D1"D די6 7עגען )נעע)יך עסתי, ולעועלי ותעל 6וסניסנקל*יס
 שנ" טפיס טס 03זכלמ ד3ל סע6פמ כי ת60 לטת עשו ו0המ בנועם, לסת מיפי ל6 מאתשא.
 )נעעי4ייערם סט3חצס על '1Db נלא וכן סמים, טס 6עתמ ופפעומ )ג3סומ ושמממו, ס7נרויכופס
 יממלף ול6 נטכמסו טל6 סם3מ 6מ יום נכל ממיי מנזכול זכור. )ח( : מעגין וחטי3ומ יוקרש'ם
 לעולס טים עם 3כל וכודני עמי 3כל נר6טימ עעטס נזכול ממיי מהמו נזכרנו כי סיעים, 3ט6רלנו

 ס6ל, 63פונמ גזו) עיקל וזס וכיניכסי סי*-ניני 6ום כי כפ"ם סוס, גתות תומכו 5וס 3blD1ור6י
 עכובה, ש )קדום  %ומב  (D3b וקצרת כעשת י נעיגיט קיח )ציותו 3ו זכלוככו טי60 )קיטווטעם
 סאב" נסקלי סעמסטמ עפסקי 13 ל0סכומ קמוט יום ס0ו6 נעדור נעיגיכו סטגימי4 טמר64ומטפס
DDS113 ולק"מ , 0' הירכי לנפטיפ עונג Sb עירע כשהם י ס ינרי לטפופ 0גני6יס ו5) ססכפים 
 3עי mw7 nsg1 עכלל רוי ולש , גן ירכס cu~n אמי ול5 תדם 63 סיום Sb'1 סולכמ5מ
 כנגד טקול0 ססטגמ *מע ולכן י על" עסס3ס הלגגו מ60 טלי 30ייעס טניממ עעס וזס ;לניזל

כג



 פשפצת40
 , וננע05 וכסמגמס כם017 י(1עוגי( עיקרי גל על נעיי טנ0 עשי fD3, כש"ט שנמשה ח%8%

 ועיקופם פנס, למס עוגם bib hb~n עוכיס ם60סריס כילן עונם מbS 60 בועל ייסק לוגעכילמ6
 , 0עמים*ם טוים על 16 ומשע טס יום לכל יקכ6ו %תן' סיעים DnS ססנופ w~s עוניןמסעסאס
 , DSN 3' 3ט3תי 6י ט3מ, לטס סתוים גל עוכיס ויטלטל )0סי סיקרנו בסריס מעות 16כשכיס,

 %י שיער כ"6, וטיפ tb~pn סל פסועו חס יוסי 3כ) מעיי לזוכרו 13 סכ5פויפ סו4%ס ען דכי
 ; פניט גסוס נסכססו טל6 כלוער מ63, טל* עד זכור ע5ימ טס" מזקן סתמי סל עזיסרמא
 אי כל פנת גננוי ו6צ) 3ע6כ)יו נס עזכילו סו6 ס0י0 מקייומו עימ עה 3ליימ6 0זמלו36ל
 מעטיו סגל עסני 3עיכ)יס D9Db עיס נו סימם 36) , סתמי ס) 3ע7כם עו07 עצו ותזללחתו,
 עיכם 13 עוד לר3ומחו 6גל סיעים; עכל יפ0 ענ0 )30מ לו והעץ 03' גועם 01יס )סשה0יו

 לוסל נ'י קיום עפין מסיס טנסי יאעסיס טכס 6מ וק7טמס כעכין 6או כנקדם לק7טועעלמ
 3עכילמ6 פעלו צך אמו, לקימנו סם3מ יום 6מ ססכוכ 015 כqb 16 עקויסי עקובם3יו3ל
 מ8ל עכין 4לס ליום 6ל6 לי 6ין, 3כניקמו סיין על עקיסין פערו עכלן כנרכס קימסולקיסוי
 סיידות נסיט יתלו צך 6סעכת6, 5יגו יהורס ען וז0 , סיום קדום וסו סמנת יוס 6מוהעומס
 כעס הניסמן עתקרטיס קדום ייפפונין סכ) לסי שילסי קדום ע) חס סוכרי, ינכ סירסכקדום
 נפעם טייינו כלל עקהם 13 %על וטין bn)nDb גיוס 6נל סיונל, וקיום ידחיס קיום כנון6סס,
 סם3מ יום 5ת זכוכ סערו פקסס ופע' כ%. קנע ומינו 6קתכמy'c 6 על וכן( הכיתמו,6מת
 ע0דכ מכ6 60י סטנת, יום 6מ מזל ענין וקילס ביום bSb לי 6ין בחניקתו סיין על צרתולקימו
bS~bhלקיטו סטנת יוס 6מ אצל סרק 6)6 סו6 3לילס קיוסיי פיקח ופוי 7חע6, 'קר6 לל ונקיג 
 טנעכילת6 0ככיימ6 וכן ססכמ, יום 6ת משל עכין ניוס וקילס 6ל6 לי 6ין נכניקסו סמן פלהרסו
 )כאכ יום 3כ) מתיי לזכלו ע5ו0 סם3ת יום 6מ וכול 6נ) 1D1pl, עע%ת לעיוס ס"שםטסע015 מלעוי הוטס bn)npe tbDSDJ ונוי עכין גיוס ישרוט עיקב טמא גלילם 6% 4 6ין נסנטרן

 37לי 631עמ b"D. לקיטוי עעלת 6חו סיוס קיום ע5ומ וליפמו עליוי שיג 53י"ל הטרנלעצן(.
 עיכ לעקלם 36יאק זול תעגיל יכרית עושרר סר3 עורי עפי סעפתי 3יליומ* כי נכצחילער"ן
 7נכ אזלן ודיך עכיןי 3ליל0 ביום 5% לי 6ין ומעל פסם 7גליימ6 ימנ6 3זי( טסמעוככעו)ימיי
 3סד3 ינצנץ 6ת יע עוכי ותכעיס י סס רווחה ספוט סל6 עכיןי פיוט גלי)ס 6% )י 6ץחשק
 לקי% יורשם Db יצוב זס כעקלה לסו5י6 0זס יפת% כווכח מכלית 7נ6עת : א וסות גועת,טעם
 )וךם 3' חוכי עתינת י65 חס 3תן, ע4כו דזכירס סמטאות וכעשם סטן ע) לצוכ יסטנו ייכף,נ'

 , טו6 3לילס למוטס טעיקר לקיטו, עמינת יח6 וז0 וקילס לקים ג' , יאשם עמימת *efi 6גיוס
 נלטהו  ימסה מטום ס4-( 01מנ6 לקיטון qlp)S עדכסי3 3ליל0 גס לקרם טלפיך 5עייכסיף י 3קכ6 0כמונ כסיל פיוס לקיט ס%הך 6ער Y'Db1 סיין, SD 3ע טייום אעל 0מח ממסלא
 ירנין bS ור(עקטס קרי סוקס כליטג4 השפם לק7טוי 0ט3מ יום 6מ שצל תגל 6ער עניןוקילס
 תעם וימס יום, עמינמ לס יהל ו30כ 610, נבילה קלוסיי טעיקל לקלטו D3'DD כוונשטעיקר

 קיכסי% יום עמינמ ל6 יפייס בההום 7ילסומ6 כזטיאן nbp'(b סע )י חג" טתעס, ע%0י
 7קלhD'Db 6 קל6 כ)D'DD7 0(h וע0 סאן 3)יל0 קיוטם יעיקכ סטיית הי( עלקיטוי6%

 , שניקטו סיין על זוכריסו לקיטו סטנם יום 6מ זכול משק כלפעל מכעיס למון ופססכהנתי,

 ולהקף 7קכ6י קימך יסייע קיוסס עלסון וזס זכיכס שבסון %עם טיס כקבלו קר6 סוקסנקפ
 דיירנו סט3מ יום 6מ זכה מזל 6על 6)5 ילקיטו יכך6 קיפץ עוי תפם )6 ענין wsיקער
 וסמם %ל נעו 610 ספו) לטון זכול יעלת ויע זולן ולגי עורי פל' טהכ נא חח יוםעלטע
 לטום ע55מ" ל6 סק3ר6 תו )רי"( סט3מ יוס Dh מעיי )זפת לנ מננ פממכוי צן ונכסשוך
 נקעתן, % חבשם yh~h1 3ט64 טפא ו מנח נ' על ט%ווי אעליס פלס מ עסע7קיקח705

 יסיד ע) עורס %ווי 3סולשסי ויתכהן כקע"ן ספ"6 וקטליטי %וף כפו סמנים מניס ג' עלויחקה
 מאצר זטכ פירחצ מ ססע)0, על ל6 י(עססגי, על עורר( ויעקור י 0סי6 0פעו)0 מ) סע%סנתח
 וסעפן נקעשן ססהי י63 וכממר עי(עירי %הי יכיל ו3א חמרי snns כן Ow1 לתהתססונ
 ס0ו6 מעוה ט63 י(צדקיקיס כל 6ועריס ע%ס, ססעולס ע) עורס 6101 ויעקור טס"3סו)'ש
 ולכן 3סולשס, ו0ע1'ן גקעשן סמיה עקום נטוס ינ6 ל6 ייפוי כי %י, סמא ל5 שוהינעקום
 ספל דל סל3 36ל סעף; 3עקוס סעקוכ ט% %לו עועי( סממולס על 0עוכיס ונעורנזטי
 %ס 1 %י ול91pw 6 ל6 היננו סמעע0 פ) עורס וסוד 3סולשס וסעדן 3קעשן י(פ"by 6סנ5סר
 t1WXWS סס"6 סיס ל6 יווי סיס ו6ס טעסס03, על כא6 ססעול0 פל עמריי סיס bS עיכ0י0

 tb~1W1 ע0עחסנכ עסותכם טטי6 י(תעייית ספפו)ס ו0א וכמועלי סעססג0 3ין עת%ע סאק

 טמ0*ס טמי' לצורי לכ פנו נתעלו 0כ3 מכוון הסו כן' לעסומס סוטר 0סעו)0 עטיא נעםכי



מא פונטות
 שנת 0לנ מ" האניס 6מ %ול חס , עמס טס" W93b 3י" צי אית פ , מעץ ושמכסט
 עמידת ח(ח03 %מכי( מפולת המסיס טמי' הימסי י6"3 עייכס שם לטת וטעה זכורכעו

 טט3 ר1ל געשם עינינו מהותי( וטס )כיש(, ורעועל, עסעססנר( שאתרם שפופ ומאהעלכם
 סעקךככו6 כי לוס, וכיועס מפזונ עזור מטוס, מלם מקים, סקיס וכן מעעים, ע6ס 6פי'סטי3ס
 ptb נכיל סגם נסס להי. שבת )י( מכונס: 3ייט3 מ65 3כי ומעשם י(מעייימו טמאיי( עליובס
 3%עללעגפןי וטחקירר( ופיון תנין 13 טסי לכלול 61פטל י4עפרסים, כשם הנפסק ננהלעטסס

 כחןנ6כ1ננען(
"Db *3סלט עכלל יאת 6ינ0 זו 01ול6ס , ססעט מסת ה06 סגתי נסעמיי ש 

 י(כ6טונס, 0עסם3ס ען סג 610 סלי י ססוט וסעס כן סקס תסקירומו שיוכו סעמססך כי ישכ
 ט3 610 ונחק כסכומי לעוטכלוט סנ0 כעסם 0עקו3נ סכי( זו יייפי( יסוי פל עוטכלומיולנפם פוי וציין וכ6טכ עסונכ, 4לו 0*6 זו קצפיי סכם לקטון. עעוטכל יוכעס לו עלים נמחלסגי

 אם כל ס' נניס מנמי תדק גימע, סעהגל י74פמ יטוס לטק 610 ועזם ולסוכי מניסמעיי
 ע0סי6 סנתי ו6ל6ס, %י וסנמ? 6'( ק"ל )עספעים 3עכירס3" תישסי לפני פלס יט3סע,

 י ז0( מעורס ז0 ל63 וכניליס ייוע ומשי עץ כסי )וי(תסלמות ו73פמ6י. גלגלי ו6מ"סנמסכעמ6
 נ*יילחפ *ל נעזחפמקפ% לעיין ס' 3פניכי אקים לעיון עיוסי יוס לשי ט3מ עפם r~bוייחס
 ימ'. 5לי1 סכתעח נ7נכיס כלס ועססגוו2יו יפומיו לסגים סטרתי יוס 6מ 60יס סייסי ידמע(
 שיתת ופער 1DD מסוגר טל כסס 076'ע כטטעע ל'D~p 0 3ר6פית )נלגם 7רהל סיער עתיו3א
 פגמומ גתע ל6 6חע וחס י(מטוגס, פנין טגמ עלת עונן טענו6ל לסי מ עשת* סטנה ליוםעיל

 יסטרו כקטר סעל6כ0 עגיעמ עם 6סי 7סנימי( ספטס 6ין וגוס כמורר. 3י4ס לפקוק 6ל6ליסרה
 ל5ו 37סעיכמ סל"מ, מפך ועסת קוס כס טיס ט3מיכס, CtID עלום לכל מעם סו6 36לבסריס,
 ושנימס ויעמו עססנמו מיניק bS 06 לססס, 7סנמ 0פסס קיים ל6 פין clbSn, כלדלים

 לפטום מתיי טפסרי( סנמ עטיים למון מפיר טייך וכדן L~S' מנת 3עלמ סעכוון 6לקיסרומניים
 עסתפמכץמ עלוני לעען נעעיוו2 עסטמ פקעו לטפמיק סע%עס טטמילומ וטיק סטבט, 6OPמ

 k~)bSn כל ילים זיו ל6ו נין 6מל סג7ול טטניל ידעכו ובזרי לומדי. כסטיי נענין ל0י3קגמעיוס
 כי לוי עוסלין %ום כיור עפען 6פי' ומלכמו סנמ סעטעל ר1ל טמענו פי  7פלע6, ל"אעכל
 שים, נפולס עעלס לך 6ין 6לסומ 3י(תובכךמ ל0טמ7ל סכשנר סעופן על 7סנימי( ספטי(בקיום
 געלם יומל עכות סגם יוס כלטון יט 60ל0 ס37כיס ועם" 5עמימ; ומטוסי. סלמס bwפא3מ
 3מ%מ כוקמ6מינו על סר(תלוכן כ"ס מעל 3עק7ס עי,כי"ע כינלי ול6 עכא' יוס עלטוןונרגם
 ממולים ו7נליו ע"מ* סזס, טענות יום כר"ממ 6מ יוסל וייסי( סוס, טמנת יוס 6מ לועלסכנ~ס
 וגו' סנת מסניפי וגיוס תו' יעים סטת כי וגו' 0סנמ 6ת גלע וטרדו ככתוג עמולט,עעקכ6
 טס נעע0 וווט עטמ0. ול6 סנימי4 לסת י(זכיכרי nbr ורכל י(פלסי סיום Db י(מולס שכירם0כס
 ל6 ולי זונ גן כ"מ יוס לכל סקנעס לפני סנת תעלס נר6סימ( ס' )כלנף( נתערס רנומינועלי5ס
 טסו73ל 6מר כי 0סנמי יוס 6מ וכול ס%'7 זעך נן י60 יטרלל כנסם סק3יס 5הל ar נןגמם
 ככונס סזיי סירס סנט ופתק' על6נס עכל ולסילוק לס3על סעעטס יעי טסת עס6ר סטנצהסיום
 עעמס ינכ כל פל סתת מלפכי( וטס , על6כס ט יעס0 ל6 כי מכליון ולש 33רי6ס נעלכפנל
b'3Dh~ט וים ומופלס מכלית לייי ppn ,כעט% 73מ"ל, ס0וזכרו על6כח2 לעע כלל ומס מפולס 
 י כלליות כתום לסמי כלעלך עעטס על6כמ לכל ויחס על%ס. טס 33י6ור כל'ו ססכס ג37כיי4יפ3
 למם י%, טענו מסוכן סע3עי סכס וחגי י וכ7וע0 סריסם כזכיעס על6כמו לפתוס who כס60'
 יוריי עפססי על6כמ נכל וכן ס76עס ויגעי טלעח כמ לממ albi1~ עעמי יכר 3כל נפנפיכס
 סכמסדס עס וכל  ולסספפל, לספול ז0 עס זס זה כעו יחס י(ענעי וכס ס6יס כס 6לט כסוספתי

 סעעטי4 יעי נסמם ימכן זס כל 5ענס ומוליומס; זה 3ן סנקר6 סו6 י 6לס כסט סמי ע"וגלי
 כפופ סז7ותומ וע"י , נכסוס" ינענע  761ונמ (tlSlw'1 0760 , 6ל0 כתומ לפסי עקום יםכנרפס
 סעגי6 מעסק ס0ו6 טעל6כ0 וסיט שוג, ען סכולם לסיומם על%ס 7SX1s1 לרומסיה יוכל50לט
 יגר SIDDS ט76ס כס 6ל סמולם למי עקוס ס6ין ניוסשט 6נל , ספוקי וקיום ppn מכליםלידי
 י(פנפיומ פעולומיסן עלמעול וימנפלו יוווכעו עעיל6 י(ינעימ סכסכם 6'ע מפולסי מקון ליייסעני6
 א גיוס מחוים ל6 כי י זוג ולנן למול7ומ עקוס יין alr סיין תיון ז0, כיוס ער4 ינרנסיוס
 063 ופא alf, כן נסס ל6 לי נעיעס, עלי5ס דירך וזשס סעפמ0, עולס עעהי טעקייעמעלאית

 0נפמיומ ולפיוכומ סעסמנומ 0מינקומ וסאבו לס" ט3מ לטיה12 עיונם סטניפי כיוס ~יםר(תטונר(,
 awc ו3ן י()1ליס סו6 סו6 וצלסיוס גסטגומ 0גססימ ומולים , עז0 געל מקק לן 5ין ,ג6לסיוס
 טיסונ )ליקקעי(רקע6נ( ו0סזל0 0ט3ר4 עכין ס3מ טס 3עעס עוד ה"ל לעמים. 5מכל"2סנמטי
 '0 6טכ ימ', גו לס7גק iSunn 6לוס חלק לסיומיי עענפס 5טכ ן גמדו מכוכם 5ל גו0760

געעפ



 פשמא41
 רק ט6ינס נ7נלח סגטעי עולס נעגיכי 3עחקי ספעסס יעי 3טסמ ליים DDb 4~' נפיכא9
 נתכנס ויט גגות. יורך ניגס סים טעים לענ7נות סעתגג7יס ס03עי כמם עוכל תכלס סנוף5לכי
 מענינו )רעליגעלע( עפלם כ"כ לנסיין נלסון מורכ3ס זו עלס כי )רעליגי4נקפ6נ(, סנממס

 געסען(, זיך 6ין *ינער7ענקעןי 5יליקקימעעןי )%מקנעסען, מנסם דעת ויסוג יסייטגס0סתזררש
 וסור06 מעקקעכן(, )ניגיען' וסע*מי סקסול סעכיגו )רעליג*לפ(, פעלם ג"כ עורכנמ זוופלס
 גע5עססעלפ זיך 3ע5יייעעןן זיך 3עסריכקתנ, )גייקסיגע מרותכי, טווי rn3D נסס כלולס גיכזו

 )רם'יי(י סקפכיס על 0גיו4ס לסזסיר תעוקה. לא מנועות: 3מ3עס נרפס, מוס ועע"ם60לפען(י
 פר9 סרפ3"ס וכ"פ  לספריטו, ילוו4 יליז פ"י  לספריפו, עיוויי רד 6י1 גנית ויוכל דקקמע"ג
 ניסלל כת"ס תקננ SDD גס סו6 מעמס לSDD 6 61'כ כרי'ס(, 7ל6 %ע ע"6 ונחיף פמלפכאד
 , וסגר שתמך( 3ן )וינפם שוער כססו6 חומנ גר bib שינו 6ו 5יק נר זם וגרך. מועק:רפיי

 גסס "י( )כ"י מ% נכי עע"ס )פכילת6( %ק גר זס וגרך ת"ל פס 60 *תור, חוסכ נלסרי
 ו0רל3"ג ' )עלם"י( מיפנו ללפי פגותיו ע"ע סכתי3 כניכול הלשביעי. ביום וינח )טש(סל5"ם:
 S~b י מעולס נרי*ת יחי 3טטמ טעסס סחופן על תופת ע"י 737 13 מיס על6 ר"ל ויכח*ער
 נעורס פוס ועי , סנכון וסוט לעולתוי ססכימ 13 וסרטון , יע5 ט0ו6 כ'( )יסיסע לידס ט ויכהכתו  יולי מועל ויגח לו"ל ע" ולוס ; 0גר"ו געת עליו ססטגיע סענע למי עכיגו על י4ע5י5ותגעסך
 שגחו כיון וסולכין עותחיס סיו נסס עעספסין קוגי0ס ייי סיגיו ותן כל DD"' 3"ר וז"ל לל*טון,קאז
 נ6טמ 5ל* (q~b *ין תנאף. לא )ינ( : סטניעי גיוס לעולעו וים %ס לסם גיתן עמן קוגיי4סידי
 *ים, 3*טח blb כשוף לסין 6ין יומר פלפ וגו*ממנן י וער6"ס( %ם'י,שים

 5ין כי ממנו רניס סר36"ע ח"ל לראפ(, ליוי נעסכיל )עזם עסתע ירכי 7ליטנ6 י עדגרסכסונ דוקי (b~b 61'י
 ס6ער *מר זס לופר 9עס פס כי רע0וי *מת 6מ ינשף *מר טע65ו נעגור , *ים *סם עם כאנשוף
 עוס 6פו ו6ס 36יו 6מ יקלל 6מר כמוס לפעלם ומגס מם3וי כשטר פ" ושין 6"6, 6מ '(5qbסר
 6מר וככס י ס0ולייוסי 36ומיו סקלן עטם גדולם ענר0 כי וספעס 3ו, רעיו קלל ושעו *ניויעות
qb)1זנות, כעו %וף ועלת לעסו, 6טמ *מ מינ6ף עמס גדולת מועמס כי למודיע רעמו 6עמ 6מ 
 37ול ~qb)n blk ל6 סר3"ח לטון וז0 ע"כ. סמן, ו6ת ספנן 6מ ומגפף פ'( נ' )ירפיס נמוגומכס

 כתולם, שלעכס, כיס, שמחו *יטי 6טמ סן ושלו מנע, מן עליומ ט6יסולי פסניסטניעי
 )ניס רנומיגו וכ"י וגומי עניכי כל 3זס כולל סו6 גס וסכר ע"ס. וגו', י זכר עסכנ חספס,תמכנ
 לעוקם *זמרי( , שערו כ( )ת"ז ו3םנועומ כרגל, 3ין ביד נין נישוף 3ך ת60 לqb~n 6 ל6י"נ(
 וכן , bS qblt על עגל סלוא 3ן זמרי *פר 6ליסו דני וגת% bS ,qbt מ"ל י פכין נושף5מר

 )ועגיגו. סלעי 737 פתפמ רק י שיירי נ"י עימס נוומו"ג qhln 7ל6 שערו ל6 פיו3קנ0יכין
 עד זס: מרגופס ל6עמ רסיס לסני* עליסס יוקא )עסענרוך( געלם לתרבס מנתרווסעמלנפיס

 6ין owb בלעך. מענם ל6 סקל עי 6תס סעף עס עיבר מסכמונ לפרם כדמק סר5נ"עושקר.
 )5ייגכיח( סעד לסגים וגס י קסיDD 16 6'1 ומרגועו )לשגע( להפגיי ככוי סו* עי טס 631עמ ,מנך עי נלעסו ענס 6ים ותלד מפין טכתונ ליוקר* יענם ועם , ססעי7 קורס סקל עד לקלטופעם

 על6 6דס יסים 6יך ספ5וס ז*מ על ימפסו לניס תחטור. 4א 3יד( : )לל"ם( ק70ות6ומרגופו

 נתילמ גג7 נטנעו עע5פו סופי וסלל עיגיוי לעל*ס גחעי טסות פס כל נלכו ימס 37ליחעוי
 סיאנס על יוסגו 5וס טס' 6תל סגליתי 3על טכמכ כפו וילים מספליי עעסל גל6נ'ע וע'סייסי
19WbSמסי תקרץ פס ל33ך, 3כל סי6 6מ ו6ס3מ ob ופס , נלננך ס"6 6מ ו6סנמ כתת סיס 
 ס' 6סנמ רק נלנ יסיס טל6 כלוער ס', נ*סנמ וזל* לגנך טיסים טסכוגס bSb רכלי געלתליל

 חליו oh כי ס'י נ*סנח bSW קינו כן סקס עולס, מפדם גס ס' 6סנמ גס נו טיסים ל5לנדי
 למתענג כפסו סחטקס וחתרי מעלוס ז6מ ספקייס 5יס כל סכ0 לכנך, נכל נקרץ ולo)s 6 וחליולט'
 ל0מעגג מעלך פפעס ולפעום ס' בכועס למוום עם נכל רנט נ6טנס נו לינקם וכלמס ס'על
 נזכרון וזען עמ כל על6 לנו עי"כ נסי יפ65 וטפחם גסל6 ופמיקומ ר3 ערב וגס כנויומזיו
 סלנו כלוער ל33ך נכל פקייס ונזם t~eh 3ע3ומומ עפן קסורר4 ולנו 13 לדוקט ומוסק סיקמום
 עויעת כי ממגי סעי עולס ממפיי עכל יגר סוס סיספו7 5"6 16 ס'י  3063מ גיוסיו כל עלפל6
 נל3 מפקוס 5יס 0' 3*30ת מיניי על6 לנו כגל ומסר , 6תר 7363 ל6 נלנ סו6 טסמיפתז*מ
 לסופיף יכולים טפין גיותיו כל על פל6 סו6 *סי ככום זולתוי 737 13 רחעוד ימבוס*סל

 נכל 0"6 6מ ו6סנמ טל פ"ע עקייס בחיגו ל6 06 מחיווי bS על לעגול לסיס 5"6 כיתאופס,
t1ss)נכי ומעגונומ וכעולס  תמ7מ ג"כ ואוסע אותו 6וסנ 6ך לנדו ל6 רק *וסו, *ו30 ט0ו6 6ף 
,olb65לוס סעולס סל בחרדל כל על פת*וס נעטפו סלג 761 לנ3ךי נכל פקייס סריגו וגע 
 מחפור נט3עס סלנ ועון, ענרס טסית 73עמו לחפוי רפס חיגו נ3"ילמו 6ס 6ף עיניו, 4גי5טל

טל*



סב כשמות
 וגגי נתנונוטל6

 elnb כטנמ סתענוניס "מנת עם ס' 06נמ 3לנ סיממנל ט686 תסגי כמילמו,
 לנרך נכל 0"6 6ת ו*סנמ טעקייס עי bb הגרססו, ס6חד 6מ יוחס -6ח7 כל 6נל יחד,גס
b"hגענומות סקטור סס6ים ועוי רנס, נמעמס ס' 63סנמ מעיי ועלס ערוי מלנו 6מר כלל זס 
 מעים ועל ע5ען, ע75 וכנזיס ועונריס סכלים סוס מעולס טל עחעייי כל על ימחק ס' עס*0נס
 סלנ כפרי ינקע ותבוס זס ו5מ לו לעוסנ 016 עליו לסכתו 6ל0" סעד ו6ס יבוס, ל6נמים
 לסטתעטע ימעכנ טדי על 6ך נססי כססו ומגעל יומס י0עוד ול6 עס'ז מטוום עכלנטנעס
 : ססקלס 6ת ומעזונ עתפמ ססטונס לננס נטנעס מתגינ מכפם כי ומעחס, 63סני4 א' 13ולינקם
 עעס עינמס Sb~. עקל*ומ טלין י סכמוניס עעטעעות סלע3"ן סככיח כגל רואים. העם וכל)פו(
 %סכו יופפיס Sh ob' ומקלחון ובממנן 3מ' סכ6על, עס סעכין זס 51ין מולס, עמן *סרמסיט
 סו6, כך 3י3ריס וממיר עימי קונס טיס תסס Sb ויכערו לכביס סעס וכל owb כי תו',למעוע

 לננס מזק ועס0 מתנותם, כעקום עדיין יסלסל סיו ו5ז סופר וקול וגרקיט קולות סיוגנונך
 קערו ו5ז פ6י ססופל קול כממזק סם וכשיומס , מסל 3מתמימ וימי135 הלסיס לקר5מ%01י6ס
1'SbSb עמס ל0ס 6על ו* ~טיסי עענו יינל Sb ,ר5ו ל6 נ7נליו עסס סמזקס ו6ף מירקו 

 עכ"פ. ס37רוס, olclh דינר וגא סערפל, Sh עמס כגס ו5ז עכמוק עעיו 5נל סג3ול Sbלסמקרכ
 סרפנ"ן, לכרי לקתול סממ7ל ססרי'ש ו6ף ע"ס' 6מר שסים עעס מ7נלס ספלמס ם6ין סוגיםואליו
 רו6יס, 0עס וכל עי6ער סרענ"ן, כסי' יורי( 7קר6 פיסגה וגס למנין, סטינ יי 3דנריו6ין

 הריך סי' ו6יפוכ נקיימס אגריס סדר על כי נזפן, סעוקיס על יוחס למעל סססגסק7ממ
 סס" 1SW9 ונא שעכס ; ידע( וס6דס 3נל6מימ יצה"ט יכעס כל ויר* ולוסל DDS מפעללסקייס
 ול6 ל5מוליו סעס גלמע כנל סדנלומ סג6עלו קתס וסכנל מ6ד, ססופל קול ני(ממזקוממעגין
 פן נעם סעד רד מטס סוזסר לעס 67"כ, עבד, קסם ז0 מרסוק, ויעע7ו סגנול 6ל לסמקרג%ו

 עסס 6ל סעעו ול* לנבול ומעוך לסמי35 כמ עברו ול6 עליסס 5יריי(ס נסמכו כנל סל6 ,יר4לקו
 עלסוקי ולעעת סגנול ען לסמר6קיתס סם3ס סי' ע76 סמוק ממופל קול Db ועוד ערחוק.ויעדיו
 6ת לועל סקריך ולעס סמזק, מסומר קול 5מ לואיס סעס וכל כ"ס לוויל לעקרך לו סי'ל6

 וכן ללענ"ן. סעיפיי ססו5 , מוסר נקול מזק עלס %ן ססוניט ונס 1DD' ו00ר וסלסי7יססקולות
 מסעעותו ס5ם, מסוך 5ליכס ס' וי7נר מסר ממת ותעע7ון ותיקנון 07 )והמסנן מכ6ערלעס
 סרעס כי כ"לי לכן לעשן. כדעמ עענו "olpln ל5 ססר מחס לעעו7 קרונש סיו ס7נלומסנעמ
 עסי ר6מונומ 7נרומ מכי ם%עלו 05ל סנגרתי 3סעמ סס" לעס עדנרמ רה~ס סעס וכלזו

 עוסנ מסוק טס וכפיכט"י יינרי מסט פ76 חזק סטופר קול וימי כקער סעס 6ותס ועל ,סג3ולס
 רו5יס סעס וכל כ5ןי 6על ע5ונס טעם מוסס ועל וונסעיע עיגל עסס מסיי 7נרומ ססעג0על
 5מס אריס S~p כע"מ ס6ל0י סדנוריס קול טסעעו גלני bS כלוער סלסיייס: ו6מ סקולוס5מ

 על ס5ח7 פכים וסול וכרקיס, קולוס לעעלס ומב"ס bb, נלסנומ עומס ר6ו גס 6נלטועעיסי
 ס7נרומ ען מסני ססניס סו6 ססופל: קול ו6מ וכ5יי', נמעיעי( 5ותס ספגמס 3כחינתס37לוס
 סיערו 6לס גנל מכס י סנפסימ סעגס וסיט , בוריס על ססכיס ונכוון מוכן לסס תסכםסס"

 כשלס, ולוחניומ נ71עיומ מתוסכלות 7עמס לכוין ס' יגר עס5 עוד להגול יוכלו סל5גנפטומיסס
 שחרוכות, 7נרוס סעכ0 לססעיעס סערפל 6ל עסס גגם 61ז עענוי 5מס 37ל עטם Sb שערולכן
 נסות. )י0 : בתורס ע5עו סכתונ עלפו סלמון 63ומו כפיו וסרס שליו "ומס עקרם ימ' סו6 טסי'כפי
 ססכמ עשנו מנס סכסוליסי ען סו6 וכק ענל"ס סו6 נמות nSna ו6ף )רם""י וגיולס מלעסלמון
 על יראתו : )יוו"ס( כם 6ומיומ סמי קניינם יעוד עיקר מ מכן, פגזרמ ע"ז( )תסלים 6לסנומ
 גמר D~D ס' ליר6מ סייכומ 5ין כי )5כגעזיכט(י ססנש פר5וף פגיכם עלס למלם *יןסניכם.
 ~olb סריסי סינר לסיותו ססליסי סר5יף על וסונמ פנס, סרסו פנים טס שעכס כי ,מגמעי
 חעסת 13 סקנועיס סוס סיסמי נ6נר יעטסו 1W5D ל7% סריס % לכל כי פכיומיוי כל גולעטומ
 מגי 6מ וכן , ריכטונג( זיינע )ע6כטע נקיעתו מניית 5יי7 סגלע7י סל פגיו ויטנ ועזם 'סחוםיס
 ממכעס פגיוי מקיר 6דס חכורת וכן ממכונסי עטרם *ל פניומיו כל 6מ י75י סענין חכעסימנין
 ר"ל פניכס, על יכלמו כ5ן 5)נל סעגין ועזס סקכלות, בעמסך ימסלכו לנלי פניותיו לכל 6ולמסל
 לעסנה סן 3עחסנומיכס למסוג מן מפנו 9Db ד3ר נכל ריכטוכגען(י שללען )6ין פניוסיכסנכל

 יומנ ט' קוטי( )ע' ימ' כל 76ון רקון גג7 טסו6 עס 3ו סיום לנלי ליזסל ל3 תמנו כפיכסנפועל
 ס"6 לפכי ונוגזכרמס D~b, לסונפיו נאכלס ועע"ס סס. ו3רס"י פניס 03 סס עליוןנסמר

 ענן ענין ע0ו5 סעפרסיס סי' מעיד נכמוניס מנזכר ערמן עלמ הערפל, אל )יח(ננסעלומך(:
SD9D1,ועמעלס עמממר סכנות כי ויעונין סניפיו "Db חמך יטת וזפטת סעמרמיס, סעל6כיס ען 
 6סל עלוי ערסל מעלס )1531ל ניטיל 05 "ור סו6 ערפל כי למרם ויגכון ; סכמו קנינומיוסתרו

כלועך



 נשמחש
 טטהטך כטס כי 0ג9ול, 60ול עולס על נעפר טסי וסוף עטס(, וכעיל פעורים סיאמלכקופר
 ומונע YDDD סכנוד מכי Sa ססזק י(תקיף סרור עמס כן נלעס ט6יכט נמוכו סיכלפקמיר
bwnoויעצי , ט לססמכל DSn) מס 6טי סא מסגיל פס סו6 1 6ור טפ* עלמו rok1bbe פסס האס 0%ל. 3עלמלי רייסס וננלימ נתעלס 6ופרי' סעו חין טרי, עמי' ונ0ל6 טמענעיס י 

 ען למניס נכסם ע6 מעלך מעל bh י(פתקרנ כ%ס מליו נמקרכ -bb מערסל כתוך מצםל6
 עס0 מס" י(סגעי( ננול D5nS כלותר 6פיעת6 לקית מ"6 וערסל כנם, ופפס לטת ח10מטפלי
 י יטלטל כל וטמעו il~bb ה37ר 61ז י חליי" טס 6טל יעס וזס וכילך, פסס 1ל6 סס עיעניע
 כהבת )כא( : )לנ"מ( עעך ניגרי 0עס יספע 3ענוכ מעכן נע3 46ך ח %ט רוכי( תסקס לוח-מ

 1SSn סעפל6יס כפוסס פזנס דש נסים. עע *1 עפודיס עע ינננו טל6 763ע0 עסותואהמה.
 ליש ספי' סרבול, סס3 סככף, 5י%ת כפו סקפיכוו2 ענין סר6סון לס" פפכילמ5(, )לפא63ימ0
 געשו 610 %עס ימנם סטני ולסי' גרעפס. ספפונר ומ"מ 63פוי, ספסוגל סטנ נכנף,ישעפו3ר
 יקרש ממניעי עזנס וכן ממגיעי. 1h1SW עשס וינכש ססעוניי לפגיו 1ש כקרץ ממס סכסוטמ,פזרם
 ע"ש סזסג ומכס נס וגקל6 עליו, סנעסס יגר עיט סקעלת שכס וכקרש ססכיעי, תקועועשב

 עלע. הבחת כלוס: טס סל5ל'ע עעטת *ין וגזני טעה2. נכעס י(עקל6ות עג0ג וכן עעע.סנשעס
 bSb זונם 5תס עליו וכי 6פל" כשע( )ד וט3סש עעכילת6(י קרסיי עכסם פטס ועליו כעואלו
 ונמנילו נכינו עליו וסבי סס כס'" ומי' ן פגום כס0ו6 זונם 6תי( אי זונם 5תס פלס כססו*עליו
 רסא סטונה ובמטר פנוס, ול* 7וק6 מלס א" טי(שגס רגעיי bn1DDDD ומס ייעצי 1ל*קוגעל,
 )כמ SD'1 לזרוק ר6וי 6ין פנוס וכס0פזנפ עליו, שרוק וסתנו כמניקו, עליו עלם למרט3א

 ממעלות למון עליו פות למלם רנומיכו  מרעת יועל 0ייו2, 37ליו ולולם עמייש)1(; ה"נרפ3שס
 יעקנ, 9nbD כולני סיו עלי סרדין ופנס כמלועס, %ס" עלס טלנס, על -עלית ו6ת כמוותטינותי
 , עליו ח3המ כ6ן וכן ' כפסיס כליון לייי 1631 לידס שכו כ3ר ו0חטו3יס 0פעוליס כני ,מסעפו
 טוס נלי סלם כסמא וסייט והסיכומוי נעלויו כססמזנמ תסי' ס0זנאס רטמיכו ליעתורעעו
 פקולק זb~pn 0 ל"מ( י' ונקויי( )ננס6, נקמלי טפלו אזכיר. אשר הטקום בכ4 ומגס:מסרק

 גנית ופנסיך Sb'1 6גא וסיכן טסי, 6ת 6זכיל סס ו3לכמיך הליך b~b 6סל מפקוס כלסקי
 ידעינן סגסילס לכיס מון סימולם סס לסזמל יבין סך נ6פמ ע"נ. ספי 5מ 6זכיל סססנחלס

 *תן *סר טעי *מ תזכיר *טל סעקוס 3כל : וכערס סטורו על ושיחמו ממקל* סייוע 3ל*גס
 יגורפו לכן ססס ל0זכרת סנורונמ ססנס סי6 ססכיכס טנלוי וננובל יי(" ל6 זס ילפירום D~Dbbb. כ*ןי לס"י וכומס עליך סכינמי הסרס הליך 36וOD 6 סליי ספמורס סס 6ת לסזכיכ רמותלך

 גס כי יתילד ומוס ססכיכס, ננלוי מלוי מטס ססזכרת מפגו סיוגן נתרך יתעקר* לפוןריקעו
 סטייק טבעון פסממ ס53פת כפו , סטכיגס גלוי כפגיעת ספיומ7 3סס מנרכין 6ין ס3"ירסנניס
 סנ0סקמס qb ודע ' גתו'( )עאט ספיוהי 3טס לגרך טכסגיס געגעו סבכיכם לגלוי סוג "ןסל6

 פנת עמס ויקילו הזכיר, נערער טס עלת יוקיפו גס ספקכם יקרקו רנותינו טל7עח fh~ריטוני(
 ול6 יוםימו ל6 סייס 6ל0" דרכי יסמכו ל6 כן היגו וגלמת 6ליךי h1)b נמ6פר ויוםימוסוהסלי
 0סגיוגי קיל סלמי 6ף 6וו2כוי רלעורר סנעקרnsnnbe 6 י(כווכי( לסניככו רק נ6ו ל6 כישפעוי
 כי חסו, קטלי עלת כי*וכ דעת וילעיסו tb~1)S סגסו5 סוקדס כ6ן tblnlS סנוט* 6מפקייעין
 )5יש מזמן והס91 )יכטקנעסטימפוננ( מפקרס יימוג ופינס 9Db, לקלת לנחג סוכ6וס יטנ*פמ

 3ית )דנריס(, D'b1 6טר וגפ7נל כ'(, )סקוס גג"י לגו 6טל ערינס פי פונס כפו3עססשפונג(,
 0עקוס 5ת מיתגייס מפס 6לס נכל 6סי עלמ 1ffp), )יטעים 36ומינו מללוך 6טל ותמ5כמנוקלטנו
 Db~ סספ1י ניפיס י )עקנ( פ" "ת סברן ס5סס 6טר )והחעל3קע(י ססכפלס

 , ס'( )זכלי' ימזיקו

 , י6( ן שלם נזפן 6מ עיימ7ש Db" פלס 6לס נכל , כס ל"מ )17("3 סכין 6טר ' אס כלהפכי

 סורקתו *וכירי 6סר נמסטל לששי פסלת סו6 כי כש 6סר פלס א63ל 60ל0 0מגשונסכי

 נע6מר סס מלס למגר לרומיה טכווכו וזמו 0זעןי "חוד סור6מו 6נו6 6סל ונפרפר ספקוסייפוי
 סייום נל6 פכהו על ספקים 3י6ור מונס 4ו י% ופעמם 6נו6; נסתמר Db" פלס ולמגהזכירי
 ל0סלומ כולי DDS סמי .6מ לסזכיל לטום רמן טס לקומאפוי
 הטקוםבכ4 שששחיש כז0 סע5מל ועלג עליך.סכינתי
 שטי את אזכיר אשר ט3לטון לני לי *ופר רכותינו ליעם סעקל6 6ת יופרולי4עעיס

 אלך אנא " פקועומ גכפס כי סכמילס, 3ימ כי נעקל6 יסוטר סעקוס3כל
וברכתיך יתילס וסימנס ס6ס3ס על סעולומ 3ספומ ספקו7ס סנים 6תקל6
 סיפש, כל סס ולכי עיני ו1(4 ק'( ימעיט 1nlbDn ליום כמוע4ו,
*ת יקב* ככיר *""י ט *סג מס )תתלש( וקער גסן סמקי יקר* לך י'3( )יטע" 9Wb1 ל(,%א



בג כא כשמות
 * *לע( )ערוויגפטעל עליו ססמטוקקת 6טל י(פקוס וצעפו ספקוסי כל 3סס: סאסקס 3קם6ת
 )6ש 0מקר6 מרגוס ויסע לשמלותיך, עיכי כלו כעטי, כלתש וגס שכחמי( פן %ן פכחן כליפלח

 ערטיינען ייל 6יך 6לק IDDD~I כעגכעל כשפען מייגען 5יך ווילן י6זעלגסט ' ירטעלווינטפכ7קטען
 לססגוקס פוכגת טגמסו כל יניגסו שכסול, סמא qb טפי 6ת 5זכיל פ5פל קייפמ וטעםווערדע(,

 נו: 1mb לפלקות סומל בעט כס 6ין זס לוס גו ס"סי ופי ' ספליהןפלוח
  יו7עין ול6 מוכין יכול נמכילמ6 וכ"ל )רם"( סינליס טפפי ל30יכס לפניהם. תשרם )א(מא

 3קר6  רסוטט פחnDTS  .1, סלחית 6מס סנ6פל כעכין וגו' מממעטים וקלסדאל
 , 6יינזיכט( 6יסכעל )% ותלנופו וסכוונס, ס7עמ על לסכיי(ס פלח לעלם DS לסוכות tnwsסל5ימ
 ספק 60לן פל6ס רכי יכנס סילסיסי לפכי onS 3ל6כל )ניתרו ססלסגו פס עם פ6י פסכיסוזס

 מכיס, ליחס לסל6ות סמייג למגיסם ממיס 6טל נ"ל 4יל31ין ל"ע %ל  וו כווני( ועלפסכיר(ס(,
 16 %3לו סככ ככנר פעחם למבעו ינול תיגו נרסומו מעני חלס מ5ס חגם. לחפשת )ב( :יעףם
 כסוי סיס ל6 ס6ס יצא. בנפו )ג( : )לנ8מ( מעוזם נל5 מכס 6מל לכן י(רומ5, וסכר מזוכותסכל

 רגו %ן ינעאכ יאת לירך 7%ס וכמג מרקימינו( )לע"י ככעכים טממס לו פוקל לבו 6י1פמחל0
 פענ7יס( )סיג י(כפנ"ס מדכמנ 6ממ זס וטין כנעבית, גטפסס פותל ע3י טל פיצוי 5נל לופוסל
 ונניס 6סס לו 5ין 06 6נל יסר6לית 5טס לו טתסיס עי ככעני' נסמחס פומי ענרי עגי%ן
 סיס ונעלס עכסי. סענה 3ר%ן כלוס מלוי סטין גס7י5 מספע ע"כ. ס"כי לו פועל ר3ו6ין

 עקמו  7פוכל *סך 6'( )עזו 7כק7וסין *יסו, ק7פ5י 7רכוומ6 מלוגת6 די% 7סך מיל, סרגמעיני
 ור6יימס (YD, מדעתו תמילו ג"כ ס6סור 6ופריס ים חול סריטנ"5 כ' ס"כי לו פוקר לנו6ין

b731DD6'( ס"ט )קיוויין 7כ8ם S"b7 וכוי לגגך טי(רמיגסו הקימתך 6י גנל6 לסריית b)'Wb1 ויל לך 
  יימתכי כוומיס יי(לכת6 דמ"ק 6לינ6 תנקמי bnS% h1'S וסרכי ותסמכי עכרי 3ע73 ו5יזינןגט3
 והין עגלי, כעני היינן s'r ליר( bwl , נכוס זין לפימל לפיל ל6 י6י עקמו, פכירמ ע8יגם"כ
 6ל6 נע מלעו ול* ממס' קנוי נומו 6ין ספלי חירו' נט הריך לפס עלפו פוכר י5יכ נכוןוט

 טנו 11DW שין לנני כנעכי ונענד גט, סמיכם 6מס לגט דופס שיקול קלן לרב פיסנפקוס
 פ'ש b3'Sb p"m לן הינעי לקמן 507 ועוד חיסול. לקכין גט סמליך 5ל6 ליס, קנינססקל
 לפ'ע נס-כ 91pb ע5עו 7עוכר 6יתob1 6 י לפעוטי קר6 לשפיי י5לעלך נרגע חינו ענפופוכל
 כ57מלןי 571י bSb כרקעי יינו ונכיס 6מס לו טלין 7כל לן קיימי דס5 פ%יעס לפעוטיקכ6
 לו סי5פל f'D מעלס וכי דוק*, ולתו bWSD3 1Wbp פילתה 7סתס סי6 ישייט ל5ו  יר"םורש
 ים כפל מסלומי לסלם 5ו לפיקס ע"פ נגוככ Db" טמרי מורט סל ל15 ען ויעגול סעטנלשפ
 סיס ננר6 יסמא ומסוס , ליס 6פל סוס ירכי קים% 67ילו סכי 6פל 7מילמ6 לכוומbib 6ל6ו,
 לנו סחין 6ל6 03"כ פוסל עלמו מספוככ יוקם לעולס *3ל סכי, בקע עלפו למכור לו וחיןעסיכ
 ע"י 0געכל ענרי נעני ע"6(. כ' ד' )גקדוסין וכ"כ סליטנ"6. עדאל , פולי חצי וכן נכך.טפסו
 קגוי. גוסו עגלי חציר נס6 5'( ח"ז )קרוסין רטנ"י וגסדוסי V'D. קאט' כקיוויין וכ"כג"7.
 למון פ7יוק 3כקל קותו נוחס סיס ל6 סליעכ"6 דעת סי6 סי"פ ט7עת %"ל טלנ ר5ס 05מכס

 פופל רנו 6ין ונניס 5סס לו 6ין ופס בסון נסים" טכתנ 7פפס כלוס, דיוקו rb ו63מתרפנ"ס.
 כמג חכן וללכתי מותר. 7נר5וכו נפטמעותו ים 3ס"כ, הקול וכגיס 6סס לו 6ין 06 כתי ול5לו,
 -- : D"D: סכי. ופספע סכי מצפע נים סרמ3"ס ילבון מ"י( %'ג ענלס )סלל לפלך כפסנססל3
 פל ע"כ לו פוקר רנו 6ין ערפו  רימזר סריטנ"6 דעת סכים ג'( סלכם קוף למס חדל סי(רנודע
 מותר ענפו 7פוככ 7יכ6 סך ליס פנ6 ייעמי ול5 עליו וכתב 03"כ, פותל סע73 פרעון 6גלכרסון

 מכ"ל, וקט כ'. 7' נק7וסין סליטג"6 לנלי רק סרג ר6ס סל6 גלול פ05 %"ע. וסנטגסטמס,
 סך לים פג6 פקעם סיס ל6 סמוכיחויי להיותיו עס סלל ט"ו סניף ריט3"6 יבלי ל6סיצילו
 סילך לחגרו סטופר יתמורס( )ט"ו  7תגן פס6 סלייכ"6 עחי מתמס ס"י( )קוף כפ"ל וע'םזע5.
 יכמס 1bDT' לחימר b)'SI י 5קול6 ושש 6סס ליס לית יכי 5לפ6 ונכיס, 6סס ליס יציתערלי נעני ואקריס 6תנןי 6ופריס ומכפש התכן 6עו הופר לעב עניי 55ל ממסמך ומלין  וטעלי(
 סטיון כמיש 7פמוס לועל ימכן 5יך נללוכו לו 7סרתלס יכיון , 6עיל6 ופאס עני סל נע"כיאי
 סימר לס מיס כיון למנן ט6יגו 7ל"פ טעמי' נ6פמ זמו 7סי תפיסתוי מגין איני וש"ע.י6פל'
 כנענית. נסטחס פכללו מסוחר לטי שתגן 6יכו דלל'ע גמירוסו מס סרעל'ס כפאס סעגד,נלשן
D"D"סוי המחס לו לעמול נ6יטור סו6 סגומן טסל3 כיע קנלי חכפיס שפנס גלעגף. מלב וגס 
 סוים סימנן נתן סגט3ילס  וי 7ני5ס כיון מ"מ עליו, פותלת עלמו סענה לשן 7פ5י הע"גהתכן,
 לפיסול טסהכש 6ליסו יד קפל נסס ספ"ל נסגסת סס כמב כו' פסל"י וסרג כחסר. עמילנשקול
 סככיחס זני עמו. אשתו והנאה : סליטל'5 דעת ליחוס זו קוטיי נכח 5ין וליעמי סקל.. קום"מכם

סתו*




