
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*



 כאשמא48
6%0bib 3תלעו7 פרטמיכו )כם'" "סמו 3פזונומ מיינ ענרי ע73 ס0קוכס סכתונ פגיי (bDSW1 
 3לע7י לניו מעני י65 מל6 לסוייעפ גמקר6 י4פכוון יסים 06 כי סכיי מספת סמקר6ושלטון
 נלסון 3ה4 סעי6ס ע7מלס לפכם " קסמו, עם "יו65 ולוסל נעני סעי6ס למלום כקוי סיס ,6ממו
 לופל יאין ליהופמי'1 ע4ו nStlw1 ס76ון נניס מא גס ידחס 0ני4 מעד מסמעומו בממו,ויגבס
 יפזוכו', סיו63 ללכומיכו כמקס לנד 1bS7 bp1'7D עוי וכ"ל קליו. כפכינו ל6 סי6 כילעסוייי,
 יגסס לקפ' ספון ל%10ת גס חעט י% סרם כי י לעזוכוי סירמוסו ע5עו 7קר6 4סנ66גל

 סיקוס וכלטון סנים. על י% 6מל עכל וגו' ען למרסי וי%י6וסו י"ג( )מ"ג כפוסע5עיכיסז
 טסי כפו ימחל כמעל סתמוכחו qb וי65ס תעם )6ויסג6גען(. מנית שרכי נלנותיגוהאורנה
 לפססעל מועל נין ס5מפ5עת פעולם וסים לך, יונ יסית ממירוסו לך ייפנ IDDS ללסוןיועם
 י וי65ס ומירום מסכג( bS זכר ו6מ כ"ג יאס פוס ונ6חלי ייסך' bS 5'נ לב"י מ60 3כי)כפנם
 תסיס ונקה2י4( לפזוכותיס 1nDbi ס%סרך ממון סל6ו' עמו קסמו וי65ס ויעס לסי תסיססע6מס
 6יי4ס מיפ tIDSb~1 6ויסנ36ען ערשלל7עלליכען 6יסרע s~*r טלולו )זייכע סענ7 נעלס עס טוסלס

 כפעם ססו6ס על ימס עקו ופלס י עניו 6סת 3פשוגומ סיוגו כן סעני כמזוגו' 1760ן כמיוננליך(
כמו,

 כעכיי
 6לס. כמו a~D) )מפלים יגמעו ל6 6יס עס כפלכים. לאל ג'( )6יונ פלכים עס

 כל יס6 לכיס, סעיפיי רגע על 13 סעכוון 6ין י5* הגפו כמו ללים6, רופס יקל* קימי'ולפיז
 סעכוון 6ין קסמו וי0% ככס מפכוי 1Db5 עד 6טס נל6 יחידי לסם6ירו ס76ון מחסל ענהמוזמן
 36ל 146, להידוס יועיד זו עי6ס 6ין י6ע ס%ת, 3נימ 9bDn 16 סל6 0י5י06 כנע עלנו
 ס76ון יחייג וס6 פענו. 65תו עד מומס לזון סטיון ממוייג 76וכו כנית סעני סיום lwrכל

'wla)6ף נ"נ( 7' לק7וסין )נס" סריטנ"6 כמג עגיו, *מת A~D טיינ 6עו %פו 7סעגי 
 ~bS י4מוכר4 לנמס וגניו 1nDb ומסכנם זן olb כל 7)נילמ6 יחמע6 כיון מ"פ עינא,נמהות"
 סיס כמכל bS סלילו b1WD~S ליס לקים *ומן. ומפרכם זן סלנ וסיסיך מכירסוי פמנייסקייו
 הריקת א4 )ו( : עעען וי65 מ"6 כ-ס נמל עמ"ם וכמומס' נפזוגומיסס מיינ סבכך , חומסממוכס
 מלס ומשכו )עלס"י(. סעקונל, כסי 6101 6ונקלק כ"מ פזוזמ6י 7לומ 7ט6 לח2 הטוחה. א4או
 סולע 16 7'( )ויקלט לס"י כע"מ (ba) )לקפן 610 נפם סול כי נסע 16 כמו ob, כפלת ספי'16
 , ימים ל6 6יס 06 ג0מ0 06 כפו 16, כמקוס ו6ס 06 נלסון מספסין 16 ו0לנס סויע, 06כעו

 ס7למ 06 כ"ל סמזוזSb 0 06 י4ילמ Sb ופעעו S'bS; ו6ס פילם"י פ"ו( )נמ37ר S'bS 16וכן
 מכפי וגס 3זס לסגי על טפען יגם' 3ן 5ו על ר)ננ"ן וע' , ווילות( )כ"ז ספזחס S~bעומדת
 כפס לנקר סט6 "7ס ססווית 16 ע"נ( ע' )זנמיס ספוק7ס גילור על 16 פלס יפלטוספסגס
 טס. לם"י (D"W ענרס ניW3D)D 4סימל

 וסרפדי"
 Sb 16 ס7למ Sb פנימו כ' )נענ7יס( )פ'ג

 ייעיכן 7י4כ6 יפקר* ע37ריו פנויה לפלסי מיגיע עי יזכו 6מ וגוק3 נסכין עופ7יס כמסןסמזחס
 מקרץ ייעיגן נפזוז0י ולbp17 5 73למ טמסיס וסל5יעס נפזוזט, 3ין 73למ נין מסיס7ססגסס
 סמולים נכל %עו ,7ל6 טכ' סל6"ס ממיסת ג"כ ופיוסנ כפסטי'י יילן קר6 י'כ , ונ7לס נמזגו7וכסת
 עיקר 4עו4ם. ועברו ג%יל: כ37רי ומ65תי לע5עס, ס3נסס S3D' 3ל73 מסיקם לעורך פלסממסיס
 יספו חציקל י למעלס עעיר4 וסגנסומ מעליי נמעעbica 7 7נר כל על לרעתי סוגם עלסטרם
 3ן מעגין ומזם כ"כ(, )ם"3 על סוקס סנגל כפו לנעלסי סעוע7 7נל סזור6מו על, 6ומיומעמי
  כן b~pll  3'(י )םפתז  סע4?ס ומלך ל"ג(, )6יו3 עלוניו לימי ימוג י י"ז( )ם"6 יעלס זספי

 וכן יום. 6ל מיום גופכיותו 3ספמ ךל0מסספ n1SDS סע4סי נפעפי ס76ס ט6ז מנעוריםמעפי
 עולסי גנעומ מ6ח2 עד )וועלט(י עולס כקר5מ כלל 7רך לעיכיכו גסועל סכפ65מ נכללטסכלייס
 מעולס מכוס סכנרייס כל כי סעלייי ונענין פוס וגס גל3סי כמן מעולס 6מ עולס, זרועומועתתמ
 סע5פימ קורמן פוטטומ יטויחו ס7' כי , י מפנס יומר פ7רג0 6ל קטכהמס עו71לנמ מוניייעמקו
 מ5י6ומו סמכלימ וסיופם י סיופם יורומ ולונם וימעל0 5ולמו פוסע 0יופס טיומסי 5ולומולונטות
 וממונס עליוגס יומל מ7רגס 6ל וימעלס ס5וונסומ סקענס יורמו מוסט סו6 מכס סי לכל פזוןלסיומו
 ל0מל3ם ושמעלם ספחומס יורמו פומפ o7bS ע6כל הסיומו וסנע"מ סמי' זנן 7351 מלקלסיות
 ונעפס לסוליה 63יס ~o7bk סלט 6טר 3עס מזרע יורת לונט  ונ76ס , ט63דס וסרס סכטל53וכס
 פ5י6ומס, געת 13 טסיו 3ענינס עופיים לסיום הינכס סנרו6יס כל סמכלימ בעליל גל6ס סכת6יס.
 ולכן וחמוכס, עליוגס יומר פירנס Sb וימעלו גפ7רגס י4סחומס ממ5י6ומס ימנילו Db'61נל

 עטיי לרדת ל6 י% סניכם ע6ת 13 סונכרן וממעלות סעלי' D~D עולס הכללס סנלי6סנקר6מ
qbbS סעופ7יס( 3ין מי4לכיס לך ונמתי כס"ס עוע7יס סנקר5יס עעלס  לרויי  יספו  במבתרם לסט6ל , 

 עלע* שמוליק סליק6' עולס תקלי, bwh Di1D ס6י 3'( רס"מ )פקוחי 3פכירס3"י 6ס)יומס
 סו6 כי , עולס וע7 פעמם )עוויגקייח(' סכ5סיומ על עולס מס ומונח על6ס( עלונם לגניממטס

ססמעלומ



מר מאשמא
 סיוגך סגם על שונת ולוס Sh", טזוכ0 חי Sb פלגו לפעלה טלין "~DIS'bD סעפתיססמעלומ
 גו סוס 0עגtmlnh~il 7 עמלתו 5ל שתירנית עחומ כל ויתלועס יתעליי ליונל נטכס כיעולסי
 ו0תעלח2 עעליתימ, 5"ת כהירכס סוים כולס 3וי נוטס לחסל ונוטס לגנלתס, סטממסל5יוגוי
 , ג5ח עיי עדי קלע כפו סנאיות על ספורומ סתות סטר גס כי ור*0 עיניך מקח לכולם.רתת
 סיתלו4 שזכות טי(ור5תו 5מ פלסון %ח , י4ג5חי נעולם עעלס לטנטי 0עקוות עע4תיח2 ל0ור5אכולס
 סזוסר וטיוח *ל 0גמט סקכ0 נפטךי 53מ%ות וממגיע כענין "7ים(, % )17די 1ו504ל0ווסל
 ותסיגום ערכו יוקר ע"ס 0ג6 עולס נוחיות על סוגת קלס, טס הע )סעלקלירוגג(, סס"לסוזככם

 מגעם תכסיסי ע"מ 0נ5חיום על עד מס וכן )0*כגעסמע5ט(' *ומיל נכסס מקולש ל* פעניןעעלסו,
 עיייס; כעדי ומנותי מעגין נר*סיסן, ועטרותיסן 'כענין סניי נעולס 03 סתמלנסומוקסוי"
 ט0כממו SD תסרט סו6 סנעוריס 7W~W על יורט קמר עלס סס כי גשו סיעמו לרסיסורביתי
 סנריהם על עולס סס נסול*ת olnb רמס; למס 5לס ע"נ ס*עגתיו ת"ס נו ומוטל 0עלי',על

n1Sh5ל יס6ס( )פיס ת"ס לדגרי וסיוע ימו. 6חרמ דעת )עוויגקייט( סגותיהם ויצל )וועלט(י 
 על ונסרם פקתעף עולס %ס כי דעמס פנו*ל עוליסי 6ל6 עולס תקרה 5ל עולס ננולתמיג
 6ערסעטלען(, )געסיים, סי7יעס ונחוסר טסור*מו DSD פמרט מעל ילרס"פ ויע סעל".על
 מלטון על פטרם כן גס לסתעלס' תוכל ל6 *יטס, פעיני ונעלס , סקסל ונעיגי דגר ונעלסכתו
 סגוקר תתז כי עלימי 3ני פירף וכן שהמלקות,  רמוצהיי מענן 0עלומ לסי כווו וסקמלקומ,על"
 נעלס ועעס ו0רתקי4י חלוק לטון כולס קרח, שתסכן מסנינ מעלו 3'(י )ם"ODI~ 3נעלס
 לעלס לעולס סעי ז0 ברזיל טפיר *ליי לינריו וסיייעסן סייכרט פן פסולק סדנרסכעטס
 סס על לעולס טס סיוגל טכס על טמיר וטוגת וססלגון. וסמעלמס סרגם יגיע וכןכמיג,

 סעטרממ לחטה. 0( ענטל5םםונגםי6סר(: פיש לסי"ז ומשגוונו נו. סעמענדיום כלסקתלקות
 סקסות ע3ו7ות כל SDIW עליי ססספתס סספמ0, פן תסוכם עדרגס לרם"ס וסיב to~bמקל*

 סנימ' ותקון קיוכ על ו0סטנמ0 סקלות ענויומ רק עלל יין וס5תס )ת*גד(י טנגימוסעחומומ
 q~lbs ל6 וסכמינ ' )רם"י( למטס לו לי4ככיפס יעדה. לא שיטר )ה( סלייסעלין(:)טויזעוטטער, ' 0דיוט* ספמס 67י0י *ימ ונספמ* מעסי דחיתי *ים כסתת*  רבע( 7' מ65 )כי גלופתוכן

 יעדיי וכעס ור5נ"ע(; )לסג"מ לאס לו לייעיס רפס טחינו לו ים עעוויס וסגי נוי"וי לווסקרי
 )ירפיש יערס טס כפו ב"מ(, )ר"מ 0זווג0למון

 פ""
 יעדם מרגוזו ויביע ו5ונקלח מזענס. מבנועו

 נזפן. וספסכמו סדנר קיום לטון עון, מזכר TDS 5ל עד, מלטון טפירטוסו נר6ס ל"ייקייפינס
 ופינם סרנם לדנריס יפנס וקיום טזפנ0 כי נתקר*, סמר סנסו*ין ענין מסו* מעיקר f"DSאגס
 כפים ושיומס_ *נםיס ות3וכ קנון על סיורם ע7ס ונפסק ט0ו6 נ"ל לכן 7וק6, ל*יטומעיוחייס
 כאל ל0יומ ימי ספתלנקיס ולטס 6ים זווג על ממיר ונופל געמייניע(י )6ער5יין, חנריס6מי
 ויתולגס מותפמך. ותלגותו נלימךי וטסת תנלמך וסים 3'( )על*כי ס*סס על נ%6ל וכגל6חיי
 לגנל וינ"ע מ"6 נכרי. ~Dy %ס: וייע ד' נל"טית עפ"ט נע0פען(: געס"סלעין 5ול )וי*יעים
 ול6 לטים, כפו לעס 5חל. *ים 33ית ככלי 33ית וע35יך כפו נכלי פלס מחל, *ים ונפילם"י*ותלן
 לטיט סקול5יס סרנסי חנריס לו פ%5ו ר3ומיגו 3י3רי *תגס )למג"ן(; נפקר* 3כל ח3ל לוע5יכו
Tnhועוד כ'(, )ר"0 געפוני למטר סירן, עס כטעייתי סירן, עס גלטוגס כפולנל עם, כסס 
 3כל קנון סס ססו* גוי מס וכן ט6רן. עס בטס ידיעס מסר 6ח7 5יס לקרוש כסינו רגילפיוס
 לכל ל* לגד עלפו על מסרוג טייק גס סמוי מירטו וכנר י פסס ל6מד פרטי טס ג"כ וסו*עקום
.1WDטג"ונר מס , עס נסס גקר6 ממרטי ס*יס טגס ולפזיז Db מעגיי 6מ ע11י 6מ תלום כסף 
 וכן עוף, נטס יקר" 6חריו סג"תר סענ' כי t1WDW ל5ח7 מלוע כמינ כטילו לסוקיף טורך5ין
 נסס יכונס סטים פט0 זס כי עמו, על וי"ו למוסיף O"D 5"6 )יכעיס עמו מס0 עולס יוניויוכל
 לטים גפכרמ סי* ob כי י נכון זס וגס ניסוי לגסי עגור DDS גולם ג*פר דלרלכ"ג ודעעפו.
 נופל ניחו *נסי עס ~D'bt ועל פיתוי סנטי לכל גס תטרם כי לנדו לו *ינגס ללעס, לולסיום
 6מס כי 6פגס י"3( )6יו3 076 גני טלטס ונקפר על עס סס )נ5*נו כגל כי עס, עלסספיל
 לתורות נכרי, לעס נלסון יותר ונחל 6חר לטיס לטון *מ"כ טלי לצנרי טעם למס ים י3זסעס.
 nlc'bi, לגעלה כ"* פיוחית סיתם bS עליון סינוט כמי תייעד0 ס" Db כי סגגי7סי ספלגמצל

 ל0ס ופסוענימ סנים פנני לסר03 גככעמ ת0י' ספכירס וע"י נטפמומי', )נמונטמ ס"מ גילתומיחס
 עספרטיסי 6' לכל למתחלק כין מטעט ס0לת"י לופר ימכן ויומר ענו7מסי ולע3ו7 *ח2סלסמם
 כ"6(' )סס סכ3סיס לטבעת וכן ע0פריס, *חד לכל טפי' כ'( כ'" "יגסס לסר עסרוגיס סלססכפו
ollsכן 0יפיסי פם3עת ויום יום לכל הכבסיסי תטגעח 6' לכל כלופל כ',( )טס יתיס ס3עמ 
 OD וולס על ספגפגוויס סדנת קלי סי לדיחוס נוס )ס*רכמי 0עס. פן וטחי 6מד לכל גירילעס

דקרם



 פאוצמות44
 התכרס רטבו 6יפ טוSD 3~' שלימו הפירט כיק בה. כבנדו : לכועס( כעכלם סנמ pb ט י617
 יכתים ob wnns ים קלעייי  רעמך על יעלס WS ; מ"י( )קרוסין לעקלם 06 ים ק3ליא לעקרבי 05 יט סנר ראע לעכלסי לטיי חיכו טו3 03 ס3ג7 כוון 3ס 33ג17 6על לש6 כחפ,37רי

 עכינס למי לעסעעומיי מכרע טפין 3מי3י4 7מליגי , לרוו"ס עמנו 36ל %ליבוי סעקו3לםסקריהם
bS75עטעעומרי לסכליע ים קנר 7על סנכין, ע% ול6 סגזירס ע5י ול6 י(עסקל ע Sb % 4סעקורו 

"Db1ק% וסת עץ , p~m הומס ל0כליע יט Sb % 633גיו עלת וסכם ; הלטון נרגילומ סעקר 
 וסו6 הגירס למון 16 33ג7וי ומממססו כעו עעט, 3ג7 לטון סוob 6 ועקופקת עמוקפקמ עלססי6
 כעו 3סיר"קי מספל %'6 לנקי עקועומ ני4רגס סעקור הונהג ס'(, )ירסיס גי 3ג7ו 3גת עןמעול
 עיל6 לעטירת 06 ים עאק פליגי ו3ס6 כפוססי ורניס לכס נסכלי ונקועי( בנכנס גוינפגעו
 עסיסיות מומפמ עג עולים סונלכיס סגעמ כל )כי סר6סונס סתכוכס ע"מי 3יוע7 33ינ7וכמיג
 D~D' ע"ע גכמנומ, ס6ינן סרגם עקועחם סיס ולע"פ ועלךי עלך כל 6מר לסיום סרטו"יסף6

 ' פ ס" נ' עלעל בכוזרי י4מנר וכיעת נלעסי גן לסמכם סעקר6 3פעעי ככמונ קרי6מן,סנקויומ
 נישרעס למתלו ים לכן , סעכורס( תיעמס ע"מ מרועם ל"מ וש , סנץעוניס סלמון גחוכי חךמוכן
Sh% וחילו לעס, גני לסון ל6 3גי7ס, עענין סו6 עקור ולמון מפף, נקע"ן נ3ג7ו סעסרמ 
 ננינ7ו לכתוב לו סי' וכלי עכל סקוסן גקרי6מ סעמכווכס סכוונס 1PDS ממורס כווכםסימם
 עניים מסך ססעל, למף'7 ל0רמומ מעקול כענסג נרסס נקרנות ענגיו סל סס7ל,ם לינליו וסע7 ;ניו"7
 טסילאס ויועיי(ס ככנו ע73ו גכ7ו כעו סכנויח, עם נסממנרו ססעל לע"ד לסדגיס סעירכו hDעטקל

 סעקר6 בכל ע65גו ול6 גגי לסון סו6 לכן 3חיר"ק, קריכן 3גג7ו לעקרא 06 יס ועש7גוסס;'י

 7נל כל עכי4נ כן כי ר6" 6ין ס7ל"מ וערפית נחיר"ק, ל6 נקש גקר6 לסיום ראוי סי' גויגג7ו לגוי ען ויו65 עקול לסון סו6 וטילו פעלי עונסקל סיו%ס נמינס וסעפן סמיא גין כמוני(יו"י
 Spnn עכי(ג על סל6 סעקועומי 3כל לפוייס כלס פגיו 3נ7י סכגוייס נכל ס7ל"מ לסלפות3נ7
 הלימו סירם ככנר כיון 3ר( גלגלו ופירט עסוי כלטל סכע65ומ כ"6 לוויל לע7קיק וצין ,מעל
 ול6 3ט 3נג7ו 6ער ולכן גס, נגדו סרי 3ה4 כמעטפיי וסי6על"

~Wb 
 כי ימכן גס SD"; נשיו

 עסעחם גגזליס פעלים וכעס ל6טיסס 6מ יכסעסו כקם כעו 3ג7 יצר עכס כגזל ממעל מסנ3ג7ו
 מעוט עטעסמ מ"מ 16ת על5גו וכפל , כאוסס 1ר3יס כיעל 3ו7מ ו3י7 ן 3לק ללוק כעו37ייס
 וצם. הצאה )טש( : 3'( )כחעיס כס רוכס 6גי 6סר ס3סעס י כ"7( )ויקרה גו יגמן כעו tSDעלס

 וכעו נוקמתי וסונ"ס סנן עסרס חכת כי 3זס 7עמס ימכן ער3המינו(י )לס"י 3סייוגיס סמ65עלעלך
 סע065 סמן ע75 י65ס כטילו ס"ס (qD עטין סי65ם כיון כלוזיר כסף, עטין גחנם ס65ממירטו
 נלעךי תגס עד מסי % וכן 3"ע(י רפט )ע' מן כווו יממרם ס3עקר6 מנס כל וכן 76ונ"י3עיגי
 תנסי נעמיס נרכל 6סל ע"ס( )יועד ce1 6ס3י4י לו לסר6ומ סחן ע% גו מעיי % 13פילטו
 לס"מ(. הע"מ סחן עני6ומ כ"ט וס61 חנט. עונקי עריומ עויני גקר6ו ירט( )ונעילונין עריותיתגס
 על כי וימס ס6טס עיי 3טס סעקל6 הומס קל6 כגל ומעליון, י(מקתון סירס סכעלומ קיעניויחס
 ותעלך פגו טייס ע7ייס 3ע7י ומ63י נרץ( )ימזק6ל ככמוג לו6", כעיני פן Dh51W 0י6תהסס
 67תמ6, וסלילו מהנגין בינון 607 לסי 6ין וטניס קטנם לגו 6פומ י( י' )ימלו ונעכדיט3"י5עמ,
 י4עעםיכח וקסופיי עד" כזען )6געופסממיכם מנס וערס טעם למ=ז בינון, hlb י6ממ6 טסירווליום
 לצמוקי קייע6 3ן איש, סכה )יב( נעקוץ: לטון כמל כ6ן וקין כערותי', קיעגי גאן ומא חן,על"
 כעו וחזוק; כח לטון ססו6 6ט עסרס 6ט סוD'b 6 עלמ יאת עיקל כי , ערנומיגו( )לס"ינמלים
 סמ6וטטו: וכענין 6סיומ" נמלו ען , 5'נ( ק' )07"6 6סנעל מלטיח סעומ ני(לכנמ עזםסכע65
 סחשג כגת עענו, למסער לו טס" % סגפתי עיכי סני יס וגף. והאלה" צדה לא ואחשר)יג(
 קרסי סס יפרוד סל6 ולרקום מתנוי לסמינר לו סי' זס טוגג וסרגוי ס*דס על  3קעס וגמלעריס
 0*חמ SD הפל פמסמיו מליחס וכס3וס סטוים פל ספלן  כגון יזוכו ימטיר לו סי' סל5סנ'

 9Wb1וסרנוי
~Db 

bS ,וילסל  יינו, לסספר לו יסי' 0טוגג פל 5דס L~)b לידו %ס פסילם" ופס יתנו, לסטיר לוס" סלי סטוגג פל לירו bK~ נסהצ פ"י טכלג פספס סקרפ%י,  פטל כפסטר 
 : סגרתם( )כמ"י לייו %ס וי(6לי4" לכן 075 ל6 ואטר חסו פריס, hSJ פרכו לססיר לוס0"
 טל6 ני(ולנ 16 טעמי ני(ור6מ לק יתם עמיי סלo'nwlwe 6 שיל סעזנמ כי כהבתי. מעם)יד(
 סכי וטרי י(צעלקי גר יוי סי4רג כעו סעלכומ, חוק ע"י נעועמיס וכן לממיר סעכניחקבעריס
 כע"א ינאי, טלעס 7ייגי' 6מאכ ולכן למזנח, יו36 סנרח חס וסעעיי ליו36 סלם ומלעסגיויי
 ליורסיס הכקיו 3"ד עימלוני לסיום סלמס עאח(י )טגסירין 6עומ מס יו36 ט6ער וסטעסרז"ל;
 לי4ס"ייכ גגע' טיהרו י4פעכהם לכל טלע0 %ין ס" ולכן וגויי 7נל כלסל עמס וכ"ט ל65מי ר5סול5
 סס ונחגו וכרר ער3ותינ(, ולא"י ח3ולס גר( סיט סכ6ס אכין. וטכה )ט0 )סגרים(: 3"7ניין

אס



מה באש8ש
 י פכי' פכיי וכן י כשל( )מף6 ספכס 7ס הא כ% י  )ושהצע( דם 3ס סחרר מ3וי4 לעביןפנס

 כאס ופחון גוריו על טושענתו. ע4 )ים( 36וי: וזמניל %ןוכסינ'ש
~bP)1bi 

 0רענ8ס וז'ע ולרנו'י'
 עטענמו על כמוריי ושם סטרילים, כמיל לנליו על סטוק ומולך סלעם לסיס וגתלפ6 פרחח()מיד
 bS 0פסענמ, על ליללך יכול לפות סיפח ספסל 1Db, על 16 סעפי( על כטען 6101 מיכלךיינו
 עטענמוג6ער

~Sb 
 עאכ. עליו, לשטען 6מל כח גריך יכיס ול6 כוויו פטענס על עמלך סיס"

 ל" טס" ינכוס עטלס0 5ח7 ז0 נוריו, על פספנתו על סתם י6ית6 כעכילמ6 ל"י יצריומס
 0ל36שע ולש ו0עפריי ספקל כתו לנוף פסענת סי5 סנלי6ומ כי פסל; כמין בסוררי ויורםיוסב
 הע גרע. ע5עו, פל רק 0חוליס כעמפפ 6חל על יפען סל6 עמענמו על טסירום נתעון חעעל

 עסעגת גי רעתי ולמי י ס וסלעתן למרעומו; טיסות י"ל ענעו עסענת עסעגתו על לסרלנשנ
 יתחזק כלסר מ סכמות וישעל %ון, קנס מסקנס ופיסי פרוח נידו עסעכמו היים כעוכססויוי
 עמולי סנתלמ6ו י(סוליס כעסמפ מטעכמו על וניסותת וגסווקיס גחון תעיי המסלך ומאספוכיי
 כסוור, עסי זס כל כי ויוכלל סעכס, יגקס סעסעכת על וכטען תלום ססו6 6עאפי הר, מעכסוכקש
 01םעיע פי4עכילת6, 7נליס לטסי לק סוערן מעסיק טל6 יעגים על'ד. נוריל, על ת"1PSI 6כ1'י
 רנותיה, למילום יומל ימכיס פסענמו נעלת י4כנוי ויו ו6ומ נוס, כרעכ"ן 7ל6 נר6יסייעכילמ6 דנכי פספוס D")D נעמלסי יערם נפכילס6 נוקת6ות טנוי כ* וים לזעמיי תפוש וסוט ל"י,ינלי

 סיולס רק עלם סניכומי ל6 יתן. ושבחו רק : וי"ו נל6 פסענת לופר די סיס רמכםילסירום
 ועטתי לעל ננזק נס מייל י(ל6 וסרסוי 0טנמ 5לו שניס כ"6 למלם SD(1 סטין Db~, 7נרוויעופ
qb1לפמכנ ונסן מלס לק 36ר תקלו נל6 חייכי 7קר6 כיע* 6י pbn סי' ול6 נזקי מסלופי נו 

 ללטשי ושיותל , לפטכנ שכסל עד 6נן 3ר(כ6ת 6יכ6 5על פ"ע נסת, מסלועי גו סטין לטייסנפקוס
 0סנת ען מון מט3 ותיכנע וכן קטו6ין, טאל כשלו מטסו סיעי ולגלו ייו נקעע קר6כשוקעי
 עקום נכל עפעפ טסו6 לק עלם לעכתכ מיל hs עכ"מ וסכזק, ובנטת מלעל גס יקלשומרמוי
 ל36"ע כע"ס מנמו פי' ושין ונוסס, 5על נזק גס מנמו נעלת ככף 7קר6 דנליס% כ"ל לכןמזולת.
 ו0טנתס כעו 6נרן5לעען(י )פעל0יניערן, ונעול סירס עניעין ענין טנתו פעם *כל עליטתו,כלי
on~b,טנפנע עולפימ, עכיעס 06 עכיפס, נכלל ויט כ"ג(, )ישוסע נגיכס ומסכימו עתנלומס 

 עעקק כענע bSD זעגית עניעי( ob נזק, וסייגו הסינריו 6ח7 כממחיו מייו, יעי כלעעל*כי(
 טרמו Stan .טעא סוער וסוט ספכימס פכיעס גס וכולל טנתי וסייכו חליו פסך יעי כ"6פליקס
 30וטמ. 6101 ככויו יוריי רו6יס לעיני סני(כותו י(כנוי, עכיעת וים נלעגו, פגומם יפ65 ול6פעיניו
  0תנהן קעגי((, טגת נ7ול0 סגת ע"ס, ל"ק ס3ת, גסס מנזק Db עלקרו6 געגעו ל* רנותיפ)וגס
 ימןי על6כמו טכס ולוער, לסלם כלטוי ען סי' על5כ0, טנימת על רק סעקר6 כווכם ס" ל55ם

 D39b כל וכולל מנסוי נלסון סגכלליס ס7נליס כל על PDP 3לי כווכחו סיחו, לותרוע7חמס
 נטם 5סו לסל קרסו ססנמ, סלפי כל 1b)S סרק  לנוסינו וכננס  ונוסס.  פנס געל (prיגריס
 יאקתיס פנים ונקי aDD'  יתעכס 6מ יפסו פפפנמוי פל רסון  פססלך מסוי ופכסיו מפרכסיייומ י ס5סולש  33ים סרוס ס" ולס ספד ספכס, פקס פל דקיי וק, פקם טסי 5מי ונזספרפי.
 )סעלז"עניחקיקעען( מגתו לפרנס יתכן ול6 טסתו. 3מס כנכלל וכל שיסוי תספקי לSD 6'1אין
 כל ומלל עער0יכ7ערניקסע( )זיינע טסתו מרנוס 6כל על*כס, וםלילמ סעכונ נ'ש על% ל76ישכ

 qb נתנרו' טעטיי י(מנל0 נמונל לסגול ybt לעעי 63 לק מלת ולרנומיגו יתרים.ה64ל3ע
 3ס3ת יתכלל ית ליחן לק 3ח31ל 6סי עהם 6ין יפולס, 3מנלו עטם וס%לוף 360ןסגי(כ6ת
 ויישר נכחי' עפם כ"י נוסי עוגם עינו ת3ורייי ממת מפורס למלן סג6פר עם 63 וללמינוורפויי
 סהר ערענשס יכ6ןי רק פעלת ילט' וזס עעון. עוגם רק שיגס טס שסכלו תנוף גזקי3ס*כ
SS1~D.09)כתונו' וליטחיפ י( 

 ל8"
qh ויינו 5ק0 חהסלועין עלקות י(עחויי3 0י73יס 37כל 

 ריכתס 37סירוט עסלסי עלקומ מיונ 13 טיס qb ני"סכ נחגרו סססונל , כן שיגו נסוללעסלס,
  עחו3ל פייר  פרילקמ שחרז  עוגם ול6 0טלועין יתן. סנתז דק ע7נתנ לחטלועין. 3ח3בו חוללהוריי
 סיועם עד ר34קיע0 3ע7ת לי(תגי4נ י(תול0 סנטוס nwa על למעלות 6יו יטקם. נקם )כ( :0"ע
 סלילם ווער7ען(, נעיסכפ ז4לי )עס למרגעו סרגיליס וכעו וסיפי( 63ף סכפסס גקעס 73רךס75ון
 כערמו, יפולס יכוקסי גקס פעס 6נל bS ,olpn עלל ססזסירי( עגוכרי פרס SD %ות סמורי(ען
 יתק, 6ת%7 ויוסע %'6 ומפיל ומלסי נקם נלי 3י(6זינו סיפג ופגו6ל סעית. כמסליגעת

 חטים ע"ת יכניס וכפיים קייף. זו כקיטס שוער סוי כק"מ מלס  שורחזי1 ג"3( )שכסכריןולר3ומיכו
 קייףי למון י חומינ" קיכו  דמרגוס כר'ו( כ"6 )ם"3 קינו עעסקל מסמך וסול עלמער(, לכלי יקוןנ

וסערי
 נקס ככס יגלין, לנליס תוין יפיס 3פ"ן, סענלי ע"ס תעיי עחליף 601רעי כקןי רעלך ס3י6ו

 יום יוטים. או יום )כאף : qw9 עיתם ינקע נקס כלטון למנין כ"כ רחוק שיגו ולמליז סויט.וגקן
כסא



 כאשמות46
 סעניניס לסנר סור6מס מעיקר וי"ו ט6חם כמו כי והלנותינו(, )רם"י DS"Dt ומא כיאשססו6
 סעיקר qb 16 עלת ככס ומעוי מניו עכס כעו למלקי 16 כעלס סור*מס לפעעיס פ"עיחד,

 נפ' עב"ם )נעעליך(, סקודס סעספט לאר ס63 ולו כ*הז סור*מס לפעפש ע"ע הפלקסור*מס
 91hS סי ויקר* סיורן, על ססמעם מעת על לפעפיס עונגו יום ועלס ס3ולומ, 63ח7ונסליכסו
 יפרם לכן לילסי 3עמ ס" וזס נכור כל סכותי גיוס )5ייט(' נכלל ומזען סעמ על ולסעעיסיוסי
 יוס נוקר ויסי ערג ויעי כעו לעת, עעת סעומ כ"ז סל סלת סנונ על יוס נעלס טסעכווןקל5
;7Vh15 סאת ו'( )לעיל 15 תלת לוס וקלוג Sb ,מז יוד* וינע"מ ו3)וס"ם. רס"י ע"ס סינזווס 
lf~Dסקטור יוס על לסורומ יוס 6ל עיוס למון *ער וג)נטומ קטיעין. יועין מרין 5ו לעיזן 
 ססו6 סלס יוס יוס , יו)ניס 16 יוס 6ער ורל3"ג מענר. סלילם 5מר מולך ססיוס נתנסיתנעעסס
 סגכון. blk~l , ססלס סיום כסיעור יעים סגי יוונים 16 ; סנים למקוננ טונו עי מטפסעסקיעמ

 וסייף נסכין ע173 *מ סטעכס י"ל סי"7( ער%ח )פ"3 וז"ל עמו7ס, זין כין *ער ססלע3"סוזע
 סניי לסמר עם 5פ" 5ל5 , יועיס 16 יוס 73ין מיגו ועת הנימס ו6ע7וסו וכי"ג ql~Jb1 53נן16

 וכי"ח ור5ועס ועקל נסנט bSb לייזומו רמות מורס כמגס סל6 303ט' גיער לכך עליו,נידלג

 לסעימ כיי גו *ין Db7 לסונים, כדי 13 3יס ע"כ 7קר6 307ט ומע"ג ע"כ. רליחס, נסכ*מול*
 מכסו 66"כ עליו מיי3 6ין חווור יסרבל ונס רם"י כב"ס ס175ןי יממיינ ל* ידו מחס 3)נת6ף

 tq1'D1 לסכין סכט 3ין למלק סרע3"ס זעת ונ"ע , כמ"כ ל6 סקל ע3י לסונים כדי 13 סיס73גר

 ונוסרי ט3ט נקר* וכן לכך, 1DD' וסוף לייקר מגללך 5מ 3ו לככומ טרני~ן 7נר .סו5 סמפטכי
 וכדוכס סלנ על 3ו ככות לצלי ויסמער ג7ול' מיותר 3כמ 3ו יכת ל6 עומר זרך 13ומעכס
 ססכס er לכן , ונום למכנת 13 למוס ים שול 3כמ עליסס סססכיס י נט3עס סחלוסיסע5ינליס

 יוס כסיעעו7 35ל ידו, מחת 3עמ לסגקס לקוי עוקל ט3ט לככ*ת סר5ויס טתירס גלתי עשו5ת
 רק סענ7יס 6ת 13 לייתר סלגילין 73גל סיתם סכלותו  מסתמלמ כיון 3ו סכתו3 מקיל יועש15

 חומו לקמם 076 3ני דרך סיין 7373 סיתס סכ6ומו כמממחלת 36ל ל6וי', סונילס געכיעממסע
 מש טזו יוחש, 16 יוס כסיעפוי qh סמון לחייה סר)נ3"ס  רבב וחייף' כחכין עותרלסכ*מ
 7גס )סוייף 303ט ת"ל ונס bt'b, 3עכילמ6 וסני( סרע3"ס. 7עמ נכווכת מל כן רמחס.ס%מ

 סע3יים 5מ 13 לייקר סעיוחר וכם3ט Sbln'w~ כק"ו לספקי כיי 13 מש6 עד חייט מינו3ע3י
 כסונר גז"ם' לדין לסקיס עופגס 5ל* עיומר(י נסנט עלת 5"כ , לסעימ כדי 13 5ין מרגילע"ד
 סוספין סני סל לסולית כקן עם סס3ט(, תחם יענור 5סר )כל כסנט לסלן וג5ער גמנט%ן

 , סותפין סני מל לסקיי לסלן 6ף עלו( כולו עיסת עניו היכמיה טומפין סני סל ענד)דעעעטיו:ן

 עענו שדם ושיך לגו"מ' דטנט )ולמ %6רך  יל)נכילמ5 סרי ע"ס. סנכוגסי סגילקי וסיףע"כ.
 עקרם עעעסל סטותסין פעור 7יליף ג"ו( )ככורות דילן 7למלעו67 ונרמס DTn. 7ין לעגונוכרענ"ס
 תום )כג( סרעג'ש: יסמם ומפיר בסנט, כ6ן שיימר 5ייכ י"3(י י"ג )63 לך  יסים  הורלמירכחריג*,
 כלל ירך ממלם קיער כמון; יקר*גו פן יעקב סמכם וזמו כגוף, עכס לכל כולל מס לקוןאסון.
11Phע75י קטים 5לס מקלקות וגו'. שק ונוי תחת עק ונתת )כד( )סגר"6(: מן עין סמרם 6ער וכח"כ 
 כגלו, ידו שינו עינו 5ת 3מונל לחקר גופייס עוכסיס ממורס סממיינ נעליל ירסס לסוגם ססטומ לפיכי

 סל5 )נרנומינוץתלע7גו ס6עמימ סקנלס 6פכס כמנרוי מעמס כעו חנולס פלע כויי גוולעסומ
 סעוגס ען עדנרמ ממסורס ייערו וטעפרסיס עעון; עוגמי רק גופייס עונסי לעולס סחונליענם
 סתווי סערכם 6מ מתרכס תזכיל שיך כי ס6עמ, פורטי לעיון ילוס ל6 וזס נמונלי לעסומסר6וי
 עלינו סמיו3 וזן ולוס עעמי נפועל 13 לעסומ לגו סיס ס*עמי סעונם 6ת לסודיעגו ומעליסלעסותו

 למון ממלס וגנרל סיעת; כפי ספעון עוגם 3י סיורן 73לך סעקל6 לטון 5מ ל53רססטת7לומ
 עדנך סנעימס 3)%ומ %עש, יגלו כי צלמון ע"ס( )קנס7רין ל7רו"ל כי. נפם, ממס גפםוגתת
 וחס עז"5 עימס, ומיינ סיסס 5מ וסלם זס 5מ לסנוב סגמכוין נליס(י ענריס נטני גסונומ)עב"ם
 י עימס מיי3 זס 6ת וסרג זס 5ת לסרוג כבחכוין כי ע)נס' געס וסו* נסם ממת נסם וגמם יניסתקון
 גפם *יכו צפם מחמ גפם וגממ סך )נ)נימס, פטור זס 5מ וסרג וי( 5ח לסרוג גמכוין דקוגרוכר"ם
 *עגם נמוקי כונכלמ ססימס כעו 17ניי ס*טס ליורמי למלם טעמו%נ וכונון, גחינת סו* 36לתעסי

 עימום דמייני י )נונעון ג"כ ופלול פינימס פעול זס 6ת וסרג 5"ז לערוג גמכוין 7קונר חוקיה דנילתגי
 ינגעו נעימס, מל5 נעלות 5ל5 ס3ונימס )נלומ יכלו יכי נלסון 5ין ע"כ ן עתסלוונין פטוליןסוגגין
 ס5סס כמגסרגס לכן 3סכ5תו, לסעית כדי ל5 5נל וסכ5ס, ג7ופין ורנני  ונילוס  נטרפרת נזם,ס

 וכיון , העימס כמטור לסעית כיי 13 סיס מל6 וכתגיו על לסכומו גתכוין כדין עעיחס, עלי'סעור
 כווגס, נעיגן ל5 נזקין 7לענינ שיקי כיין ליולעיו לעלס חייי י6י ~עימ כדי 13 סיססל6
 ע%%ע, כך עטוס לפערו 5דס עכס נכלל תיגו לסעיח כד 13 ם5ין וכיון לעולס' עוע07577

5נכ



בו כאשמח
S~b6ימס ועזא י ~ופטיו סכסלג דעי לטלס ומיינ נזקין נכלל סו Pnb חייכו גפם וכמת יסים 
 ועפתם י-י( טס חוכף לינרי ו6ע יוד, יכליר גסס טס לינסירין נמדומיו סל"ן )כע"סעעון,
 וסכג זס 6מ ליורת יגמכוין כרוגן ק"על"ן 6כן ומנס ע"מ(. ע7נל, לפסס נגמכוין 7למזקי'טכסני
 סוננץ עעצמ ימייני לניס כס% גשכ וקייעל"ן ' כר"ם 7ל6 סמל05 3י4ימי4 עיתם חייל זס6מ

 טונוס טסי סוקרם נלסון לטון לט ים ולסהז , טס( סעוסיס סרענ"ס )וספקי עמסלועיןמעונין
 נע5א ob יסייג, עעם כפס 60עס ונטמון ע7נל, יגתונ מנעימי( נע5ומ ob סלכם, ע"סומסיטן
 כיפל נ"נ יממלף 60לס י4כווכות נסממלסומ וטכס עממייני צעון -ס6סס ו63מון ל3י סכ6סעל
 )6נט%טע('י נעקום כעלף עקום, על6מ טסור6מו תסס מס ע%5ו כי זס: ופא ממס,)נלמ
 1נ5 סגעיכ 7נר מסת סו* כ6ל1 סעעל6 סדנת םיתר5ס ינד, עקום יגר סמונל6ות עונגוועיקר
 סעטיס ומכסן סגלי סל עקועו סעעל6 וכע כלוער מנלי ממת *חל זרע לי סם כי כעו*מליוי
 סכעדכ עקום bSnn ססו0 סים 6ל0 מנכל )נקועוי ועמלק בניו נעקוס עוע7 בסנן , ענניותחמיו
 *מר ממס כעו סק7עס, מנמס הן סעסוננמ סמולכם לגורסת ממת מס יכעס ועודסקודס'
 ויגמר מטמין 6ת 306 כי מחס וכן טלוס, נרים לנמינמ עוק7עמ מנס ססקג6ס ל6ל0יו,קנ6
 ססעקונ3 ע"מ תסס מס ע"ז ותונח 3נניסי ל3מירס סנס ס6נומ ס6סנמ *מריו,שרעו
 עקנ כעו טעם לכתיכם ייבעל עק3 וכטייס סזעניי וסיאול סק7יעס נ3מינת שנמו ממתעקו7ל
 דגר לע5י6ם טעס ימן מסם סס כן מקיס' יגר סל ותצמיתו עקנו כן גס 13 ג%י4מטעעוןן

 06 ועמס - )6ונטערגעשל7נעט(. סויימן 0עמיי3מ סקדעו סקנס קדר ממם מסו*3עס
 טל עקועו nhsn מממ געלת יל%ס ל6 סג0 , ינעם גמט ' גפם מחמ כפס כלטון סעטוןיסים
 ומפלוס מועלם סרהמ י4כיגת נפעל 6ין וגס 36וייסי טניסס גס סנס סר%ח כמלוג כי ,כר"ם
 קנס טסר5ימס נפם, טס6נץ גטגיל לרולס סעניע נעולי פעל 5ענס סו6 *גל סכל%'חסילון
 ונד'ז קנסו, 6%1 טק7עמו סלאמס פעל מממ עקויל פעל 0סרינס פעל ונעמס סרו5מ,לסריגם
 גמינמ עכיכו S)b סעקנלי ליי סכומן עיד נימן טס37ר עקועומ כ3רו3 גפם וגתם לטון לפרם6ין

 ניטםליס סכחף  סכלך ויחן וכתו  %יש(, ףטכיס גויס לפניו  יתן  לענין  געגען(, )פרייוס0פקר
 לקנם עיתם ל0פקל נתון יסיס סרובם כפם , גפם מחמ גסס ונמת טעס ושש , יי( )עאכמטניס
 נפם מממ נפם  ונמס גלטון סעכוון יסיס ו5ס ; געגעה D(r't פעלז*ן סיר )פעהין סכרלמגפם
 עונם וטיינו דגרי עקום 7נר 0מיל6ומ מסוע 0ריעוןי מממ'עלטון עלת ינובל rb,1)Sעעון
 מממ על עומנ תת וכ ועלס 36י0סי עימת ונפעל בסס סגעסך ספמ7ס 6מ ליוכסיס סעעל6עעון
 ס%יס וכל סן' תחת עין תחח וכן גזקס, 5ת ליורמים כעוכל* 11DD מסלועי מתן ילביןנפט,
 ועיער כעם"לן )5ערלעטיוגג( נגוף ומפלס נכס לכל כלל סו6 בסון סס כי עכ"ז, ינטלו6מ"ז
Ob1סןי עיןי כפם, וסוט 6סוןי נטם סנכלליס כסרטים 3*ו ושמ"כ כלליי ע6ער סו6 יסיס בקון 
 עמות  יוסט ועלת ועכזת, חגלות ומעליסי ס5נריס, למסי ונמני עעסי גסס ר6סון גפ'וגו'י
 כחלועו (pb מע65 רוגעתו כי , גפם וגמם כבעלות טפם* עוזרכם טעגס ובין ; ס6לס ספרטיסלכל
 06 זמי נחוסן סו6 מלטון ונתוח ו'(. ס"ס )ויגס סרע3 סנמיס זט כי וכן י"ג( ע"6 )עקןסמר
11Pbזמי 6מר ספרטיס נכל וכן מזי תמס ונמת מן יסיס *תון וחס עיןי תמת ונתת עין יסיס 
 מסרוכו' לו סע)נ%יס עעון תסלווני לניזק ימן וטעננו וגממ. ועלת יסיס, ob 11Db עלם,יסרס
 למון סתם כי י טססיגוסו 1D1b נכל סמפטי לו ססליס כ3ר יגריס חעסכ לו טעמלס 6מרכי

 6ת לכסן וגתן וכן י הסק גלי עינון נתינת ססו* יתן סגתו לק כעו )נעוןי מסלועי 610נתינם
 (or סע15נר וע35 כ"3(. )ויקשסקרם

 לענעכס יעם ערז*סן לעגען,*יזט'ס גינ, ז5 נפש תחת נפש ונתת יהיה אסקואם 888-
 *ויגעם דעתעל(*טן a~lb,6'וט'ק עיןתחת " עין" ,,,,
 DDX~b5 7עע עלז6טן 5יסן,p'urth שןתחת " שן" ",,
 ולעס גענ7 עבדו. עין )בו( רנותינו: קנלת עם עובכם ספסט נדרך ענו6ר 0עקך5 למוןסגם

 ס6 3קטניס ו5י , נגערומ סי~5ס גמולה  לפיוח יכולם 5עס יחס ס5 3גדוליס, דיי לסשמכמת לי דבענרי בככעכי, שיירי ליחסענד  סנטיך שקוס כל גדיל כלל וזפ (rb1 %טחעיכגעגיס
 לסיום יכול 6יןענד

 610 גחול כססו* רק קטן, כססו6 גגו ליזכור רסקי ס*נ סיין קטן כטסוי
 מחמ מגון ומפיל עעו שכס עסה ממיסן וים שנו. תחת )בז( סגל"*(: )כח"י עגעו. 6מעוכר
 6מ סייע* וסוט ע"י( פ"נ )נ"ק נ)נתגיתין ם5פרו וזמו ימלס. סמני  וחמת , גמירות י65מריטון
 bX~D 0מסלועין על רק מייד למון סייך bS למרות י5י6ס על י מיינ מנו 6מ וספיל ענדועין
 6סס 16 *ים וסעימ ומיעולו , אוסיף b1C'D 15 יער יגח. בן או )לא( : סגל"6( )כת"י מסניעל
 נעגול לנוסינו ע"ד י סקטגיס )נספט לפלט ספחות וסקלך נסס, 7Pb עספט יגח 3ת 5ו יגח גן16



 פששמח48
 63 ויכון מנמוכם, כזקיס 3ט3 63יפ 6סס טכסיס 33עי 6ט0 % 3*פ קופר ~yho oswט
 עפ0 הע כנ7ו3יסי 0קטגש ע3 3סיינ יא גן % %'3 ניו3יס, ותמס 6קם עbbb 3 סשניס8
aa~ינקיים סיטה געגוע ספטע ועט , לנו" כאס 6יפ כפפ כ3 6יפ שם נם arb 0ה* גאל 
 פ"2סמכ וכפף גייס הכיעס פסע ימס יסערט 1ל6 ננפליו סופד ולס נעינר סכול כזדנ פקדרצ
 ערסי ייכסו ס63 ספהלש טנ הרך כן כ3 מצ מעכו סקטכיס 6מ י(עעימ 6ג3 המ"כ,עימס
 ורע 1ענץ( 3ו יעפס סוס כעספע סכמונ 6ער אסוכך נעליו, ימפיינ ס63 י(יעמ עלויעמס

 כטיס, פול עממי כך נסוכ מה כתפפע 3וי יעפס סזס כעססט טטפ 6י( fs %קשלנקוט
 לשי ועועי ס"נ עסיס מס V~b3 מה qb סלם סק ועופר סק ס4 עפ3ס מס נפות סרבע0

 פיכפאו ע'ש ישפכו סקילס לענין 6יס 6מ סוכ נסטתם רק עינלמ פיכס י יפלמסווא21
 ינס ינס , נס נמ 16 יגס גן 16 קר6 "חשעל , יקריס 6מ ניסדק מפקטין 3עכין נסלמופעו
 יעיקר אף *( )עשי פסס כי6ימ6 הכמקין, 3עימס ~DDS 1DIW פחס גש כינס זעם,תני
 ,ס: עשי גס סילסוסו 0סשן ע3 סיה0 לנה' %י עקום עכ3 עימסי לענין כמטן"קט5
 3עטכ0 וספקינו 6סל וכ6 מפעי( נור פססופל 33עיכו )כס"(י כוכס 6סל כובס נכהה. 'כינלנ(
 6יט יכלם כי עסקיסי ל יסייגו על6' סו6 נול 6ש יפתמ כי סגר'ש ו6עכ )כש"ס(, מ"גהשכון
 עי עטיכימי DDD בו כוכי( וסמני סמר ורצ6 עמסים כר כופר( ססר6טת Dwm אסי כו6נב

o~w3עס3סי עע63 טסו6 עי פירט שימי כתיג סטר נע tyD 73עמ י(ככעי( כקן ים וליעמי 
 ממסמיכי( כץ( D'Db~3 )עעשס סו6 יענו% עממעי, כוכס מסל דנטלס עשו סעקרpD5n 6לסנאט
 עעוק0 טויכם נר( 3סוכח2 יכלס כי 6ל6 יסמול כי %ן 6על ועד63 מכריס, ען עשקםקטב
 כססני(עס כק גה, נסקי סייג 6יט נ0 לי ח"ק שכהסיכו חמור. שו שור שמה ונפל כרשו*:סבן
 מסוד, גיוס פכפלס מנףמ נסעם S)b נ3י03, סכמים סיעי 16 פועם 16 קרסם % קעגסמש

 עע3מ מתסס וקין עונך. 03 קסמם עסמס יקל6 ע76 וקבס כטסחקס(, qb ו3כ6גשד)כשעמסי
 סכסייס על וגמל וכן י 0גע3 עע3 ומסק כנעקצי, נלשן סילי7י( ע3 נס יסעס כפיקס לסת כיהסלי
 פילוסו 6ין יכפנו 631 37פון כ"3 3כן גליון. סהה7ס ע3 כמילת צפון מכנס וכעוסו לש()יכעיס
 נור יכבס כי 3וער די מיי( כי , בנעלי סו6 עיומל 67יכ י ענו3ס לכחו כק כסוי סוס עסיספ63
 כלשוי, כסיע ס63 בו סכוכן יכלתי( ו63 1ע67על משח, כן ס0ניפו ידחיס ס"גו ופרס פסס,וכש
 כרשוי ס63 מטל כלשף כקפו שעלו עכסן כרשוי כסס ס63 יכרכו ל6 י נעכילת6 עט% ע65מיתן
 מס יסוסע )פגי סלן (SD וככלסיג.

 גג"*
 מסטל סע6 יוקז סייכו סקס  נסוכ רלטרה יס6

 סול 6י% 6י יעי , פקח כסול אפי' סיינ 3טווכש כשוי סמוכו גכקף כקינו S)b 06 3נעכייעגולך
 ע8ס( סל86פ. לאסון ק מס סלנ )וליק ל6 16 כלשוי לפועיי סגול 06 למעל סיויפ כסיגמקפ
- ססווס. 7נל ומא וגיוס, npD כטסיך qb גווכן נכ3 3סיי3 שכסוג עמס3ט  יכורכו ו63 ופעל 
 בכסוי די  לדקים ייע5היס, סגי(עח2 עיט 3סי עזם זס עסוניס תבויש יטש כי ISDDI ע%נרסכיי
 סו5 לדקנו רק  ממקיים סיעו  תסוי ס"ק, יההר C39D הקתלים יומרי וטזק פנס לגסוס וש,וק

 פינס,  ?ltF  %ין לסל קיום לו מים כלליי נפוי סחי גפס למיוסר סעסקיים וכסוי פכשףכטוי
 ob ולכן י(כ)3י על פסו6 יכסס כץ6 ססרעי, על ססו6 יוכנף,  געלם 16ו12 יכנוס 63 6על 363כן
 לסרקיס מס פי163 נעלוס י נעליס נפכי לעעו7 יכול וזינו מווריס כפגי 3עעו7 תיטל נכנרכססו
 וביום. במקס 6פי פמ3 כו, וכפלו סוורים עציו 6ס"כ ושלכו ונתלועעי געלים עליו השלכונעליס,
 ט3ו מטל סבין בע"פ סמק3ס, געל ישלם. הבור בעל )לד( ל"ו: % לקען יסערי ט63עעשס
 ככרע ייכמס pDD7" לעזי יחס , )כט"י( ג0קיו SD'1 ל0מסמנ נעליו 0כפונ עסקו י נכסשרפססנו
 , גכזקיו סיינ זס סכי נורו ספקיל ו63 לפומו וי(סקיל 3כי(8כ וממסו נלפופו גוכ 7ספופל עמג"וכהמס

 : 0שנ ענשע פינ ערעל'ס גע4ס, 3ו יס פסטר כמסע" עכוון יוסר קר6 יבער סנוב נעלבסון
 וסלענ"ס .לי(ריאף ז( ל"ק כרכומים )למאי סונין ו6פי3ו ככפף כסף סוס לרנוני ימינ שהב.כפף
 טיס bSb נסונין לל לקלוקי יט3 ל6 ו3סרע"ס קוניןז לו למס יכול עעום 3עזיק יס 6עיפס
 וכשכ יוקף ננעוקי ע"מ נסונין, לניזק לערסי ע5י ל6 זחי למזיק ליס נ67ימ 6נל זחי, לותיק3י'

 % כסף Db לו למם היך לעזיק לו יס 067 רדם, נסס עעון( עכזקי )3מ'" חיתוכיסנהצמ
 3יטנ6 יעפטע" ספק וזין מי"ע(, ק" חור("ע 3ל'ע )וע' עיענ כמסב יגל כל לו 6ין ו6סעיעג,
 מנע למזק לו. יטה והמת ק5מ: קלס כתף ע3מ מריף ו3יפמ וראם, למ"ר  כיעס עפעעיקכ6
 צולך 6ין כי דיכו Db ניככ ול6 ישא. לסון וכרס )עכי3מ6( נזקו חיי לו ועככרי כגלמו יעיפסעין
 ס"ס ס6מ" י(0ק 3ס3ס 3כאt~D1b 7 כטינית טמטלועין נססטן כניזק סיעלנס סו6מ גגנ3יילאוצל
rebבסי' כסף טוס 3לגומ יעכזו שככל יעיירו כסי נסס יסרענו גניט 6סלוס וערסתי גנלומ 
 16 6פיכ יעי' מסמו 06 ולפיכך מססנ ומעוכו סי6 ניזק ט3 סכנלס כי לופל למכין 336סונין,

משכנס



מז כאשמות
 סוס צסעמ רכי( סוס "י כטמא מטול סיס Ob ספתם. יעי bSb לטלס סעזיק על 4ןטתננס
 חס י המקיז 3כל סיין חס 1W5DS ויטפכנ0 נננלתו שסל חס זח, ספטש פקו ח זח,מעטש
 , 6% מעוך כניסוכו סלעיי עליו וכמג )לעסין( ננעל' סו6 ועפרתם , כקלס פסס סכעשסחתין
 סלו ס0פמ 1DS קטמי 6סליכ6 שילטט ינול לו יסים קוסמת פסקיכן 3'( וי (,?r סממתרלפי

 עאס. דיול, לו יסיס עוסעת ילפ" גגלס מסת וקולס , טלו סעמ ט4ן י(פוק7טין pD~' טוכעי
Pb1עעגס זו Y'Db7 יחי( ע"כ ' מתי(ע"ק טול לעעול 5תי 7טל לו אק ותפת הלבש bS7 סך 
 bnion1 סך עליו יקסם יו"כ qS1nl, ימילסוי

~b13WT 
 לממין 6מי 37ול לו יטיב 7וי(עמ גו

 ירslnbS "SD 63' סמיק bp סוי bS מלפוי6 וגס ממס, לר63 ל" D3b' ועני נגלתוי 7עילכיזק
 לו אים וסעמ ען ידע" כ"כ 3כנלתו מניזק כעימול כיון סוטי ר63 רקבכם ע"כ %bעעכילמ6
 במגם כי ינוב, לו יסיס טסממ לסולומ גס-קר5 6מי למור 7ינ6 7סך לעיעל סו נוכל bSבטור
6מי'

~1D1bS 
 , לסלועי לחיק אסמנינן 0א עגנלמו ליסודת סכיזק סיוכל 3כש'נ 7יוק6 לשולום

 סטזל, סעזיק נ0ג6סי וקמול ק3ול0 7עעון מפקסעאק כסור מכללות, לי0נומ יכול 3ט6ין36ל
 קר6 עיקר 6עגס פקי(עאק. נעול לעיסטל סי6 סדרר( כליס חול מיסטר סתם, 637 לסוכיים3ר
 עייוק6י ולעילפ" לו, יסיר( 7וסעת b~rib לעיי(7כ ליס לעס קל6, 6מי לרוי מקסעאק טורלמסור י6י ופור סקי(ע"ק, נטור פעול דיוקו עטעע bi'wm נגלמו, יפי לניזק ססעין לתורותכעטפעו
 ישל 6מר עוסיף סיס סעור 16 סור סעס ונמל פיעל נמעטת 5ס סיין סיס ע3וכר יותלסל*
 ה6י bih י 3סשס מאר נם6עו מפעול סשנ 3*ל ענבול ר0א סכקקל( 7גמוכ 'S)b ול5מלטון
 פעע" מלמי לל63 7נס 6'( נ"6 )3"ק 9DbVW" , 06 ולרייס קלילת. 3ליטנ6 ל*מעעינן 5תיימרמי
 כהי( לסייח עימס,  יעגב נססו6 ו670 מקסע"קי טור לסרקי סלו מסעת גמי tblp 670פסך
 7ע6י nDS' טייחו לסו 7לימ qb קרי עמך עניני מלי ילס" 7לל63 ירכי D"D~ לסוי,סכי
 67י , סעקכ6 לטון עספעומ עטתני ע"ז ונס , e"nCgD כסור סטור עם סני יכולם סיו63טייכ"
nDSt)סכי חכוכי( חיוב* פכיי yb סססע"ק סור כפעור לילפומ5 ו5י , *פזיק קצי לו יי(יס וי(עמ 
 ופעול ננלמו  בייפול למזק  חיונ6  דסיייו  למדדיי 7מייכי D9D' רסנן כמ"כ 5"כ סנקקי עלק6י
 ומעת ען ~ילף פ5יכו יל* נפיקי 5י7ך עגו יחדי ילפי' יריץ מעפעעומ6 מרמי סקי(עאקייטול
 0כ(ק  ייימול (a~Db7 ננלמו. לניזק מטעין תמלס ליס עפרטינן ל6 6י 7פססע"ק, מעול לויניס

 לפעור מ3וכ סול ילמי' 7ל6 כפו 1DDWi' י6יכ* כוון פ"ע 7טוכ, לו יכיס מוסמס ייעי'נכ3למו
 גררם דלך b~p 06יכ" לכן , מס מום' גע"ם י לפיסול עמור 3ור נעי ילפ" hS סלון סעססנטעין
 יר63 וניער* עס 7עכילמ6 יימך סתנ*ר מנס פפסע"ק( חור פשל לק *ינו נו ומעיקר גשר,נס
 bS1 עה נא ושוותש , יירש פעכילת* מלעויה מקמם ל6 ולכן 706יי מליני ול6 כינסוסי6
 *יגו ססכמונ (1yr ונלחן פקי(ע"ק, טור pr)3 סכים6י יל6 לעילמ6 6מי b0p1 לפועל~כיכן
 : 7נליו 6ת סרע3"ן עליו 3י6ר וספיר י קלי נעי כפססך קל6 6נל ורגיל, סינוס 73נל 6ל6ע7נר
 סול טיגע ונקמים סוס סור י גסויס Sb פאנל *יגו 0כמונ לרנותינו החי. השור את ומכרו)לה(
 נלכוד ססויס וען כזק, ס5י לו )נטלס סתת ומלי סמי מ5י 1Db כל כטנועל נע65 ע6מיס'טוס
 כל יקם טויס qh opbs 67לו נחן סיין וכן נזקי ת5י 6ל6 פטלם נינו ID1b 37כל ' טויסלצ'נס
 7נרי frr1DS1 זניי יקסם 6ענס לם"י' כע"ס נכזקו ממזיק סיטתכל פעפיס סעמ ו50י סמי ס5י706

 י37ר סעקועומ ינכל ועור למכר, bib לממרס יגמום bs טל6 ניייכו וכ~6 קמופיסי0כמו3
 סעזיק סוכ טייס , 3שי6ומ ע6י מלחוק עינר כ6ן יגר חיך ורגיל, משוי ונצנר נר(ווססכתוג
 כסוכ עיירי כ6ן 0*עוכ נטור ל'ענ *על ל"י( )נ"ק נמלעוד וסנט שעלוס. נ7עיסס טושויגהק
 ימ5ון טעת 6מ ונס עקייס יני ועט כלוסי יפס סננלס ויין מכמש סוס סור סננם פ*תיספוס
 , עי טי(יס עסעס עכסיו 7עי' פתומין כעס סכנלס *ס טפין כלוויל נמי, פטמן עימס ספתמרימסם
 6מ ,וגס נלסון נעפים 6יך יטסוונס 6מת 737 על מסכיל כל מכס ספחם. מס מזיק לומוסן
 פל טסות י(פקופות כ3יונ סורחתו כצן וגס )נלמ צין ילר3ותינו ווסל עץ, סססעוררעי(סרטש לעמי ע65מי ול6 כללי ינונן 6עו ונס עלס לפרז וכן עימס; סממתם פסמ עכין יסטורר(עמ

 ותלגומו וסגלעון, ספסמ וסוכ6מו דגל, סס כ6ן סו* 6נל  לצויך(,  רמרגהצו וססנוכסמוססמ
 *מ גס כפו וספמס, מגרעון על יולס גס עלס עקועומ נכמס פאמי כי ס76ען(,)פעכלוקט,

 )נסוף ז6מ גס qb1 לם71, 7מרגופס ל'ם( )טס  ידעך רסעש 6ור גס 3'(, )6יו3 נקגלסעונ
 oa1 וכן 36לן רק, 6ך, מלוס על גכ"פ תלגום ויגס 11DS נרס, 6פ ועלס נסס, מי5נסקותי(
 ילש וספחם סגלעון על גס עלמ וסעוף , ללוט למוי סילוסלמי מכנס 6נרס 6מ ססולך~וע
 למון וי(ו6 שמעסי חילן סמסכס כנלסון ווחיאוי מיגל ם%ך על יורם *טל געס, עטכטססו6
 כי , עלים[ סס 6טר  ס76עס נוגס בג* ]כענו*ל *0 )ק3נךק קייפ0 פכירתי עגעמ י גאכר4פ4

כל



 כששבות47
 יתו 0דנל חתיכת על טיולו סלטוכומ כל ולכן סקדוס, עטיעורו וכגרע נפמת מנמתך ד3לכל
 תק5ורכיש למעים וסכות ממתוך, על ס0ו6 ק5יר0, 6ת וקלרמס כתו וכעותו, וסגלעון שפמת עלג"כ
 , סיגל וממיכם ק5י5ת על יולס 6מל נ% סלם וכן יעי, ק% )5ננעקיל5ט( 3כעומ סגלעוןוסוט
 סעיעופ על נ"צ ויולכ . ג"ח( )עכבות לנליעי' של" ד6סלחם( )פרח שור נקר כלעךי תפולכי

 יג% ל6 ועמס וכן י )5ערליכגערן( %זעיר ימרגועו עגו( )תסלים נגידים רוח ינצור כעווסחקרון
 משיש וסין פמומ; % כלואל פסתי 53יר ל6 ונמלפוד %"נ(, )6יו3 פזעס )1)וך י53ר ול6ונרכסי
DIDS7ועיס מלני( כי וסרכוי, 0פוקסח על עקועוס גסיל סיולס וסנרעון ספממ על נס עלת 
 נלסוןלים

~Db 
 ג"כ יורו י(תוקפומ על יולו 6סל מלסוכות וכן ספוכו, על ג"כ יורם *חת סיגם

 סספקק DD" יסף 1ל6 גדול קול יספוי ול* וימנגלו מנו יותר, עלסתפסט וסעכעו סינר יעלוסעל
 עסיעורו ס7נכ )ניעופ סעכיכו גלע פרס וכן סקולי פסק ול6 עלסתכג6ות, פסקו סל6יסעכיעסי

 ומנלע סכעי(ו קליך וסנלע כעו ססמרנות על ג"כ ויורם עעככךי וגנרע עעכוי תגרע ול*כעו
 עכעוים 16 גדלו עכעות י(כמחת יכל על זו ולכווני( ; ל"ו( )מס טיס נטפי ינלע כי )6יו3(,טיחם
 קטנ קכיכ כסתתו עכסכיס סכמ~ס עוני כלוסל מלמסי גית כותלי נגמעו ע'( )מולין 6עלועגיו
 כלו' סעעעו 15 טכסגעו סמי5וגות מיטין ע"י( פאו )3כולומ נעמני( ושנלו ונעיוך(י לס"י)ע"ס
 הערס חצזס נתוי"ט(, )יעו"ס כעוק ע"י סלעעלם נלשתם )נע5עס סגכחתו פס סנ6ע5עססיניס
 סינוס, עד 3ש'7( )וטס סננונס' IS'b ים3יעימ()כמ"ק

 וכן גועסי ר5ס 05 7כל5יס( )ונמשי
 וגלעון סססת ולפי גשו, )נכעומ 37ל וגרעון פחיסות 3ר(ס סעכוון סיכולן סרגם עקו%ומ7603
 עלת ל3י6ור *לו לטוגות סעפרסיס תפסו לכן ומתיכם, ק5י5ס כרימס ע"י געסס גדלו עכעומיגר
towaעלס וסיג טיסיסי יופן ג6יזס יסים ספמתי ל'6 כורתתו עיקר זס 6ין 35ל 3י3ריי(ס, יעויין 
 נא6 סס ועזם גועות, יעמס יגעם טס לם"י ולפירוט 7לתרגוס ל"ע( )ג5יוב 6לן יגע* עןענלקץ
 סכעסס ממלל 6ל6 חיכו וגועם כוכ טל ע5עו כל כי גרונע(י )*ייגע סמפור סנור עלנדרז"ל
 יא6( )ם"3 כעו סנור על ג"כ ססוגמ פמת סס לזפ )7וגע6 סיעתו עסי תחמי סגפחת ע"ינ75עס
 ל6 שמו"מ ופולך, פוחת 3ערכוי וסעתעעט סעתממר 737 כל על ג"כ ויורס סג7ול, 5nnccל

 עזם, ז0 וני(מרסקס ו3רפויס נוס זס חלקיו 373קומ תלוי וקלותו דג: כל סכנ7ות ולשיותיפמות(,
 על סוגםלכן

 סעי
 סלקיו ססינקומ ענמיכמ סו" עמוסר כי גועם(, נתינת גוונם סס ניותר סקל

 כן גס יסעטוסו וי(מסרון ספמת ענין גס תלת נסור*ת סים ולסיום k1ItDb; רפויי ל?יותסוכפחמו
 חסו סר*וי, סל)נותס על עלסו5ייס ועקקר0 ועלס עלס כל סעק5ר מפתיו, 3ענט6 סעקולקלעל

 ענין לפלסו סלפכיגו נינקר* וגס עלת רנותינו סנינו לנעתי זס ונענין נירז"ל, גליסכי'עגענס
 )7ען ותלגועו 3חי, עמ5ין וניחס cnnra פמת י יחצק הטח שת וגם נעלעל וסעכווןסממי

 סכ3לס 6מ טעין כלוער י ס*לנירען( זיך 5וכטער b'r זלללען טמיר געט5דטעטע pb7 6ןסעללוקט
 נין ח65ין לסכי יתחלק ספחם וטוסו 3חיי', סוס סנסעס ססיתס ונונס עכמיו 7וני' כפממומנס
 קינו 0עזיק על סמל שפמת ח5י ותסלווני מליוי יסלם p~rncl חליו יפק-7 מניזק ומניזק,סעזיק
 ועזתן ווגופוי 6ל6 עסלס *יכו תם ררותינו כקנלת עלעוי סעזיק סול מדעי כ"6 למלםעמויי3
 ,  )נעווייך( ס%תורגס סקורם  %ספי ניתור על יורס וי"ו לות כי לוי סקודס ל116%ר 63ור -b~kי3ל  סריסווי %יהר על  סופפס וזיגגו מעת 6ת תם ע*ונר t"tDS1 כקפו. 6ת וקלו סמי סור 6חועכרו
 ס3עלת ולו ס6הם וגו', 5חי וכרוב עזס עק5ס 5ח7 כרוב ועמס 301, כרונים תכיס ופשיתכהו
 סול 6מ ועכרו 7ע6ער וגס, 3עלמ וי"ו *ות כסן וכן  סע63לתי וי"ו רק סתוקפמ וי"ו *יגנוועכס
 לכן י פמות 3ין כזקו עמלי יותר שעלס גין סמי, יעי מ5י למזיק ינתן יופן ינכל עסעעסיס
  סיגתן נקופן סייגו כקפו 5ת ומלו לך סיערתי ונס כלוזיר י ימ5ון מעת 5ת וגס עמריו עיד15:ר
 53עלס רגומיכו כוונת תכלית וזפו ; יותר ,bS פמומ ל6 מסועת מולו סל ספחת רפי מ5ילגיוק
 לס עסכמת זעכין 607 סמיי על ק6י ל6 ס6ערו עחלין 7לסון נמיי עחלין עיתם סמממסממת
 עח5ין למון 5נל סגזק, ח5י כסיעור 5ל6 סוס *יגו סעזיק סור *ס דסייגו סחי, כל סגיזקטגוטל
 עסעת פמתס ס6ס ססוטיף )וסתוי"% סמי. נטור ממעיין ספחת מ5י טעולס 7עס ספחת, עלקמי

 לסענו*ר ומגס סס(. סרעז בקול עליו מעיל וכרר נ7ק7וק, טל* סו6 ביין סעע7ס פעת עיסעיתס
 סעזיק וסור מעסיס עולס סכזק חלי ס6ס כגון ל73, נוקו חני רק סמי עועי נוטל סגיזקסיין
 עעכו כוסל וכעזיק , חעסיס hlk~1 רביעיתו רק סחי יעי חלי טסו5 עמס גוטל היגו מ*תיסטוס
 מעגו 7עסעע כקפוי 5ת ומהו סמי טור 6ת ועכרו עסו 6'ע , ומעטים ע*0 וסוף סלקיםסלטם
 עלינו יקסם ל6 תענו? פחות 3ין כזקו עמלי יותר טיעלס בין סחין 7עי ח5י לעולס טטלססניזק

 טויס, מלקים לסכים ס37ר מלוקת על כפרטות יולט מלס S~D טנ*עת qh כי ספסל, ע"יז:
 כעו זס, מלק ככעות זס חלק כעות )ס*לנירען(ז מסני לחלק טוס 6ח7 סחבק olb5nSדסייגו

עלית



מה כאשמות
 מלוקת על ח% מעל 63 ספקותכן נלונ וק פסס, ת5ס 6סל , י(פלקות 6ת ntSD1 ספקי,עתממ
 6ת וחן כעו סוים, תלמי למלקים 7נל מלוקס פל מכ ע65נוסו פ"א סוים, מלקים לטנידנר

 צלמי וידם סלקים לקלסית 0ילייס 6ת חלק יגס ן זאפטות סמי ופל רכל ופל ל6ס פל0ילייס
 כמו 0נס , 3לנ7 יוקף %b סיס hS ולרמל , 6לגפס ססממום וילדי סם סיו ל5ס יליי מ ,טויס

 טלטס י4עזיק כסעעל ונס סוס, סנלמי סמלוק0 פל גע לי6 סנעח, טוי למעי ר(מלוק0על יוק* חיננו טלמניט 3פקר1DP) 6 6מ ומלו ככס טויסי צלמי מלקיס על וימן פעל סםס0סמעס
etplnכחסו *ת וסע ותרגם כסת, 6מ וח15 גלטת נקלת " גט ל3יעימו לק ורגזת סולו ע7עי 
 wk~1D, קומן 63יזס י(מלוקרי חטים )ס-ערס0יילען(, מרגועו S~b ס6לנילפן(, נעלד )6067יט

 ווצרעסשפכלוחס46ס  דפן וכעמליך ונר 5מ oa ימורגס ולמוזז גזקוי מ5י דפי PPIS עיפלעולס
 , פ7נכ י4כתונ י3סויס ט6מ'ע דפס לנו י65 ועזם טי4יילען(. סילסטע 5צ זי6 זיקתןנפט"דטפעפן

 37כ 4ם 63ופן דרק לופר סחלבי ע6פר עיכס ז0 6ין ' פימיס טוס טול ספח ע6מיס סוססול
0כסונ,

 נרונ 0א ה% פפל עפכין לפי רק כן קערו לS)b 6 ע6י, רתוקם פ5י6וס נ6פמ ססהי
 נו יוסטון פו 7נך6 יקיפ6 יאזון דפלם כיון ועוד פויס, מלקיס לטני 737 מלוקת עלמעקופות
 טויס, סלקיס לטוי מחלוקיי על יקלט 7רימ6 ות15 עלס נס פירמו לכן פויס, olpin לסניסחלוקס
 גילול לעיורר to'nbw onb טוס טור סננם פ6מיס טוס סור מ37ר סכתונ ינסריס מפרוולכן

 סויס י4פווליס סני סטין עד3ר, י(כתונ לסיות וכגיל ססווס יניגל רנותינו יודו גו67יספקתן
 % יהיר ימ5ון qb D)WD כי יתאי nsns ני(י6מר( סוס וסכו פלס 6ין וב-ז %ע5וס,ניפיסס
 עלת עאפ י )ס6ל3יכען( ומרגועו סכקק nDDS סוס ספזיק טסמת טהס, מלקיס לטניס ספתםחלוקת
 בזקו ח5י כיי רק עפפ נוטל סגקק 6ין כי י טויס ס6יגס לחלקים סחי דעי מלוקם על יובסוצו

 סיס כי 'nsns tD~e גוץ 6ות נמוקך ט3כווני4 6ני וכע7ופס )סעלע0יילען(.ותלגופו

- 

 להצל
 ח5*יס לסנים י4סלוק0 מבמעכו סגר'ן תוסממ S)b י כאס( )תסמק יפייסו יסטו ל4 כעו גתן,גל5
  גלתי לס כראוי סמעול0 יעמס על למורות סג6 יכעס נפעלים 0גתלימ נו"ן 6ות כי נועמס,סויס
 ס0קסיו , עסו Sh מדגרת כס לעטו, ח6פרון כס לטלוחיו יפקו ס6פר 06 ותפם פפגוי נטיי'סוס

 הנתלים נוני"ן על סעילוגו 5חל ונעקום נפיסס, סס 6סר ס7גריס יוכל 3לסוגס יסגו סל6עלייתו
 סונעס0 כי ן סו6 6סס ה6 671 ' יפסת( 6סכ י(פעטס נו6מ ביתרו )כיו"ט סת6ר נונ"י םי(סנסעליס
utb~יחהענו סנמתלס לט סיו% וכרפוי. 53פ5וס יומר יפסס 13 ונסרסר ID1b סנקקו מסלופי 

 onnb כ68 סונזיק, כנכסי תגיפס לנפק סטין ימס נססו, 6מ ותלו מסי סור 5מ ופכרועז"*
 שיזק עיפ 0פכיליי ופיפי עכלו10 כי נגנז, מפיק טול תגוף כ"6 נפלפים תיגס סקומסלופי
 סנמחמ יין ל"ל ים5ון, סעס וגס עז'א בהיזקי סיטתלס סעכום כעוס ידעכו bS עין תעכסמסלועיו,

 ז*ללען 0י6 3ל" סעקל6 תלנוס יסים ולפרז כקו, ח5י 5ל* לניזק (D'A ל6 6"כ יחפון, סעיתסע"י
 פלס )סערלוקע( פסת פנין הס פנת נסלפ 6ם בנס י(6לנירען(. זי6 אללען  גפט*יטעטען7ען " פעללוקכ  יפן גפעליך פערע0יילען, ד6ש7 געלן pb7 פ-ערקוישפן, שכספן לע3פנדיגפןרען
 יעם )פעללוקע מפס סחת ומ" לפת נקעך גס ויימס ספת, וגס לופר די וסיס לגפרי, (,5qpמ

 הוטב י ינכס טפך Db עוי יקר* ל6 כפו הכיקי סרגם דופים לז0 פ65נו olnbגפשיטפיפהי
 סלסכינו גמכך6 6ת עלם ויפיס , "א( )טאנ 0זה4 ס37כ 6ת כעיניך ילפ Sb 06רן, ו*מ עט60ת

 לרתחם 63 מריאן ולהצל לישום פקוס יסוייג ל' פ65 לכן פייתך, 10* 6מ טפלת אחליפכללס.
 טי4סכיתסמסכת

 מכל"
 לכלנים לספסל וכיויס טנמייקר0 גיין סעפיהי ספמ פי עימס וועפמ

 ח5י לו עככ0 נזקו מ5י ימי לוקק פטלם כטסעזיק לכן ומניזק, סעזיק יח5ון זס 303ת גסוכ7הצסי
 כפומ לסוככם י סקנס עם פל 3י6ול סו6 יח5ע ספת 6ת oa טפ6ער וגויס ריי גס זס.ס3מ
 ספ%ין יינו רי סייט 6מ דפלם פימול5 רק פרזיטי כמממס פממ וסוף 0כיזקן מטרופיתנוס
 ץ לכ"י ל" ענ6 נסי עמילן פיתי( ספממ0 סחת וז"ל נמלפוד סס ותם : סג3לס נסנמ וסניזקממזיק
 ,  7כנלס( 3ט3" )מילום ספמ תם נופל חס ספת ח5י נועל לזם ר"י ומקס וי(5 ימ5ון, סוגת 5מנוגס
 הס, )יפפלת מלמיי טא י ונס פס יט5עי ספמ 6מ קרי גכתtbp 3') לשוד גנגס )ילסטם6"כ
 חיכו יסלת ספמ 6ת וגס קר6 עיקל לכא וגין לע"פ כגין עזם פנותך ; פימה( ספמתס ממםייפנו
 ,עלמ נימי* כק פליג* ול6 , 3תי פס5ין פימס טפממ0 ספמת לסו7יפנו , סקיס מס 6ל פאולרק
 6מ עלמ ולייי" לגפרי, פיומר 6מ פלס כלל, ספזיק גני סייכי ל6 י0גנלס  יק3צ ילראע5מי
 דנגנלDIS~S 0 6ת פלס דרס ול"י י ספמ ען 0פמי 6מ כן מעילי ען מעיל 6מ כמתי כעו ען,כעו
 , 3סנמ6 סומפומס ייע" וגס עעלמ 7לפילוסו ab(, 7"ס גכס"י וע"מ u'a. לעזיק למע% DnD"עלפו
 מארקי הפס י ספקל6 לטע פל לכיגו  ייפמי ול* פימסי טססמס סתם יועל יתקון ספמ 6מופעלם
tqD1'עכלי 0תנוננהם לו ו*טכ כססועוי מעקר* למון על 0חנ פ3אלס כנ"ל 7עמ לדבלינו תפנס 

סחפן



 כאשפדת48
 )כלעל סו* גנח טור ו6ס 6על 7ל6 60 נודע. או )לו( ab: 373לש טעם י6% לקפאהסתמן
 כטסות סק ת5י 13 סחייכ סור יטוסו סלפניוי עקרך על 7עשנ עסעע סיס זס יגלטון גאלכאפ(
 קע6 קר5 נ" 67יילי נחש ימס שיונו פינו, זס ונכונת נטנסייעי, טלס נזק 13 טמיינ סו6תסי
 נרום לעלות סיכולם נדלת לפניו מנעל 15 3פוסיס טקטכ41 סע5ויי טעירי( 0נעליס שטפילומא
 סעירס 3סעתס סועכיס מעולס רו3 כי טיילי 37טעול יסערנוי ולb9p 5 סם מזכיר ל6 ו%סעלו"

 יפרכס י טלס נזק עטלס 5יגו ונתייעל נס כוס וכסור ממוחס( סעירס רנותינו 3מי )וננך6טנסוגס
 סעמיי3 כילן קל6 ועע סלם, עגזק 3עוע7 פטור סמותס 37סעירס 3'( ס"ס )3"ק יסויםכר'

 מעגינו 6וי עלת 6על לכן יסעידו. ול5 קר6 וכלתער כללי סערו bS~J סו6 סלס נזק3עופ7
 יסא כחנט תנאמי עלס oa ו0א י לו 0קו7ס על עוסנ וס וך5 61ין 0גוס5יס, %י גין4לק
 י עמלק למנטי כאן ועמעם 6סמעהע. 6ין כ6ן וכתינ"ע 6ס, נלסון עסעטיס 16 סרנם כ"ג( 7')ויקרם
 עד סעעיס כעס זס סטייק סור גי סחו0י4' גסעייס ערם לפטרו נעוע7 עליו ועקיליןמחותם, 3סעיכיי ~יינו כחס סעזיק על טפמעירין טעס לסודיעכו טנ5 נ"ל כעיותר  יכרטס סיעועלת.

 ופרחיקיס טיענו נ7יליס 6דס וגני , למזיק עגעו זס נסור לרגים ונוגע ליס 5ית קל5סנתייע7
 סחירים לטמרו לגע%ס לסו וסני רכ %וי סעועד 7סור סיזיקו 6ין לכן יחקו, טל6 וני4פתסע5ונס
 ob 36ל מלסי מק 3עוע7 מייד 6ז כלל ישמרנו. ולא גודע: עלת קר6 סוייף לכןפחותי(,
 %על 15 נעוקריי סקסלו כגון , פחותי( טעינתי רק בעולס מעיריי סיעו qh ע6ווצ0 סעירסיסערנו
 עש )3"ק cn1VD טעימים נססערו 6ף יעימיינ מא 3תס לק לעעו7 יכולם ס6ינ0 73לםנצניו
 נסעירס ליס סגי לכן כ"כ וטוי סיזקו סטין נע65 יחקוי טל6 ונסעתם ע5עס למרחיקועליסס 0יעכוי נקטין o~h ונכי ליס wb קל6 סעועד נסור כמנדי, סרג וכד6ם3ר0 כוותיס(, 7סילכס6כל"י

 ים כי יומו; יספור ול5 יסעלגו, ונ67על כן, עוכם b9p7  7ונליסנ6 וניל 3תס. עם6ייכפסומ0י
 לסול סלתו" מרפים טונירר4 עטעעומו סיס י(כגוי(, )פלס טותו יסעור נסער ו5ס ל3י, מסרטיעל יוריי י(ככוי וגעלם סכל, כו% SDDk~ rb 6ל מכנוי טות ס3סמם3רוס ליטגי, מרי 0נך גיןסביל
 )7סייכו  פיוטית סעילס לו %יכין סיו לטשן עוע7 כגר לסיחנו כי עעול0, טתירס ומיינוזס,

 לסעירס לולך 6ין 0סוכיס ט6י מלכלל 6ף , פויס( ט6יכס נרום Db" לעמור סיכולם 73לתנעילס
 ט% הו שק, טעילי4 עסעעותו לפעל(, עחונל ייספי )6ות *טעלכו ספל עכטיו פויעעולס
 7עתנ" ליטג6 0יט3 ע7וייק )וכוס פמומסן סעירס 01יינו 0טוריס לכלל ס5ריכס ססעירס לועמס
 ול6 כן נס סנolb '6 טסונימ כטור כ"מ( )ס' ולעיל יטעכנ"; ול6 סג6' פטול עועד 37"קקפל
 פי' 07* , ת6' ניפלס ל5ו עיתם לענין כי ס0ותס, טעירי4 כטטעלו עעיתי4 לפטלו 5יפיטעלפ,
 . לטלוס 37רו יכלו ול5 נויטני עע"ט מנאי(. )ע"ס עכופר טימפור לענין אעכס עיתית, סייג מסקרטור
 )סלט ספה כעאס סככוי. פצת וכין מכנוי *וס מצור טנין 00נ7ל על סכ6טוניס עפווכצר

 וטס ככלל. סכל 5ין טלי ט7ח! ונכוער , נכלל כולן לך עוכר 6גי טחותי 50ועכ סים(עעטכס
 כזים עעכס ט6כל כיון כומסי יוכל טל6 טוכעס נקוער ס"ת( 7טנועות )סטי סרעג"ס סנרינכוגיס
 mb )לתנור 6וכלנס ל5 יגלמת כולס, טיפל עד תייג קינו 6וכלנ0 סל5 סנוע0 וג6ועלחייי
 5וח0 מוכל ל6 גלטק 5נל לסגיו, י4עונח יאכל כל וטלל כללית, 5כיל0 עטעעותי4 למעל(תכיפי
)געלת

 רהוטי
 קמעים %יל0 ורק י4ככרומ, פס% זס ככל ומורט סלעית, 5כיל0 טפסעעומיו

 ערגו: כלותר עג", 7מרגועו *חסו, אנכי יר5 כי כעו 6ח!י4, וזולת טקס, וסוף עקום נכל%ילס סוקלי
 ילק"  7עז0 וגחל 3ע%ו, לoh 5 לטעכו עקוייג וס עי כי עיותל נעליו עלס כעפו. ושמרגוולא
 גניסס נתל לטור יפקר" וכי 73יןי  סעע7ר( מעת עי נגסס עמעם לנעלים עיומי סוריגע"
 סטוכ ע"ע D'Wk~D  5תל  ריפסילירו כן חינו 6דס טסעיו! 37טוכ לע"נ עלסלס פעולש30עליס
 57סמעש ע5ס  מה: עעון עגזקי סיח מלמ"ע )וע7גיי גמז, ה" 7ג"ק פאק 0ר6"ס כע"סגקקל.
 בנעליו 7וסועי עקרי לטקין מטול גס ל( י"נ )ב"ק 7יליף לא qb7 וכלטס י4ל6"ם( לנלי סךענים
 יקרני כיון 5ל6 , הנזקין 57יילי דילן עקי6 לגזנךן ילעות" שקי ל'ט( ל'6 )לעיל יסערגוול5
  3ספימ  7עיילי ננעליו 7ו0וע7 קי5 5יי0י לכן נעליס לו 53ין סטוי פטם יחס  3ספקז י5ףל"י
 6יך 6יס נ0עית נעליס 5ריכין סטין מלרננן ע"נ( ינ"ק )פ"ק סס"פ תעיסמ %  nrb ונוסשדת.
'tDS~נסעית לציירי 33ע%ו  יוייע7 עקרם שליס היכיס בהזקין tolb צינו נ6ס יילפי ויסק 
 טיפ  כמטד ולנס לסקין. געליס 7נע" ילמינן משי יילן 7עקר6 06  %יכיס  1% ו5ץ עאסעגון
  7מק עשו נכזקין D7e S)b 3ר4עימ רק עמדתי ל6 יענכן סר5"ס ליעת סקטס קהו סי'סיגל
 נגער ob 50 י דן ו6מאכ 7"מ וליייינו וליס7ר ע"נ( 5' )3"ק מריך ע5י vb( י פור ססקירוהע
 וטניס ' ישקיל ו6חשכ גנח כעו 7סף ד"ת, ל7וט 5"6 תו שסרי, מסיי סוי  פילס לקקילסיינו
 יווני  דינמי 6לעב'ש לרקטות לו סיס  ויותלגמע.

 תסעיף סעיגר לטור כרננן ס"ק סי  11י

*



מש מב כאששת
 ונם'" ינתקל

 קרעו 080 )נפיא פחק 6יך *"כ עתםלועין סעור ספקיל והמ"כ 037זיק מקק מ"ג
 לסמחיינ מעלים ליס לית וסו סופקך י"כ ע"י 60 ד"ח, הומו ומכין חוזרין תחלת ד'כויגופו

 נשד טיטיצ עמעם לק שקריי 7ל6 נעול, מעקל מים זס הסיקר לוסל סייועי ותטלגתמלועין.
 טשמ טמססו ס7יינין כנסוס 3טל, לסיות פיכו סוטי נטעות ייג* יימך וכיון תחלמי נפסוסחיכי
 סימם ס% גלול סיגל ע"ע כיל ע6 דין ד7ינייסו כש6 06 ו6ף 5"ט( )כככמוגומ נטלידיכן
 סעייו טל6 ס37ל עדיין גתגלס 7ל6 לע"ג יכיזקן נסיענוד6 סידק6 לנכוס נ7ינייסו נ8ידעת
 6ף לעיעל לן *ימ )ו"נו ניליסו( b'(b י"ס ע"6 4ג 3"ק )כנתוק' ymSDn 3ל תפיג ול6על"
 נעליס תו לסוי דל6 ע"6( קט"ז )כננ"ק דגיזק ליי7" ספקיר* סוי bS עלע6 לכולי ספקיה*יר(וי

 נעליס ל6.ל6סיוט 7"ע, ולי7ניי' ליסרי נגע' 7עקמי 607 ל'ל יותר olnb עתסלועין.ומלמעול"
 נסיעס כדנתי וע65מי וכיועצי מריטס ע"י עשו עסוכ w1SnDbS' 6ל6 ופסול, סו6 7ספקללםלווציי
 oSnS 7נמ"3י עד יינו סכגער במלי נעליס כאן ם5ין סעמכריס, גחולי 3טס סכתנ מסעקושת

 עעכ: סיוגנו, ליגנין ויצוויח כמממס ס6ס מרימומו עסכר 6ל6 עטמלס ימיכועניתוי
 %עת6 ל0סוכ, גססיס ועסי דטרמ 7כיון , )כם"י( ספית 6ת מותר כססו6 במחתרת: אם )א(כב

 י סמרתם 6"5 סו6 7רו7ף כיון תורס ומערס ל", קטילbsbj 6' ק6י 67י 6ת6דסכי
bSbחוי גע7יס נו מיתרו עד פולגו סיגו מפתח 7רך וגגו לחשו ככנם 36ל הנמסו; 6וסו ע5ילין 

 תעעץ ס6ס עומס 6ני כן ופ"ע יורע ובוער סמר6ס עליו קנל חס לך וקטלינ71Db) 6ק6עינ6
 מתסD)Db7 6 5ל6 5תי ק6 7נפטומ 76עמ1bS 6 ייילע* ל6י סתר6ס נל5 6נל מומך06רוג
 טוטם השמש. זרחה אם )ב( כרטס: bS7 )%"ל ניפוק. נקפי bnw ?67 'bp ועללסי",
 פספעמ כזען ל37ר כסרוקך כקרס נלסון לסזכיל סכתו3 דרך כן כי זרם ול6 זלמס כקנרינלסון

 לזרום S~DnW וכטסטעם י"3(, )ם"3 סטת טסעם לעיכי וכן מללוי נרומנ ועמרמנת נעולםעתפמטס
 יסיט סקרון על י5* סטרם סם):ם' לו ויזרם כעו זכר נלסון כקרט אסרו ולי(תכו5ן tb5Sורקס
 יצל 1ל6 סיומפמ יודע ססו5 געולס סיעם סתפעיס 60ס לסורומ נקנס נלטון כ6ן וקערככנורי
 )כל'ט סר*נ"7 כת3 זס. נכלל aS(ca1 רם י )רס"מ( ל6 7)ניס ל5ן יסרוג ל6 ונוהרי עי7סלסג%
 כמעם סינר לך גרור 06 פסל דרך סמעם' עליו ורמס ob מכעיס ס7רמו *עמשי ט'"(עגניגס
 לייצגו לם5י חיכו גיוס , פלוטו עיךי יו65 חיגו 6עי'כ )ערכתי(, וט' (DIDD עסקי על 53סל5
1'bDעל ולעעוי גמול עעון לגנוב עתעכנ ומיגו ונורם, מהנט לססעט יכול 06 6ל6 פיוס 63 גנג 
 נכנ 6נל ליסרני 16 לסרוג 53 שיתו סנעס"כ יויע ססגננ עפני גלילם גני 5ל6 לסרכוזנע4ו
 ידחצ, סמטון דרך י וצל נפ" כ5ן סלענ"ן וכ"כ ע"כ. סו6, נעלמך וטעוטי עלוי נעס"נ 6יןניוס
 רוברט 0761 סגכנ על פסעם ורמס ו6ס יסרג, 3ליל0 הכמתרת ונ)651 נתיס נמוסך מתר ס"סיסער
 וק סרו6יס, לעיני סכול ססעם וטעם פיוס, עמס וסעי* סגננ עם יםלס *3ל יסרג ל6ועכילו
 עעטי יגרס הס 3עס"3 6ת יסרוג זס כי מכרנו כבסר סוס סדין ועעס , ננלוי סוסת ססעסלעיני
 % מ עומ% ל):6)נל לוויל מסטתו וסעוע7יכ( סך36"7 כווכן מ% י"ל וסרס3אס סך936ע וכמי,עצ
 כי סנעליסי נפח על יעע7ו לילם גונבי וכל לסרגו, ס3עליס על יעע7ו ול6 לגלוח ימעטו יוםגוכ3י
 לגלוף, יסעפו סגנני( ען ס3עליס יגיעת ט3ר(לנימס לילם נוגני ים כי מספן, י71יענו סיועיי(גקיון
 וניעל רסיס עמגולר כם3עס"3 3עליסס, יס לשפוך יעמלו S)b לנרוח, יטווסו מל5 יוס גונניוים

 olb~ ענכיעלושק
 לידס טנעסס עד סגכנס כענודת ענעוליסס סעתלגליס סעפולמו)יס סגננים כעו

 70כר למודיע רק *יצו ורעע" סכ35"7 כוונת 35ל עקלקלומס; 63ורח1ת תעיי ללכמ מניסכטבע
 76סי עגני רנים נטככומס 5סר ועיירות נכסליס ונתגורריס 075 גגי לוג כי סרוס עלסריווס
 ימיו סל6 סרוומגו ונוס קעטתעטי; 6סתעועי רק נפט לר5ומ כמיס פינס יוס גוכגי רו3 5לסוככעו
 יטעע6ל ר' עליו, סמעס וכמס st~r1 05. נעכילת5 ט5עלו לנותינו רפי גג7 ויעע" סר6נ"377ךי
 לועל ללילם יוס נין לחלק *ל6 63 *יגו 6י נעולס( מלוס ססעס )עס נ6 לכך mb" *מס5ו)נל
 3ין חלק ל6 לסלן עס וגוי 7נר מעמס ל6 ולכערם מ"ל פסולי יס6 ונלילס חייה ניוס סרגו06
 D3"D וסרגתו עשו פומיגנין לס פיו לסלן ועם וכו', ללילס יוס נין ממלוק נ6 כמן qb ללילסיוס
qbכפסי" סעקר6 למון מופםין סיו *לו נזם כותתם ע"ס. חייבי וסרגו עענו עוסיעין לו סיו %ן 
 יסלג וקילס לק סגג3ין, נעומס 0760 על ,bS סגכ3ס  עקום על ל6 כלל ענחיגיס סיו ול5ניוס, ול* יסרג ינלילס לני, סייטו זען על לסכרין עומלט ע6ער לכו סיס %ילס יוס גין למלקלכ7
qh06 5075 סו  I'bD וכיוס סר5ימס, על לחע7ו Sb סדר 6יט נניח סגגגס כמכעסם 5ף יסרג 
 לכן סר5ימסי על לחם7ו סל6וי עפורמס נגכנ ו6ף olb, גני עייסינ ערומק ונסכי( ניעלימיכו

 עי  ל76ס, 076 נין לחלק סים לסורות סכי ע7"ע מסוף מכעקר6 ספניעי סעכוון רז"לסודיעוגו
 לישרו, רם6י *ין נלילם ססו6 6ף ורוורס ע7יס כסיקימוסו וכן לסכנו, 6ין גלילם גס ס*7סמלסי

וסוט



 פבשמות49
 נפם סילת ועפעס סליימסי על גס כגופו רק סגכנ ים מתורס סתילס טל1nwbS 6 סיעתוסות

 כי לסו7יע רק 73כריסס 3יו ל5 ו7עעי' סר6נ"י *עגם כפטום, רוכנת כין כסיין bS1סגעליס,
 7נלס שתורס bib זו, כווני( טיכ נכללס שינו סעקר5 ונלסון עפמוטוי יו" חיכו נוסארז"ל
 15 גם7ס כטופס גין חלוק 6ין 637עת טרפם, נטיס וכסר 6ונרס וכיסר ורגיל ססווסנפכור
 רז"ל. מיי וכערער לתגרי, ל'6 ממלטי לעלעל bS 6כל ליוסי לילם נוגני נין תילקס לכןנניס(,
 סנריית6 זקת רקס 06 סל36"י על 6ני תעם סכתי 75"ל נעל לסרב מרטיתי לפי נזסר(6רכתי
 סם כי סעכילת*, 7נרי עירכו נענעו bS כי י(ר36"7, 6ת חם17 טנחגס סלאמס ושכי עיים.כוס, סר36"י על סעכילת6 על מעפרם כעס וכן כלל' מוסס ר6ס ל6 6נל על", לחלוק לט 61bSnיך

 תו6)ניס וסקנלס סכתג 6נל עחלוקתי כ6ן וקין ל7ינ* סס  יפדיס  דגרים סרינ"ד ודבפ"bniw טדנרי נתגיר סנה  פוסיפי1י לו ים  ob  סנ"ל  סעכילת5 7נדי q'p סי5גץ7 סגיך ריהט(,)נש'ע
 מתרנס זס נעקכ6 יחרת ירך לו נחר *ונקלפ ומכס סיכוי. פסופו עי7י י6% סעקר6 וויןיח7יוי
 נתכוון יעתי על כת3, לם"י ע"ד מסמיל 6חל וסלענ"ן ליס, bb7 עלומי  ללט?  רטסריי עיכס06

 7עיס , 3עחתרמ סג* עריס לי יס SD" לוער זס ונ6 סעחתלת' ען סגגנ י65 ס6ס לוסל*ונקלק
 וכו' 7נר עטם לקח "ס יעלס SJb עלי', נסרג סרגו ו6ס לסרגו עותר ומיגו סחייס כסקללו

 קגיגסו. ג7עיס מ"ט פטור וי" כליס ונטל נעמתלת טסג6 ע"3( )סגס7רין נתלעות ס*וער 7עח על61"כ
 לטעמך ו6ף כדרך 5ים יגנוב כי על לעעלס חוזר 3גג3תוי ונעכר לו 6ין ו6ס יטלס מלסויסים
 י65 סכ3ר סייגו Ss'1 סיאנס זרחם 05 7פירם 6וגקלם 7ל7עת כוונתו רע3"ן. עכ"ד כן,סעסס
 ונוס לסרגו. ומסור לו דוריס rh נעחתלמ ג6 טסים עריס 11SD )נ3י6 ו3עס"נ סעחתרת, עןסגגנ
 3קגסדרין סתם מפליג ל3* ליעת וזמו לסלם, חייי 3עס"3 ונטל עעו נטל 06 יסלסי מלס קר6*ונר
 עגגנ 3טעס געחתרת 30עו17 67ע"פ hS, גיל 35ל נעסינל דרג עילתיס עקתנר6 ומער%רנ,
hSשמיו ע"ע , נגסטו )נתמיינ וסיס , 7עיס לו 6ין ככלל סיס טעת6 7כססי6 נססלועין חייב טיס 

 36ל י למלם וחייב חרירו מל במעוכו יזכס לי לסרגו, יפסיל יעים לו טיס סגגנ פניתטסכליס
 כעמתרת רפיותו סגטלן ס3טעס נכיון פטורי וי65 כליס ונטל 3עחתרת ס3* סמם 4ס 67יתלרב
 וכמלס. עת 076 67ין עמטלו)נין ויפטר סגנ3 3)נס וכס נכפסוי גתחיינ כי 6ז 7עיס לום*ין
 5ין בן יס 3פנס7לין( סס סל"ן 3חי' )על , 3י(ס וכס ננגס טכסית לעולס לו נפוייס י"סלכן
 )נקויס מסיס עריס 3עני6 קר6 יעתרגס *וכקלם 7ל7עמ ימלסן סלס b~p 67על לעסעקום

נעמתרמ,
 ססעתיק *תר וסרי"ס י רענ"ן כוונת וסו י 5ים יגגונ כי על פניו 6סלפגי לק ק6י ענים *יקליקלתו דקר* ימלס 7סלס לוער 6גו עוכלחיס סנס עתמלועין שטור יר3 ייגיי נענעו עסוי

 לעכין סרענ"ן צנרי לוף סחטנ למי זס לו וגרס יצריו, סנינומי ול5 כתג ספל סרענ"ן בנריקוף
 סעסגס אפי' )עיין כפסטןי עונניס רעען יצרי ונטעת יעו"ם, עקדם לעס עחוגר גלתי ע5עובפכי

 מחר SD'1 חיסול ועטוף קנון מס ע7 מעור עי עמור 6113ער 6ין כי , ומס תעור לסורמ6ר מסו" לוער ם"ין קבס, כ5ן "ייס עלת חיים ושה עד )נ( : עגנני( ספ"ע ונחנורו ססלסיעל'ס
 י 7קר5 צרים" סג*ער תע65 סע65 על ועוחנ סעקרס טס סו6 מייס מעלת לוער ויומקסרנים,
 זס ועל73 עפסיקי נטעם סגגנס עלת 7ס5 נישן ח"ס תע65 מיעולו ויסים נ3י15ר1, לע"חכע"ס
 ג)נ55ת טל5 5ף כפל, נתסלועי חיינ עלגכ3 רז"ל סלע7ונו מס לפי עקוס, כ6ן סייס לעלם*ין

 גומל מסיס 15 3ייו וגתג3לס סגג3 טטתטס k~tSbn 16 סני()נס עתי( 5ס כי כלטותו, חייםסנסעס
 ופ"3 ס'"7 מגנגס b~D ור)נ3"ס ע"חי 7' ערונס 7פ' 3חוגי' )כע3ו5ר כפל 3חסלוס ת"3ועעקר

 סונ5י 06 ט5ער זס עסו Y'bס"ח(י
 3כע55מ 6ל6 כפל חיינס סל5 7עס)נע , חייס סס עד וגו'

 לוח 3י מים 7373 3ין גוסגמ כסל 7ע7ת סידעגו כיון 6לס כל וגליו ; 3עתס %* צידוחייס
 גל5ס חייס סס עד תעול ע7 ולסול סע15נל כל כן 05 , חייס לוח 13 סיין 73נל וניןחייסי
 חייס לוער תלעו7 יין יערו, 3עכילת* ומנס )נרו3ס(. ע"פ רז"ל מסעירו )כעו לנוזרי,כעיומר
blb*סחים, *ת לסני S'blk~1 מור ועכר נט3פ 5ל5 וס' 7' נתסלועי לחייג על6 סתורס וניעטה 
 עם גס עכ"פ; כפל לחיינו סמיומ 37ס6ר כין סתורס רינתם לכן חיומי 7603 ול5 3לנ7יומס
 ' חייס דעי 15 חייס יל6 י עסיס לו יסלס ול5 יסלם מגיס חייס רם"י( )וכ3י6ו 3עכילת5סכתן
 ויין ן 53תגח ורועען חייס עלת כי עוקעיי פעיי יקרי פמטי' 36ל לסלכם, 6עתיסס37ריס
 נתוך ערער םינ* עקועות נפרנס סע5*גו *חרי לי גריס לכן ,חריו; ס3* מניס נעלתלחסלו
 סו5 לזפ וסםיען )פיר5געעזיס(, סונוחגר )נ5ער סגיון לנעלי ונקר* ניקורי  לתוקפם 5חלע6)נל

 5תו ל37ר )ככלותו ונסס Sb ויתן כונו לפגיו, וניסר יותר עפחיק טעם ס)נוקגל ע5)נר נקוףכסיני
 hSb מיגו עמס  מנוולת וסרניעי , שגי עלך סו5 פיני נעלת טסז"ק י סערות לוחות סגי חיני(כסר
 ,ען בירור וונוםיף עוחגר, )נ5ונר סוי חיגי" 3סר *תו ל37ל "ככלומו סונ5)נל כל לכן סר3יעייגולך

נהיגת



נ כבשמות
 (~Ds טסקגהל נעליכס, ימפ לכס( לנ עקג0 כי )ידעתי וטמכס געיכס לק וכן סלומות, מכיגתיגת
 עוקגל מ6עכ 610 ם3יכיי(ס ספ6על כל לכן , לכס ס3פלת סלמכם )נן יותר קטן פסםיק סו6ופקגיכס
qtpimמוט )ממלי לקללתו ק7ס עלן וי65 ונך נעריסס, וסונקכי( מטף סגסיס ימינת לפגת ניקול 
 ופלת (iDIDb מוספק מייס מס עי מעול עי פסול סספ6פל כמן וכן סוסן עמק 6למסכות(
 ייפob *5 סו*, כך ספקל6 למון וסגנון מורלי פלפל סו6 6'ע כלניעי, hSb מינו מלסכיוסגכג0
 עומיף סו6 0זס סעוקנר וסע6פל מייס(י סס עד מעול עי )פסול ימלס מכיס סענס נעומפ6
 נמל *ולינן 1ל6 סנף(פס, 3מ" מסיו סגכנ כעין ימיו סכפל תסלועי ויר05 ססכיס, מסלומי עלניטול
 עו% חילו פתות 3סעום מתי דמי יעלס bS עתם עכסיו ססי6 מלע"ג גידו, 0גכנס מחייתסעת
bbסמיטיס ל63כ מתורס וס5ריכס טו63; ליוקרי מייס סעורים סגי פייסי טורים עגי דעי יעלס 
 סנמסלומי פסולות 3* כי יסלסי סייס טניס ולופר ק5רס כלטון גחלם ול6 טס' עד מעור עדמסור
 עלת כ* סוקימס גס , וס' י' לחטלועי ניכיסס סנדל דים בע"נ למסי סור כין 730ל 6יןכסל
 נטנס הג' י' תמלומי 3סס כוסג ס6יגו *ע"ג כפל מסלופי כוסג סנספומ סנסיל למודיעמפורי
 ס5* ו6ס פן טגמ טל6 עכלי ועל6 טנם סל* מצפע פפיל* נייו תפ5* ספ5* ופלסוןופכר,
 רפ"י )וכמ"מ פכר סל* וסייגו כרפותו טסו6 דייו טנמו, וטלק נידו עבוי ססו6 דפעעעותותע65י
 ט6ס ספג, כעין לקרן 6מייס up~) )ב"ק ט*ערו נפם ג"כ רז"ל 0נינוסו ונ7"ז ר5"ס(.וע"ס
 bib כמוסות נסעתי נ' לו יסלס ל* כמוסס סי6 ע5י*ס וגמעת סוניגס גננם נסעת 0נסע0סימה
 ססור6ס על נס כ"6 ספיחו סלילם על 3ל73 ל* 7קר6 מייס מלם ניצרו י ספיגות (~t1Wk גי7)ני

 לחזק ססרכ3ס חלקי נין טונס מתדפס כטים , סנרי5ות לסולקת דפ55גוסו , חייס סנדלתסע5עית
 כי וכפו , 67תסאו עי כתרגומו ס'( )יסומע חיומס עד כעו )נעזונ07ייט( סמיוכי כסולגדל
 D"D מלס 3תלעוד, 3ין גפכילת6 3ין רז"ל לסי מנס למס. ים חיש כס סר*3"ע פל מכספיות

 יקר6, כקים" סעוזכר סממלופין על יולס כ"6 נסיותסי ס3סעס ספ65 על לסורות ל*סגפקכ*
 ססגיסי תילועי 6וסגי עגיל וסול עוחגל, פ6על סו6 חייס וגו' מסול 7פ%5ל סגת53ל ע"דוסו*

 לכגיניש, ollan סעכילת5 טונלי לוויל נ3י6ורו טרמ"7 מסד ונמנם סגגיגס. עםופוחכם
 כי )ד( מלס"ס: סמס3 כעו ודל* ומתלמוד,  ספכילת6 נין ג"כ חילוק וצין סחיוכסמוך
 ועמן ניכעס ענין י תלועים 3סור*ס ירעל  חלת פירס י )רפ"י( במעותיו יוליך א.עש.יבער

 ולעכס י"י(י )פ"6 ילגעס 3ית 6מל ונערתי כפו וסטמתיו, כליון למון סו6 3יעוכ כיסממתסי
 סכיס, מלטיס כולל מחמל 6101 וסנ0פסי מנעיר 63מ5עות ויסמית ינער %ן וטעעו )נקלנך,מרע
 ע3עלת ס*ינס סדליכס פן יקריס טסם לגל כף פילך נזקי נוסלם וסל5ון ונעל, ומלחיומס

 ונעל, וסלח נתירת סווי"ן וספוסי מסמלצי ופנעלת ס*וכלת סאן נזקי 3ו3על וסיכוןנעומלט,
 (IW~s ענעות וסמי סל 0ו"ו וכענין סוי"וי פמעוסי 5מי ז0 גס כי י ספרטייס *ל מכלללמלק
 ס6ס טלין ~D"Dh סו9 6(ba *ל6 יסלם סקו5יס 3ע7 ל6 קצים. וטצאה )ה( : רוסס י"3(.מס
 השירמו טכס D'7A כי זוז qh זו ל6 נדרך וגוי גנים והער חייג, ע"נ טק~יס גלתי לס7ליקל5וי'

 אל א"ש יתן כי )ו( )יצר"6(: כ~. גורע סל* qb 070 וכיכוסוי 3זריעמו קונס גסועעורוי
 קמם וכזכר רנותינו, קנלמ כמי סגכ3ס 6ת 13 מטל ולפיכך לנס כסופר כמעכס זו מרמסרעהו.
 טול מצור סזכילס מכל הנקופל סכל וסרסם גמנסי לטעלס וכליס כסף סותרי סדרך ולסגי3כמו3
 לכ"מ סכמו3יס ודלך )לפנ"ן( לסכר. 5ותס וירעו לסמול לועיס 3י7 לממס ס3סונומ דרך כיוסס

 מטופל וסוט 3עס"3 מירס"י שלח. לא אם וגו' ונקרב )ז( : ומרגיל ססווס )נ75 סעורן SDלחנוך
 לקבס גיתה פלי ויתקריכ וכתי"3ע בסלו, ייו סלם טלי לו ולים3ע זס עס לדון ס7ייניס *ליקרב
 סלח ל* 06 3ננ5ננר (S7S ולסיב י7י'י 6וסיט דל* ויווני7ייגי6

. 
 טלי גגנו 05 כי סגג3ס, גס י17

 בעוגית כן מוכיח וסר6"ס 3ל73, להרכו 13 לססתפס ידו מסלח ונוני יותר 36רו 3מל ידוסלח

 הוכנס ע'"י סיפנו, גגג3ס bSb סו6 גננו סל6 סגכ3ס ג"כ (ss1 ידו מלמ ל* 06 7נלמוןסמלונוי
 3ס, טטען טגכי3ס על 5ל5 נמלו ידו סלח סלי על ונקרנ נ)נלמ סל)נתס ססנועס *יןלרענ"ן
 טעכמו, olt~s כ"6 תסש ל6 מסמנועס 3ע5עו פנו5ר ססו6 ונפני , 5ותס לפרם סכתו3 סקלךול6
 ידו מלס ל* 06 גתג6י סו6 3ס לכפיל גגנס 3טעגת לים3ע סכתו3 סס5ריך סרס 5ונרוכיילו
 סכרעס ים ממקר* למון ונפמונעות ותגס ; ולאס( 3ר3%"ן )ע' ס5וכג~ין. על 6ף 3ל73 סגניכםעל ל* ומש גזלן עליו נעמס כ3ר סגנ3 מטען קונס להלכו לססתפם ין 13 סלמ 05 35ל ,3פקיון

 וספוכו, ס7נר סלילת תגויד 13 תתכוון 5ו-*לס, סנועס ענין החרי סob *3 לסון כל כילסרע3"ןי
 וגו' ס' 6ל ידי סריסותי וכן 3י, תסקר  רוי  רירבויי כ"6( )3ר6מית לי תסקר 5ס ססנעסכונו
 יופת 06 ס' מי מס(, )ערם"י ירבו מל5 י'ן( )נמ37ל ירטו 05 וגו' *גי חי cDDn, טל5יקם סלי 3סס ססעכוון כ"מ(, כ"ו )סס רעם ענננו חעסס 05 וגו' 6לס נ6 תסי , י"7( )מס 5nphס

סעי



 פפשמא60
 06 ועלת , כיכט( )י6ם ומרנוניו פקחי סל6 יווומ, םל6 ס'( לע"נ 6קח 06 ס' סי 94()צ'6
 לסעס ר3הז 3תיס ob bS 74( )-סעייי כעו )נעי5סוגג(י סמיוג נו סעכות סגועס לסכי סנ6ל6

 רעיתי, כטפי nnbs סחיו3 6לסי נכל ססעכוק העמירי ז5ת bS 06 י78( )נע7נר וקיסים,
 נלסון, סכסונ סוט סיכוי לפי סכם י וועריע( *יך )וו*סרלין, *עמס נכונת רניסי במיסכ*עמ
 סם3ועס מסיס 67'ע י לם"י כליעת ססנחסי על עוקג ידו סלח ל6 5ס עלעל טפין לסלע3"ןוסיוע
 מנפי; עלעל סו6 ייו סלח ל6 06 7ע6על ניחה וללענ9ן ידו, ~ws ס53עת טיסגע סעכותימסך
 סי' ל6 05 ועלת ח3יריוי עררך וי~5 זר סו6 כ5ן ל6 05 רבעון ולוער ליחוק ~יך לרט"יוטכס
 ל6 *גי 05 ל"ג(, )מס דגרי 37רתי 05 ע7 כ"7(י )נל5סית לטתומ כלו 06 ע7 כעו bS,5מר
 לסרע3"ן גס 6ענס SD~; ל6 06ר כעו סלם, ל6 06 כ6ן וכן רס"י, כוום"ס ל"6( )ססהטנור
 ספירומיס ולכל לפרם, hib לפתוס שכמוג דלך והין סנועמוי ענין סכמונ סמי)נמ יוסליקטם
 וסעליעס ס7ייגיסי לפכי ססועל קרינת סזכירס מעיקרי וסעליעס טטפל סמולם ססזכילס כיחול"הך
 י ס7ייכיס *ל סעומסימי סגםעית סקריגס כסן ונקרג עלס ם6ין כ"ל לכן מנועמו; סיוגעיקל
 עחם3ימי לוסכימ קלינס Sb 6100', קרנו כן כי גי( ע"6 )כעו עיוכימ, רוחכימ קורנסרק

 ננפעל קלינס ולמון סם"י se יוחנית עיהי קילונ סמא גקל3נומ סנ*על קללן ססוכעבין
 ס6לסיס Sb געס"3 וכקרנ וכן ז'(, )יסוטע ננוקר וגקרנמס כעו ועסטטי יין לקאסי6

 *דון לפני לעעת ע5עו עמקלנ וכקלו פניו נגד k~Sb" יסים נע"סכ Sa9 קדם(, סס ס61)סבלים"
 סו6 6נל מנקית עלס כקן 06 עלמ וקין ידו, סלמ סל6 לפניו טענמו nDbS1 סאן, כלעופע
 סעמורסיס 3עקל6 06 סרנם וים %5ת, עעלמ סגעלונס כונו 06 געלת סנרין וגעלעס קעתימסון
 כ"ט( )סס וכן רחץ, גמעת פיי די( )יטעים ליון נכי 5ו*מ *ת ס' ~TD 06 כעו 6עת,גצסון
 וכן 6מלימ, ים ג6עמ כי ל"ל מחלית, ים ob כי כ"ג( )עמלי וכן יחם3, סיקר כמעל 5סספככס
 יסיס ו5ס י h5'U )ועע"ם סר7"קי וכע"מ ~(qp מס נ6עמ ע"ז( )גלקסית סכקף חס 5סכי

 סין זיך )סטעללע ומלגועו ידו, סלמ hS טמיעת ית' כל 75ון לפכי סיתקל3 ופי' עע7י(.טכסיס
 במלאכת, יוסק:3לי יקרי 3ליטג6 טנועס עמן תוכן ונזם , ס5נען( 15 *גגעלעגט ס*ג7 ניכט י 3עמטיטיגעג7 גלטטיסקי

 וסטיק "3לל, ליי דעסל 3עס כתרגולו כידוי סעסר נסק7ון סכוונס רעהו.
 על ותא י"7( ל"ג )3ב5טית סעל5כרן לרגל כעו עלימתי יקר* olb סל עעהו כי עלפתי( נלסוןססקיון
 , עליכתו 13 לעסומ טמור כע"ח ספקיון ס6ס כלל, 3פק7ון למסחורם ם6סור לותר 631סעקגס,

 otblnS עמו" סכלי מסרי על6כסי ג"כ יקר* נכלי ססעוס כי נוי לסממעם לטור כלי סו*ו6ס
 עול פליקת ותגססי ועעילס חי* *ופגי כל כולל מסע ונלמ פשע. דבר )ח( )ר3"מ(:לממפים
 ועריו, תרגועו דוי 3כימ ימלמל ויססעו י"ג( )ע"6 )כעו עעסלמו, עממת וקור עעליוסעופן
 ועלס , )6נערינכיג( תרגועו י נ"ט( )יסע" נס' וכחם ומסע , ח'( )ע"3 יסוים יד עמסם owb מסעמיעיו
 ס7נור סולקתו 5נל , 7נר לעמות פוגל לי עעגין 7יננ( נציין עם עלס ע) %ן סוו6חו 5ין7גכ

 )ובסלי יטעע נסרס דגר )נםינ גי(, )6יונ 737 קליו 7ו3ר ויין ויעגין ווירט(, )מייןי(ענט6י
 לע173 6ער 05 , פס דגור לטון יגל פי' ע"י( )3"ע 3מלעו7 וכן ל"ו(י )יסעיס ספמיס יגר 6ך ,4פ(

 מעולס 7נול וטעעו 5נטליגמגקייט(, 7ער )ווירט ותרגומו פסע' 7נר כל על  היל עניןולמלוחו
 לממלותי סמורם מאמו זס 63וסן רק כי י 3ס3ועמו סקרן סגעל6 כגון סריסי ונלכומ עול פכיקתעל
 ססו5 וגע% ל73 גנ3 טעכמ כטוען כפל יחייג , זיכע( )פער5ונטרייעטע וסעתרגעו ; )ערם"י(כסל
 3זס ילעיגו לרחומינו זה. הוא כי 6עת: זס וקין טעגמו, על כם3ע םל5 6ף גגנועלעו
 3טענס *יגו k~r 5עגס סעור; סכל ככופר 5נל סתניעסי 3)נק5ת סוים bb"( ענועס עחיי3ין7*ין
 ם%כחי( וסוכל סכר סוער עגגכ3ס חגם סונור סוערים, ס3ועות כגון 3פקיון, רק עייכס7ל6
Shl~1)7וק5, נסגהון דליחיס נטעגס רק חייג, סכל כוסל גס 637לס על5כי(, עחעת חעתי 
 *עם ם5ער 16 סם6למכי, ול6 ססכלתגי ול* וניועס ניני ספק7ת ל5 מטען כגון נעלוס, גס57יתיס
n7pDOמתורס מן סיועי( חיינ קינו *לס נכל לךי סחזרמיו 35ל סם5למני 15 ססכרחכי 15 נידי 
 *עלוס זס סו6 כי כתיג וכי כ6ן כמיג פרסיומ עירונ ק"ז )3"ק סכל נכופר ל6 נעק5מ תפויסרק
 פרסיומ עיקור מערו יל5 סס, כרם"י 7ל6 מסי סריסם וכ"כ מס נמוק' רינ"6 כפירום 7כמי3יסו6

 כממעי ונעלוס וג6 ונפיקדון פרמיומ עירוב רק המתעיי ונפקיון ל5 ובכלור( ורק ונעקוונסממעקר
 עיירי 7קר5 0736 כל ועל לרי583(, רס"י זעת גס למסוות ססתדל סס יסומע גסני וסרבקרויי
 דפני כע"ס , תזויין נלקטיס גננ טענת ע"י וסכפירס 07353 סי6 ססכוך5ס וכפירם נסו67סנעי

- כפל, חיינ נינ7ס גגנ טעגמ נטוען נ' ק"ו טסיסוטע  זס סו5 כי דעוקעינן לעס וסכם 
 סלהתס 5תס ל5 כונו סקו7סי 6ת לסלול 5ל11DS 5 כי עלת פירוס נעק5ח, עו7ס עללסורוס
 6חb1Dn 7 גחקמ, 6ל5 7פירומו 7סרס 5חקמ כי וכונו 5לסןי כי 7תרגוס ס5לסיס כי ינגסטומי

)נ7'



נא כבשמות
 6יגו ספקיון 15 מעלוס כעות א, מא hlb זס סו* כי וטעס עסעטי כי סעלמ לטונתפ7'

 ידעת. hS 7קר6 זס עלת 6ענס ייזעף( p'w'b )גול עזם פמות כלוזיר זכ סוbib 6כתניעמך
 סעק5ת כל 37עלויbSb 4 לפקיון, עלוס 3ין 3זס ספוט וקין פסול, סילך 7קיי"לן לעטי סיעילכוין
 , עני כנר לו סגמנו פכינו ופטור ס,לך עקרי לתונע לתתו מזוען 5101 שייו סו* נומעורס

 סוי לי' 7עויס סיכי כל סגפק7י כרמות OJb] 16 ססו6 כגון 3י7ו. וכזוען סייגו 5ע"פיושמקנון
 דמיים פקדון 3עקלת )נו7ס מסכחת ולה 6יתייי 7ערי' 3רסות6 57ית" סיכ* כל 7פק7ון סילךיל"

 )נסקלת Sp"1 כע"ע )עיין כפסיעס 7ג736 3עיגי' לים* נו סעו7ס כממעקלת bib שס"ת,ס3ועס
 סילך' לי' וסוי סנע65, 737 7)נסעעותו , 7קר5 זס עלת עם 6ייכ סם( ונכא עטוען ונסייגומקנון
 י ונקלת פויס פוי סילך לי' 5ער hS *י נעין טסו* 6ע"פי 3סק7ון 7*ף סרע3"ס ל7עמ6עגס
 ס"ך )עיין סתורת עסנועת 11DD 5ז וסיפך זס 5ל6 3י7י לך 6ין לי' ואר עיי גנומנוולוק*
 על מתעורר יעו סי' ו3נ6ס"ג , מזיז עד )ול6 ניח עסוען פ"7 ונלח"ע גי' מק"ג r~D סי'חוס"ע
 סילך פוי 7ל6 כפסעי דקל* זס עלת סוקקיס( כחיגך פ"מ ונם" מתנ"ס כרעת טס סחתםסעמנל
 עונגיי גגג3 וסתותך חייג *גי וכך כך לומר מעקלת סו7ס 65"כ כקן סכחנ )ורם" גוחכו, סל5כל
 ע5ער לפרם סייך ל5 לרם"י שלח. לא אם )י( : כסילכת6( יל6 ססו6 סר)ננ"ן עליו כת3כנר
 מכי' ס' מנועת יפרם ולוס , 3ו גכללס ל5 נמ3ס כסנר זנת טענת כי להרכו, סס)נוס על bSbזס
 סו6 סיעת. ויער שמנס והמ"כ 5ונקין, נטענת יפטר 751 כלוער כ37ריוי סו6 סכן סניססינין
 06 כי לעלעו, נס לסטתעם יי נס טלס ל5 06 גם3ס, 16 גסנר 16 טעת סגסנע גטנועסמטור
 לתגיי טלמ Db bS ע5עך לפרס ע76 ויתוק סר5"ס, כר"ם 63גקי' חית ג*נמט והמ"כ יי 03סלם
 יד מלימות נלסון כללו ל5 סתלעוך ס3למון qb ונ"ל סעקל5; ינן יחקל ססנועס ענין ועיקללניי
 טסן" ס'י 3עמיח ידי לסלוח כ"ו( )ס"ה כמו יומר, כולל סונקר* נלסון ע"ע סתמעיטילק

 סליחות
 ' סמנועס עכ?ן תוכן ג"כ ככלל nSD ל" 05 37ונ6ער לוזיר נוכל .לפי"ז ונגססו, ס76ס נגוףי7

 טסענניוס )נמעמ )נתס סל5 כגון ונסנתוי ול5 )1ע5)נס וסמני' וסם3ירס ס)ניתס ססימס טעכמולקעת
 לאס וכדופס ולסריס חיות ג7ו7י לפקוס ססוליכס גומעת וגסנס גטנרס סל6 נ0%, 315חעס
 וגזלת ידו, סלח ל5 06 נלסון נכלל זס כלל סנה סכרי ססס"ר 6ת 03 לחייג 3מלעו7טסוזכרו
ob'11 ו3זס לנעלס. כע3ו6ר ג*עמ מיDS *7לה יווני ו3תיל'ע כרמוי, תקונו על מעקר DID~ 
 ססו5 על73 כגס וכפירם"י' וזועתם r~lb עליי ויקנל מ"6 בעליו. ולקח )י( 7מ3רי': כעמקיי7י'
 משלוכת קסם גס נעליו, 13 סיתר5ס פסיט6 , סיועך מסוער 6ת לחייג חרון סס7ין 7כיוןעיומכ
 סייחי bittripm ולולי ססוננרי טסות ימלס 1ל6 החליו 6ונל ועיי סגסעס, מנעל, סיגנלסלמון,
 גסנועס עיעו סוטר סכר ססיער 67ע"ג סתירתו, נסכר דסוער 7יכ6 ל6סעעי' 5תי דקל*יועל

 3על על 7נל טס רעליו תלת והין ס)נירמ1. סכר לו לסלם מייניס סנעליס ונ"ע 3סעס,עתטלועי
 ופירוסו "עליו" סי5 מעלס ועיקר מעוסית, סי6 5נל סרסימי ס3י"מ והין )6ייגענטסיעער(יס3סעס

 עלים, וג7רי' כ7ריךי הלסיס עלי כעו י3ליעגענסייט( 5ערפעליכטונגי )זייכע עליו סעוטלססתחיינו'
 י3)נס ס' כ"ס ת55 ונכי עליי, ערומס י"מ )נומ 53חרי )כת"ס ס75ס, על סתוטל חו3סעגיגס

 ונס לטנור סי5 סמובר וסתמיי3ו' כוני. b(tDn' נטעין כונכן tSD 57)נר כיון וכלהעלס עלי'(י3*
 טפלי ונהסס נ*טס  יטרלל ויענד כפו נעבור, כילם מטפט עליו  נעלת וסני"ת לידו,טגעמל
 ססתמיינו' 3ענור סמובר מיקח עליו, 3ע3ור ולקח ר"ל נעליו ולקח וכן cnh' נעגולסעכוונו
 ומסכיל ס)נילמו. על טכס מיקח כלוער לנל.עגעגסייט( זיינע ליל גיעעע )ער עליו  עופלתססיתס
 (ען כל על סמכירו' רוני סיקנל עסעע סי' 67"כ סכרו", 7)ני "ולקח 5ער ול6 שלסוגוסכתו3

 לותר סיגם לכן , יום סל ס*מרון ח5י על גס סכל יקנל סיום כמלי סני4)נס 7כסג5כנגסססעירסי
 עד וסייגו  עליי,  עוטלת סם)נילס חיוג טסיחס כזען על רק סכירו' 7)ני יקם סל6 נעליו""ולקח
 ימלס ול5 שעליו ולקח סע6)נריס סגי ולפרו סו6( מכיר Db פי"7 )עע"מ ס3סעס טכ5גקסזען
 6מ גס מ6ל 05 פירמו 5"1( )3"ע רנותינו עמו. בעליו אם )יד( : ססוער וסוך י37ר TDbעבים

 נעת עעו ס0 סנעליס סדין DDb"' עלסלס -Sb1tk פטור נס6לס סחפן 6מ SDID נעתסנעליס
 טכר י*ח"כ סמלם סוס? עליו וגעטס TD~k סטו5ל נטל הס 5נל עגהנחי 3עמ 5ו וסהג7ססגניכם
 מסעורי יגל טנ5גמ נעמ סס עוע7יס סנעליס טסיו 6עפ"י לפלס ססו6ל חייי טבלן 16סכעליס
 לוער סיקל* לטון על 7עתס לסס3יר סנס 3גער6. עי"ט יטלס. טלס 1WD 6ין געליו כבעלוע"ז

 דוק" ס5לס נסעת תלוי סכל ססועל טל וסחיו3סספטור
 סקר5ס נעליו נלסון עוף ססו5 כ"ל

 כלי ססו"ל 3"תמ כי רעסון עעס יסבל מתחיל כיסר רעמו  קר5מו ול5 סעם5יל, *מי4תולס
 שמבלס, יתי סוף עד ידו זיממת לסחזילו יכולים ס3עליס 5ין חכם סרסך עיד 3סעס, 16עח3ירו
 עד לפירימיו סגוף קנס ססו5ל כי , סאן חוף עי 3מ5לס )נטמעסיס סיורטיס ססוהל עתובמיי

ס,ען



 טנשמא61
 6עאג יללנת ענ7לחי ם"ו עייעוני 3סגסו' ועי" ס"ס ופקיון עס*לס פ"6 פוענח )ע' טקגו3חען
 ל6 חכ0 0טו6ל מפסך עיי זו עקנס סני( סילתו. ש.חי למפכו יכול סעס6יל 6ין לעג פי', bbים6לי4
 עוד ו6יכגו י סם6לס יעומ לכל עענו כקתלק ספיכות. קנין 6נל , סגוף קבין רק סססן כנוף לערדל לוכם6ר
 עו י יםלס ל6 עעו נעליו 05 מורס כס6מררי עעתר( 60ל0, נסעת ססו6 כעו עכיגים 3כל סחפןנעל
 הלז עניניוי 3כל ממפן 3על וסוט פספם5יל, ססירומ נלין נתחלק % פרין ס*ז ייער bsn~פסעם
 1DDb 5ל סגוף קנין לק שלו נמש סל* נסעם רק ססו6ל עם ספס6ע כם5ין S~h %"לי סמוריםפפימו
 סתורר(, פירתס ל6 כז0 עכיכיו ג'ל נעליו 1161 פירותיה קכין לענין סחפן נעל עוי נקלטול6
 כך מייד, וסנף' ומנוכס עיתם 3סעמ עעו טסי' DDb"' שלס נטעת עעו סיס ל6 ארז"לוטמיר
 קכ"מ( )נ"נ ולק כ"י יפליגי מג נכסי לזם יוגעל tb~nD לסת נפספות ירז"ל לסקנילניל
 סס 1לר"6 כעעונו, מס 01מ קשס עליו אחריות סקינל וכמתוך הנעלי יורמי נסזקת רכס7לל"י
 ינעל עס6 ע"ז קאת לגעגס מיפ 6ף אנוס; עגי ל" דסכעלמ סל0 מסיו ס*טס יורטיגתזקמ
 ז0 ~י לנסעתו תזונות עסיונ סעם6יל כמפלק סשי4 מנסעת כיון עוי וי"ל 1DDb. סל פלהנככקי
 מצנר 6יכו עעו רעליו תוריי כשימרס לכן , עניניו נכל ס03עס געל כקרץ ופיכו ססו6ל( עלהל
 סיוג לעפץ סנסעס נעל טעוננו ם6לס נטעת וסייכו tnba טגי4עס נעל ססו6 סעס 63חמסרק

 נעל תו ס6יכו כיון נעשו סכתונ יקשנו bS 6וגקין נסעת לק עעו נמט"ול פסשעעזהום"
 *מז *ז נעליו  כסיג סי' 5לו כי. ולפתיי ככון סו6 ננעלים ס6לס לענין לכ"ל ס7לסופי4 ויקוי נעזוכותי. תייג סכן עייפי סלילם מתתנר6 5"1( )ל"ע חגם 3עזהותי'י לסמסמנלהיכעסו
 געל6כס bSb עעם עעו bD'1 5ע"ם עסעעומו עעו יכת'נ סמת6 מעם' 6תו לסיום  לכיךסיס
 סכין סס3יל וימי( מ' )סוף .לעעלס מוזכר וכצר )רם"ם(, ופשל נרעלים ס*ילס ג"כ סוילמלח
 כממעם סכרו ע"י מעוכרי ליי נסככו נ6 סמל סו6 סמול 06 פירם"י הוא. שכיר אם לקמו:עפו
 חכרו לועל לכוי וסיס מפוך מעקר* לטון זס למילום ג5ונםין. לסתמיים Sbla עסספ לו וקיןנו
 נטגנו 63 לטון כי תסלועין, עעכין נטפל 3עקר6 פפורט חין ועוד סר6אס. מעיר שסרכ6
 05 לסנ"ס ולמון סעו6ל. כלין היכו סטופר דין מרוע פעם לשת מעוכל ליד סטור 3י5ת עלעויג
 7ועס וטעו לו נותן סו6 טכס כנועל כסכרו 53 פל5כמוי גס לעמוס תכלו לספת טטכר סו*,סכיכ
 ל5 סוכי לופל חוי 0י0 וליצריו סכר. כמועל וקנזס ושכינס וחייג ע6וכםין פפור לכןלמוהל
 לפ"ז טעקל6 ולסון מעכל. תעורת ינוס ססנזק 63גכי', פם'7י' ע6ל נמכרו 63 מלגס ויש"עמכיל.
 פכיל ט0ו6 610 מכיל 5ס נוקעו. ני(עמו למעור לו סס" וגו', עעו רעליו 06 סנרים ח'לקבוע.
 נסכרו, ג"כ ג6 סגסעס ססעילת בסכלו 63 6סיע לכן נסעתוי לשעול ראות לו bD'1 וקאילסאלי
 זכים; ולYD 5. לסעור,וס"

13ks ,נפל6כתו עמו ס" סמו5ל( )לאפ נייינו עלוך מלעוי ייי6 רגליו 
 טיס ל5 ו5ס ננעליסי ס5)0 יין דיכו סטונה גמעת נעל*כחו עעו ס*יגס 6עס"י ס6לסנטעת
 נעי' יל6 ועוי כמעליסי ס5לס גדין 6עו סכ5נס0 נסעת עעו ססי' D~Db' ס5)ס גמעתעעו
 ולהיתי 0י5. כנעלים ם6לס נעי 6חלמ לעל5כס טלול ד*פ" 7וק6י הלעכס נ6ומס עפו טלולסיסת
 נמעת ייו תסע יגס טסנעליס ספגי כי יסלם, ל6 ס"לס נסעת עעו נעליו ob סכתנלרלנ"נ
 ו5ס ל*ימ. ימי ועגי 76ון סייס ;rb כי סני(ער(י נסעירת 16 זס לו סימתעג7 יתכן ל6ס*לט
 נטעם נעל6כתו עעו blk~t 6ע"סי סם6לס נסעת נממירס כטתענד ס6לסי נסעם עעו געשו6ין

 ם5וליס טסנעליס יכיון סנר"5, דעת ינריו לכוין ואפטר Y'D. ננעשס; aSbD נצין *ינוסימנסס
 ח"כ, נעלעס לספור ל3עליס למס ס" לסעירס 16 פסמענ7 טסו6ל וטין ס5לס נתסלמלטופל
 סטע?רס מיוג חל למפילם rb עטתעני ססו*ל סטין לסוקל טכיריס סנעליס סם6לס כלנתפלתוכן

 3ננ3ס טתויס סחיי3ו וט טלפכי עכר סוער פרסת על עוקנ זס 7עקר6 ול"נ סנעליס. עלעתסל0
 טס3עליס ל0ודיענו זס b~pbi 631 טכילושו, 73עי 7טועל 7עו ונס סס סזניל ול6 ע*ונקין,ופעלו
 סתחייגו כי למעליס מכיל סו6 סוס ססטועל סו6 טכיל 06 עז"5 מפירתו, פכר למוכר לפלסמיי3יס
 תייניס טנעליס ע"ע , סנ0עס וכיתת *וגע 63ירעו פפרתו עססורס YDb' סעייתו על מכרלו

 כעו ו0ג"'מ נוסס, לתבעו סכרו ערור למעליס י3ו* ממכיר 3סכיוי 63 וזס"ם מכירותו. לולסלס
 עיי' ע3עליו. לקחת כ7י סכרו נעגור בסכרו כן לו, לקחתם 5סס נענה 0063, יטלטלויענד
 ל6 שנם ob וניונקיןי ספיור סכר ססחנר סמלעו7 עמוני ססוכיס ס"3( פסכילומ )י"גנפ"מ
 6מר ונפקוס סק'א( ט"ב )מוסיי סם"ך סוכימ וכן סכלו. ונופל סטנם גם3ע 6ל6 סכרו,ספקית
 יסך כתג נחוס"ע סס 0פספפ טנכתינומ ויע מפורם. פקרי סו6 7פ"ע דיני' ול37ריכו3מלעוי.
 7קל5 למכלו 53 ונלסון ע"ס. tplblD טעם TD רק סעירי4 טכר למצוע יכול ם5יגו י 7עאע7יג5
 לטלס מייל פיוס חלי סנסעס וכטנ*כנ1יי סטעילס, ופן כל על למבעו מיוכל למפולס פעפעיסי'
 ויותל : סעמ3לת ענין לפי 3רמ3ס 3זט ליגל כתן פקוס ומין סיוס. ען סימלון מ5י על גסעכרו

יתכן



נב כבשמתז
 לפס סטוכל 06 עסועניץ ועורו לו טונקר ז0 חמול נקלס כי לסולו' 630 סעקר6 3כווגתיסכן
 )מא כי4רפנשס חמלתי נ0ע0 נלעיס לטכוכ 16 וליקם סכ3לס לפכול סטוכל ויוכל כוסו,מסכר
 06 י לרכוג טסכרי4 נין לסטת ססכרי4 3ין גסנרס 16 ופחס שנתפס 5ת שסוכל ט'נ(פסכילו'
 למוכר ים י4עעי7 ל6 ו6ס t9Db מעור לו לסעוויז חייג לך עטכיל 6ני חמס מעור לו5על
 עד ליקת, נכעיס 6ין 06 ניעי' נספס טפר % לחלמי גסעס ני4 וייקח סנסמסלעכור
 למכור % ליקס יוכל לכן למוכל נסתע73ס ססנסעס י טס סונ"ע וכע"ס י בו טפפק לסקוסטיגיע
 טכיל 06 כעס וזס ע"מ. לו, כתחש ינפס פגכסיי, לו לסכור עחויינ סעמכיר יין 35ל3יווי'י
 נטתע73 געשו ססו5 כלועל , נמכרו למוכל יגא לעשו סטור סו6, טכיל סטור 06 במכרו, 63סו6

 סימם bSD ופיי סעורי אין נלי"ם סטעס ארוחה. לא )סו( לנעליו: טיחן סטכר נעגוללסוכל
 bS לעלעם קגקס ונמנרסס גת%קס ל"מ( )3כסונומ כר"ע סדין וכן מיוסי עד עעוי0וזרוקס
 י04וסו י4סזען כשורטת t(tr'b פעללינט )גיכפ וי4עתלגעו %עללינע(, ט6 גואל ותישועול5ג",
 )ער ומיונ לליווי ימסרנס 6ין לאוטה. לו ימהרנה סגגיכס: כמטפט וסל* כ0לכ0 סל*סו6
(ss~tblb mD1 גן . מרעמו לו ע'( )כתונו' כיירטיכן למטס. ליסחגס יכול ירכס 06 ק"ן( )ער 

פסיי
 67נעלן 601 %3-י עליו סטיב וכנר כרחוי נעל יעי4רגי4 מפילם כמוקוגי דל" סמוחקיסן

b~pנענד כיון גיע5 יל5 ל6סעעיני' *טמר לגסתך ליס לנוסריי b~1p'b קרוסין נל6 לעגיל 
 ועוד למוטס( שנערס ספ31 ונכנע מ"י, ע6יטי' מ"6 לפנ"ס עיין קיטס, פסוס 03 67יס)ולסקל
 6עיג6 ייp 0(p) עסלס קיני עסיס 7נל6 טיילי, קל6 3כי4"ג )דרק עריס לפני עלים לנ61היאניף
 משליס: כנוכס סוקל מכנר DS' י4כמונ לו סמילס ע"ע בסכרן חוש יסbSD 6 עלי'ל6וקרס
 hSb עלי', לחוס ולטי כ*ל0 נסנליס ל0טתנם סדלכס סי6 6סס מקער Sb תה", לא)יו(

 )יל"ם(: תעיתנו 6נל מט6, עם זס ילד לוער סמום ל* געעס כל תמי' ל5 וכןתעימכ0י
 5מי tSb 16 16 מפלאי הסמי שמת סלמון טעם 0753 075 נסכינת בהמה. עם ישכב)יח(
 ננטעס 076 נסמנת etnb , *טס 6ת יטכס *סר וסים סכנמןי מתן bS עפימך 5טס Sb1כווו
 סכנתו יתן 6מל וטים טכ3מך, ממן ל6 פספס ונכל כפו כניזם לק 5ל0, וכלוס מסי נעטול6

 כסכג לעכין ככ"ל סניכו0ו ,ס טגוי טפילת וירפס נסעם, עס גמלת לכעס מכס וכסןננסעסי
 טל )כא( : )ע"כ( נני4מס סכנמו יתן *סל לועל רבוי סי' סוכג לעכין ס" 06 כי נ'י(ן)חכס7לין
 Sb פנס, - *ל מינוסי עטתי עוככנ טסו* כ"ל נעלק ספת 6סס על טפונת מלפנס מסאלמנה.
 ס5יס כי לסולק, 7תרנועו לע( )%וס לפכם לך וסי' כתו מלק למון עגיי תיכלו, Sb כעולסלילן
 בינו פיכס 5מי וכל כנופוי במתי ויערס 5ח7, ליסר וסיו כיכמי3 מסינו גומל כחד *סתועס
oSnחלק ס5סס "ת קר5 וסכמונ עסטניי סלק כ"5 נעלינו t.~pb 4עס חיים ל6י k~bb 0י6 כי 
 ~Db9 י,נס%מ ס5סס , חלקו תפולל סו6 כרייס סנס*ל עירס 5ח7 ונעיתת ע'( )קמלתמלקך
Sb-  פן, - Sb זו כווכח על נקלט סגם*ל ו0"יס )6וכנעטייייל(גטע( טלקס פמוקלת כלומר ענס, 

 טעס למוסיף י4מלעו7ייס  יכך כי תגס, ע"ס *לעגם י-ד( )כמונוס עע'יט עענס ובין חלקוןעחוקל
 ונתקי יוניי שסק סיענ עכיכיס סיו ס0תלעויייס 0ו6 %ע..-קם 0ל5 לעלעוי גו סטעעוג7נר
 : עתיקס עיני אפיקו נאומו וע"ע 0סעו9Db ,07 סג%ל ע5כל יוני נלטון סו* 6מיקוען כי-עו
 נעימי נכון הזינו ע"סי קיר. פקל* זס סלי לרפ"י ונוי, אם כי אתו תענה ענה אם)כב(

 סגטס ידד %טל כי כעו לנות, 3עקועות r"7D ו'613 5ל5, כעו זס נעקום כי 7עלתי(לעלן,
 5מ פסס ab כי ריקם Sb' יסוג ל6 ס*לןי *מ סרוס ob כי יסוג % ומפס סטעיס פןוסטלג
 עס סיעס0 כ"6 וכן י מיד סינרן *ת סירוו כ"5 *מר דגל יעמו טל5 ישפר נסגיסס י חשתי6מר

 t~Tslw ו5ל 5ר5י 5ל 05 כי וכןסחעלתי,
~lsfi וטעט oh יצעק העק 5ס יק הותוו תענס עניי 

'Sb6מס כי עעךי ומהקוס 6ועיעגו 5ני כי י כלל 6מל ליגל לריך 6יכגו לסקסו 5םפע פיד י נלנד 
 הגסס ס6כ 06 כי %סי עכל יותל נעזר סו6 ומגס עיך עוסיע לו 60י1 עפני רותו,לוחן
 טמע גלנ7 ננעקתו ז0 6נל יצילו ל6 וקל יועילו ל* והולי נקעתם לגקוס עוסיעיס 6קייעיחו
 ממעם תנוט מסעם, נ6 עי לו סטיננו סיום כל וגר. השמש בא ער )כה( עפך: ויגקוסכסטם
 ; י4עמלמ6( נמס רט'י )לטון ע37כ מכתוב יום ו3כסומ י ונמר מל נקל סיב* עד ותטלטתחזול
 וכעשט יוקעי bSn מעטרך שען קוים לו ולמחויר ליס 3כסומ כ6ן דקרם מסע" סגיא6ולמון
 יסכני 3ע0 קר6 67פר פט ע37ר סכמונ יוס י3כסומ לרנומינו כ' לצוי עסכיל ונם' יסכנ.נעם
 ללילסי פיוסי דססו6 עליו, ולימן ליסכ3 פטם סל פלע ר"ל *ין סעלע, 5ת לרגום עלסוסוור"
 דסכתו3 רז"ל דעמ גס וג'ל tyg וסיועם. ל*כילס גיוס עליו לסקי 0פיומד נענע עיירי5ל6
 סחין עעמס לעול לערוי תגמוע6 נפירס 7ס* , מסועו עירי יי6 עקרי 7*ין לילס נכפותעינר
 ע"כ, נלילש' נו מוגעת 5גס סרי יסכם נעס סעעס נ* עד טכ5ער טייסן נעס לו לסקויללריך

5נכ



 פגשטת62
 )ינליס *מל נעקום -קר6 פישער6נל

 כ""
 כ6 עד לועל נלטוגו סיכך וכשן ממעסי ככ* למון

 ענין nb91DS עד פלס ע%גו 7סרי נבא,גסעמי לסון עטעעות זס גלשון 7יס שע"גסעעס,
 )נאחסית עמיו עי גססו עד י"ס(, )פא כס ועד כס עד כעו שייט(י 7ער )ווקסלענ7 מזמןמפסך
 מסוג *סר עי כעו )כיסך, ופן סגנלמ ג"כ נפספעומו סים עדי לסון כקן ונ07ומ* ונ"נל"ג(,
 סמנם lwr סגנלת 13 סכוסג לסורות ט63 כירכם, רז"ל ירסוסו לכן 7נלמין cb עי 6חיך'מעת

  עינלומ לילם ככגעומ עלפן דספקר*ות מס עויים פיוס, יום כגעות וסייגו סופוי עד סיוםונסמחלמ
 סיס לנד, עד niww כלעד יץ6 יוס כקוס 5פכס ,פטוטו, עיפי יש6 טעקל5 וסין פססט,כנעלי

 לעב"ם עכ"פ  סמלונוי געלי  ירך  וכן קררי,  כפטפט וטוי כסכר, ספתמלפות  כינות  מתיגעסעעותו
 נכל לילק נכחומ כ"6 לסרסו 67"6 י ססעס כנו* מרסם טסיי סו6 סכן מזע גכ*ס"ם(ןגמ0למ
 לי% וכלי גיוס יו6 כלי לו סעחזיל עלעל סענוט 6מ לו ממיגגו ססנ נסטלי סס *פרוזכת

 %ן  סונכילמ6 לסון ונ5עמ ; לסוןילני בכסל גיוסי יוס כלי סס לרנות רנומינו ריו עכסנלילס,

 יוס ככסוס רם"י לסון 5פכס ק"7(, )נ"נ נחלונוד סלמון וכ"מ יוס, כקוס זס כסמם נ6עי
 עינר *יכו סספמך לפי געגעו סכמו3 637עמ גמלמו7י ול6 3ונכילמ6 ל6 מיגו )נ37רסכתו3
 סזס3 לניי נכר ולכימי מסוט. וה61 יוס. כקות 7פר3ינן סו5 ל73 עי ויעלם לילם,  ככסית5ל6
 סאלי *ין ולינרינו - יקרס. וכמסט" ורימס, סייגו ססעס נ6 עד 7עפרס סילוסלפי3סס

 עליך י(פוטלמ מונס עלטתך, ודמעך. טלאתך )כח( ס7נריס: נעיקר עחולקיסוסירוםלפי
 יטע ותיגי ועחייס עלטתיט(ז )לס"י סמלועס ורעעך, מדוריס, ומס לסתנסל  תגויסךכסססיל6

 מעסליס סירס סנטרש על פל5מך עלס לפרם ימכן יומל סר6"ס ושער דפע, לסון סו6פכ
 סעמלס ולטירס"י סע6)ור, נכח סו6 סר5עונם עכ6מך ולפזיז תסלם, ולסמנסללסמעל5ומ

 מזרע סוזל*ס b~pn טן זרעי מנו*מ שרעי לסון סו6 71)נעך סונ6)נר; נכח שינו מלשמךחובת
 סתנו6ס על פל*מך מכמרם וכעו ימזרע, hD1t  7פעמ 3br,Dt 7לע* מרגוזנו תזרע6סר

 התרועס ול"נ יעעךי חונת ויעעך נפרס ככס הנכורים, וסס שלצמך מונת ור"ל תמלססעתמל5מ
 ונמעולס ' ועע"ס ריטון פעסל כפי ל'ס מרועם יוק* ולטו , דמע , סנקכ5 סזרע תנו*מ פןסנטלמ
 נלסון קר6 לס עתיק וע"ס 7Db3 ועולם פיפעמ ססי6 ולפי תרועסי וו יפעך פירם'" ז'()7'

 לפי יעע למלופס קלי עירסו לכן פ7לנגןי 6ל5 יינו זס סיירי דגליו 7מו סס וכמונךיפוע,
 סלעגיס ולמון עסקי(, ול6 מפרי 6ל5 גכוליס עני"ין bD'1 גינס, 6ל5 *יגס ונעמיס גלמיסנוסגת
 לסקדיעוי סל*וי עם וע7מעך פפל*מך משחל ל6 י5)נר כשלו nbn? ל6 ורעעך פל*מך קנ"ד()כע5ו0
 ימעסו סעסגי( "כעי כי טגל, נסס ספסגס I1bs1 שכקר* ונס נענעו סו6 תעעך מלס כיושע
  סת3ו*0 על י(עטגס לסכעי סוגם טנל סס במופעי טס וסטני טנלי סט ס*ס7 5לסי מעות סגילרונ
  ען כנר הכמקנס סתנו6ס על לסם סרס שוודע וסס וספעמר, סתרופס  עדיין פפכס סופרםס%

 סי5 3עמכס ספחכל טגל עם וליעתי ; *מל עפקוס מרוסס 3תוכס נחערנ 36ל וסעעסרסמרועס
 גענרי מגל סס כי עלסי לסונומ גממי סנסונ כפי סענרימ למי"ו ס*רעקם סיעת כמלוף ענלימפלס
 וזלע סריס זרע וערוג נלנול י"ח( לייקר* סו6 מנל כעו )קערפיסונג(י וסערכו3 סנל3ול- עלמונח

 ספעולנת סמנו6ס וכן כ'(י )סס נעיכיו מגלול כקר* סיטג עלאיות מעין 5ת מעגלגל 71נרסנספסי
 וכן סוכיס; לכעליס  שפירכס תנו05 ילעס חנלי כקל*מ ופעסל נתלועס כלוער ולוי' כסוגםנחלקי
 0לסיומ טפיות על סהמ 5טל 7פע סס blk~1 עגליי כלטון יטי17 סנפסכי( וממופע 7ונועסס

 י סלמון( עמקרי ייערו )כשסר סבילת פורכסו ויסוד עיקר *ין *עגם , )טר(ליכען( סגוכס עןסגגרריס
 שמרם כעו 6לס, לסיום עתות עא נעין סונמגלס מנוכס דעת וענוכמ נלנול סור5סו מפשימרק
 המס יוס(, סנעיס *וסו נוינכו )כע"ם סנוכס סנלנ וסנל3ול סענוכ0 סמגלומ על סונח ג"כנכס

 וסניפך י עדופע וקריוסו , סמולין נמוך סמרופס ומעלו3מ נלנול על גס סלסון נעלי לנוסינוסעסוסו
 טכתעי3 ספמוקנמ סמ3ו*ס וגין י ט3ל לקלומס ולו" כסוגם מלקי פס עעיקרו 0פעור3מ סמנו*סנין
 סעעורנת סמט*ס גס יזוע 3סס לקלוס ימכן מעקר* נלסון 6ענס 7פע; לקרומם כמרועםנס

 , עיועע 3עס י(טנל 6מ רז"ל קלשו לפעפיס וגס יפטגס, טבל וכטס ולויי כיצכס נמלקיפעיקרס

 לסל" ויעעך וסירוס ; 3גע'( )ע"ס טעדועעומ וספן יין כדי , כ"ס( )חגיגסכשערס
 סעוטלת מוקף(

 טל* יגן סל , פ"ז( )נלכומ 3רעכור6 לרגע ורטיתי נטנלס, טעודכס ססנויס על כ"ל 7עעך,על
 קלוי ופעטרוס מרועם מגנגסגטלס

 עבלז.
 כמקנס סל5 מנוטם טנל כתב וסעלוך ל"י ט3 ופי'

 וטורחן, כסי רועיי כלטון וכן עעגו, לסכול יכול 6יס סטין לען כטבל*5713י
 עה~

 מוסל
 עערג גיס( גטין )וע' כמי"ו, סעי"ת נחלוף עגלים עלס טסי6 עגל גסס הכמנתי )נס לרעתיימכן
 מנגס 3י(תסלשח סתערוכחם על טמע פלס רנומיכו ימעטו סמערונומ 7עע ונפנין ; פיפעסייט
 מיוחס מנל ועמס כתערכ, נטמע פירש"י י"י(, )כמוכומ חלל ספק כי( סנטעע כל געי"מ,יי7לימ

על



גג פכשמח
SDי 0פפמ3ח bw ש עכ3 פס נעו עמסי סנל7 סנעיעח2 זחם שפיח על 3"ץ'ל מעלץ ש 

 נאכלס מטעלין כלועכ נכהים %ו עלומך סגמ3 על נערתך ו*6ת* סעמא1תי ועלסתעיוט8
 03 טיס ערסל 70עוע ען פני9לת מלועס זו הדעך חרס, עענו כיפל פ)6 על6 סכליחצ"ן
 073 קרח W~D לפי תאחר. 4א כ37מ: 6101 עלץ. מכועס, פל י394ל עם הכוולס 4סוללן
 כן( מ65 )כי למפעו bS YDhD ל6ז0כמ הועיד Db~SD, י(ץמכ 3מעס חף7 עלייעמסס יחלפל6

 י6סכ פל6 ל( )מעהיי מ" יטמינו סעקדעין. 0זמוין ען ויסיג ושמכיס כס6פפל חה7פיפכיס
 סעמגומ נעפו 0קייס Dh 60 לכ6סוןי עגר'ם לרכולים סלועס יקיים סל6 לזסי ז0 נעלךסש8נום
 יללגותינו ליעל וקכונ יעל. 3עקוס נסס י4נ6על י4ק7י ap~n 6פכ 3זעגס, ~bS כנסוססע"וחכיס

 Ssb י מעלספ*עעס זייעען, )וו"לען, סכיוי בזענו על3י6 סיח עכוב לסוכ6מ כ* ט6סלאזן
 י מסנה 3ע5עו סי6 ו0זולמימ כזולתי על סיוגת 6סל b'b עענין )יניעלם ומשכס פנףסה6סו
 )6"ן נקל6 סזולמ י עמ6סייס ויטנף גזולת 6סכנזי 1SS3 הן י עלש % עזם סיחושמנין

 : 6מל 6יל ונכס נויכם עעשם מסנס. ל6 מאפר ל6 פיכפו וספיי י )*ניערן( נקכ6 ולמנוי5גיעיעל(
 ארסין סכמי כעי מרנעו ל6 לעס וכעמי ול6 כשסין, ינפין וינעא והקלם קהש. העשו)4(

 קר*( פי ו3עכיכסנ" לסכעי4, עכס 3ין כר734ל לקבוס קוים 3י1 גבול יאזל ים ס50797י
enhb6מ0, קדום עם כי ננכס כל מנכלו ל6 כתיג ננגלס השתם לי מסיון עדם ואנף סנ6 גמע 
 קדם D)b' לסלבס 6'1 ויפ נועם, 6עכי ופס י קיום תן לעילג יפיל bS'h nvyT' לעילהסמם

 0פל0 עסעעית trs פרפה )ל( : 5תי4 קיום עס כ"5 י'ז י6ס ע*' סייליגקשס( דעי)מרעעי
 3עכף לעוס נעוים ס0י6 נענץ וס9לפי4 , 3סי0 6מ % א3 פעכפי4 3י4עס על לסזסילנו כו36א
 ה6י 6ל6 , נכך עכפס סמקל6 לכעכיי מלס 16 אנס 3כ6ם עע OWD 3עפיע 6ץ יודעי יכיצא

 נסגיל קכוג לוען % לסעס ססעומ ככדי ענסכמס או נכך עם"עמ וסקגלס יגכה'0עמעעומ
 לוויי cn~b סעני6ס עכס יטוכס 3סעס כל פמ6סול 6ל6 חד 16 6רי אנ עיזי א סכשמלס כפסגתי ממוכרי תקסיי ל6 גי גשכ ליפס וים nDb' סניי מא זס מזען סזאל ולעכו ססו90,5כ4
 נעום ם*ן גל 0כ%, זס 3עסכ0 פנ6 וכתו עע"2ופ, ס0ס סכעח פענו סעסמ ורכס עכס,עות
 פספס 7כך 31סדס , נסחי( לעולם לזח י(כשנ סיכך bbb 7וק5, איו נמרס ווס6סשכ י סיסססיס

 יעליס עוד 13 ללתת כיי 3פיר14 לכמור סמכך וג'כ 3ייווסי ייפוג י3ל געכילמ6 וב"סלתכוף,
 ללעוס סו6 מעיון וממ"מ יופל בו ויתעלס סנל6ס ססטק זס ולטם, סניניס וי3 אמ3 יםוכממניס עייכיסי ולקעס ועסי סם עלכוו2 לרוס עתון ימלכסו י מניס לכעס נטמין מוכס ירכי כיואכיס
 גל על סעלע7 סו6 13 פ3סניס ויצרי סו6, סיפית 3טל פ3כ% עסיס, 3טל ועל ל73, מפלסייעל
 ו3מכ לסרכם, פון סי65 קיפיס קימי 3מכ מען כערסם, .ונעמס פ6סוכ עעסי%צ סע טל35טל
 מת ייו 6מ סעונכ כסי51י5 וכן לסנהס, סול סיח ספקם ונפכ לסועס, סוך פחזו כליסקיטס
 6שצ,)עפי

 ועפעעה2י
 שא 3פל כלועל ~tblk סכפס כסיס ויטל YIWb כמילו כןי סוb~p 6 מל

 ועכם"כ עססי9י4(' פשי לונ3'ח וע' מכעח ספגו טימומ סס3עיס כל בכמס פלסן ל30אע% קמיי מ)ימ, וכסל וכמין )5עככיקעעחי ור4מסמי( ההיעיז עגץ 9כמי4 עלת לפכם PkD עסלש הגיי החיטה; משח, 3ק' )סלע3'ח סו6 כלפס עסי%פי 6 חין מיס פת 5ח עעסיאו,סת
 סכססגס י3ל כל על כלל זכך סוכם יכפס פאס וכיל לעסעשי סת סיא לעיי טכפס 3פסלקרא
 0גהך4פ סנממ ק7ל וסממטמ מערו3מ SD לכ3ה2יט וכן עעסיי 3ין פגעי גין עליו ספיחי 0ס7כ3ו

 סעיוע7 סימל גחך עסלכמ ס6עס קסינס ש על33סי פ" נקלפי בדף ידעכו 13 סחצנסחעעקוס
 וסלמון חלעון 3סנסמ סע3עי גם7ל ססמכומ על ע3ול3למ, פ" נח סע9ולסמ סקסעס ינתכולס,
 עקודכם 7עמו סבין o~b ועל עעוככתו 3יח מ" עכופס גיוס '1bV יסד הש2עלגס33יג0

 סכףי עכך עכוך עי ע3ול3למ, כלועל DD91DW  כעמו ~wnb דצם 3ן לידס כריה עליועיופ3פ
 עליו י(עיוקד ענעו ענבל DeD לעעעי 076 כסח כי וילס6עי עכף ע6 ני ו( )ייסעושם
 ע6י3כיו נססי סי65 כל וס"ס עמ6; סם טלף תכנוס לכן תובסי סו6 סוס סי ססו6 געיתלסים
 ומלעמו ל"( )6יונ 63מו גממו טירף זס, 3סס ניכ קר% לכן ע5טשכ סחי ס39עי שוחרו עסדיר
 סכגלים נ6י3כיס נין פיניש נמכיעית 3ין 3כ"ותס קיל נרי שפפנס 3י4עס כל הע נפקוס,יישער
 הנשנס(; ע0יכ, )6ג*ע6לימעק מלעס גסס א עעעס מקיק *סי, י3כ שע 3ין עענעס נץכס

 3ין לו, סעידת ידועי ק7כ 3ו המניי 06 בע"ס כל לי הקול 0י0 סמליי סיאנס ע%עבמבם
 3ם0פטי כש י41סה 3כ% bb'1 %סיע סק3לי4 063 עא ל6י 3ץ ושמפס לו גוסס א סיסת6ם
 כטסמעי 6נל סכפסי סיס כעוס סטין כל o~nb חסו ז5מ, גלעד ולי 0עימO'MW 0 עןט6
 סגת55 כין עכפיי SS13 ססי5 הע"מ ישימים, ול6 לנד, וסה"כ סשכ6ונ לא לכסףפ עכס6חו
 כפכר, עלמם קכעיס וקקטוס חגילסי עומלם 0י6 עא ' סייס נעלי עס% סקגטף קוי מנויגס

נשם



 כנ פבשטות53
 נין כסרס טרסס גין תסכל, ל6 6טר סחיס נין סכ6כלמ סחים גין קע"'נ( טעיט י )3תוח"ם
 , כמלס citb טלפס ד6ס זס, נערער ונ*7 סנתקסס ע"ג ח" לסלוא נמסו' ורעיתי שקורס.טרסס

 י תטרף ob גסס לעיין 5ריכיס 60גו סיעכיס גיבס סגול7ו נונכווגו 61)ור טרפים 1hS כסלםופס
 ע76ן דחוק וסוס tD"D נטרפסן עפופקת ססיתס נסעם יותיר סי' טרפם סרי רנ6 נע"םוכן

 ס6לס ססי3ריס נעליל ירפס נדרז"ל ס*עמ נעין וסעסקיף וגכוכיס. ססוטיס יגס לחז"לולדועכו
 טלמות י"ח סכוללמ עחגי' *חר טלסומ( %ו )ר"פ נסלתה גע"ם גדול, ותמען יקוי לידסים

 סג*ער טלסס מס סור*מ עיקר ואס rn"S טרפס 0703 ונטר וכו' ענין מס"ת לערסם מעז0כולליס,
 כל טרמם כסס לכלול סתלעו7 לחכעי לפס פמוט *ין סלענ"סי כדעת כרוקי( 6ל6 תיגוגתולס
 ס7ל מממנות סו6 סלמס 3טס טעונן טעיקר לפי לרכו, יולס סלעת *3ל נעתכי', מססכזכריס
 נע"ת כל טרסס 3סס לקרום ג"כ סקוס ים ולוס ; טרפיומ בזיגי כל נו נכלל 6"כ ט3עיומו'3יי6מ
 וסול , יס' סע5וס לנון לפי עליו ל6וי סחין לעקום 631 וע6 סדת, DD"' מנחתו קדר 13סנסמכס
 סנ6יס )371ליס סרור על סו6 33סעס סחול6יס ססתיל7ות ולפי לעחעמו. מת סי65 מכעיס 3סישכקלל
 מלעס כאסר נסיי( לט6511 סרגיליס ספריות ונונפמי7י וכיועס סקסים כ*כילמ תעי', למוך לועח%ס
 "ת סעזיק 37ל כל  עעט לסלמיק Db k~S1bn לקימ עין ימישו סרים  33ית גיגיותי( כיגלחו,
 לסירףי מנסעות מירך עקום נסווס סכתו3 יגר 3עכילת6 ועזה טלפס, לטיס קל6 6על לכןגוססי
 עקוס על *יגנו ס7ס סס עיקר כי רב *ענס ; סטנעי נלי6ומ קיל מסמכות למטרף יעע"כ.

 ע5וע5ס וקעו ורקנו יירטי  ילעיט ס)נתפסט י7יס לחג עקוס כל על ט )פעל7(, 7וק6סחריס0
 3עקוס סו6 סנסהס רעעי ססעונר וכגז ערני. נלסון וכ"מ , *וימגעיעסנט( )*הקגעסטרעקע,נג7ר

 עעקועו מון ערכו חלק וכמיו% נכותליו, סווגו7ל כנית מרמס, ניח וגקל5 ועגהרס)51וע5ס
 : נניח סמא סרמס מפך ס7ס גקר6 עענו פחון סעקוססע5וע5ס,

 ס6' טור*ומ, ממי לו ים hlD עלם ))נכילמ6( מרע למון לעקנל *זסלס שוא. שמע )א(כנ
 רעי לטון ענין לבוין ידעתי ל6 6לט לסונומ ולסמי יועילי 6% מגס סנ' ,סקר

 למ"ז )ערע3"ס לע טס עטי* סו6 מנס סקר 7כטסו* כעתי ססוqb 6 מדרו 3גכות סת7נלטסות
 נסור*מו עעותף טו6 טס כי ליעתי וכרטס יגונות( p~tp לעסיס ונפילוסו י טס ונכנעמרעות
 6' )5פגיס ועסו6ס סוקס יוםלענין

 טא"
 ת"ו( )6יונ *על ועזם וסעעון, חולנן לרס"י טפילוטו

Sb11 עו6 תעולתוי מסיס סו* כי נתעש גסוס יתיוןDblk~ חולכן עכין ושסגי וסקלן טנ עגין 
 ועצמון. מורגן יסים ומעורמו גיבולו כי יטען ל6 ועקר עו* נכרך מעם סמולך וטעעו ,וסעעון
 גסלעוסו ט6יגס עי עם ענין 13 מחסר ס37ר, סלווומ קלקול סו6, וסונעון סוכנן ענין כללורוכי(
 יום3יס, 03 כסים רק *יכנס מעיר מלעות ח"ו( )נמקומי חלנר( ימיו עריכם כווו שליויסל6וי
 וכטסם י לכסעומ ערעט לטיותס סי6 ור(גנעות ססליס  מלעות ירלט.  ~Db9  ירט ייגסובגמיש
 וגנעומ סרים *מריס כעו חרנס, כקלטו סלסלות לערעס ר*וייס ס6יגס עד סיסמים לעימותחסרים
 מאריס וכססם קנינותס' סכגיסס עס כעקחרס לסתחנר סי6 סע7ינר( 3ני מלעות ע"נ(י)יסעיס
 כמחסר עקולקלת כלו' כ"ט( פי (InPS סעעס סקלן היכיס פן וכן יחוכה סל3 וסברס כן( )טס נשערעזם
 שליו סעמו3ריס סעגיכיס כל ועקלקל 3ע5עותו סעקולקל ד3ל לך סיין ולסיום  יוסגיס. סלעתם3ר(
 13 ועמוקל סעקולקל טסי3ר ולסיום וסטקלי סכז3 על גס סו5 סס יסעס לכן וי(כזנ, מסקרכעו

 כלל סתועלמ. וסלילת סחכם על גס מו6 סס ישעם לכן עעכו, סעקווס מתועלות 13 5יןס*עמו,
 *0 , סו6 מסגפת לטכפס לע"ד( ('c1Db ליונל מוס נקלש סלעומו ועחוקכ סווקולקל כלר74נל
 סעגמס סל)נומ עווינגע(. )ע*ננעלס56טע לגפם סתווי טלעומ )נחוקלמ סי6 וקטנים דקים שיגסכקנ"
 SD" 1*)נר עקולקלמ, סי* סניי זס עמלעות חספס b'etll רש", כוונם ני4 ענוין כמי(עקכיגסי5

 סעעלס olbc סלתות סעמקל עקולקל עעסס כל וכן טו6, עכחמ מנא תוסיפו ל6 6'()יטעים
 כי , עעו*יסס גפפי סטי3ס ש"ס( )מסלים 5ער ע"ס י ט6יעלס6פט( י )ע6גנעלס6פט סו*.כקר6
 עלי חרוק עעוג לעגי נמכפי כשערו עליו, עסעיעיס סססוכ6יס 3יס5 ליסכ* על ל3 ונכחשייגר
 סעילגס לסטיג סס'י טיחייעכו כנוער עסו6יי4ס. נפסי ~C3'Dk י(מקי7 סעעורר ממפלל לכןמניעו,
 D"(D )למקק סונטיו SD'1 מי%י*יס גסת כנלי נכל לוף וגחם גפם עסינת לעשי וסי6;סנסג3ר(
 )סטו ירגיש טל6 טלסס. גבות  תדגרי כלועל )נמו5יסס, , ט75על( 5יסלעס פלן ל5נען  ויןילבלב
 י'סגס יסעק 36ל סיע, כלטון כנונו, ופוחמיס טותו טעגניס עעס כלל יכ*3 ל6 ולננוע*ועס
 לעסכם כמילוטו סרע3"ס טזכר סתעוליס, סמפי7יס ען 6מי ססמיגס סנפל6ס סע7רהס )וסיטגוס.
7bD767עם )געריכט גגומ טעע פירוסו סו6 עעע כ6ן וכן דשנות( )פ"7 לוח' ספל סוי ע 

 3עעמיו, עקולקל לסיומו חפרו טבעות פמימות 13 יופיע 076, 3ן קלקול סונסעיע יגורע*יעלכח(

 , י7עמי ל" להר, לשקול 5זסלס דמקר סעע כמלנוונו סו6 סעע פייס ולסרי סלע. לסוןוסו*
ולרשל




