
 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



נד כנשטת
 יקגל ז0 %י כי ל6זסלס 6ע ייע ו6ס סקרי טסות יויע ענין ועוד טעמי כטסות 6ף כסורילס"ל
 טקכ, דוגרי פי יפכר כי עקרת מרע לטון סיימי גי( )ל"י ו3סנס לו. נתברר טספוכו ינריוי*עמ
 עד סתם ממס 6ל עד רמע מטס 6ל כ"ז( )שסדקן דוגרו ירך. תשת אל ניטור: גריךוזס

 סקולים סכמעיס עעיומ( )פ"י סלענ"ס וז"ל לע7ומ. ססוליס פסס וסנזלנש סחעעגיס *מלכפיף
 מיודע כמל עד ו6מ" עי לסע ממת 6ל לערו סטעועס עסי וגו' מסת 6ל טנ6' עסיתלעיות
 מסני מעת עיחש ססו6 מע"ס עעו לפעיי לו סקול לסעו תכירין ס7ייכיס וטין רטע ססו6נמנרו
 עעוסעלטרף

 ססו6 כצר עי אש"ל עיומו. מנמקנלס עד סלטע עם יליו סטית סכטר זס ונעלי
 ועקור , ונו' מסם % מכ6' לסעיד לו ט6מול סקכ עד עעו סטני ססע7 וידע למגרו נע7וסיודע
 י6י נציגו, ופלוני 6כי מצוער סו6 יי מסמ 6ל 7למון סזס3 רני7 בק' וראימי עעכילמ*.7נריו
1bSלעצי גיל סרעג"ס לפילוט סעקר6 לטון בסעפך ומגס מא. וגכונ , עדומו יכנוס סכי י סכי 

 רסע' גקר6 מא D'eDS וסלע ג'ע, לרדיוס לע סוotnns 6 ררי DWDT, רמע נעי' 7ל6יעסקיכן
 כלחצל לעיס עלוי לסע מעד "'נ( )עמלי 9Wb וע"ז י"%. כנק7וסין , רע נקר* לנריוס סרעכי

 )יצלע  מלעש לעסת סא מוורד ע"ע כטגעוי סוג מא סנרכם סלפי 6ף למעש( )סרעסרטע
 למעיס( )סרע סרטע י רע הומס רמע כסם ל.6( )מס ו5על וממעם. מנזל 6ל כפסו וחפןל5יומ(
c~hwפסול )למעיט( סלסע ולס סנר"6(. )עי' זולמו נרעם לרקות ומפן )לנליומ( רע לסיום 
 נע0 נס לענוי לו גי )למעיס( לרמע כ"6 גודע מתיכו *ף רעתו, לסוף תוכם ירי כילעדומ,
 לנחיות, גס רע ונסיות למגרוטנעו

 עס ייך תסע יל ט6ס"כ וגס נערותו, מנרו עעון ולססמיי
 לכטע סעסורסס ו5ס )למנרו(י מסק עד נ"כ סו6 )לסעיס( סרסע כי מעט, עד לסיומיסע

 ויתכן  וגזלן. תעם לטים 0עפורקס עכם"כ חעק, עד נס לסיותו מסט לנווהו ל73(,פסיל)לסעיס
 ' שסע עד עס לאטרף  ירו  יעיי סו6 "ס כי סכסי' יועד על עוסנ תעם ע7 לציותן כיעו7
 OD 0~רף ל6 ,5ס כי כדין, סל6 עעון לסעיף עומס סו6 מעם כי מעקן עד נקל* נע5עוסו6
 ס5טרסותו וע"י י3ר, יקום עריס מגיס פי על יעלס ומתורס 6ח7י עד לק סו6 סי4 ל5סיחר,
 %3ען גורס 5מס 0רפע, עס לע7ומ 3סתם3רך קכ6 6)נר ועליו י מונם וסוף )נונוןן %עי6סו6

 , פסיל ילסע עקלם טעעי' מרמי עכ"מ כדין. סל6 נגנון לסעיף י מים עדלסיומך
 פסולי וחים .

 ילסרענ'ש כ' וסללנ"ג עי. חתם נקטרי לסיומ כריך 7לסר3%"ס סכתנ ססע"ג לשלי 5ורךן 6י1ו3זס
 נ7נליסס, ע" tpnD לציות י7ו לספית לו "ין לטע ס"יגו פי על qb כי עיומל, לסע eDילוח

 ולא )ב( לטון: יתוי hS1 םירום ל6 גו 6ין סלעל'ס DS" נכון על פיוטנ !סעפן" לטוןולכנרינו
 סעסכיס על כופל נט"' עלס פ", סכך נר6ס רג"ו וכ' חמוסי מעקר* פילוס לנשח. רבן עלתענה
 נכון לו סכלו דרך D~D' 6עשפ זס דגר ס6וסנ ע7"ע לני פגטיית b~e דעתו %סקול סל*לדגל

 סו7ס' ענין מחיני ~D"D כלותר מקיך, לעסות לני כסימי כדלך י נ7עתו טעם לו ם,ין "ולעסותו
 %עגו סגדך  סדעס על טיסעון  0750 ל3 )נטנע וסגס כמלס, ורניס יצגו ,יספון *סר לכלוכן

 סז6מ וסגט'" ז3ר, 63ותו למקור לגגו O'D מנלי עתוי יסכים נוטס זעמו לווינן וכטיסעע ,נמכעס
 כךי ידון ל3ו ומקירם סכלו כפי טקס ו0י6, סר*סוגס ען ספוגם *מרס נטי" וים ;ן סכמובהסרס
 ולעסומ דעתו Sw)S1 ל0ס, לטבוע מייכ כעיניו גרטיס 37ריסס סטין D~2b עליו, חולקיסןומגריו
 סנטים סי5 לגטומ, ר3 על מעגם ל6 סכתו3י י3ר טללו סגטיומ סמי ועל סרכים. יורוכסטר

 עתך, מגדול דעת *מרי לנ עגע"מ ופטור חיוב מעגס ל6 סריג 373ל כטמעגס כלומר ,סר*סוגס
 רבים 7עס עפ"י סדין כסגגער לסטומי רייס ארי עזם ומפך טלפניךי עס ואיל חקור6ל6

 סר*סוגס לכן כן, ס5הם ס' ניכ6מ כ"* מסיס ול* סטנעי גג7 לס וסספוכס סלם 31ע כפיס*קורס ססגטי" ולפי סרכיסי יורו כלסר לעסומ לניך מטס 6ל6 רעמך, על תעעו7 ל6 עליךןסחולקיס
 מתגיל oJnb עכ"ד. 50עמימי סק3לס עס וכמכיס ססילום וזס סגוקף. סככך ,נגניין ו0טנייס יכקל

 לסול6מ רי3 ססס ויע זס; לפירום מסכיעיס ס*יגס נרפס י רג )נלמ על וסרניעי לנכססנעלמ
 סעריניס ען 6ח7 סכל , )עייסטערס*פט( וסתרנלנומ רננות עלטון ר3, ען ירם"פ נגזרסעלינס
 )עייסטער עליו ערי3יס ססס 0סו6 סנוטה 6ל 16 עליוי ומליט ר3 וכסיום חבלו 5מן לנלמרסס

 עריניס מסיו ינמקי רעי עס גלר רעי וילינו כעו TDD 737 ססו6 מנוס* ,סיסים 0ן יטפילען(
 הנחסניי עיתי ד3ר סנוט* סיסיס ופן 630ל, סל כעליו לסיום רוים סיס 6ה7 כל , .ס3*ל עסקיעל
 רקס, 5מ7סכל

~rnS 
 רי3ומ 37רי כעו משוי ע"ד %וטלמ רעמו ומסיס חברו דעמ ולגלח שתו

3סעריך,
 רז"ל שרמו )נס זר 737 6"כ והין פוטרי וזס עמיי3 זס עתיר, וזס הוער ז0 סיני"

 ולגנומ, לג עמלם ע5עו ליכ טטס 6מל כ6ן(, )ערם"י (DtD רג על מעגס ל5 ' י"ח()קנסןרין
 וסעופכם: סרג על יעגם b~D וסייגו 737, על 3סכלמ ותלעז י" חסי לינ סס כסגכתנןוניומל
 לנפט "ון ס5* ול6 3ל73 3ל3 וסמננ7ומ סרמקס סי* ססג5ס שנאך. חמור וכוי איבך שור)ד(

לעסות



 פגשצחא
 3כל 8זקפ 60*3ס 6כל 3לכ3ך, מתיך bND Db ל6 ל8ם, o~w כי נעו כאיי כוססלעשמ
'whצפע יסקל ע"כ eh)" ו6ת0 סיסי כוס 13 ט6ץ 0הי גם we5n ,מהחש* והפר ,bs 6מת 
 עט6 וגפמקם ויון, ונזם נסמגמ סא 6שכ tWW pS השיסק 4 סעדתי סזנל ש6םbnw שיקי ה14י3 מ eb5 88טמ, 6הנ tbA 6ה3 נשפי 5ף3 לועכ 5ה3, גטבט כן aw %ינל,
 סטיכי 8ט4 לעמק צליו לסמקל3 ס"ת rb s~Db כעי תני פעיו טמא עי מ טנפך,6שכ
 ג4 כך 6סל 6לי %פלסו סמועסי סעהץ 46ך לאסוף ש"נ 6פס S1b עצצןי ג0פקכנו'6ליוק

 ענכס פוגל לנע 3מר6ע מנת יסכ46; 3מת6 סי כ* סיעת ופתי )תלל(. 9%שמקכנ
 מתם תרחק. ושוא מדבר 0( .קי2(: )פסתיס 8לשג6ע as מצע ט4ן ס1, 6% טהצ1ס
 עומל 6יס 6ע ואכש" נפלע6י קוטרך ליסר סף6 שגשש סלק כסכק וטר6יוש6 פקל, הברכנן nsm~ פייס יאר ענלס טלין למי מקל, מדנת ל6 6שכ 6% א נלקה ס6זסכס לח"כ0סמונ
 0מ2ונ גpS 6 0"הי,ישפ

 ג"
 הע סמאל 8ן טכסק סץד ומרס, הסתקס לעפוש כדי זם

 נסע 8עה )ו מט qb פקכ עימ סל נא כללו לש6( )מנועופ וכנומיכו לירך( מוס לר0והצס
 נתי נוחס לו השדם נלי טסן שמת יתעל ל6 שדרדס הוי ענס פנס סיס כגון פנס,%6
w)Sסח bS~ 3nab 4 .3סן וכפכ לפסי ענס יפין מסיו פלוס הע פגועם bS לפחוז 6סצ הן עעימס. וטניסט31ע 5סי שש mb~S חומס חפפי פלוס מירמס כיי עז סידור Jnbw : 
 נטנמ הו פכס' לטת ה16כ לאפוס, למנעימי סתרן, 86 לוערי ל6ף סי' 4וה2ך* שכהמך)טש(
 משמל 53שון כ"י 16צ hS גיונל 6ענט נבתי כלטת 6עמךי 3ן ופעתך, מתך עוטיך 0פמס5עכ
bSשפיס" 6פ סק*ץ twe סמיו סטכם עפעפך 6סל ופעים טגמ כ* הכגאפ 6על טינכ חדצס 
 כפס 6עכ לכן למסורס לתזת פסיי סמעעס טגמ עכוב 6סל לכן ט3מ, 3ע6%י ~nnbSwSלסיף
P?sסהכפ סקלקצ פנתם ו6ץ 60לן 5סוא לו לבטל י64רן סמסדכ ליונל 6נל שלך, פסי6 טפס 
 וספקטכזמ ינקכן pw כל פעול פל לרס"פ שונס כדופס מס וטפשותה. נקמל: PDS 3ס 6עכ6לע
 סגד לו טיסי ספסר קץ פל 6סר ענץ כל טיל 6נל 3ל3ד פעו ספקק ענבל טועו יני,פס
 סיגל מן  תפפו ספסר מדל. פירפת סיפם סיקס עכין וסוט סיכל, עם ושעכפח2 שות6שס
 טש א"כ ותינסי עוסק יסר נחע להון וסוס ל6ססען(י 6כי )שהמפר דלל עוד נו סס0כללנלי

 עיקב כל elw יפמך המטיס נס 51 אייס. עטומ עס עסק 4 ים" סל6 טעלנזהתטפס
1~hD026 :סלך 

 הששת, סשכ פימה כף מא פ3ם טע*מ מעקרי כהכמ tmp yb " )י"
S)b,הצצם סורךי עוס זס לעפן עעעו IWS יום 6מ מעץל 

~nbs 
 אם לעפן כול י ס*ז( הקלש

 ינסיך עעפומ וככיפו י(נ3י6 כעלעל על6כס, התיגס עזנריס אפי' 0סג0 ו"6 )לנשם(,מהכוכ
bbn"הסל תר, מתך גס סינוס יעסוך עזם 6לי4, עכעו נס ופסנופ דנב, הנר ספניך obb 
 מעמס כץ6 שטכס מעפרי מע 6על י6 ינצנץ(, לס"ס )פ' 3ר6טימ עפמם פל עפיימס4

 npb bb, קמם עגויס נכער מל6 כגזי ו6ס קל 5ס עפסס עכל טמם3"2 לסותםעעטין,
 ושלנוף נמס עכו0מ ומעסך, עניך י"מ 1י4 לכן קלים, לעפסש ונ03פס נעני ל0סמעסעח2ל
 מדפסו לוס הדס פקדם ט6ץ qb סעסוננ עס os~s לעען עלס כי ויפ )רלשמ(. עעססבסל
 יגש יככמ; IDns פ5ניס עטו ונונס כתמס שטעון לעען ל3, לעת לעען כדו bs i1B5Dbכק

 ר(עכוסס כעס מלוס ס6יסמ ענין סי' וינפנף ; הכוט( קסחIDDS_ 2 1 3נלניס כעג"ן )פ'כ6)י4
 סור5שצ ופינך ויסטר, מכנעוסו וינשפ יציקים ערס*לען(' דך ס5.פסען, )5יוסעס סיגיונסלסכי
 עיקכ גייקע(י )זפעלעי סכ6יס י4כוסגי סלק על טיכס גפפ טס ר ול'ל סעע1שי 4ו 1א4
 דפ6 כעגלם ממוטו כעו , ככעווצ הצמרכם ג*עח2ו ייעמפסע עשי פסוכס סם' 6ח2יופ טסיטרפו
 סססממומ סר6נ"פ ספ" 6,י )מבקוק פלסיו ופסו גי(, )עלוטי ערגק כעגה ופגחמס לסילודע"
 למיץ טוס מע6לימ ס"ן נעורי י(כנפ פסס bS פססי לס"מ יאס 6ויקזעסכעס, 6ויסנכייעעןיסיך
 מנסם עענע כי י4כוסניי pSn על נממ פס סת0 זו עלס nbios סיס י(מססיומ וע"מיעדתי
 , לעמד עז ומסלי עססגי סמפטעומ ושפמיו 36ל , נס סכמדפה2 סרוסנ9פ כסחו לקל גאלטפין
 שיסועפו סכפומ מן לסם, סעמ6ום י4פניצי מנעם סמן לססניפ ס6ל5ייס סענינש כל יספיקו1ל6

 יום יעעול ומכעס נמתין יסחט סוריז ~tWbb סננפם סולקתו נכס. פד"צ לספוכו, סןלעונם
 לי, תה מון נפמו מטר ל6 ס6סף עס ונכל ודפס, סכתם ימר מעיו ולקטוף לסכגומולילם
 מפקוס סי6 כיס כי סלזעש ויפמ עסנע0 לו תטיויע עוי, ולזעם ללעוי תעיי ממקום36ל
 מת לתקוף סזריזומ נכס יסעס ו6ס ולססינסי ז6ס עעל0ו 6סל לריוף ו0מדמ כליו למטווססנפת
 ולעולס ניוו, 1D~D ת4 עם 6ים 5ין כשלעכס ססמינס, עעס לעולס ממנע ל6 כפסוונכסים
 6סכ סכוזף  מסייוע יאנדועסי י(כנוד לעכין תע יומר, עוי עלסמ6ומ ספניעי מספן יטקועל6

 סו6 הע עלךי לסיום ענקם א גס. מסיג עומל, לסיום עגקמ פל נעמם טכ, לסג"מ ינקטסכנתו
ענצ



נה טנשא
 0ממשאמ0 כם הףם Sua. יפטי 3לי ע6י פי 4אשי 1btb להני"" sd? mw ששע3ע

 ל'( כסיו )ויקףל 3עכירסנ" תף6 סספסעומי למת נסם טם על4 סונם)6הסיפםמהקקכ6פס(
btebS'n qnnGh וכר גופ6 לימק"פ6 7פ6 ם bS'n bw" י6תמסע6 ססי6 נסס 67קרו bms 

 י מעיו( קט3י לסלוך ס7ס וממססט מתלס3 ספכסס n?D נפם נמס סנקר6 עיפמס )תר6סמיי
 %8ץש%צ"ס נפסו סמומ כל פ3וימו 3זפן ספ3ל כי נפיססי לפון וספמצפ ספיסס % סתסוטשס
 6מל ל37ל 7עמו ולסועיס ל0פכי מוכלניbS 4 )3פטכ*נקי(, עה3ליס כפענתמו %ל טמפטן,נס3לי
 6פנס ע%, כסמו ומקנר olbe 6פ סעעע 37ל וט6 8כינמי סטגמפו פ3ויתו לסמל8תכק

 לי(צפפע סכ6טת ענעם 6ל סתכת נעטו , ועעמס עלעפ ויש6 טשצ פשל סעטיס 63swפכק
 וסמפססדמ ססלס3ומ חצ"ס סנסם, ומפסופי טפונג חסו 8ץס, זס סונש 3לפיגיס %סמשעזטאחי
 , )5פלפסייי6וננ( 6סככהמ oinS פעס 7ופס כמישסי סס סונס וסעטסס י(עלנופ ונעמ 3נפמי(נ65%

ולפי'"
 רגלים. ש4~ש לץ( ישפbS :6 נלנמס ג6עוכ פטץם זיך(, געכמס%7ע )עק ויכפפ יסןכבסן

 ww וסקטןי וסזקן סס%ס סהוע6י ו6ת י(סנל 6מ ק3ין נפלי 6מ לס%י6 כהלש לפון6פכו
 סו6 %סלן כנליס שמ פפפיס טלם סע7כמ, 3טס סס סוי ו6פל )ל3ימ(' נכנליי(ס [ לפלאשעש

~Rb
 סחנ חע 3כנליססי 1SD* b~b סל6 ליטכ% 6ור4כס יליס פעעי פני כגלי כגל מכעכהסן

 סיכך כל 3כבליסס עעיס מסי ככ6ס זס עלמון פ'צ. נלנ. DS טפלש פעפיך ן יפו שס6רשכ
 6עגס עשפ. ליכוםלס. עעיוץ לפלחצ יכ"( ט6יי ופי ל'ס 3' )מנעס סמוגש' ו%צ יכ"לס, פיי3יפס
 )ששלי39עדכט

 "ר'"
,bwb נקספסס6א מניו ליכ6ומ גכנליס עוליס כטסייט גסךי 6עטל כי 

 נמם פכוס לסנן ופטמס %ג פגלס יהי 3לפון ר64 קקססם6ומ נ%. גסל תנינו Wb 3*שס%י
 פל%'י לשכס. עילוםלס כק 3לנליי(ס פוליס סיו סל6 משס מ3ו% ו3פכוך. שס עכמאהצכ3
 סולך ט6*ט פסנקי ל ד' וטס לעזלס. עיכוטלס 3ינליו ls~s יטל 60ע1 עי ס"נס כיס3פש"
- 3עכפל. ס3יפ לסר נססמין ט6ין פטול נפלנל6  כ8ו פפטהסי סוכפשי יקכ6 כב4ס לטון וי(כס 
 סו6 טי4לנל 6פשסי יסנינס( קפ6 לעסנס )3פיויפו סרע3"ס ולטת כנליסי טלס א סכאכיפ7ופ

 ס*ט עי פל מו3ר( 6יי מזו סרומז סק3לס 063 טפפש י6על 6% כנליס ט6פל למי מףת0פופ7י
 7קכ6 כנלים לטון יפיקר לעמו מ3ו6ל כמק'( פפפעיס יאס 3' חנינס "פהל 3לנצי n)ssעץל
 פ5מ1 לס0כ 6יס סיי3 כ6תכס לנל, 3סס סעוע7 6ס לקכו6 לנהצינו 3י3ר הפוהל י,ח7,סא

 ק7וסת ומוכיטט 6עכו סמסלומ פקיכי וכן כלו. י(רגל כל וי4ולך סהג 3פ'ש, SD פמיגין3לגלי
 ס3קצ עי(כ 3כנל ייליכסס פשמ כגל סי"ע מנקכ6 להצל ספס יאן י(לנל. יסנעפ עו4י וכ3ויט3מ

 ווצ0נס, י(סליכס מעל פל גס ימטט )5וק( ססליכי( 36ר פל טסונס כנל סס כי 3ור4, ווףללעזרס.
 ספילסא מס י6 )63 3כנליך 6סכ ן ספס וכלכפו

~slslee 
9Db לכנל צן ל"עופ( )7יעעל %מן 

 )סוסע ל6מכיס תלנלמי הע סליכמס וכק %לך למי לרם" ל'צ( )המלמ סילי"ס ולכגלןספל%ס
 ענסיניס כלופר לפכור4י עכבילין וי'ל ססוק 3ל3ומינו ו%וכנל 3נסמי וסכנלמש 6ומס סיל*י פ""א(

 וממויי סקמס פ'י ו)צסגס ססולכס סיינו פתילס, 6101 %גלמו סא פ'ש (DIWPSופוליכיסי
 עכגיליס עוליכיס ריס כי וסעופ7יס, סמגיס על כגלש סס ססוגמ טל ספגין ,הס)5פכלאסען(

 610 סיפר6לי ייימ כל נננס עליו 6מכ סיכיי כי ופ5חמיו. סמשי גיככי ללכמ *כ6ל 6מוענ0ליס
nbtb*,6% קנס זס ו3ירך לפינינוי 6ז פנפפו וי(כוכ6יס סב7וליס וסעוממים ס6חמומ עשי כי פ5כש 

 רגמל6ס 3יאיגס פעע סנסנמו כעכך לכן וממפטיוו סנךו לספול לע3ייס לו 6שיקצ 6ומטיוי
 נס לפ73ר פ5ליס י6%י %מכו כמסיי3נו ככס י64נוטי' ווצטכל טענפ ען ~לפעליי טסס3פגינש
 לפמישס. פסכעס ס%וטי ענפ ת"ן עטוכס מכלימ לססיג bllb' לסכל ע3ו6 "ן 3qbסקש
 פן ל3דוי סימכ6לי על כק פופל 6עו ס6לס סמקש פקעס יעי 1 0א( 6נני 4יטכ גיתרו)פטץפ
 פכליא %3א כק %סומ3ש ס6יכס ס6לן נהי פכל 6נחט עסוכיס פ5 פל ,ס%שי ס7ולהם"6פכו

 עקטס וע3עו 6טסי טכל ס6ין 0קיס 0ספעיומו ע5ות ע1ל ל3י 6כמנו גסטל ולפה,וטנפיות,
 3דכך פפסס ס0נסנמו ס63יס 7וכוס לפיני בס לסוכומ 1700, ימי סו6 סמלי6 לכן 630יסליייוס כמנצסס מס" ע5כיס גי5י6ת טסימי( י(נפל6ס וסני4נס %יי4ס, עטיטן וי(6ועומ ,ססי5כ כפולעסתמסו

 ננימ עמפי7יס ססיו סמופל6יס סנקיס וי(ס 6טטי, לםכל מומעמ נלמי סע3ע *ן לפפלסנסל6
 סכלו3וס ונק כ"bm1) )6 %כי רנו5י4 סעעככס על וסימ0 סטפיס ען  פעDb 07 כעוי(עקנט,
 6מ לסס ופל6ים סמככמ 6מ לר(ס פנלין סיו לכנל פוליס ימכ6ל מסיו נמפס ?vi) )טסכ6עכס
 ס" ס3ו סעפכ3י ככ תם י4עקוס. DS(' מ3מכט כ6ו לסס ו6ומכיס 3ש-( זס עפוכיס ט0יוסכלו3יס
 ספגיס נלסס סנעסי4 נ7ול וגם כץנ( )טגמ ניטל6ל מסמכעס ע7הצ חס ~מקייס סל ו3ועמס%
 כנליס לפעי 3ו ופכ6ין סטולמן 6מ פגניייץ טסיו מגיגס( (q~p ו6תכו מס, סלוקו כךפכסיורו
 במעיס כגו טל6 סביול וסנק סהיולו. קלקו ספקוס לפני ס3מכס כ6ו לסס ו6ועלים סשיסלסס

6ט



 כנשמות,65
 *מ עכניס סיו bS ערוכים טסגסעיס חגלת גיוס qb1 ע"ח( מיס )6נהז סעעלכי4 %י, טל6ט
 עגולי סי' סעזלס %63ע , טסעזנמ qb כ68( וניוע6 נמנוםכטס מעסן עעת 6ת סרומ כאס טל6 מגדול וסגם 5שוריס. נסקערמ 4ענצי4 כמנעלס % וכוס60מי

 סרומומ סיו hS ססוניס חחמ
 ועולת עתער סי' 5נל סייוט, געסן כרככן 0עזנח, ען סעודך סעסן עעוי 6מ ענ5מומ0נוטגומ
 קמרון .י"ט עע%*י גגי 77%ין, וללכמ ל0תסזר %סו שיזין סיו ל* סנוסנומ סרומומ וכלנעיטור,
 7%יין' מתמזל סי' bS וע"ע וטלולך, גסועיי סענס 06 קימן לרכס לסעמ %ידין גוער מץסים
 מעקום למס כמרוום ססיכל לסכי ועסממויס סעזרס נמוך סעזנם לעזרם פסממויס וכספיונעעייסס, יחוקיס סיו נרגלים געזרס עכונסיס כמסיו רווחים, ועטממויס 5סומיס עוע7ש מפיו 0כמל6ויגח
 כטענקם מנרו מפלס זם .)יטמע פל5 כיי 6פוט, .די כמנרו פלוסק 6מי כל עם" עד נםע"י
 עלך כגוי *מ טוגיס' עועים 5ח7 עכל יסלסל *ים כל לל6ומ יעי(. נ"0. סעקום לסג?פלכיו
 עגץ  מסדרם והעט וינין ג7ולס, נעים יטרו כגוז לועעומ נלגנו מנע 0ל6 כעק7סו, י%מעלית
 כענו ולעניו לפכיו לסככע סכנוך לעלך סתווי ותן גוי ולינקם ס' ל306מ הנכו 6מ ימזק י6ל0י
 מסוגות עככי כל כי ל3, גסן Dn~h יטמור סטעעיומ נעטמיו תעם עעס טוב יעhSD 65 . אףגמען,
 ס*עמ ננס 6מ יכט bSפו5'

~Dh 
 וורועומ וסכפל5ס, סנקימי ססכסגס 6ת לכחות לעיגיי(ס זרם

 0לז0 נמל* מכ4מ לססגמ סכם ומורותיו. *לסיס מקי עלקייס יעכעוסו ול* מס3רנס טנעיי4תכגיומ
 סטעומ סכ0 )לייטוננס6עקטע(. רגלים נקרחו לכן ס' מקי ולקיים לקבל ועונ*יס עוכ0גשסיו נוי 3סת*קסס עק7סו גבית סלחך סנסיס מע"י יסר*ליי 5יס כל פוליכיס ווצועייו סי מגיפסיו
 וע5רמ, רגליס, קים, hopn' עוע7שי totan יסלסל, סל טוגיס 4עש, גמורם סנ6%שסטוכומ
 65סרטם: )וו6לל ית' קימו לעעון נכקיעמס ססעמס תבועת ע"ס י מג פלס" ענין על יורם פרכס 6חדכל

 )6עמ*עפלונגם: חנריס 6מד %ים כלס ?מד סמ6קסס ע"י עועד, .יקו. ט"ז נכעס כערם6עסט(
 כע"ס סייליגקייט( 5ול (ql~btlb קרס כרכי על סכססית וסז)נכס ססעס b"D  קימי עקרתי יקעקע(
 )לייצוכנכו: ס6עמי *וסל 6ל ל0וליכס וסיט זו, ושתימס עכסיעס סעכוון % לגל, 3'. כ"ג53עור
 ונסוג מעועי עגור 4חר מגס )*כ0*לטת6עקט( ע5רמ נקר* יו"ט ' כל טל *מרון ויום6עקט(
 נסס  טססרגלנו סיקליס סלעו7יס נכפסותיכו ועלעכנ ני7יכו עלסחזיק כרף ל6 ועעסס סולניעי
 סנסלעיס וסחלוליס סכקניס פל לרס"פ  0תס סג ים לי: תחב : RS-:  כ"ט DnrD כע"ס ,  סטופרנשי

 יסד סטיו סינרים סגין סס7וכיש סספסקיס וסעס מסלעי מגוי כעו  5תי5עכרוש(ילס,יסלוננען,
 סספסק ע"מ )5ירקעל(, עמוג ססכדפס כלי עין ויקר* ניכיסס, מפקק נעטס סיס לob 6 6ת7זנם
 סספסק ע"ס חגת מנקלע מחלול-ס ויקביו יככותיוי סנין 0ספקק ע"י עוס0 ססו6 ססטסשסגין
 טעעטס ניעי מפתק מעוטה D"D סקכמוז מג סע5ומ, מג מבי סעועד ויקר* סחלע, גליכוססגין
 סל סיעש עס כלל נערך שיכו מסקס יום o)nb 6ינטעלוו6ללע(י )פעריען, *מריו וסלמלפניו
 סם 5מייו טל סעעסס ויעי סלפכיו, ~ סעעסס יעי ומנימת תוף ססו6 מלפכיו, עס עס כ"6*חליו
 כעו סענוקסי מכ~מ סטגמ על על5 למון סכ5על כעו כ"ל ריקם. )מו( חרס: זוכן סמחלסטינ
  מכלים  סטגמ עגיעת וסו* ספוכוי ריקסיעל למון יורס ככס כמסיי מערדעו סי, שחריעלקו

 עליית מכלית יסים טל5 וסעכוון י רעצה( ע"ס כ"ס )מסלים ריקם סנוגדיס ינוסו כעוסענוקס'
 סיורו )נ0 ס' כסני ונפי סס לסייוע חס?ס *עכס לנד, לסנעס טס S1)bS ולכסלסי לכיקסרגל
 ולז*מ י סנע55ות סו7ומ לעין סער*יס 3ריע"ק עכיכי 3ר6ותו ימיי 13 לס37ק ומורסו, ס'סמפטי
 לתועליומ עמיתו 5ין ו6ס 3-עילמו, ימ' מיזגו- סונכוון כפי ס5דס טלעומ מכלית סו6 6מלכחו, לפי ולסמינו ית' סמל לע3ו7ת לזכומו ; סטעחס, על יולו 5טר וחגיגס ל*יי' קלכגות 3*1סקנס
 כעמנמ *ים י"ו( )ש"ז ר5ס עי' ועסרי"6(י )עללב"ג לליק סו6 מנס סנפסיותי עעעלות 5לסכעו
 סמים עתילין נעכלת מגייס מלחס טטמי נכוריסי  ס53ת זען טסות מעשיך. בכורי )טז(ידו:

לעכמומ
 פ"7 ומלס ע"יי פ"5 )3כוליס קערו ונעמני' לם"י(, )לסון וכו' לעק7ס נכורים ולסני"

 מעטיך ככולי סק5יר ומב נתורם סכסוכ מפגי ונסס יקנלו bS עילס קוים 3כוריסס סני5וע"י(,
 ליוקדם נכוריס ינסס סנוני6יס סעיגיס רוכ כי מנ6, כי 3פ' כנזכר עליסס, ועמו7ס יניסוכ"6 מעני* 0נכוריס ענין על )נ7נר דקר* לועד סכוונתס לדעות 6לס לטובות *ומכו יטעו 6לוגו';
 שיניס נ' רק )נני5יס *ין 5דעס ונסרי *גל ומעריסי זימים ורעוניס מ"ניס עננים ען פליסס

 רק סייך ל6 זס ילסון נסרק, תזרע *סר דילן קר* למפיס סו5 ע0 5"כ וססכוריס,ממטיס
 קר6 עיקר olnb ע5כל, ען כל וגטעמס כ7"6 כטיעס, לסון סייך ען סרי ועל י 76עס פריעל

 למפונס מסי* DS' חדטסי ענחס 1Dh נפקוס סכתונ טקל6ס נעקרתי סג5יס סלחס פססיעסמעי
 נע%מ ס3*יס סלמס טחי ומנס ; סנכוליס יוס סמם כקרפ ולכן , סח7ט ען 630 מטשלעגמם
 סעועל, ע"י ל70יוט עכ"פ סותכ סכור סמלם רק עמירין D)'h 6עגס , לעקדם ממיט 6משמירין

וסר



גו כנשמות
 מינו וליעי( למון כי נסרס, מזלע 05ר נלסון זס ענין S1S~S וים לעותרי קורס ככל סגטלםוסוט
 , ססמרסרן וסיט ללקוח הזרע קגלת על גס יונס b(S )זיען(, נטלן סגלגלים פזול עי יוקץנוסל

 זרע ונזרעיי תעני, ותרגועו תזכיע כי 6סס כונו ס*טסי ועגור מריון על וכיעס למון ע65גוכי
 סזרע יזויעו תול7ותס 3כמ סכיי(ס כי , ל5מס דועס ס%עס זס ונעגין ערוי, %עדי ס'()נע37ר

 ותעם טעו וי(5עי"ס, סגנון על עם" לטון ע"כו וכבל ומולי, סמלי לילי ו"גי*וסו וינתיחוגס
 סג7ליס פילוס נכורי כנוער %עטיך נכורי ועזם  סטניסי לעלם סתנו*ס ים  ועסת לקעליס/הקרן

 5טל כלועל רסיס תזרע "מר עפי"ר r"D1 וו6כפעגיען(י סער45ר דיר דעת )רייפע לך501ונחיס
 י מעסיך געלת סגכלל סג5עמ על ועוסג לנסתר יסתי"ו , גע5*פספ( וו6ור5על )וועלכעק לטיסמסרס
 ינן עגטרפ לונם גס וס3סול מנכור זען 3ו לציות סוקנע 6מר חג לפי"זי 'נעקרי סעכווןויסיס
 כנר כילו ולתלן סוס מחג ען יחסנו ס75עס ע"פ עדיין י65ו ול" סטעוגיס qb כי נ*רןןסזרעיס
 כסיעור כנ"ל י 630 לזונן 3סולס גוזר 3כלומ ונגחות נתנגו לסניי ור6וייס ולת3כלו, ו5עחוגדלו

סיקרי
 נ"י כעללינעל עמס פוסר"ר מרנני י7י7י 3וס לרקות וספיג ; ע"6( )עגחות נתלעות ליעם,

 נעים כעלס גיזם 6ות עחונל סיס ל6 , )ז*ען( סגלגלים מזור למון יסורם תזרע פגת %5006ר
 6מ תזלע *סר כ"כ(, לטעות 6ר5ן 6מ תזרע ע"ז(, )נר*עית ס75פס *ת חרעחס ,כווו ית' עלתרק

 6ומ מפיר ס"ך ס6ד%י.י ומוכא נפניעית סגעסס סזרע 0טרטת על 36ל לעש(; )יספי"ס5דתס
 מסנט נכלומ לפרסו 6ין השנה. בצאת כתיג: כטיס נמלעץ עם וז"ט )"יגיערס6לנ(יסנל'מ

 )5גנעגין ססגס נמחלת פ" 36ל , ססכס וכתחלת יום י"7 ענפו כגר כי "סרעס(, יעם)6ויקג6נג
 ;רימתו, מממלת ו0ו6 סקרן על י65 מסוום ססממלס, על גס ימוומ י* גי pt~bt),יעם
 סייס. מבהות עונגו 7'( )עמלי נבער וזיקורו סחייס 0תחלמ ססו6 סלנ ועל נ5"תו' מסעםמסך
o)nb3עיסק6 מרגזנו וייקע 5וגקלנן ,bnDT יוס. פנו סענרס טמני( לו וענר חלף יכנר 6ף 
 עסעפמ מניעית טפין סק3לט 0531 סעפם, מעמס מניס ס3ע עקן *ע"כ 7נטתפ0 לזע,יוגעה
O'DP1*סגר"6 6על וע"פ סמונ, 6ב7 ס3יעית עע*י טל ר"מ גליל 0מעס וגטקיעת נסומם 5ל 

 סעעי' סבכות, נחנ ססעפס טנת נגוועי סניס מנע עקן ונ7כמינ סניעימ( פוף bns(~k)נפירוטו
 לסנס קוף נקרה סקכומ חג געי סכ6 טעינימ, טנס סל תסכות חג עי טונפסיגקר6יעיקר
 לע חונתו, ידי י65 עקופות גרגרני( שתרס ס0סלונס, על י5י6ס לטון ימעכו ור3ו"יגוסענרס.
ספלים,

 ונסוי
 סכוונס וכן וססלעס, גער כלועי נפסרס, סיקרת כליס פטריך יוסי 5"ל כליס

 ססליס ob 6ער יוסי ל' bu13 ועטליס נתורם עמחיל טתסי דתכן י דר"ס פ"י %7תגימין י365עלח
 ולסך ע"ס. י". 3נני6 סמלים אס נמולט עסליס יוסי ל' ק5על דסכי גגוני ו6ערי' י65ינמורס

 עסליס סת"ק ט6על עס ונגד סייעני, על 0א ססליס" "*ס תינומ סחי סלכקמלס, עלוס3' סדיעני על ס6' ע6עריסי סכי יוסי ר' גינלי 6"כ ויט , נ5יר"י י55 עלם לקרום 5ליכ,ס6וקיונת6
 ל5" "3סוכף4 תיסות שתי לכתחלס( ל5 ריעוד )דוקה סמליס" ,,ob סו" 5ער )לכממל"(,נגני*
blk~כתורסי לסמלים .5ריך לכממלס כלופל סלכממלס, על rDb1 'סססלעס על י5י6ס לסת יודיי ל 

 מי"ג( ח"3 חי כל 06 )עלעל ע6ערות עטרם נפפלו תפלגו רמ"ע ו0רכ כליס. , סיףכעלעלו
 זכורך. כל )יז( D~D: ג7ומק. ועלתם 7גע' ס*וקיעמ6 עס זו עטגס לטון '3ייסונ סרנםמסמיל
 ולל3ותיכו )לב"ס( ונעמך 3ך 0גע65יס כלועל 30ך זכליס פילוסו 36ל , סלך וכליס עליסס,טילטל עי .לו קגוייס 6יןיטזכריס כי לך, נפקוס ול6 3ך 3עקוס סו6 זכולך כגוי כי סנךי סזכליס,פלם"י
 ל6 וכל סיותס לך סטדעיס על סכגוי יורס ו5נדכוגיגום, פועפוס לסו5י6 זכורך 7'( )מגיגלם6עלו
 וזת מעול ע"ע סוס 6ל6 זכל כעו זכורך סר6"ס עוד וקער מס. עס נ3ירור נן7עיס ס5יגס*לס
 למעל ימיעס לנלי וכלך חולת זכורך ם6עי לוער וטין ע"כ. עטמניס. סעונומ ועיקץ, סעוע"ע
 7ורמ פ'( )ססליס כעו עגל, למעל ג"כ ימ7עס כנוי 3ל* זכר מס 1mb , 607 ולר כלועלענר
 סס סו6 זכר ~כורי זכר 3ין סנייל סרוו"ס *עגם זס. יינעניל כממכס ל6 וע"ע י לר 7on~bעש
 סעגסג 1כ1 כלוי ס6יס על וסום6ל 6נל לקותו ע5ס טס סו* וזכולד סזכול, י,ע"ם לטיסמטל

 )חנס?רין מפישעי וזס סלו. 3ג7ר ס730ל לסיומו עענו חלק 3מס כלו הגום6 לקלוג' ע"ופוחבסלבס
 נזף גן עליו. זככ ו30י6 מזכור על ט63 גרם ולכן סעסכ3, גק3 כ"6 זכור גקר5 ל6 ג'(ג"7
 ול6 וינק סייגו פירוטי 6מלוגס נסוכם ופס דנוקי 7ליכ* נזכור bSI גרם עכר 'ול5 וכנק 6יי"מ

 מבנעו 6ונקלם וגס , זכר ול6 זכור עסכנ נטם ככוסו זס עענין טסזכילו עקום "כל ולכןנזכור,
 סו6 זכל (t?Dt %ל גין ניול ס73ל עוי ונ"ל דקדק. וימס יכר. מרגם זכר ושהר זכורי3כ"ע

 סו6 זכור 6עגס וכלי כקלה יועו 3ן צעוק גס ולכן נקנומי עסין סייגו ,לנד, %3יןלס73ילו
 , ססוליס נתכרנמ וג6 0נ7לומ ~עי מגיע כטכגל כ"6 כן נקל* טוינו ע5עו, הזכר נעיןלסנ7יל

 bh~S'1 עפנעו עוכן 5ז לסיומו פעול כתעונמ זכור, גקר5 יא מוליום, יעעי7 ל*מ0סנסז7קקו
אחריו



 מטפת66
 כל 6ת וסכים י"נ( כ' )סומעיס עע"ם לש וקעומס נפיס. סעו קכר 3ו %6 מסיסחליו
 6101 טס, ים" )כעאם וככיס סל qb סייכו סף YD7 הוי וסיף ותסיס לק חל3 לסיזכורם
 עיין ונעלצות נצלש. מטף גי ss)~t ל6 לסכת מתלת ס6על זכוכ 37טס עזם עדאלעקפכי(
 סגינם qb נפעים שכליס ועל ל0סיומס, ל0גפל רעול ט6יכס נטיס על גצ "ח( ל64)עמדת
 תי*3 סקען ויץ זכורךי כל ילעס כ* 6על ולכן (?q' זכר כל סרגו כסס וקער לנעולריהיס
 מל ניוח nDhS טינול קטן סשנ( עסגיגס )ם"נ סכס3 וישרו31אסנר6מ',

~sb 
 עירוטלש אתלחם

 כתג כ3ל זהרך. כל ירפס טכ6על בעלות לסוכו כיי ט ולסיאול ל0עלומו חייג פניו יאיםלסר
 5טעכת5 7קר6 7'( שניגס וכיאה" עירנכן 6% זינו יסיכוך לס ילס" עקרך ילקו מססלם8ע
 קייע6  7מדרין 6יכק כל 6ל6 זככךי ל6 זכורך 3'( D~pe לך )סלת ונעכירט3"י מא,געלע6
 : מעול גתעוכמ זכורך ניכ סירסו יוע6. 3כל עלכם לסת ייכיל ייכון נ"י lb3D ול6ק7יס6
 טל6 0טקר עד מסת סל שפולין לרכים טל6 5זסלbK~ 0 01סעייג ל0לענש חגי. ח4ב)4ח(
 נהמנמ צילן 7קל6 עאי b)'b צילן וכס"ק 3עכילת6, וריס זוז נטפיס כסקלין ומן 6ותסיקרינו

 ; מס( והג'ל 0א עקךס סף6 לעג'ש )ע" קעייכי קר6 עמר מעסם ינתגש0 עא7 ו6יכ6 דיירי,יי
 ההליס כעו ע6נ*ען(, ~'tlDtD טעסס סל כקיים עבין סו6 יקורו עיקר חנ למק 7לכעליויע

onxn,סנ5 וסקלנן טעחס, יעי ססס עונים שש על סוכם ועש כסכורי ויכעו ויחנו וחהגיס 
 וכרינו י ניריס עח2רין כינס יי4רקו7ש , טס עמייטנמ 6ינף4 ורעמי סעס. על נקרע ~cSbbנשים
 סנדל עם גס וענוכ0, *לס יוס 6נל סעסס יום סיס ול5 עמל, לס' חג מעגל נעעסס קל66ר4לן
 בעיקר גאל לכן סנינר4, טלעי חס י סעתס סלעי כקרט זס גימע, סנטוס סקלנכות עיני סני גיןיס
 סמם" תג י(רגל*ס טלטס וכקלטו עלגי, נלסת כ"ס כי וסקנת' ס5ייסי4 וכעכינו תנ, ססיקה

, 
 י4כ3תכמ, נעיר יסרבל לכל 6לו נזענש ס0ע וס6קימס סקגון PD סקכומ, חג ר4פנועוסחנ

 ומקיפיו, קרון ססוכ6תו ועד עסכט י ס' יופיי כ"כ כקלטו )ולוס הו', נסגיר סעעיס טלסככתוג
 לזפן חיב 6נל לני וביש סו6 ססנינס עקכנן S1)b לכלי סיסל5לי סעוזסל ולפי עועי(,קטבי
 גקף5 5דם וגחנתם 53קיפר4 מי5כל עד היועם וי64לענומ סק2ו%יס מעניש סלוייס מלחנועל
 י(צנל למעסת מעמלת יוס 6ת קכ5 וחסרן 5ער6מן(, נעזעללינער )6ז6עעענקונ5ס, תמנםנסס
 גגי ומנכם לעגויש נשל ססו6 לפי סססת וכן , 13 למס ססנניל וי(5סיפף4 מקנון ע"ס סג,3סס
 למעלס ס6עוכ כל ט וככ% י מנ נסס קתס כק נקרח לכן ונף,. וסככו סו6 ולכף כע"ס076
 )עלפתי, י6כיל0 ל6ו נכלל תנסל 7ל6 ליו 3ת7 לככומיכו תנשל. 4א )ים( וסחגיגס:מפסס
 ססכנ0 6ס לוסל גיא מומק כי 60מל0, עכין עשו pDS1 לצנין סססת7לחן מונת עלינווסל

 כעו , )לייף( וסמט6ס סמלי נכול 6' סולקותי ג' ככללו נטל נטכס כי וכ"ל י מכלימם כם'ששמוכס
 עגו% ונכל כעו , )קיכפס ס6ם %ל כקילס פעים סע6כל נטי סנ' קמר, כסל אסכלותייסנטילו
 כשי6ח2 וטיפ , )יס"כ'לשס( כעססט 0פקפ 6ת וינצלו כעו י )נשטען( ט5ס %ל יעלי סנ'געיס'

 )געניסב%(, שקילס 0סכסל ענין ומא (tos 6ת כשם 5תת ססול*ס כרפס ס5לס0סלטיומ
 ספעפ וכטף ל5נלס, יבויש אהס נוהי י4ס עלשס ססעס מום סעורם גא מרס וי(2ט6ס0סלי
 60ט %5 %0י וע6 בעשי כלמי 15 עיס  קירס נססקק 06 ניגס, מפועל ס5ס תום וכףיהקילס ל5ד" גינו סחי סטנסיל י )נעכיקנ5ל( גטולס וסוף , )ליין( ל%ילס ל4כסיכס 3סס מועלםעליר4ס
 נטל ססלס בועל 6כי זו סגתם ועמ'" ; גענכ6עען( נעקןכס, 4עכיתנ%' לאכילת עהסלגעש
 )ני4עלומך ס' 6ט נס נעלס כעו י4נפפלי על ופעעיס 0סועל, על פעעיס 0עסעסיס לפעלה7ועי4
 ייגעכם על ג"כ ויטעם הכעכען(, מענך טסיך ו5ס י "(  )יעליס מענדו lmb כעו סעונ7 עלסיגעט ע3י וכסלט סכסלף, י4סועל על ע8ו(י )הומחש 063 רעלו 6סל (O'DnD ס7ולק, ס6ס שיי6(

 ל"ע(י לטס 13 תענד ל5 כש(, )ויקבך מענדו גסס לעולס כעו י וועכ7ען( ע5כעןז)7יעכקסנ5ר
 חתיסן, סור6ח2 נ6עמ טלל אמי סויימו סנדל על יורם 6סל ר 6ות 16 6מ עלת טונסתכל
 ענדים פסס פיסיו יענ7ו עלס למלם b'D סץ( )רסמית יעגנו 6סל מגוי Db1 כעו וסנעג7,סעוג7
 ולהקלם וכדמבגעו סכינך על נשכ למלטו וים 0פונ7, על ססוזר למון, 7יסלסון יגשע ססוכיתרגס
 נסגיסכ% 4יכע תפסל ל5 סע6כל על יוכר4 סכוללמ סורחתו לסי גמל טרם וכן נסוןיביאסת
 0נ5ס חיקה oa זס ונלפת עקקען( נעניקעןי )ניכס שוכל על ויהס נל6עען(, קיכען,ע%ען,
 שלד 5ל6 6קול0 לנכס פס6כילס ל0וכומ גחול, נלסון %יחס וניקול י(כשנ 7ס%א וי54גנלל.
 ל'6( )"7 כ6ס ועסלטמ עלמותינו, וכטבע עסית.גמול

~bun 
 ענל qb נדי. גוס:. *סלת זרן

 לנסס כי סכפאפי עעשס עט%יס וס37כיס )למזי(, לך ולד למון 5ל6 נזי סכין גזי, נכללוכנס
 ה"הס(, %עומ י4טס, )ניד גץ (oa )נונ7(י 6ק7 נקה 0ר3ס 7נמס עלי5ומ טסו5 ס5ג7י עלגד
 וטס י סגקהס כ'י כקסמת שוף 5ינמ כל כי , נ7%( )*ין  ועעעי7ס סנוף חלקי 6מ עעינ7ע"ס

טס



מ טנשם"
 עקל, טעים עתני רעענו, שיפונס י(עונ יתמת לטיפוס ענדסם

 עבי ועלותך, 6רן וענגי
 טימן סעעוי טנק עסעמ עעו ועתקכן ישום עם שגז ט0א 60נע0, ערם ענד ונקך16וגורס,
 על %8ככ לאיומו סו6 סוס טיקר6 יי( עיקר כי עעו, נ6ג7 וגלתי לסוס עפל סי061עלהץמ
p~bהתכין המס זס, עס זס סים6יס סני ימסמס מע"כ ע4ו טסוסנענו מיגע עס סעקכיס 
 הם חויי נקרן ע5ף וסו6 0נססניס סעורים נלעיני כעין וענון לנן וכע עין וסוף לנן, נזכזרע
 שלז לייאש כל, ען כלי שש נדי סם גני זס ועלסון )אני(, ימלס וסזנס עסו3מ טעםגו
 וסדי סגי ש'ם גדי תקראו שנסרס, ועכל ס5ע וען מנקל תן ולמלמומו נהגו עויע כקמרסרך
 עין כל כי סיקוס, עין עסקי( יימיר נו מפלט 6ין וסוכ לסגתי סעס לו יט יך כליולד מתעסי
 עלטת 6ענס נכעס. נכונים הגליו , זקן עט0א רך כססתן "וסר ופוג עתוק נסכו עי(נא0ההן

 על גיי סס סגין יכסס כעסעעי ורסל סרס 6ס" onp גדי ס%על עקום כל ק"ש %4יןושלעוד
 00 0ול6ם עיו"כ למי ימכן זס גס וכט"מ ולסל. כפרס נסס כסעס על oa כ"6 7וק6 סרך%ד
 יומר נעים לסיומו ב0ע0 גפר גל כי , ~ODDb סוס עס ועסקתי סנ%ד 60נ01 עשס 6100נדי
 סכי(עס גמכ טנו. י(מיוניוס כסוזן %מסלים 6ליו עוון לסיומו עער לי(2קפל ס6זס סנכ Sbקרול
 ו0כל0 מניסך תעולם לספלים 7Dh. כנסר לסיומו עעו ועס6פז ולסנרי6וי למזקו יהדס נטרעפינ
 טס r~1bs וייאי( יעמקו, ~bS bnS יתוכ6 כפרט 6כילכ6 יל6 כעס כע6ערס הנע, עס נלעענו
 טייתט ימכן ויותל גקס; נין זים נין סס0ווומ סגי4עומ ען בע"ס ען כלל על גס , הולסינכוס, כניי סזק0 ען 0זקס ססרע על יולס י4כל4י ופל מסרסי על סמואו סרנומ סטעוס כספלניי
 כייליס, מרמס ענעולי סנילמ D~D י סריס סמיסס על עטנכ סס ססונס כסו לידסו, עשם נייסס
 סלמס. ען ופריקי( 0םל0 עלסון לגל"( ענין סיאנס )כשלימי( וסל" ומליל מרסס. עןלנסיקת נפלי ונעעס מלמסי ען ומוטלך סעסולם ע"ס סנ0עס ולי על טלפיך( )סנר סגר טסוהיסס
 טיטנר שש ניכעס, ולי נל על גיי סס מונס ככס סרסס. ען וסקתלקו %(תנספסו ch,תן
 כקריו נענוד וכן וטנילי(י סמוך סעניכו %3עי 6ילנ6 גזו עלמת qDn~D1 3ר61ץי ס6סרחפי

 פסס מסיי( מלעי וגן י  גממי'( כל (SD י  ניומ סעיס מילמ עחחק סיס נפסס סכעמוסטמנהס
 ליית כל נקרם ונלשון t(~wa )גפת ניוייס נקלפו סמכיסס ען נ%עס האעמיס וסגכיססמתהס
 ליינעם5רוכס(. כשירשע י 6ויסנעו"לפעטצ י 6ויטנעסס"קענע )7י6 נדי וסכנות י )6הקווער5ען(נעאמ
 נפלסים 06 טס טיוליי כעו חן אמו. בחלב : געפעע ורמל פלס 6פ" נדי יוומיכו בעלוובפיל
 סמוליומ סעולימעל

 )עוספע"
 א .ועסתוש יחד סעס6סייס ספלעייס קנון כל SD נכלל יסעם ככס ,

SDהמלגאפ 6עך, ויעיפי ל(י )מופע כגפן 6עך לגיל, 6עך עס ישפ(י )כניחזק6ל 5מד גזם זס 
 )ונירעיס )סט6עעגענ6סקעח, ימל% כנסס ,כלל עלכניסמך,

 קשמ  ימרנותו 3ם% Db י'"
 יםעמ )5%עעל(, י(עולי7..סתוליומ על נערסית סיוכיי *נ סס וכן נמהש; קסלמ 0ר7שק וכפ?'עולעיסק,
 ניח הצספוויס יס7 די(עמ5ס7יס o53v (ss על כ% נדרך ויפעם )כיויע"1 8סד ו6סע36 סגולי על נמריים יוריי 6ס סס וכן 6גומיו; לניס 6נ, ניס )65עיליע( סעסססס על כללתילך
 כ6ן 08 טס כבי( ישג( )סופסהס תמיך כננומ ר41ן ו%קיךן לך יעכל כי )רעלינ*אקפעכח"גיסעל(,8פ7
 עלימעס

rss) 
vw 2עכל" הכשיניס נלי6ח2ס עגע ננסיגס ימי סעמ6סייס י(עסולומ, סגסעח 

~bD עיכסת לסיופם נעאסיין 
~p9D 

 לסיוסס ועת6סייס עסמתסש יחס ס"ס ונקעכיס נכיס, ועעלת
 , פעלניג7וגנ( )5על6יינינוגני וי(תמם7ה2 0תפנרות סו6 סלמון נעלי Db nwS עלס עיקל כן 7Db.כטת
 ליאשרסמ ססס0 מס עזם 6סל וסתקלנומ, ססמנלוס סהאתו סעיקל מפס לסלם נוסויודחס

 עסרפ ס0ס 076 גגי קלנמ על עפפסס סס תצענו סנים. כהכי לסרס ננירסס עססעסמכרמ
 יאספמס ל(' )כנעשי )מ;"לקעכס58ט( 80ועי4 לכל 9b1D עסספס ויסעס )65ע%יע(י *ס7ויטם
 ינחיל בנמי קנון כל על עסמחס סס יסעפו ומכס ע5רש, עסספמ י'י( "כציי( סעלשי6סר

 0סעש עוף הכלניס סמלנ עסממומ מכנע ח"ו( )כניכעיס )ננעאמ ח2ץ עין כל ועלסנקנייס,
 סל 3סל3 נעסלעכע(, 5י0 ג6עעוגנ, )ויינער עינו: נסלנ 1Db. גסלנ ow ולפ", י64כן03עמ
 ו6ס י(עע6ח2. ב0עומ עעין סלכ ול6פוקי סעי(ורומ סנ0תומ ההרס סגרי, עעץ מסי* נסרסכל

 תיקור עמשי כי יע נמלנש נפר מנטל "ל6 ברור סיומל בסון ממורס *ערס ל6 לעס העיכזיקסם
 2ס סטירותי נישחח ען גסכ לש"* י(עיןכ0, סני(ע0 עעין יינטל סבליי( סתלכס, עןננובא
 סלנ לסומק 0נסעס, ען סתלנ 6ל6 תקול וחיככו א, משי לס קז וכסר נבשל נחלטתסס%
 ס6לס סטטוס כל לכלול וסניי סעפלס, נסעה( עעין 0סלנ יק6 *6י עין ss % חנםסיס,
 06 כמעסי נכלל סיס דנכ'ש נשלי זיקת עכלל סויות סנני לסטיק 5י יזעיק מה bb עייןנגויס, ניסערי גסלנ פסולם נסעס נטר מנמל % לסון קרי 6עד 6ם נם כי לפטר, ל6 טשפענלסון
 עין מסוי ידענו ניי ע*פכס נעם כי סנזגריסי סכעיק כל נו לכלול יכס, לקון ספכ0גסכם

נ0ע0



 פר פגשמא67
 גול , נ'( )מס"ס עופר נקכ* סמים ען רך ולי כי ס6יחול, נגלל q1D1 חש וא פיפססש%

 1ל6 חש מעג bS טסולס גי(עס עעין 17ק6 ססמלנ ,ג"כ ייענו 6עז נחלב ושעכס 7'('הליכיי
 עם עוקכס סכתונ למון כמנחל יוני( ק"ג(, ימולין נסוגים, )ע' פעוי וסו6 טע6ס, כסעסחלנ

 עלס כי יוטס, כע"מ זס, געירה כמלב נוולת סקסוק עקום סיס תע %. עכל ע"ע לנוסעקונל
tssn6סו W"D על ערלמוי גמל ססלעיסי זנם נקר כפעל ונקעיכחמס ו7ועי', חכם 737 נקר כער 
 חביריו כל וכן: כלכ"י, כקן ויזק נמת"ח: סלע"7 גמלנ חלנ ען לוער י6וי סיס וככס *פסיי7נל

 עגלן נחלב גסל לו)חור/ז ob ים לע"ד כנ"ל סקסו ולכן:- סעני(ג, על פל5 5רוייס כולס%רוים
 עמתני( בלתי חלנ מעלת ונעמני , סו6 חלנ זלסון 1Dh סל Ima פירומן 8עו נחלב 7לע6 י67קול

 כתרס ולזקת סענסגי על סל6 סנליס סגל דרך על סכמתעך לועל טפסר סעקכ*, 3כלנסעיכותו
 כל על וחזרו למחשיכו, 3יי ופלו 3מל3,:-..וסקלו סעקורס Sb סמלוגו למכריע כיי ח"י נהלנמסורס
 TnWS %ן מולס, *חרס כעול סירך לפי זס, מירום סוגל גלמי תנכל ל5 סעסעעות ומעלוי(5יייס
 סעקל6י מכל ונעוכלת למעוך טוס סו* סוען למון חלנ כי זס לכל זקוקים %ו 5ין לעקי6 06ים

 )ינליס כליות OD SSn 65ן וחלנ נקר חע6ת כעו נקעיכוהו מלנ לעולס עסקם ענין סו6ומסר
 ' ע)3ותיסס וימני יסרסס 6לסיי(ס.-..6ל6 ועם דלית למס יכלות ולאלציהם.:-..ל* ~הם )לב( :ל"3(
 סל5 עליסס קנלו ob 6גל גלימי לסס יכרות ל6 6לסיסס rb עו73יס 3עו7ס כי למברוישונס
 ן )רם"י( *סר גלפון )נמעמין כי 6לו סרי תעבוד. כי )לג( )רעודן(: לקייעס רם5י ע"זלענוד

 מענש כי לי קותך יחפירו פן לעוקם לך יסים כי ג6ר5ך יהנו ל* סכמונ סיעור 5נל ככוןאעו
 73רכיסס לי הוסג ימפי6ו פן ולעכטול לעוקם לך יסיס 63ר5ך יסינחס כי וסטעס 6לסיסס.6מ

 *ין 6ענס ; )רענ"ן( נכך ויסי6וך יפתוך כי 6לסיסס 5מ תעני כי , סגמחתות וגעלילומססרעיס
 נ6ל5ך יפנו ל6 , סו6 כך סכמוכ טטעור מירוסו D~a' סוסי סערות עס עחכיס ספעעיס סגממקיר
 6ליייי(ס, נעלת ס6מנמ לקי סיס %סיסס' 5מ חענו7 כי 4 הותך יחטיפו מן לעוקם' לך יסיסגי
 ס5זסרס ססי5 , ל6לסיסס ול6 לסס ל5 נרים יכרות טל5 כעס לתת סנ6 ויתכן לי; כעלסל5

 יחטיבו פן כברן( לסחיומס גרית לסס יכרות )סל5 נ5ר5ך ימנו ל6 ובער  סקויה' נפקוקסנזכרמ
lmh6לסיססי 6ת תענוד כי לסנימס( גלית תכרות ל6 ל5לסיסס ונס סכסחתות. )ג7לכיסס לי 
 ob 6ף סעתיס, סע5ניס 6ת יקימו ob ר6ו" יומל ססי6 סמסס6 וזיוע לינר טעס ימתוסוייף

 לזכר 16 לנוי 06 וסע5נות סמסעיס 3קיוס רפ סכין 3ל33ס טיחם13 וכמסר עו73יכס, 6מ"73י
 עענו, לסמובר סקמס 6דס 3כי ירך פל מכמון כעוקם כעו כלוער לעוקטי לך יסיס כי 51ערל73י

 חדלי 6ל  יולית ולגלי' 6מלי', לסטותרי יקלס כפס מיימ עיכיגו לנני תעיד סע5ף' טע"ז מוע3מכן
 כי ע5ער ולגעתי )לע"י(. סל*וי 3עקועו ט*מגח 6"כ 631 רע יכקי( ל5 עעסס מרגיל וכל יעות
 דרכי כי פייס סל*  חסי נ"נ, עלות מס ס"ס על לק ס6ליליס על עוקנ סיגו לעוקס לךיסיס
 יטלטל 73מ נכגק סיסים סעכו"ס על סחעילס hS פלוסי גתיגותיס וכל גועם דרכי  מססתורס
 סמנלס וקיום nl.~Sb %י6ת כגון סכליוס עלות סכללס נ"ני עלוס ס3ע ע4ו לקיל לקכולס,

 כגל סו5 טס י(ני( וקמיו, טים  נין לדק פטפי  פפוס  בספיומ,  ותטוס ~irak  ען נליטוק  סעדינימי
 ס5זסרוס ען ולעד 65 פוג, כל 6מו ולגעול ולסמיותו לחולו 6ז מייניס ובנו ססלס, ס76ס3נ7ל
 לסק7יס תחככי( נסעריך 6טל לגר עעך, ומי ס6ונרס מועג, לגל לסיטי3 ממורס מסזסירמנוסרנומ
 נקדנך יסג עעך תורס בערי( נ"נ ע%מ ס%נע כל עליו סעקנל SDI לנכריי לעכירת לגרכתינס

 מ"ג, עוות ססנע כל S3'p כסל* בעכס , ע"ח( ונגחין א"י, נעיז לכ"ע יפליגי כרנכן)יסילכת6
 ים13 ל6 כ6ן, 6על 6לס על tr"D סלחקמ וסיב ימשיל  730ת סל6םית ספכס רק קינל סל166

 עי(ס, סלוסייס ילמיקונו גופני p'e עילס סיתעסך נ7נליס 06 כי לי, טותן יקעי6ו מןנ6י5ך
 סעסתילת ס6לסימ וסמולי( סליחוק, כמכלים לסמלמק סעסל5וי כמסי, ספקך עי(ס כעתילי ל37ליסגךו

Db1t~)עמברמס לכו יגיע סל6 יכרטס ע7% עעע"ז 6ותגו סרחיקי( סגזקין, ען ונטעילסס מגסס 
 י כ"ג עלות סם ס5ר סמקת גס qb 5ליליס, גענו7ת כלאסי סמסT1S3 7 ל5 נפסי' ספחתסוס
9Wb16לסיסס" 5ת תעגם "כי וקער אומס, יפרפ ובח"כ ליא *ומך יחטיאו "פן כלל  ירך תמלס 
 "כי וסוקיף המריס. D'i~lb *מלי ללכמ סכלם עורון נמכלית סקועים עדן עמס סיוסניס ימיו05
 ולצווו עולס סל יסייו נעליים ויונו סכלומס  שסיגת סיוסניס נגעיו 5ס גס לעוקס" לךיימס
 נעלט גס ל"ג, ע5ומ סם ס% סעור לנלי ססכלומ גטגורי סוכו עין 06 6ך עע68י ולסתכמקהותו

 סערתי(: 6ת יחרז עי(ס כים 6טל סבול סיס י"ס תם ולסכםילך, ולבוקס nDS לך לסיוםיוכלו
 ניתרו עעכילמ5 רס"י( )ל'כ ס7גרומ עטלמ קולס כבעלס זו פלסם אמר. משה ואל )א(כד

 יום ועתר רניעי, יום זס מיוסי וקיטמס סעס Sb לך הטס Sb ס' ויפעלפ'
צקת עזני וינן נעוקל ויסכם סגיעל עזנח ונגס נגוקל ססכיס מכעיסיי עעס עסס ועס וכו'קעיסי



נח בסשטת
 0עס 63זני ויקטר סככתו קפל ויקם וני וטלפי עולס עליו וסקרינ תצח גני( וגו' 0סכתמת

 ומב"מ פיסיי ס%יוו פ%מ %פל ר' כ6ןי עי נתכסית פמחלס כי63"6 63ציר(ס קר6 ועמיכןהי
 עסו ממכין (DSDD 6ומל כגי , כולן ספוחן כל ומעל ונפלף( 3פ5ליס סנטרו ועבות נס נניט%סוו
 וסוף וקללומי ו3ככח2 וי3לומ וסמיטיס וגו' סדך D~tb טנש מם לסח סנמ 19bk וסגמס6ופר
 סקג)ו סלבס כית עלעו, 6גו עקגלין כעלו וי4צלומ, וייעטסטח ס0וקיס 6לס כוויל עסוסעכין
 סרי למס 6מל 0עס על ויזלוק סיס 6ת מפס ויקס טכ6על , סעס על וזכק סרס נעלעליכן
 3ו טופר יסויט 3ר' יופי ל' נולן. %ה עליכם וקגלו 163 פסל. ומעוהיס עכוניס קסדתן6מס
 וסריס %ש שוס סו5 כלאי ראי ט5על גיוס 3ו עלת 0פכילת5. -עכיע ספעסיס, סל נעמוכיוס

 מוכס, עמן קורס כהמרס זו ס' דינרי סנפי 1fbb אר"י רע מ4ג ול6 טי3רומ, עטינוטכ6פלו
 וקמלת ומלעיס עולומ וסקל3מ סח3מ נכין נס תנפי 7ל6ייך יום, נפקס עסיסו מ4ג 3ש66ל5

 תוכם, עתן טוס נססי זס כל געטס נכ"י ולכ"י , מפיסי סיוט סכל סיס יכעס ק4ט ובנליתספי
 יוס סל הנוקל סייגו מונסי ויגן נשקל, יטכס סך ולל"י ויכיס סינרומ, עמרת קולסולעולס
 5טר פסלי נשי ילר"י עה ויל05 סנוקלי נסיוס ססליסי גיוס וימי כקמל עליו 6טל תולםפסן
 נעטי( % ינד 5סר כל וימעכו ועי )ש קר* 6על עליו 6סל סגנית קפל Db 63זניי(ס,קר6
 סעס מנלי Db פסס ויני כף( יאק )3ייסלו קל6 6על ועליו ס', 6ל מפס סטיר זס o'mbn יוכטפע
 כ6ןי ט5על עי( לעלעו סו6 סענןי נענ סליך נ5 סכי סכם בממלתי סם טנ6מל עם כי ס',6ל
Sb1ג4 5גכי 0ג0 נפ' נעכילת5 ס6על ערע6 גן כ"6 יעץ וסיט וגו', ס % עלס 6מי עמס 
 לטפל יסל6ל שפרו פס 16 ליסל6ל לקמל מפקוס 6פל עס וכי י פסס ויני הו' סערן 3עכקליך
 עוכטין עליכס 5מס עקנליס 06 ליחס 9Db לעסי ויסמל פסס וי63 סג6פל פסוך 5ל6 'לפקוס
 ע"מ  קורס  ן פ'  פניני טבל רגומים כל טדעמ לבי ילי עכ"פ ער3רעו. פת53ריס וסר3ריסעע. י נתבסס  פונסין וקולו פורענומי פליכט פקגלים  5סס יורי ל5ו ו5ס סכר עקגליס onb סרינטע0ס
 מכעת חיכי על mgwn ואפתית רעולות כי נעליל יכעס ספקר6 לטון על נסכיל Ob1שפריי;
 ס63יס י(ע6פליס נכל מלטון עססט  ילעגו כ3ל כי 6פל", תסס "אל קר9Wb1 6 עמס ומא יסלמון

 עגל נקש וסוט ויומיי(ס, וילך ויקס וידגל ויחמל כעו לעגלי עמיי סעספך נלעסו וי"וOD עמיי נפעל י(כתוניס יטפסו 6ז סעכיניס, סז7ענות כפי 51סול נקייעל( סקדול גטמלו 91DPע"י
 ססימל עכין קורס ונסמן ייסיר 6סל עכין לספל ילעס כחסל 6עגס י )6יעפעלפעקעוס(סעקויל
 ענר כקרח וסות מפעל, 6ל ססס גקדיממ ולעולס לגד, ענר- נמעל סעקל5ות יתעסו 5זלמכיוי

 )וכגל 5גיפלך 6ת סריחה קוים טסי' טרי( 6ת סק7 י כעוז , )פלוקקוו5מפעלפעקטושסמוקדס
 סob 4 , סוס סטיון מכלל DS~ , לעמו( נסן ניעקד ו03וליומ , ידע וס75ס גנכ5מית ע"זסעילומי
 3ע3ל עלס, 6"ע וימעל לופל רמוי סי' סםדלי על סלפכ" פ' 6פר אפרר( מלפגינו ספרססענין

 6פר פסס ו6ל ס5מרי ואריספקו7ר,
~3DS 

 טקופל יתבכין קהס ס" יכעכעו ייעיכן ספוקים,
 נמעכי( זו ש מענין מהער לסר6נ"ע טעייתי לפי 3זי( 50ככתי מיל.  וכיעס פ"מ ק4יס וסוטלפניו
 פ0טינ ע4ו וקפל סלע3"ן. ל37כיו ושתכיס ע"ת, 5סר ס* זס וכל י טלפגי' פלסיוס ס7ל5סל
 ע"מ קורס סס" ס6ערו יט 7373 סנחלקו כמכילתה וראימי , Y'r1 סימורן כ' י3ייו ונסוף ילר6ומ
 וכ"י י ספ%מ כל עליכס וקנלו 1613 ופחר ומגופים ממוקיס קפולים onb סלי לסס אמלגמעיטי
 מיום גו כלותר ספעטיסי כל געסו כיוס נו טופרככ"י

~ebi 
 סעס סמול סל סעעסיס נעטו מ'א

 לפכם לרפ3"ן סככימו פי ידעתי ול6 עכ"ד. כסלכסי ס5על סופעיס ולוס סנליס, שפיוכתינמ
 (ew 13 לפלט מקתנל ויותל , תנסי bb~1 נר"י ר"י a'SD7 ולופל ע"מ 6חר על 61 י נ 13עלם
 ספעטים כל כעטו מפיטי יניוס מכהי הידך ע"ס וכלפי סדנלומ, עסלמ 6ונילמ וקוים מאסכיוס
 ג5ו ועמס סעעסיס כל נעמו גיוס נו ר(ו5 6על סע5ההי 6ת עליכס וקנלו 1613 )61ל לססוהפר
 דל7כליו וקעי לס"י פילוס על עוי טען וסלע3"ן למעלס. ספירסתי וכמו סעבומ 6מ עליכסוקנלו
 ומגלגלו גס נכי הצטוו עלות סיעו סעטפטיס כל ו6מ ס' יחלי כל 6ת לעס ויפסל קל6 67מרפס
 , 70טומ סיגיך נעי 6ל6 ויקמל '1Wb ול6 י 6אס וידעו טמעו כ3ל כי נכון זס והין י נפרסלסס
 לק נופל 6ינט סמור לעין כי שלטון כעלי המרו כ3ל כי בימוי וס6עמ r~D, סכ6"ס מסינוכגל
 סלפל'ן מפען ער( וכן לפ"ז; וסעטכתס שיגריס ססמלמלומ ממספר סעוגס סענרטי עפססעל
 3סירום נלם ית' ממורס נוסן כי טעגסי זס 5ין כםדלןי 0163 ססרטיות 5ין ילגריו רם-י פיכוטעל
 גסמ6ס7ות כסיוגן ו5ס ספוקיס. ענר ססו9Db 6, פסס ו6ל 3עחטי זו פ' טל עקועס כ6ןטלין
 ממולח טגתלס ירפס סינרומ, עמרת עס סנימרו סעכן נענ Sb'1 .ג6 הנכי סכי( מרסס עס זופ'

 סדגריס לקיכ לאס וכנן לנד, עסס OD ים גינו משת קו7ס טס" סד3וריס ימלו 3פ'לאיי
 וכז3תיס ויגיעי סס"6 כפו סנכוכומ סס נ"*. נעיי את 0י : עא קרס יסרבל עס עטםטעטס

קיאו



 פהצחצח68
א ומדחשחאש 3מה. % סיס גרא י פתל 06 א %ש)יי1 מ ס ש  3מה 
 יש1 % מ יחם  יאת, כצש ים ר"מ Db 1% י6 צוי S~b' שא דישחשל
wswDmDD3 DDSD כסרי 5ו לקר3כה2ן 0שיקדטקם סם כ ס3סדס פשי יק ז*טי סין % מ 
 ט*צכו y)DO תינסי וסקחסש 3פס סכ3סרקם וסם ס59י 9פס טפפו ט% יטמין נסורי3א.נ2שי
 נפלי יחס יס" לדבריו )רפנ'4.  כלצין ריס  IWS 5סי 9פס מפעו טל5 עקל 53ההפפיוז
 סקטור 6מ סענעל סענעל כעו לכע, עו3  3ין יויפ q~D לדאו פס" לסגי( נעל הספלכפת
 טענתו עפפס"י נעבי עלס לסומי 6ין ולפעמי %מס; hb ס' הכפל עפנין הצ6 ממשתן,ק

  75וני 3130 6טכסעטכפ
 60יטי 610 0נכנ7 סס7כ0 3על נעכ, יקכ6 עעכם כל כי )ליי3ם6נע(,

 כוכים, 3בס 0רש איום a~o 6ם סקרך ונעו  ל(,  )פש3 כעכו נמזי כעו נפלי ,יקש לווספמכמ
 וסס לעטץשי 0' % סמם"ם ונפרום סרס "צ( gw  ףממ ט % סמטש מהצרם פסאמיט
 קר6 כסס קיעי, למעמך כיס(, )מקס לי לסשפ מכנוס כי DtUDS ,wobb לעטכם ,מ6ל משנק
 כ6ן נס תמס hbO עם שנס סקיס, נעטיומ עפכתיס לי(יימס נפכיי 3טס 0נסכומ Dbכ6ן
 סע3ויס 6ל ט וכמחמן שרטוניי ע3תי4 ליחס סקיי( בקיע 3סעיסי טמא סא 3עס כי כמפס,נסס
pSכלל ככיר 6פכ י "'6( )מופע ו03016י יפל% געל מ כפנון , נעכ* סח קכ6ס w~ho טיפי46ם 

 כ6ן ועי י3ר6מיי2 הברכת. ספר )ו( גער: 3טס סא*מ ס3סיני4 על 0', 3פל%39Deo 0פשס
 3כימ 30כימ1מי כל סחתה ט3ו ס3לימי מפכ (~PDb פסל וקרט -WD)t ג"פ עעמלמ6)כס"
 ס' טנ"% ושפי ויעקץ; יפסק עס.36כסס טכסת וגלים שקלסי נרימומ יצ 0ענ%, 6צינס

  פלסת 3פל( כגילים  3רי5ס טס כי ססס5הג(, 7על )3וך הנכיש סמל כעו סנממ, מפר%3יפ
 י לסיומיו 6ע 0הת עכין פריות, 3ר" סיו'י,ולועל על DWD q~Sh1 ולי(סיל ס6ל"ף ל0סמיכלקשרו
 6עך עם יס( )יסזק6ל סכתכם לצי06:.'יק5ל עטם כעו 3כ", ומדכי 3כי 6כי 3כמעיסיוככיווצו
t~ssbsn 3( )יטע" כיון גת ט3" ען וכעשב 0גקגף4, ס"6 נעקום ושלשף ס*ל"ף, 3עקוס מיי" 
 לטון וסוט 3כימ, 3כ" ען כבעל ככס כאע(, )3עי3ל 3נפכ7 נטוית וסכומיו סשס(י נמסליסספית
 מעלסי Dhn5 נענין סטממלש טשממהנ( יעל )טך 30רי06 ספל סנכימ ספל ועפם3כי6ס,
 ידופלמו, עשס כ"תפכ כלוגקכ6

 א ל( .)ונתמין וכימו Db לכס ויני ע"פ ס'( )ל סזימ 3ע7כט ולי
 על וכסרט ע37ס6 על חרק העם. ע4 והרוק )ח( עולס: טל 3ליימו מסלם b1% גרפיםספו
 גגייי4ס, על ל6 לסניסס כלועל סעס כנגז סעס על הרוק פעיכטי וים ויניע, tD~llb כ'שעע6י
 5ער, סנכיל  ורונו נפשי רקיפ  6כג7 פמירסו מעש כקיע סכי על מכן על ישסף q1Dוכן
 סכמונ קל6 נגייסס מעל 070 כתם וסאו נ7ס, מקנא עס 3נריו2 טיכנסו כיי עליסס סיםמזם
 כספ69ו לכן סק3שס, סל ננחתו הנכנסו D1b1 עהמ ליס וס" גי% תנד ליס עד מס" לפיעיי
 מסיו סגגיים 5ח2ן שלנסם סינריו כלופל מפליך סניך מורד לסם 5תר  סנפם על וענפו3ענל
 ס3ליו2 7ס עליסס ס0לק אגייס  6ח2ן סורג, לסר פונס יס 3מי וימנללו סטיר חסו לא'פדי
 בייתי יותמי 4לי ונף. כמעשה רנל(ו ותתת )י( : )לניס( ו23יי(ס סק3'ש 3ין ו6ומ עיומטסיו
 כל כעכס תכליבי לנלי כגמעם טועני עכל סעכועס , ימ' עליו במניס 60לס שנכיס טליןלהצל

 Db~1SD נכפל %סר ס6לסק2, לפסיס נכו 5פר ס5לס סככנריס ס%סיס פל עות  סוסמעלעל

 3טם נקזה* סזס סמסטר וסולק סמני, Sb  צפרך וסנ3זס סיפל  מסמון tSDnn pinm קלוספנמפמ פליי כסלק תפסן סגוף  מסונר ל6יה2ו o~bc כי נסויי  שרכל: יוסי 1bP1 Db דקלך3הטי'
 ממם 5פר כפקוס SD לס1ח2 יתז נססר  כלטון 5על % 26וי plp)n 'DDD1 סכויי ונהימסם,
 מלק וצא ו3פ5פו, 13 5סר  סמסמון SD PSD ויגרס talb, 3פש3 5פר 5נל 9Db tra7לגליו
 ככף טס לדצמי סקי סין סטופר רנליו ומס  חייליי נידליבפל 5תספלפל,  )עיין ט63יםלנטפי
 רועפינו וגס o~mDe, בינ פסלתם  לך ונמתי פשר )5ירפפנפ5ל~פ(י כפיתום כפיתום מסתקספל
 וקא נמרס, עע4ס מסיו בפכו i1)SD מקומי ob 'על כי טליית, כלטון י(2ה0 עיף Dbכמ

 סשנ שד תן כמוככב, וי(ם0לכמי 36ומי' ותימכו 6סל סכוךי וימועך וכענין סעסס3ומ,0מסלפמ

 פלנלים ע6ץ סמלצנו עז פכ6ן זז 26י 6של אי למון 0עססנומ בלוך פעעי על כדל*ע*
 ופא obb", 3קן % מלך כצל לנלך מעול ~rns 6על א טעענין 4על וקכו3 3טהכ(י)ע'ש

 לכ"כ מפייס נפט שפר )ע' סמפל0 3עמ פלינוס נעייר עיגבו עסקיכומלסמסער
~bbbll 

 סוף
 ל0מויע ככב" 63כז  סגולך פקים כפו פללם, עשד 0ס יקלס נפניכיס לגל סטם 9DDb1 ב'(ןטעל

 עכגל 3מס יקרן 6פלמ עייכס עעיני סנעלעיס וסעונ6יס סע6%ש וסע9עוניס 0עססההסולי(נצלח2
 סנפלש ננתאום פרלוד לתסכל סזוכס ס5ש נכס  געס5ענ?טנע1י9%ע?(')6ף,מקתים56סערי

 ל0615 גו 6טל אסכן מטס 6ם יילעס, 5"ד פס ספקיך ש5ר וסנט  הפנקס(, גכגלי D"Dסוקס י ונמיי סזיסים, סר פל רגלי  ופ25י פ' ספוגים לפ' יס נטם יסוקר ידם 3כי ט5רלספגם
סילסש



גש פדשמות
 0נמל6 לסחתכלחם טזכו עד עעלס תעלס יהלומנית רעיה:ותיי(ס י(ת0לכות ע"מ רנליוי נמם60לסית
 סע21ל*ם סל ותגמעי י(תהצלי יבלס 0תסמו7י סתלק רגליו, ומחת מפרו וטעם מי; כל פעץכנעלס

 ע6י, עי ועסוי(ל עזוכך ס" מופריומס מלק ר"ל וגו', וכע"ס תסמיל כלבנת סי' ייפלס,וסעקמכליס
 כי ויע ; מלט ס' גמלי וכטעם יס', עליו סו"ו ככוי ן כזעת וכמלעס נדולס לססגס זכו, זוולכונס
 ואזלין תרגומו עמקךי לתקור לסריס כי עקנ, למון שקירין ענין על פנס מויל כלמוןגס

 סיטרת למי בפי. אציליי וא4 )ש( סעססטת: סתסלכות עטן נ? וסו* tb1VW ניעופעקנץ
 סכו"מו ע5י ימסכנו ססל6פון י יסלסל 6ל0י ונין ס', עולס קלסי מ6ר כין ,ססנ7ל סעסנמספן

 לסחיסי לו6" טנין שבניל ספג*ריס ען סכודע למי וכן לימר*ל, י(פיוסימ טנסל*ס סכמיתטצסנס %י ימ6ככו וסטני סטנעיק, ססכסגס סימנס ימי לכולם כי , תגל יומני כל 3ר( יפמוו 6מרסטבעימ
 י(6סרוכיס, נגידים ען יותל Tbn עליוגס נעירתו( שסק 43 סימי( פף4ענסס י(ר6טעיס כנרקיסכי

 סס5ס' פתח עעכין ססו6 ושסל מוזים, כטס יקרצו ס6מרוניס ונני6יס לי6יס, 3פסיקרצו
 כי  ליעמי ירסס עם, נםיעול )נעטר*כקי( פוגנלס סימם ססמגמכ4 ול'ל סגכולי על יורם6מל
 למסיגו מזכו ראל יסר*לי מלסי .6ס וירדו למון למס, ס7ווציס 061רן עמס על סכמונ מעייכ6ן
 6ל תעכס יצטנע; עיככי ור(כסל*ס 0גםימ ססני(גס וסיט , יכונס יסלסל *לין נטם *מל זונעים
'Sebככ"י % Sb לזל ירוי מלס ל6 סר*טוכיס, עפ7כגמ וי(צוסרטיס סעונ7ליס bS כת לידס נתן 
 ננני6ים, סבליי ס' יד עלי סימס כפו )ידו , וסנפל06 סכקימ יפתגמו ירך לטסעו 0כגו6ססמגמ
 סכנו*ס. מ" י(0זקס מיי ולכל נני6י6, נס סליקו 1ל6 מלגועו כ'( )עיכס ,י7יס 1SD 03ול6

 Sb מ6כ וסוט ייי, 6מ ככרסמי נו6כ6 ועפ"מ זו. ס' ע'ם ננו6ס, לוס ייו ניכ מ" ללינקונעניי
 י ויסוו לפת נסס 6על ולזם סטנעיתי ס0נסנס גירך לסמינו כ'" זכו 1ל6 סנט*ס(,  ופירגמכס
 יסרבל, 6ל0י ול6 לנד כלסיס סם כע* כ6ל1Wb 0 ל6 וגס נר*טתיס, מנקמל כעו וילקוול6

 סענו6ל ע"י רג4וי ותמת 63ערו סנסימי 0פר*ס ר6יימס וקנם טעם נר6טוניס מנתן עסוככני
 לק לססגמס טעס ס6מלוניס נבלס גס נמן י )נחענתס וטייר וחועליוסס גוסס והכוך , עק7ס3עס

 גץכז חעריומס בחיגת ע7יין נ1ככט סל6 ר"ל ויסתו, ויתכלו ו6על, 0כ*סוגס נעיך 0קפגר(0על06
 Dh וסלם , )ס0"ם( י7ו סלח נחוי לעונם, גס י7ו סלח למון ועורגו ית'; עעגו ס0גטעי4לסטייק וכיי עלי5ס ענד סגום6 מוער מ5ד לודר סר5יט פס 101 תמסמס; 3ע6כל ססזנרי 6ל עוד503טככס

 ע4ה )יב( : 3'( )יחזקאל 6לי סלומס יד ומגס , קונ"7( )מסלים ע)נכוס ידך סלח , טשו( )פ"נידו
 לך כעו , ויץ ע"י לעמיי סגסמך עגל רק עומלט לווי *מל תומלט לווי ינbS 6 ריכול עלאלי.
 חסל %ווי נ6 וכקן י עיפר 6ין כעקומות וכן כ"ז(י )הקל6 ו6עימ דבל , ט"( ג' )לעיל'ו6קפמ
 מורר( וסיקוס סככתכ, מורר( וסתורם שון, נסס סר6נ"ע מירום והמצוה. והתורה : וסי עלס5פי,

טכסיסי
 ורומזי"

 נמכירסל'י וכש ס'( )3לכומ ארז"ל וסי6 0"7. עססיטס b"D נתנוטו וכ"כ ונילוסס  ויוסעפן  11יט1י מוכר(  וי תורס י(0זקס, ליד מנורו נסק7עמ סלע3'ח וכ"כ חסי י(לפנשן
 11 *וכ , מ3ע"מ מורס 11 פ5ו0 %ר ומורס עלוס גר כי 3'( 7י"י )7סאר כלקוסים וכן עי()טעיני
 פרום ענין עלוס גסס יונן טוסן 63יזס לגו סני6ל סעמנליס פן %מד מקימי 1ל6 טנכסנ.פורס
 טמרי וג'ל י ממורס וגילור סירוס ל6 וס6ז0רס סטווי כעסעעוי עניכו סעקופומ ונכל , ממוכריוני5וכ
 %י כי ט' %ס , ט( )לעמית נ6 ס6 6נ6 כפו ליס, נתי עס b"S נמי ושתלסטם לרובטע1%5
 460ף נתעורת 00"6 נעלי ע"י ונ6 חליו סע5י6ו ען סזעכסי עגין פ% מסרסו נ'( )ס"3ם*ול ביי ספ5יתיך ול6 ל"ג(י )7נריס קים פלגנות ו*מ0 )ימעל(, נקר *ת6 ' קס"ז( )מרסיסענדך
 וסמוי רנים נלסון י"ע( )יסעי' למגי הקריס 76מח וסימם מן טכ6על וכתו נשע(, כלס )ע'יםנס"6
 סטלעו לאב( )*יוג יכסס פנל וגוס וכן ' 3סס"ס( סם )ערס"י קהוי ק5ס וען ,ל(י )טס"מלקלע
~eOaסועכס לפי"ז וס6ל"ף י עי6 פסרע פיס סס ככס , טס נ"ב מליט כב"ס 13"1 %וערת וס6ל"ף 
 פ65 פיס שרי כעו טעיון, ססמ7לומ ע"י עמקר וסמנת %י*מ על ג"כ יורט ש% וס"מגוי"ו,
 ומתנעי(  מריש ססגמ פעולם 6לס 3כל לסנונן  ירטין ע%מס ל* מע%, 6ל0 ססקל'תכמסי

 SD ויגורס סעומסטי סס סו6 ונ65י עמרם ט6עור לסי סעקסעף עלוס סס ככס)געגריי5ען(,
 מפל ותספר קמום; מתער וניתור נורים על 7נריס מנכס וחייכו נעגכיף(, )7ער סגסגתענין
 כעו כלאריסי ט6יס שמוניי ונטפקמס הוויי לסון נטס ססוזכר עקר"וס כפט סונגומ ,וכווט
 סעטוס על ישי( 6סר ס' ע%מ 11DS 706 נע*פר ס0זכיר סריס נפלס ומ6% "נ(, הסס סיוםישוך 6פי 6סל YnlpD1 0' ע15ח 6ת לסעור ל( )37ריס *תכס עמוס הנכי *סר ס' ע%מ 5תלסעור
  נשוסע י(כמינ לסון וכן י סמינר עסס על עוסנ מא שכס עמס %כי 6סר ולמון ' סטאוסול
 עניי, פסס 5וך 6סר מתורס ככל לעסומ לספור ע76 וצען תזק רק וגף 'Dalo 6ל טויקר*
 עקופומ כנם% סורקתו 6ין מכי' כחלק נסס תאוזכר 5וס ממעל לגמל כרקס כללס נפקריומ0נס

ס5ווי



 כרשמות69
 ; עכוונס תוכן לכס 1ע3*ל עפלם *עי קטי וליל הנאי, סמירה עוץ ל'6 ויאביס,עצי
 סמתנרא על גס ע%%8 15 סלם כי וסו*, 6מל גירך עיוס נטם טנעיפ מולס ענין לסכיןותמטר

 6ל וקו . סמלי 6ל מנוכ לס"ק טריפ כ"ס( )שעא לקו קו % % כעז ימי, שליס סכיוסת6סיחם
 % לעלת עמיעס זו כיצר*ס 15 עלס ים" ולמיז י וכמיחס 3קרי*ס לילמס מלינוי 3תסלמ כעוקו

q1Yns91פעי יתו וסתקטרומס כמרסיס סלקש  סמ706ומ 16 *סר-ערס נגדשי היו  pnb pfD1  וייכנס וישתלש, סטנלש *גהוס סירס י ארמיס פן לס מסלו טל כעו י %סרס כ"כ ימפתחוסל6 עי 
 גט6ל סוכת וחס , )גיכיען( י70 ו*סוריס קסוריס סדנו , %מש ons5 ע5ה כויל, ניחליעזם

 למ"ת( ל )וימי נעכילסנ"י 6עלו , נכין, 6מ ~וומ יעקב ויכל סערפפליכטוכנ(,)סעל3יכ7ליכקייי, לעסותיי %י' ס%ס מתקטרות 0יונ על לסורומ , ועטסכיו ס' סקי כלל על ע5וס טסעקווצומ
 , D1nDS וטלק לעסות נאונו מסטי עטנעו ט76ס כי בסיסי blapn~i סכינת* לגני לק7סקי7
 עלוס טס למפז וים" t1WDat1 סי תקי 03גלי וכשותר קטור רתוכו כקלו וסרי מענעסוושמוריד
 למון ישערו סמוכו על *סל , כמסו( על 6קל 9pbl )ען  73רז"ל סיריל *קור למס גסור6תויחמס
 )6וגנע: נססו כטות לעטומ הוכל ל5הו ע6סר קטר סותר זס י73נר ' 6ונעכלוינולפערפמליכטעע, י )5עלכה7ען החוכו כחס% עטומ לגלמי וכשוקל קטול ס76ס זס ט73נר י שמוריס( עמיר )עעכיןאותר
 י ולעשי Sb טיוליו סגנון ניסק סעסונל 5וס פעל נין 6סל S7)D לנו ע* ו%זס י עללוינט(נוכ7עןי
כעו

~Db) 
 סעתונר כי , 5"ע ס' 5וס 6מ, ססעול גקיען סעמונר %ס ונין ליכסן ועו 6")נ, ס' 5וס

 IW1PJ וסעמוגר )נע5עסל(י ס%ווס עמי ס5ווי י3ר י5י*מ ססועל, נ3מיכס סו6 סגנ"םגיסם
 גע: ספליכע לול ט37ל 6מ לקיש סתקטלומו לתיוג ס76ס, וסו6 סכמעל נג0יכמ מאממעול
 ל6 מעולס כל ז'( )ברכות י86לו כי נישאל עלוי וסת*ח7ומ י(מחנרומ ענין על 15 ולמון ,ע6כט(
 5וומ6 ל( )3אק וכעלו 3םיע6, יבואן לחיק* 6ר0ן כ"מ( )סוכך ולעלו לוס, לקוות *ל6גבר*
 טס נועל *ייכ ונוכל 6נסליע0ען(י )6כס6גגען, וסת*מ7ות סתמ3לות לטין וכולס קגליסי7מלס
 ס3*יס ס37ליס זס כטס לקרו* סרגילין וכעו סע5ע(, )6נס*גגי עחנלת עכין ג"כ סורחתועמוס
 סנעייס סמורף4 ככס מספר, גוף מוך 3ק5רהן סע7ו3ריס מענינים ל53ר ספר וסתיעמ סיום6מר
 ועל משכוססי ולניס נכעומס סעעטיס ערער" לגער טנכתנ ממורס בס  וישייר% עתמנרמסי*
 וחוכם ט3כתכ מורס 6ער קי"ג( י' )במקותי  ונעכיכם3"י ע5וס, נטם נקרעת nbr סמתנרומסמס

 6וריית5 *מיסינ עא י' יתרו ינפ' 673, 6חו11Db ,673 671 7 י6 *ינון חי 0נור6טגע"ס
 eD סנע"פ מוכית ועסתמנרומ ; ט3ע"מ ותורס ס3כת3 מורס  7מ*ועיס 3רז6 ו6וליימ6 מ6ועיסנחרט
 , וכו' ס3ל 9pb' 3ס י6סת7ל פ16 6וליימ6 57 חברון ע"6( ק"ק לסלק 3עכ7רט3"י *ער סנכתנסמורס
 י064ל%יס לטון SDS' 7לשמ הע , ע"מ טנע"פ ומולס סנכתנ מולס ומיינו 6וליימ6 ~ניל 6ש6וליי'
 סו6 ל"6( )ילעיי 5יוניס לך איני כעו סכרך, 5מ מעורר( 737 על סוגח 6סל ליון וכןוסנכוגס, סימלרי 7לך 6ת אולח לעוגלי סעוייע 7ייעעל(י )וועג5ייגעלי  7לך ווולס ענין 15 סלט נעונןיס

 ס'(י לדומע 15 מחרי סלך סטייל סעקל6 כוונם ל7עמס ועזב וסוליי ערני כלטון וכ"מ טוסיעסלס
 נעל ע"ז לעז כלסל י מעוקרי נעונן 7רך סול*מ bSb *יכו וטעססט סמוק על עלוס ססוכן

 טגמ "מככם סגת עופף כמפלס ס6לקייס סעס7ריס לסון 37רי יוננו וגוס 15, נסרםשהלאק
 חסו וקלננוס"י סנמ עטסיי פירומ לכו לנטר סולים מרוס" 5וימ נעלת ססעכוון פרוסי'"5וימ
 סתורס עססעי 73רך עיסליס ללכת דרך כתורס לגו סי6 כי D~DSb, סתורם על וסע5וס כ6ןטס"

 עלקלשיהג(, 7ייעוגגי )7י6 וסע5וס תרגום ולסי"ז ימ'י מעליון סע0וקק כיעת ס6עמימוכווגתר(
 Db~כי

 זס עסו י טנמוכס עס כל סכו% י וסמורם סטנן לומות 6מ לך ישתנס י זס לסכי ט6ער
 יקלט וקיפ" נסס, לעסם מכעסי וסני*ור ספירוס בו מניני כן על וספ5וס, ל6ונל עודססוקיף
 , וסמוכה4 ס36ן לומות על עוקנ כמנתי *סר ' סק7וס לע6ונר ניטור סו5 לסורומס כתנתי6על

 ול7עומ למסוות 3זס סעכוון 5ין  לנעתי אוכלת. כאים )יז( לער"ן: עי" סע5וס. על מחללסול1מס
 לעין גראס י% סכעלס סכנוי *יכיס טסי' למעל נמיכותו, *וכלס Sb 06 ס' כגור עריס*ת

 למוסיף נ6 עס 67"כ , Db עסלסנת סגטעי לעין סכר*ס ומגוון סער6ס כונפת ומהרמס נגווןסגסעי
 סגנון ספל* ס" *יך לסוייע ba 6גל גסעיי 7נר *ל ס' כנוד לסגעיס לכו ותלילס *וכלם?געלם
 6ל" זכו ול5 סכני6יס, לטיל גס כמלי עכין מסו* י ס' כנוי 6מ לרקות יסר6ל כל 13 סוכוסוס
 ג7ולס מעכס 6יעס 63נרסס כע"ס כייס, ונחלמו כמלו גוסיי(ס וכחות כז7עזעו מ6נריטס יחללק

 ולזם. סזס? נעעונ7 נסתגס ועם כח, עצתי ול5 לעממית עלי נססך סורי 6ער ויגאל עליויכומלמ

 עמס 6מ7 כל רק זו, ססגס כע7רגמ aD ס*ופס כל סימם ל6 63עמ כי לסו7יעכו מעקר*ג6
 נסטו, נםלעומ סככתו ערן לפי סטיי מכנוי לסכיו 6סי סרומכימ מער6ס רומכיותו נעין ורקססטינ
 סכנה ען לו0נימ סטגס נו סלעי( ל6 לוחנים, לסטנם ונטכס עועטת כמסו סככת טסיתס עיכי

מנעלס



ם כה טדשמות
 כי יאל; ססינ סטלתומ Sb יומל עוכגת נפטו סיתם ותמר סקטכסי ע7כנומו למי עעט לקמנעלס
 ומינכן מערסל, Sb לנדו תמס ונפם עליו ניוול כפסו, nlnSDn ננוס מיותר 3ע7לגס לסיומועטם
 עטס וכת6עכס ומניסו*, ג37 ען למטס זקנים ום3עיס ע5סרן, לחטי( ומכיסו* וכיס שעכו,לתטי(
 ולמי נססו סלתות DS' 6חי כל סעס ס6ל כל ככס וכו" לעלעו ונמיהם ומסרן לעלעו,עחי5ם
 סכפסומ סככוס כעוס לפי סימם סכ3ו7 ססגמ כעות סל"3(י ח"נ כ3וכיס פורס )ע' Sb'1סל6וי
 6פיש כסא tpSn ורבוי מיעוט כמי וימנגל יתקטן Db לסנס כי 6וכלמ, %ם ס' כרויהלריס קלפי 5תל ע"ז עעו, עיגל סינור סי' ויחי 7Db כל סל כמו DS~ ימרו( )פ' וגילקוטלסטיגסי
 ס37ר כי נוי כתלם עססלסנתסנרנו

~Db 
 חים עולם טטלס3מ גו נכמו' Db מלקי מלגס נענעו

 ג7נל *ענס שולס, לים וסימם לנעור ונעור עיבו 6מ חין ע5* כי גוסו, חלקי נכל ע0רסגא
 )וסלכמ S~b עסלס כ"כ גו ועמל0טמ עמימות ססלסנמ 6ין , 3טנע 6ם מלקי תעט רק נוטפין
 סלם כעתם 0נס , מעכו טחון 6ם חלקי לקנל נטגעו מעוכן תם כפי נו ולטרוף לצעור עעטמעט

 1סנור6י סככנ7 כעעע7 ככס 050, קנלמ Sb סניטר סטנע ככגמ כויות לפי ~blk 73נקס6וכלמ
 קגלם *ל כפסו סכגמ לפי לק מחי כל S)b י ספלם ע"5 סכעלס עכנוד סלוחגימ העליס זכוכולס
 כל לעיני וטעם נזם, גס גמלגס 3זס וסתלגט ססטגס, עעט סי' נסטלעס ~ggn'j זוזססגס

 : וססנס סרוחגי עין יימליל
 סו6 המעל סי5 נמרס כנק7וסין י כתקבל סכומן (3DW 16 חסונ olb כססתקנל לי. ויקחו )ב(הדק

ob6סו olb ולמון )ונא3(י ויתנו 5על ול5 ויקמו כ6ן 5על לכן עקו7סמי מסוג 
 סמים ויקם 35רי(ס עג7 שליעזר וכן ושתנגסי 113קוס לחס פת ו5קחס 53גרסס ג"כ נ5)נרזס
 כצולעת : כעקנליס "יש ממנו שלס סכומגיס כי ויתןן הסקוס ויקח י7י'ן על 5עי7ים ומכי' זס3נזם
 תלונטיס תתולעש' מיל מגטי  כ7כמינ סניי קרוי וס5נע מולעמן קכוי 75וס שגע ס5נוע לתרשם.
 כטלג כפגש חט*יכס ימיו ob תוכים תן 35ועי 3גי מולעי עלי סיעוכיס וכן לנועם,נגיש
 מוקע *גל , ל3ן וזס 76וס זס 5נעיס סל סם וסטלג סטני יסיו, כלעל כתולע י75עו ויםילבינו
 מ" וסגל"5 , )רס3"ס( 5גע 3ל5 ל3ן סו6 וסנדול 35וע, 5ער סו6 טסתולע 6ל5 לער סגיססולעל
 נקרי ~blk רבעון נל3עס%נע

 פיסע"( )סם מי' ורם"י סכי. וסו כסניי תסתולע ס35וע וסמינר תולע,
 כשורו: סרו31"ס וכ"כ ו*מ7, 6מד נכל מולעיס וים סס גרעיכיס o17b לו טלו3עין 35עמולע,
 ונעמיס, nDS,DW O'ID, עז "תר ספרמון וכעל י )רם"י( OW~D עזיס ול5 עזים סל גבס ועזים.)ד(
 , עזיס יכיעומ 5חר והיסקל ק6י, 5קר3ן וסקרינו, קרגכון rD וים לך *cnp ול* י כלס נקנסלחין

 סעזיס כניר ו*מ וכן סעו, כך 6ל6 רייס סל וסורס 0יו"7 ויין ן כך כקלי סו6 ייוט 5תרס"
 טקומס תיגומ ענרי נלסון ת%5ו וכגר סס, טעם ו37לי ע"כ. , רך וסוט וט ינבור על6 כרפי'
 ע"ע פסול לעיס כתו סכ73 3עטקל וכן זרים, קיים מעים כעו , ר3יס לטון לקיתן ל* ע"סי'

 ונוך וכאף זסנ סעופיףי 3וי"ו סך3ליס 6ת עגה סנה עד למאור. שמן )ו( : )רומס( ככיראיר

qbלע5וכ פתן וי"ו, נל6 יתקיל וכבן ; טשיס ועט עד ולליס ועולומ ומכלת לפקוקים 3חחלמ 
 וסגך וזקגי0ס' ר6מיסס ויוניון עמיר יחד כולס סני6ו ופו סתמונריס כל כי וסטעס ססס,6נגי

 סני6ו וסכעי6יס נויקסל וכע"ס י סכסי6יס ען רק ס5נול ען סונטו bS וי"ו סר7פמ 3ל6טנסרדו
 0לנונ0 כגון לתרופס, יחס ססעש סעפרמיס לק5מ לשטן. בשמים )ראפ(: רס"י. ע"עוגו'י

 ומירום, סנסעיסי נכלל ססתיס 6ין ל7נריסס ערג, ריפ נו לתת לעקל ושנטפיסוי(חל3גס;
 טעעעש עגיח  יעת ונסעם וכן וסרט3"ס(י סר36"ע נפי' )עיי לקטרם ותתש כעו י ססעיסולקטולם
 מינם סימס אלו ' 3סעיס סנפלמ ספטט* הטעם יומר סעפסיק גוק"ף סעטמס וזל,ססטעיס
 נטעם לסעעידו ס"ל סקטלס על גס עוסנ36סעיס

~'DDW 
 מסחטוניס ז'ל סרע3"ן ונעת יותלי

 נכלל סקעיט גס 531עמ וסי7ועיס, סתונחריס ועגינו , פסס 3טעיס נקליש וס3טס סליתנגעלי
 ל"מ(, )לקען סקעיס ולקעלמ סעסחס ולסתן לעקול סטתן וית ט3וסס ו*מ סכתוג 6תר וכןטגומסי

 כובעיי 5ח7 נלסון ויכעיס נטעים מרפס ו*וגקלס סעיסן סגניתו מזכירול*
 נסעים תינמ ולמי"ז

 7קעורמ bnlD'DS1 רכות* 7עטמ לפיגוע* נמינ"ע וכן ססנהס. קטרם על גס מומני(סכוללמ
 יון נלסק ונורחק נורק*, 36גי תא ומהם. אבני )ז( סעיס: לך נקח מ60 נכי עע"סנוחתיך.
 5י ויותן גקו3יס סנלמי עמס ים מסי טו3ומ 36ניס עיכי סגי כי 3גקנ, מוט סענרמ על%ער
 ~bmJk. תעל5מ מס36ן רט"י כסל בלואיס ינני גקר"יס ומס גועיי ע"י כק %3ל5כס לקנעקיפעל
 הומו ועחנריס עוועי כעין זס3 סל מוט מעניליס סלמס ונגקנ כקוניסי טיס טונוס )ו*3כיסויס

 כלומר o'b1Sn ושגי טסס לנכי 5ער 6ל0 היגיס סחי על 0גס עוטנ. (ws מתחמיו קטןכנווו*
 ורוכנתי )ח( : )סליקם( DOW"' רתותן מלוגם קרס ונוס גוע*. לעלוי ו*נגיס לכקינס5נניס
 *ומך ער*ס עשי סעופן שומו ועט7תס מפלמס לקנל גיגיסס *סכון מראה. אני איטר ככל ,בתוכם

 חיטכיג



 פהששת80
te~a703 תגנח 6ענס כי כליי כל תגכ*ת ועם 0עפק סכמת עם סכרו3יס טמ 3ין הכמזפ על 
 מעטישיו. שיבע ניב( לנגיעים: פנלייס לו עעעל עוו71יס מרמח פסס כרסיסי על מורסמששק
 רק זהמי פט6 פעם ע65תי ול6 סעקר6 נכל מפססי 5תל וייר36שע זוית"י 6רנע שתשםתרנעו
 כי עליו 9ען ומהצנין סטכעות. קבע ופס לירון סיו כלליס כי *פכם לכן פעעיךי י1 ת0תלי
 ריחי( מל סייעכן" %א כעס כע6ערס פקיעומיך פעעיך יפו עם ספקשטי מס סו6 36ל לגל סעס6ין
 מהא 0ט3עא סיסת 37כיס, מני ורעו יומו. סכוס*ס ידחיס לפסיעת DIWDD'1 עשב אסיד

wwi36יו 3טס האיר לענעמ. 39עת נין סולכיס סכסניס וסעעי וכה סקרון לעופר מעומס עעפ 
 בעז ייעלת יובלים )ס3ת( יעבו% י לעיס בדיון ס39עוס מיש סכ' 3עס הרעישן על 9עןסכ6שס
 3על 73נכי )ומי' עלמסס. סלתי ותרי עלעיל סלתי נהונדס יעולי טוע% 7כל סי3עוס סילכערפ
 א, לתשועו 9עס יפ כי זונחיו, סעעח2יו לתרנס 6וכקלק 37רי לימופ 6ין ולכעסי ל717(עסגץל
 ט מדית כי כויך( פניי )%ס מג" נלסון ססו6 סכותיו( )6ר3ע פנס מס סוית על פייטנםתעו
 התיחסל סקו33 יסטעע ס3זוימ לסי מעסי נמס סזוימ יכוני( ככס t9Db ל% א ע% מקונגסתם
 לירך )ויפס ספקיעוי2 על פעעיס וטלטול, מטעם. ענינם מעם מעוסי וכל בסרי ל% אע%

 "30( )פעעק 5ל%ל קול סתמעיע סכלי על סעעק רנליס. ה2כועמ טלטול ~1rr יגס ו0מייעח2פעעא(
 עטול49ס סיו לעיונותיו רומי ועיערפס תרנינו רוסו וספעס סגסצו. סעיננל סכועת ש"המוח
 סע9יפפ ספינה כלמון )6ונתסיג( עלנוע כלמי ומנס מנס עתטעסץס 0יו עסס3ותיו עכופסחמרי
 עפעופיו לעקלם  תלנוס טעיר 0נס ע7ריס. DS3' לעולס עעקוס אססלעלת סעתטעעתכיס,

 י זהומיו ר"ל פעעוי2יו כתג, וסכלנ? 6סר. ל% זס ת% ויססלסל ססונג יתטעע נו מהיתהו,
 שלקו 3סס כי מיום מענין וכן ססת7נקוס,  וסעדי ססניה2 מא ספעס מ מעס y)wה-ן6

 כנון לזוית, סעסעסות לסוכומ מ6ל קר6 7סגק וסtyD 6 עק5ת', ק5סס נפגר 0עקיעיסספטסיס
 nDD' ומא לפרמי סור6ס עוי 3ו לכל) ל5ס כי מעעומיו. .נלסון ונחל וכיועס, עק5ועסכ0
1bnuכל עססיעוי2 מסונר( וסער(ון סל6 נרכך ג6תמ סי(יס ומעיעומיי(ס, סבכת teb כתגו6ל 
 עקיפ כלי טומנין 0יו סלוייס סכל סלוייס עכל קסם גני סיו עעוליס כ60( פ' )ר3י( לגומעותיגלי
 כדי לאון ופני0ס למון 6סוריסס תסלכין vo קסת 3ני S)b  סירך כמד סכיסס כירכן עסקכן0יו
 סנים. נני פגים עישוין סיו ספרון טס6י תקח( עכלי )קפקנ סרתנשס וכשכ לברון 6פוכ לחןסל5
 3ין וסלי העמיס ס73יס 3ין עססיק %ון סל ופלכו ברתי סל לרסנו נ%ניס סיו פס73יסוידוע
 %ס )תעחא %ן רס'" כר"ם 3יניסס, תסלכין סקרון 6ת י(טם5יס 076 3מ סני סיסיו לניינד
 לפניסס מסיעה2יסן לעסופ עיליס סיו ל6 *'כ פניסי מד סניס סיו ObDW ס73רך באף3'(
 4יעווו%סקסרי9טע( 5יייופ nwpt ולעפופ ללחייסןי לילך ושיכיס סיו כרפן ועל הדסי כלכירך
 ול6 ירךי סובכי תכל עסוכא 3ססיעוו2 סקרון וכגוי עוקמן מסיו %0ון גום6י לסמיכיםסני(

 טכפ לכן ומעעומיסן, ססיפותיר(ן עסנויי לסם סעגיפ סר03 וסיגיעס סניול סעורם על0סגיסו
 סעפעפוו2 זויומ מעעוחהו, וטעם י(טכא, מתי 3ו לכשל פעעותיוי 3סס סקרון זהום 6ח וקחקך6
 קוכם נופ6יוי Db כום* ספלון סר(יס בגיר( ול37רי )טריטסווינקעל(. מעעאיו olalm נופשיולפעעי
 בכון על בעי פסיס סזסנ 63לון 7סייכו ל73י ספינת נברון בדחיס לסים סענעומ כקרעום% עוי וימכן סקרון. 6מ לנקוע מקיעומ עוסיס סיו ע5עס 0ס כבילו פפעומיוי נפם סזויחםסכסונ
 עס 0*רונופ פלסת עס6מ לכור י(39עחם עוסה olpn סימקלקל ע6י כקל 57חכ עיסוקימעז

 סזס3 %ון טולי סים ob נ' י'נ יועב )ע" סטנעוס וחקת עקוס על סעכ3יייס סנתוכסיאותות
 סח לכן , טסיו 5ת bm1 עכברון סכם על קועכין ובין ויפול, וימסגר יוקלק וגגקל 9פם(עודיו
 ספנאה. 63לע נס אמסל סעי ניאון נס נהנדס סיסיו נרוסן עס5וס י(39עוס, nPDb עיסלמזק
 0יתסותזי(

~nPDb 
 ועלוסכם. 60כונוו2 פלסת עס6ת עול ייישן על לסגול כח 3סס חס ע75 0זק

 כמלת על פיוכס י פעוהס וס פננו , 3סנס פעעיס סלם עעגין wo1 כי , פעעח2ד כלפת נכללוזס
 לעוטת, כפילת כלועל כמילוטיו פעעומיו OW1 )5על17ספלונג(סחר

 סיו פסע3עומ % ולמורווי
 עמכן כלי ס3ס6ר י39עות וסס3ונן סכפולומ. זויומיו מפעותיו ויעס 60רון1 כמיליות גס לכלולכיי גמעטומי וגמר זויות על סעורים לסונף מ6ר סעקר6 סכיפ זו ולכותי( ס6כונח2י הנפיליותכפושע
 ע3פומ 7, סרסת על ועסית נעז3ס ישו( )כ"ס 39עוון ל לו חצסימ הקולפן ע1' לסון יימוךסזכיל
 כי 39עומ, 7' לר חקת סכפו3 סזכיכ 63רון וכבן ל( )לעת לו מעסם ט3עח2 ה81י י(4ה
 מ כ3י3שע ק6ס, 3%עיס עט6ס טסים ס3כ1כס ו0לופומ טלסס, כפי פסיו 60רון עטייךלגודל
 משעל ונגכוניס טח3, וסני אעם טורך וסבי 63עסש ימם עניו סריס המסורת נ"י 5אמפ5
 סני( tO'DDP עסרס סננסןלכפכם

 53ילי
 %ה1ס 90נשוס מץ יזם ע5י, כ73 עס6 סק כלס

 ישק 3ע3ת והעק הזק סא סאך עתסמ כי tnph לסון גסס 6עכ לכן שקי ופקרסלטיובי
סלקי



ש פהששח
 נענע ש נזי וסטך hh) )*ונ עתק ופיית כעו הנוחק סקוסי על ילעס י5ק סלפ כי יסלקיו
 onw ו0% נסלקי. סעטנק סע%ק גין נסלקיו, אוסמת עלוטי פש6 3ין נעפטמ, 370למחק
 " סלמי נ8" שונדל. ען לעיס epe13 פעם6ס יתק 1 כ7י7י4 מהי לעפרנו יגול וי4י0 עמי',יק נפעל ל6 סנדלי qh ס( ,fs ג'ו fb )ויקסל נכמור ניעלס, שגעות וכעזכם נמליהן גס6%3ל
 על סשה* ולכנוש9 )למ"( Ph נעו הארק. אל תחת )ש( : וסג( 7יט עוני f'pp ע"נס"

 קמו סי *ש נהקתן )כראפ ענל עעסס קורס סיס מלאס נמלסת %ן י4נ6על מעסכןוול*כמ
 נסוך הרר ניעת על לסוכומ כלתוי %3ת 6על טל6 עעס לתם *פסר עכ7רס3ק( גםטעיתכסי
 מוך % לט6 מומס 6ץ טס עמס סע7וכל סר6פונופ 0ע7ות ~elm כי ימ' 610 סייע DS'זבלי
 פעפס נכמון עונסופ סיו ל6 לוסופ כמנכי 7סקליס( )ס"ו רינ"6 וכיעס יס"י סנהס כימלוןי
tbbS5)עלת ניגס 6על לכן לעטו, סעיחי נקרת סי tbb הנבך סעו סקעוןי יבל על גס פירכס 
 פל6 פפופס וכען כ'( ויו וע'" סמולסן Sb יפנים י*( ג78 מכס נסיי סעיס נ6ל Sb יעע עחתותעליס
 סעפם IWb3 עתסופ סיו לוסוס יסנור לרגנן חט י 6ל 6על לכן 6ל" קטכיס כק סוכו %ינופו
 לוסופ ופגיי סעיקל' טיכס סכיות ללוסות ני6 לסם 0עיוס7 עקום %0ון סיו צ6 עשענמלול,
 נתחהומ 0יו .bsn וכיון כ'(י ישי נ8כ )ע" ס6סלונות לוסית  סתם לק עוחיס סיו ל6סי6סוכות
 כקילו סחי פיחוסן גי ולנסן לכפן  יעסעעוסו % עלם גסס 6ונר לכן מעיקר לנרי ניעל רקראדון
 %אח % אא נאת, ומעמס "( )עקכ נקעת 6ער פניות נלוסות העכס וסעוד. 3ס5תסיו

 סעידתי ספון 6ל 163 נינהון,
 כי 0סעי9ו וכתן לוסות, גסס הוסס יזמל פס ט וכסמונן לפס,

 ופס נסיני4 ,למת 6ער ?lb למוןי פכוי על עה וססנוגן 0יוי שריס כי לוסומ 3תעוכומ נם6לו65
 וסעסויינ י4נ6ופ סק7כ על נו עונסוס וסיו %3ת סעיקכיס מסיו מגיות ללוסיה כי סיעם 611DSעל
 יאהתס נקיכ קפידת וקין סנכיס לעיות ססוסס ל6טטס נלוסות %ן תעכס סייס, לסון 6עללמן
 6פ ףמן כ( 1 )פקחי יקעו פיער עיי 6עגס ויפס(. וימן "ס ע' פנךיי )עע'ש נתעי( לסת6על

 הסל עיוויי עי ען יפעלו וכן לעוסי לוע ען זלותי זול נלומ, גול ען סלומ, סול עפלםיפערו עמלקי פעום סיעפו סמלעה, סכעי למון עאי ונ5 עוי מרפו Yb1 )*עניקס(י be1NPותרגיעו )לם"(י וכיניכס סכי לע7וי2 מס* עיומ כקרקס סמתס העדות. ני6ת: 5ר?ן %0ק %סערות
 עסק נקטפי כ'6 נעל6פרס  D17D מתוכיי נכל כ6% ול6 ענייי למון b~DW ז0  ח"ןלעודם,
tDVDk~וסנתזתי ייסקיס ור4עפפ9יס, י4ע7ות נסול"ם, עיות כקרקס סע%מ 36ל סערות, 6סל 
 פעלם פסועו לפי נרפס ע"כ ופסיס; פ6ירע עי4 על עעייות סי(ע%ת כלס חע , 6לע7ס זועצומי
DI7Dנ6עכ וכן נעל6טהסי ע7ומ עיס ען ק עססי נ6ומ ל3ם, נ6ומ נ6ס עטכפ ,כעו ענליס,עיט פסלפן סלנ, עסכ עיים י עיי ותעין כעו קליינ*7(' )צעוק, כסס וסלי עדי ענץ נעל6פהס 
 הקריו סעלךי ט טעמקפע וקלוע עיי 0א ממסועו י סע7ומ ו6ס וכזל 6מ עליו וימנו יו6סנעלך
D1n1icשכיעס ט לך , שלועס נמ' כשע לעלעל  לועס )רלשס(י עלכם לגויל כחס אלי עיי גסס 
 סי6 עדים ~Y)s סי' to~w 4ת כרי וימנעו ועל סולר עמן זו וכמסקלת ולמסקלת,וסגנוריי
 וסעמנס מעיי וגצ6 , ייטכס עע עמסם 6%לס ססייו ורעעו י וסלעומ עיי נקעת טסיתיאוריי
 השדיקת סיופי נמכלימ כעוותיי ס0י6 לסי עזי נסס 0מוכ0 6ת וקלל ע0לי נימס ססימסי(עונר4

 נכלל לתוכם נקרוס סמסט fD וליעמי YD. י ע5עיי ע% 6פכ" למעסך טל6ף עיוססלעומ,
 עלות כין וטלל וו6לטננ(י )7י6 נר4 י(כמו3ות ו0סמל6ומ ס6וסלומ ע"פ ע7ומ. נמס נסכעוסלואם
 כעו DIDDS1, לפעה *מלס לפת פיך סעפס על נס כי לאסי ע"ת ניןעפם

""DD 
 פרוס פס

 DBb31 ו0תר6יי. י4אי4כס על ע7וי2 פס סורסת סעיקל י(2נ% סומ9יס ונמרסת לימי %ח2על
 וווילס PD שיל וע% *סריגי 610 סעכתנ %ס ע% סוטם, ננסיכות D17D נעלן היתנסו עילותיכלשו
 פככוניס סכי ענין י4כסוכס עעל 1pb וינלתי כעשפ סי' Sb יגלום כסעעו פעעט ועני ומכפיסי עדי0ס
 fs) )כל6פ"2 6סל ונעקום אליך. אשק : ('~bbl פספכינס ורדי* עיות מן סעיומ, %ון על"סל
 פעל rh לע"ד עס ונכמסתי פזנל, נ7נכ סעקגל טיעסס עס r~b תנ6 עלעס ו0ם6לימtvixe מכסי כק %ט 0כפעיrb 4 מכנויי עס 6ל נעלס ללפשפי ניניסס וססניל לךי IDb 6סכ6ער

 עס מפעל נפלס 0סי6 ובקנלר4 ינל s)pn סעקנל פייןס ~tcra עלים W5D1 מאקמיניו
 ' )לסשה סיכת על כקוי כפרת. ציי( : ר( יאע )לנעלס עזם סוכרנו )וכגר 6סמ נגססמכלימ
 לכס, עכעכ 6ט כסכת עק יסר%, SD סונכמלס כמולח סעי( b9p9 לער( cpt1~, שוגסכסא6
 ושנים 3יח( : )ענעויג7ינוננקיעקקעל( סעכמלת עכסם ניס מלועית שככס כמלס מלסולפיה
 פגי כגסיסי פגי סעיומ, לופומ פני כעו מסוו", לסון מני כי נעגול סני, 6עי ל6כרובים.
 ענין ופעל וגזל גקנר4, חס וכל ז0 ' נעטכס יגס סלוקים כי שגיס לועל סולדך וכין ,ססעיוהס
 עיש: פלי שעש עמיע )כגשס(. 31*ח7ומ ט0נ סשיתס על nw9S ככססי עני ויעץ סכרגשיפני

וקסחשיו



 כהשמהת61
 )3מס כמג ולפזי , נייר( ~b(P עענת על D"b9 )כת'ש 3ע3רימ הש למיץ עתסלסחם 0על3ימ וסנישמויעיק *נ, olw גקל6ו יטעע6ל כלמון כי קנש לפת פ" לשנוע( )30י6ו מעל? נעל רש יקשתיו.)גש
 , יפרר סל1mb 6 חשסדקיס ייתפס 6ת סתקמין ע'ם כן ונקרתו מטיפין, 6לו קסומיו יסלסל( עסכעיים
 יסמק ניעצנו V7b, 3עקוס סי6 מסמירן ונ"ל ' רק"ם( ' )כצ'ס יעטה פין 3עקוס פע6ליס מישןוג6

 קרומיו, סני על כעו וסוסון גמולו סיכר פ6מ על טיוחם קנסי עפכפ קנוסי כעו וקפוסיו ולסקיגעקוס
 ושנימין b? ונקרצו סקלו, 6מכ מעסי Db כתו )36שניעק( ו0כ7ל0 ספרתם פנין גס 13ונכלל

 י פסס קעוך ממולחן ק5וומ פל מעיו כי mpn~ ע"ס יt.1Sbc '64 סור6ופ מתי D"Dקמחמיו,
 סקמס ההכיס סיו נעכס כי י מנסס וס%יין הכמפין מרחץ ע"י י4נעמס וס3ול0 סי4מלמס ע"מסל
vcnי )רמשי( וכקוי סכך לסין בוק. יומך סלסט.ס: מן עונחש Oonb 6מ סעכקס כקוי ענ*כו 6ין 
SSDi"על סעוכמיס 7קש קנש סלפם כי )5עריעקן) פמסמיו olwb 6רך פסיס oss" נ" 
 לטון רק פינו זס וכשוי סכך 6נל ועכסם, כקוי כקרקס פינס עמסיס, סס0 למרן וסללעססיס
 מפילס"י ש( )פנךיי סציכמ 6מ סמלת על שכות כעו "t(of צעקי )6הפערמיהץנני וסגנם730ל0
 וכן לינרי ד3ל נין סנדל רק סקרון סלל 6ת עכסם סיס bS מפרכת כי ויעני" עמי05לטון
 ס" י ספסל לסמת ינמך 1US) )ט"ו ולקמן עסכזק וי54לס מנגס לטון ענינו נמק כיום ללעסיהכחם
 השענקיומ סקפוומ ומנס פליס. סעופי ע% 11DS לס לסיות עיוסד טו6 כי 3ע7ינייי מעומל עלעיין( )נקשי נקיך מס ועזם עגןי פסע 6ס )6ינ נעיו קכס כעו מס רס"י וט'כ. פממ, ס) עגןרמנ"ס
 סעיסוס ען י4לחתיס נפערו ומס ללמס, למס 3ין ס73ל0 ליוח לעפוס מעולסן סלמס י70סתיסן
 סס3'ל0,ועך

 כי.
 %3מו נתת סיו תיגן 6מי כל רפם ללמסי לסס 3ין סעונמש סקניס )סעכקיומ(

 0למעיס נפערו ועי"ז סלתייסי %3 לסולמן החון סעועייס 3קכיסין )נקמהת( מסי ויאמ5יןספעלין
 0קכיס 730לת פ" ונס ebtn; עשי ושנרום סתתמומס על סעליוניס י4כ3ייו bSD ססנירף4יען
 עגילת ווחי05 0יו סל3וגס, בזיכי )סכסחם( וכן סעפומ. ען המערו למסעים 3ין כככם 60ףרסיס
 ענסגמ 0לומ ססס6 עפתיסז סני סלחעיס סללי סני 3ין ליום סיס כי סלמס, עערכוס תמי3ין
 וכן כזו(, ענמומ ~S1b %נ6 )שילכתם נתונים 0ל3וני4 גזיכי 0יו ריומ ונקותו יתעפסו, ול6גסס

 6ת סקו33ומ ססי5וניומ ניפגותיסס סיו 6מיימן, 6מל 0לחעיס שמס טתנימש סיפומיס)סקעממ(
 נפשק נתגוס י24מל ען להן כסיפא 74( )לכמות כ3עתניתין ספישל, עמס 0עוגעת לעמיתןיילעס
 י4כמות מקערות הכליס, 6ר3ע0 כל פל מחל 3סן ימך 6מי לפיז 0כי4 ויסמנלו. יסקלקלו טל6כדי

 סטנירס עקלקול למערס וסנדר ס73לס עתי05 לגסס לסיום עסעסיס סיו כלס כי וסענקיומיסקמווום
 רסנ.ש לכסאי ויגס וועכיען(. גסיע5ס 6העערסיי7עגי זי6 )ה71ורן 3סס יסך 6טר ותרנוס ;ותתפוס
 לו פיס לסס הענש. 4חם )4( ניול: יומק וסוף סקמוות, על רק "ךקכ קינו יסך עלםול36שפ
O')D)רמיי( 5',( )ענמומ ס6ער לר"ת חסו י rw) 03ולכלן לכלן לולין סלמס וכותלי פלו05 תי 
 נכין 30ית, %י גג7 זקופיס סלמס כותלי 6ין נוקרת קשטם כעין ט6על לל"י 6נל סרית,איי
 6ינכעלע )klb1U 067 למעט ססרנס לי3שע ולכהי )רענ"". %ש למס מס 9Db nb'9pSעעס
 פקס 3'( קמך )מרוער4 ונעכירט3א סניעף4, נקים עונסות לקזוסס ממעת, ספך מניעיומ עכי1 יפלוי(
 יעעכנין כיון יעיי אסק לחס 5על חלציי עמל מטס םי4* 6ף דיקנים. לחם 7כול6: פניע"ס 5שו67
 עיכתינ לע י )פכס"י( ערלי המנוה. תיעודה )לא( : נתמניס סס כ6מ7 כאז( )ככעגמוס61"ז

 0גיקו7 עוולת סכתי3 למי מ6ס" *י סעקועומ, נרונ סמגסג פל blb %השי קמרי ניו'ימנכסס
 75ייו נכל יתנעל עסולל נפעל נלמד ל3ותיגו ירמצו לכן עפעל, ל'6 %י שוק 5ךוש5א

 ; לעתפעל טפל 3ין סעמע5עיס 0מעניס עמכונמ מייעכו קמרי עקום לס 6ין סר6נ"ע ועענמ)לווית(,
 ו63רון( 3עזנמ מסולחן אנ לזר דל וקרינן זר כתיר עא3( )יועם ע6עלס על 6' מכס 6ער731ש7
 נכס bS ויל לו נעמיתזכרי

~gr 
 סי7עע 9Pb~ טס וטוגתס י וגטץכ( כין כניי מעות )ע" סיעף

 %ילאי  נקו7מ עפ"י ע"ע עתנת ם*כס DDb1"' %ליוו ~יום ס"ף יף7 על עוררי ניל"י כלכי
 ותכלו יש( )משליס פוצינו כעו יעילשי, פסלי ל70" כמו03 ססיו78 3רק עקועח2 ויםקך6מי4'

 על רק י ור נעלס  שן סמולס  כוהת סירס ואילו ש(, )יחזקאל סלסימין , ו'( )5יו3 כיעכסעל
 סעתכוונת 6סלמ כווניי Sb נס עקוס *סן סיוטי ו0סעיע0 כן פפמס ול6 , לעעות עקוםסנים לנלי י זיר ולכמונ ס5יר"י טמרי סיו"י לונל6ומ י4ר6וי ינן סש , לקרשן( רנר שיכמיר  q'pwסכמר
 6ין t*Ds (?Os כ6ע5עי י4קגס סני % o91b bb עופי פג". עבר )כק( ; קונו05 .ויל'ןנקליתם
 מ0ו6 ר( )מץDS 6(' ססיכל סא עעמן 6% כ"* כלסלש, )65כוערדיעע( ישמור ספך פגיעלמ
 O~D כקלע וי64טיעי )ייננפכ60ל3( עסניס למני ר3ח2יגו 73נרי ולגיל סתי5ון, ספך וספגיוףיימוך
 לו 6"6 60ענס בי נכלי לי 7% נחלק 06 זס סיהשיס סענינש 55ל וכתוניס תשוטמסחיר כעו יייעיון 3לף כמטויסס לאי 0של נחבניחם. הכצח יאה )ם( : לו יאינתיס %77%סגג7

נעריר



מב % לחשמח
 טכליש סונרים כויס מיי( טס כי י ניס על06 סירי 6על משריס %מן כמנמס לעטומלפסס

 מש ל0ולח2 וילעיט נכאף hib לגלש נמננימס 6"6 ו5הכ גומנייסי לעמומם כהטווס וכקןורוסכיש,
Ok~3ענס *מיי %י יעיון* *DS 3מנכיתס ור*0 כן, סכמונ סיעור גי06 גנינה נמנכימס עלעל 
 דגר טל נזינו קלת ף1* תנכית 5807 וז"ל )ר3"מ(. סלך נקמים כלופל הצמם פל6ס 6מס6על
 י מכניס יקרם מסוט על יכר מל ענגינו סע05יילמ 00י6 0טי0 )3ה6רע(, וקיריו מלקץנקמור
  יועב ספעומקמ סיוניימ כפי4טל0 ימעלו י )36ריגשק( ינה 5ל נכין פטכמ סעועתקת הפלסועל
 נפקרת כ"6 עעני( טגעתקס לקרט עעם  כעס וכם6יני4 ננעת, גתנגימ עכס, סגעתקי4 ללידסעפם

 : סערך נל'ף כמנממימעל
 גע5ווירנעען )זוצכסס6ך ססט0 בספל ועל ספממן על כמול סם מלס למרם יעקר6וס, פלנויי ילעיוט נ'( כ'6 יופה עיטתיכו )לכי סמיי כשל וחוט מוע גל מחהר. אמם )א(כך

 יק כסל רק יוגן ל6 נוס כי יתכן, ול* )כלעפע( למרגפו רנתכם שיחמם. )שן(ניקבות(:
 טפייטו0ו המיסי גלענם סטת קילא 5מ וינן ו'(, קשש 35ע נקלט חס ומלי ועעעשינע
 י 5'ם( )ענמ ומיי 6עס נלומנ 6פס ענים סיו מעטכן קלטי מענם *מים, מל דקיםננטליס

 באיריס טיל 3ילקוע כעאם קולותי נמס סעטק קרסי רנותיכן קכ6ו וכן )נ*לקעשי עניי כקרסהס
 ל0ס ובעל געען, פגיע יעקג געדנכ olnb בסס סיו ענין במיס(, 1rD3 קולא p1DDלעל

 הנלי גננו זס ועל *לזיסי נתיכו קולרם סלמס 6על ועלייתי עעכסי 6ח2ס 1Dpססמנ6לו
 ob עין מא סעיס )ועסי 6כזיס נמינו קולות עזומיס עעע סק כ6ן לם8י מסגי*מסייטן
 ול7עתס עדגר. ספסלן נסגף , למיס נתינו קונות מס ילס" חע , שן( ותגחוע5כגלנטי
 ז0 כי ימד, %מס ולסגל לקמל לכותל פכותל לעעלס ספונסיס lab על טס סלעתי קוכוס6ין
 סקורות תקלקו וכעו )הק%ע(י סקיי כומן ססו6 נךכומ כעו קוכומ מירסו 6נל נעסכןן ס"ל6
 בריחים. חטשה )כז( : ייעכקס תקרס עד סמילטוסו סקירומ, עי י(קכקע מן ו'( )מף6 קייומגפם
 עד פנסיה זס טתיכומ עפתי עסוי וסממתון מעליון מסג"מ 6ל6 מן, סלמס מפטם *לוללצי
 עגעומ למן סיו סנרימש 1bbl כלעועי 06 זס סעגיעין עי סכומל, ח5י עד עגלים וזס סכומלם5י
 סכומל מק05 ופנלים. סקלפיס געוני רכנם ס0י' מיכון נקל6 וטמעיטי לתאן. ,לכרום לקרסיםפאוץ
 ס3לימיס' 03ן נסכנים זס ממם ז0 שטת קרס נכל ס" טנעומ מעפם כתג, ורסנים 1DSp.עי

 מלל נמוך למוכס י4סיכון פנלים לתכנים כלס גקוניס פטיו סקכטיס סגמוך י(2יכון סולאעלג7
 נמוך 3מהס סתומן מחק סלי מתיכון, וגלח י(מי5וכיס וסנליסיס פלעער4 %0נש סלישתרסיס,

 נירום וע' ג5סון 6' סיו מיכונים גרימיס טלטט מקכ6 סל פסועו DS' נעל. סקרסש כקנימלל
 וע'.י נמערנ, וכן ננכוס וכן מסכי, לקהים הפוכי כומל פ4 סק5רי, 6ל סק05 מן נמערגו6י

 כעק5עימ גס נכנקו ו70רוס צפת בליפי ספרי ימס כומליו סלם כל ממסכן כל כמתלרסעק5עוס
 הפון סל סגליסיס רמסי קנועיס וסלי סטני, עיוע טל קרם עובי מכקס סעק5ומ מן, 6ער(מסרי
 סק05 6ל סיס מ 0כותליס טלטמ גחוך פמענל סמיכון גלים לנחחיגו מנרי ולסי נעק5עו11.וירוס
 סיס מן פנרימ סתיכון וסנרים כפוזל לעס ילפירוסו לנומיגו, הנרי רמיית סכיי ע"י: נם,ע"י
S'b,ר(כומל עכה0 פנכימיס סיו סנלחיס ס6ר נס לדבריו 60 סקנס TD1 ,יעם סוייף לכן קלסו  

 נעכיכטכ"י וראימי סק05. 6ל סקנס ען כמליס טללת נמוך עמעגל סי 0עסממל ססמיכוןרטמיכו
 ל6ו מפטס, ד6ינון גכלל6 סו6 7ל6 מא 6סל* סתיכון נרים י0סא מיע6 6י ס5סכ קם"ו()כלק
 610 נ6ע5עא6 וחד פכחן ומלין עכ6) מרין סוס, מפטיו הליכון ממיטן נרים מסו* 6ל6סכי,
 ועומס רנ נ%6עימ6 סמיכון וסנרים כסי ינר 3יי6 56נען חעם י6 לקנל סת"נוןי נריםסוס
 עוני נמוך סעקממל כ"6 מיכון נרים סי' סל6 ע3ו6ל זס pDSn מסרדין. סמר קייטן נסעכל*

 טרגים Sna ס" ספקתתל סתיכון וסנרים א 5סמ זס תלעיס נריסיס *רגעיי נקר5יס סיופינון ענקי ג"כ 13 ומנאר כריגוש. יל6 כרפא חס , 6מ5עי כריס סי' ל6 ססעין ע5י , 6נל ,סקרסיס
 נלימ *ל עטעעומו נ0"6. וסנליס יכמינ ועפם כלט". דל6 כלסניף חס סנס~ליס, עכליותל

 610, עחי5ס למון פרכת. (ws) ס': נל6 ונרים לועל לקוי ס" ער(תעטס מוץ ס" וטילוספחכל'
 ימערנ סל* סעלך כגס פפכי , )רס"י( סעס ונין מעלך בין סעגייל 7נר סרנה תכעיסונלסון.

 ימערנ טל* סעכיגס כנה עמני ונתקנס נפטכן העפת )%5ס%נ(, סעס רסוס עט ספלךרסוס
 עש פלכמ סס ננגס 6מר לנר נסגל יבל ספסקמ על סעורר4 פלך סל מענין ועזםנפלך(, ננ"י 6מ ויענייו לעיל )וכע"מ מני דנר לי(הסיל כיי 6תי לינר וסענמס 0ססק פסיימ עלסייגם סרך' כעס לרס"מ ומעתעף "tDTpnk ישתנן DY~DJ כא6 גע65 ל6 פלכם ,ומס כקיסוס.קים ונין סקוס 3ין לכס ספרכם וסניילס וכע"ס , ססיכל לסוס עס ססכיכס, עמכן ססס סדנילרמות
 סוילון פנדלמ )ס"דעוו*גד(, מסר לסומ טיסמיל כדי 6מל לסומ ספמקיק מוילון לסורקתקרדמי

"0



 ם טשטף68
 טס יסכל ץ ושמציי 6מל, רטש ובמחיל וכסרך כם3ר סקלת הפי ה4ד, 1mw פרפה *%ס"

 כיי סכפמ0 כל SD 'ee יוטמע עמיתו כל על נס כ"י נקני הלק עין על יוקל 1WSפססי
 פון 6עו )%5י64פ(, גרגיר סמלוי וילת עפכין סככת ט1"שרנעין ופס לכמהי כטה נץל0פם*ק

 )ס"דפי5וושפעו%י(, למכנפו ורפוי סרכם, כקרם זכין כחול גס כי סמלף הלע לשי מ א,ל"
 6פן 5ע0, מעוג" ננין סל עמילים כש6 פרכת, טוס ס" פל6 כפסת כעקיט 53עמ 0" כךכי

 ומלפא סףצמכס ע0 קוהי טמעוס 6ל6 כרכמי סקס מס* י(צסי5ס גס כי פכספ, ופדיתימ"ש
 מכלם סומכת 6מ ויעס "י( נ' )יה4"נ 3קר6 ע3ו% סרי רפטת נעקדת פרכס ס" פל6 ט()נ"3
 פיך 6ץ ושלנען טעמכלמ הלה עין פרכס פס מס" מאס פס מא צו',. צת תשפלהרשען
 6סמ מלכפ 6ל6 סס סי' ל6 לרסון דגפקיס ס 0שג( סהז 30מיכס )ניח סכעטס הס טה1לפפא
 ל6 עהפ נשולי ושכך עקיטי קל6 ולעטכן סג" 3כ-צ וסרג 3לש; טכזסר עם כפי וסיככוכלניי
 סיכיר, DDDb סלע0 טפטס ע%כו מך4 חע כתג, 3ס" וסל36ייפ כפסען. סכעג'ש דנףסטך
 וכמוג תנם ממלי סס כסי סטוק לנרי ימיו טל6 למרן טסמכוון תיחס ען. 0" סקיכלילי
 פל קיל צם י מכלמ טל סלכם מס ס" טנ6עמ 9Db לח י 06יד ק"ןהס מלכס טס פסי'סנדק
 כעפסס כ* 6וכנ~לם כ-ם כרטיס, מרוס כרנים. סי"פ(: עק7ט עכלי ס"ס לפלך נעסטם )שי'פן.
 bS דכפכמ נעפסס כעכס כרוטןז 5ורמ ככונון מכנס אהעה9DD3 ,2 יופק oDW3 חץעיסת,
DnD5דת 'rJW יפומ פעט כ-* 3פלע6 מול ס" סל6 יכסצמ שכמגיס כק ט כלונין, כק  
 פסיו ויעטכן יסרכם וכרובין 6נל כרו3יןי חדת ול6 כרו3יס תלעס לכן מזסנ, פהמי4 0"מיטק
 ס" חס ~t1hk עכ-ע סיס י4ע"ל לע כרוניסז בוכת ככוסס כינס ,לכן עשראכיסי כעלעלי%כ*ס

 : 6סל לינה למקלם חצץ סטה3 סכ6"ס עפעיכפלס
 )ימ%לש שכס כקרע סזכמיס מלכי ולסקסית סז3סיס דם לזוהקמ ספיחו סריס טובח. %כז

 כי סשפ כע"ס גא מטס למס סמנמיס סקלנטמ על סוגם זנת ולמוןסע*יטפ(,
thDDביכו גנרס עקום לטון טסו6 )6לט6ר( המצמכגעו ~DS ס6על כית יה". רבוע : מפלס כווכח 
 6כל יס", לנחי ובעל YD ולעס ושונע מיידי ייפט כנר טיי והססו 6פומ 0' נדכו ים"עס"מנמ

 סיס" ססקמיס  יפיקל , כסל 6עס פל 6עס אפ" עפכ3יס, 6עס ורמן ברכו יספצ לירכתם63
 מיונ פיקל לק לטולומ נ6 ל6 קופמו, 6עומ וטלס 67על עי4 תע , פקע עלו3פ 6יי ו6םלפופ
 גוסס ס"הכס ס" ונ6פמ 6יס, קועמ כסיפוכ 6עה2 טלה קווצתו ל0יומ %הך 7פכ'ש ס4ה3מ,קופת
 נכסו על קיסמו עלם לסלם סטין לפי" ונחתיי : ורלכשנ( למרטשי כח2" י0לכמ6 סליי 6עה2פטכ

 , כמיפם 3ל6 כטווי לעעל0 זקוף מיומו פל כ6ן קועמו 36ל 6עומ, עטר ס" יננ10)ס6ספ(
 כקחצס פסולך 0760 ממתמוס, לסנ?ך קורס וטל י'צ( )יחזק% קורס כל ר6פ עלכפפן
 6סר כי לעפלם, עד עעעס טוס 3קו q'pt ס" ל6 ס"הכס כי )6השרפכססעעי4פנן(אץפס
 , לכה סניכ סעזנס Db י4חהרמ גליעס סיקף הצ6 יאדכ3י 6מ ט פטם נוכס 6פח2 טסטפלם
 )עלפ'* רסס פפטס כנרי( מל סיקף כעין סעזנס 6מ סקיסו סמו פי ידלו5שהן טסרכגוממס
 ע3ו6ר ו3מיגשפ סנדרה. 6מ נסס ל30י6 ע3פומ 6רנפ סע ופס לכוי( סי לש * S"pענסא
 על פלרס6 ומסי טס ט6פל פליו, מכופל יגר לקנל ט"הנמ עיוסן הו65 צלע 0"טסכככנ
 ימעטי ול6 קכקל עילוי גסיל עדנס6 עעילוי י6טb9WIA 6 % גהצי נמל ובין עינס6מלטם
 3ליימ עשי כי עזם מכותל עיכס6. פל ים" ועסירין קכקל מפילוי כהן" ימי וכשניןל6ויצ6
 ספפככס. עעקוס סעלעע0 יעמעם זקיפם נמ3טלס וסויים ו0טגפומ סגו סרפמ קלפטס0כככ3
 קועסו: DIWb סלט 6על סזקומומ 6עומ טלמ ופל טוס, 0זקיפס סימם ולעפלם עענוולק
 סו6 נדפיס סי(ין עעס קרן, סס ע"ו סופ6ל ינכ טל על6טו ~Dsu פוקן ע מצאיו.מ(,
 תלפית כפו סעפלימימי וסכתני( סמופפירמ פל %פל צן טעןו TV 13 הע ער6צ, -טליעצת
 בערו מהשת והיונה )ה( )0*נפקקען(: סטלטח2 זויומ כמלס 3סור06 קרן כקא מנסחהמ  זויתי ככל עלעפלס סעזנמ נכעס סנמון 6עס נרום 6עס על אעיז קרבו, מרוס וגסס ליוי,קק

 ליגריסס , סמממוכיס לדעת ספליוכש 7עיס גין ל0נייל עמי5ס נמכם סמצס כצ( )וגמשלנו,2יכו
 סקרנו כפו עככר מעלתי גסס לקרבו לבוי יותל טס" י4כסמ, ועימס b~p ד*פל ע6י ע%ימכן
 ישגיל רטן, סור6מ נס לכלול ים רסמ מנסס לפי 6ענס רטמ. פפסס פגפט0 ס"ט ל6ממלם
 סקןנכוס דם זריקת לעבין ספליו תם לנין מסממי עי( 3ין רטוני ספולק סו6 סו6 השיכפל6לי' עיוסי 6סר עקות סבין עס לתסעים ומיומי סתהנל עקום וסוט לטנמ( רסויומ )י לוחנינו3י3רי

סעיפי
 סס גס 13 לכלול לטת 3סס סעכנל 6מ קר6 לכן סממתיו, עס נסלק ועוין ספליו נסלק
 קליפס עפסס כקנש נקגיס קסיכס קלפי כעין יעים. רפ( : סעזנס רסויומ מסולקהמכלאי

)רטא"
 סירסו0ו מכס רלעריס. עקלפוס כעין עמרים 0יו מעטכן ס% טל קלפים לסריס, וכשכ י
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סג כח כזשמש
 ל"נ( )ימעיי נפ פרטו 3ל כי , קלע מוילון גקרwlb 6' נלסון כי וילוןי ענין 60' , כסוללןני(ור*0
 עעטס סגעטו עם"מס, צופן על וס3' ספפיג0. 6מ סעגסיג וילון וסוט קלעי לעפלםתלגועו
 יונן ועטית עכטיו עי ס*)נר עט תצוה. ואתה )כ( : 5ועסיכגע( )נע6ל*כפענע וקליעםענומ
 למודיעו ושתסי 6ער ס5ו0 ונ5ומ 0סלסס נצלו 6עגס טיעמו, ל*ועניס סעוס צחר ע"יטיעטס
 כל Sb וטידנר ולניו, כסרן *מ Sb'1 וטיקרינ סטען' עסוית על ליסר*ל טעום נע5עו סו*טיעמס
 טענים וג' לטעןי ת6ר זך כי סיעתו מנושל נ' כ"י צעור ו3פ' כשן, רם"' עי כתית. יך : ל3מכתי
 ען כי עעגס, 6יגגס סל*3"ע ועעגת פ"ו, לעגמות כיננו*ל זךן קלוי סל*סון שזית עןיעליס
 נסען S1S3 פעעיס כעס טע55נו וסעד לזיתי ל6 לטען מיצר 0ו6 גס כתית טעלמ כלטססכמו3יס
 , נרמיס נעמניס זיתים ט5ין נקי, מען ופילס"י , כ"ס( ס' )ע"6 כתים טען כר הצסריס וכןכתנם,
bSbוסק7יס למען, ת"ר 610 גס ו5"כ ע"כ. סעחוןן כ"כ"טעו טעריס ונעלת וחיגו 3עכתטמ כוסם 
 זך, סנקר6 וסוט סזימ ען סיע* סר6סון מטען כלוער זך, לסיום כריך סוס זית טסען סרגלזך

 טס וכיפית* 3טמיג0, ל6 7וק6 נכתיטס טיו5י*גו קריך סזס סר6טון סטען סיף לועם כסיתומוסיף
 סמול נלסון כמות לוזיר נופל 0גכתם ע5עו מזית טעל hib וכו' וכומסו סזימ 3ר6מ עגרגרונעסכסי
 )7עס למרגעו ים ולכן כתית, למון גופל כתום עזית 0יו" סטען על 36ל וכתהוי ועעוךכעו,

 מ"5 מועד. באהל )כא( : החית נסען ועע"ס , )סלוו"ס( D1I'Sb(Dlh) געספיסעגעןלייגספען
 לטון עועד פ" ולרם"י )סטיסעיעלט(, ותרגעו0ו ל35ור, *סליסקנועיוסווזוען ומירסוסו blWt%טכן
 5וו5עעעג: יעל )לעלט מס ענדיו עם ליגל וועד וכקוס 0קונע כעלך כעס,  תועימי כעניןוועד,

 מפילם b)nr עטכן טתרגס 5ונקלם נכויגמ ול"ג ויסרבל. מטס עס 3"ס סו6 מגתוועי הוסלקוגספ(,

 כגין רק ט" ל5 3ע37ר טסונטכן לפי ולזעניןן יתרגועו ולעוע7יס להומות כעו ן מזען עלונועי
 סי' ול5 3כיגו, חלקי כל והתרו 0ורייו0ו 0ונמג0 ט3גחיע 5עלט(י )5ייגםפוויילעגדעם טעסלמי

 עוווד ס0י' עול)ניס, 3ית סגקר5 סלמס טעסס עקרם עעגו ומסמך סעחנס, מגוס כזען רקעסעס
 פל' ריס לענ"ס )עיי עולתיס למנתך עבין עד עדי עגומתי  ויש עט0"כ blk~1 מגיסן ע6ומכעס
 לזינן b)nr IDIW 3י' k-"rb? ונועד 05ן לו וקרל קליי( מ60 )כי נעכדרט3"י וכ"ט מנחירה((,3ית
 עערנ דולקת סתס5 וניתש לס למן כק-. עד מערב ק5ונ: זען 3י' טרי' 607 עועד 6ה(ל ל"קר*
 סדנים יפת וכפי' סכ0ןי כערכך לסון כ"5 יפילי כת"ס יערוך פ" *ין rtttts )רט"י(י נקדעד

 כסן טי0י' ולתפירת לענודתו, ק7ס נגדי 3סיומס ימ' 0*ל לכ3ו7 ולתפארת לכבוד )ב(כיק : נקר עד ונערג ע5יריס פגרות לשיות סיססיק טוון סיערוךסר*נ"ע
 לקדשו. )ג( וכתפיו: לנו על סחקוקיס מלעיייו ט0ס סניפיו כל על כורםעורה(

 מדגל ו6ות0 5ער לכן לסתן, ועטית כוונת 5ריכיס 30גייס וסיו )רע"ק(י ס3גדיס יעסו כךלטס
Sbקדושתן לטס כיוגין לריכיס טסיו 3ל73 זו דל6 ול"ג )רע3"ן(. סיעתו %ס טיניגו לני חכתי , 

qbוהם  )ה( : ולכניו ליסרן ק7ס נגדי ועסו בח"כ 5ער ע"ז 5ריכיס, 0יו 3עלי0ס לטס סכוונס 
 5ת עמן לעסות סתככמ ו5ת סזסנ 5ת ס)נתג7ניס ען יקנלו סנג7יס סיעטו לנ מכעי *ותןיקחו.
 וכ"כ , )לם'י(שנגויס

 לעגי
 לשונר וסטעס ן סנג7יס 5ת 03 ויעסו 350ו7 ען סגי3ס יקנלו סס

 5ת יחם13 1ל5 מניפל כעגין 0ס ג,ננג'ס כי למס יתג0 ול6 ס35ור זנן טנ037 ל0ס יסקולסל5
 33נדיס כבער וכקטר עטים. סס 53)נוכס כי 0על6כס לעוסי לחס י7ס על סכמף יתנו 5סרט*גטיס
 מל* 510 וגס י עטת וכלפגי ויקחו כמיג 3ל3ד סר5סון כיוס כי סעסכןי עליכם 3כן 70יןסוף

 סעס ונרסיס ינסס 5ל ויכונרו כתיג ולכן , 5לי0ס סניפו סיעים ונסח עלפגיוי סכל לקמוכמסנון
 סכל טגנו לשחר 0ס 36ל ידם, על יסקול וסוף למטס טיתגוס ל6 עני5יסי סי' ל0ס כילס3י6,
 ומתכלת ססוס3 לדנדנו מ37רי0ס עכ"ד. וגו', 0תגומס 307 וירי כ7כתי3 לנוססי ושערו מקלועגו
 וז0 0ונסכןי למלחכת ס0ו5לך וגו' וסתכלת  סיאב 3נ7נת נכלל .ל* וגניו *סלן לנגדי טסו5רךוגו'

 ו,0 סתרומס, כל 5ת עס0 עלפכי ויקחו ל"ו(, )ויקפל גיער ע"ז לעמס נעקר מעטכןטלעל~מ
 מ'( )3"3 לחרגו (0 עיקרא ומגס יקמו. ומס כ6ן 6ער וע"ז ל3 לחכעי נעקל וכניו שסלןטל3גיי
 ונגדית רק 53 ל6 07כ6 07ך כיון ל0ניןן וכיחי ול5 ההגיס. פמומ סונור על טלרות עומיןטפין
 , נ5לונות5 ול5 נתינ"ע נו ו3י5ר לכוי ידרגו 5מר 5יט כל וכר"ם ככפיי עקום 03 טליןלנור

 גזנר לסיום נבען ימיר שפיי ולג5ננכומ למוד, ג5עגומ כ"* סטררס ענין נוס לנ 'ושכעי סי' ל66"כ
  7סנ5  ים ע)נוני(ון מן יקנון ומיגון כ6ן טתרגס  3תי3"ע ח7ס דגל סר5ימי ו7ע נגפ'. טסגענו6ל
 bS כי נפקר*, 7קודס קורס ממס ל3 סכעי SD מופג יקמו וסס סבין ע37ריו טענו6רוכויי

 610 36ל ונניוי 06רן 3ג7י נורך כדי וגו' וממכלת 0זס3 כל ע5עס עמל לתם ס*ועכיססמח"כו
 פנינת 63יס 0יו ל6 ונניו הסין 3נ7י ינ"נ לדעת 6"כ י זס למקרה 0עעוכיס ונניו I1?b עלעוקב
 ול6 נ6 סוף טעסלו נו סלוודגו ו'( פ"ז )המרי לו 6טל סחטנית פר ]וכן סלמס עעעון כ"356ור

י:סכ



 כחשמות68
 )מס לעס 6טל י(מפ6ם ומעיל ע%ומ' %ן תישע לס"י( )עיט לנולעמל

 ט8"
 6ים כל וינטו כ"6( לש תיקפל 7כתינ  יעמו, מסך עסולט עקלם 607 מישון, י3ל וז0יעע6[. ע%וכ* רען מלגס

 D'b כל תעל טס רעמן לע"ס לייטג ים זס onb 15. עכ7נת ג6ו כסרס 7נג7י עכו%מקיט, ולגניי  ענ7מו ולכל 6ס"ע n)bSnS ס' תלועת 6ת סני6ו שמו לוקו ניכר( "סל וכל לגו גסתו6טר
 לג כסי%מ סעתגדנש על ע5יפ ל6 כי כסן ולעל , געל%ס סעוסיס ממכעס על , לגו כ60ו6סל
 6מ סלעי נסס ס" ל6 כי סעל*כ0, 6ל לקרנס לנו נם6ו 6מר ולעס י כדי3ומ נסס יזכיר36ל

 וינני( כן לעט.מ  סייע ניגעו )651 6נל כללי ק"ו נסס סייוען עי 16 עעלעד ס5לססעל6כוס
 סטו t9Wb ויגס יוגל. מיהי 6טל כל *עמס %י לו לסער עטם לפכי לנו* טסם נצרכילנו
 סמלוצם, סניפו *וסו לועו כינס 6סל וכל ס%ל6כס, Sb לקרנס לנו (1bD 6סר כל %מסלסכי
 כל כ'( ל"ו )מס עע"ם זס 1DS~ ורפי" לכי סשווי סס us כטפו 6מר 5ים כל ר6נ"ע וכ"כעכסי.
 6סל על עומנ מסיכו יורם סניפו עלת %ן תומס. לעסומ סעל6כSb 0 לקרנס לנו נטתומסר
 על עופי פקים ולנגיי 6ין t~tDS וי3ו6ו; מבלס ס*ער 9Dh וי3י5ו ר6וי סי' 57"כ לנו,נם6ו

 ענ7נס גייס כסרוס 7ננ7י ונטורם 9Wb עקרם עשבו %6כס סעל5כ0. עוסי על כ"6סעתנ7נש'
 וכמכוס וגו' סעל6כס לתער וגו' ס6ל0יס לריס סמכ137 כש( נ' )געזל6 וסו6 , כי3"ע יל%6ול

 סייוע כסן נגדי 6מד כמ"ג נגדי *חד פ"י(י )מקלש סרמנ"ס וכאכ נסי לסרס ופרסייכייניס,
 תלעס וטסי slrb1 6רז ען כמ"ג, ונגיי כסכים נגחי bwh פ"נ דטקלש ונמופפמ5 סלמכם,עמרועמ כשי וננסי כ0ע נגדי 7יו6%( )ספ"6 עמוקמת* סרעכ"ס 37רי ועקור סלסכס, עמרו%תשין
 אזוג 6מ TD עעו טכלל עעס וכ"ג סלמכם עתלועמ %"ל ט"מ טמא נרמס למכסי עמיריגטין
 טסמי"ע )ויע ע"3. ס"7 דסקליס נעמגימין כבכותל סלםכס עתלועמ otbs ו*ל0 סעעמ,ושי
bm1ומא טס. סרע"ז גקול ר*יימו 7מס וכגר 7פלוםיןי %עטגר( דיגו סלענ"ס סלע7 מעג ע"ז פ"נ 
 כ0תס גגוני עכ6 ועטי טרם, לכלי מרועם יעומל פ"י 7טקליס עעמכימין סרענ"ס דעתסכלים
 סל6 זען רכל 3כמגומ(, 7"ס ג"ד )קרוטין מוס' כמנו 7כנל תונוסיס, 371ריו יעו"ס, סרמ'עכלי
 סנממככו לכסל דנם 3מי' טס ריפ3"6  ודעם 3ס"כ. ק7וטמ 6ל* סרת כלי דין למס 6יןנממככו
 כקיומת ודינם מן ענו7ט ועכטירי גגומסן 3סס עטמעטין *ין מסלי טלמ ככלי קס"נ 3סס*ין

 סרס, עכלי כסוגיי נגפי יגיף *יך ונל6"ס מלמאי ל6יימ פומליס וסליטנש סתום דעמ סכיידעיס.
 )עתוק' 0רענ'ש קיער סלטכם מסרוחת כמוכס ונגיי , עמכיי ק%6רס מרוסס ינעומר טרח כלי60

 יעת עקור לע5ו6 סג7וליס דמקו מגס על ונ5עמ יטעע5ל(י ל' דני מג* דש נ' ק"וכמונרמ
 עלוך ומלעוי תפולס ונקרם לנו ים D")D כנ"ל(י 3יוע* %כירמת עמוספמ6 לקומיס ודיריו יסרע3"ס
 למכי' סיימי וטנור ממורס. ען ע5עס עטל דוקם ימיו ולינ"ע , 35ור עטל O'b3 כסוני( נגדיסכל
 כוכל ולפהז מלידס, עעוכס ופי' נעל*פו"ס' כ"6 חלועס וי"ו עעוגסון לכק7 סטין סמרגוסנשרי
 מנדפק סגמי3"ע לולם ס35ורי נדנת SD סעעוגס ען יקחו סקס ל3, מכווי על יקחו וחסלססנ
 נגיי סגסמכו לעס דע6חחו נ"ל ינ"ע דעס וליימנ מלועס. נוי"ו ג"כ נקוי טסו6 לקיתי טס"זכסגת
 כסוכס כגדי הדנם לעע0 גיהרו סיומכן על6כת טגדנמ ורענ"ן, לרס"י 0פמכן %לאת עם6רכמונס
 כינת חס, יורוסי סל כמוכס 35גדי וכניו 067רן כסוכה( נשי גטמכו עשו וס תטעם ל3,לחכעי
 ערני( עסס כי יממנו סל* טפמיס לזום עטום ור3%"ן, לרם"י למטס, כעמרו ל6 כ0וכ0צגיי
 עהנמ ורכיו לסרן נגיי נקו ל6 ע5עו זס עטעס וליל'ע לסעסילו, 15 טסיו כנוד עמוס וכו'ט0נ
 יעמס ע5עס עעעון יקחו ו0ס 5וס לכן סליחוק, נמכלימ טסמיס tlrS עעט0 למרחיק כדילנור,
 ענניי 3גי טסעמכד3 ילום' מלעור וכדעת 3%ור, עסיוס ימס נעין ויגס כסוגמס, ונביולמסרן
 מפקק סרע3"ס nD7S ג7ולס קייעת6 וונוס 35ור. לע3ודמ *פי' ל35וכ עסירס 3י' ערגיכ0וג0
 געמכס )ע"ס סכי עטעע ל* 7י7ן 7ונמלעו57 6ף ירוס' כמלעוr"c 073 7) ונקרס %כלי)3פ"מ
 עליהם. ופתחת )ט( : וכניו יסרן מל כסוגם ענגיי דורומ טל כסונס 3ג7י ילפינן ל6 ולכן ילעלך(
 סלומס , 73"ז נעמס וטום 63מרע~עף( 5ייכגונגי )עכי(36ענע ס3ולימ 0כמי3ס על יורת פתםעלת
 סלומ %גוף ניניי(ס 5סר 63ויר גס סלטיעומ 6"1 סנינומ וגולי יומיומי מעוגם סלומ עלממלס
 ססגיגומיסן עם סכל עקמי , סלומ ספמ על נולטומ ס6חמיומ טיום6רו עד פמומ 15 355עכעוני
 עליו ומממס וכן Dp,D1, כגרד ס" סנינ 13bk ומפס 3ולענק' טסכטיס, טעום 5"כ ופיו וגח35,נגלד
 סי' סל* כ'( )גטין כע"מ עלסכיו, נולטומ ס5ין 6ו~ומ סיו ל"ו(ן )לקען לס' ק7ט מומספסוחי
 כזכר ל6 בולעות ג"כ וסמכן 60פוי סל 6ומיומ פסיו 5ך ז0נ, כיינר נולט 6ל6 טוקע 50יןכמב
 נ3קעומ ומן מעיר לתן וערסת 3ייו ס36ניס על סכומי ע"ס( למוטס 57ערי' ועעס עקום.לטוס

 631עמ פוקעותי טסיו עמעע סטות, כחרן סדיו D~D ססעיל 6ת פר06 טסי ופירס"יע*ליסן,
 סדיו רסיעמ על סעעיר ועעניל מלול, *וס 5ורמ 3ייו רוסס מסל לועל טים כ6יי' זס*ין

ונעמס



סד כחשבות
 רכיך ס" סעעיל סנזולח hih סוכומי כחק זס וקין נולט כטפל וסטות , ס*ומ קבע 3יעאעטס
 כשטכס מכנקעו וכע"מ כלוש, למסי קליך סיס ל6 0סעיל ידי על 6נל ס35גיס, עןלסקל

 סקנלס מוחס, פתוחי 53ין נבוזר וכן מותס' פסוחי אסוד חסן נחנני טנ*על ועעססעמ3קעמ;
 זס על עורס סמם למון גס ו6פו7, נמומן סיו כן נולטומ ס6וסיומ סיו טנפי? מכססנוסכם
 דגר טועת על יורם 6מר כנד' נלסון מעיי 630 עעקנלתו, 7נל סממתמומ עעניןמט61

 כתו עטמסי עריות סינר סתגלומ עג גס ויולס ויפמחסו, נעעיס עומל כעועעקגרתו,
 9Db ונליטמס 60ומיות 0תגלומ 7סייגו מומס' סמומי טל עכין 3ע5עו וסוס סקעיל,מתם
 סייגו מיומיות סנפתמו עעע פתיחס וסוף וס*נןי סלו0 סל סחועל 3ע5ס ועו3לעיס למוריסמיניו

 נ*ותיות מתימת בסון כופל סיס ל" 6נל למסי סק3י3 גליתי( ע"י לסמגלות ממח למס,סגעםס
 רוסס סם 6'ן מחלל וכזולם סטות סו6 עלינו וייתלל טסמסח לפי ~tmlabb סכפתטו ולופלמקועות
 3גחיכת כ"6 סייך ל6 פתימס S~b כרי', לטון כ"6 מתימם לטון סייך ל6 גופו ס%ל ועלטות
 ירכוס, מק סתלונוי חכעי נלסון נקרס חקיקה 0כמו3 צלמון טנקר* )נס עזם מעולס סעכקס;7נר
 עעמס סעוסס כעו סנמקק ס6ומיות נגוף עעטט טעוסס לפי כמיכסי לסון סנ6על גכ"ע כסלחס
 כקר* מתיחס נמתוג נלסון כנקלט ועת )יןילעליעף(ן טוקעמ לולס ווי6 73יו, סנכמנ סתותנגוף
oS5bטסניניו ניס כ"י סיום נגוף יותסס עומס 6עו טמרי כלל  כמיחס כקש ול5 מוטם מק !"ל 

  חי"ל( )סקולי ו3עכ7רסנ"י )לס"מ(, פמומ ל'6 כתינס מס נזכר ל* ולמור  ונסיןלנ5ערעליעף(,
 גי( רל"7 )נדף ומש לנר, נצטין ס?ו יתוון 36נין כשירין וכי 5נכין על לסין סוו עסקעןעט6ל
 ל6 שיגס ו7נריו י טגול7ו כשל פי' רם"י כתולדותם. )י( 7ל0ון: *תמן כלעין סוו ימנטץסעסל
 כתג עקרם( שלי )נפ"ט וסר)ננ"ס ססונומ, כתיבת 3ס7ר ל"ו( )נסוטס תפליגי כמהנ"נ ול*כשק
 )?ע'ס 6מרמ כווכם סרוננשס נגעת כתנ כ6ן ונ75"ל מול7ותסי כחמל זל* גי? וסו* פסליקיר
 כגתת במסוגת ועל סמ3טיס. מעים נקרור עמונים וירוסלעי יגיע סמרגועיס סגי וכן tD"Dטכ'ש,
 סי' גטין הלכות מכינ גן לווסר,ס פסחי גט כא' וכן נוס. ל37ל עסרחיג עמלו 3מתיממיחזקאל

 bD'1 וספינת וסגת, )ו כתי7ומס עלת *ין לכונס *עכס 3זס. רענ"ס רשש ייטג קכ"ז א"קקכ"י
 וסתחמ ס6ונל 6חל כי כתיגתסי סופן רק מסעות כסירת קיל לסורות כתוליההס נעלםסעכוון
 י ס3ט 9DD לסני נני' מעות כ"5( לנקען וכמנוסר 3מי, מנעי סעומ 3ו ססעכוון נפיי, פעוםעליסן
 )וכ"כ יטרלל מגטי 6לס כל עלות גס ס36כיס על כתוב מסיס וירועלעי שלי נתלעוי 111Wbל4ם

 OD כפי רק סיחוקי שחיגת סו?ותיסס לכמונ סטין כמול7ומסי תלת 063  יי כווגס ולסלוליכי, סעעוני ר6ו3ני סיחקי ל נתוספת 0טנטיס כל סעומ לכמוכ רימוי סיו ו~כ י גכ"ע( ע"ססלעכאס,
 כחולדומס ותרגום סכול7וי 3עת 003 מכקר6ו ססנטיס *נום סעות ופס סיחוסי'  גני0מול7ס

 למן מקר" כמזזות כתול7ותס, ot~pn 6כי ע6י נמלעוי, סס אערס טונמ חסו)גע3ויטסנ6עע(,
 כמיגתס wDn 6עגס סונעוגיי ול6 סעעון ר*ונכין ול* ראינן עמס, לרכס hlpD גטונומ ול56גיי(ןי
 לכתונ סל* מתורס דקדקם ולזעתי ' )רס"י( נמוגות כעו יממות. על )יא( %ל: ממוכר( 0737ל6

 7נל ככל למעסי יכוין סטנטיס סוגות עמורן ס3סעס 0כווכס, על לסורוס סעומ, על כ"6נסעות
 סעור וכענוד ליחתן תועי כטויימ לסייסי י4כווכי( עתסיס כליך אליס, ו0סז)נני' טכסככי4שהקזוסס,
 נכוח סעמלנס סי4כיין ע76, כעלס לענין )נסעסיס מסיו סס3עיס נסעות ככס וכיועסילתמלין
 על ממונס עסס וע5רף פכיו ככג7 עמס סנולטומ ס6ומיומ כאותן סנכו*ס נער*ס כאסמקיט
 על תמתח ו(סו וכלויס, רגול נכווגס ס*לס סעעוס *וזכיות תמוחי לסיות סעסל*וי כמ"כסכס6ל,
 3ס3יל(. כלוער לעמך ועל מנער על כעו , )על 3כ"יי סעות גס3יל יסים ספמומ כלועל ,סעומ
 לסייוע נתאלמן נעמו 06 7עגלס( )קשי 3מומפמ6 עלייסו 7מכל עקדם כלי עס6ר 5מוד גרעזל*
 0נמילס ענים b"tp סלע3"ס וכע"ס סקורם, לעס עתחלט לעמומם סקריך , לנגוס on~b עוסיס6ץ
 ונקדם )ץם לעס ח5ינתן סתס5 קריך קדם תנכי מגי סעוווכס( לסס 5ער )מרק 7נירוםלעיויע
 670 , סו6 3עחלוקת ug' נטם בר"ח י6רגוי ונקרם קים לסס 6ליגמן טתס6 יריך ,קדם דנייימכנו,
 עילתי 5י סזימס 3עכין דמוכר( פעק נעלחעומ רענ"ן וע' , פליגי %נוס DbT""עכס

 סנכו6ס לסנעת לו יועיל וזס נרי' 6ת תעיד געחטנמו 6סק 6מ יזכילו 60גכיס זכרו!. אבני)יב( : ל" 5י סי,
 וקכול לפניו כתוניס סס3עיס סקנ"ס לוקס טיסי מילס"י ~כרון* כתפיו אשתי על : סע5ט?ך עתלכל

 וגו' חסרן ונס* כ"ט( )ס' ולקננן (tonl)r יפלבל על לסריס ולסטיג לזכרון, כתג ומלע"חשחמס,
 ו0עיינ נזכותסי לבלוס נניסס 5מ ויפקוד וכומס ס' מיזכול סלע"ק כי מעיל, ס' 'למני וגו' לנועל
 5ת להרתיק שמע ע"ד ככון יומר והש געט7מו; עלייתה לסמפלל סי, לסני ל3ו SD טסכמ3

 ימד מעלול 0760 5ל 6ותס 3Dklsl ימק כצודו כס* לפכי סכחס סטין געי סעזכיליסס37ריס
 : ס"5 לפגי ושככמס גפ' מנפעלותך ועע"ס ' תעיר *ותו ot~t)rne לעניכיס ~יך ויגו* י4טכ"סעל

חסן



 כחשמות64
 מסוסן עעטtn1DS1 0 )כם9י(, דגניו ועגנך טעסלס 37רוס גילול להון עטמט משפפ. השן)סו(

 עס3לי6ס עכיכיס סם 06 , וע3ורליס ונפורטיס סמומן מע"י ס7נרש סע0 וניר ניהל ל6 כיסתועיסי
 ודגלי ויכוחים מוכסות *1 ו6זסלומ, 5ווייס סם 16 וקולותיסס, כ6טוייס יורות וסטתלסלותסר*סונס
 ע"ס עספטי גקר6 טסמומן מכסני ענו*ריס, יותל ר6"י רגלי 7UDS) )פסיק ולקען וכדוחס,לעיד

 ob דגל לעסות ob ידו על וכוכבים כמפטים יערסל ו7נל נכמליו, גמוניס טסיו וסמועשס6וליס
 עסיימ סדור סג' י עשרטעלוכנ( )גרי%ליכע גירור לטון ס5' עספט, 3ייור*מ מכיס פי ולסי"ל*.
 לעוליכם 13DWS מזי ע0 יתרגועו י"3( י"ג )סופטיס מגער עטפט יסים עם כונו ועכי4גו,7נר

 ולסנ"צ )סחוס(, ~Sk כגגך תכטיט די( דלעיל פילם"י מטן, עלת ר0גס סעלין6לעען(.ננע60כ7לונגי
 סו6 גמומן סעכוון סתכלימ כי  פעולתוי ע"ם כן שקרי לסוכזיף וכ"ל וכיסי כלמק כעין חסןפ"

 צותיות גמומן 0ג3ו6ס נער*ס ר06 סק7ם נרום 0עתלנס מכסן כי י יטרלל לרכי 13 ולסקוללגלוק
 נחסי עטם 5מוון יספך סו* מטן ומס ~SbD1t. *ל תסונס )נר(ן ונצרף פניוי כגג7 נוסנולטום
 וינלי חול נעגיני סנ7יקס על יורם כמס ODD 5ל5 וננהק. ניקט תקן( )ק"פ ינחם נמסומרגום
 וטסקר, סמול לנין וס*עמ מקים 3ין ולטנדיל ק7טי' נעגיני סנ7יקס על יורס חסן וסס וסעות'סגל
 ט6ר עעכיני ' ותועים כבוריס IDD עעט0 אונחל ונוס סת5ר. כטס לסיותו שופו סנוף 013מטיל

 6מליסס' ונדיקס ט6לס קייעת גלמי יגריס הנוצתו עי7יע סיס סרוג על טנ3י6 כיסכנו6ותי
 י ולטבול לנרוק סמור Sb סקורך ען מסיס בחרי רק סים ל6 ותוניס ג6וריס ממטן מהעת*עגם
 עעס יסיט 0ג0 תעטס, ל5 16 עמס ק5ר, ג7גור חרוD31Dm 05 ק5ר עעפט נותן סכיי"ג סיס151
 צותי לעטוס 05 נו עסופקים סמו 7נר גילור ע'" ולסםיג לג7וק סיכו)יס מכסיט סעעפט'טסן
 פערס5לטעגמ(. PD7 פלמיטעיוגג גליכיליכען 5יינעל 5וגטעלזוכוגג 5ול )סידוק עינוי לסענע15

 ל3"7 סיס 05 וסורותיוי ס' נספני על סעמלסו נל6ס דיגתי ממן עספע חטן תרגםו5וגקלם
  אסייע דג" 7יג6 סמן נתינ"ע וכע"ס "הת, ם*לת ע"י נסחטו ל0תנרר יכולים סיו דדיג*הפיקם
 עבין יטון- עיעלי' על מיזרע ינ*וי מיו SD1 יסו פיו על וכן 7"ני5, ען 67תכםי 7יסר5לדיגיסון
 )%רכי עלחעס ולעמום לעלך כ"6 גם6לין 6ין 7יוע6( )ודמ"ז וז"ם כ"6(. כ"ו )מינתם 7ינ6ילעירון
 6' ע"ס עירוגין עי' דדי%( קמיקזי )לפסוס סגנון ול3"7 וככועס( עלחע0 כעניני סג7וליסצנור
 ע"ז תעולם ועי' ותועים. ג*וליס עסייל ל6 וסימר ד6יקיר עירי ופירם"י קיים, ונ"י _Sb1~nיורי

 מעשה )מי( סי6: 3טעיס bS וב"ל סבל ליסוסע S~b1 עט0 טל *גלו מיעי טנסמכמונסלכומ
 רוקם עעסס תעסכו ל6 כל*ימ ספגיעימ ס5ורס וצין כך 6קר סחוסן 6מ כופלין ססיס 6ףחו,שב.
 5ורומ סכי סיסיו חוסנ עעטס סעעגו 5נל ויקים( עכלי פ"מ )לסכעכ"ס *מת עורס רק גוסטין
 עמחרופ' %3נעוון קטכם 55נע יון לגויל רמוק כטיעור עיכס סו6 זרת. )פז( : סיריעס קיכומלסמי
 י*מפממו זלם ע5י קע"ת( ומרועם )נעכירסג"י מפיזור, סעכיגו סעיס ע"פ ויזר זרם לטרםשועיי
 , סירוטלעי תלעוי עס דירן מלעורב 3זס ופליגי פגיכם(. על מרם חלימי כי"6 חטלין לכלובמשרו

 י סע7ייי( נ*יכומ רק נע5י*ומ עמלוקותס ויין 6עס, ח5י סו6 ולנגלי *עס, טליס סו6 זלת7לירוטלעי
  ירך לזלמ ע6גהל מעלוי Db1 *עסי ט4ם סיס סיד כספוסטין נסוס לזלם ע*גשל כסעו77יןכי

 גמי' )סגל'א 6עס ח5י לזלמ ע6גודל 16 560נעות פרקטי כעו עקום ומע7ו7 56נעות לאסיס6ל
 *נגיס סל עניין עלוי כסיעור במלואותם. )כ( : 3זס( נכוייס דוריס ע"ם 7עללס, פ'ג 3'לעסנס
 על עוח3 נעלו5ומס 3'( ע9ח )סיטים ולמלעו7ן ים"י( יומל bS1 פחום ל6 סעמג5ומ כועקיטיס
 ולכן ~Snrt עליסן מקרטין 6ין כע"ס כלוס, עמס יחקר 1ל5 סליחות סיסיו עיען o~bcמים
 והאבנים )כא( מליעומ: סעגיט לי ימגכט על6 נכסף כענין על6ומס ולטון למעיר, %יכיססיו

 זו סלכווגס )ונול סטנטש טעום עליר(ס סיכתנו כך לסם סק7סט יסיס סעתניניס כסיקדיסוםתהיין.
 6% פסות ל6 סעווןס ככנר עסרס טתיס ומסייש עתנקנן(, מסוויין ועתליימן נמלגועו יניעמוסיף
 עזם סכווגס ול13ee 5 ל* q1iw ול6 סעו על eon 6מי כל טל 6נן יפמפ סעמתח וכןיומס
 עלמון סו* עסרסיס ק5ת לדעמ ההשן. את וירכסו )כה( י"*: לעיל ע"ס עס עקכש )רע"כםלזם

 עיוסליס סעמונריס ט37ליס מסיו גדופן מנור עין על יוריי וסוס מנורי לטון סו* וללסעיכנסחיי
 טיחנר סממן *מ וירכסו כתעלו ויל05 עיגון פוס 5ו חגרו על נולט ס*חד יסיס סל36ח7רס,

 חננו על *מי יגיס ול6 לעעלס סוים טיסיו 163פן י תכלס מתיל ידי על ס*מוי עס מחסן5מ
D"e)D7b1Da  ט6ל לפי' רס"י סירוס נין ספרם ס7נר נעלס 6ין זס ולמילוט ועטשן(, ריכטונג 

 סייט עי( )יטעים לנקעם וסככקיס ועזם ויככבו, עלס כמירוס 6ח7 כל נמלקו ול6סעפרסיסי
 ט8ח3ריס לא( )תסליא *ים הככסי וכן לעכולי עקום וצין זו כנגד זו ניוסר סנולטח2גנעומ
 עיעס וע5עי7י סקל 5DU' נעגין *עתיים גרטיס וימיו סיטנ )נכוח:יס טיסיו 7נר 5ל 7נרועשרים
 וסיס 75אל( על )1"גז גן טס )כלועל סונמוכס סס כמג ס" והתמים. האורים )ל( :)לעאפ(

נמקן



מה כהשמא
גסנו

 וסריס יומל* עט% יעונין הלעלין סעפרסיסי כל פייטו וכן , )רעיי( יבוטן כמלי 3סי
 יעמס מרעי % מס סע%3 ענבלם עכלי גסה כי קלוסי 0כע83ס י373רי ע65מי טל6מעשי
 6ין יליעמו לי נל6ס לכן עמוכם. עקש ימעט ופיך ומעים, תמוכים כלל משמל 6% אסהפסן
 מכיס 3טעא כתולש סחיו 60נגיס עטר מניס לק י(עמלטיסי כיעת קיוטיס טעות נלעיס6וליס
 עקש סיו ע5עס סס כי ומעש, אכש 3מס כ6ן י(כתונ קלפן %עם יבם יפל%י סגפיעמל

 מפועמיכן לסנמ יעלעל פוי 4 וכללי( נסס. סכס6ל 6ל *ותיומיר(ס ג3ליסמ נ7גריי(סותעיעיס
 יתק למעומס ע% גס כי ומעים, 6וליס פס IDtiD 0וא 3סן וכפתל 3מסו3ת 0ז*ם0נמל*0
 ר05 6וליס נ)ך16 לכן ועמיל נציל זן לסעמ עפ3עס טקס סו3ום 6נ1ס מ א' ססעלשן
 י(מו5גיס יד עליסן סלי ל6 סע3עי, כנלי6ומן עמסן נלקחו סקלי( 360גיס גס *וב; כעלילועד

 תגני  ימלנועס עלותה 6כגי כקלטו סססן ספנני תלועת( )לים רענ"ן סכסונ (k~Dוסמוקליסי
 ססעום כתינת הס י(ענעי, עמעונמן נטמנו ול5 ננול עעס5נ נמ35ו ול6 מלעיס סיחיופלעומ6,
 עסרסין וסין נדיו עליסן כומנין 6ין סללו הנניס )מוטס( כלערס , מרם  עעסס 5יס ל6עמסן
 יגס נר)ול'ן(י סס )עיין ע6לי0ן כנקעין ומן ל0ן ועל06 מעיל ע3יbib 6 גבירולעליסן
 3גועומ ס36ניס עלוי 0ס61 36ן, עלותם 3ו nbSm פל טסירסשי לעס ויגס חקהן. כלמי,סליהם לועי %י( מעים כקלסו סע3עי ומעוגמן ע3יי6ומן ע0ן כמסחר סל* יקולס 60נניסלפלעות
 נעסנ5ומ, 36ניס עלוי יעסס ול5רכו IDD~1 נפגול כלועל געגועו כעו לפירוסו נו )ועלם0עס%3ת

 סחסן(י גס3יל פילסתי ~IDDk על ועסיס וכן סס. לל836ע תעפלו 13 טסיי 13, ינחם נספכעו
 וחם ס*וריס 6מ ICW 6ל ונסס כ6ן 6עי ע"ז ר(סוסןי 6ל dbo~ עפ%3ס טיול פלץ סחר%ג

 05 וגס סעלונע. גג7 ממיכם Sb mllb כאל י(מטן 5ל 60נניס עס%3מ מפנל כלהגלי(מעיס'
 טיס" נחוסן זו %6 זו סתי(ייכס נ6גכיס סססן 6מ מיעלם כלועל ממסן פל מחוזר 3ו עלסנסלם
 ויומונים, סקרים 6מ י(מטן Sh וכתם %ן וטורי מזר וריוו מ68(, )כע"ס (o1)sb בעולשיאכסן
 3סנוי 6סי ענין ניע טכפל כעכעו י6%%ס סעעהםיסן  סויפת נזר( טכמחי%עפי

 סיורן ונטף למון.
 סולמן ע,ס 6ין 6מ, עלם ככפל סמעיס ו6מ ס6וליס 6מ ופעל DDb9); 6מ לסלן הס6 סעומ,6ת
 כמתוג טיי3ל %פיות חילך. 6מ 3נן 6מ כפ%, ע%גוסו 6סד געש נס כי שלליס, עניניםעל
 סלעוסן על לסולים עלאש קנני וקרקס י %ומ"מ 6ול נעלי איחם סעס3עס %נמס ע1ע מכסעד

 לסיחם ס"6 ע5*גו oa סמויציס; ס*וריס 0ידיעיי % ניגס  מלס לכן כלוסי ימססכו גלמיכנכיחתן
 כעסיך, סיו,כרו לפי ססניעי י"ס מסמי יום 6מ 6על ס3לי6ס מיוני כי געמי7' עעכו טי7ו3לעל
 כע"ס ונסן ל37ר סעמי7 0ססן 3%ני ככי( סם3יעי, טוס ערדועו 6ים י65 % המכיסוי סססיניגס
SbD1כ6ן גרץ סוקיף לכן י(6וכיסי נעפמפ לו tb"ila שנני לצין מיפוי "3ני נין סכמת וסיכם 

 , ס6פו7 כתמום על o93% סמי 6מ וסעמ י"3( )לעיל פיעם לסון שעל 7נ6סה י וסתועיססלאמס
 נמינף( עלסון סקניעות SD יותל יורי( סייס לסון כי 0*וליס, 6מ סמסן bb %סמ 6עלוכקן

 60וליס 6נגי 6ענס תעי7ימ, 3קניעי( עסונריס סיו ס6מוי סטנני 6יכ וגל06 %(, לשם)עע'ש
 *ס7, גפוף טניי(ס טיעמו עז מעייך סנור סמסן נ%יגת עמו3כיס סיו bSהיכעיס

 ח3וכ כ'"
 6על ז'( ח' 15 )3מ' סגג7יס 3ל3יסת ולים גנדרו, סלף אפד עזם זס גפרדס גומיס כסנימלוי,
 6מ עליו וימס סס 9Db סחטן נלניסת *גל נו, משנניס סיעם טזכיל ול6 סלפה, 6מ עליוויפן
 קם טל* גלופן רוממן 3ג7 מרינת מלכסו Db" כי י סתעיס אס שדוריס 6ת יוחסן 6ל המןיוחסן
 נעעסס טססעיע סלעג"ס יפמ ניטוש כ"ל כן וסמעיס. ס6והס 36כי 6מ נו מלס "tT~bkעעל
 %ין ל6 סו י נממן ס*נניס עמר סכים ק3יעמ סס ס3י6ל חסרי כי וי(מעיס, ט16כיס עניןרוססן
 ה3 סקולה עהם ע5עו סלעגיט ועלפון 60נגיס. 4נ גע5עס י"ס כי ומועיס יהיס עהליאכיל
 כיי ותעיס 6וליס סני גנים עסו כמגי 0"י( עקיס עכלי )נפיי כי ומופיסי דוריס נטם60נניס
 סעפורט, 0סס ומונים ג6וריס  יפמו סי' וחס ס"6י 0נסירס ע3ימ 03ץי וכ"כ נכריס, טעוכסלסטליס

 סכאע וסוס ונכנע(. סל"ג"7 נייענמ )ערם סעפוכס 0מס גלעדי נס ננ7יס 4עונר( עסליסס1
 37רי מעתיק 1( )3סלכס וכן סעפורט, סס ססו6 תוחציס *וליס 3ס" סזכיל מץ( עכ"פ,)נפשט
 עכין י(רענ8ס סטונטמ על כלל י(מעורר bSD ומגיסני ססס, קומו נחפן סל לי סני סטניםסקע"ג
 *ת סוגפרסיס כיעס 7ל6 עע  ום7עמו סססן, נעעסססכו"ם

 ס6ו'"
 ונתפסי 0עמוכס. סס על

 3סעומ כמונים מסיו ססעס סס6נכיס עמכעיס סמנו כנר סכמני een5 ע65תי מסורר( עמרפ,3י3בי
 ספין תרפס סנ'ל ונ7נרי , עלייתו סססינ עס נרי"6 וע"ס י ומועיס %ריס 0כקכ5יס on~p רכס3כ"

 כי תעה, מא ע"ע סרע3"ס, 3יעמ לכנרי סעי תכעיס עק5מ qb 'nb5WD סכי( כלוס.גססוגומיו
 דגרי לכן י 0עמכטיס כיעת מעמולם סס על ויכעיס 6ההס נאכ מרנת אגיע סעץמקסמכנוס
 ניר סא זעמי SD י(כעג"ן כתג קולו. השסע )לה( : מנן'נ קש* %'נ עיין 5'ש.י1כעגשס

0סעעהש לע5"



 כהשפצת66
 כי 6על לכן כן לידס לסעסא שאדיס %ך ו6ץ בלביס0 קורך 3סס סכין עפני כיספעעוכיס,

 נ0יכל סנ6 כי נלמומ, שלו valh לסכי ויכנס סקרם Sb נ3ו6ו קולו סיסו)ע געגור ניגס5הם
 פיותיו כ7י ס7נר ומיודע ננסות לשת י ונ65תו וכן וכוי עלכות 3טכחיתי עיתרי חייב פת*וסעלך

 ענות לידס סטין נ%י0 רבוסיט דנדי יקוד על 3נוייס ודנריו י ע"כ לפפו. לסור מעלךעסרמי
 על לתזכרת סי6 סע5וס מס 5י5תן לעלוס דוהני סו6 0פעוווגים )%ומ  ולרעמי ע"ס. ספסט,73רך
 ע"י 0עטס 6ת לסוכיל 0י6 רגעיהם וקן י וזכרתם טותו ור6יתס כיכמי3 0ר6יי' מום ע"יסע5ות
 ועל סכ0טס ס% על יתירות רנות נ*ומ ולסתמייגו שדול הכסן עעלמ לנודל כי , ססעש0חוס
 סעיעסו ע"י כי סל6יי', חוס מעש סעזכלת על סטיניע0 חום ע9י עוכרם לו גתוקף לכן יטרלל,כל
 סו6 ופי 46 נננדיס עמלנם סוי פי למני  ולנו ועתו  למס יתעורר סנעעיל ספעעוניסקע

~Db עמסנוסיו כל יתפילו נוס כ6לסי נננדיס ע5ויין לנדו  סוי פס  ילמכימ נסס, לבאלנס לולוס 
 מקים ען *6מו גס כי לענודכן נקים 3סיוסו 3ל3ד ול6 ית', מעליון סגולך לענודתורעיונותיו

Sb0יסר6לימי ס6ועס נסור סו6 כי לסזכיר0ו לקניו בקול ספעונוניס י5ל5לו ן חו5ומ ונקרב ציתו 
 נו וקין ס'י 1DS' תעיד עוינד סו6 כי יפכח ול6 סיעורי bS'1 יתירא נמטינות עלי0סועעלסו

 bSD כסונים ענניי מגיעיי העילס ליסור דפייכם ג6ער ו6ס רגע, qb סקדוס0 ינן 7עחלסקיי
 ס6יגס כגדיו Da17p על לעוררו 0" ספעעוגיס קול  7ססמעת לוער יכולים 0"גו ע3ו07ןנסעת
 עלת וזין 3ק7וטתייסו. ליעעל 7ל6 ל0פסיטס יממיינ ג65מו ווריד 0קדסי 6ל 3נו6ו לעבודי(לק

 וגסעע טעם כ64 עלכומו, נכל סעלך פתגם וגסעע כפו ל5חליסי סקול סתססטות על כ6ןוגסעע
 עדנלן סכתונ רסקו עמני עקמו ובעוכר לך, ונעכר לחיך יעוך כי כנו עינוי בפגי ננין סו366ל ס* תול7ומ סנסעל 60'7 סלמון געלי ק7מוני כגורו וכנן שועלי מ75 מפעל ס0ו5 גסנעכמו
 ס' וסעי נ' וי 3ו6ר6 עב"ם בנפעלי ססוqb 6 ע5עוי 6ת גולל ס0ו6 וגג6ל, ידו ססינס 16וכן
 סו6 63זניו י()נ5ל5ל סקול ע"י כי SDD13 ונ6 יסעעי נערפו סו6 טעונו וגסמען גן נתע0ייל6

 ונלננו יסעע 63זניו לויט(  דעקמען געוו06ר וועריע )ער קולו ונסמע וחרגוס , ססעיעס Shגסעל
 סיו סרעוניס חלל מנמיך נתוכס, 3cr ופעעוני טרענ"ן לפירום וסגת 63ציו. סז0 סקול פסינין

 גוף כי למעליס, כ9כ נסעע קולס 6ין 5ד, עכל ספעתוגיס 6ת טקיסיס 0יו וסר)נוגיס ,ססעוווכיס
 סגום6 שעו ולכה"ג ל6מליס, עלססתע סקול 6ת 0עעכנ רך ו0ו6 כוורין )וחועין 6רוגסרעוניס
 ונתוח' עירס. בנפסו לייתעורר לק שינו כוס מקול לו ודי נעוך, קול רק יסעע סל* כעעעיומס
 קסים' עמוייס סיו סרעוגיס כי סקולי גסעע סרונונ.ס 5ל ספע)ווגיס דע0קסת נומלל עעילסקוף
 נקדם לכמר 1bu3 עועי k~bJ ימיי ל6 076 וכל סק3"ס C15C למי לזוור ו3070-ס נמורטע"ס
 לנענס וים ע"כ. סמוונעיס, ויתרמקו 15133 קולו סייע כ6ן 015 לכן ט"ו( )ויקרם 65תועד
 סורפיס סכולם ספניעימי חטטת נדם סיככת ו3סע0 ולפגיסן לצני קטורת פקטיר ססי' 37סע0ימי
 יום 3כל 03יכל מקפולת י(קטרת ונטעת ל3ן, ג3ג7י רק על3וס סי' ל5 5ן ולעונת, 50ולסען

 ~bm )עיין עעיל לו סגין ס7יוט ככסן qb נעמס סי' זס , ולע"מ סמולם ועסין מססיכלספורסיס
 גיחוכו גלגליו מיננן  ספפפוניס  נממנולפ  שתורס 0תחכעס לכן פ)פיים,  י"מ סירבלו  יסלסלים לסנעיח סל* שלס מסלם עמסלל כמ"ג 0" סכי0כ"פ לדגותינו 6)נר, עחם3ת  על5כמ וכעלפ"ר(

 למגי 7ני(יותו סם, סגגס ודברי ע"כ. 'Sb~D, 06 יבעית ול6 זנת סל6 וידעו חנחון סעסויסולעו
O')DS1נתינת לק 6יט קולון דוגספע 60 לפירם9י יגס ודע יועיל. 3ל5 ל3ן בנגדי לנום סיו ow 
 כל עם סעעיל יסי' ס6ס ספירוסו lxhh' על וסי' על ))וקנ יירוח ול6 5עגס י ספעעוניס עניןעל

 כע"ס יעוסי עס3נ7יס 6מד עמוחר יסרת 06 60 ימומ, bS רקדם לסרם בגי' 7לעיל אדיסס6י
 ען פ5ין ען ע% 5ין סס ציץ. ועשית )לו( : 0רע3"ן מלונת תשליו למסיי רם"י כדעת0ר6"ס
 ~I'Dk י(מגלומ נסער סל6 ער  סייג 0דנר  לרעות כדי 3עק5מ עין ע5יעת על יולס 5מלסמרכיס,

 עקתכלין טסכל 0ר6ם נגונם ממונח טח וסייכו כסוכם, נגרי סל לין סס כגזר ופרכו 3פק5מ,רק
 סס SD לק 5ין כקר* י(גפעיון סקתכלות על ל5 כי לוער יתכן ויומר רס"פ. כ"כ )סוי6;נלעך(13

 ס% ריסו על 6לס" טס נזר ננום6ו ניוסר עליו טווסך סכס"ג 6סר 0עחס3י סלומכיחס0קמכלות
 מתוון ליס( ד' )ויקר(ל ונ)נכילסנא 6לסייס. קדוסיס לדנליס כ"6 נעולם דגל לסוס לעמויקים
 לגי' "תנע וסוס נעונ17י עכקיפ ע"יעת5 שלין ככפוי  57מ11ןלעו נרפסו* עקתכל רסוס ע6ן כל וג55ין' ונלטין גסרין מוו 5י55 על גלימין דווו ק7ימ6 דספ76לו6

 6על לי6( ל9ט )סקתי ולקען פירם"י תכלת. פתיל על אותו ושמת )לז( עליי: עכפר5י6 ונזיז ע"ף' עק4"  ליטכנפי
 היסרן, ע5מ על וט" 1W1b סו6 ולעטי( סע5כמתי על והיי כ6ן כמג ועוד י תכלת פתיל SD'1וימנו
 טקנש 0יו וסססעיס עלונעס, וס5יז , סע5ח ע7 0ר6ס' כל גס לכגק עעוקס ו5יג0 ' לעעל0שיקח נטני סי(עממת לעינו תפילין, ענית מטס לעייפת 5ין 3ין גר5ס סי' סערו י'ע( )זנחיסוסנינו

ותלויים



% פחשמא

 ענסגיס וקחי ענחון ciunin פתיל סללו, עקופות ננ' פסס נ6ע5ע"וי ופסיו גפני 13חלוים
 עקיסין כקמיו ופתילי סטת טורך גין ונע65ו מלסתן, עורף ערעורי ספתיליס כטסי תקמרכננדו,
 יורטם כומת פכי על מולך הטניס, Db1' סכי עם קמור סגר6מו ס6ע5עי וי4פתיל סק7קי,6מ

 נותן וסי' סרעפת, SD ומיי קוער 0ו6 ס%6עי מפתיל ועל כובעי כעין עינויין כעתוםלעעלס
Dh1 על ס5קDh1 סננד תלוי וסעח נופל, ט6עו עמזיקו ס5ע5עי ומפתיל סע5נפת, על כובע כעין 

 תכלס פתיל לעסות רק ינסוס סיגו סי(כתו3 רם"יי על IDD וסרע3"ן עקרם(; יכלי רססיסכ6נ"7 )וכיי )נלעעלס סונ5גפת על ופסיל ספמיל על עין סיין על פתיל , סעקר6וום גל וכשקיימוע%ו'
t7Pb5יןי כל כללך משחוליו קמול סו6 וסלי מ63ע5עי למתילים תורך ועם ממס, עומס וסות bib 
hS"1, מתיל לק סDb ע6וזן עקיף סי' ססטק inbS נסתי גכגם מכלת ופתיל ק5ותיו נסתי וגוקנ 

 סלחם תחולי נס ועכסם הליס 3בו03 נו%כפת %וף וסי' סעולףי ככנך גו נקמל ורייןמנקנים
 ככנך לסמוכיו למוזן וזיוון סניפת ו0כlrlbi 0' ונקוזן ):5חו ככבד סכין וענים סלורף, עילעעיו
 ומעת חרבו סונ5נפת, על י3ו6 13 קסור Tt5LD ופמיל ע5מוי על ליחן ע6חן כנגיו וסכיןסעורףי
 כגנך שזניו ליחורי 0ע5גפת על ספמיל ויסי' ס5ין נגקני ספמיל מיכגיח תכלת פמאו עליהמו

 על סע%ממ ומינת ו(ס"ס ' שעטפת כגבר ע5חו על ויסי' ס5יןי יסי' סונ5נפת סגי עול *למעורף,
1Db9פיקעככו פי' 0ונ5גפמי על שקדם גזר 6מ ונמת ו'( לכ"ט ומ"מ ס3ר6ס. געליון ל.עעלס נשעל 
 ים נסגיסס כי , תכלמ פמיל על חותו ומעת ונין מכלם פסיל עליו וימנו נין לסלעיך וייןעל".
 פמיל Sb קותו וגתת Sh, נפקוס על יסעם 16 מכלמ. ממיל 13 סיחנו נפסיל 1W1b כיילולמרם
 יחינך 3ו כי ספתיל, 6ל וסוף Sb'1  גסון מפתיל כי ממילי יליו ויתכומכלמי

~Db) 
 ספתיל יכגיקו

 לפיט כמנורו סרענ"ס )וכח עכ'.ד ספתיל' על וסגין סגין על סו6 ספתיל ונ)651 5ין, סלננק3יו
 ללס"י מדחקו ונרפס ח(ק0, מיי רפ"י על סר)ננ"ן טענת 6מ". מתיל רק גטין סי' סל6לכ"ע

 כמון ס5יז ועליו כסיג נר6ט עוגמם סיתם 5ער סל כיפם ק4מ( )מילין bntbiw נפמילעילסרנדת
 כואט  DIDS 6ין כרחך 7על קטן; כודע כיעס, רם"י סם ומירס תכלת, סתיל על 6ותו וסעתסכ'
 סי'  דסכרי  לן קיימי  ושנן לנתכפת, 5יך  וין  פכוי  oyn סי' לש רש"כ סריסן שם ס%כסס%עט
 וס6עג4ייס 0ר*סייס פתילי מע"י כ6ן פירם  לכן  תפלין, %כיפ ס" יעלי 'ל%לנפמ ליך  3יןכריס
 יו% 6ח7 פתיל נ6)נ5עיתו סי' *ילו כי מניס, סיו סג*ע5עו 6ער בס כונע, כעין סר6ס עלנעמס
 סתיליןי סגי 63)נ5עיתו מסיו 1bb לכן למסלין, חקן ספחיל סי' 6ינ סעורףי עד 1Db9 על סגיןען

 וכ*עמ Db1- סל תפלין ויונח סי' וניגיסס עזסי זס עסרי7ן סי' סרקם על ,לעעלס עוסכןוכסס"
 מעקל*נלסון

 eS מפתיל על ):וסג 0ע5נפמ כל ומיי מ%6ל לפירוסו כי עקדי דחוק רם"י פירוט ן
 ס" מל6 ורע3"ס ר)נ3"ן ולפי' ס5ין. על חוזר ס)נ%סמ פני ונול 6ל Y9nb טכ6ער ועל ס5יןיעל
 כיפס למון כי החולין, סס 67ימ6 5)נר סל כיפס 6כך bST 1DD לוער 6נו עתרסיס עמדי ססילרק
 כריס ס" מסערו 7קיי)נ"ל לניי 6פמר, 6י וזפ סריסי 6מ סעכסס כונע ענין מא olpnנכל
 SD עכ")ני רפיו"7 סכ"ע ח):יסח 3וס )וגמייס3 עסלכס דמ6וס לכן מפלין, למנמס לע5גפמ 5יןנין

 סכסונ מקפיר סל6 לוער קסם סרע3"ן לפיי גס o)nb ; 5ער( טל כיסס סך סר)נל"ססססעיט
 nDb oa~ כווגס ולסגיסס פסילי עליו ויתנו ומעס iSsnD על טותו וסעת פעם וייערנליסג"'
 3ייעונ נ"ל לכן סטין. על חוזר 0ע5גפת פגי ינול ו6ל מפתילי על עוקב סע%פת על וס"לס"
 עליו ויתנו )61ער ונין תכלמי פתיל על לותו ומעת וניער נין בדול סג7ל סיס סעקר6ותילמון
 ועליו כס"ב פרים ינוגח סי' 5)נר סל כיכס כפס( )עלך נעלוך ססי' עם לפי 61:1 סכלת.פתיל
 פי' וכן 5ין. מיעול 356עומ סמי ורוחב ענומ )נעסס נגיילין 7עעל6 מוטי יימס סי' כמון5ין

 טפירם ט"ו( י"ס )סקוס פתיל 5):יי כלמון דילן 7קר6 פתיל ולפרז 6ס0י ננס פ' 3ס3מסרל'ף
 חותעך וכן י מקפלה לגד פמילמ תעטנה 73כרי לו ו7ועס קטגס, 3ב7 ממיכת סו* ממיל נ"עסר"ס
 S'tD' 5עי7 ססי' ולרס"י , 0י6ם ק5ת 3י סיעטפו קטן סורר סו6 פמיל סרונ3"ן מיי 7יסודסופתילך
 DD'~ גפתלתי' נפמולי כונו ח3ל למוןפתיל

 כנוער כבדי ממיכת על גס פמיל סס סג"מ יוכן
 ו0ו6 לבנלי סל כיפס על סגין 6ח סקסים תכלמ פמיל על קותו ומעם וטעם יחד. עמונריסחוטים
 כלוער סע5גפמ על וס4 וטפרי נר6סי ס5ין מנחס עקום על לסורומ סכחונ ו63 *גס. נב7חתיכמ
 יותר 53ע5וס ולסורות לו. חעוך 5דו 56ל DD" סעיס עין על כעו על לו:5כסמי תעול יסי'סטין
 סנממו, עקוםעל

 ים" סע5נפמ פגי עול Sh לטינר, סוקיף ע6חוריו 16 סל6ס נ775י יסי' סל"
D)l'Dנין סעפסיק ריומ על  לסורות 3* ונול סנדלת 6גי )וכע7ועס פכיו ל75 לע5גפמ סמוך סטין 
 וכענין וקופו הגסס מכלית על סר6סוגס Inb11CD עלי ען עול כי מסיליןי לסנמת ל)נ5גפמס5ין
 )חוטט מערו לכן ' )*3סגיטט( מותו ועלת י"):ר ינול ועסס , כמס 6ת וקלות ייוער ק5ס ופסס ,ק5ס
 6נמט*גד( (olb נעק5מ וסנדלם הפוסס פנין כ6ן b7W טעם וים" סגלגל. ען רחוק כבלבל עולל"ג(

סיסי'



 פהששתש6
 , סמן nae פעכךס לק 0כמו3 כ6ן ייש 63 סכי( , ס%כפמ( פן קרת אארט סין ~ylsטאי'

 , 3פ5סשת חשד פחונל ים" דרך וטלקס י1) טל6 גפ% וקטוע %ח ס4ן יסי' 16מן 63ח60פכס

 ' 6חי ~עזם *סו הימס סא חיקם 0עגץ א )5חן, פלחן ל'6 0ר5ם שט) כ3 עיף ם%כוטון
 ספככינוו תכנת, פוט כיין ימן כקופל פלפעלסי סמ%סמ ע) )מס תכ)מ מתי) עליו ויתנו 6פרופיס
 6סל )פינממ קפוך )ימפ יכף ו3זס עלמו, tnDbn יסד ויקסלס רוכסיו, סכסכי פכקניו 6מת%ך
 6מר. פלך "קר פעיו כמיונן פקופויז 3סרנס וק t9Db פלח רם"י טסוסיף )פ"7( כ"י)לקפן מחתי מכסן י)נסס כפו toiwSn ויעם י %י5ת כממי) סוט סו6 ניכמס פסיל מס פ)פעל0.פליו
 הו' המט עילעל שינסתי ימעלו כדי 5ין 6ל תום עי(מת3רומ סמדנר יוריי מס סעקר6ונלסון
 נ%פ1 סקסת מותוי ומפת ם6פל כ* יעכס ס%כסת. ע) ל"מ כדי מופ כתינת כקמר היי)מס
 ורפגשן רם"י ומכי' פסיפס. ע) היועל סממי) ע) ס4ו ורותם 6וכך כ) סטם מסכסמ סילעימס
 תוטי כנקכו טפככיס סגין טגר6ס קטן מיותר מיק על "6ותף יקפל 6יך כי י מ76 סרטוןקעס
 סי' סל56וגיס ניפיס כי  ודע סלמס על תומו ומפס )ומל יתכן )6 סולתן על נחס סכסכתםכמו

 גפרי סל שמס פכאיס סיו וממסיו סמאי SD 5ין נמכסיט עומס פקסי 076 נכי 7603 גססמכסג
 ססיממ 6ת 8קסמ סזכפת ענש ופמרם י גכ3ע ו)6 כטוכסת )6 6סס תbS 65 ים3מ לי'וכ3פמכי'
 על דותו ינקט 4ן סו6 טועמם נפתכיי מס סלפ3"ס ומי' י וכמחייני סו6 וטוטסמ ל6וזןיפדחן
 כ' וכערוך נמלח. ס5ק קיק ס)6 כיי SD" 40ן וכאכין ספוח SD חומו טקוסיין פ%ממכפו 3ני סל ממיכם סו6 כס) סרפ3'ום וס" לפרי ט) כימה( ססו6 3נע' ס" וככנו) אחן. פ6חןסמלם
 7קר6 סמיו כמלס פ6י יתכן ו)פ"'ז , כמי(( עלך )עי" סגין יטנף סל6 סזוספס עק3) ס"טסכיסס
 ומ% מפעי עשו ע3 סס" כיון ס4ז, תמס ספ% על עוכמ טס" 5מל ס) כיפים ע)כילן

 סכיסס 6מ %ין מסם לסוס כ* סגייי נ6 )כן סדין, 6ת שכסו ויגס ויער( פיעולי מפייפמיל7יס
 0זיפס, 3מקופומ פ3)נסס נמנעים סיו כמונס נגדי נס6כ 5ס כי סזיעס. זוסממ לקג) 5פלסל

 טפמכי) סקורם onh ג"ס. סו" סס סכו נ4ן 073 )יזמר סבכיך כמ"כ כיזע, יסגרו ול6כפנס
 פיפס )טון 3ין מהוניל כי וקבנו, 6מר וסם וסמם, *מר יכדן ספקניות, לטון סכוי על עיכיךסיס

 13 ספין 37ל על יספם כתיכין ולטון ממוייני חיר 6יזס כם%לך יטפס סיפס )טון סו6,ונתינם
 יהלל רסנ סכימת סיס "bS ניון יתמסר(, ע) גין סיימת )כן סקוריי 3מ' כננעם קיר,0קס7ת
 פ% eb יומלי סגין סל Tnh פ5י נולט סכיפס יסים סל6 ניגמתוי Dpbi'1 גליך סיסעדין,
 6פר )כן סס, סעודתם SDnS'1 ח5י5ס מסיס פעלם ל75 ונפטמו עעיו, מדול 6מ ימטיךלעס %י יותל טנ)יסתו פ5י ob )מגתי ביי סכיפ0 חתון ט)6 מלק נ6ומו ס5ק פן סזוספססרסקמ
 למקפיי ספין מכלתי פתי) על %מו וסמם טיפס, )מוןנזם

 סכימס. על אין סכחת פיכ ע)
 סנר6סי סגק3 3פקומחז ל* 0קפדס סוס 6ין , סקעירה( %ורך סגין Sb מוט נסס:תמ ססמפנס
 , 3ו פעס %י יסיס נין k~SDW ל% סכין 3ל% 0נק3 סיסים 3ין ממוטי סכגקת מתיעול 1)6ס5ין

 עליו וימנו כתיכסי )סון סס 6מל לכן , פתנו קיע 16 סגקג תוך שמוע ען ניול מ)ק סיכגיםגין
 סמקתי למון יטכיס סמ)עהי יעם עמיי מסוט לילן ילמילום6 מר06 סג0 מכלת.מתיל

 75. מכ)
 טנתוק' הע י37ל. סתת י(כנסת פן יסניי(ס כיון ייסוגי איד יס לסת מגוי גס ולפל'ןללס"י
 לעסיס כי6 עפם ספדם על מוגם סיו bS טסיכן רינ"6 3סס מכיסו יוכימ( Sbl 7"0 ס')חוכם
 ע) וסיס המלגס , pipllb עתלגס וכלייתו תפליןי מנחת פקוס ולמעלס סעער פסמחלס סאתמן

 כס% 6י)ו כי סנינומיי ולtDeD 6 מע4ןי גני  יכמין עיכיס נין כפו וסוט עינוסיי ניןעשי
 גין לתכנפו פסיס סיס כ6ן ורק 5סומ5, 16 מיסמ כגון 6מר, נלסון ע5ם ונמרנס סיספקומות
 היכו nwbkll סס)יןי נמקוס )עע)ס כ"6 פפס פ5ת כ6ן סיפור %מ ha'1 מזפ ר6יי' סיסעיגוסי
 ממכוון 3י(ס סיין 6ף עיגוסי, גין ב"כ יתרגפו0ו פגם סס ססחכל סנכ"ק ספקועומ 3כל כיכן'
 : סלי3"6 כ6יימ סי6 עם ו6ע פפט' סמנתרק

"( 
 בסי' )ר5ומ מסיד סילם"י לרצון. וגו' והיה

 יוקר יפספע , פזמו על וריס קל6 67פר מסו לגו מי' ל6 כי פ6ד רניט קילר , מומו עלהיגו
 ן יתכעס כנינת 0סך וסות ס6מליו, לפס תפיי פלס תחוגר דינריו כן גס משי(, פשו עלנעשו

 סעס כ) כי ' דחתי 610 פקוס לו לקגוע תלמו ע) וסיס מתפל ז'( )ניומ6 סענו6ל )פי6ענס
 ל6 קכיעמו עקום וסוף 50ין, מבהו SD ג"כ סילכוס הריך 3ג7יו ס6ר ולויס ענו7ס לוממזימן
 ור") ס)סגיוי מס עט עמו3ל תפיל nSnc פעעונעות"י קרbeloS 6 6"5 למוגז פנופו, 6מרנסלק
 י וסיס מלס DD מוניי וולס לסיריך סריוי פן טיס bSb t'"DS1 ענויו(; לענוי מלנעו נעםממיר
 פלמ לכמונ נ)סונו קכ6 וערמני %מוז עג תפיר וסיס לופר רצוי סיס עקופו סיום על לסורותכי

 , 1tlnbSD וגס 6) עס סממנרומ ג"כ לו סיס יובס )כפוףמפיי
 כפו ספ6פריס )סכי ימלמ וינוי

 ופעם תמיר, ס' למני שיון וסיס מעיד, פגמו על וסיס 6מר וכחילו תקופותי כם6ר לגילססו6
ספישל



סו כחשמות
 6ל6 ע%ס טמן ט6י1 ייליף לשייך ונס פגמו; על כשיכו 1S'Db מפיי מל% טס5יז סטניסע8פל
 ((9bgD י(%ן עקום קציעת על ל0ולה2 דילן קל6 יסלם ונטש, %מ על וסים ען עלסו עלנעתו
 פסטנמ סויים על מכייס נכוונס לדוריס יולס לנטיף תפיי עלת  סעעית סכוי מעכס 3יופ6(ןטס

 פפט מעמו יחים 3ל רפסו על פנום6 ססס קדוסס גויל על תעיד לנו עליי טיסיוסכ0"ג,
 פ5י חנכי *סי ס6ל0 סינרים וסיו כתו %מו על ומא ועליזת ,לעולס

 *סר לכנך, SD סיום
 על סוי' למון יולס וכהר לעלס, ימכמס גל ניגס סתפ"הס וספנמס סינריס על סלנ סיעםעכיכו
 סממסנס סויימ לאל סיקרון זס דמילום ויע ממנמס. טעכיכו היתי על תסיס *חס כפו ,ספנמס
 לאח. n~ba t~?h op גתסף ססוכיח כעו נוע 7מליג ע6ן  ולית לכעע, סו6 מעכוז יעם ינויחסל8
 י ויום יוס בסל קלניסי סיו סקר3נה2 כי ויוסי יום נכל כיצג ע5מ על סיסיי( סרטי ען ,סקיטים עת ללנות 63 סס4ן פססי סי' וסרלכ"נ פסס". b~p1 SD נעסעעותי( ענו6למ ירכיל נוססיס
 פלסו, על מעיי %ין סיסים ס*ערס 3עס מתורס ונילמס יוס נכל ועסעס יקריב ירob 05וכס"ה
 נ5ל'ל וע" נזס. לעכב יוכלו bS סעספל וטנסי יוס 3כל עכו7ס לענוי יכול יכעס ס6סללעינו
 כמגו כייונר( דגניי , וננוצר( נסעת ~Db bS" מפיח מתמו על סגין טסים רתיחה שכפטס0וכימ
 נכלל ססוtDWD 6 יעמו יסיח סל8 תעיף ע5חו על וסיס ע6עלסי לכוין נ"ל הותר עמס.לנמכות
 )6ויקסעלעקקען וסספמטות ססתטמומ ססור6מו ע"ד, אותיות ממי סו6 ממיי מרס עיקר כי י מעיד3עלמ

 ועלוומ עומטט לועל ר5ס כ"ס( )ילפיס פיות 3ית ל"ז( )ע"6 מילי על והמעכי כפו*יסיעסכען(
 וסתפסעחהו מזען סעסכת על תעיי עלת ועזת לפסתן. נתין כמרגועו נעליימינ()6ויקגעיעסכטי

 לגד געמם3מו ממסער על נס יסעם פיס טס וננגס געסט5נייג(, יויערכי,)5ייטערטירעקקוכנ,
 פיוס *מעל ל"ל מיקסן Sb פעלמס ההיומי ע'( )יטעים פיס במעלו עיי עי כעו סינר,כפות

 וססס"ר ספית DS' פעולותיי כל לעסומ 3עמם3מו ספמער וכן י כמיס פרס לעכטס כדימעולחס
 30רוריס, סלעודיס וכן פחות, אסי סלח מ' ע" )פיסיג( ונדות נעל נקר* ממכעס מי עלסעיוטד
 סלעתים טעממלקים סרטי PSD לכל לטוי ומיעור ע7ס למת נססכל ועסועליס 73עמססקוליס
 חלקיי(ס מרעי כל נס לסטינ נלפו7יס וסעסמיל ט"( )גיטין עלומי סגו כעו חי דו פ כקלטגיבס
 )סעקתעף תעיד עלת יורם לרעתי ככס סתורס. 6ת פורד ע"ז( % לגין הכקמעות עופי,כקר*
 יגדילו תעיד וקנסי עזם כוי סעחוי3 סעיס וכפי סר*וי סיעור כפי 737 עטיית על מיייס(פעכין
 Dn3DDW3 ולפ717 73עמס לסקול עיד ומקמיייס נפעטיי4ס סעדקיקיס אטיס ר"ל י"י( ל"ט)ימזק5ל

 כי עלווינוננ( געגויער פין )תיגנעל וספמויינ סר*וי כפי סיסים עסס סכעסס פעלם כלעל
 ע5ס וימילו נכפותו עטך סקסן גס סירך נכל י6% סל* נססגימ 5ריכיס סיס ס*ל0שלגסים
 ליגות 3עחסנתו וימעל נבעתו *ועד טיסים כלועל תעיר, ע5חו על וסיס תער לל3וו2ינויכין מעיי מלת סצגין ועזם Dlb') תלת ספיכומ עטי שחוק מוניי, מלת טס סעסרטיס )וליגריכמעורס.
 מס 6ת וספ3זס מתמלל וננזס פחות ליכר רעמו לעולס יקים 3ל )נמו, על (bD1 סמאסקיוסס
 6לSD 6'1 6עו סיירי תפיי עקמו על hL~'D לוער *פסר 6י טכח3י רם"י אלי ועל טריליון.קבוס
 על תעיד לס עטנחת עי 6ל1Wbp 6 ל6 ימלעו57 לזרך, %ס 3על סכג תעם ענו7י4,נסעת
 li'Db פקו על טסיס 3סי" עס)נע ונוי וכינס נעי ל6 ועי סכם5 לשית למיעל 3עי ל6 פיאמו
 ננסי כטמר %ין וסוי עעם, מעיך לפדרם לן ליס תו עלמו על אינו 6פי' מעיד ספר5ס6תי דתעיי יל)נמקכ6 דם"ו( לקרוטין )נמי' י4כיטנ"6 7נרי סרג רסס ול6 יעורס. ע3ויס, 3מעמטל6
 י"מ" כסתח( נגיי kf1 ס"ט )יופי מום' ונ7נרי יעמם. ענו7ס, 3סעמ סל" נפ7יגס 67קורכמונס
 bSD למי פעילה 3סס 6ין כסוכם נגדי דקיפל ענושה, לטורך bSD ללנסן לכתחלס יסור3עזרס
 לטס  כשגטן יסוו  ילכמסלס ועסעע ענו07, 6חי עיד לסטורן לסזסר טיוכל סרת לעלמכינחנס
 פי6וכיימ6, סו* ללנסן 67סור ענו7ס נטעת דסל6 כבן רם"י יעמ ופיסע ע"ס. לסזסל,כמסל
 : עמלנכן 6ל6 טחינו נקיוטין( טס רטנ"6 )3חידוסי כרמנ"ן יל* וזס י העילס *יטולועטעס
 י )לייכען( פסתן גקר*מ נקרקע פחונר ועוינו געינו פמונל טסו* כפו מפטמן 5פמ בר. מכנסי)מב(
 DD על טסי עדיין טווי מבינו מגפון הסעתן ויקרב גבעולי וספטתס ככמס, וסמעור0 וסמטתסכפו
 סטווין סחוטים  7י(ייכו ספטחם ויקרץ )פלטכם(, "סי 33י6ול כאויר סיסי own1 מלקיטסו6
  תטיס,  מטס  וככעס י נקרן( פטכסענפס  )גירן,  ספתילוס רשוי עגם סרגוי, נערס סמתיס תססען
 וס%יגס קירן(, )ווידוען, ממטיס זנן סכ7ומו סגרעיניס סס ומעים לקרקע, סעתונר סו6מטי(

 טפין ל73וי תפיר טגם6ר נעגיגוי נויד ססוD"D 6 )לייגוו7%(י 3ד, יקרי סטתן עמוסיסיורגין
 ' טס נגיי כפו , מכמון ספסתן עיט יקרבו פעם ספטמן פן סכעטיס וס3גייס י 3ד יקר* ווצ'ג ילנדו תעיי כטלר מפסתן *נל סטווים. קורס Db" *חלים סמער3ין כתו , *מר זוין סל מויין עעו*ורגין

 )לט"פ(: 3ד צגיי כעו סכ*רגי ע"ס ופעס פסתיסי נגיי כפו סחוטים, ע"סופעם
ולחס




