
 כסשמות67
 כעו ייכפש, על ביוריי מכלל טס למס עלת ועשכ ימי7' על לניס 63 מצא. לחם )ב(טט

 ועטר ת65(, כי ניפ olw ירמ י"מ(י )עוסעיס חעק עד יקום כי סוכ, ליוירמי
 ד3ר יקרך טד כי ' עשו טען וי(רוו"0 %עי זס פירס"י הקרש. נזר )ס : רז"ל כ7עמ סיוסלא
 מ" לכן , ורוקמי( מר לטן 13 יפול bS למוזן ע6חן רק סיס bSn ואין מכיס, כל עקיףמסא
 3זר, דעתו יחוס סר6ם' כל פקיף סיס זס כי ס5יןי מטס פוכמ טסיו 5ער סל כיפם על כזלסו6

 ז0 מלי נסס ולו עיסוסיף סקרם, ונזל סזסנ 5ין 7טנועומ( 6' יום )נפוסף מפייטן ס*עלנערי
 סשה 5ין כה(, מ'* )15 מתורס למון ירמס 6יך כי י מעם 373ליו והין אין: מהיל גזל טפיןיולס
 %ין yen אף ספייין, ס3לסת רטון קנס עסעכמ על וימעוך ולו, טטפת ט hD'1 סקיט'גזל

.q'PDכי שכיס עוגל כל ob יאלטס לסון טסו6 נזל, לסון מפיר עליו יפול ע"ע ל5וזןי מבוזן 
 מקיום בטס כי נזר, כטס נקרם ס5ין ככס ספומרומ, ינן וסג7לו ספכממו על גזיר כססוס3ילס.
 ומלאת. )פ( ס6עמי: 0כנו7 ומסתרת סק7וסס לגילום כעס פכל ועלופס מופרט ר(כ0"ג משסגו,
 עלוי כל מ"6( כ"ס )לעיל רם"י וכע"ס סנג7יס. ל3יסמ ע"י כלוויל )לס"י( ס6לס ס37לוסעא,
 כסככני מכוך למוןיייס

 .לייו טמן יגר פקידם על TnhS מפרכס כטליט נו, פומזק ל0יומ לינר
 הע י 7%ועס יי ניח ניכו 0סליט כתינת 7וגעמ יץ6 ולנגיו לנוסרן 0גנ7יס לניטמ ככי( יד.כיח

 סר6"ס וכ'ע ג7ולס. גכ0וכ0 אמלגם סו6 מנגיש ע"י ירסן 6מ נס לעלם כ"ט( )עקפןפירש"י
 סכמנ כ6ן כרפש יל6 )75"ל( סננייס לניעם ע"י סו6 , ייו 6מ יעלק ומסר 4נ( 0"1)נקמלי
 ' )זעיגע( סקסת פמיל על סורגתו לרס"פ יתל סרס הככד. היתרת )יג( : מקרננות י"ס יכיס7עלוי
 וכן סניסס' על מכונן נעיתריך י"6(, )תסלים יתל על מ5ס כננו כפו 3יומל, עמים ס0אע"ס
 גריו(, )סומטיס למיס יתריס כט3ע0 כפו )ספ6ננזיילע(, 7נר סקר ע"י טעוממין י(מנל עליורם

 אהעומ גסס מעממו י O'S)D י"ס סעימריס י לנט( )לקפן הסייומיו ענשיו כפו נמרסולפעעיס
 0יו ו3)נימריס י טרום 'OPt טל6 טיריעומ כו'י ולמזק 63לן למקוע עפעמוס סיו סיתדומ כיסלסל,
 זס וע"ס , 06ליס מוכני ePc עה טעוסש תעין קעטש, כינס יסערו על6 סיריעומ' 6מפוממיס
 סכני מ5לנקרץ

 ססו6 סלו סספס 16 )5ווערג5עלל(, ומלכסון במסוע סטנסיל סעקוס וסו6 ימרס,
 קרוס גע65 עם וממוס סרי6ס טטמ טכלס כעקום כי )ריטיי5ליים(' %לעומ על ממלוימעודף
 סעטל ל6י3לי סגמיע0 5ינרי גין מפעיק סקכוס וקומו עגרי Sb ולענר שנוק טוכנ קו עלפרוס
 * סכםיפ0 נפועל הלנס עקייע ו0ו6 )טריכטער(י פספך כעו ע7רון לו וים נססוננ כולך וסוףוסעזוןי

 סכני ס% כקרץ סקכוס זס לפיכך סלסי 3560ע עס 3גי7ין 3ו תעורס סכ73 מקרוס זסח2ממ
 עיתלש עלblk~b 6 %'ם שכניי ימרת סכתונ ונלפת קרעי, גלטון יכb~DID1 673 סכעיכוינלסון
 , געטפ6ן( )67מ 3גמיעס סקורך כמי ולסמרופף לסעסמ לעגל מעיל *וסו סעוממין ווכיייןגיייס

 סנע"מ 5יי על מרוס יסים עליו וסעיף 13' סעעול3יס גסכייס O'pSD עס DIDS51 כבנקוסו6
 תעע עס םיחירכס סכתו3 6תל סכני, שנסעם מקלוס מן מחלק חומו SD1 ~לעותי קניגקגי3
 וקותו לכני6י ח5ל6 סנקל6 מעמך יופן סו* ססיותלמ כויקכ6 וכפילס"י ולסקעילו, %עס סכניען
 , ליעספל"ם( סככתה ס5לעומ על סמליי סעו7ף קותו 6יעו וסוף , סכנ7 ען רעע עס עפכיססו5

 סלק ו0ייכו סככד על ויימרס ו5ת סכתוכ עונסעעות מכרפס וכעו , סכנ7 ס3סטם ע5)נו סקרוסכ"6
 סעופן ססו6 סככי יומרמ כמג ק7סיס( לסיר )3סק7עתו סרתנ"ס 6ענס סכ73; על סעורםקרוס
 )גפ"6 כמנולו וכן ודמנו, ספנ7יל סקרוס תומו )נן כלל זכר ול6 סכ3ד, גויל סכקכ6סגם

 י DID"' וגוי. התנופה חזה את וקרשת נכו( : מלעיל 5ליכיס ודגליו עסו, פי' ול6 אלות 6onDער עעעס"י
 סל וסוק כמוס וסלעם מכופם נסס כוסגת לסיום ל7וכומ סלמים סל וסוק מוס כל מיקיםופילאו
 אומס ל6 יונעמס ר"ל ליורומ %0ו ס6ינריס טיק7ט , סעלאיס ע6יג וגו' ונמסת ופילוטעלו5יס,
 ולמון ע"ס( )ל6"סי עלו6יס טל כסוק כעו סטוק למקטרת qh ליורומ מקימו bS 36למעם'
 3עגיגו עמו3ל וט ימקר6 ונ"ל לפירומן. יגש סורס סנעלמ 60מנח גס ל7נריו, פ76 ימוקמעקרם
 4מגס וטוק מוס כל ליורות יקרס והילך סעלו6יס ע6'ל כלוי ליסרן. וסיס המריו סיער פסעס
 S'bs כעס מנתסס וסוק סמוס על 6יכו דקר6  וסורס וסעף  וסורסו, ססוכפו 6מר ולגניוליסרן

 סמם והל יוגינמ י וענר עעמי7 עולכנ סו6 וסורס וסוכף מורווי. סל וסוק סמזס על רקספלו*יס,
 וסוף ענרס, ססנ6ס עגיעמ תסיס סזטמס מגעת ספירוסו 7'( י"ז לנמלי סניפו ל5 פועלאסל

 , לכמן ופסוק סמזס כמיכמ מנעת כ6ן ככס הלנען( ~ענר%ט ניכט )וויר7 וענר תעתירתורכנ

 6יט ס)נלו6יס פ6יל ע"ס ומוח ויין( וושריען געוועגדעט )וויר7 עירס כגר ו0סרעס סמכופסמסיס
 י לקפוכ SDD נקתה מרעם עימל כפ"ס סזעכי. )כ"ס לק וסוק 0חזס Dp15 עוננו 6טר סעקוספן

 וטילך פסנו 6מי מזען לסגננך סו6 סתלר6יס עמיל כ6ן ככס ס0פירס, תחלם זען לסג3למססו6
 ל05רן ))5טר וסונר , וכשעמס מכומתס 5חר לכסן לסגמן קיום וחוק מזס כלמסיס

~DbW1 
 , לבניו

ל6



סח כסשמות
 עיס, 6ות מוסיף ולעס תו' ל6סרן *סל 0ול"ל יפ"כ סעלו*יס, 6יל על עוהנ ספו* 4על שכןפ
 ע6סל 0ע5על כל ועוד ולדגיו, לחסלן *סי לועל די וסיס 5ורךז bSS נשף היסמל פלסגס

19ebSמרסמי יכולי %6לןי נ6 לנכיו וע6מל 
S~bn 1 סגעס0 ידני סעלו5יסxlbS ,נ"ל לכן וענגיו 

  עעדות סנג7יסי nD'a~S סומכו ככס ונהווי *סלן ידי 3ס bSnS משכיס סיס סי(קיננותיכעו
 ס3גדש 7לניסמ בכיו, ויד 1%b יד הצלעת כטוכס ל0ס וסימם ומנטת, ומגכם ט'( )לעיל0כסונ
 יייסס נתעלקו 0נגדיס ונלניסת גקרננומ *לס ונסני וכעס"מי סכסוכר(. Sb ו(עכוי ל6טימסו6

 עסותה לסרן סיס ס3גייס נלניסת 6נל נכיו, עם סוס לסרן סיס סקלננומ טנעכין 6ל6למרוכס,
 ס6ער 6סר לכן כק"ג, סל ננדיס טעוכס ול06רן סדיוט' כיין סל נכריס 7' די סיו 7ל%סענניוי
 צוער סוייף 3יכיסס, סביל 63ין נסוס ימל ובכיו לסרן כתעל* OD~ 13 י סעלו6יס עמילקי6
1Dhnסעקר5 ועעס לבניו, *סר וסנג7יס לפסלן 5טר סננדיס כלופל לעניון וע6מר למסרן I"'DS 

 שיי סגנ7יס( לניטמ )סייכו לנניו ועיוחי I9abS' 0וניומ7 הגל O'b1SW, 6יל סיום סנעססעעיי
 סכמוכ סקר* 9Db' לוערי וקרוס ולגניו. לאסרן תכוסמס 5חר ליסגס ומוק חוס כל יסתנפוול0ל6ס
 וענינו 7נר, OD ססו* בסי' נעלם כ5ן כללס ותפ6רמ, כ13ד 3סס כסוגם כנדי *ת %'( כ9מ)לעיל
 סילס"י ימש. ישבעת )ל( : OhbJ 6סר כל נכוכי י"נ( יגח )קלת כר"ם , וסע%וללסעסונם
 יעים ס3עס ילילס יומס ממנו *ס9ע ופתם  ירלטיב סס, ללופים סמלו6יס יעי מנעת כיליופין,
 סעקפר על יפול סלמס לסון כי סלוו"ס(י )כמ"מ ומלסת טלטס למון טפין סס73ל חסי)ל96ס(
 יפול סלסמ %ן ע7"ז' ס63יס וכל וחעסס *ר3עס וככס סלמים סייס סכפר7יס ס5ח7יס כעות7%
 וחונעמ *לדעת ככס י 3עקפר 6ח7 כעו לסיומם נסילום סעמדנקש ס6תדיס כעוס ע% סעקפרעל
 סעקפר וננס נמלמסי סענויש יעיס סכווג0 יעיס עלסם נ6ערך ולכן שהקלסי על סנ6יסוכל
 ולכן יעיס, מל מילום סונ*ומ7י סמילוס נעורפל סיעים סגם יגייס מלסם וג6ערך גיעש,סלמס
 עד9ז: olw סנעת וכן מיומין, יעיס סלמת סר5יפס על כ69 סקירוגין על זס לסון יפולל6

 כעס עתכפליסי ונעליס *וכליס ססכסניס עלעל נ"מ( )ממחים *עלו בהם. כופר אשר)לנ(
 וסקסם י(חט6ת *כילת עעעס"ק( )פ"י סרע93ס וכ"כ עמכפליי ל6 געלים נסר, *כלי ל76כ0גיס
 כוונם 6ין עתכפריס, ונעליס 6וכליס סכסניס 3י(ס, כופל 5סר *ותם ומכלו 1Whlb עמסעלום
 עורון, בנקועו 7קר* פסטי' כי ותססי בחטטת עיירי זס 7עקר6 ולועל עפמטי סכסו3 לעקורלז"ל

 לפי עכמיו ג0וג מסיס )נ0 כי לדורות, סגסוג לענין כן גס הנכלן לערגו SJb ולחסי %יל7עיילי
 לדורוס נוסג יפיס כן לכונסי סמזס סיס ולעסם כסן, ועמס נעליס מסיו וגניו אסלן ג3יטעם
 על יורם סנוספס וסס"6 *ותך, הראוי אותכה. )לה( לדרך(: )075 עמכפליס ונעליס *וכלטסכסן
 יעסגו סכסוגסי *ל לעלאותו נ5סלן סעסיימו וטעעו, נקלנמס(. לקמליי )כונ3ו6ל וסלמוןסחפן
 סעקדם 3ד3ר ס0תכדנו 3סע0 סע6 סי6 זו כפרס עליו. בכפרך )לו( : כפסו ואווזון לנוגפפן

 תסור. סו6 וכגזל ס5ווי' עכס כ6נוקיס כ"6 געור עתון bSD כלותר )מ"כ( סניפו 3טו3תספל*
 גמש קטר D'b כל כ69( ל"0 )ויקמל לעסכן נוננ7ניס 6על וכנר )5י9ל( רשי אלמון סעכמןוזעו
 3עדנמ6 7יקל3 כל מיציע יקרחש. במזבח הנוגע כל נלו( : עעמ"ס לומו. כ37ס *סל וכלל3ו

 סטגע כל ור36"ע רסנ"ס וכפי' לעקכנ. לסון 6פסר ליס עע6 סבל זנן נלס 5סלן גני עןיסתום
 פשנ )ז3סיס לרגותיכו 6)ננס סעז3ח, *ל יקל3 3טרס תפלס טמור ויסים יק7ס, ס)נ~נמ 6לוקרנ
 על עלס 06 , לעזכם ס0ונ* *מל qb SDDID לעזנה כשוי ססיס קרכן כל סעקר6 עעססכו,
 עלס ונגע עזנה סל נרמסי סקרנן נמעלס דוק* ונסו יל7ז סל6 לסכסירו ,0עזנמ ק7סוי(עזנח
 כמקימי כן נס סעזנם נלחם סעוע7 כיף סל נייו כססו6 6מי' 6ל6 ונזנמי מל נע5עוסקלנן
 כמעלס רק סס יקמפקו ול6 7עיי קרנן כסנחמ כסן סל גופו 7סגמת כעזרת וקנט סל67הלו
סקלנן

 לסון ר3ומיגו עדגקיי ע"ש. לעטם, סעועד סכתן סניי קכס ע"י 63ויר )נז3ח סל נלעסו,
 %ליכיס ? 9Wb1 'b~p נעזנמ סגוגע לסול סו6 עס Y'b נו, גנע 3סלqh1 6 סעז3מ 3ל*סמעלס
 )נערי0לען( סג175 737 גע5ס ע5ס נגיעת ם*יכו כ'( )*יו3 יגיע לעג ולחסו כעו שכיגע למוןלסלם

 כלופל 3'( )כחעיס 03 רוכל סככי 6סל סאסקס כונו עלי כונלמ 3)נז3מ ו3י"ת לסייסי ג3סכלו' ט" נ59 )ילעיס עספטס ססעיס 6ל כנע וכצו )עעשירסעיעסש( לעעלס עונקם ד3ר עלייםכ9*
 bS7 וס6 י 6י3ערסטיינט( יפפערסטיטטע )7י5 סעז3ס על מעולס כשנח סגוגע ~טעס עליה,לוכם
 ססכרמי מתכיי גס לכלול 630 נ"ל ארור, סיומי לסין ססו* סעזנת על סעולס לסון קל6קלמר

 קורס 3נפמלו ל6 3קדסי ונפשלו לעז3מ ר*ויש נססיו 7וק6 ססו* סעזנמי בפלייתלעתקדסין
 )6כיש6נגיג( 7נר עס לינר סיס סמייכומ % מלני( לנומיגו ימונמוסו גגיעס לסון כי לעסיס. -גוסס
 גגיעס ועל ישני, 371קחם וסתקלנומ עחס3ימ כגיעס כ"6 סמינו לזם, וכ7וע0 גערות נוגעכלמוכס
 ס0י0 קרנן כל כלחש נע,נח מנוגע נלסון מגיס גכווגס קל6 ל):, מייכות כ"6 ס5יכ0 סועססנית



 פששמא68
 חותן כל לחטא הערבים. בק )לפ( : סערכם על טקרג nvos רבוי ססי0 שען גומגח מיהרתלו
 עלינה נמוך מן חכולן עסני סערכיס נץ גקל5ת סיום קוף עד מניעית מע0 סעתסלס פעופסם

 י 1iShn ע0 נסס עלג סש6 סיען גל כקר6 עכובו לניח לערוג נס טיי( ססמעם עשר כימסעפי
 , סיוס סוף עי סניעימ פעם סעמחלס ר4פלנ נמוך ססירמו מערג נץ שעלו י(צרגיס ניןוטפס

 63י מ' )ש"ס )טויסעכלויס( ספרפסי מגין לגלנל 3יטמ ענותיס 3ין על כעו מוך טיוסווניןי
 ויל6י4 %ל עסי6מך מתעיי סחיטת זען ולוס ע"פ( לש"י עעל כל835ע מלוכם סיסנ מסורוקים
 כסמל לק נייוק הזען גזם מוחטין סיס ל6 לעכס כשמלס, ועמס סעומ DDD וסול פי"*הךנכל

 מנס, ניכסח נהדס ססקחח ולקלוס לחוט ליוח ל0ס מיסים כיי סנמ, ערג לסי?  טיטפרי
 ושטפס  ומסמסי נמסע וששינץ הנס05 גסעוכס י4מעיי סוסכףן סיס סמכים נתחם פ5ל נכל6גל

 לפי לנור, פל 16 סיחיויס מל סקלנכחם עפני סחיטמוי  זען תסלם 6סר סעופ מסימשסרוסו
 סכסך כל סל WD5nbL1 מסעי( סי6 0סעס זו סעלניסי נין סל מעיר *תר סלל לסקרינסימור
 העמיס על כפסו%, ין נ עמקייס ונוס ל6חריו, וכן לסכיו ועטשן טעות 3' י(עלניס, ניןזען
 לערובי נלילס נין לרסיס מנזל ים בשמן. בלול )ם( : כסחט מעיף D~9D )עיטטעלם%כת(,ספק

 י פיקל כל כפקר 1ל6 כנתתלס ע~י4ס 5ורמס גמ6ל מנתערנו 6סר מגס יעליס על כוסלסעירוג
 עס מכסחגל לק כסתגס ול6 נתעלס ססימ0 כפו תם% 706 כל סמלת גקערס חטיםכתעלונמ
 עכבות 5ורסס עסמקהס סתערוגס מע"י יגריס על נוסל סגליות olnb י )סערעעגגע( עינוס6יט
 ויסועס מסיס, עכעומ סולמו עסקי7 ע0ס 5מ7 כל 9Db גריס, יין כמעלו3מ , )5ערעימט(מסיס
 דגל סיס עקום כל 3י3סי לח 16 3לח לח 16 , לס 37ל סס סיס למעלונין סלונ על גללסס
 ז'( )מוסע יסנוט נעמיס 6פליס והעל י נסען צלולות ומיינו י 3מעלוגר4 כוריי סמג"ד גיכ יסלמ
 קורת לו עסיתם הפקד נעעים סכנלל נתקלסו כא סרוסיו וספקי הפריס גגטס עינר 6יט ססר

 ערק ול5 ימי7יס נגסוס סעי3ר י Yp)~ )תסליס מעפיסס וילעיו גנוים ואעלני כן ושן ילאיקס
 קוימו עסחיי 6ים כגי ס6ל עס סעתעלכ o7b סכין , לולס וססנו7 נלילס למון עליססלוער
 כתית. כחמן : 6ח7 ניחת וסמכנקס וסלעת 0עיא עלג 7סייכו תעלוגמ, לסון 1Wb 6גלעי"כ,
 טחע 1mb ויכת כנון קמם נ7נל נין כללי 1נ7לך סערוניי ססססוף על לרס"פ מוכס כתתסס
 )ויקמץ וכמות ותעוך כגון רך נדנך וגין , ע'( )37ריססיטנ

 ל'"
 כ"כ שנימס סנסמסש חייכו ,

 י כמוס 6ל6 כתית 6י1 ת"ו( )ענמומ למו"ל סנכ16 כתים IWD ועל י )5עלל3%ען( כיל כויו מכעסועי
 סי4כתיסס לחויי וכמיתיי לתוי כתיסס מסלי כתיסס, לסון לק סוגל מינו כתיס ~DSn רלאע
 עס עמעלניס ססעלח כן גס סיו נערוך סזימיס *מ כומת סיס אי4 נעדוכי(י מנעמס עס0י6
 6על ולעס גיוך 16 כמוס זית סען לועל 5כיך סירם וגס זך, סען סיס ול6 0יייכי( %כמססען
 ז"ל ם3לסונס חכעיס, פנלסון כתיטס למון 6ל6 מיגו כ6ן 60עול מכתית רזיל כוונת 6נלכתית,
 וג6 , ע7ז עשי סל6 נין נעיוך גין קסם 737 וי4מפורלות סריכם עיני כל על כמינוס ססעוררי
 ני7 סיעי ממלם יספסמס כק כמ"כ, *וחס סטומנין כעו כרמים סמלם סזימ,ס לטמון סל6בפסוקי

 ממפרק מגס )5עררייגען(י 7וחק גלי מזך מסען וי65 סעור סימפתמ עד גזס זס סיסתככו מכלי16
 ממכס ויכסו , י"י( )כעינל ויכוס ויכמוס וכן כחיתי יקר6 ערונס וספסוף חכוך עאי פזיתעור
 ופלס , ס6כמיס סריגת סו6 ויכוס עלס כי )6וישגערינען(, כמיחס לסון ע"י( 6' )יפריסנסער
 וסנט לכהן, חס לכתן זס גלמו רק זס %ל זס מגיס גמ*רו סל6 סש6 עערכמ כתימס סו5ויכסוס
 ו0סמכום ישימון ססטח סממלקונו כ"5 7קיסי למלקים כולו סדנל ססמלקהם 13 6ין ר4כמיסיןנפעל
 ו6כמ נעונן סיס וסילו סיטנ טמון מומו ומכת כונר וסרי ערו3ס, סממוף ידי על ר(מעונס5האו

 נלסון מבין ויעי *ל5 סיטנ, *וסו ועכס ל" טחע לוער עליך סוג סיס bS 7קיס למלעיסחלוקיי
 רביעית. ונסך : )5עללינען( כ"6 )5ערמטשסען( כתית לתלנס אין סחעון סטטמ ספקי לקכתיס
 בילך סמעס על מכססך סיתססט כיוסן ועסירומ 3סטימ0 סכעסס מפיכס על לרס"מ סור5מו גתךפס

 פעכושכין כזען ע8ט( )טוכס ולתה"ל י 0עזגח מכי כל על טרקך טימפסע כדי ועפי סקוסךובילך,
 סכרי כסך סמך OWPS הנזנה ען סיין סיתמסט כ7י ססיסין עקוס ypp1D סיו ר(חנח עשנ%ן
 ס"הססע ID1b על נתעלס עיד ווגסכין סיו מסק ונלי סקלנן, )עקכי ומנע סכור ר4עזנססיסיו
 מסג נקלגכות ןלמ , סכיה כמ"מ עקוס כסוס כעש ל* ווס ססגס, יעומ כסקר qb1 לכפך"ץ ענג" מעכסך ססיס עעעסאק( )3ש'3 כתג וסלע3"ס ולכסן. לכסן D3ID סל עמרו על סיטגסוסך
 פע* וילעס ; עס"ת נמנ סעיס כסוך 6ין סלסלו 175ףס סל עלגן לסביל ידיו לסגנים "ךו4י0

לסלעל"
 סמופךי יד גסג03ם יססווס מוס סעמפסטסי סספיכס על פסול5מו גקך סס עעסונעוום זס

 ויתמספע לטחוליו 1p7rw מא וע"ע 3מזקס יותל מנופל יטיס כך שעילס נגסוס סיסלנס עס כלכי
 כל לכהנם קנים סעזנמ על כקלוח עוליך סכתן מיסית 70ול גילך כן גס 0י0 ול5 ולכבלילאן

מ9ק



טפ ל פפשפא
 7לך זס חלין , מעמר 6ת ולסלגין סגים *מ לכרי סלבס נשפיי סים 5ז מ 3נקט' יארחמא
 ויומל יותר יייו 6מ עלים סיס מחג סכקרנכום hlh יייס, סנגרת כזולם 6ססל ייייי bS לקןכמוז,
 בו 6טל ספ*ס 63ור ימקים י,וצס בכבודי. ונקהש )מג( י(75וקיס: סיכל עמוס רגיל מסיסעמס
 טעם fb טכיכס, גלוי 5ו סריימ נתרוה ךננך6 גענןו ככעס ס' כבוד כענין ס', כנתיחנלם
 ס' אתץ )ע"ד , ומטינוסס ערכם יתרונם לנלומ ענונ7ים לפסיס כנוד סיעני ס6ל6ס 3עסנכ3ו7י
 ג7נ ס' לקרוני סגעסס סנדול מכנוי סיס וסו* יקיל6(י ע4 תריס המרנונו ג'ז מהליסכנוזי,
 )עעםשם אומס ותאכל ס' עלפי 06 ות65 ככמני ומסיגותי מל6 גירן נסעמס לק3צו5גיסו6
 כדרך נכנו7י עלס Sb eDn לוזיר ר5ס 3תכונזי 6% 3כ3וזי סקרם % ס6נ7ס "ווכס חסו י3אם(
 , וגו' נתוך וסכנתי 6~1 6ת וקיסמי כ6על כ% כי %סרך ל6 חס יס', סכיגמו גלוי עלסימטת
 ל7נייו יקריי נכין נר3ניסון ויקיים גכנודי וכקרס ויכעיס בטניי כירך עכג7י, 6מ לכבת פי'6ל6
 6ל סכנוי יו"ד סכ6סין ולסי' מסלמי, נניס ואוטמים סל כיו"ד ססעולי על נכנוס Sb ענויושד

 :  מסלמי וחני סל כיר'7ססעל
 רבוי ומקונס סכליס סקר מוך לעעלס (1 ס' נכמנס חל6 על טעס קריך טובח. ועשית )8(ל

 מרע"ה ושונר ן 7Db, כפקוס סיגצש סירס וענורס בסיסן 16 מעולם פז3מ03'
 וסכנתי כחטרו סכליס 3ס5ר מענין מסל כעו פססנו ית' ס5ל I)Dks 13 י,עונס י(יתס ל6כי

 לסולית עגיכו סי' oa bS י כליו כל מנניס ו5מ סכסכן מגכימ Db חוסך על6ס 6כי 5סל ככלנסורס
 מעיז  וכן ללטה  גשדס  ומישחיי כקערו סקרנכחז מפסיי כענין גויס כנויוער6ס

 ))לע'"
 זס גואלו

 9Pb' ימי סקל 6ת לכנר סעזנמ זס ענין סל 6נל ס'י כנוב ~olls ויל* מעשו ס' 5וס 6סלסז3ל
 כגוך לס' מנו ע"7 קטרם, 3ענממ מגיו ולסחר וי(עלנ סגקר גקלגנוס עעו  ע3ו7מ נרגון S3~Sגעו
 על תמלס סוסיך כי סכסכן כלי נעסייס סחכל ל* כי 6ער וסגרתן ; לפגיו ונהוו עגסס 60ךסעו

 י נמוככם *סכין 3זס 61)נר סמעי7 עסיית 6)נל וכח"כ לעזנח כסרן וקרי3מ וסנג7יס וכליוסעסכן
 רק ססכיגס לססר*ת )נעכנ סי' ל* סזס יולס סכסוליס וכסף סקטלת עז3ח עסיימ סזכילוהח"כ
 סירעח סונר חפי( וסר")) נפסומיכס; על לכמר סכפוריס נכסף *ער וכן יסרבל, לכפלם סיו6לו
 קלגן ))קריגין 6ין עונת *ין ob מעולס ונזיח כי מעולסי עעזגח זו עזנה טנסתני( יין 3זסלנו
 קטלת ))קטילין סגעקל סקטרמ מזנת 36ל סלע3"ס, וכש וק'( מע )י נזנסיס כ67" נסגסו6פ"

 עם וו פ' גכללס bS ולזפ י ומוקסין( עתעי7ין )פ"נ סלעל'ס וכ"מ עעכנ יאזרח ס6ין'3עקועו
 עליו תעלו ל" כתיג נזח בעכס עליוי ס)נקכינין סזנסיס ע"ס סוגם psn סם מזנח.ס6טלוס:
 ספר זנן 7)ניס גונתן עליו הכפרין ססי' על ע")1 לקטלמי רק יציוסי 67ינו וכתך ועכסםעולס
 תשא. כי )יב( 7'(: נ"נ די מס"ס נעכילם3"י יעליס 3וס )וים י עז3ח גיכ נקלט יוס'עי סלוססעיכ
 סטקל ):מ5ימ 5מ7 כל ונחגו עגל )ועסס 6מר סעסכן פ3ס נתחלם 6סמ סיו, עכויין סמיללסא
 ספקו7יס פועם סלסול סעסכן עססוקס 63ער טסנ" נסגס ו6ממ ס6דניסן נעמו טעינת כ6ןי,*צוכ
 עמ5ימ כש6ונתגו

 מסקי
 תס6 כפי עמס 6מ סקנסס 5וס סרע3"ן וכ"כ 35ור. קרננומ עמן לקבות

 על חותו ונתת ס:פוריס כחף 6מ ולקמת ויוכל סטקל' עמ5יס כסם כוסכ ימנו נעגין ככ'ער6ס
 , ככל )נ*מ סעדי( סקולי qpll כע"ס עסס וכן , cnD יומס סיעגס עסס ילעוי ועזם ; 5ס"צעגו7מ
 )נע5)נו עוגן ס37ר כי *ס"ס, ענודמ על סכקף וכמת ר6סס סס6 ועמס ולהצל לחתכיך סוקלךע6

 וכל סיעגס, סעס כל נכלל מיכגק כןי cctn ר6מס hDn כחסר יכרטס כלל %סיכך עתיר,סימנס
 כל עס ג7נס מכפר Sb'1 סני"ו וגס סוסי סמך אן ונעלס מנס עמרים ע3ן סמא 3ע5עוסייוע
 סעו3ל נכל טעגס וחין עעו, סיסיו וגסי6יס לחסלן עתי( סוחרך ל6 ולכן פקר, '33קר 0נ37סס6ר
 ססקליס סיני6ו ימעיט ל6 וסךל יל3ס ל6 סעסיר וימס וגויי לעגור סריוי סי' כי פסקווהסיעל

 סוס נלוו עוגל blDD מסקל ע)נח5ימ פחום בסקלו ס7ל ס3י6 פ6ס סזס יאמוד ען הסנריםבסכויי.
 עירו 3סחומ סדל וסקל יותר סיחידי סעסיר סקל ob ווניעוס, ממיסן 61'צ ונויי עציצה( פזםפישטת
 וסגר"י פסי סרפנ"ן עכ"ד סזסי סלקו סזכירו טל6 סיקוס יוני ולכל מלכוס לרעל ורסיסינלקו,

 6ער
 עכסיו S)b סרעג"ן, וכ"כ ויוד נסקול וכר"ם הימס, מיענם עם נגל ליהימ עלוס סו6 וט' סט6ט
 טיול שרי 3עגיגס ססקל )נמ)ימ מיתגו ל7ורומ ס))5וס ויין ספקתיס' חהנם עד כלל לעטם נ5טוייל6
 וגו' יתנו זס ס6ער OA1 סיוטכן כנכס כ3ר ססרי ס*דגיס על טימנו ל6 תם ושפיס, 33זקמקן
 SD עכסיו צווי סו6 וגו' ימנו וגס ר6סוןי נפחוק גקתייס ל7ולוס שווי 36ל לענים, %עוסול4

 צחותי נמרי"ג oab עכו סל5 חס ימעיט, bS1 ירנס ל6 ס5ווי נ6 וע"ז עגיןי 3ל5 כעסכןענוים
 נסס וסונרופז סל")ו וסיט נמורם נכחנו ל6 לקרננומ וססקליס וגו'י  ענוזס על הומו ונססוע(ש6
 יורם וס עלמ כי , ימנו עמס 5על כקלו , יחגו זס עלם n9DS *נו 5ריכיס ל37ריו מכס עכש7.חויל,
 קול וכן )גק(, כעם כלועי ל"5( )נר*סית . סגם עטריס לי זס כעו עתים, 0גע5* סאן לגונחהגס

דודי
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 ל8ם"

 וע' מעעיס ח סמו עת0 מ מעעשי א התקנני נ5י כעת )פסח( נ6 א יא0ט"
~ebw טגעעקכ(, טרי )יעיע, סיעת* זס עתם יה(י )עא6 עתם עלס עם "ההנ א ילת הייצןיכפל'(י 

 לפכך ופנס פני( נכל ססש עסליפ כפיטם נעטפס עלייתי יקסם עיין tI~bb נכלל שעיטי6 יכנס bS יע ש6 מעטת עוני נעלי זעת עיופנ 5ס מחשפי ל6 5עש ימנו. נעת אנו, אהע
 ומטיקפ עשי פי' ונסיטך קפא נה' וגקסא פייס סלטפ כיפ עכעניס tk~bb עסעקכ6חםי4קכנטס
 ולע83ן כלברש עטיל לנותיי מועילם ודע.  ל37ליו. סוימת 0ה' 3זס ססיגוסו סל6 וכשבגץי4כ836י

 עניתן וסד ~bbn ניט עקביות נעמל ליש6( ל נ' )מלמיי לניי נעינל 67ית6 ענין %ןפסי
 פפ5( כי )י (omh bmnm י4ע6עכ, תבלוס פססי )ע"ס גכ"י כ5ס 06 ספ6 מ עגלגעעפס
newoי( )ס9" 0ב4ם 9צ7 ו5י60 "י(' ס" יקו )מלמס גיג6  זכנ נפסיקת6 הרס פלסי 
 %3מסכפככנסו

~bm 
 ילשלש? נמלעוomh 7 ל5פ. 5ת פ60 מ %ן ו6ף ob)n לע7נל י4י הן

 קע6 פכק brev יאפקו עלמת קונס ממקל עח4פ ותמשש עבין, סיס סל6 כסגלנועכ"ל
 pone ייקס לסיפ נ5ס7 ומכ"ם נפטיר סכיפץ נפ7פ וימי סג' גתסלתס סלסלן תלועתומקלח(
 הככועס פס נעיכופו סלעכ"ס וכשכ תרועס, כתכעס גיוס 3ו מעסכן שסוקס כיוס עלסחריעי

 ע0לפץ5 כיע0סנכ"6גס העיתילסומס מעסק. כלפוקס י4פגית גפניי מקן מליס סיתרוי(כ5מהס
 ויפקיס ננזק הסקים עיכתינ עטני ליגל Db" ימל% Db לעכות 6סוכ רbmt) )3 ע67עד"7ען

 לן 5יפ 6'1 מעמכן, לעלטת  יכזב לסעגות כ6ן עטופי פתיו וכענ"ן לפ" כיעת אסנסתקס.
 ועיתי כשיריש עקך6 פלעו57 סנק ולעס לעטת, 5סוכ עמס נעקום %ף נשליי עטצפעקץ
 סיס ל6 כי עמסי פל עענין עפתעי ל6 ת60  דכי קע6 7קכ6 כסג"מ ע"כ 6ל6 י ינכי6יסעקץ
 דסק עק% עניי לכן 6זסכ, לעטף 67ף עוכפ wb 5שכ mx7S' 5זי4לס וכק כללי עניןכ6ן

.ffb~1ע4ס ליכד עמן 5יקוכ לעילף כולס 7סלעוי6 וכעג'ז, ר5" מד סוכסס זו 5ין ומעת 
qbלשלף ע4 ל6 חס יסל5ל, בעקשם honn lbY; עסס 5סי גס כי יסמיל, כל עמצין יעממעי 
 עקן6 ל*' ליף לכן לפקייי4ס, 3כ'" ל6ם 6ת תס6 כי ככתונ י4עפכןי על5כת עמגס נענע%

 נמצו bS1 5יD1b" SSW '0 פלס פס כענאל שכועס, ען לסלק לק עכין סם ס" פל6יחול,
 הס* a~e לזבל Db~ לקול כענין 3עק1תן ינס עמס וטפיל וכעסיסן סק ע"י כש6לגלנלחשס
  רעליו וסיעך סללי בענייכם ל6יקול' לי% ינעקשמן לועל סעיי4 על פלפלה סכ6'ש ללככיילית6
שיהה

~DD 
 )סץכ יצתי 5תי ניד וטפליפ  קנחי מז וסמלים bv( ניד יעליס ופלס מצבו 4ן  רוד

 %7שכ כרטסי ענץ לנין *פל6ל כל נתין  יך נזול ט73ל פיס 3כוכ א ע"ע ל7ו7(י נעפמל)עמ, 0עסנלש ען ועוע"ס שרומס מל %ס מנכיו עסו, הלקו אשנס עגפי4 שם ס" י6,ק(
 0ס* עסקת לדולות ססיו3 ס6ץ (qb1 פספס ייכפל נמתם וכפריס נבזק ופיןתומס, נפקךי לספס גפפו כפל pb ונפט לטווס קכ6 יס6 ועל6יסז סרק נענין S*nb ל" 16צ1ע6י

 כעשפ 7וק6
 פעונוליס עצ bbb נפיכופ( קך6 יגכיך כמפ לטפל לאפס שרם ריר כתינס עכשפי4גלאי

~bh גל 7נעכץ עת. אסעמינש D7D כאץ עפאהכ יוקץ, פספס כפל כתינת יתעלס יגליכס של6נ 
 נסוס כעל DW % פ% qb %כ, יכל ע" כרש omS~SaS יעט סל6 ל0ס יי 1ל6לסאמס
 עלעלת נמעע יסכיל כל Bb לעטם טענך נ7נכ 3bY כלכיס כלסל  ומ פיספס אפסכלתפס.
 3א ונפעכ יו6נ. 6מ סעלד יכל כמעכ כי נתוכס סקי ל6 ונכותן וקף ל"( )יס68 ייסחשתסי
 ער. פל סעפכסיס פי(תעוככו עס וינגס יסכיל. כל ענין נסיסה נפוליי ר4עמולפ על עלעיולעכ"פ
 מד הפקי "ח( )סאב ניה הן מעסי 6ת ויפקי גגקל יסוספ ויפכס יו78( נסי ני,(ופעפנלאצל
Dbסעו 6סל ריר ע"י כ68 לגלגלומס עג5ס םל6 גפיכוס קל6 003 סזכיכ טל6 סמוי 6סל מפס 

 עי כי סנדקי % פיך 6ין 531עמ ורסונו, ונוסקו כהו( *68 )פ"6 ונסתקס גטק 3ס6ולפריזככ
 ל%3מ סכי ופקיו לסע לפכפו נהל וסשנ ענין, פכץ ויוד ס3יר4ופע פקייי4 למון לפכפימוטט
 עעכסשם וססקפס טעסגיי, וסח 3פיקון 0עיע שגס, על כמגסס פשס פעכינו תפסינכ6פ

 ענין, פס סי' ל6 כי מקיו, 6סל ירפס הכוס 3יוז ול6 ניסוסע bS וחכר ל6 ולוסלעלסעסי
 רושלך וילעיס. למזק וישולך עקסלסי סכום סס סזמכ לק לענין,  מךודיו משרי 3פ6ול5ענס
 כע'ש לענץ מא פפקי7ט לסכיו גי% כי מגפיי, ונעכפ מעסי 5ת וסקיו כ'י( )סאנ ט5עלפיר

 כ4 )צ( תססכם: 6ת  אתם יפכ% Db ולפכו נפיהם 6על כא( )וג7סא כעס עסמל 6תוידעתי
 פנעעת כיע כפיטמי ל6 )לפ"( א %ל א סנענץ 5ס עענימן סעהיס 7כן הפקחים. עלהעובר
 עו3כיס ממכעס סס סי ול6 יפנים פסיו ברקליס ענין עא לק נענים געלעס ר(6נמיס ימיול6
 פעיכסו י( "6 )פעום כ%9 על סיח כירא י((Db 68 הס 0עתל, % פון מא עס 6שכ א"יזס

 עעס 5ין עטיין wss~r) 7וככגעסען טעל עוגל ליקרת י4כ6וי יבוהל עעס ויסי יופג, לסיום4(ר6ה
 פעניועפגופס סעונלי כל פסיכם לסכ35שפ גס למקך7יס, י4עונכ כל ללוי ס" כי על,לעלת

עסכ*ס



ע *שמח
 מוג מניט עלי nsns ספנךטר עונר למון יפריכו כיון רל לכן עלי DSnS פקוס 6יןשדש,
 סוס ע4ו יועל ל6 ססעעו 0'( כני מ65 )כי 37ב לכל עליו יענה WS סכו יכעיס עלי(עויל
 סרוניך ענרו עלי וכן עוגמי סונמ עליך ימול 7ו( (apb כוט מענר פליך ש וכן עומסימו3מ

 סש' מפסיס כסמי עלך העליי סני( עסריס 15WS קגנ כ"ז( )שוקדי עתוין סגסרפת DS'כפנים, לטיחי סריסיים על מפוין ססונ סמקו-ס. על 'SID 6ער טעמו י4מקחויס על ישוגר כן מיס()מסקס
 ע4ו למוסיף הצן גממו, כוסל נמינמ ייי יהSPD 6 נעמממ וגס פוייט, סיעור ק% 3סקךייסה6ן
 6פר לכן מונמו, כל סו6 ספקל פמ5ימ ונס ימעיי( ל6 וי74ל ירנין ל6 )מעמיר פדו לנרוע"ין
 5וישנעלענע וולס Dbb1 )067 סקל עמ5ימ רק צינו ס0צכיט על סעוטל ייפוש כל ,רשל התכונריכל

 ולעעוטי לכיסם, נס מספם יתימר לסלם למזיז י )רס"י( למזות 16 לסקסית בנחשם. 3כ( :ווירי(
 ל0גי5( ל'ס ס' יופם )מס' לריגל'6 6פכס לקים. 6ע לקסתנו" כץ6 %נויתי כסטיכי( לייימגשי(
 קר6 6'ע ריקכקמי 6ני6יי נס 3קי7וס מיינ )שסיכל( עועי 63י4ל 6נל למלת כע" 3נח3מ7וק6
 סנכנם סלם לכלי סיכוי גל הנונע. כ4 )כס( : סם כבממק פ"י( 7כליס )ד"ק וסכנםכססתי.
 qb פספע סססט ועט . ' )רם"( מקלם חיגו למס לחוי סבוכו יגר 36ל סגוףי ק7ופמ ,  ~DWלמהו
 קים סמסט ע"ד , קדם 3סל 6ים יס6 מן ' נ3נ7יי(ס סעס 6מ יקדטו ול6 וכפ"ם , גפההסמלין
 המיס סייכו 7וק6 ר6וי ופ"ס כ"ין' 73י% qb 7כ6ן ובפסל קיסמיך. כי גי מנע 5ל תעפפם'
 לכהן )4( : )סנל'6( תלם וכלי ותכור0 עועי 66סל וגו' מנוגע כל שכולן כתפל מסלי , סנוףקוזסמ
 סל6ויי לקרם כרגומיגו כמיסמן ועיקר D'1Db, "דם קים נמסיסמן ים" לפעלם ייסכל כל כי4י.
 וכנ"נ פלך Db" ניספע 6דס כל אדם. בושר )לב( : )סגר"6( לכתן bbb כן ל5 וכניו חסרן36ל

 3קיכ', חקורספטומ"
~Db1 עפנו ימן SD 'ונלך ע"נ ספסמס פססן מנומן 6גל לגעלי זל 7וק6 זר 

 סויט זר על סם" הס" למנגס. וליפ ה(, )כלימומ וליס 6ל1 סבין סבול נפסמו טכנלוכ0"נ
 : כסילכמ6 הל6 , כר"ע מא ספטומיס וככ"ג מלך על פענו וכומן מפמיינ י ופלכוס כיןכס%רך
 6פגס סרחון, 3טס סר36"פ וכ"כ ססור"ק, ספורם וססיר"ק סומעל עננץ סו6 לריסק יינך.4א

pwpvnסיממלס עי ר4יןסעל תן שיכו סליעמנ נרמס רם"י למת 
 3למוי

 סו6 6גל 7וק6, י(2סעלומ
 סי' עמלם ו510 וסעממעל, שמוויל נין ייממשוי2 מגז הממעלה נלסון וימפלס ,סקל עגגיןעוע7
 סענ%( סרס"י סמסנ )כסו יעבש פעלים ועיכס ככ6ומ, 6ומיומ סמי ט3 ענזלמ לך "טנ לתעןוכן
 טויס וסם לך, סוג יסי' לך, ייטנ למען וכן קךן יbS 60 ייסך ל6 וטעם וגה-ס, עופייסכא

 ויטנ )%5 ספומ ל"פ לעיל וכן , 0זס מסמן פן ייקך ל6 טפירס"י וזמו , יהנ יוט 6לנטעם
 עויצ7ס 6נל לזולמו, יו65מ צלמי סספעולס ורעונו סוטי למון כעיניו וייעד מילטאי למילוו"(6ל0"
 נין ממפולס י(מפ%ומ פ75 י(תפעלוון למון ייסך טפלם ולסיחו )רוו"ס(. סממעלומ לסון וסוףנעיצת
 וכל , מפועל ע% פכיע נו יס 0מממעל מן סנעכע כל כי לוערי טכל פמיר י וי(עתסעלי4מועל
1'bDכל ו'( )כליסומ רז"ל דגרי ממקו ופס שפיצל, פ% שכיערי נו 6ין סממסעל פ5ד עניעס גו 
 ע5עו עלסוך סכמנע יסרבל מירוס ייסך' נגל בינו 3קך ס6יכו וכל ייקךי כ3ל ימנו כסךפיסנו
 עלסוך נפגע סיסר6ל 6ין עלפו עלקוך כפגע ס6יכו ונכרי אחזו, עלקוך 6סר כעכע סעסס6פספן
 06 ים 3עלמ6 ל" 7לימ Db1 lbnS" ושמממעני מפועל נין ספעולס סמע5עומ %י וכבפורספורן, מנוי כ"6 סקרי6ס מגוי  7עתס 5ין ע"ס, ייסיןי ל6 גי וקלי כסיג ייסך ל6 3מלעוי ועם'שתומו,

 37"ל לעכן ו6פי' ת"ל סס plnc' לפ"ם 61"5 ע5עס, נעלס ספונן ט0ו6 לפי נז0 פה0לסמורת
 ג5פמ כי פ"כ. לאף, קפ"ך נין יו"ד למטיל ממיניי מסרס 6ל6 מוסיף בינו סכbbSDS 5עמהם
 ובמתכוטע )לב( 3ע5פס: מפלס נ6רכ 6פמוס לסוייעגו כ"6 סמי03, לסיס גס ס%לפו7 יעם6ין
 פלס מיכסו סל6 נר06 י( )ככיתומ דעי ספיר מליו 36ל ישפור סו6 כעוסו כמהו. תעלטו4א
 לי כמס כעבין וסיעור ק5נ עכין רק גלייך( )6יטס כוום" וכמרגועו, וססו6ס ס7פיון עלכפוס
 hS כזס שרכס כעוס מטפפו י"7( יו"ד )כ6 כפסו קרנס כן סי' נל6 להם דופס "ז( )6יינעונומ
 כמום סו6 מעגין כפומ סעסקל' כעומ ועל ספכין כפומ על כי וקסיכ פעכנע( ייזננר )6יןס"

 סטתן לעסומ סל6 מעסו ל6 ונפמכנמו 6פר ע"ז וקים, נטם קנס נססי קנפן , תרוי פרסמיפכיס
 כעוסו, שנר 3ונקכ6, סמנו6ר 6ל0 תסיפניס 706 כל סל סעטקל כמווי SD1 י %ס קימושנענין
 ס6זסלס 063 סל6 גקטורמ 5תנס עמנוי נפמומ ל6 ונמסקל נפכין כמת7ע0 לק ס6ז41יס 5יך61"כ
 ליעם עחסר נטפס נ*זסרס, מוזכר ל5 כפסו ווולס מעטו, ל6 נעתכוכתס רק לנן( מי)לקחן
 סיכוי כל , תריס מיקם ממקל כמות מיעור 6יזס רק נוי סק%נ ספסקל כפומ נו pbD3 גסרנומיכו
 ע4ו: עחסרלי4קטיכ

"( 
 כרס* ימיינ סו6 נו ל0עסמ כדי ססמן כמפלקס 7וק6 ירקח. אושר

 סנפלמ וילעס שגזיים( כן לפרו ס' )3כריסומ פטור ל6סריס קמנו 16 לר(מלעי מספן כשעררי.6נל
 וקולע קועס סס6ס7 עי גמורו דגר ר(מערנומ סו6 רקם סורחת עיקל כי מפסיפס, נס ככללירקם

עסינו



א % " %שש י788  ",14 
 *שטס fh גחצ ס8שסג8, על e~v וסא*7 נג5ל, 0כ*ס Wb1 13 ופמעל3 ס3נטל 0פוכעןגק3* 8י % שק ק %א 8מף נ5ק שי "8שמ לש י יפא

 טה 0פ8ן 86 ונפס פ" *כקס נז יסהכ( 6ז תסלפ כטו" )עי" 3גס DD35 bb טס*ט3 נעססליס
 6פל e?P דועי' &ty'D יטמס סל6 אף %3חעיכען( * זיך 6וס )עיפעז גטת Db טלנמס
 פטש* לו יח %( סי9(: מקום של* י3 )עכע3אס f'Db ט סמס מל6 אף 3ה4 לסריסיוצטס
bS3עפכ 786 מהכש אכטמיע %גחס, סלננס ססלמ שף סעיס 6ל3עס לק כ* סט '~eD 
 qb לל ע%ן 0עקן6 לפה על 3זס כז'ע יפת לקר3 6ענס וי(נכ"6, כע"ק כלגשג 073 כתגוצ3ל
nSw86סט , נעוהכ5פ( )יהטעטהצ כש סטדפיס ופט3ש ל5עסש ויר סס 610 סר6פון סעיס 
 סהס ען מא ס3ש קנ 30שהי סנ3 ען כעו , 0כמעיס ען 3יכימ 610 36ל י טס 6עו סטכיקעיס
 )וו*סלכשעכי יסיו עטמעש ומי' ס"ס, סכ3שס3ימכי

 גצ4שיס כגדקפי עסטצפ כנויע נעע6ני(,
 האהס סדף יש1 מס שלו טעתעלתפס ע7 6סכ,ם גסעיס סעש סיקסו ,י 0גט8?ס 6מטי3טעו
Sbו0עכית סריס, סופ tb~pns 4סיו י0סל3נס 0פסלמ 0נס* to$wp 60לם עאהס פלמם כלועכ 

 ט0ס obbo שףמס *צפם .?p ססה0 0%3 6% גיחשל, סינוסעו עי 6סכיס 3גטעים*הרכגו
 ; לעקר %9 נעו לסופס ס%ס טמגש 3%עמ נ0ס פיהנט ססעש 6ענס , 3קסימסעיקריס
 DbW ,o~e כק 6עכס חמ% בסהפי OD53pS 06 יעמס לסכעת ob שה0 לעק3לי שהססנקס
 סבטס ס6לס o)we- פ3%עמ ולס'ופ ניחצל; לנפעס נ5לס 6סלש סתיס סככ3מ 15רך עללי(דות
 כטפל כק טששס 60ס"ס סעיניס וט3עtO)w 5 ט3עיס ט3עיס עכו3י( קך עסס 63 לכןסע"קכיס
 ס8%ד וסמ עכך למי יאהיפ עע9 סו ס0ת3ס יסופי 003 ,כמיסי0 לכן ~t1WD סעיקר 6מלנטס
 סשנס ופל*מש מפעהמ פלק וינ, ע"י סלק לק 63יס ס6ינס ע0ס משל, פסלקו נעוההסו,
 ססש3יפ לפעיס, 3סעיס גין 730ל יס סעפלטיס ק5מ יליעמ ו7ע סקמימ.  יס9וס 33כיימ6כענאל
 כאהשס( )ל"פ מורס ו6עדס קעיס, נקכ6ו גכיסס 5"כ .ססוגש ומ6ינס 3טעשי גקכ6ו סכיסענעלי
 טלם סהכ לפען, 3טההס כעו tmDpS וססעיס 6על עיל6 0סעיס, ולקפימ סעטסס לטען3פעש
 (WD נ* סעפ1סש 0פעש ע6ר3עת תעסס ab~ DODPS י(סעיס, סקפלמ על גס עוקנס3סעיס
 wg שד יפסיצ נסס לנסעו ג%נש 6סכיס גסעש גשנ יסיו י ע6נמס( טנעטס נית 6גכש,3ית
 לפעס' נקנלס o*3e י(קמיס קעעגי טגפט 3פעומ תקוק 06 וג6עמ - ניחזל. גויףריסו
 טש גרד ופ3לת ק5יעס סכעי' 3לפק פפנ טרמ נה0 כפ" כעאפ 7פען, קדס 0י6 יקסימ*עס זט8ן' דהכ ער מ6 יקפכמ על מ י(פטסס, 3מען סמהס ס0שיס 6ומן W~DS טססנעח
 נאכ bwa י6ס יקמית טצס עטפס, מנן עין 0*6 3פס קגען לע3"ן כעשפ זטען' גססיען
 ננד 6שכ ונס0'פ tDhJDS סמעש כלכס ען נמכסי 0נע%ש 60כוכיס ססונהס ~nrr זס3כלל
 ההכ 0קפע 6% קה0 עפרסיס ילים ויפ לכלכוסי יועי( 3וסס סו6 ש7 סל36שע סס ת'הרכס
 קשפס סא נפם קנס כענ8ן כעש 7סען' גסס קני( ע6 יקפרמ ק~מס עקיס, עכלי DS"סרע3שס
 קהס סו6 יקפכמ קנעת נמסי קנען נכלל סא וללסא י(4)6, ען ייפמ חא סקעלמ,טנטעעני
 ק6סף8 כקר6 ס6טי 0עין עימסי מ עעמ וים ק6סי6, 0נקל6 טו6 קמעהי 0עלוך כעשט7מעןי

,bD)bWbl~ייה מל3עמ טצ( עכ'ש )פא טלעלש טיפ6יס ל6פ סעז וכ3ב י(קנעתי וסא 
 ס6לס ס37כיס עפא כשיי ג%ה, סרופ6יס 6ותס טכותניס סנפעיס עעעי י(ס יאטסס סנטען3טעיס
 סס 3מאס, טח סע3אהס סקעיס 6לגעמ על סקגלס עס" סיסס"ס סקעכמ סעעניפנעמ

 0ק8הסי ולקעכם סעסס0 לסען 3מעיס טס 0מולי( 6על0 ולו0 סעטססי 7טען 3פרטסעפורטיס
 3י( יקל'ש ממעס )מ ונעכירט3א לקסכת. הע לפען עגינש לטכי יסיו טס טעהככיסטס3טעיס

 געקהט(, )סץם ל6סי ספפיס ולקטימ ייעססס לסען 3מעיס קססי3 יגס ססעסי 0כ6 עי6ער
 )עשפ ל6סד גסט3יס סנך עמנסוע6, וע6 נעגין ס6עוכיס י3כיס י"ג. סמ מרהצס ר"פ לכטאיוכן

 פנקכ6 ועי( ל6ער fl1"el 6לסי 37כי רו3 הצ65תי מסשם, על סנכ"6 פל לייי 63 6סאכר6'ש(.
 ולמ3לו לר*ס bbb 6ינס ו0גסט?ס סעינך 0ם סטסעיס לפי 0נסעיס, קסית ול6 סקעיסקעהמ
 סניולס:  לדפתו סכוהתי ס' ו3רוך ע"ם. סנו, י4מגלין שש bS סע5כל D"D ייע6כל 6מ פעככיםכעו
 שיי סכמינקך יקיס קפנש 7גריס סתפולכוס על ימעם לרפ"פ טסק מרט ממנה, הטחזז)לו(
 סיקיס ססלקיס פש7נקו ני(ס וכקל6 7ק ו6גק ועמר מועםעין הכפ 7ק nSD1 כמוטש קעיסננון

 י 3כ)י % 3י7 % ולנמ5ס לעללס טו3 טלליך עי 7Db, גוף העפיס mSnS שיי גש זסלפעעש
Pb1כפוטיס 0ס טכנר לכסטס tOWID1 כעפכ ו6ססקם כש3(י )פ'3 6רן כעפר אפסקס ועש 

 עמונקיס סלפצעיס DSW5 , לטמישם 15לך אי( דקש מלקיס נעל 3עלעו סי(עפר י יאפ()מסלים
 כונוק 60ה3יס 37וק סעסתד פעדע0 %ס עלי05 וסיtossns 6 סונ ס5ליך פ7 6סי מילוכעטו
~pbnקל 3כס ססיקס כה6 רג נכס כמיס0 לכיך ט6ין עפכ 

~tba1 
 י פסק %וס וש ים3כוי י7

ע"ס



עא ab לשצצת
 סמן יק 0שסשש שששס טש WNS1 6מש S(mn ש ow otw *ט ץ"י )4צ8ש

 8ששפ ש" סהצ 5ן 0נמסק 0יק וס36ק כ"צ8שי וסם מע? WS1 ספיפנכו e~bsהששים
 ש%אגים נקף טצנק 60נק הצ6 5(, )שפי' אטט ע6צש הטסק מסק, *קר6 עמנ6ה%8%
 e~b, 5פצ *י נפסש (ss 0כרעס ט6יפ ע7 כך כ3 קל מ0ו6 פ 6נשק3(ס 8ינכהם0נפסק
 0ש3ון, 6הי ס3 םסט 63ומו ס0ה ס3י יכעש שסקש כעו שקי onDe כו% י %שיפפכ
 טסא ויםםכ רפפכ, פ3 3עפומ ונפפש סכות כמיגת פי נא א סעעהם כי4הם ישמםצסהצ
 י(צן מיום ש"מ %יק"מי ען וכוסא פהית לסמס טגטס טסקיס 4ל )סנגט "% *אמםץ

~bko
 pb עקך6 פ3 ממהה פופק 3מ מ 70ק ע8נס תוסקת. %ן אפל גככס; תפיי 8ש33ש

nSbסקעש % -סנ שסקמ owbaa סיכמטס ~hw 
 כמהצ2 ט0י6 עע3סי יקפ עפטס לקס קעים %טס ופפ"2 טקדום גמקוק ס8שפ 0מסיסיגקמש עיי 3ק קוים 0סתסו כנר טכגץ 03קטילס,

o~w,ים רקס עפפ0 5ס ד36יט ועהינן ,jbD 9Db1 צנ פ6עכ א עי1 עקווס עתסו פכנל 
tBPnm0פקץם 3ענודת 53נול 0ספש 6ת עני6ש מטיו טעו ספקזש נאק סינל ס" שאמ "ו 

 גה' 63 ומוכ ססיסי כ3 עי(ס 3ססתפק %* נ3מכי( 6ומס ופמניס %מס כה2פיס נ"כ 90שהי
 6סס פא י(36קייס טס3קיס יסי כמ7ננך סאן פנלטמ 656 סקעלרי, נמעמ פ-ניס סצר 3כספם%?

 וסי 6הךי און כמעהסיס סכתום"ם נ7נמס תי? סיאוק כעו Yh1' ען פליסס סנפם353א"2
 סמוטם וסה* סקיכי סיק ~mi)h סי40 כדי נכ3י, 16 גיי %פככט oSSnS 0קפכ0 גפשת שצנ6רז
eebo'י(נשדאם פניוס 636 טכד3קךי סכתוסיס סס3ק"ם פ3 וסכיכס י%3%ס ס%פ המסקת, נע3ת 
 נץ טלס, 3עכתפפ. פנק2 טונ י(סתהמים ססעיס 3י(תזיל 4הך סי יקט, awp קטדמ 13טי6פכ
 סיקס, פן 97ם םיס" עי געולס כמיסס גילך סנית עו7 פיהספו כוי דטיס פ*חס נץדגוק-ם
 נשכ פפפפס 3עכתפת, י(קעלת 6ת עסוכין 0יו נטכרי עעעש ר(, )ככיסח2 ע"הם DtS ש"תאת
 א כי סממ 3כתמס % bb 06י א סזפן ג6וכך ט0מ7נקו יידנוקש טסלקיס לסבכ כייכסכלס
bS"26י 4א ק ס SJW 40 סינקש יתקשי ט63 כיי נפח נח 3ענמסמ 03סזים %תך 

 סכתישס נטס "2עק? 3פיכך סקעכ0, גטפמ 1s5WS גףynb 0 הרןי כ6נן, פיתקפו פי כ'עטלנס
 פת 3מסקם 0יילך ען י0יי יסי ק"ת עולנקיס ניכמייס טונ י0י 630 יע3ט פ63 6% נמגס,נשפ
 תע? % סדען bSa ו3סי סקעל0, נטפמ דק*ם פיסיו נסלעומ סכסצנ 0קפיד 0ר, כי 0קסלסןלחבן
 3טסוק טהך טיסיס כ3וסי עזס 7נכו bS 3כן 3עכמטמ מסאזכו 6סל ינוק*ם 6לקיס טאבשיו

 3סו7*פ 4הך ט6ין ינכ סא מ י יגקייס גומשס ס3קיס סס שכפ6רו כפטיען 0קעדס כטעמעוי
 פמ0*ס 0נחצנ סטקפו 6סל כי 6כי, %יך מיי(י0 %ן % %וכ מם ינכטש6 3טאהכ %?כעו

 כפו ספנה 3פע בסתכתתה. )4ו( P~T: ס6יי פ0 יקעיל מ63 לועל למך 6יפ טונ דקססקטדת
 ספחםס עכשע( )סה6 י(כעלש וכג י )רפ'"( סעעג" נעכין יקעכמ נעתטכתס הש dnbעסממ
 0פופס 0"ע( )סץנ נס כלתי ס"נ גלע ו63 סותיף 63 סא וכעסק3 0זס -סעעמס 0ע5ססטען
 עפ0 מ63 %ץפ לסכיפ כיי 136 עסקוון2 3סי obb עפעכיס פסל פ6תלקפיש

 י(צמי
 6% כ%

 מכנעו הנ'1 ט%נ4ם 0יהעיי וען ככמי סייכ 36ס עפק%ת 3מי ופסס סהא3 פ4פו %ס4ו
 שמת Db1 םתכנוס כעו נקטס תלנעו 6% 73פחשר(ו עתכוגמס ע3ת 60לס סיקועה2נפכי

 : bl~)S: קטס %נכ4סן
 כעו "2כון 3סת טלד 63ת6י סנ38 ל" אמל vbla, קפס זו עני( פמלה הש?. פף ל(לא

 נימכץ נפטט עי( נ5פכ ו63 הסומל, 6ומס 3עפומ סע%3ס לכ3 ייס סימס העל6כס vS)צן טנ6' 3פי איינו פ8נ(י (bw סז'ע עיכם וכ"ס טכייי לו סס6יכ נ3י פיסג6מד
 נו ססן 6ין ככ3י ננויון עוס3 סכותל מיסיס 3פ5ען יסוסו סן סעמניניס 3נ סזק 3מ%ןלכן

 נס כי עכ6מא rbn לסס ענשס 3זמס דעמס לסמם סקוס, מכועמ סלשת bb %שוו %פכ"הי
 0הכל bS כן SD כי יוגן biwm , גקיפ 3פכמ 4עון יפלו 36ס ונס קיפ פף ופן סחכעק

 ישס0 וע0 036 ננמס טירומ עתס03 עוע 53 ו63טל סדדי טנף פנין 0ננדט פפ"הנ5ת6ת
 3פייסס 0נפסל טאל נייס כעח 6סל עכnbo 3 ופפו נ36ס %כן יר4י0 6טר ינכ %6עהצצ?ס יסי 3עען לנום' מעונמ טום ענ3י יסכות יליעות *כג עפפס סא י(יתמן ען ע%י 5אםסשס
 0מכ53 ען 3נדו עץ ע% alb % ועצ י נסלעות פ4סס כגעוס 6סל כ0הס ענ7י כ3 פששס6עכי

 ו3כן פב7י נניי פענו 3טפפות נאל נ?ס כbS 6% 0מט ען 6שכס סטכי, תו3עת הןה%ירנען
 י(ננזיס 6ל6 3י(ס סיו Pbm 6כגען, ננז סטהנס ופ3 טני תו3עס נג7 ימע ס4י6ן ופnb~e3 3ני eswsn ס6כת פל מ כ6עכ פס ל( )3עזנל עקפומ 3י הע פס, סחככ 63 3'ש()פפופ
 3"ו סנותל (ע ל6 סספ ופן ספייי ננדי 0ע0 סן 3שיסס סימל ען עמו 6פר " 0עססל6
 ס6ן )גפוו*כהצל ומכנופו ספכי נניי לטקר%ת 3סס סנ6ס פס סענו6כ ו3פי הברי עעו נפמ630

דפן



 לאשמות71
 פ" משקהי 0רנ נס וטפעמי נמי, סר936ע לפז ספ" ו6פטכ ספחפפעח, *נפרע3%ע%%ןיען
 ע"3(, )י6% כירטס 3ג?י על דל ט7רםו ופס וספסל5יס, כמבטאי טו6 הסלד 3נ7י 6פל וסנלי6כן.
PDSכסהס דגיי על לרמז הג' ננסי .ועטי ח9ם חש, כלפסי לא 3נ7י סייו דל* ילטו' דניי 
 6'ע כס" סטרי ננדי כין מתירס ~DOWbl כשנלי 3פי ותולך ותמרם משןי סי' ול6 מלרמסיכירך

 ופין: עין תכל לעסומ פס ס" ' כסיעמס 3עת ו06"כ כ%הס 3ג7יס פין תכל טשטו ז'יו1(לע3"ן
 יממה, מיסס 6ל םנמ ספליכם וכלטות וזלקין ריופין ממסיו *עאפ רסני למון שנתתי. )את אך .)ינ(
 לפעי פעוטון ורקץ תכיןכל

 לטבח% פירם לפי וכתג עליו ססינ וכלפאן ספסכן' פפל6כמ סנמ ל
 ו5ס 3ו, ספלם 3ד3ר יתעסו פקוס ככל %לס 0פיעועיס כי 0ט3מ, DOtnns יפעת ולקין63כין
 16 לפעם 0זס ספשופ 6נל גסנת; לעטומס מאל יסים סלטכן פל6כמ לעכין ייפיעועמירום
 סנמומי Db 6ך םנמ יומס שמות סימק מכין ניהר* וכ"ח שומו, יומין פסן 3סן וכיילי נמם)בקא
 6ך ספלם למכסים כוכל ל6 ושל 3זטי סרפאן על למסיג תטע ופסל"'6 ע"ש. פיעוע'מסערו
blp~לכם כעפל מנס כי ) , ספיותד במומס סו6 וסוס למעלס, סנזכל פלס מפעם wh טסומל 

 בע"ס סעכיכו ל"ש, דפו גכסעו נמל 6ך )6כל0 יסיס לכס סי סו6 6טכ רפם כל מסרי %ילםלו
 פיס 6ין וליעמי עכסי. סמיי ען 7360 ל6 סססחש רק לך סתלתי ל6 ספסל 6כילמ לךססמרמי
 פן סי5י06 על כבער לק סמלת סו6, רק nsns 6ך פלס סכין סס3לל כי סרע3'ן עלססונ0
 ממטפס ען טסנקית סיס, מסbS 3 3כי 6מ רק כפו לנסי זכ טויס שתי ס3חפס ניתלשיקולל
 6ך nSm כלשט(; כש, )לפ7ינליך, )זס ז0 סתיפומ טוס )סס וחין כ3ילש יגריס מס ס3ןו0ס3מ
bwnתכול *ך כפו י )6ויסכ5ספע( ויתק כפיון 6יז0 גיניתם סיס נלטוש טכלל פן סי066 על 
 שעסיס סנספס 6מ סחי* נכורם ק7וםמ DS(y נעים כל תפ)0 ייכמונ טססו0 *מר י ממרס ל6טור
 ייךי מהלס 6ל 166 רק דייך לו 6סר כל סכ0 תמלס נטפל בסיוג ולזע 6ךי נפלת שישלעכין
 על ימול %ן 1Db' כ% 0עוסיס תלקיס %י וטיכס לגס זס מווי מוס 3סס טין וקניניו ס*יסכי

 6מ 6ך גייך 0נו 6פר כך 9Db *מגס רקי לסון נקניכיו סממר(וס מבסטי מכלל 6יו3 נוףילידת
 לעעפ נוכל ל* ס*לס טדכריס עפי סכיי י(לס9פ. 3י3לי כמגויל r1b לסון ימול ננוףספתסוס מסמקי תכלל סכמם י5י*מ על Ps 6מי כל) סעוסיס סלקים סכי סס וסוסם סנוף כי ספורינססו
 oe ס3מ וס3יממ סכסכן מלטכס כי למעלס, סכזכל סחטכן פפל6כת נס3מ כ6ן סטופר 6ךמפלס
 מנמותי 6מ לק לסון לופל רמוי וביס פפל6כס, געול חס פל%ס עטיים זס סססכייס, יגכיסטדי
 וספיר 0סי פן מלק 0ו6 ס6נר כי פ76 דויק 6ך' נפלת מס"ס 736 דפפעע וס6 ; 6ך פלסול6
 פן סטנימס טלין לסורות עטפו פטנס 6ך פעלם עפעפען בטנת סי( הפנס 6ך, למון 3וסייך

 סכפמ וסיעפו מכלל מן סי6%ומ יפנס osb כי ספל6כסי כניל סכככם פס כל כוללםספל6כיי
 עכסר סכוכו סימפט כפוריט, יום סס3יעי לחים 3עסל 6ך 3ססוק נפלו ועליז ; תלעיסכמסוס
 סמנ סטין פפעפינן טקכומ, סנ 6מ ממנו סם3יעי קמיט עמל נסמסס 6ך וכן מניס,לם6יכס
 יללעמ סמכימו סל6סון כיוס 6ך וכן ; ספ5וט פיגר ס6ך פיעוע הכולס רס9י(, בע' ס3מדומם
 נמיות *י% עפנו יוס טלקסס 6ך 3פלמ ופפעעיכן עמל, 6רנעס יוס סו6 מרימון שוס סךלז9ל

 יעם כי לכיסי על ימיי לטון 63 ונף. תוגמרו וסבתותי : פ5ומ 6מר סו6 עעכו נקלק כ"6ספנמס
 ס3מ 3טס "( כ' פעיל ספנו% וקמי ; )סרפנ9ן( רסיס 00 0טנס סנפת כי 3ענולסנמומי
 )ושיניס סועת יסוד עכין ומסכי פפל6כי(ו וססמסק סנדול עכין סבסד נסוכ6מוי טכיס פיסים

 , עולס עעתקי סגוף ס3יממ י מנימות סמי וסנמ ט3מ נגל ים כן 06 י )3פהכונגסאנ(%יביס

 ומכ)ימ עיקר להייי טנוף סגיממ ופין מלסייס, לוסכיס נעניניס לי(מעסק סכמם ויסורומ3יתמ
 ו0י6 שפס, דעת ויסוג ט3יממ 6ל גורפם ט3ס רק חיכו 6פכס כי , ס3מ יטניממ עפטקיום

 ו30מ סכם 3כל ירכס מטפרו' סנמומי כ6ן ס6זסר0 063 זס ועל ' ספכווכמ סמכלימימסמ3ימי(
 1ל0יומ ן ס' עדוית נפליכם מגסם ופניסמ י מעמס פפ)6כמ סעף טעימה ט3ימומ, טסימסמרו
 סמ3קשס מכס, 6תמ 3*פמ מ ימסליון 1ל* סם3ס פן כמסונר לזס זס 6לס סכימותמסמי

 5ממ סמן םמי0ן על סכמות 6פל לכן י ס6פתימ סמ3ימס מכלים 6ל לנא סככם סי6מלמסוני(
 ס3מומ מתי ימי% סילו טילו ארז"ל, זו כוולס על כי וימכן 0י6, %מ כי ימיי לסת63פמ

 6סר %ס סניתומ סמי על 06 כי נפלייס, נזמנים פנמומ סמי על כווגמס 6ין גנ6לין,עיי
 1Db~ פיוס ימסריו ול6יתלכיו

 על מא *ומ 13, פ" מקדמיכם. ונכסם: נגוף 63פס, סנס ו6ממ
 נזרן, עתו ועסכי69 ועסכיע נו' נע ימ' ססו6 יוס י פנוסס יום יסתכל לעמו מנמן *מר יקקיומס

 שפלס סמוראי גס סמםפ' דלך זס ודאן ספומ; 6מל 630 נסנס נתקדם זו פלוס קיוס ם3זכחשים"
 טסות סקסם כפו כניכול, י% *ליו תם יטלטל )3ני סי6 6ומ סססנמ סלי וביניכסי ניני 0י66ות
 ליופתי הנאמון ל6ומ וסיט כניכולי פ175 סגכימ יזכול בז' ססו6 ספליי כל וצין ימי דיכול6ומ

מ3נ



עב לאש8א
%8sgeS 4י יש ;Suw 06י3ל על הה14ושעום ולאשלית עגינת קוח0 פס ט 4 הכ 
 קדומים לי וי4י"תס ט( )ויקלס 6על פסולות ועטלפם  כעכים על 5וה 6סכ נגן סעדכגס,פסוס
 6מ, קיום כי תפיו קילוס אש' סו6 חכו ליי לסיום סעעיס ען ממנם חצ73ינ 5טי קווםסי
 0*ס על ע5לח נחיות שנע סקי טד נפל05 וסנטיי סיפתחח 160צס עם נסג אי פטלסק
 %פעול ל33ס ס3פ מי ומלעסיס 3עסס3מס לממקדם עסו"8$ נפויס לכן מכוס, וסחוסונען
 וכמקשם סיומי Dh ומנכמס קוופשי ומיאס ור(מקיממם סט 6תכ א ועל 5ס(' וכע ועי' ס'תוגף
 פל6 עומס 60ל 6מס  יסכך נק7מ מלידס ' 60לסי י4עפהכ 3י% ונגל , עקזסכס ט 5ט כיתופס
 0יסד6לימ טוכעס עס יש עעכו טכסית פס0נסנס גי% 0נס איילו, עיס לקוך ול עעך גדועמאף
 ועורלי עופלפ ל'ל קדום, נקכninpb 6 וליכלות יונומ עמ6וחצ סעתלסק צן סקיפ, זדךגקכ6ת
 סל 0עעק עמלות pnonneתע

~g'b 
 סמנת גיוס 5הצ סעונע

 עעקי
 1עזח6 ' ק7ופ טקכ6 טעולס

 הום ' 0לג וי% ע3ע ננד ידיעון עמ%ומ 473 סעתכסק י לכס סי6 קים כי 300ת 6תוסימנס
 מז טנפל6ס נסכיג0 סקיפ נרכך עמס יס' סנסנסו על  7עמפ לסוס סיסכ%ימ ללועס נפןספח
 לטי % 0עת016 לגנו עגע כנד 3א ועומס סמ3פ גיוס ועקק עעל%ס ושתרפק D3%,מוקי

 נגרי סיחיי(; פגע עסוקי לעעלס טיגיגמו מעונש פל D~b 3וס טחן שאניס, סקמויסתצספפ
p1b50י6 זו כווניי על ספ3פ יום 6פ פעילתט א oa לסטיק ידי איו ל"צ כן DDD ע1 6% ידיעון, י(ציסת יעעט מעסק עיעוע סענע עיאך פעמיך ו6ף זימיושנסו תשי OSD' ספעמ 
- סי4לוחס. עגיעת סעעפס ניעי לאייס קימי נזכךכסכמו  , WS'7 יעפ עות וכש"ס יקדי לסת ט'6 היסיק קעחס לעץ עסלל0 לחל כפוי 4ס יומה.פא מחיל" )יד( : - לעלוין. נזם ויי 

 610 סלולו ע"ג יפיי 610 פי4עסלל 46 כי ממיסי 3יויי חל9Dh1 04 פחסי שצנטףפ6
tpw3וינפל  יידוי שעל ערס כל פעסףי 7ל6 3ל6ו עוגל על6כס נעסאת ננססו, וסד נתמו סי 
 ועססנש גפפו חיי ל"ס7 ץ, 3עס0 סעפתן עיקל כי נכפ%, לטי סנמ 0פ3יעי יזם8פ0

 7פנמ עעס קיים bS ער"ן לני עעל%ס מצף נמ3יתת כי "( כ' שלו )כעפו% י %קנסלעגאהס
 %י4"סי לעניניס כפסו עייסי ויינו כנע, תעמס 7לnSDSn 1bSb 6 לק נענע bb 5סלסארי
 6תכ לכן גכמפו, סעפם ועגיל 3גופוי ל"ג על עובל גכמליסו עסוקו על%ס סעופם 3פעסנש61
 קמו סיסקוי נססות כעו עמעומו. סלקי מני ככפלייס ועסללו 610 ימיי ככיס, כלסיןעסלליס
 סנסמ ופחיתת , עעל6כ0 ננוף סכימת , מניפות פסי ט סיט לעי י לניס קלפת ם3מו5י0נאצנ
 : ויטפפו טפסו סללו כי י עסלליס לניס 3לסק נקש סעסללו ככהי , 6לסאס ענח0 7עפנושות
 ככס ססא3 למי 783 עימת סיוד על עעס למת ימכן ל6 מ גי6וכ, קויך כי עלס צוי. כלכי
 טמולפ תפלנה י64יס כסס שם, א ר4עיס פלקי פיכרו על 0יכ7ן עי נכבש ופעל לילין, 6יפ3ין ססיי 370קומ פילוד על ככימומ קפכ 6על י4פ3וכ, סיכול עניט ככת פס כי ויהל פעים,3אה
 הנסם עכמשת מת עימו, עקסל סוס סוויפ ונ73ל סכמכם ל'ל עעעייי ססי6 סנמפ ונככת50צת חחי עינתי ונגדל ונפכי ככבת סו6 %71 63עונש עענס י73ל סיפל6ל"צ ככועס עכלל סלעו6פ

 "התמ עוכס סמסאט DW1 SD קני( למת לס"" סעקכ6 ועעס , )6ויסנעמיע7ען( סכופגי3סצלס
 לטוי לכן פ3מ, מועכי יטלטל עכ"ל עיעו ס73יל 3זס ס-ק, יום Db כל לעיני פגסללו לפינשי,
 עקיף o~nbS גס ז6מ סעכש %עת סריסיי לIDWS 6 י%י עסנר( עקדג י34ליעל סטיםל3עכ
 שלס, 0סול0 לכל עאל מא 3פלסקי6 פנת י4עסלל לועל לל3חציט *65 א סעעקכ6 הד06ערש;
 יפליל. עע7מ ונ73ל נכלת hg דפנת 6מ פסעך% 7קכ5י נליסנ6 עפונש סזנכ ר4עטיכ לפיכי

 : יץ( יייג )לעיל סמא מנסס (p1DDעכמא
 )פ"

 וכקם 3סס יסקל י4עמכסיס למי עולם. ברית
 ועסעכ גומגייס עסקי עכל 13 מוכן 1Db סם3ת פמילמ ע" י סעקכ6 עפם וכ'ע סכיוייסלעתן
 56מייס כופכייס לעכיניס  סוס כיהה  המייבמו  רשמו לפסת סכפפ, פ3יסמ 6%1 60התיתסמגימר4
 על סיפיעו הסכיו ומזוכותיו 33ניו יסלסל 6יס כל יסעף טס ס3ס(י 3עס לעעלס %ע3ו%ל73
 6% ממכלימי ~DIW5h קנין  כיש לעו,ףר*ץ. מציעת נעום  יזומי ועגיכי עונקי pbD ולספץ ליעםל3

 )ד6 יאסייי4 עניט 3לימ ומס יאאי0' תסיח ונכיכת נפית ויצק 60חתיי וסעיועדסעטק
 כ50פיכ0 לנסם סעיווצ7מ paaD"9) )דא סכ%א D'1D י DSID וסם אי 3מ' לעעלס %פ%
 : עס כעו 6ת ועלס , )3עווילקען( וסספת7לומ ססעולס כעסעעו n1DDS, ומעל עפפיס1 י4ס"ת3נכוכ
 ולח לפעוצ. סיכולם עי4 1160 6ת לפדל תפעל סטי על עופנ ל0עמכסיס ינפוש. ושרת)ת(
 גיוס כלר מתעיי פועל 6101 סנכי06י עעסס על טש ימ' סטי על עוסנ 6יע ועפם פכםט

 י64עיסס ען תסלם יס' סו6 פנל6 5סל כי 6ויפנעס"נע(, 60ע )עק מנכיי ענין פסקהמנאיי
 , סיעי( כשמת מאל עי6 )ומא סכנל6יס 5הות מעט עסהא 5הי4 א3ל 7% כס0עאלעמ
 מס ייי4ל3 סגנל6יס סיייות עעכי ל6410 0כש ים סו6 כסו סכ6סת י4פועכ 1mbיננפ

0נ0 5ולומ'



 לאשכות12
 6ת ל0ומ6 שש"י עלון  תעיחמ a)D3 060 סוחטן 0ם"צר 0יס ממעטיי יעי סטת %עם

 חרס סטת יצן כיבוסך ל"צ 'הין עישה ימס אמשת י4כתוג, ועז"6 למועל, Sb סכת ען0כנל6יס
 0כ6סון, ישתעל גכמ עוספעח פסיו סכנר6יס גל 6מ ולסטיק לי(מכועע שעסיס כח ימ' 610מטמיע
 סנכי6ס סעורם כתשסס , ית' %ויו על5ון לק סאbS 0 מלמסון י(0ועל ען הכנדיח סוגייםולמי
 ספקננ Sb תומס עימםיס 6י51עי ע"י סנעסומ qb מפעולות נכל כי ס', עס0 וכשונר , ית'עליו
 לק גע5עו עעכו כעמס ~qb hS 63נלסס, סכ6על עטם 6סר 0גקר 3ן ויקם כעו 153ה6,1ותס
 עוס0, סיס ף61 מס עוטים 6סר וכל גיוקף וכן שומו, לעסומ מנער Sb וימן ככתונ נעלויע"

 סר6סון סחרחר ען מפועל 6ל י4כמ ען סכגר6יס *6ת ככי( , לכסוס עפקד סים סו6כמרצועו
 לענין )עי ' ית' Sb'1 עיותקת סנגר6יס *ת ולסוליה לי(מכו,צע כללי 3כת ית' עענו עומפעס0יי4

 , זו גלי6ף4 על6כמ סיקס ססגיעי יוס ני4תתלת אטי יום ונקוף 0ל6סון(י מועל עעניןנר6טימ

 כל ועפעו י3%ל6יסי על כא עוקנ 6יגו וינפיש וכן פקק. ל8ל סיס כשניעי ונ*וס 6על זסעל
7Db00עעסס יעי נמסמ כי י נפם געל נעס bS סל6מון קיועס לסלעות כ"6 שככרטיס ירגיעו ' 
 עתים, כפנלים 7ועיס וסיו קיועס, לשמעית נדועיסס לסוליי כס גדין ס:נל6ון נע5נסלעעוז
 ספסרת לסלעותס י4גנר6יס מגיעו ובטנת ן ותתקלקל תפסי לשיעי4 נפט טכי4עיר תוערככל

 , נסם נעלי נעמו י קירס נעלי לסיום ססגיפו והמרי נעיןי קיועס ימונייו סנזס נ7ועיטסלמוליד

 , קטנועי( יום 6ת נוי3רך )33ר6סימ 0ע3ו6ר לפי כי ויכפם, וזמו קיימי מא נפם 13 סיס יגר כלכי

 ע5י6ומס טלעה2 , סבו" חכליי2 וסוף י(ר*טון, לטלעותס כ"6 י4נ3ר"יס סגיעו ל" 0עעסס ירימנססת
 ' ספסרת סלעח2ס 6מ ית' 0נור6 נסס 0ספיע ססניעי גיוס לעכס גדועיי(ס, סיולידו עגליל73
 וסות י העיכס קיועס ל0מעיי ג7ועס ל0ולי7 עע5עו למעול יגל כל סיוכל י ססויס מכלוםוסות
 ע0ני05 וף(6מלום עסזמס סני05 בעולסי ססתמ סוית כענין %ורומי סעלמ ע" ונעכס ע5ספויס

 SD~ סכנר6יסי ככוונם ספיקר זס כי מכלימם, סלתות נקעת ו0ו6וכזועות,
 סיע65 כיי רק נעסו

 ל6 וסכל וייסוגו, מעולס סוית סעתעיד ר(טנעזס
 גבר"

blb וללגום לסרוס סיוכלו זס, דגר כמניל 
 טסוספע טעעו יסייג *1 נפלע3ט(. )וו6וריע ויגפמ 3עלמ לדעתי מנכלל וסו* מעולסי לקייםכדי
 כפפו כעכין נכתות, מלנוי על ססונמ סי' 6ופיומ מתי מלסו עיקר כי וי(רנייס, סנפימס כסניגס
 שס". פ*רעלע3ענם )יעם *עתך, 3ן ניינפס נעספעיס וכע8ם ג'( )נסוס ס0כח עלעען

 נעמס י יינפט עכות0. תי4יס וגטלעותי4 סלעם a)binc סימם נו טגמי 0ס3יעי וגיוס כ'ופרענק
 על ל6 0נרי*ס על ז0 עלעל ג"כ סקג מכס למסיג. שכנם תוספת וסיף ארס גסס נעלשמניעי
 עצם. סעורת, כסס כפרטת 6ז ויגפם' פירם  7מעכימ פ'ז ל6ג7ח2 נחי7וסיו וף(כסנ"* יסו.י4נול6
 לקיום סתמית סלעותס נו סנרי6ס טססיגס סנרי6ס נעם נתיחד סזס סטגיעי סיום לפי !י4תנונן
 Db~ 0כפטיי סטלעוס נו לססגמיכו לכוי יום ניכ גמימד %ן%שיותיי,

 כססומינו קיוס סטי נזם כק
 : ססכיס סכווכ45 לפי טנס 3סס סעטון ' שנמם 7עמ ויסוג סגיממ ע"י כ9* 6יע חסננ5מיאסי
 יקוט סי תפלי כי 6יסי גנן עמל ע"י לעפרפיס %על ז0 לסון אלהים. באצבע כתובת)יח(
 מריחוק, נתכלית סק7וט0 נמורמו 0יצסעס עמגי 'כל ימ' עונגו לי4כםיק כדי 6עגס ל73;גפניו
 ייו געול ען ססו6 , 7 י מס גו ולסוסיט לפסוע טיכוליס 60דס 6נל על טסונט כעו גי נז0לל
 לתאם סיכולים סייס 6גל על סוכם ככס סטנו( )רמכען' יוסיע סתלגווצו be1) )ימעיטסיס
nDbl1ולכן וסממיקס, י64מקס גיכ סעסור6מו נסס( למטל )ס6ל"ף 5נע עמרם 56נע, סס ט 
 גי יצ( )עש6 6ער עא וסממיסי4' סקסיזם פעעומיטן 6סר סיורקומ ייסירו על זס ססמונס

 )וע" רטא וע"ס , *מעא מרנועו%נעיש
~'bS1b 

D'D התדי13 11 לסור6ס pDb גערני יטעע6ל 

ונקור"
 , 7מנינ0( )רסצ %ניעיי ניח כקר* נו קותו ס6וסזין סכלי 6חן וכן ,

~DDb1) 
 א פעטעס

qSn~סנווגים על 35ע מס וסגממ י ט9ז( ל'ז פיכמק גד, נכי נעסמתוס 56נון 3סס 6צי סס 
 מופל מקוכי וכל ט35פ קעתני מעלובת מכלים כי ס6סיזס, D"D להעמי ניו )ושלגפן(וסעל6ומ
 עד ימי לסמ37ק 3כ5נע ~DSS ל6תיזמ ל6וייס לסיומן ולי(כיכס לסכטילס לק 3*עמ 6צסש3ע
 לפלס ים ולא )פ6קקונגקנליע7(, 60סיזס 6גל 56גע, תסס י(עיקלית וססול6ס ימסי פעיןסילגוע
 בעריות סלומוס 6ותיומ סיו לירקך כי ומסייס, *תיזס ר9ל סעיקרימ סויימו ליי %ן 56נעטס

 עוסטתיי(ס געזס ימי ת3וק?ס 6סוזיס %ע וסיו nlmb)' על D19D ית'  ל111% ו11וועעייס
 ואונהצל63כע )17רך כדלאס תריקי, לסקס כלומר %סיסי ג*5גע כמוגים 6על ולת סמלי,עיד

 לעעלמו. 0ז3ל 6ת ולספליך לסנדול *לינוס, תריס כעו למישז *לסיס ומס ש*קקוננ(,60לעוכג1
 עכמנ כי וכפם"ר , לנ7 וכססו מטס נר5ון כ"6 מנעי SDW ע9 ול6 ונלעס ידי על %כעסס פלי לניו, סחי Sb מלחות עכמנ לקם iolclb שנע גכווכמ סעמרסיס אעין סספעוע"ד
 שנע למון כ? סילסלו עס שגס , סו* ונטן סעעסומ, נין ע"ס סגעט ס7נליס ען 0אסלומומ

סו"



עג לנ לאשמח
 3ח נלסון טתכסנ מעות לם6ר יומס ס0ו* ונשל ~tSik על עתייטנ *נו 60יס, ענחנ עלמש
 1 וסימוך טחנועס מעולת bD גס ויטעם , סמנועס 36ר סייפי רגל כטס , מעולתו גס  ד3ל מסלסקס

 ל36ל ססו6 עין וטס לנליןי מפגת מסיג 06 וכן , כחליך 410ולכיס כלהצר מלגלך 6סר סעסכל
 סמגחס מג'ל עעיגיך נ6ממ )זנתני tpb כמתגי עיני סר6ייס סעולמ על גס יסנטסר*וח
 עולסי 3לסומ סיט סיקור, SD גס מפסו סדטר *יסרי סירם מפס למון פסי סס הןוסלעיי.
 6טתע; ייעתי hS ספמ הנהיי %יו כלופר יחגו סו פי על סרעס, סי על )ססר6כע( כסחיטלסת
 שכגוונו סעמשס, nSIDD על %ן ויסתם סעסייס, 36ל טסו6 ליחס, יועם D35e סס יסיםמנס
 ננ6 3ס' ועת"ס 00גסעי4. ען נעלזנו וטס לנד, ורקונו 15DD ע"י סם"י ומעולות 6יינווירקוכג(,)יורך

 : עסיס ימלעופי מלסיס3*5נע
 על זו לסיס ענין ע0 כי נימול, %יכס סעס וירא פלעת משה. באוש כי העם וירא )"(לכ

 כי וימי לוער לי וסיס ססעדרי על -kllb~i יפול ואיך לריסי סי(חעכ3סעכ3ס
 נטימי4ו לטון ונין אחול לטון 3ין מניל יס סרכ"ו ואתר הויי סעס ויקם) ונו' לעית k~tIDחוטם
PDSנלקוט ספסעכנ ומא , %3ין עכרה על יוסל פיתוי ~DS סמולך כשן זו, 3עכ3ס מפ5י4 מכססו 
 oSb נכל D1bnDW, נזמי פיסנ 16 ערעיו, ארוזת Sb סמולך 6ו נתורתס, ועסתעסע מכעיסלופי

 כסניי וסוף י(צמעכנ ל3 3ל5ון סו6 סו ועכניי , עכנמו אן ל60ריך 33PW mJp מאויועיי(ס
 וקלס , נסג( )מסלי סיין על לע6חליס ' 7( )יסעיס ייליקס יין וכטף ע6חרי סעכין עזםנעג3מוי
 שסני ול* כלמך כעל ל6 יר05 עמס, עי ואחל וכן 6לס, נעקגומ נוחרים לנס וגסעחסנאת
 פעו קולטו, %ל לסקחוסף כחלמי כי ו3טעחסי סלג נרקן ס"ס עכנתי 6נל סעס כתעכנתיק3ה4
9Db5לי, 6סל נכל סיס ס' נרכס כלוער ומעור, טול לי וילי bS שעכז ל6 מ" לסלעו ס6מל 
 לסלם צייה ואין לו 6סל כל גנגנ 16 סגפרף %וק סוob 6 6נל מעלסן סל6 מנום לגקס%3ון
 עכבתו סיתם bS ל(י )ס"3 יעיו 6סל סעוע7 פן ויומר מעליסי רמתכם ינום מל"ח, עוגלחינו
 וכפעמת 3ל5ון מיתי( עכנמו Ssb , ומלכום מעלי יו*נ טענת סיתס עם ד6'ע ייכלח 16 ס3י4עשי
 ען ויומר , 61פרו 3זס סרנימו ז"ל מכריכו ספלןי %ות על 3זלון 0לייק עפם* טע3ר ופסיל33,
 סעיחש DS~ כן ודנו 73גליססי ים ביולם ומכעס נעסיגת6י וגרסי דיס3י לרצכן 6טכחי0סעחצי
 וסחועי נמורי( וטוגיס יוסנץס"כעיס %לי המכי פעל אפלו לכן כעפשני לקיק ראוי א היין תטפחס, %3ע טי(תעכ3 0אסכסוך

 cnnb עליו וטין מפולסי נסעמת עכנמו וסימם עעסס,
 יועת מיך 6ת יעלס 5טל כל חז"ל כע"ס מעלך עלות חל אינו זס כענין כי פתלך, עלוסבעגתו
 אונם, וטל נוטס טל עכ3ס על גומל נטיסס ריסון השפן; מזק רק מגל סורס ליצרי qbיכול
 עכנס זס ונכלל נוי וכיו% 13 לכסוס כסוס לו טפין נענור wb גני נין ע%מ סעתעכנכנון
 כסרטו ג'( )טופעיס 3וט עד וקילו סעכין פוס סתמי % S~DWS פוכרת טיפש טגסלס פיתן י פכחו שעכו לטינ סריס D"Dbb ג6תכות פכומ וסכונו עקום ל6יזס מסלך כגון גזור, פונקטל

 ססו6 דסייכו עממלס סמס3ו קני( גענול סעכנס ממסיס ס5"6 דכו 6ז ל3 זען עתעכנמסיס
 וע7אז סילמומי לממומ לו bnbD לעס עקלם לפלך סקלי( 63וגם ססי6 6)6 לגליו, 6תעטיך
 ג"כ נופל ר6י' עלם כך, מהש טלפכיכו עקלת ועכין נוטם, לטון גסס ממכר י(כמו3יס כלימפתחו
 ולכן ע0סר לריס תסס ם ם 1 נ כי גלנט  דגו וסעס מכעסי סרנם ר*0 ולגי כעו קלני ר6יימעל

 ויגס pllb, פחפמ סט כתעכנ ול6  לרימ נוטס סיס ל6 עסט כי טקרי ותכו *סרן עלגקסלו
 פס ייענו ל6 ס6ח מטס א כי 61פרו ם3קטו, פס סקסו לכן כסרי פס 16 חלס פסי( כיחמתו
 , עם 6ס עוד ויטור מלס ob לו קרס עס  יויעיס o~bn 6ל6 שוגם לו קרס וישי כלוותר לוסיס
 ש' ירך ידעו ל* כי חסרונם על ושות י 0ס"י על כז6מ רעם עמסנס למסוג *ון עמסנמ זס01יס
 טזוכס 6טס ילוי וקמרי 3סר, ססמעטע 36ל נוטם טסים מלילם ומלילם וחסדו, טונו ר3ופס
 וירש 63עלו י(כתונ מעיי וע"ז 6חל, למון עליו טגופל גריון שיחול י4תעכ3ותו 5יס ויונסלכךי
 לחטוב ססי*ס סלע ל3ס ולר מטס, כוסם כי 3ל3ס ר6ו סוס ספס כלופר תסס, כוסם כיסעס
 רזה  יכרי נסלקו ופרי מפיד; 3סר לסיום מפן סיס ושכעוגו לכיסן מטס 6מר נ6פמ 36לכן,

 עייפם כן wnb מס, פחס עטת ינוס סחטן לידס טסר6ס עלעד ונסס נומס כי סעס ויר*,סיערו
 ורס"ל, ~bK סעומ עלקך סו6 ספן סו6 ז") ע6פרס  ידענול וכנר נועם, טעמם הלכס דגוסימנס
 מזו תם ורקיעי* לפנינו. ילכו אשר סרפ: לנס פחס3ום י5ר כלופר סטטן לירט טסר6סועזרן
TSDWS3)עי0ס, סמלעומיס כן ויעמו בסון ד*תפל דמלעס עכספין מוו ויכון ויוי 6)* עגלי 
 וקמילין נלויין ייטע וקנ"ט י עילס נלימ וקנילו יעמס עע" *מחולו רסון bDWW סיו 7ל6ומזו
 ייחולך ה.י~לקיס עלסך ויסע 03 *תפר סכינם*, גסמ6 כז 3י60 עגזע* ד6יכון רסון ייעלסוס
 שלסיס לגו עמס קוס ושערו נלנייסו קג05 כעלו 67 וננין מעסי למגי 1Db ו)6 יטלטל, עחג0לסני

6סר



 פשאשי
 מקון )מקשז נלסון ומרטין ענל6 ים ענע א ועין י יעיכו S~b חוס מרח למינו *ו6סי
 יעם עם עפכיעיס וסדנריס יומל. מעגין ענאר 3'( קמ5 )יף 3עכירס3שי ת6ן יענ( יף0'

 לק תף ויעים יתיס 6טל כלסיס לנו עטם געלו bivw נכההי ונבע ffSh91. כעקץומשרפש
 לעיניינה לסיום לולס לידס לעטומ כ"5 קם' ע5י%מו לירכתים 3זס כווכמס סיס hs למניע ילכו5טל
 36ל %מינוי 6לי4 ותעליס סיו י6שכ יטרלל, ערני סיו bS חלס לקארט הס שכמט,שקליל
 על נקמלו מס ע5"צ 6מס עלס 6סר ל3 עלג נ"6 נכ'* זולם טסם ע3ו% שלסין, 6לסספרו
 כפסו 6מ ולעקול 3י7ס mnnS כ"כ חסרן סמקתן ל6 לכן VD~) ל"א )געש עפהצ וסםטסכן
 ונעטייס סטימוף, על עוזר(לש פינס עי6 על פעחסכיס ו6ף י4ס 3'צ 5לס כ' 5כ6ומי ס' קנא8ל
 גסימוף לנט 6נל מיסוף, נלי ולכ"כ גסימוף בסי' Shlnti נעשי %או ר6 4סי אמ4
 טיסס n~bb לנו עט0 סנע6ערס סעסרסש קלת 3זעס נסעק oh הס לרוס. נעטישן 5יסוכ6ין

 b"D על עחסכיס סיו מנ"נ 6ף כי כלוסי שסרן תע6 7ל6 נ"ל ע"ע עעס, b"nS 0ר6סהי4כהנפס
 סנסירץ )י6ערינן זס5 לנע ול6 %סי חיפר% זו, מרולס עיכס נעלס ויילך מיס מעפןשרפ
 פגש 6סר קכ6 לן ינלי 3מר ייעינן זס נוערר(, ולזם לזם הסעי וכטכימ לגט פכ6עכיי ע5ו0נ'1(
bh%סק4נסו ל6 ליטל% מוכרי קג"ב יסיג מ ידעינן עכס תהי סמוענוס ו3נלל תו' 3ך יע 
 ל6 ע"6 כ6כזכס יליטר6ל 6על" סוי מסיר וגוי b~f דל6 קר6 סך 67מגow 4 6ענסע3ש,
 עלנ נייי לעמום לסלן כריך סיס ל6 לכן ע"6 6זסרמ נ"נ על סימם ל6 זו ינטעס וכיוןל3שנ,
 קדוטש סיסר6ל ס' ק7וט 6סלן  דעמ על עלס ול6 לכס, עותר טסים 7נר טוסו מתעש טישוכ3י
 עס גסממנכו א עלם האוש. טחה זה כי 'Sb9D:  יצרת ס6ינס סעוגיש 7עמ ט3ופ 6סליגמץ
 לקסמו, 3ו6ו %ץ לסניו נופו נין סנדל 13 יט זנל,טס

 עלס fb  א, ניס כגת ססס 6מר נגהי
 0סופע כת נזלם על ססקמס גלמי 5מר, נימ עעגו ולסקל פחמו ל%ת7 ס3ימ bh לנד להם כפיא
 ממוסע כפ טירוף עס לועז כנוי זס עלס 6ז ניח, זס כגון ינסס קתס ו33ה1 סויז( )רתעם13

 סע5י16מ 137ליאקלם הכארי סיען נוס %יכש לסונומ 3ט6ל 6סר 6תר, י3ר סיומו עעמ ולסלול גיס סיומולגזוי
 )6ק"

 ועדשז סויז( ציין 6יזפ )יקעם סטופע כס גזירם על יולס ור ס3על0
 6ט עעמס ל5מליוי 16 ססס DS(~ 06 "0 עלם תקום 3ין לסנ7יל סעקועחם 3כל למתקיףשיכיס
 לקוי 0י0 עס0( )דיזעל עמס סנקכ6 6מל D'b יענו לטלול ממס 6מ ליימד סא ר4עכוקסיס
 ני(קייס ככבוי עטיי( מיזע )יקעל סככ3ס נטיען סטוסס כס ~רף א, עטס יועל א עלםלצפי
 עלגי נלסון כי וסחסינומ, י(עעלס יסרון על זס עלס לפרט יסכן לכן מיני עקום לו 6*ן הס למס,ז0

 )3רכומ נתערס ר3ומינו טמטומו וכן )נלבני( ולמקומו סבור וסל על יורם זס יקםושעי
 3'( נ'"

 על א עלם יטעמו וכן תורו. ושוס 0כוכ3 זיור על  זיס0, ביסו, כיעכע ועמסם דע3כ סו6זי0י4
gp*מיטת שיר ט6על מ"מ 1' )מולין 6עת עכרי36ען( )עי(רווירייג, 3מסי3ומ צובעוסו סרגל עכך 
rhנימלת נעלס סיומו ושפמו ועמלנתם ע5עו עמיקל עזסי0ין, 16מוי טהר(ור14ן SD עלוך )ע" בסריס 
 זמרי כתכי לסמפסתומ יויס ללנים, ונתע עמפלסס סא נ37ל סנ6% ופטינומ עעלס עגי כי ז0(עכך
 וסטיכומ0 סכפל6ס ליעלמס יאוררו וכן זה. נטם עכוכס סו6 מכ*מ לעין וכסב לס יס' לשיומו6ור,

 5( רלשס ףמי )עכירתם* נתעלס א ענין ימ6עמ ע% ומס 3', ל, 3ענפומ כמערס אי 3טס עכונססנטנ3ר4
 קף"ט6 גסן 6ימ י גסן ו6ימ גסן 6יס 6ער רשם ע"נ( )סס איתי 7סי6 גפן nbr, גפן ופקי וכ06 הכעיסיכנע
 צע כלף4 י6קכי 0ייי6  אס, נמן כמיג כן גנין נכל, 6ל 3מ %לי' גפן ו6ימ כיוס נפן במיקרי IDA ו6ימעל6ס
 ווו  יש"מי 5צ רלר עליו 6סל עולס 63י כל על 3עעלומיו סערועס ס6יט זס עטיי וסכםצומם.
 qb י )עסלהירייגסעע( עמס  וו ג6עכס כ6ן סעכוון וסוף זה. DD3 ימוצר ספיר סוט וכשןוודי
 סנסל6ס,  ונעדכגמו עמס נבעלה מויו  ומ ככל לסניי4ס, ילך 6סל 373ל ל3חוכ 3נמסומסטמענו
 ועתן נ6(. 3י עענכיס 6%סי לי ס' עסס  1מ ונערס דטיכי(י *לי טס ועמקם מטס, זסכלעכו

 שיעט עסיס 6ע5י 5טי(, יקרם 66פ כדשי 6טס התקרי 061 להקרי כמכף י,4 נ' לשו )63גפמצשלש
 ס6ש י שלפס עטס זס כי כי'א יכר 6ים סא וי6 זס, להקרי ססו6 6שי סו6 ע6ן זהמילקפס
 על לעטמל נפלה רעיון ומא וכו' צל י5קכי עזס 6מנסינמ ח6מ 6יט חס א 6ש npb1סיסז
 פסל סכו% סך ועל סכ37וי ססעיס קך על ט3 הומו עלמ בחרפ. אתו ויצר )ד( : 6עמינכ
 ססהצל ז0 ולכ%לס ; )6יינגע3ונדען( נעעסתמ סנזוניס קך כורך הטיס ומ" י ימיי שסק קימולטת
 6ך י bb 05 3עעפטמ י(ץעיס %ל 05 לן %סם עס כי כוכך, לל6 סו5 נעספפמ ר(מעיסטכסך
wb)we לפעל מספר טיס ל6 ערוצים קינים כליס טמעיס מסיו למי כי סעל5כס, % %לך 
 תמכיו לפעל יכי טו3 וסיס נעעמסמי כלס נסינמ 3זולמ מעגל נו הנימך סימום טל נדלועדפ
 סכרין ל60כיך %ק שממשהה ען 3א יבאת סיחהע ימכן התל )כט'ש(; סימום נויל8דס
 6עי 0סםלעס וקוים %ז וצן י4על6כס טממעכנ מטה כי עטט, ינ6 5טכ עי טיוכל עי4ס1

יג*



עד לבשמות
 *ו 3עחתס יימין יענף נמ6 3כי 7סטנין כפס ל16 ק3%( )7ף נעכירמנא וימסה עמיי;?6
 קמלי3פל0

 ס'1 מקבס עגל ויפם10 וכף' סי6 נכילת יס63 כל כסוי וט' hbb ~ע3יליעע(,
 6חת בממעניי גכם ע6ן %6 וכו'י עפו 6סל מעגל Db הקם יכתיכ בוכם 'וקא עניך,067רן
 (bmD1t 6פל תע וכף 3מופייסו ופלסמי סכם"סו עניי מוו עיכסו פיתם לקם ימסו געהמהן
 3npwo וגזעך 5ר5הו ומסע, יזו 6מ וקמך כענין מעומס %סו פסס %וכו ויעמסו כעש כמב וכןפי, סירם ולי סערתו עי ושמידין כן י סמנים ויגד עמירם פח( )חתי ליפקכ ועד כפו קמעיספל סו* הרצצו זס ולמיבם פחהי. ו"* 3ממצפיסס, ועסו ארטוש %31 לסם 6י4רןסמליך
 9Sb סטצל 6מ עמו ססס 6סרןי עמס 6טל 0עגל 5מ פסו 9bb סכתוג מעיי וכן ססוחע.חמס
 3p~S עתדת rb טימא ית" 57ל קותו וי% לפ" ונס 063. וסטלכמו %יור עעסס 05רן פסס13

 יכ6צ פפמני מא 0ענל וי65 06ר1 שמל על 6פל וי4כ6'ש  ליוי. נעמכיל כפאס 05ק עלוחמסו
 הע. ל6 סקכיס 7ונל 0ל6 סלעי על סע6 06רן על מנס טס מוסיף עמיו, מקר .5%י6פפמס
 טס נו סייס מען עפס0 מראשי ל06 לפניו. שבח ויא )ה( סעסנריס: 7נריו על מפיץוכנר
 סח נלוזו עמל ל0' סג ויגמל tOmDIS שנם נגר( לכן לגמרי לממורס פי4 לו סיג, ול6מדם
 יקטמס מונס סמא ק5שג ונעכיכמנ"י )רפא( מפקוס 6מ ויפננו פסס סינוט ס" נטוסלמפש
 י6 ופל עמי14 דמי כך  תנין ססנ הסלן כתיג. bS מזנם ותילו ומסולחי סענל 6מ וירה  יכסינסוס
 5ל6 קרנן עליו לסקרים סמזנס 3נכין כווכחו סיוגי( ל6  פמפמי עו. %עמן, מזנפ לי4סו6לגס65 לפססי D3bv' קיפ5ס עלס , נ60 גני 7טמנין כעס מהם 67ילו עסס, ל" קתל ל5 פזגסססו6
 כי מפולסי פן ולסע3ילו לסעיסו לממפו רל מפנל, 5מ עליו ולנום פוכן פקוס לסיומו0מכוין
 נמס וס" , זנם ס' ירכין כי ל"י( )יטע" 3נ%ס ל0' זנפ כע"ס. סריגם על גס יטפפ ז3סלמון
 לי4ריגס יישכן פקוס על עזכם לטון יוכס ופסיל וסליגסי פימס קטול, ומרנומס 05 )5פנ" טזנם

 46יעיג פע (olb מעולס ען ולסע3ירו סיריו לפען פ" לפגיו ועלת )סל%טססעללע(ופימס
'IDD~bD)כעכלמך. סע חינו כל סיום, פני( כי ס', 7רך פנו מנימי פנימי כפו ווע%ולייעען 
 ייעלו וכנטעו פזמני למון ונסללו ססרמו olpnS סציכ סונקונלי כפי מיש רום 3ו מסיסולמי
 כלועכ פסי לס' מג הסכיו 5פר זו כוונם SD1 למסווי 0קנ"ס עתיר יוסגר נטול של נ'()קוכם
 ומפל מג6יום

~spb 3עס, ססקצס ו0פגמס ספיטס וסא יודעי כמרעם ט5ג( )"גגקעפיללפר ופסי 
 )ויקירי נפכירסנ"י 6פל 06  יופם וכמימי(. מליפי( ע"י פסס 3קה סענלתמנסל

 וממיס ליאת(
 כגין 6ל6 יכסיןי כ" מנסן ל6 וי64 שגס 6קכי 6פ6י 7קעכמ פינסה ס6י , קעלמ מקטלעזנס
 למעים סי' חנו מחר. 4הי חג )ה( : פ"מ , עזנמ הקרי פ"ר גיטין, קעכין ,לכפם וכמים37כיל
 סמקוס 6מ מעגלו פט0 סי63 סי'נטוס

 )לכ'"
 07' סג6 ועמל ע5י3 3קל יסרן וקר6 ונמיל'ע

 סכין, 3עיגל6 יסעס טכיגמי' עיקר a9D1 נונ6ליסון 7כסלין הילין דיכוי נעלי קטול פנכסמפסל
 5יפ0 סגל למון סני עמימתו לש( )ימעי' לטגן לעסיס יסוים  לדצת וסימם עלבון סג פללירכיו
 )קלאב 3עכירפכשי 5יס6 וסכי 3'( )080 סעלע מגוי וכן י'ו( )מי(ליס כסכור וינועו יסגו וכןומסיי
 ס' ועף סד 110 ייגין ותלם ייגע נט לפיענ7 לס' סג עלייסו למכ" 7יכWW 6(1 פגר ל0' פג6'(
 פניסך %י 6ין לנמ"ע למניו אפל נננ7ו סנרו 5מ DDID ססו5 כחס כניכם לסקנסס עמסשמסמו עלפי לטופרו b"b כסצ3 עקרם ילעל6 שנסו ל 5פר 5'3 3נרכה2 4י. רגיהה )י( תו': סעס6מ
 נמכפמ סוס ספ6פל וטול גו, ~rm מס" פספע לי שנימס ופילסאי לידס, ומפלס פמפססעי

 סעמפעל, מסוט ספוכע עס עקומל סו6 לעולס יאקלם 3כל מכסס למון כל כי י לתא כעשמלמין
 ומכפ- הו(, )נפינל סעטומ 5ת פמס ויכר %'נ( )נר6סא 6תי מכיסו סתמי o~Db ו6מכפו
 לעיל פסת ויניסוסו געטמל, יומו ויכיסו מנקל, עי יומו וירימו ל"ט(י )3ל5םית שלסיהו

 ופח לועם לעקר* 4 ייי0 לז6מ ססעעי על מטס הגנוי קומי גס 6מ ונלמ כי ל0ס,וסלאמס
 )מומעיס וסעיפכי תותי סגיחס יוגפמ , יומימכיסם

 מקמעו סקכין נלפתי לי סניסס 6נל י ע""
 מנקו הצ'י י'(' )סומע לו סכפ 6פליס ע5נש סנור וכעסו סו6, ק5ר ולמון 4י 6טר 6מסכיסס
 יכסס, פספס וסלילם י )לואי( לסם לסעינ ימרט עסע3ס סמעממ תעחם. )יב( פל%5: ק2לסון
 6על Sb1DD וסנט לכו, Sb ויו2ע5נ 3פעסיו, ס' ימנע ויכין פעל, כעו 3א, כלמון סוכי( ידרסרק
 וועי למת צומו עפכמ"ם וים כחפמי. כסוג וסם יכמס' ול6 יסקל ל6 ימלמל %סונס

 משנ"ע(,
 ס' תפס יפוג יוגע עי כונו רט":יס לסון ססהו ול'ו ככעס. כלמון וועד לסון לל..4ן ייעמיול5

 ססכמנ גדול פל6 סיס זס ומזה. מדה עבריהם משני )פו( 3כ6סימ: q~p וכע"ס וימלפסי7מלנומו
 כן טלין לס ק78( נמנח מס ולמ"מ פילבל עיין כלול, זס )6ין סענליס עסוי כקיולו נ61סיס
 פנים וסס %רוים שמני ופזם פזם וקפל פסולך, ומשפכיו לסיורו סי5 שלמכיס ,כי סלנו,3כמ3
 וכקמל, כגלם פניקס מכי מתורס לגלי לעספעות ים כי ללעז, עגכיי(ס פסכי לסלם וימכןולחור.

כענין



 לבששת14
 זו סחיט מלסיס דני 6סמ 6ס"כ f*e1 י מכעס מעלועות עה נס ים ססור0 מסע* ועלנוכמולס, במוריי כי י63ל למום'. כמליס כי י"6( )6יו3 וכמיג כ"ס( )עטלי ~qp 3פטכיומ אנ מפומיכענין
 ס7נלומ עסלמ טיפוס 0(ס דגלול גגם מועלת עם כי עכווןי יומל מסכי ושמילום )לס"ס(משטמי
 )טקליס נילוסלעי כים nDVS וניוחל למגנט. כימ6 קנער. עגי ול6 לעפלע, סטני ע%נקח*ומ
 נסגטן סדגריס עסלמ סנכסלו גועל עתייטנמ ס7עמ 6י1 ולוח, לום כל על 3%עיס טסיומין,

 מעטרך עכלי *ומס לקלו* יוכל סלומות מי6מזו 75 מעכל גכ7י סלומותי %די 6רגעס -כל6סי
 ו ט3מורי4 ומבקתל סגגל0 סלומות על עדאל טסים סי6 ואעמית סכונה *גל שי, ע5דלסמכו

 תממי 7Db נכל ה64לס פכים *רנעס סיו ל"מ DDIS1 סעי נלוט לעז פסס מניס, cD39bbספמטלק
 ועסע6ל, עיעין 0לומומ לירי על ס, ועז עזם לפחז ויסים שם, נכל %נעים 5ער פןשהום,
 עמועלת סעמחיל י ממוכס שיער נסגרת ע"ז עולרגו הכגל ושחוכיו, מלום פכי על ע3רי0סיועשי
 סכעסס שסיס עעטס 6לbS" , 6(wD1 פעולם מכוונם 6ין שלהים. מעשה )מה( : מלעומס(טמיר

 ועל*כמו סלומומ מגנית סיס 1ל* וסעיסי 6לן מא עטומ כיוס כעסוי סעיס ס' כינר כענין373ולו,
 : מעולס כל 6מ סנר6 כעו 3ר6ס *לסיס רק cDn' ספסלן סגיומ (mmi 700 ע6נניגדרים
 גרי06 סלומכם נסוך ס' 3ר6 כי י ופל* ספלה 6לסש עעסס מש סכמנ עעסס שלתש.מכתב
 0ר56"ע וכ"כ י מקיקם למון פירס"י הלוחות. על חרות : נמוכו תרסס י4כמנ נ6 ע"י 6טרכסל06
 מחוס. כ7עומ סו* S1bl' י לו מ3ל מקין ומנכון חשרי קומו עספכין וים מרוטי כמו מלום כייי6
 סכמונ סטמעע לעס ומקיקם פתוס לסון סו* 05 סמיעס וען מעלס, נ3י6ור ר(2לנעו כעסר6ס
 וסמקיקר(, ספמומ על סכו7עח2 מעלוס 63ממ גחל ול6 וכסיכעלס

 סכתנ עעסס סיס 5ס ועוי
 ועבי מלוס, נסוך סו6 ומקיקס פתומ כל כי לימי ענעי גלומות חרום 6"כ סלומומי נסוךחקוק
 , חקיקס כ" סייך hs *לסי, עכין סעכסנ ססי0 סכמונ ססתיעכו כיון ועוי קל6. יבעל 0לוסוסעל

 מוכו. Sb נלוט מקיקס ל6 סלום' על ייכמינס טסימס ועסעעו כמיי, סלוחות על וכמנמיועוי
 כי י סעמרגוניס יעם ונ"ל עפרסי מרות ממרגעו וינ"ע 6וגקלח כמרגרס מעלס 33ייור סככוןלכן
 רוס ונסרס רמות ע"ע 631 סחור, ען ידו DSD כונו מורי ומרמו ע"ו עכחי סו6 חלוםעלס

 )ע"ס 3סור"ק ונ6 סג3ססי ענין רוס עמרם ססו6 רעומך, סג6יומ ועלבתי pa ל"3)כ3יחזק6ל
 סחור ע"י ומנס סרורז כבעל מור עמרם כן לך, בעלמי מ-ות כבעל זול עמלם וכן , נ"ע(לנט
 עקויס טסיו וסכק3 סמול 5י7י סכי נין וסניי ססרפ וכעמס ממוס, מסיס דגל נפססוטנק3
 סעסלט על גס גקנ מרם יסתם גקנ, ע"י 0נעסס וססנ7ל סי(מלם וע"ס ימי, וינוקיסססחציס
 געגעכם(, )ייייליך 67מפרסו נסעוס נקבו 6טר וכן , סלים תרגמו טכלך כקנס כעו נטסתיו,ינה
 סי' הלסיס עכמנ מעקרך, וטעם מ'( )נחע" נעברי מפורם כעו וסיס %פלט' מלחח מצנעוומפיר
 גיל ודגל מנו, ספניעי נתכוון קפק סוס נס לעעיין נסקר סל6 עי י(לומוס על ועפוכסע3ו%
 סל לעעונ7 י4נעמס סגדולס ססי(ננ0 יו7ס *עם ע"ד ושניל כל כי גוס, סנמו3 ס0עיעכוסערך
 סעונגמ ספסחס סמעוגס סכוונס רק נסס 5ין ob סינרים עסלמ לקנלמ שיכם סימם ל6קיני
 על יקולס עליסס יטווס ספינו qb 7עמ 5יס וכל סכליומ )עומ מס וכולס 0סעונייי להיםגס

 עליסס לומומ יני* ונמוסס יום 6לכעיס נסר למ3מ לנוסס 5ורך סיט וטס סייעי, סכלו ע75עקפו
 1(כולליס 37רומ סס ס6לס סד3ריס עמרם כי דרכו יורם סיעם מנס כקלסי מפוטש הכליסעטרם
 סירס ס6עתית סק3לס זנן 3י7יגו עקו3ל ססו6 וכונו )נקסר, לקין פרטים ומרטי מלעיסמתמיסס
 פ*ער )ונסגסמ ס3ע"ס. כמוכר( סוננו*ריס עם וכפי במורס לפכינו סכמו3יס )151)2 סמר"'ג כלשלליס
 , 7רטנ"י ועעכילמ6 סמ7לם ופן , וירומלעי 33לי עסלעו7 ר3ומעו כל 7עמ 1nbx סגזכרממתוכי(
 ו0*ג7וס( ססלכומ עס עלוס סתלי"ג כל כוללים ס37ריס סעסלמ סיקור, ג6עממ לססמפק פריןעד

 טלין וכו' 6ולייס6 פקויי רכל כללט *יגון ewt~1b1 מעירן עמר סכי 3י( 5"נ )ימרוו3עכ7רס3"י
 7מרי"ג נרז6 ול*קמכל6 לעכ7ע 7כל6 לעיניסון וכממזון נסו יסוו גכזין וכל 36נין לומי עלתתמקקו
 0עכין על ירכיי לעיכייסו, כסיר סוס וכלט וכו' לעיינין *ממזי כל6 נסוי יכלילן י*וריית6סקךין
 ססעכת3 לסעייי סכמונ 63 ס37ר, 6מסריומ על וימפל6 יסמועס סקוסי  רעיון 6סל 0זס,לנסלל
 סעולעומ כל לסכריות 5וס ונס S3D' ומסל מכשת לגלי יכלמו ושי *סל שלסיס, עכתגסיס

 סעכתנ 6מ ולשען כלומותי סכעומ קטן נטיעור כלם מסורי( כל ששם 'biD ל6 ז0 גסומלוקס,
 ו*ג7ה2י'  נסלכומי' סז*מ ממורס 37רי כל *מ י7יסס על למנין 6לסיומ עוני(קיס שאניסגשמים
 לעירגת 1631 זוסעמןי ספסקס עליסס מסווגה סמורס עקנלי כיור הצע ולמכסי לצנובר,עמורם
 ומועריות מבעתיי ספלפומ *ל יומל גוסס סיג עכל טרטור לנו עטנעו ססיס ספט5ז קוים76ו4'1
 צמיגת למס יי סיס *לסיום, רומכיומ עסטגוח וונרמקמ סענילמ עמעם סימם ל6 נאווותיומגופני
 על מרום שלסיס הכמב נע"ער נכלל 1 וכ' , סגמל6 סדרך וס ע"י ו5גיומ" 3סלכומ" כולס0מורר4

סלומות



עה לבשמות

1%ח"
 ם3לומחמ כמ3 קטי( )מ3מ ס6על ל"ת שלי 3זס גכוניס וכפס e'mi. על מסרם )כחטיפו

 תסטון פנים כלועל ופגמת' ע3סכש כ69 75ייס, עסני כקלם 6עי bS עגמתי וגקל5 ע3פכיסכקש
 וכקר6יס* מלוסות נגלות סיו כולן וי64גדומ ססורס  מעלויומ ומן ססנקצי ומניס ט3תורסי 0כגל0וסוף

 )עירו3ין סיער ר"6 לנרי ענו6ליס וכן זס( ערער קיום מנויל 0כזכרמי ססוכר4 עלעל)ולסגתם
 כיון כי עיסכיל מורס נסמכמס לי ריפתות לומומ גטמנרו לbSnSb 6 סלוסומ על מלום ע9יכ"י(
 י(מט6 עגלם לולס וס6גדות, ססלכות וסגסמר, סגגלס סלומומ, על וע3ו6ל עסוכם סכלפריס
 ונפלטותל. ניקתומ" ספק סוס לכי מש ול6 סכורות, כל לעיני עגורל סכל סיס סלוחותלס3ילמ
 מעוך י9מ( (b"S לנועלם לסיומו ליוי סיס סלוחות גם03 סע37ל סוס פי(כתונ דע לעשןהתג
 סעס ל0ו7יע ועעלמן סלחן סזכיל סלומומ לם3ר עמס כמגס מענין 36ל עסט, 6ל וימןלסמוק
 ו6ת 6פעס גויל יערה סילעו כיי ועוי ס0ו6, סלע סעעסס 3ר6ומו עלם3לס יעגע bS זסכל
 יל37ריכו )ודע לעיניכם. ו6סגרס י"ז( ט' )עקנ 6על ולוס גידיסי סס6גידו 401מ6לת סיקלגויל
 וסעו3יל סעופרמ *דם על גס ז0 סלם ססונמ עם נכון וסנ7לס, סמרט0 על יוכס סולסטים
 על סיוכיי 56ל לסרס דועס חוריסי 3ן מפלכך יו"ד( )קסלמ כעו י סעס עימר וססי3ומ3עעלס
 )נסעלומך סרוס ען ו56למי וכן tOD לרם9י כ"ז( )מולדות נככס לי %6מ כונו י וסנ7ל8ספלסס
 Sb1 כעו י לנעלמו סעס ונסעון וסונוניל ס)נופרם על גס ויורם ספרטס, למון כד"ק ספירסוי"6(

 כקל6 מורס נתלעת מעוסק עי מורס( קנין )נפרק משגרו פס ולפי"ז כ"ס(. )ווספטיס ננ"י56ילי
 לניל"י מקטין סנקורומ סילוף 3ל6 גס DDD1" שו6 י סלוחומ על מרות גילן 6קר6 לי ו6קעכי' י סורין3ן
 , מילום 6ל6 מרות מקרי 5ל סערו 6פגס זרום, לעוס, ע"ע נענרי, ז6ת סול6מו לו ים נקע"ן גסכי

 )נקופו' ככעס ' עולרנו וכנר מירוס, נעגין גס סעורן לסגות כ"6 נקעת סגקויומ לסגומ כווכמס6ין
 ס6ערו וסר6י' סמונן, מגוי 6ל6 פיכו מקרי, Sbס63ערס

 3קפרל.
 ע3ר( (SDD3 למס גם bS1 תקלי 6ל

bSW611 6עגס ננקודוחי ענוי %ן יין %סי נם ולWb ,מירומ 'DS סיכום סחפסימ נקרץ מרוני מנלסון 
 גקלקול סעחיס מסיו כסריס משה. אף ויחר )ים( : סעס( נלסון יומר 16 עורגל סיס וזס ,נלל"י

 )לעסויטעמיי
 תעריי 5ז רעתכי כי כענין )נעטייתו( יומר רעם ססי6 מעגל למעסת עמולומ

 : )רע"ק( לומומ ליומן ר5וייס וימיו לתעותם סימורו 53ופן סונעוומ לתקן טיוכל ונוים q~pnaלזם

 פגפ' )רם"י 3פגפס סמר6ס 3ל6 עיים בנ"י. את ויושק)"
 ייוון"

 נירי 37עיתס תעם סל6'ש
 O'1D 6יפכ6 י"ל נגע' מא סטה ג5י"ל 6וול וספיר ימ'. לפכיו גלוי כסכל לעריס 6עסעיס
 עיין המש. ~Dfl )כ( 3עכילת6: וכ"מ 3עגפס, סמר6ס ול6 עייס ל6 כסירוקן סמר6ס3ל6

 מקוס ל6 7כמי3 עי6 מוו ל6 עיבר 3ססו6 7ס5 עיס, לו סיס ונאין נ'( קלי )פעסטשעכילס3"י
 3י60 יוכלג6 ונסס מיי  דמינן מ"ו לי'. הלעי דמריס לנילא מיש 61י לממומ. *ן ועש וגו'ולע
 מפלוס 63ל הכתיג התגס, לעד3ר 57מו ער 3יל6 לטו סוו ל6 כען יעד וסו לנמל, לתססי67

 לרעמי בקמיהם. לשמצה )כח( 3זס: גסה רעיון וע"ס th~u ירמו ונמען עמנס, ועמ7נר ונףסריס
 פסול. מעד עבין פתול סונן סג5ער כ"ת ל"5( )ע"ז רם"י כע"ס )5ער67כט( חסד %ביכו לסע5סונלמ
 י סיקרת וכעס ימ'. רנונו כגד וסונתקו)נעיס סונור7יס על ססו6 5מקוטט וגמקוע)ניך כפו נקעיסס'וונלמ
 סגסגמו לי(כמיס עתם3ומיסס 5ת ונלה 3פס גלו ל5 ז5מ נכל , נקלנגו ט' סיפ פעעש כונס מקערוממלי
 לנו עסס מדינרו עי סרעומ עטמנותיי(ס 6ת גלו )נםס בפגי על6 וכעס נו, ס6)נין ולנליימ'

,oleSbסז6מ ס6עירס ועל rb יתח"נ סריס סנ7יכי 6ף לע"א, כראוי לעכטס סל)נטס ננ"ד כת 
 עטסנמס לסו5י5 כדי סעגל 5מ לסם נעסותו אסלן סווגת ו0יתס סעעסס. כעל 53ליליססעמסנ
 ולעכמנ( למייחס סלעטס נ"י ניד סרמומ יטיס 16 ויע3יוסו ילכו 060 ספועל' Sb ודנורסמרע
 מגדולים סמגילומ 5"1( מ" ע"6 )וכחרי סחנר 6על וכן כפרמן. מסיס 3"ד 3י7י ועיתתס73ין

 למס ונחם3 קותו, מעונד סעערס לסרוג כדי סמ6עין ען סעערס סיל6ס נעגור געעומוס9ייעו
 אסרן 3מסינמ סעכוון סוסו ו5פמר ע"כ. סונעמס, ננול 5ל ס5פון מכח מן סוכלי סיתי6ו עפנילעון
 וגסו סני(. עד עליסס סקפק ססי' עס קומו וידעם )ערק5גגט( סעס 6מ סכרם 6מס וגוי י7עמ5מס
 סיס ל6 נתלוגתס )נתקוונעיס כמסיו מגס עד כלוזיר נקוניססי לסינוס 6סרן חרעס ביעעס
 גלוי לייי p~b סניה כעם 6פגס זכומ, לכף oeb לדון עקוס ויעיי tbnSD3 חם67 לקעליסס
 יחיגו כפו סמעול לסיען סו6 למפלס, לע"ד 6ומ לפי"ז סיע. עמסנמס קלון וממפלקסססעל,
 מזגו מלקחם ונכסו מונן לזכי ומקח )נזס ודופי סגס עכין מעלס ספילס עלע3"ן ג'(. )ס"3ל36כל
 ונס וכן סופרן נמי סוכני כי 5ף לוער  ס75ספנס

 סעי
 OAD דרכיו נכל סיין 13 גם)נע דגר

 עימו סל6 מוט6יס סולמי על לכפר לשער. משער ושובו עברו )כז( : ומסלם ס3ל רקורומי
 ירכם. מלאו )כפ( : ירע"ס( נסורגיסס יעמו ל6 כן נחוט5יס תימו סל6 סכינו ווסנחוט6שי

 חננו ידו יפלץ עכס 6ים כי לעקוס' כמגיס נסיומ תמחגכו זס נ7נל מומסי ססורגיס6תס
1'Db~l



 לנ לבשמות76
VDbS1כי 5%0ומל, 6ת לסק7יס יע ונ6פמ לויעטו. פוקיס ל0יומ לטוי א פקל6 למי' הכל"י 
bSnוגס י ס'( )טה6 כייס 6לגעס פלטו כפו %וי פעמו יתכן SDD 1 כי כעו ענרbSn 0' טמרי 
 לסט 6פל יטרלל פקרנ לע עומי וריעלו e'bv1D3 מיץ 6ת כלועס מעסו בסרי 4נ(,)פעומ
 וכע"ס גפקדפוי ממס עוניי לסיום לס' ור6ו"ס פוככיס DD1t~I ייכס נתמככו זו נפעסספסס,
 יפו ונמוסס גסוע6ש סיכוי יין סלועם סעסו בסלי כי , לוי מנע 6מ ס' סנייל ססי6כעת

 סטם.  לענוים געקועס לסככם לייכס ספלפח2 סכךימס ו6תס סכסוכיי, פן נסקלו ועי"זשכהסס
 פלכיו, 8סי סיס 0סועob 6 6ף סרותי עסמפ פלעפות סם ל6 פכם 6יס כנפ, 5יס כיהרעל
 קלוגון 5מ וטיס תסלם עטם לפס D~W נכלל 6101 כנבו, ססו3 ססו6 פיטי6ל נמו כןכלופל
 נלעס, סיום עליכם ולמסוטפר

 למול ומכוייס עוכגיס לסיח2כס  ירכס כתססו זו כפעסס גס כלופי
 פסס טסמסכס 6מל כי ויש ק5כ, ספק% לספמרמיס חפאתם. תשא אם )לב( : ס' 3לכמעליכס
 ס6ס נעולם כי(נסונ DIDDS ג"כ ממכיל לבולסי סיקס 0זס סעס סי5 גישרו פ6י עונםלסיריל
 16 ספמנקס' יעם מפנקס ימסך סל6 סונר וקרונ ספתנקם' נעיני קלס סמא מפנוקםספנם

 נמסלס וכאן , עפו פקכפמ גצ יעמו כחו טפסנקס bs'9 ימל6י4 ' מפנקס עתו יעמסכתסטליי
 לפכים ספתנקס נעיכי  דעת קיכונ סענקס יהננ וטס סעגוקם, פל6מ טוילת Sb נוכפמקניי

 י סר5סוכס פיעמו סמוכים ימיו 06 גס 6ם'ג נוהגיו ינריו פיכגקו עקום יפח ופרס , עליועססנמו
 סימכן כלופל onbwn~ תob 50 ועמי( פוסלם לפלפל ג6פלו סי ניח נקפן עמס ססכסנעל'ז
 , מס ערכני יד( )ינריס סקרן 6מ ירקו 06 כעבין פס 06 ופלס 1 כוס כיול עון לידססיכומכ
 ob מפלת סוסי מעת לסס יכפל 06 י ורעם יר5ס Db פגן וכן , לפא( )סס מנקו 6סס 05וכן
 עקום 6ין 06 ל"ל 6יןי ו6ס לקפל סוקיף חצתס ל6י 671י כלופר סמלילס סורקם קליינכל

 מסיימי סנטוס ליורומ  נויע יסים ול5 לעולס נריות נפי ספי יזכור סל6 תסגי י זס עוכסלפסילם
 הומס סנסגתי מכ~מ לסיומ 0עמיייס נורות נעיכי 6ס" לנרכס ל6 כי ופניןנסי יסרבל לניםהעם
 6יך כי לממליי בלסי יגל על הלמחנן 7נרש כסייסת פפס0 זס ופיתל tp)1S עמידיופעמי
 לסממלל לנקוף עס0 כלסל כ6פמ, ספכוונמ כקטמו Sb פוס לעלום כיי ן buD ל6 6סר ססי%ח0

 וכפל עליסס וממסלל סעונ7יס פסס טסלנ וכסרי ספנסס וחרי מלאך. לפניך ושלחתי )ב(ש : נמסלופו וספקר5 נפקופו סכסכת סכי( מעון. מלימםעל
 לו ובעל סקנאס עלייתו ניחס עליסס, גפפו פוקר סיס כי פמגיי 6ין06

 סעגפס נענה כי סג7רל, סעון פן לידס DD)S 0% כי פל*ךי לידס ומיסלע 60כן %לסעלומם
 36ותס זכויי ל0זכיכ 9DD לי(ס וגמאי( קשה נפסס 6נל נמוכס' לסכנו לגזורי סע5תס נפססל6

 א% עלימתי פמסלס ססונעמו סעפים ססס וסטרם עונס, 6רן % לסכימת סםנחצס לידסוסיאנס
 מתי ליסל6ל גכ5ן וסכיי ; ערמך נקסם נדרך בכלך פן לעוגמך נקרנךי יעלס פ כי %ויילך

 ועז'" פליךי סיסלמ וססנימ נמוכם, טכיכמו יסרס סל5 ס6'פורענעתי
 ול6 וית5נלו סעס ויידמע

1DD1 ר6ס כקטר למפיס פל6 סרספן ס ומכס לפנלים. עייי 6יטS)bnca כמפיס, ניבך 6פל 
 לי(ס לתפר %וס י(סנינ, נספס יזכיכס ועמס וסעס, עפך סזכיכ עתם עד כי יטרלל, לנכימפור
 ולסמאל למנמס עטו 6סר ר(ייכו 36ל כרגע, תומס *כלס מל6 בקרנס תעלס לDn~WS 6כי
 י(ה6נלס כמי לדעתי סע6מס 6פקו7 כלוסל לסס, 6עטס פס ו75עס מעייי יעסו כן tonbwעל

 ניעם כי לך 5עסס פס ותלעס יפיס ס5פמ וע"י כליום. ונוסן לג נוסן 6כי כי עוגם עלוטגסס
 ממלטיי. ע6פלי ני(מקטלומ 5ל0 ינליר כעמו וע0 )רפג"ן(י c17b ל6 ו6ס כפו ניגס יעסיינרמפיס
 נעעעי ססכמס סו5 סורי 6נלעוד, לסוכיי לסס ופיר עליי(ס עיים סתו ל5 כי , ינ( )לעגעע סור7ס סעופך p19DS י סולד 6יןולסילופו

 נכך מגיסוי1 שעיי 5מ סור7מס טכני 6סר כלופל ססור7י(,
 עהכס על ותתסלעו פי6סכס נסנמ  DD73bD 0יקכ מעיי לסוכר כדי עליכס עוד מפיפוסוול6
 מסמעליס סרעי4, לנ 5מ ט6סזק גספום וכפ"ס , שערנליינען( 5נלעבענק  דעת  5ופפ6ג7ע)6יס
bSמן וסעזיני( ססנמס גס כ"6 7וק6 ספפסימ י(עסי' על יורו ."DDO' וגפם "DD ע"י 

 50עת,
 06 כי ונפנס, נ6סנס יידעי" על במעליס יורם 5טר פ%, גכונט ו76עס נעלס סכוממתמא

 *נכי לך, 6עטס פס 761עס לסלם ים ונלה סכוקפמ. לסח פקוס 6ין טסיי  mlpD עלכמרסנו
 מככ lfiW ופן על סיורם ג'(, )פסיכי עומס 6כי 6סל גיוס כעכין לכסי הגעול סיוג *מייעתי
 8' ריסי( ל6 עץ כע16נל לכיי 6כי רק זולמי, ייענס ל6 סטכל לחפמ אלהי שעם%מת.
 פסר כי )כם"י סרג פסל ניגס טסים יגעיי עדים. אזן בנ"י ויתגדשו )ו( : לו לפסכר( יעמסזולמך
 עס 7גוק והינו גס. ילכו סיכך 6מ וכפסו ן סלנ סעסר עייס , ס"ן וחטר tQ~D עס ינוקסלנ

 סכמוגיס עריס סירס ו6ס7, 706 לכל כמכיס סגי ססוכי7ו וכסלע כעכס סיפרו ע6ז טפריויסחו,
 סענץ סמק והין  )לת"ס( לכך ר5וייס ס5ינס עגל נפעסס כמקלסו כעם לק 0D1b סמנגלו ל5סו(,




