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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(,



עה לנשמהת
 כ6ן קר6 36ל מל3, סר Sb חותרי וכמי עדי ליימם ימכן ל6 כי ספטופוי תינו ושן כספורעדי
 ולטלפוני סנפסי למיקון סיופי נמכלימ 3ע5פומס סי* כי עדי' otis ממורס6מ

 טליוקר ממכלימי,
 נלי עייי תסו רנ0( )סעומ לבנ"י 6על זו . ולכווני( עשו. מ5י *תריו סריס טיתסוך רעףעלכם
 , סעיומ לומום 3סס סלותומ נקרבו ולזפ )רל3"נ( עליו מקוק המפולט וטס 0ק3"ס לסט טנפןזיין
 ושם ח"ז( כיס נמרועס )עת"ם ערכם לגודל כמס 1Sm עדי וסיו י(מורס, כל 0כוללומ סד3רוםעשם
 זו סמפירמ וסמס6רתי ו0גנוכי( 0ג7ול0 ס' לך סרו*ס( )ס' כמעלס סמ5רמי נטט י(מולסנקריס
 ו5סנ0 עטפפיס( )סיף ס*0"כ עעס וסע5ו0, מסורס על עלי5יי 0י6 מכמרים סגי וענין מורס.תמן
 עגיניס סני נלומימ ל0ס למס ס" ימ' ר(מוכהי גוסן נדעמ כי וסע5וס, וסמולם 360ן nlmS 6מלך

tolssi)מים חס טעעסיי מלק ומסני מולסי וכקרון 0*פמימ וסססג0 ס3מתס סעיוגי מלק מיתד 
 רשוי סיס חס רפ"ק( נסס )עפם'ם עלוס ונקרש סמכלימי סכפסי מלתום לקנין לעשומ לליסלו
 )בעו י(עיוני סלק SD ונמעע נעעסס, י(מלוי 0ע015 מלק על נעס0 ונטפע, געסס נתערסלסם
 מסיו עי זו0תמן ספקקס עסי, כטגכס נססים נתעלם rb וכשיומס סננם( למון 'tqD1 טבועכי

 ל*היס סין לכן סיור, ת*ומ כס נסס ס3פלס וכשעט 0נמסי' מלעוס קנין Sb יומל נוטיםתט3עס
 י(מולי4 י Sb~. עעלומ גממי י ושקפוט סעדי מיופי 3מכלימ סעסו7ריס ע7ומ לומוס לידסלשקת
 0נמל06 11פירגס נסבו נעגל נתפחס כעס *פנס סעעטי, וסלק מעיוני מלק כלועלו0ע5ו0,

 פעליר(ס סתיס עול וסרקו 3נסעומס מפעו כלסל מרב, תמר עריס 6מ נכ'י וימעלו ס6ס"כחייו י לחותות 6מ פסס פיצל לכן כוס, גדול אכסיפ עדי לי(ס למכמן עוד יפוייס סיו ול6סננפסומס,
 0סו6 סע5ו0 3ין , מעיוני מלק ס0ו6 סמורי( נין מנמסי, ו0מכמיפ סרומכי מעיי *ת ורייסחרקו
 י"3 ל pnb9 מלק מנקוף )נמוקממ נתכדרסנאי 63ערס לנומיפ עליתן כעעס ועם סעעסי.מלק
 כסס גיי יטויין ודרוע6 יליס6 מפלין על*ס עיי ססו6 תר3, עמל עריס 6מ 3נץ המנקו6'(

 ממלין נסס קרתו יאורס טל סעיוני מלק D"D. י תלנ תיור לון 6מייסנ 5מר ותמן תגסוןי*עייה(ן
 *לעי נלסון סו6 )ססלין ו0סג0. מעיון כח עמכן יסגו נתומ *מל סלקם ומכטיט פדי ר"לדרים*,
 וחלק וממלון( סרנועו עליך מכום וסקלך ספלין, מרנועו עימך 3ין לטטפומ ומכטיט, מס*רמעיי

 וסינרים סעעסי, 6נכ טסו6 מיי ומכסיך עיי ליל , ילועג מסלין נסס קרחו מורס טלשמעטי
 יקח )ז( : מס טימנ6ל כתו ממליזו טל קמל 0כ5סו גמולי 5מ ורס"מ על סלעיו עי4 עםעטוניס
 וכן נעמנסי *ע5עיס יום ת' מסיס מע"ו hn~vt וכינרי 0עעמס, גמר סיכף סיס ז0 האהל.אחז
 טעל0 60מרוניס יוס ומ מנאר וסם , וכו' תסס נפל ס*ע5עיס יוס ע' מ"י( )ח"נ 46סו דנינם%
 ככ6סוניס ס' לפני וממכפל עק3 %3 ואם 7קכ*י פספי' תוכיחין וכן וכו', סיני לסר טניסעמס

 כעס ונו' פסס ושפל כמן ופאס ס*מלוניס, יוס נע' סימם זו וגויי ל6 למס ונף יום*רנעיס
 סניו, על ויעבור ו' כף ל78 לקען כמפר ע"ז לו נמאס ו3י0"כ , לסל עלומו *תר סי6 סכל*מסי
 יוס 3בי 5גל ויגססי עי וסגנ7יס סתמכן פי' לעד ס%מוניס יוס הר 0נטמומיו, כל לוו30חהח
 סם" (chn וניס"כ לממסוניס, יוס סנר 1Sb כימקן וע"כ Ok~1SD, ממכפל bib עסס hSי(יהלוכים
 , לסם לטום סיס טעקתס עכלל י 6%ן גס וגו' עעך יעלק es וקיט ג' ל"י לקען כמיג וננסלסס.
 עסס, טל b)b 1kb3 עקומם סיס טל5 כעגן ש וילי כמיס וכן 3י(ר, יגניני( 0יbS" 0עץ
 , 7355 יוס סור 6לו על תו' עס טס וימי ספרסס נסוף כמיד ופן cicb~1, תסס כ65 וימסתערם
 פ" עיכ ונףי ו6מגפל 7כמי3 יטלטל על רמתש וניקם מעוז 3סא עלס מץי עולס כקיל531פת
 סעמנהי, נמוך סיס י(6י5עייס יום 0ע' כל bSb יום, עי כל מס לפיוס bS1 לסחפללי לסרעלס
 b"9V פלקי וכ37לי יוס, ס"מ כל כוסג סיס וכן מיכףי חלי הכממלל סרנך על עולש סיס' יוםורכל

 סי' 3כץת, מסר פן ירך 3ק'ש 0סס רמני ופני נעתנס. סיס owNnbkl יום טנ6ל3עחומינאי
 א' יוס % ל0ס4ס גריך סיס ול6 י מניומ לוסותו לעסומ ויכר ומזרSSDtk15 05 מכ"ם טעלסערגי
 י סקנ'ס נמר05 יוס ועימו 3י ניוס נמטרי מסעם סיס כע65 ס' גיוס סיס וסו* ככ"ט ועלסלילדת,
hSbbSa עי לילומ עס יוס ע' סלעו ל* סע7יין ילי t9DWS ולסיכך ירד, נייסכעס ו3יסכאמ 
 חירק. סק יוס נמקייס סעקוס סס2ל5י( וארס ירד ס3יי"מפ ולסי רקן, שעת תעטמ 13נריע
 פ63ר3עיס שכסגו כ7י, ישם *' פאנ p"s כמונף ו7ל6 דר"6י סכקי על טמפ0ו ולס"ס ככערן 7ל6ורז
 יכר ל6 כן 57ס כן, לותר 9nDb 6י 6נל 7כי6, נפרקי ומגיסו 3סר, ג"כ סיס 5ע5עייסיוס

 ויומל סכמנמי. כתו 6לSISb 6, נרץ טעלס לועי סמיך עפני יוסז ע' עדיין גלעו סל3.5י0רפ
 עולם  ונסיר %ן בסי' 0נר"6 )עינרי יר68 פלקי ע7נרי לזח תאן DSID, נקבר עעומ טיסנר05
 עגתי, ל)3  %יגרס שער לטחנה. מחסן לו ונמה :טס(

 לטיל כן ופטר( ער3ומיגסן )כם'י למלעזי
 0431 3ח3לתסי 6מם לקיומו ר*היס ס6ינס יומרי סטעס ויכילו כיי יסרבל 6ל מצילומונעגהצי
 , להא , פולס לפרקטי וועד 3א מוקד. אה4 לו וקרא : 0' *ל ולפור לנס Sb לממ סיוגימעוררו

וכחרך



 לגששת76
 עועי למרס ונ"לע"ס. י לנים 6תר וחי לטנ 6תר מד עועי עצי נ'( נ"נ )3ר6סימ ונעכירם3"י b~DS1b. ניס ונטכןתמ"ק

 סענריי סעכיכס נשי עעדס י"3( )סם רגל עועיי כ"ט( )6יונ ירס עי תן ,
 זס טס לקריצת וממכוין לעלט(, )35נעלעגטעם וסוורומק סעוסר 06ל )ווגנדי 6סל וטעםומקרסי
 מבקש כל : נטוכס ליור o7bS רשוי 6ין סטעס וסעגו7ל עעלליסס רוע על נכ"י לנ3 6מלעורר
 חונוי על ועלי ותודי נפיק סוי ס' ק7ס טליס 3ל3 נמיונמ* דסדר ת6ן כל וטוס מינ"עהי.

 סע3חון שסלו נסוך לסכון סעמנס ען ר6סונס 3פעס השהזל. אל מישה . כצאת )ח( ; לי'וחמסניק
 סעס כל סרגיסו ונצבו. : *ליסס ולסוג לחזור י% תהגו *ליו %ווי נו6 סרס עמכומס, Shלסמקרנ עוי יסוג bS נורשי , ונזופים ענודים טיכס ל0ס לסריות סימט %סס סעיפיו שמרי כי ילתמגס

 ממח Sb1 6ליוז ליימקרג לגס ערbS 3 לכן , עמניו וגזופיס עגו7יס לסיומם סי6 עיכסססמלמקומו
 שתליו סניפו רק עתכן עיגיסס מזיזו לSh 6'1 לסתקר3 גדולה ונסס0וקקוס כעלעעריס SJbסלסל:
 כי שחריו, וסייעו ושער ס*סלס, 3ו6ו עי וסייגו לרשומו עוד לידס 6ססר סיס טל6 סעקוסעד
 סגיולם סימנס על כקרנס רוחם טגסנרס בחרי וד,ושתחוו. )י( כסגיו: לססמכל עמנייסיססיו

 י0' שכיגעו גלוי נר6ומס לננס 6מ עכניעיס סיו מעסו מרע על מרטמס ובחרי י תסססכ6נ7ס
 ממונס: מעטו Tnsn וסס0חוו דנ"6 נמנ* hwb וכן מסמס. ונגודל וטסחמוו ס"סל ס3פתחנענן
 rb , *ליו ל33ס וסכנעמ רוחס 7כ*ומ ולנ כ4ומ מנומן לטס כשסר משה. אל ה' ודבר)יא(
 לסח,יר וגזומים כנעגו7יס עוי עעסס ימכסג טל6 י פסס 6ל ודינר י מקריו כרוד עליססריחם
 Sb מגיס להנס ימר6ס 36ל 3ס, סחיט לנלי סלסל נסתרחקומ עמס סכיו ולסקתיר *ליחסלחוריו
 י37ר כקטר וםומקומ שתום 3פניס עעי(ס ול37ר יפומ פגיס 3קנל הנלו 06 סונקנל כררךפגים
 ישלתיד נכעיר סר3 לעמס סקל'ס 6תר ק"נ( )נרכחש ל3ומיגו כלעס וגס שליו, ס*סונ יעסו Sb*ים
 מ"ג( (Sb S~D" דני גמנ6 וכן לעקועו, סלסל ומחזר ליטר*ל מגיס מסנר עליססי מס6 ווסגכעם
 *לו עכייס למטס, 1Wb1 רחעיס סל ממח למס סקג"ס פ0מ נע5עס *נלוס גוסגין יסלסל מסיו5חר

 פגיס תסס Sb ס' ויגל סג6תר סתחגסי להיך ספסל 6ת וסכנם נך חזור לך ויגוייס ליפכו7יס
D"h1 נדרו 06 לתסס לו סחיר ססקנ"ס )1לו71 וגו' יזנר כיסרWbI 1'Sh לתוך ספסל 06 למכניס 

 שעלג יעם )ססר*כע סעסכלת מכמס לנרי טנין סטנ7ל ויורע סע54ס גחכעמ וסווניןסעמגס.
 מניס ערער 06 ננפסו ועייר *מפעקים( רעם )ספר6כע סת50וס סנפם דגרי וניןסע*נ7עס(

Sbוגו' ידגר כמסר סניס In'Ds סקרי*ס q'D) ערער סו5 זס כי יגין , סתעולרומ על לסורומ 
 מינם נו למוסיף כורך וטין פכיס"( Sh פכים "סמר"ס לוער עסר5וי טסים (qb ע5עו נפנימלס

tIntitiDSתעלתן: סתו3נחש טפליום ותלוע 0י013 יעזוג 3סמעוררומ גחון ד3ר . סעד3ר כי 
 נ"מ, סתקוס יעם עמכי עשו 7עמ ניטל סכמתן ענד עטם כי סכמונ ישערו המחנה. שלונשב
 יסתיר עלתי סעקנס *ל וסג י שינקש 6ימ5 וסכי ספסל. נססנמ סעחכס מוך יטינמו עייוקבע
 נפתן ענד סיס יקוטע כי נזם יוייענו שיש. לא ומשרתו להחגם: שסל 06 וסכגיס נדרולו

 , ספסל ען פס ל6 סו6 גס ספסל מוך לעחנס "ון ונסס 3ס3מ סו6, טעסס מס כל עטסלרנו,
 ספסל ען לס0למק %ין סיס bS ס5סלז ממח 5ל מעכן עונו7 טנירי7מ יסוטע תעעלמ סימטוגס
 06 עטס ססם6יר ' כן oa גזם מכולל להצר וקרוב סמרסקומ. 3ל0י סטכינס עזיו כיסס סיס36ל
 לי(מעככ , זס lwr5 קעוך מסלי *ל מגיס לעלומו החליו גכגק סיס 1ל6 ספסל סמוך לם3מיסוסע
 כי סלומות, לקיל ר5סונס סעס לסר 3עליימו טסים כעו הגיתי לומומ לקטל מגייס יום ת'סס
 כיר"ם רימוי עד סס עליו וסת0ין ססר מחותי סגנלolpn 0 עי %סו נילוס יסוטע סיס6ז

 ל6 ומכס סעס. קול 5מ יסוסע ויסעע וכמיג עסת, ויעל ויסוטע עטט ויקם י"ג( כ"י)עספעיס
 יועש, 16 יוס כ"5 טס יטב ל6 סכק*ס וכמי לעחגס, חון ג6סלו עסס יטב מוען כעוסכמ63ר
 י ollns *סלי ולסטים 3תחנס פגיס 6ל פגיס לס0ר*ו0 *ליו סדנור סיס הסלו על סענןסנירי7מ
 מט6 *קר סיס חס עליו. כע5ווס הסלו עיד וססינ ס', ע5מ סג5ען ענ7 עסס קייםו)נסמע5

 סנים 3סל נעליימו כי יסלסל. עתנס סוך הטס סיס ים זחן טנסעסך ס5ו51עייס יוס otD3~bsעגל
 ול* מועלם סעחגס  מוך 6ל פסלו נססנה 5ין יוסי ת' טס טס0עכנ טגימ לוסות לקבל 5ננכ"ט
 לו ועם מעת כמכסל כ3ל סכסוריס, כיוס  ו3ירידמו גסי. רק כמוכי תטכנו סיס ל5 כיכלוסי

 I')DW למייוסו סו6 סעסכן' מסוקס עי עיסכ"ס נוטס נסג וס 1ד3ר סכמ3 ורם"י תסס.לסמלחק
 תסס סיס ~o'D5bk יוס טנ6ר3עיס סעפרטיס כעיטה יעמו וגס סעפרסיס' 73רך סגיס 5לסגיס
 למסועו עקכיס יומל סתגו*ל DS' פכיס 5ל פגיס כענין ר3ומיגו 7עמ ולרעמי 3י(ל. רק כןגס
 תירגם גויל על שיונס פמס 6ל סניס ענין לסעסרסיס כי ומעגין. סעקל*ומ וכסתמך פקר*טל

 סכסו3ז טסיעור רו"ח כת"ס כתקל* למון סיסרקו תלכד לתשעי  נלאי *ליו ס7נור מסיסמטסי
 סועס 3עמ לכפן עסין לזח 6ין גס מגוס' O')D Sb מעכו 5ל 5'ט ידבר (~gg י תסס 5ל ס'ו7נל

לעס



ש משם"
 ענין גס ימשיל* נטניל bib גיולם לך כתמי כלוס מגדולתך רי לך למטס סק3'ס ס6פרנסעם
 ספחני Sbוסג

 פפי ספפע. עם olnSS1 לסו7יעס סעתכס Sb סס3 ליעמס מעניכו לפירוסס קסם
 יר"ש. לא : שריסס להסקלם יטול 5יך ומופיס כעטיים טסחזיקס טמרי נס מסין שעיקל מגס ,ס'

 ס' ויגל סנניייס עכל יותל מו הולם עעלcbnS 0 טסים עי על qbb פסס טל טעמויהיעכו
wbט6פי. עי לחס סוס נלי נבגי סו6 ספמכס 5ל וסג שס"ס ונוי ידגל כשטל פנים % מכיס 

 bS סס%י עסלמ ול6 גוסו ופמלמ עמס DS(~ מעיף עומת טסיס טפי' גער. נון גן יסוסעומסלתו
 ל6 מעמס עפני גמולי סר 16 ספלך כפגסג ללומו ונסס 6מר סלך ול6 כלופר ספסל פמוךימים
 גיו"7 יפים כמיס לכן עקופוסי פ3ס*ל טסי תטרמו כ6ן קרשו ולכן סקיס, עס עס ממקל*עמונר סמיי DS'~ י וליאל( מנו ענוס לוג פמפס יטומע פטלמו כמליו סילך לעלמו זו סירס ליקםיר5ס
 נויו: יפוס ר6וי סיס ספערםיס bS,, ישילו ס6סלי סמוך לזוור סיריכו bS ונמס ר"ל י65כמעל
 געו נסוכנו טכיגמו לססינ ס6לס סתמלום כל 3ם טעסס ס6מרוניס יום נפ' סיס וש ראה.)יב(
 bS ועמס ז6מ, ססקיןו מעגל חט* וע"י כמוכס, וסככתי 3ם3יל שפמכן פעמם תחלם לוסכ6ונר
 סקל לכי לך פפל קורס ונו' 6מס כ6ס זו פרטם ובעל נמוככו, סטכיגס טססכין עד *סול עסהס3
 י(י(י6(. 3עמ פ' עקDID 3"' לו, גמלי( ט6ז *)נלעיס ירס 5רנעיס לקוף לו (Tits 9Dh טנפרטסלך
 6על YDb1 י כמקרס וכמחס סמור ולותל גקרנך, *עלס bS למסוק ולדועכו , ופ*ומר פוקסססבין
 מחמל bb1 עלינו ססגממך כ6 תגס , ר6ס ופעם )ספרא*(. פניו על ויענור נעגן סירי ס'()לקען
 וסעס: 6תס פוס עלם לך לי כסקאלת סוס. סעס 5ת מעל 5לי שופר 6תס כעם, ערכומכיך
 זס וגו' 06 וגמגמי פלשך למגיך וסלממי סכם6פרמ עמי. תשלח אשר את הודעתני לאואתה
 וכאכ , )רעע( מלך סוס ול6 סכיגמך ל6 עפנו 6ין נדרך 5כל , לקרן נכנסש סיות.גו כעסיוכן

 6גל , סכגעגים לנרט סערתך ינוס טנ6"י ר"ל וגרסתיי ונשך לשיך וסלממי 6ער ית' סו6סגר"6
 עע7י ילך ומי תעלס 5יך ערע"ס 6פר זס על נשך. שכלך פן גו' עס כי נקרנך CSDb ל6נרכך
 שירך לטמרך ונף טולמ 6גכי סגס עטפטש( )3ס' וכפש נדרך, לפיסגתך *גי %יך וכויתי3דרךי

 את נא הודיעני מיג( עם: ככל עלי פרפים סטגמס סו* , בשם ידעתיך אמרת ואתה'ולסנייך,
 וכ'צ ו )רס3"ס( החליך *לך וגגי דרכך טתר*ני י סדרך 6מ לגו עוייע תסיס כשיפך 6תסדרכיך.
 3מ' כמ'יס נקרנו ית' ספו סערתך כי סגלתך, OD לתרן סמלך טלוכך סמוייעכי נקמתיסנל'6

 נעיכיךי מן Db5W' 6מר לכנען ר"ל וגו' b~nb לפען 61)נר גסלוכך, ט"כירך ואדעך.עססעיס:
 פני )יד( 0זס: מגוי עפך כי ולטס ת"ס יסלסל, גסנע ונס נעיגיךי סמן ע65ותי לעען %עמס
 לכנוס עמן 6לך לך. והניחותי נקרג: סולכיס ועני כדכתינ סנקסת, כעו 6לך געלני *כיילכו.
 3סכימ וסיס , ככה ל6מיכס ס' ינים 6סל עי כדכתי3 נסניף "ויניך ינכל לך ם%ום עד סטרן6מ
 למניכם פני ילכו 'Sb9D 6רן 6ל ללכת ננפעכס ילכו, פכי רק"ם וכ"כ )רסל,ס(. שיניך פכךס"6
 סםיט סגרני ול'כ נטם, לדרן ותטשו פקנינ לויניך תכל לך 6נומ לך, ומכימותי נתוככם.ל*
 6עטס ז6מ רק בעלסי ל6 נדרך 6נל לדן ומנחותי וז"מ סברן לסכמיל נצי -bib "לך ל6 "גיימ'
 6ין 06 מונים נעורנו עתי( הולכים. פמך אין אם )מו( יטרק: גשרו סעל*ך עס ילכוספני
 %ק עסכגם גמדות סגת לגו טו3 כי , ע"ס תעלכו Sh נתוכיגוי לסכון המגו סוצכיס אסליאסגיך
 כמג וכן )רע"ק(, סכעתךגזולת

 סגר'"
 מנס: מעלנו Sb 73רך עענו מולך 6תר( 6ין 05

 מפ3ו6ר וכפס וכפיומר, לתון מיקון 6ל6 שינו b1Db עלס י(עפרסיס לדעת אפוא. יודע ובמה)מח(
TPD)כ6ן 6ין ועטפו מס, ופפלת סטלילס, 5ין פפלת פורכנת ססעלס 5יפו6, כן 06 י"6(ן ע"ג 

 35וועזעגיען יען פ14 וויכי )וו4י6ן כ6ן, o~bn לשותן יודע 3פס פירוטו כשן גס שויס' ד*()גיכי
 ע5י5ה2 עעלת עימלון עפנו פס השינס לעמש סמפט פמילמ ימודע 3עס יקוער ?( ווערלעןערק5גכע

 6ת ספליך טיגלט לשרן כככסיס טכסיס D~Dh בלכתך. הלא יינסק: h1D'b 3עי עמדםסמן.
n~mbcופס על טופס סחסגנר סמלממות כל הכסג כן סל6 6לסיי 7נל זס טיסים יודע געס" 
 כסל*יס נעינ,סס נסים ענגו ט*מס ס5ומומ 3כ6ות כי וכפליגוי נלכמך סל* ,שותינו ותנכםלמעפש
 , n9Db גקפס סי* וגפליגו 6פר ורמנ"ס )כע"ק(, גגייגו לסתקופס ית6פ5ו ול* נעעל0ונגיליס
 יעוכית לכבש IDb1 %י כי לדעת יטרלל OD פכל לניי 6גי ויוניל סיוםל6 פמך פנקס 6כיכלועל
 נונס גפל6 יסים עעך חס ~נרי, משיעיןחסיו

 סמלך.
iOcnD ס6יפס: פני על 6טר סעס ינכל 

 קירון חסו עפסס( טללך ססליכס )על73 עליסס וגדול טוסט וגריס פוםל6 %ישך אעושה.)יו(
 עמכם ספלך וגוי 5ת גס סגר"6 ולטל י )רסנ"ס( גסל5ות 6עסס עעך כל גג7 למגיכו 13 סכמו3פני'
 ליסנומ נזם מפכות 5ין כבורך. את נא הראני )יח( "דעך: וגו' פ65מ כי וגטנילך, סתירת קורסכפו
 פסניע יר6 כי פגיו פעי( ויקמר ינמנמו וסכמונ , כזפ לנקט לפסס לכו 1bSn ל* כי ססכיגי(,עזיו
 תפליגו על סק3"ס, לו סכתר5ס סדנריס על נריח לו לכלום כ"* כ6ן נתכוון hS *כל י.עשלסיס5ל

6גי



 ר1מישה?דו
 ת0 על נכים נכליתמ כנויךי 6מ סלרי חסו 6ף3ךי עכל לך ליונית ילכו %י על אען,%*

 6מכ 6ם ולסיד עמן תנור וככס טס וכתוב  twb נתם כספסל ל6גל0ס טעפ0 כעוס0נתסתני
 עסקנ'ש עמס ס% כ6ן qb נרים, 6נלס 6מ ס' ככס ייסוף גיוס ל" ומעוך סגזריס, ניןעגל
 ופעך %י הסלינו סגקפ0 כעו mbSD1 6עסס yD כל פי גרת כהת %מ סני( נתב"וכתיג ויקושי מניו על 0' ויענר 0'( )לקען כ7כמינ נטוימוס, % פיאס מקרס % ונמי% נרם,וים
 6ת סייע ניקט עכסיו 0ל6כי, 0נלש ולסת )כםג'ש(, bh*1 ענסת וייכסו ונף סו6 גויה כיחף
 % כן, מעל Sb וכע"ס כנפץ עקום 6מ עמס נשלחו ייע לעען ו76עדי נתסלם מעשםסגחץ
uoen:כקרנו טעי 67 כייו, שיוכיו גץנ וכל עאפ כעיים כטרי, מ" פוב*. כל אדביר רפ0 נו , 

 ותרע סעיוסי נטם סעו3ל כנ71 6ת ו6קל6 פניך על ככחה ניבחרת %4ז, ה' בושםהקראתי
 ומזע סתיומי פס b9pbD ופסעע וט'1 העם לות תתלם עוגל טכגוי געש כי כנוהייסוסו
 עם על קרי זס נס ורחבשזי, צר את הצותי %, חקל6 וגה מעגל לערס וכע"ס ' כנחהסאו
 לפות פאין נלבני המלחס וי(חעיס ולנצי פקפק אמממ  עדת שקלל tb~b1 ש ho%עכ
 וסיס כנויי, תדע 6לו ו3קיעניס עעם, כנחש סוסו ה72ע למסעכם, 'bD ל6 כי כע"פ זסלתלמך
 , יע עגלם נדפ נ0ל 0א את*, מקום הבה וגו', לכיוס תוכל bS א' סטיה עא לריחי, נסתנקם

 יתריס, עתסלק סל6" כניס כי תעוף, ~bS סיחיי סל6 השכתי, ונר השטחיך נצחי נעבורחי
 ahapn נייי זמו ר(. )לקחן סגיו על 0' ויעגל תיכף עטם הן גמי, Db ושסיתומי עגביוחל

~bb
 ע)י0ס ולסוחף עלעורל ענעתי ול6 נוסי 6פרמ  DD7 יט לעסרסיס אעכס מסוע, מחל עץ
 ימ' מקמו לסתויע 11 כקסם יסרם עסלי"ע כנ"ך, 6ת % סללני )יט( מס: וחס עעסיס,הבלשת
 מ, 6ת נקפכו חקיתי יצג זו  יעם 1p7p על ירכי( כגל 6עם לנד; טלילה עשי ל6 סיוכפני
 6סל ועסרישע ית'י ע0וסו לסתההצ ד נכק0 סכין וטרענשס ילקים; עטית נסממ גן-ננהיהצץ

 תפס סיפ6ל להצר ימכן טלOWb1 4 ללנריו יסתכנו לנקוף הסי שכענש יעת לנ% ע%פססחיל

 ססינ וכן , טייסיו  י7עמיו 6לו יירכס כעלעל י כלוס סיאו פנקס לנו יעלף 6יך כי י ט09ה2ירשני
 bswn" כעו חל  7עס סי6 סרתנ"ס סדים רוכס מקמן ותנכי סרע3"ס; עלעסכ"וצ

 לכן לפנינו,
 tb5% כעולס מלוס טיט 450צמומ על כופתיהן לפיות 0כ0 יעמו. לנ% מלכף 6מ מעכס 6מ46

 וכעזם עקויס, ית' סו6 % טסחהעס % ס6נומ קנלת ת% % ותזעפו תעתעו תסס ועםכגר
 סתומתיא סכ6יומ כל ימ' סריסו סנזס 06יס, 6טר plpD wL~b תעוררי לכעכע 3כו"6טכענאס
 מילוקומי גס ממכעיסי עכל סוסכם כנל מעכס ע"ס. ממכעיס, %ל ית' י64ח2ו נסס 6o~pwפכ

 ותתקלס סע5ס כי ופקסוסי רעועופ מן סת5י41ם על עוססיום רדיום סכל ז לזם יויו נעמיססגזדלש
 וס6מטר, סעסוייכ נמעל, סע5י6ות ומלנוי, י(6סיום ו0עסונני 0300  6ק74ענו(, 6וכ7סונטע6כן

 דגל לטוס יומס ליימם עסכ6ף 6ין ולזם ושרעען(, )ל6גיק6ליסע סניונייס ~orn שלספעם
 olnvn ס6מ רשל דגר, לל6 קותו עישסש %תנו כן bS ט6ס ססו6י ס7נל 4י טאינ קורסנח%
 כסכל מעולות דרכי נ*עמ סיותס עס נפועל כת65יס ינליס נע5עס סיו כ46 ספגיוניתס%לה2
 טיסים כן נס זוזיך S)h לקיוי יוסקו 6טל 0ינל. ען ניול לנו סיניע לגי 3זס לנו יי hS1לגי,
 ומכס סליו. ססיותם ר6ויס ססגיוכים %ים סיום נכיר ס3ו t(hWDD) עונסק סיען ססו6 נכנרלע

 נעומס מוחט כל קנת סנ3קפ לאי ולזס לנד, סעוססומ ימס 3כסיס2גו נפעל סנע65יססינכיס
 זולתו, עוסג קנת ס6פ7 סעוסנ סירם SD לכו 0עולר( שסיען טשיג תסטי גי-( כי "6t1DSפל
 טמו6 חינכו סתוטכל לפיוס שוטכן, נדגר ישל עומס נלסי 73גר י(תגוקפ סגם סננקפ ל66נל

 0פכס0 לסי סכם , שנער(( נעלי )וכעשט לני 5וכת0 6נל  6*כמעעללונג(, תיר )יניעקמומשונס
 0תולח2 סניונית עופמיות ל6יח2 כל 6סי0( טס נני%ר י(י.'צנ*ס (DD~S לעטם טמיע עסששת
 %ס כל 6מ ומהש עכס טתע הס ף6שו, וסבין ימ' אמ7ופו wnbdn בעתתעל

~bob'S 
 יכל ,

dkכפת Wb91 סעס ען חסל D1WS 0לעויי כל לידס סועילו ול6 כככ, קלסי לנקם ג7ול 
 6מ כ6 סטיכי (DD א' עעכו עטיי נקם מכתתית, 6סיותו על יתנוסס סכס עד סי~דעסש4ח
 טכלייס נעופ0יס נעולם, נע65 בלוס פיס 6ל0וסי ת5י6ם כ"ל סע165, שעמס עססז לסגיןכנתך,
 נעיעומיי סעוע7ת %ליס מסני( סעוהסומי ען למעלס ססטנ0 וסיט ססטוע' *טסי עס%סגמל6יס
 *ענס כי סכלייס, סגיוכיס נעופתיס ספנתינו ען למעלס ססי6 סמג0 נעוסטומ, עקוטיתנושי
 סעסנניס ק3מ לו מטלר( *סר תונייק, טיען סקיצות כעתדם על סעורם סעליוניי נ%ל0יפינ
 ונספו סכקיו ונסעכם לשוטון נקשי יילענ"ס כלטת טעונן כפי סי( עס0 גנקסמ מנע אעינוי
 פ' לנס )סתום ט6עלו נ*ג7מס Y'nv ר6י( וע00 כע. נתכהו ענו% פקעו עס בתוכי(וניקורי

 עגלם סים פכיו טספסיר טילולי פכיו פטקתיל ימס עסס עטbS 0 הכקרי סניו עסס ייסמלעשי
 ליס 9Wb כנויך 6מ % סכסכי ס%עכ לל6ומ גיקפ ונ6תלוניי לעעסי ופס לעעל0 עס סקנססלו

ח3א



עח לגשמא

 וחוים 6לי זס מסיק על טס עוד אחי פנקסי שנני טנקטת עכסי גקטמ ל6 כבנקטמיסקני"
 סחט םג*פל סיפות Db סכ6ס עז מפקוס למני וכמסנן נחמני נפם עטם וע' ואס נא6לינ
 כערול וסח ככופל כס-פן לו סר6ס ונסוף פכי 6מ לרבות מול % סקנ"ס Yb כנתך 6ת%

 ויטל לפיסי ופסו לפעלם פסו נקחןי לו סרוס לטווס על ספמכיל סקת6 יעיין fD.ככולי,
 0נס 6מכ פפנס ספסוכניס מנגהם כעלך נפיכגמיש סעליוגס סספגס טמא סקנס,  יייעתענין
 610 כנוין 6מ % סכמני פסס גקסמ ט6פלו ס6פמ עכפי פלפל ובסון נמ7לגמס, ולעטי(ממתים
 כל 6גל0 סל עוני, כל 6עטכ ~ט( ספט6ל: לפי סמכווכו 6מי ליגל וכלס )עי3'"('מנמל
 נמניו טל6 להדס זכין כפו ונסמגמךי נסתמך כלופל י פכיך על סניו. על ס' נויענל כפים ,יוני

 כמכיו סלואם סי' נמכיו, 6ל6 לו פתילין 5ין kWn) )כלליס וכן פדעמוי טל6 כלופל 64(')כמונוס
 ישפמלטים טכמלכעו ימ' קותו פסגטפמ כפלעגו ונוס 6יינזיכט(, )יייכעל ותרנופו פדעתוכלופל
 ושמריס כל 6פכס פמונריסי 3טס תקרע לפטיש וכן bDDU, נפרכס ממונליס נסס, וקרעתיפ6י.
 כמפס וקש מרגופס L~ib1 וכליי ותכגופס תפח לטון ממס לעי ולקיטי לטס גטם מלתימוגר
 סו6 פס לנו גיכ ול6 כתלגופו onp כתג ז"ל רם"י וגס טס, Dip)1b ע"ד לעפה וייןדסטס,

 מס נקרץ 6מר כפו מ" סעפו ולמי ספקריי כעעס יל6 ססו6 ועוד ס', כטס קל6 , ים' ססו6זס
 פס כסס ויקרץ כן 01635, ס' סס עליו טנקל6 ממס פסו פסלם פי(כמונ עליוי 5נ6ום 0'טס
 למלטם כט6 ילס אתי. מקום דגה )כא( וערפ3"ן(: )לל"ם נטם וקלסתי וכן סי, ססססו6

 קיום לסיותס קנס לכל סס סו6 מקום, 3ס. 6סי וסתינהם מפלות על מפלס ל3 כמזם זןמסתורי
 ססעש יכל כל כי י n~Db פקנים כ"ל 6מל פפקוס ליסו7יס יעפוד וסיס לום כעכין ,ספטוגנ
 עשיש6לטען עעואק ווירין )טט6כ7סוכקעי מקוס כקרט נמוכו 6ו SD 16 13'1 נפ65 פפנוספזונל
 , פקוס כקלט וקיומם וספקוננח סיטת כל פקור ימ' סו6 ולסיומו ' י"עט( פעוו6ם ואסויףבקעי
 כי ונמגסי עפיייי נלסה מפנס ס6פמימ ססטגס ונצבת. . )%6ערס*לטעל( סעולמומ פקייסל"ל
 ננ7כ סו6 מסגתו תכלית % 1613 עי פוטג 6ל מפוטג עשו לקכנ מטתיל מא o~hW זמןכל

 נג% Sb ונגסוס , סיפכו לפעלם טסיך k~Dslr 6ל 11 פסטגין עתנועעת גססו כי יגמעית,סתנועס
 פטינ לאל לכו דעמ פל עותד נילז"ל רגיל מלטון וזס מסכועססי וכאס עומ7מ סיrb 6ססטגס
 ש מא הצור. . מסיג עי צעפו רנ( קלפים 0' נמור עע7 עי ספקל6 למון קנזס לגו,דעת
 נעעלחמס(, 5רולות )פן ו6ניי1( %ילס פטעס לרס"מ 6101 מעלוי מפיס סלול כפו זס (ODא"ל
 '  *%עעלכעיעכיע( )7עכ וכמלעות ס*ח7ית נתכלית מלס *מי ע% שיו יסד סטלס עד , עפכן *חלנסלק סקוסי זס מלק סט, זי4 אגייס %ולש טיסיו נכלי ימד 30רו6יס פרטי כל פקסל ימ'לסיומו
 נס לזם עפנו, ותלויים נו ולגודש 5לוליס כלס סכפ65יס סכל לכל, וסקנס %עקול ימ'ולסיותו
 י  5ח6פפעכר("געניע )יי6 5ור נסס נ"ע נקרש נזם זס וספמ6ג7יס ספמקסליס סנרי6סמלקי

 3וס: זס  וסמקטרהזס סנרי*ס סמתלסלות ישעתנריס *% שכקל* וסוט ס*עפונג(,פעלקעעעעעעי
 16 ססניל 43ת סו6 וסניפי סכיו, על ס' נויענל כפיס י כנורי כסמגלומ כנודי. בעבור)כב(
 ועכינו קיל סלט עם מטומף מס סו6 בנקרת. 6ט6. נסגיל נכססי ימרתך ויענד כפולפעןי
 קכיכס עכיע ל0עפרסיס ובוכתי. ולוו"ס(. )עלאי עיעי' 3יל כר(קיל כפו קוועללע(, )7י*עקול
 וסססקמס סנעס על ספודה טכס פטלם סא וליעתי ל'פ(, )י"מ נספ"ך לסיום t~1DS ומסר6ויוסגכם,
 ימלמל וסעע טעכמ ופזם טכוסת, תלגופו 6פל 6סל וספ5סס נלו0"קי קכ0 63רמימ כפוסטכליסי
 לננ, פםכיוום ענרו וע"ס , ויין( *וי%עעלקו"ס )טויען, שמכלית ושסנני( סי(סתכלות על ניעסעכיגו
 מ6ר כלד"ק מ0ו6 פטכיס 36ן וכן טלני וססתכלומ ליורי סעכיכס נפטכימוי כטגנם וכמופסוכן
 ספעיין כס וכן )כעטר6כטונגטעילל(, לוליינן כל עיני בכיסן סמומכומ מונוס %ורוס פיויירלתנן

 בלתי כלס, עמרם מכ*על' וכפו גייס, לטסי טיק פי )פשלסעעללוגכןקל*עט( סטי כקלטו0פסקיף
 לספסכטיס כפי. . מ6כען( )6גמויליך י6% פעל 6101 טכתי' סכם מן ככס נפנ6ר( )ע"מ לענןנמתן
 סעעתיל על מ"ע נו סעסעמיס עעס וסתעלעות, סקתתלות עכין סא וליעתי לכן, *ו ידעכיט

 מנרו תכונת "D1b)S ע5עו ופקמיר סעעליס על וכן סכלי, *ת עליו כופין ,עס יגרוסעכסיש

 ופפגו טונס, כפויאפלי
 לו טיט ס6ף 6ת ויעליס יסתיל טיל 6ףי יכסס נקמל צמן נפקל"

 ספקתן וגס ספונןי קס0 סו6 סס טשספמרטיס לסיטיני (O~D מרע SD ז'( )%יכי( ופזסעליו.
 כי פ3ו6למ, סכונם ולרעמי עיל; ס6כעי ל6 מעיל 6גםי כנו סחופך, על כ"א סגקמך otsעל ייויעיי סא תג* ל6 לעולס כי סכמים, לע על לופל לקוי סיס 7למילוסס ועוד , ל7גליישסמקל
 כמיס סלע על וספר פייס מרס, עוין 6מיסו 6ח 6יט יחלנו ליפים כולס ollpn מס ס6פל6חל

 ס*לס טרעות *ת סעייפיס *נטיס  יט  ופהתיכיס, פעליפיס ים "לס רעותיסס על יל05ל0יעינ,
 ספטתיליס ס6כסיס ספר( פי טכמיס' מפס פי כך 6סל טס ומגעל לסיטיני (O'D הייו סנליות'נעיני

לימומ



 לגשמות78
 נסלוס ומטומע סוקל סמר ובעל עליסס, יעגם 9s3s תומט וסעמתיריס סלעים שע"ח Bbקימא
 ית'. כנודי וסתעלעומ סמממכות עבין כ6ן, משמר כמי סם סחין ועזם ; וכדועס סומי לוקליר"ל

 געשתי  עועד המלגוש ייגס אתי. טקום הנה כן: מענין מחלון יסים סיס rnsw נאוכש"
 י6זייכט(, עיינעק ג?וכד רעל ~גע ומלבקע עיל  )6ין סי מכל סכעלסומשחמי

 מא 6כי חסמי
 וענין סל6סוטם. ומעלס סבנם סו6 6כי טס מעונן ומוכן עקועי, סעעס הדן %עם SDעיש
 סמהח וסתמן סדני ועמזיק S31p ססעקוס כעו מ(, מעל י(משס נסם ככד )ענו*ר עולס סלעקופו
 וסניי6ומ מעולפות ועקיש סקונל סלעתי סיקוס סו* ית"ם, כל שון סנוכ6 זס ניעית ככסעליוי
 ו6תי( וכע"ס סעולפומי לכל ופיות מקוס 6פס nDb, כנע qb עמס כסו יסולק סאו ט6סכחלם,
 עחיס ססנסעס כעו נסעתיןי רכל כמעת* ית"ס כל לשון 3פכילסל'י קוכ* ולכן קלס, 6תפחים
 נין כלל ורעיון ערך 6ין ושמת ; כולס סעולפיס מי לנדו ימאס מא כן , סגוף כל 6מופקרס
 TDD כל מכום* מפקוס כי עס, ג7עיון רק nhr גס ו6ף פרטי, 7נל ג6יזס כק וסכפסלממטל

מעועי
 bSD קותו פ5יל רק 6ינגו וסעקוס נמנעי מ5י5ות לס ים סכלי וקיום סתטוות עשות עליו,

 פתנטל וצינו גם-2 פ5י6ות לו ים סגוף סכסמטי ייי על סגוף וקיוס מיות וכן ומסכל,מסול
 סו6 כנע כל ממ*ותס סתר(1ומ עיקל כל (DS1 סעעמומ S~b , עפט סכסעס נ65מ- גסמשיצומו
 )מי 5עגס ; פפס ptb1 לדין סיו רגע כל 5ותס עלסוות יוד לשכו עילק סיס וקלו איימקמו
 5נ6ס וכל סעולעומ כל *יך וסי ענין פסות לטוזיג סנעליוכיס עליון 6ף ננל6 טוס גכ0טלין
 לסולומ פקוס, גחינת נמרו לזדת ית', עעגו לע*י6ותס עתסוויס סס רגע כל וכן 6ין, נעלססס
 סיס )ob 6 ע"ע נגדעי D1h'h 3*עת לס ים ססכ)י מגס פקוס, 6קס על  סעופדת סכליתכפו
 , גשש כעמ6וח וגדעם עורגם כולם ססעולס 5ף כן סיס, כל6 מיתי( עליו סתעפוד olpnלסכלי
 ססעקועות ו6ף סיו. כל6 כולס סיו מעולפות לסתר(וחם ניגונו סיס ל6 טשעל6 פקהצוי סו6 עוסו6

 טעותו סעקחצומ כל סל סעקוס סו5 י% מא 6ל* , בלעיים מעקופות 5ין נמ5י5ות, למוסעוכגטיס
 סעולפהם קיום יעיון וכן סנרי6ס. כקוים עתם גס כלל נפ5י6ותס 1Sb) D)'b כולס נפספסי%
 סקנסס qb סגוף, כל 6מ פל5ס נמעס פס 63מרס. , סגספס כמות ע"י סגוף לקיום ית' כחוע"י
 סגוף גס כי סגוףי כל 6ת סגטמס פלוי כענין סעולס 6מ סקנ"ס מלוי *ין מעולס. כל 6תעל6
 גס מסרי ופקייעו, מלקו מלטי כל נפניעית עתפמטת עסי6 רק כמכל למושו כי'ע פ5י6ומ לוים

 מעולמות כל Db פל* סו6 ית' כל ידון *גל עע5י6ותוי עי"ז פתנטל סגוף 5ין מסגוף סגסעסש6מ
 סעולפות נכל כלל ד3ר סוס פעם ית' עלג7ו עו7 וטין ג6עמי כלל ימ' נגדו חו55יס וטיכססגנכ5יס,
 כלל, כעולס כנכל סוס כ5ן bD(1 עד סקריי מנתסועומ סממסון מתסוס עי סנעליוניסעסעליק

 , פל6 6כי סטרן ו6מ ססעיס 6ת סל* כי( )ירסיס וזסס"כ סמטועי *מיומו ע5עות מל6 סכללק

 ס5לסיס סו6 ס' כי וג*פל עו7, 6'ן ממחת שסרן SD1 עעעל נסעים ר(5לקיס סו6 ס' כיוכקער
 סעולפחם טככל פרטית וכקורס 3מינס נטוס כלל ימ' נלמדו עת bD'1 כהסעתו ומא הלניו, עודטין

 ת"נ( רנס )7נריס וזטס"כ לנד, מפסוע 06דומו עשומ רק י כולס וסנרי*חם ותחמוכיסעליונים
 עד סו6 6תין סתמלס.  קו07 לופר קדעיגיגו לכו סתקכו וזסו עולס. טל כמללו טפילו עוד 5יןעסו
 י ימ' סמפוט 3כ5וכו סעולעות כנרנו מכנר 6ף ר"ל סעולס. עטגנר6 סו6 *חס סעולס, גגל6סל5
 סו6 וסוט , ססמוע 6חיומו נעדפים וומעתס ח5יגס סוס 1ל6 וסתח7טומ סכוי סוס 5ין זס בלוטס
 עמס. סעולעות טעומייס נעקום גס נ"מ Dub עטרות מל5 סכל פסיס סנלי6ס, כקודם עתר(גס

 הלסיס כ3ו7 וסות מתיי נכS11a 73 עכין וסו* עלעין' כל עפלת ימ"ם סו6 נקרה זוובנחינמ
 וססמלסלוס במגת על OIWDD 5מס ר"ל הצור. על ונצבת : עוד סימנ6ל וכעו פיכוי דגרסקתר
 סנכי6ס חלקי 6יך מגין 6מס ר"ל , געגלייסען( סיפפוגג 7ער ס6גג 5וז6עעעכ )יען הכרייסכל

 כל פעלך ית' ססוqb 6 כי וסםלעהם. ס5מדות 3תכלימ 11Dbwti עד כוס זס ושאגייספתקטריס
 ג3מינומ עמורו ועטונס מלוק עולס כל סעליוכיסי נעולעות סגס ע65נו פ"פ געוכר(, נססו6סעליהן
 סע5יל 6ול קו כענין ססתלטלותי דרך פרטים כמינות כמלוק סונתז סמגומ עסיגיס ו6ג0כומונותי
 סתנלות עליון מיוסר וכח עולס סכל מלוקים, וכמהם 3עולעות ית' קורו ססגלוס למסיגטסגותיגו

 וחיוטו קיומו סעטכמ ס3עליוגיס מעליון עד סנממתוכיס עסמממון כח כל כי יוזיל, 13 *לקי6ור

 פעל כנוס סידר ע"ז מולך וכן נפכיעיומו, סעמפסעת כמנזמו טסו6 סיענוי סלעעלס סכת ע"יסוי
 סס יחו7ות ס7' וסרס ימומש, 7' עסתעזגות סס סתממוניס וכטוס ס3רו*יס כל כלני כיגיוסי
 כפפומ טלסי כל כללי ססס סעלככס חיומ פל סלמס פל*כיס וסדי י 5'ר'ג')1'ן o)W'DD על6כיספסדי
 עיני כל ונפסוס טנערכגס, *ריס פני ען )וממלסל גססוסס מרפ חיות עיני מכל , סתחמוניס סכרו6יסכל

 וסלמס 0760 עפני סו6  סיום וגפם נמר, עפני סעופומ עיני וטל סורי עפני עפמלסלומסנריפומ
 סו6 7לסון סטרסיס כל וסרס ולעילא לעילי ע7 וכן סעליסס מסעולס ש* D1'D ס7' סלוחיספס

עד,



עט לג -שמות
 לעעלם לסרס וסרם ' סלם ים *חד 3כל כולס וסעיכיס סכמומ מלטי וכן 3ש. סוי' עם , לימייתפף
 מכוכב קותו כי גחלי לו וסוודר *ותו סווכס 3כקיע עול לו סבין עס3 לך 6ין כמערסעשלס
 נפסו, ססו6 ס5עשס כס עקגל סעענו ס5עס יומו סל ומרטו ומיותו גססו פניעיימ סו*וסעזל
 לס5עיח ס5עיחס כח סכוכי עקנל ספעגו SD'1 סעעוגס סעל*ך טו6 וסעזל סכוכו *וסו וגפםוטרם
 סו6 מעליו וכמ ססס וקומו , טעליו ומעולס עסכמ סו6 סמליך וכסם ומרם י ס5עח יומוולגלל
 סונומ ועילגות ננחינומ מכ סו6 מעולס 3זס ימ' קולו סתגלומ ססגומיכו וגס ועקייעו.עעעייו
 ק7וסתסי נערך עזו לעעלס זו עקויסות עמכומ וכו' ק7ומומ עמר מיל ספגו כעו סלוקים,3עקועומ
 עכעקום ית' *לסוס *ור ממגלות 56לגו גס יומל נכל וט ם3עקוס 9W1S יסק סטגותיכו מעלי63ומן
 י ימ' *תו מכעוס עטעס ר5יגו גזל כך כי , עססגותינו טכןתל 3נחיכס סי6 יזף *ורו טסמגלחם6מר,

 עמוסי סיתר כולס ו0נלי*ות סעולעות עפיית טיצור סעקוס 3זס ימ' ע5עומו ימיהם *וללמסמיל
b'5wSס7רגס דין עפמל 6ין וכחום עולעומ ע5ייומ ויוסג טימכ5ס סוס כפל* ענין זס 'ידי על 

 קן, 6ין עסכיס וירך עלוס ו7קיוק גטיעור דק *ור ימ' *ולו  מתגלות 3סן ולסבילנסממלסלומי
 SSD ס"ו סו6 כבלו ימ7פס *מר עקועוס גס ע5ועיס ועמכיס ססתלסלומ דרך b5a1S סיוכלועד
 7"ע קוי כעין עועט ובור 7קסי רסיונס רק עסעיס בגחכו וקין , ימ' ע5עומו 6ח7ומ עבורופנוי

 *ורו מתגלות *ין סממתוניס, תחתוני סכסומ Sh סרנים וסעפכיס  י704רגומ פתל 7רך סנסגיעועי
 על ונענד 6על וסנלי*ומ, סעולעומ עססמלטלומ וכאונס זס כל על 0נס לסמגומינו. כלל נכרימ'
 ססגחך לעיכי עעט ולסמגלומ לסמכ*ומ כנויי סמתפסט נעת ככורי. בעבור והיה )כב( :סלול

  ושטחיך  וטורי פ6ד שליחס יעדרג0 מעלם 013  וויוד(י  ערסייגען סערר~כקייי  בייגע)5ינ7עס
 7על 6ולגלונ7 7ען *ויף )דיך ס3לי*ס ססמלסלוס סוית עקול 6ת  כחמד *סב הצור,בנוית

 י רוחנית עכלימ ר6ל 3ער*ס לעיניך 6גלס כפי. ושכתי : פעלזעט5ען( ט6פסוכג5ה*עפעני4יכגענ7ען
 כפי. : ע6כען( 6נסויליך 7יל ס"עליכקייפ )עייגע חי עכל מנעלס כנודי ו0מעלעותסקתתרומ
 על כינס 7לימ זס, למני סע7ו3ל עולס סל עקועו נמינת ענין עסות וסוך וי:מעלונומי,ססמתלומי
hnnrוכל סכל *מ על* 3"ס יחיד 76ון 6יך לידע סגורם מענין 073 3ינ0 להתרונן  וייכלמו *טל 

 כל ba'1 3רימי נכרם ות"ז תחקורי Sb עעך biDID3 וכע6ערס נעורי ומווי פמוט ~D17Dbסעקועומ
 עסתם לספיג יכולים 5י1 כי כוויוי עקום 6י' סו6ליס עעל0 535י וגס 3וי לספוט יכוליםסחכעיס
 יייע ליכ* מתקועו עכלן עעקועו ט' כהול גרוך דע7*על י"ג( )מגיגט וזס"ם סיע. עקועוענין
 ית' ונור*הםיו גנולו5יו 3*עת וכסו 7ורסין(, 6ין )3ל"פ לפכים עס וחקירמ ספל, נכלל וסולליס,
 עפמתל ימ' וטסו6 וסנליומ, סעולעות ע5י6ומ גר"ס ססגמיגו מכפי עד כנוחו כליכולס5ע5ס

 %ועש ססו5 נעורס גסמוו*ס עלעין כל סעעל* ימ' *מיותו טמגלחם על סכם כולס.3פניעיחם
 סערתך. סגכח ע0 כל לך ויתלעס ט*מגלס עד ר"ל עברי. עד ז*מ: סקתמרותי לך *גלםכמי. וסכומי כקן 6ער עפתתל, k-nb Sb 6כן מ"0( )ימעיס שעל זס ענין על 6מר עסמגמינו,ועוסתר

 טעלמס עד סנורים סעילגס tbr3 ונדל סוגך ערע"ס סיס ו63עס ן לך 6תגלס *סר עד , ענפיעד
 סעולס. נזם נעויו לזכות olb נכח ספסרי מיותר 3סליעומ סעולס מן סילוקו קויס *ליס וזכס3ייו
 6על ס*מליו נפסוק יעיל גימר, נלסון 5לקיכס, ס' 6ת רנסנס סעוע( ob )נוסים בע"ת *ערלכן

 סעכיגס ולק עע5י6ומו, ע5עו בעיני ממנטל כי ומפועל מנותן ססוolhb 6 עטר וכסמי ע"3,גלמון
 6ל ס0 וכעס*ס"כ עמס, סל גלונו עמוך ע7נרמ טכינס רז"ל וזנם וגסתי, 6)ול לכן סע37רמ,ל73
 ניול סיס( כקוי )נפ' יתערס ענין ונסו מעם' נמוכו נון Sb bSh'1 כמג ול" נון %נרפס

 נעמס ודלו ויפל, עמל וחנכי כתיג 63לזסס 67לו נינל0ס, פוו"ם יוסר ומסרן כעמססג*ער
 ונמכו 6פר ערע"ס 36ל , עפר 5%י6ות עדיין עסל6ס עכ"פ וטפר עפר כי , ע0 ודגתנו כתינוחסרן
 3עקר6ומ סע7ונר ענין מוכן עג לעתור )וסרויס לנערי כלל נעורס ע5שומ סוס 6ין כקלועס

,cSbסמעלעומי עחטך 5ת סטייל 3פס כפי. את והסירותי )כנ( : מעקל*( למון לניהור ס%טרך כ"6עיד סנכ3ד זס עעגין 7נרמי ל6 כי לגפטוי עונג ויפ5י6 ג'ז סער סחייס נפה 3סי עיונו עין יםיס 
 ער*ימ וענין טחולי, 6מ לר*ומ מזכם עיניך לעליית עספתמרותי עעט cSJbn 3עס "SUמלפניך
 סעתללף ססגמ 06 ססגס, סופני סגי ל75ס לו יט כי מסטטי ע"ד לקרנ ירמס ו*חורייספכים
 מיגיע ססגס סי6 סעמר5ף סעגמ , נעגריף( 6%ליטיסער ינער )זינטי4עטיטער סלוף ספגת16
 5יול ליווייס תלקי 6לס עכל bb"( לו ויעמס 5חס, 6חמ 3עחסנמו ועונשין, ע6%יו,.עצומיו, ח7ליוי סמגייוי חלונותיוי מנגין tpSn מחלם על'ע לו סי5ייר עגיגיס, פלטי ססגמ ע"י ט76ס6לל
 טמנם יקלע חלקיים 5יוליס ו*קיפמ ליקוט ע"י סנ6 סלזס ס)נוחס ט5יול מגס 3ונחסנחוי טלס6מד

 עיד סו%ייר נכח סעתסוס ססלס סניור 6101 סכללימ סססגס 0י6 סל5וף סטנת שמכס ,0עמרלף
 ט וממרטם 3ימ ע7"ע כעיר6ס חלקייסי עניוריס סקליטס תחלם לו עיק7ס סכלי סו4סקססנתחלם

עיי



 4נשפות79
 ספת0וס ססו6 מכללי טלוטס ttDb נפעם סכ3 מלקיו וסגול 5ניוכו מוסו עעגו טלפס לורי(עץ

 ססו6 כעג כ"6 עחלקייס עממל0 עלוקט גלתי ס37ל ס5טיילוו2 כתקלת נמלפותו סעסתכלגרביון
 לרם 1ל5ייר עמס עורכנ מסוך למלקיו עוטיו סירסת סיקול (bib נפתטגס מיכף ממסוסנסלפח2ו
 ; סלס8מ( כלנלי יותל עכו6ליס )וס7כליס סל5וף מסגת סכקל6 סו6 י 3שיע( אמד 6ת7 כל מנגיןתלקי
 סכלליז Sb עולס סמרטיס פן כי עלי' סי6 סעמל5ף סטנם ספמנונן, ס76ס נבמיכת כי ומנעונמכת
 bh ספרת ען ססגמו סליכם 5~כ סנרי6ס, כללת גמוגנ פלטי הלק גע5פו מא. סספמנונןולפי
 עדנו מון עסו* פלטי 37ל Sb פרטי ס0ו6 6ענ פססנתו מיו65 , מכיס סליכמ ספכונס וסוטמכללי
 י סעוסג סע3קס ננמיכת 6ל0 יינו זס *ענס פנוקסו, סטגמ להיך מגיע עד 6מל, פלטי ליגלועזם
 וסליכם יכייס סי5 ס6יס ענחינמ סל5וף ססמגמ כספך, מא סטסג שוכו מפנוקם ננמיני6פגס

 13 6מל וי(ילך סלופן לעמס מודיע ית' סו6 ומכס מניסי סליכמ סי4 סעוסג ומנמיכת6מורייס,
 ע5י*ומו לספגה וסעוכסל נ6ומ סיותל , סיגופן לכי סר5וף ססגמ פb~b 75 וזס ימ', כנויויסינ

 יסייכו סעומג נגחעמ נהור סליכת שלעו סנקר6 16 עלי'י  נעיך סיסי' קליך וכדופר( ימ'ו6תיוסו
 6מ ול6ימ 5על לכן , )ריקווירטהנ5גג( 6סוכייס סליכמ סי6 ממוסג גגמינמ 6סי ספתכ5ףסמנת ע5י כ68 ימ'(' ותחרותו מליתומו נני6ול ססלס 5יוכ פסמקונו 65.0 ע7 חלקיים 5יוריססמקסלומ
 מניס סליכמ מסי* סעוף ננמינמ ועמומי ע5פומי ססגמ טפסר גלמי כי ירטו ל6 פני 6פכסמסוכיי

 ית' לסיותו סעגיעות נמכלימ סנעכע 7נל סו6 ימ' תמכו פיד סססגס תסלת סת0י')5שרווירטקג6נג(
 ממסע: Sb מעט לקרבו מענין טס מנ"ל וסו סססגס. ננכל גלל ככנם אעו ע5עומו מ5י מוסגגלמי
 נמורס' גדול ויסת פרי (L~bSD 6לס נכמוניס סמלת כווכם על כסעולרמי לנומיגו ע7נרי כיודע
 %ס 6ין ירגון ל* וסכי *סורי 6מ ורעית ע"ב( מ"י( 7' )לות תרססי חית* געכילמ6 *מלווזמו,
 סגולם סיר( עגל טסט* נמילוס סני*לו ע"מ D"D3D' עתורbSb 0 סנכתנ סמורר4 סכי לרס"מיכול
 ורדידן *יסו וד6 5סלוי 4ן 0יל יקג"0 הכמרוי הבסילו בתל ק74( )7' נתקוכיס bwb וסכילזם,
 י(מקוכיס וגסק7עת עעם' כרמין, 67יכן ופכים 7נר6ין פגים בינון ודלין ירדו ל6 ופני *מולי6ת

 67 מן פסוס לעילם . bSDbS יכול ומכס נבי" טלית וגו' בסורי 6ת ור5ימ לפסס 6ער 6'()7י"6
 כעס כי ססכיעיים, עטתמומ 7לג6ו ו6כסין פילס, 6נפין ססעתייס עסתמונע 6תקל6מ 67וכגין

)"k~bDסגלוהה2 עיורר י מלוסות על חרום הלסיס מכסנ , ענריסס פסני כתוניס יגס ומזפ מזפ 
 למון נגי*וכ מס )וכפגם ו6ג7ותל סלכומי' עס ע5ומ נתרל'ג ממורס כל פטלם סיססל*סונומ
 טטDD 6"' פנצ'ר מרג, עמל עיים 6ת ננ"י ויסקלו , עגל מע6 5מר קכ* 57על ותפסספקר6(

 חלק סנתולסי סנעלעיס סינליס לפנס סכמוברי, סמורס רק ני7יגו סחין עד עטסי פסי(וירינו סנגוסומי 6לסיות נססגומ ממכלי עיונת וכחלם ספפלימימ 5ורסס וגפגמס סגפםי עפזכגמ ~1SDזס
 רק וס ונס עעע, עעס לק לכו פ4גליס ט*יגס CD, על נקנלס רק ני7יגו ייגס וס*גדומססלכות
 6זס *ין וגו' טחולי *מ ולטיס נ6ן ס6סייכ וזסו 046. 3םיוע סגעס לימידי ומולי לנס, יגיעם*מל
 וכטית נמ*מל מעוגן לעותינו עלונ7וגי ולחרי סנע"פ. עתורס ab סנכמב סמורים פגי לר6ומיכול
 3קסמ למלם  ל7עתס ונעל זס' נדלך כלס סערסס כל לסגין סססמ7לות עלינו מל וגוע *מורי6מ

 כסרס לספיג סנ*פן מכועס מסממדל חסרי : חס cntD. זו פינרי פל כנויך 6מ נ6 סרקניפסס,
 סלוחות סכילת וסוט זס, נמעט למס ענפסך ונס על גס וולסתסלל ייו רפתה bS עגלי bWDעל
 ויגוח2י', סלכומיי עס פ5ומ" מריע עם כלס סמוכך(  כל  סלפתי, כבוד .פיסל6ל נהנדס עי"ז6סר
 *על ע"ז ליעכסו סעטרס למחזיר סגני6יס *דון ורקס י כשסרוח נלוחומ ווסווסיס  סיו כלסיסר

 כלל נסגיל כ"6 י ימלמל ונגיח ס' גנית ~IWhX סתמה פ5פו נעגול ל6 : כנונך 6מ כ6הראני
 מעלית כנוי סי6 כי תורס blb כבוי וקין סי' כנוד 6מ לרקחם לבקס עמסם עלונו וכלליסרבל
 Dcn סתויים גכחומ 60נךומ וכתוך ו*ג7ומ' מלכות עכיכיס עני כוללת D~S3D מתוכי( כיסיטינ, סגר"* מפילסו 7נר. תקול מלכיס וכנוד ד3ר סימר 6ל0יס כנוי כ"ס( )וכסלי 6וור ועליו יימי
 ללקות סנ"פן רועם מפלס 6"כ וסימת עומס. ולחקור לדרום לחכפיס עגפקרו ססלכות ססמלכיס וכבוי יומין. עתיק סכחס 37ליס עתיק' לפכקס כע"ס 6ותס' לסתתיר קליך 5סר הסיסיכנוד
 עליסס מוסף מעליון כגוי ססימס סל6עוכ0, נעעלמן סע7ומ לומות ל0ס ויחזיר סיסוג קונו,5מ

 bt'b וסכי ס*ג7ומ. ונין ס0לכומ נין ופנו6ר מסורס סכל סלומומי על מרום הלסיס )וכמנל0יומ

 ניקם לך כמב לנוסס סקנ"ס כם6על ס*לסן סדכריט 6ת לך כתג עסס 6ל ס' וייפכ על3סנחופ*
 עדוייק "עו סלטון סס olnb מ'זי פ' לבר( במעות יפרו ומכי D~D. נכסני ספסנט סמס6פסס
  סעעית ו6וייעך לפניך 6גל0 כלופר ולמפתי: ומנותי, טוניי בל אעביר ית' סמינו ע"ז ע"ם.כ"כ,
 ססלכומ ול63ר לפרס ולנלי , סתורר( כנוי 6מ למעליס כעס ריוני וסרחפיסי סחנינס מיס פ5ייוני,

 א גי סו"(. 7כתינ סו* 57 סנכמנ מורס *' רקה ושתחנן )3רע"מ ר"מוגומ. כנלוחותוס*ג7ומ
ריענין



ם 4נשמות
 עכתנ ולסת 6ר%, אנמי SD פקתי( עכמנ מלסתיו עמלי 5מי ליד תפר 6סל נעלך דחסמעמן
 ס%ץ blh' יטעו פן ותחסס6 לנמיי לכעס יעסמעע סוטת כוונות נו סים ע% קמועססמקוי0
 Db סטכ ללזני מס ע) עטי לכן סערך, יעם עם שאכעס ס*ינס כווני( ססקה0 בענתנוינינו
 bw כפסל ספקתם עכתנ Db מעקול 6מס 9WhS: מטל על ועו ספקויס מנלסון 60ומ2י0עטע
 יעעו ס)6 סכיי ס6תמי סעכוון 6מ )י(ס וסנ6ל מפרם ו6תס סתרן, סכמי ידי Sb לעסנ)סוע

 כמנת ת0 על ינסיך טעם כ6 סוייעני וקער מעם מעלך דנני 6ת 0סל כסעוע וימינטוכתס,
 לסהיע %וגי כעכוונו סעעות תסס ולשקיל קנסי, לכעס 7עסתעע עז פתוס עסין ססקויי(5מ
 ולכפר תבורר pDS3 ססקויר( 6מ )כמוג סיס יומל טוב סל6 פנוי סלעתי ר(עכוון 6מ סי( ע)להנס
 ככס, ממסגסג פעמני  1ני  1דט י ויפעל סעלך ויען נו. לטעום olpn ס6ץ עז כוונסך סיטנ763
 טעוכפ יגו) כעס מקודמי, מוכן סיטנ נ6ל לידס לנ% ברעיונך, ע)1bb) 0 עוטם 6כי ככס 06כי
SDעד במעי, ממוס מקויתי מכמנ 6מ ירקו געיכיסס 06 עליון סעונל pb~ מגס פוס לידס 

 06 ו60 ל6 6פר סייס עונם ינבל סל6 טנס, כעכוע nrnb ועל י(פקויי( פעמת ע))ססתסק
 י64ביע ו6פ , עיירת חיפ כשומו כגי( גביע) לנג'ס סל6וי ען ש6 גמעו, סממוס 0ע)ך עכתבפני

 על רק oi~s שתסור ל6 טנו ס6עמי וי(צכוון שכפיי לכעס דעטתעע עד ספקודס )פת כתכפילכן ולסממיתסי 3ו nbS 6ר% Sb g~b משסמי( לפס שסלוע ל6 עדויי, שככי כן )6 )%ס, עץח%)0ו
 פקודת לק עגרתי סערך פקוית על )9WhS 6: מס פתחון ק3מ 0פקו7ס למוגלי ים ונא ידיך,, עלפס
 %0רך כ) ניו דייק ו)6 סיטכז ייעלך חצי 6מ ססל ספינ 06 יודע זס ועי מערמי, )6מסל
 ועסיס מעליססי סתריי עול למרוק לנס מ6ומ ער DS' ססתוגיש סיחפסו טי,מנ%עת יןוכיועס

 06 מעטן DS( קלוב, עוכפ כ68 עליו יחול hS 6פל ספל סי כעוגריס לק ומכלימי פיטמילנלי עלי סעתפ 6מל סעלך מי כפונריס ידוכו סל6 , סרפתש  נע7מ cSb כתו עס לטתכסנ 6וכ)זו

~pbn
 hl~fil פס, SD רק סקתמי ניאר נתסירפ תיוסימ כוונם עוי לי וים כרס. % עימס 06

 מנוסעת מקוימי כוונם סיס 05 כי פכלס lbnS סניכם בעית עעי(ס )סמנסנ מקודמי מועל")טונמ
 סעדך %ווי לעלוי נספו ימלף זס עי כי , כ"כ עע03 אלון סקודמי )פאלי סיס bS ליטבןג6ל
 mVD' תכמכ 6פל כעת יעכס ועוגיתי ס5וכ לק מכרס Yb סיט ול6 אוויו, מקפוק 6ין6סל
 bh רק ימנוילנס ול6 ענעס, דעת Sb יפנו bS ז6ת נכל ו6ס ד3ליס נכעס עע)י0ס פקלכווכי( סקויתי עכמנ נלפון )במור עקום 60לן לפנסי וים ולנמיי לכעס ועסתעע עמסלסח2 כווכחהקוגל
 נתזת לסמכות סר6וי ען 6)ס לכעו 0גס י 6ומ0 למעול פקודמי עכסי נכוונמ פי( על )סססנעקכ
 טסניעיו2 סכווגס )ייע)יס ימ' טונו  תמים סו6 ככס תכלים. ולגלי ק5ג0 כסין סכלם לסם )סםפניכי(
 ל0ס שעבו% DS' טבכתב י1ילס עקייעי 6מ גדומם cvn3 רסונן כיי  וס6נדומ( )ססלכומסנמולס

SDסורס וכו', סי ע) כי ס6לס ס37ריס 6מ לך כמ3 )פזיז( רפס 3סעומ )ח"ס סק3)י( מסי סס 
 עקש 6אך וכו' 3כמנ סגע"מ עי( ועסיס 6ומ0 ה(תלמ ו6ס נלימ 6מך. כרמי סנע"ס, ותולשסגלתם
 %סי4 עוכס סעכיטס לאי מו"ס עתני עס סלממיס געימ ושישאג s3s .(wSs~ כוס סכר כ") ;סכר
 לכן זס, ענין עיכס לעלע ים סעקנ)יס מ% גט כי תליו למסייע מוסיף וכמעיסי תיגס ועעדתטוגו מיי פסו6 מנמאסי מולס סעליעו קנת תסס 6מ אי מא ססוייע ולמל וגף. ורסתמי ונו' וחנחניוזמו
 nlb~S, מצ) bS עטם 6מס נא חותכות 6ין פי' 6מ לל6ומ תוכל לא ופעל כפרע תעירי( Sb'1המי
 סיאאג קמק ph 0מ01י )קנלם יום להנעים נ0ל סעע7 6סל סע)יוגס, לעע4ע עמס סחיט אכי
 וסוט ל6, 06 מיטב %3 כתובומ יאורס מע)הצוו2 06 לו ועם טסניוהומי כווגותל כ3 עס מתורסכל
 מוכל, ל6 נכפי נלסון ס7בול קליו ג6 6עגס מסורס; עניעיח2 6מ ~wb ר6"' 6%ח2 גיכלמוס"
 נין קרקע סיומו עפורקס טמא נעי מענין ססו5 כעו סל6כי, בעדו כלצנר ייגל סו6תם

 עצו נמס רק כי לסלוני, חכור ישעל ול6 סוקסו גסס מעוכל עס ייזר ס)6 ו)וקסים,טטכליס
 ר6 סמוי שעכור )* לנקמל ישעל ול4 סולחו נסס שליו ידגר )6 מעוכר וגס תטר'לייעגלי
 מצגת ככס דלוקת. h'b ספרסור 6ל כוונתו משין עששיו ותוגן לך, 6עכוכ ל6 יסיג מסרסורלנכפ
 )י(0לכה2 יחמורי( מנאים טיענ ג% לר6ומ כעם יוכלו סל6 יסלסל, ע) עוסנ פניי לר6ומ טנ)מ

 "נ )כמא"ע ועומס טס, כענו6ר 5( כ"ס למרוסס פנים ל0ס כעו פניעימ, עירכו מני,הראדיום(.
 סא, 60יס מין סלסול ס%ס, יכ5כי )6 כי סמורים, סנילית סמע)תומ ע) לעס ושעל עזם,י9ח(
 מניינית עשק )יסע יוכלו bS ענלי נמטר גכססומס 1bum )רמסי טס" סע4וכס עעירגספכחו
 )סורות , 60יס 6900 כמלס ככן סמולם. נפול יוסיע 6מר סעפת בוסל כמניט יוכלו ו%סמורי(,
 שמריסי חץ על %ן )רעמי זו עלס וחי תלם נס סוסיך ו4ס tonalln עמלת תועש %(ש

 כי )טסילזעיך( יתאבל ען ולעטת %0עת ען נעעל0 6סל סנלו6חי כל 0כו))יס עיניםפ%לגעס
 סו6 073 ולק יייעמימי צולתו חוסי סכו וסעכ)  סדעס כס 610 סנלו6יס עגחל ל0יו0צ ס76סגדל

ער4



שמות.לנ80
 סנטעיכ qb1 עוי, ע5ס 'קומו. *יגו צענו ונקורו עסחמיו, ס3רו*יס פן נטיל לציהם טלאו*עם
 כי ס6דס בגיר עוד כיצגו ז6ת 3כל כחחמיוי כל עס מתי כפס WD(1 נעדר ל6 סעדנר עןמסכל
 36ל חי לבעל 15רס -bSb ייכו סגו סחי וגפם ס76סי עורגת לסי עענו נעורס ס6עתימגורמו
 יינו Ssb וממכל סיעתי כח 13 סיט' 076 וכן סכלו. כערך חווור רק 13 זס 6י1 0760כערך
 לק ויכו סעולומיו S3b 6דס 5ולמ לו ים, ל"ל )טסירפעכם( חי 076 סו6 מנס סיסמי עלעסנסג
 ג( )טיכס 6ער כוס וכ3זס עפל 6יס ועעדרגמ ס76ס. 3מפונמ מי וסעכל' ס7עס כעקל, מיכתעל
 ועמסת 6דס כמעונת מעלונם זס ע5עו על לסת*ונן לו ים פ% פס י"ל י חי 6יס ימושכןעס
 סנתעלו סמולם עקכלי יור וכן , מקיינ ועוסה, מולך גונסכס פ"ס nlsbl בפיחוסו ערע3אס חי,כנעל

 מחמתת( לדיוקך  נפסותס שמסילו קע תעעט ווסעמן, סססק0 ע7 ע76 גטם נפמומסמעללות

כסטי
 Stol(~1 י ס6עתימ סטונה( 075 5ורמ עע5פס מספסיטו ונקלס " וסי, "סירס  כ5ן Ob1p עגל,

 טגלס ושחרי סתולס. פגיונית 5ת ולכ6ומ מעליון סכ3ו7 לעיגיי(ס לגלות רשותם שינס סתי,%וחת
 ומנדהה )סלכומ י(מורס סגיפימ וסוך  מעליון כנונו 6ת לסם  פלסר6וס עונעו מנת לעסם היסו5
 עגוקסו 5ת לו על*ומ ולנלי לגפרי, ריקסל פסס פני %ת לסטית ית' דימו  סיין לסודיעוי סוגסי
qb,שעירס ,לוס ויימר נעק5מ, ו6קייונכס רוסס עמס .עליסס ספלמך כי 3עקהס mm~n  לשעל  
 ]עקוס - עיר( גיי5 ליזע )נעסע6טיגוננ ענוקטן קיום 73עמי עוסכס כלוער שתיי עקוםוהנר,
 קיוס על יטעם ושפיר ויין, סו*יכ6פס סיס ל37ר, עקוס נלעיי כי עלוי מסוכן פ3ל קיט0א

 סנמורסי ספכיעי כבוד 6ת 6תר 73רך לסס לגלות ע"י([ )יסעי' עניתו 737 עקיס כעניןסענוקסי
 סיעתי סנתלק נין  וסויות(,  יגעות תכעיס ונלסון  תורס געקר6 )י(גקל*. סעיוט מנמלקכין

 עליך. כסי ונשכחי וגו' סקור על ונשכח וכער וניכר סלכומ(. 'חכעיס וכלמון פלוס נפקריכלנקרי
 סעססיר כעכחס סו6 סווקר6 , למון כי כפי, קרקס טנע"פ סנמורס 'סעעסי pSn פסוסססלכומ

Dbמחתלי סעהח 
 סעתעלעיס סטלכות 6מ ולר5ומ , למסיג יוכל סנכמני מתורס 6ת סיטכ למנין כחו 3כליסעסטיל טנע"פי שנמורס ססלכומ כל, מלנחר למוני( תחם סססיר סכסונס ממורס ככס~

 5רירס לסון %רי קר5ס ממוכר( סויומ ססס וס*ג7ומ 7נר. חקור מלכיס כנוי כי לסוכי(יתחמ
 ספסר 60י עז ושעין. מנק כקמר וס5רול סעקוער לינר דועיס יגס סכלעס לטלל כיאבייר(,
 ע"י לסעליעו מ'( )יעעי' מעוים 5ול וס עעכין עסוער, גלמי נכת ססס7לוס גלמי 0*גוייילממיל
 וסעולומ טעונא ייעתס, ול6 וגלולות ע"ח( )טס וכן 3"ע(. ,ר"מ )ע"ס סקנסס עס 73נרנניזמו

 *סר ע5עו סוי סס כי נעיגיך, זר יסי 6ל סגעלעות סקודומ SD ושנדי( 5ור .'סם וסנסמעסמינס,
 עיקל כי %רילס, קסירס עטעס , סו6 תוי( עגלם רכיל סולך ליר*יוי ס' )קוי מנעלס על0ונח
 קמולים ovb רבלי ע"י *סל כלי וסוף י"ג( )6יו3 לגלי 3ק7 ותסס כעו קדי 6ותיהן סתיסרסו
 קעור ~blk כשילו ל0עליעו, ערו5יס ס7נר על קת סס עקתעף ועוננו ללכמי יוכל 3ל יס7ו5לוליס
 )5על6יין( יחד סנוע7יס סמנרס על גס סוד OD יסעם ולוס ול0מגלות, ששפמת יוכל 3ל"לוד
 ככס נע5תס. Tnbnk1S ימד ו6גודיס . קסוליס משיומס נמולים( קוד ימליסי )קת 7נל, עללמועז
mlabcסתורי( ומודוס oye וערסול סיג פכן טי(ורס כסס 3כת 03 מעסמיל לצני כ"י עוסגיס 
 על ונקנח 5ער סנס פותו. 6מ רה5יס ופס IPWDS' לר7מ יוכל ל6 61מ גלעדי כי ועון,תע6
 קסורומ טיכס 5ף נ7עמך ולסטיגס עציי ס5רורהם וסקו7ומ ס6ג7וס 7עמ על לעפות מוכל%ור:
 ספקוסר סד3ל לעקול סטגס לך המנס 3סודומי, מפ*למי כ3ו7 ממג לעען הצור.מבנקרת כבודי בעבור : ובעל ופ63ר געסייפכים(י טיעפסטע י6ם 5ערטטעטען )ווירספ קטל מוךקטר

 )לקען כע"ס סנעלס, וסמגלומ סע5וע5ס 37ל סתסטטומ על יטעם סע3רס )למוןעלעו.

 טווי ססכיעימ סכווגס 6מ סעקר6 כלמון לסנין סעתנוכן וגס ע"ס. פכיו, על סי 3ויע3ור ו'(-5יי
 5ל סמעועס ססעוכס סכוונס' ען כעמסכתו. עולל כי ע37ל, ינץ ועחיי כעעמיק,סו*

~DID 

 סכוונס
- )6י3ערטר6נען(. לפקוס עעקוס נסעי ע5ס ועציי רעעני 3זס ודופססמגיעימ,  ונענין בנקרתי 
 וטל טס כע63ר ססולדסי סויית עקול טסות הכקלסי יחמס טענעו כ"6( )יטע" כנהסס נורעקרת
 לסכיך מכלים נעליס *גבס עליך. כפי וסכמי 6ער ס3תולס ססלכומ מעלס ועל תחוללכס.פלס
 סינכ, וטטמר סעלס לענין לעעלם פנו6ר )כפיי ס3מורס. סעעסי חלק ען ומנעלס סעטער(5מ
 וכ% כמע"ס. עס כ"ג )ויקצת מעריס כפות כענין ועופמט עומל גלמי 0תקטרומ כף נלסון יסגס
 וסקתתלוס, סמעלעומ גס כף עלס ט3סור*מ ולסיום סיד, כף ע"י סגעסס ספעסי, pSn נסנא

 פי"ג( )נס6 לנס כנעי3ר כף, %מס כנס לכן עלוס, סתרינו כל טעונומ טנלומומ, ס7נכיסו3עסרמ
 עד : עכס גטן. כלולוס עבות כמר"ג mwp על*ומ ס37רומי n9DD 301 עערר( סלוחומ, *תםכף

 כלל ירך %ס נעקר6ומ וסיעם 3ו. מעכי ספכוון 6מ ותנין לך, מוסג ס6סי' עי כבוערעברי,
 וענודת עשורם יס4 ל5 כי ארי לעיני ירדו על6 ססכיעי, כנוחי סמגלומ עסס ם6ענע qbסו6,

נ5ל



פא 5ר 5נשסות
 למס 6כתו3 כי מעכי, ע0ם יענע ל6 זים גסן - סי טויס וסניכן יקען מיסיי4 עד יעננ%
 סימור, שינגס סכווכDS 0* כ3 לעיני תי4יס wSa ולעלעתי פלימ סת60 נלסון סבכת%משכס
 פיכר %מ 6פל ע%, נגמל ופאון %ופס 0136 *עכת 0י6 ט ספניעיון' טהמ0 93וגעלתם
צ. וכל )30כח(י וכעקת לעעסס 0נ5יכיס ט1לpSn 0* % %יש ידיו 3פוני4 ונסתכ מסעיעיולטס

 מנעדרו סעוגי4קיס סטיעגיס ימעטו ולא )7%ומ(, טפחם" לישנם שאניס וססמגס תעית
eDויצל נסס( נ7לסת סטתורס ע7חם )"ג oe~ll ל6עפוי 6עמ ע'ץ סעסכיל ינאם יוכל D19S 

 ואז שלס, טכעיס עכעיס לעיניו ויופיעו יכו55ו סעקכ6 מסון ועעמטהם ספכיוניי סעכוע עועק36
% זהסיחתי "9%ש  6נ3 לעיונית, מכלית סקנס ?? תטיס ל6 6ל0 כ3 ספנמס שועל כעי: 
 וסקא?מי חסו ענוקפך לעל6ומ 6וכbS 3 טר4 י4נסעיי עין 3עכ*ית 1b~D עי *ל0 כ3נמתוג
-וגף  )6נר(36סען, עקלנן עמ03 וסכריותי בעו וף(עניעס סי(עיל ענין סברס נלסון ים ' )כי 

 א, גורך רק 0יענ נ% עלנלותס 6לס תעלועחםי עמס וגעגע pb'9 לקרקען( זייןענטסעלנע
 סדנל 6מ אכלי עמסתי גראס ירכס (9bb רק סנתורי4 ספניעי כנויי תע3ועות ל0ס יל06סל6
 0תוכ0 סגי ללזים יוכלו ל6 יללו, ל6 וסני חטו ייחסי 63 מפגיעי מוכי ע5ס 6ענס נכרכו,מעוגן
 שזוכיי 6מ ולר"מ ל"0( )נעכסות לבטוינו כועס פעלי נעלזו ועם סנעאמ: עתה0 כקפנכתג
 מגכתכ, 0תור0 עם סנע"ע מוכס סתייממות % גע3י05 כווע ממלין. סל קחת ODWS י4י-0כץ(כ*10
 סמהס חישלת יקכ 3ע יסייע וג6ע5עותי4 י07 ע3 לק כי פנע"מ, סמורים עלך נויךלסוכות
 ט*3ס כנולות פתי חס, סנכסג. מסורי( מפ6למ עפרם נס SIDD פנעאפ ספוכיי ועגלעייפגכמני

 ע"ס נתע0 יסתמכו ג'( )ילעיס ~hlpnt לסון ע3י5ת ע3 יגכי0ס וימיו ומפ3יזי קם,? נפםכס
 6לס נעקכ6ומ קטל ולסת ככלם, ומקסליס תקנטי כעיי כלס עעע( לפעים המעל קסחה0ינ03
 עיי עיני ס6ר ט לקמל סעטוי תכטיע עין סו6 קמל 3סון געלי יבעלו  וכן הפוייס, ינשוסרס
 פאן וקיסוט' פ6כ עיי 3סון 0ו6 פרעי נלסון תמגין ומס ויסגדו. ימלו ב3 נגוף ~o*nphhוקפוע
 ויחגירו וע"פ יקל. מתפלין 6ת קכ6ו נ'( )ב"ז וכעג03 תפלץ. תיגועו לעדשת ופיו עלין*טגופ
 מלוסות טנפבירת ר"ל יד, סל ותפלין ר6ס סSDD 3'1 רנותינו לעלו מלני ע0ל עריס Dbגרי
 קודות )0ס מעיוני חלק , סתולס טל מרומני וטתכסיט טכפסי עדי 6ת יסכסך 6נ7ו עג3 מט6פעאי
 פוכס סל סעעסי ס3ק 1736 וכן סעיוני( 6נכ כ6ס סל וספלין קמוט ו0ו6 6גדומ, פנקר0%משכ0
 שסול עס0 מפלס נזכות ועתם סעעסי(. 36ל יד ט3 ותפלין קסוט וידם וסייניס , סס3כות)י4ס
 כי פנכתני תולם טל וקמוט עיי 6ת גי( לקפל ו0תכפיע מקטל גמעת וסי6 סנעאפ סתוכ30טס

 וגתיקוגיס סנכתנ. מולס טל ו0קסוי טעיי גס 'SID טכסיס, סתוררן סל ופכפיע קסל'ע3לעיי
- ר6ס ופל יד ס3 תפלין פ3 קפל 3עטס פסכ6טוענו6ל  SD לנו 6ת סעסכי3 סקורת ימן ו6ס 
 לנומיע, bK~b nwS סיקרון ,ס פירום ע3 ויהנהן מחלי פכמנתי זו סנפרטס תתלוו?ביפ"כ
 סמירופיס וכל , זו פכטס נו טנ6עכס ומזען מעת למי ע6י עקטס עניט לסיות נעיגיו, טאעג6קוי4

 *14 י א%%דיןש"ל(ןני(ק%*'ש.5רא%י.

 נ6ס נפלסת ינ( ול"נ למעלס סנ6עכ עס כ3 6ער ומסנונים, 3תפ3ו,ם סבכיך ollg 03,יום
 , וע' נעגן 0' ויכי )מע0( כ6ן 6על וט"ו בנועמו, ממג ונימכ"ס שירקי עי צף 6לי 9Db*ת0
yb1לס'"( עס35 יוכעסו ל. פסל סנכ"*: נטם לעין כעאפ נתוכס, ובפוסל עוקיס( ob כן 
 עפ"תו גס סכולה וימכן )6ויקי(ויען( עעקולו וססתיכס סנזיכ0 סמא מ5ינר4 ענין פתל למקיס"
 נקרה לי(סליקו 30וס ע3 הומו ועבייין סעוליכין י(עסודד מנמל כי )נעשיתן( ויפל ס3ק5ותס
 1WD b9p1' תען עמס ובתערי תיגלע שם. עטו ויתיצב )ה( : עשי( סיג "3ח נעפ05לפקקת
 טס: לי ו%נמ לו ס6ער כעו יס', 360 עס עסס ויתענ י(רע"פ וכפי' ד0'. "העכ6 נמרסעמס
 מכסל ול6 גוף, היננו סחי כי סעס, לפגי ענוב כעו ויעגל קטון ת6עי1 63 הו. ויענר)ו(
 כי סניו, SD ס' קע ויענל 6על כקיש טעעו 6גל ענרי ססו6 להצל המטר ו6י י4תגוע0יעליו
 סיעת אין )לעג'"(; sws ממזור ויקרץ ועלת נעסגי(י קול ויענירו נקוץ סענרס IIDs%יגו

 סגלי ירס וסוי ונלסון ויענור פי' וסרנ"פ מעיעס, מסורס כי נתורם  מינם נסוקפחעתייפנת
 נספעיל. ויצנר ראל סי' ולפ" סמאריס; ליריעם יפר  ללגין וסענירו זו ספנם  נזדעמו סעניר  ניודייית נ5 סכיי גלמיו עלים סס6ל נפנים הנכונס ססיי סספגס עשנו מעליס א' b1Uk~D  ויעמו ,ית' לנורי כגוי מניו על ועלם 6פרמ, כוולס  ויכוין DDb כווכם סימניי לעי עורפל ס5וי ילסענילו
 כיולע

 ויעני
 )5על* סתנשמ לסון סו6

 , כמפיסים למצץ סטנלי לסון  ע65נו כי ' fr) 55עננ6לעע

 סע7ס סתתפסי קג6ס רוח עליו ועגל וכן נריחוי 0עתססע  עוב יתועל עונב יזר ו%נעועיכמו

ליקוצני



 לרשמהת81
 ס5%ס עסתמר, Sb כקר* ,ח? ,ו0ו6, עע3זליס. סעס 6טל 0סעוער( ,גי(, )סה6 וכן tq1Uליאצנל
 עמנלס, ו0עוקמר פמססעי סעטע5ס כנוזוי עקול לנלומ,,עעס ימ' וכסנר5ונו וססמילסי ננהוטרנס
 נףנ*. סל על ס הכי נלשן 'תחהפ 0תסטעומ, סעניט ' י4ענרס ,עסק י(י(תנלומ על יוונםוטעיל
 נעטר עוניי כל ושניל נלסון סעכוון ג"כ. חסו )6יימיכס(, ויעסו סם5תו סני ,ועל ,'פכיו עלוסרם
 שמ' ל( )מא ס" עם עעניריס כלמת' כ6ן סענלי( לסת נסרם ו6ס יוני. כל' %לס כלועלכנחהי
 6סל וחשם סונר,  סמו7עות על )על65סרעם סאער 6מכמי ללטון מאס 'נרגיסז אתיעשעומ*יס
 לעקום עעקוס סעניס סו6 סר6טון כי לסת, כפל סייע %נשי גס' ענלתסי 6מל שגויס נקלגעגלנו

 י ז0 עעכין מניו על י ויענר 9wbn גס ים" )עלם6י(רען(, ,0מויעהם למת וסמני ')יהע4ערייזט(
 ימ' מדומיו 6מ  3דעסו סטינ עסי( ועעתו עס0 פני על י(מודע יש 0ו8 'כלוע? עסי(, עלופושי
 אןפלעי נמרגוס וכן וגו'. למוס 6ל ס' ס' ורעל ניול בקול נועק פסס ספחים bwb שעשויר"ם נסלקי וכן תו'. רמוס Sb ס' ס' , סו6 קר6 לכן 6יימיכע(, וינער.  6ין  גשכטסייי רש ערשוסרלצר
 עיות עפרם טלה, )ניהור 'וכו' 6לס6 7' והער עטם 51לי מס *פל כי עמס. Sb זו קריהםססכ
 על סגשל מש ו5עמ נו, סמיונ. מפין עמוס סו7PD 6 ואמת. חסד ורב )ו( : nba) %3עפש
 נסורת סנתזן כי ככעוס, ל6 *גל נ6יכומ גחול 0א מפד ועכס עקוייגי וסו6 עם, סעפס'עס

 510 חקה נתורם טמן ססו6 עס י% 610 6ענס י(חי1ני DS' סו6 כגעול 5גל יירגש, ימן bSחטי
 יארז יפרנס DWb3 ע"כ כן רמסי ob כי יותל, עוי ומיינו מנעולי עסלס ולמ"כ ויוכנס, לגנ"ע
 סעת 6ת עפל עעעו וחמאה. ופושע pw(t) )0נרי6(: ובעת YDb1 חק7 371 תמלס 5מדלק
 ו"ו מיננו טמע06 וישו %מ מונג, חספסי לק סיס hS כצלו עריי סייוע מפסע ו6מ Ywססו5
 שמשתי נא אם )פ( ו"ו: פמעוסי 6חי ז0 כי כ"ף, כבחם וסמיעות סססמווס וי"ו כ"6ממנור
 0על5ך 3ל6 כפקעך נקלחנו cnh מסלך עוג סל6 וניקט עספטשס 3פ' ~1Wb)k סעיפך ימס טאק.

 % כמחלת כי סעופך, עס bDD"( ונו' ואל"מ הו' קס0 עס כי ססעס ויעל נקלנגו,ופסמרס
 יסלסל, 16 סערתך גקרנ סורס כניו כי ידוע כי נקרננוי נקם עכסיו עינוי גלכתך רקנקט
1&Mאנכי. הגה )י( ע": גס י% לו וטכעיח עוי, בסריו 6ין 6סר ויוג ניול 7נל עטם גיקס 
לאל

 עוגע סחס5 סינרים נכל ' כי סופר, bS 6סל 0י(גטסס קיום וסול נרים, כורם %כ, שכיי,
 מרייס וסוט ~tylbi נכל ננר5ו ל6 *פר נמליהם תעמר( עעך כל 'גג7 וףט מגרימי גקיוסעפ6"כ
 נעין עין 6פל כר"ם כל, לעין לסניי4ס ומולך כל, לעין עלייתו מורס וסככוי מעסכן עלשענן
 כפעלומ סע7נל ען עמס ז6מ עי ו6עח ע~סס ס6ותות כל ממעסו עי וגו' ועננך ונו'נרפס
 לסניטת מענן טבלך ו6ף ונו' סערכן על ס' עגן כי hSn ס' וכנור פקוחי נקוף וכע"מ הוייעמן

 סכני6יס לסני רק ימרפק, כל לחיכי ס" ל6 וגס סיס, עי bib InD~S סי' hS עע5ליסינשטמו
 סלופם וכע"ס שקלי סמלת 0י5 תו פפעיר(ס; נכל יסלסל גני כל לעיני וז"ס %ןי YbbWטנ0ס,
 וכן סלם לטון וכמלינו שפסי עכל חצעך 6ני ונפלינו פסס וכע"ס oglb. 6ל6 6לו 8יןעליסן
 י ונסלעו חסו ונו' נכל גנר6ו WS "מר גפיי כל לעיני כע"ב 6עט0, עעך כל גנ7 ימ' לו0מי3
 נל ולחס ת"ס 0', סוניה 0'י קועס ס5על עשס וע"פ נמכי*מס וחוניי נעקעי0ס למגייסי מולך01"
 וכלפ יגיעת 9rD1 תרז ילבו נעין עין כי מחסין רגמנו וע"ז וגו', נעץ עין 5טל סג% מחמן0יסס 1ל* 6מיי', 5י1 5סל וסיוגם י(נ7ולס וזפו וגלוונך, נמנילך סייכל עען, עומס 5מ *סרלעס
 03ן, סנרים פסולם סערות נלבבי תלם ומזל כ6ןי סנלימ ססוסל 6מל עספטיס כם"6 מכלתסגלים
 תכרתי. אהשריו )יג( נ )סנריה( כשלסיס למס לסיום ונענכיס וסו5י5ס ימונו על ע7חם פססוכעזם
 לש"ש ומנס 60טרהם, עף(כלסמ מזכיר. ל6 ע5נותיסס ס3ירמ על כטסזסיר )כ"נ( נעשפסיסלעעל0
 סלימחם6 57יגסו D11~ba נחפרו b"D3 לסו היייי  רטומייטו ינלו לעגלי 'Sh9b ע7מלמו נשג()עש6
 טבעו יגר %סר %ס שין ע6נותיסס לסס סי* 7ילופ0 מקדו לpb 6 י7ס 6גל עניי,ייסר%
 נכת וסוט סעעסי כך כענל. סיעפו *תל כ6ן לק מטמרות מסכרממ טס מזכיר bS טמילקלוי
 )4ג וכלבס מג7עע, ס'( )ד ונו6ממנן מכלוסון כ6ן נ6סיס ביעלו לשונות ג' כי ההצע76.

 ג'(,

 0כענ7 טילן וסל h"D, לטס עממלס *וסו סנועעיס 0*' 0ן, *טלומ עיני סגי כי ונ'ע ,מפלסת
 גס כי , מטרסת עזם , *פור גוסו %ך עממלס סגעוע 73יכיסס מלוגףס ויגס , געוע מכם5חל
 מוסמרתיו רק כ*גשכ bS שצילן גוף געועי כגר סס" *מר וסגעג7 ל736; 5ריכיס וטרמועיקרו
 נ6ן ~ow מהמ(י ע"6 )ע' תוקפותיו T~PS תאמון ועזי* סנעג7י עפעי( טיוליך וספיריתסמלץ
 גרענ, p~o תכרפ ול6 כמו וממחמסי כליון תם וכלעס, כריתר( ענינים 3י מכולל מכרומון*על

 כרחת 6ס נסוע, שי' בכנר 6מל 0געכי סלילן מוקסומ על לנד סק5י05 כייתם oh 60סרומ,עעי- למגי 6גו7 עיני בכי גיצי וכעל %סררעיס' ויעותו וכע"מ סגעוכ י(כליון ססו5 %פרימוסלי(כרימ
זחלן %" טטכה. אלהי )יז( : סריסם וחייך גססי יגופו לכך עמחל0 ורעוע 0גמויי4 ו0טסמסשגליון
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 .שנחמ
bbוסו* קןקעי לו טפין לעי למסור ויטגן עיקיו אעה nSlw ,עלסדך ועיקר וכיון 6ר5ך 
 ירך)ריך,

~ab "DWDb 6גא עקתסק ירכיכם ל( )נלכומ ילנכן 16 י*וריימ' 3נספחז כסיס 6י ניי% מלוי 5פן יר3יי% ז0ך ולל 6עי. ירנ יינ6 סך על כלל סולק פירכו ל6 ולמי" לוס( רעו ומע65 6עי לכדרגויחם ילפי י"ס נחום' )ע"י ס0ליכס %לס על להודית 5מ יפלס ניארח קר 
 ס2ן 5מל כיעס 06 כלחצר י רט"י כת"ס לך גסן 6סל סטונס סחרן על %'6 6ת ונרכתעיכמינ
 -Sbl לך כסן 5טל (bw 16 ע0וייגמ, טיכס לוקסוס גמ0לקס bS מסקרן וכיון לך, סעיוסילך

 חצכן %ע6י גר' naSD' נעשו וסו* מס, יטר6ל ככלל וסגסיס ימיי נלסון סקרוייס נתעלסימר5ל
 נפחםפת ונס יסלסל  יכלל %5ך ולרגנך י סוסמוס למולי* לך סעיוס7 שכך bDSb' דלה קלח()חולין
 הס זן, עמיהן עפקנלי סו5 ימר*ל נכלל מיסכו כל ס*הצס, לכלל כמגי( סס6רן וכיון י חייגיסרבל
 סטופר לך כתן 6סל ע4סס oa וכופל מן ס*אס 3כ% ע"פ , סקרן להרס נממלקס סל* qbמנסח
 עי qb סא3 עעסר ד3ויוי כשו( 393 כיון )קיוטץ סכסנ זול, רם"י עינינו פטור sli~s נצלונוס - נ3יוהז. מיי3מ סלמס ובין %נך, כפו לפיריי רק בינו לך עלס Dih~, לר' פט4צ סילל.על
 עיסמינ מויוי פן סעי קרקע לו ספץ 3פי נירומלפי מ7ע3אר עליו ממסינו קכקע, לום6ין

 ולכ"י עמפע לרניס לכס ילרננן כ8ג( )פקמיס ורכנן  3יר"י מלוי יזם ל וכ' , לנו נמת 5סר760פס
 ונכלל ס6ופס, לכלל נפנס וטירן לרגיס, יתספעו לכו עלס כעי סכי עסעע, לרסיס 3ין ניסירנין
aAכלעת וזס לנוי נמת *סר לפיפס לופר יוכל ע"נ קרקע לעשו לו סבין 6ף טפרט" 60יפ 

 לסיות שיך ער(פלטיי 6מי כל על גס קונכ לנו כן ילכס, ככ"י סונר סססרו וי(ירוטלעיראי,
- מטור קרקע לו כסבין לכן 6לע6יי כל' שיועיה7  נאסום סתם לל bD'DD7 לרני ומנס 
 חיינומינטיס

 יכיסית כרננן י(כ% על רק לעיוויי 6יט לך דפלם סונר ע"כ 67וריימ5י ננר(עי"
 לכן בלעטי, כל' סייגו לך לעיומי *ר5ך עלת 6פי ילרנ %6ך, 6מ 6יס י0פו7 3ל* כפי סכיסנון
 נב% מי"א וכל מכללי על מא %6ך עלמ דרגה וכפמייתי' לכננן שנס קרקע, לו 63יןפותר
 פסק ננרכא טס נס" סרטנ'א ומכס ומיינ. %6ך עלמ עליו עוהנ קלקע לו qb 1'bDיאופר(
 כייכי' כפי סכי bDDD'b ל6 ינסת"ז ינעיין לסרענ"ס הצן כפיי לירנ ליס" פפיל* נגהיפיק,ט7ל63
 נ6 לנטש תשבוט. )כא( 7ינ6: סך סרענ"ס ספליט לכן tr~s מטלינן ל6 ועקמיק* 6עי,ירנ

 לעורות 6"נ סק7ט' על עמול 7עוקיעין לטניעימ, 0גכגק סמעית נערר 0ענהס ביקור עללטולות
 ג'( )גע"ק 67ערי' לעס פנס 7כאט(; פפ"ק )וסוס טנסי מדוסי( שוס טסו* סעועל ק5ילמ עלק6

 עופל וקלילמ פספטס(ן )לפ"נ סלע3"ס וכזפ סלא, סי6 לםניעקם ססעון גסטפו קע3ודסהכיסור
 סלפ3"ס ונ"ע לכולןי 706 פועי קנע סכתו3 ס' עוע7י עילס ע"3( )3)נג0ות ילסי' סנממדמי
 , מסוטו פרץ יh~pna 6% *ין 6"כ י D13p טזפני פפכי סנמ יומס עופל קלירמ פתעי7ין()מזז
 ועכם"כ 60יס מיי עיקר ססס וק5ירס נחריסס 6מ" נסנמ מענויה לבסור פסתעי עשווגסנמ
9bg30ל6" ען מעול עעיניו %מת קוער 3'( ושניגס 6עיו ,כורך. גל יראה )כג( : עלאית 
 יעו"ם יר*סי וקריכן כסיג יר6ס מירמעי ליריותי כ6 כך לר*ומ מכ6 כדרך ירמס ירמססכ*על
 עורס טסות עקופוס וים פועל, 5י כפעל בנכין סיס סק7עוכיס מלטון פנע4 ענו*ר 0נסוכמום'.
 עדכם, ייכמונ אקו מפני עשו סנעוכר לךי ונעכר תחיך יעוך כי כעו ססועל, %ד י(עעעלעל
 נעלת לסטמפס זרום 5ין לכן גוכודעסי(, נוערל (D"DD 6"ע יג% סימא וגגות ידו סמיגס %וכן
 למטוכס 06 ים frns ספקורמ *ל *ותו למכריע כיי יר6ס, כעו ולמרסו מנו מפועל ע%ירסס
 לקרפ 5פמל6 יס סרויר( וכמג מרופס. ג"פ תעמס געלם וכע"ס יהודן, בסגי וירקך כמיגע7ל6
 ממעול, Sb לטפם סעירכו סוטריו, 6מ עלת 3ענור ילהט כפו סי ס6דע פני 6מ זטרך כלילעס
 זטרך כל ילעס כ"ג( )סעומ נעספטים 3מנירו סכסינ כפו וזס ס'י סאון מכי 6ל לכסונ לווס"
 מעסן כל 6ל % גנוי וילה מלוניי Sh % וירי כל כעו סלמון, ענסג על וזס %, 76ון מני6ל
 על לטעם  סעירכו 6מ פלס ל6 סרוקם, על % על2 יטפס נכולס ODS1t1 סעלךי ענדך Sbירכס

 ובסכיכם סעמר6ס זכיכך ויס" כעספעוי Sb יגני' וירפס סעתר5סי וססכיכס טרופם זכורךהיייי י ממועל על דכאן ילעס לפלט עסמנר לכן 6סי 3ל יכתינ יילן bvp3 זלות ab( ויססממפעל,
 פספוס לפסעע ס76ון מני 6מ זכורך כל ירמס גכתונ סעפורמ עקימ ל*סיייי וכקרקסוהיל61ס,
 לכ*ותך' נ6 סס*יון 7עמעע סטיון פני 6ל זכורך כל ירסס גכסוב סעפורס למקיימו ססכינס 6תרופס
 מצפחת  רטרי פלסונו ספכוון *תנס 1 יר06 ירסס 5ער עיי יותן, וקרינן ימן כסינ עונד'וקריכן ע3י כסיג סיערו דונעמ יכעס וקרינן k~by  יכתיב לפיפר ל" וסוס ירסס יר06 סג*עריייק6, סכי סגליית5 למון גס עינין, נסתי עעך לסחי6ופ רו% סו6 לסליות 6ף עיניו (DD' לר16מךעם
  פיסנית נזרן רטתיט כרטס סטין סייעתי סנר"6 ונסס ; יסוריי ו6ימקעו 7רסיכן וסרווייסו , ירפסכסינ
 עלסת q~ns סכ*פר סעקר6 על סו* *3ל י וכעקרם סעסרמ לדרוס ם%יכיס זכורך כל 7יכ6ס קר6על

מעקיי(



מג לרשמא
 טסות סירטון SD יל*ס ס' כייל פיוס ישפל 6טל ילודי( ס' שמא סעקוס מס 6גלסס ויקלשמעקיי(,
 וכנר 4ל5ומ, % כך שעכו נמעל כנסיגת מנ6 סמכי ועל לרפוסי כ6 טסות ככרך שערו סומלוכמיטה

 ע6סשנ י"נ 3טס ,ס מ" סוודר וכנר נע7רם. יעז"ם זכורך כל יל6ס ענין זס עקר* על %לסיכעי
 : מס סר"ן ונם7ומיי ע'ם ופלינו. כינרנו טד7י דכי יר5ס יכ*0 וסרי ד סנס7רין וע' לערכין,נמייוסיו
 *יגס יימס כי כנמי, מפן על ססמט bS סר*וי סרפנ"ןי כתג זבחי. דם חטץ על תשחפ לא)כה(
 מען, על מססופ bS ושעל ממען, על יזלוק סל6 סזליקס על לרנות סו6 מ"ל ע"י 6נל מנחיזנח

 זס מקרנן כפו וליכ עיכ. סוטי ק5ר ועקר* חפןי על יסים זנתי ים ול* כלוי ונמיי דםול*
 מזבח ע"ס זנחי יס כטס גקל6 ככס יסר6לי ניח על וססעלטס סמעלס על tD~D כססכקרש
 nDS יסי5ל rh סנ)טוו וב"ס )16 נפרנס 7ס לספון עסיס ננכולי ססו6 נלילס טכעטסוי(ריגט
 ננ5רס לס' זנם כתו זנמי טעם ויסח מעולו(, לעיכיי(ס לשות לסיות סעמקיף על סחסיססעיס
 זו כוולס מעל ומפטל ; נ'( )ע"6 עלמעס יוני וימס לע6פר וקלוג י וסריגם עלמעס פרכסמעכיכו
 ומליגת זניטת k~Sb D"D, סתות נעכי סקלנן 5מ טעת6ר לסי סו6 מקם ז3מ ו6ערתס קל46על
 רפויות מסתי סעמונפס סיעם מסך לכו למולות יטל5לי נכורי ומפלטת פחימס ועזם ע5רשילכורי
 ועדיין סמסס ישמט טל6 0'( )פממיס רז"ל לפרו זס קפקל6 וסגת ממנור. ו"ו כמקרוןזנאים עפי ירח מפס כעו פסם זנח ויסים נטלו, וקלס 6לס נעכסו nDb נרגע כי ולסיסיי לפרעיס

TWO~,ע7%ו וכגל ונסי, דם מען על מזנם ל6 כ"ג( )לעיל סקיוס עעקר* לעיוסו ול6 קיש 
 לזנימס טסיטיי נין טסנייל ולרס"פ ע"ח' ס" 6רל ם*גת גתטו' וכן סס נסייומיו נל"מ י(לנע"ז

 ידי על 06 נצ"מ, לסעית טסו6 ע5עס ססמיטס פעל על מונם ממט מס כי כממוטס,היגריס
 ל0ס ימחט ומנקל ט65ן כעו נמילס ע"י ו6ס מנקר, גן 6ת וממט סכ6ער כענין סיענים"תיכמ
 נמיכם, נמר 3עינר למס ססותר 1WbD פי לרעת טמיטמן זמו נמירמן רז"ל ס6ערו "'6(,)כעינכ
 נימת סמע פלס עולס סעניכיס 5לס כל SD גפ7נרי ויממעס כשם *לסיס פכםס ע"יו6ס
 לזועפי סמייס עפעעי געשספרת

 גנמינת סטמייי( פעל על 0נמתס וטנם זנמ מס כפנס סעומ;
 כולך 13 טיס 16 גנו0 כורך נו D'D *0 פסיסי סגי על סו6 וסענוקם 3כטמט' סע3וקםמתכלית
 3קלנכות סכ*על זנמ כל עכין ססו6 53עמי ג3ו0 ללולך מסים סממיטס על זנת סס וסוככיסייוטי
 כעו o'S~Sh לטס ג0נמיס ס%על ונס ענין מסו*  מפרוצס נגוס וים ל", מטס לנסס0גחיס
 ל6כילם 06 70יוע לקורך ס0י6 0סמיטס על טנת טס וסונמ כגעןי לעוני יזנמו לסייסייז3ח1
159bbS ,לו05 סתלעוד טסים עם לפי עעת0 עכרו, 15 וטנחו וסכןי טנם וטנק כעו סג6ס 

 עס6 ולנעלס סעומ %סם סחור דמעןלטוכיס
~1DbT 

 סיס ל6 ממפן, על סמסמ 6מ לסחוט
 Db~ בתורסי עוקדם טסו6 מי על qb סזכמ יל6 ונקרך זס לסוגי*קסטל

 על עורס זנח טעלמ

 , 61יפוכיס חלניס ומקטר סיס זריקמ וסייכו 03, טנסכיונו סילסיומ סענולומ 33תינמססתיפיי

 6לס ענפות 77וק6 לעריסוסיט
~lph 

 ס5ינכס ע3עס סממיעס 5נל to))p סי(חעז בעוד לעמות
 ל6 ותו סחעןי על לעטותם טעומל תועל סייחי נזר, כסכי( טסעמיט0 עס לפי ננהםעע3וימ
 ורפו לכן ערני  לפת היעסו אפסר וסקטרס טסזליקס 5"ל 11pb ולהעלס עמס ynD7 פוכחסיס
 ועוכח ייצען, על הסירס עלעס ססחיעס 50ף עוכח סחט  7ונלסון ספן, פל  מטתי דל6 פקרתוס
 ק5י רגע 6מר כסא ססמיטס זען סימול ויזען דסייכו ולעעלסי t1DD עיט סמען 6יקולנעי
 פקרן שפן על סמסמ וסקטלמ זריקמ סחיטת הימול צייתי עק"פ( )נפ"6 סרענ"ס וגסמיוסי
 עיימי ולעעלס טעות עמם ססעז ניקול 6פגס סעכויומי סנר כל ככללו ונימס 37למון D~tbיל6

 סל6 , ססקמ מג מקל הפסח. חג זנח : ססלפו7 כלמון מסמט יל6 פקרם ופלס( פמען)נס31
 עיכל וכל נקלי עי פענו מוחילו ל6 6מל נפקוס ע"ז וכי6זסל נוקלי עי סממם ענסליוחיל
 פזומי, גרגרתו מוכח על ינרך ~h7k כי סילון תלגועו לעס סיוט זנח ז3מ, 3סס גס נקר*1מעו7ס
 %ייריי  רלטר 13יפר דירי  ב'(  ס"ג  לפספימ  סטופור כיר  גדהוס.  ספווס פירש"י SD' 413?3101פי

 עליט יקיימו סכי 7עמפע כתריס ילין ל6  5וריייב מבולס %כני 6' מען על  3טוחט סמטרפדיית
 ויכלו ~onk כדכתיכ 6כילס גכי' כמוג 5יכו oa חגיי מלב כעו סלם כתיג ע7ל6 *עכס ילין;ילל
 ועל , לנקל ילין סל6 עזסיר, *יפורין על גס דקר* כ"ט( )עט hT1wSni ליס עטעע מנטל,5ת
 מלני כי עיילי, נמכת לסיות טחל דני"7 6נפסיס ומוקי p1m7 לקרע סנקיס סתס מערו לניומ

 עיקרי' 5נל ול5(י 7"ס מונן )ע"ס ניו"ט קלנין 6ין חול חסלני פקטילין, 5ין גלילם גסחי

 (b~p ט"ו ליל כי עכ5ן ייעיכן גרכם 6גנ זען. הנכל tDDW"  ןן bS שיירי סיער יכנומליקר*
 ס6ל 6ת גס כלקלוע ~sur כעכעו ל6 לכן סלילסי 5מר מולך כי מל6מריו מ'ו יום וכן ספחם,מג
 עקפרי 6ין נעקועות וכן קורין, נפסח י מנעי( כל גוש דורומ פקס ' פסח נסס סתות חגיעי
 תבשל לא )בו( : עספמחכ%יס 6' עליסס נעגם וכמכס סר*סון. עסו6 מעיקר 6חר סולך סכלכי

גדי



 ורשמא88
 ניע כמש נכלך 3מכ הכבנמל 6סת, 6ו עאל שנטל 6ט נין שנול *ן ניסע לשפמן יעגף.
 סכטגאי דעמ הצ'נס לעכין-"חהל0 העלקי,

 שמלט כיקי נח 4ים נמלנ ננלס נסר פ0ענםל
 עוכלי בזכיי דיש כנשם,עעפס

 לכריתות )שסאץש סבעבשס ודעם 0ג05, ליסור ני0 שלמוסף
 כק eow ינים יל6 , ננ"ס עמרם 6יסוכ גמלנ כנלס ננמכ סגין 6סמ( oi')b אוכל ייפכעסיס
 לועכ קוכן יל6 סלי % יסוקס 1bS גס י6כילס ל6ו עלים מל יל6 המת %קורי 3bSעה2ר
 57שסף לצו כותל גאל י6 י *מן טל דייך עימך נסנרש דמי ניעמס אסע גלגילהמעומל
 6מוכ הנאץ 3SD3 נמר נניב מזיע נרקיסי 6קת סוeb 6 ינין 6י א כל מ סנ05יזיקת
 ' ופגהשס יסונפ טס 0כעכ'ום לטת כי כ!קיאג( פ8ז )גי' נחכמי סרב ל6 . 6קנל )סכינסניף.
.(pD6עאי תסוס נויץ שמט תסיס ג0ע0 זסלנ לט"ממ ה( )ננכורומ מכוס עע0 נזיז סלענזס ונץ לעורר דם onbiw %וימי םכ"ן לסוי" 60 נסלנ נמכ כמע bw~ י6ף חץ0 עט% 6סת, 3י06% נעי נניס ני06%, ועותרניכעס קטול לסול מלב yb~ מכל נכ'" עמוס כשמלס וקיער 
 מיופו עיקר חסו י סד" 7סלנ 60פמ למי 6פכ ס0רפ3'ט לוער תוסק ר06%. זיקור כיר( 6יתעקום
 ופוערות וסהה' וסקלי כנלי, ענסל עיכי bS 7נףהח 6על לכן סכ"' ומי* מי6 יכלינוכש
 לעייר ז6יכ6 עמוס נעוכב וניכסס טא טפין ימוי נמורס כק 6ער bS יספכן סקריכםנסצממ
 דס*מירס ולסורחם כן' גינו פי(6עמ qb מכסלי יל1bS~ 6 רסענ6 כמני( למוי 0כ06 6יסצזעסחם
 יפפיע6 נעני ייפח ל6 נס ט6צ, קויך ויידבר געסו6. ממס כייעל לן נפקק פקכ6דסלנ
 qh נסע )ענין ניקורט, ל6 3עח2ריס רק קר6 עיינן ל6 ויסקס %יל0 יעונין לסרענשסלח
 כי מלחי נגמול ככעס 6יקוכ 60 ועוי מנפל. ל6 עסוס עליס ומיינ קכ6 קתסמפי כנלסבנפר
 8ץנ( נף 4ייין לעלו פ*. ע4 פי צר לך כתב )כז( גנשס: %לס תורי( *סיס בפול יכךרק
 6עך סרנו סזגרט עמ"י כי %* פס מנעל ינכש נסכיל bSb ימכ% עם נכיס סקנ"ס ככסל6

 ekw-, סינכיס לעען נמורס סקנסס כמג ל6 נס( )ס' מכסאם עדרפ ולמון יטי6לי 3861רא2
bS16ל6 0דנרי נגלל ול6 60ל0, ס7נליס נעבור SD ,וסשטק וכויי פס פנעל פתם חסו סי 

 גושם וסרס, בכלל נ7כסמ ר(מורס כי ליעמסגעקל6
~bD1 

 טנעל ניבל ע%י0 וססכמס עיומי "'ג
 כעוס כי שקלסי סיכליס 6מ לכמו3 )ך עסקתי לכן יחזיקסן סנכת3 יגריס סזככון 55 6םפס
 (W"D פנגתג שלס עי כש6 לנך על וכמם סיעלס 61"6 נכית, 6תך כרמי פנע"ע ינכיספעל

 מנעלס מכעס 68על כי י עשקו על וסחבתו קפס יגל ניפול פכין ירא פי למון מ המכןרסץ6(;
 פע8וןי WS המיס כל כ"ס( )יסזק6ל כעו פתוס, כקרפ ססכיעימ סכומיי סכל ינה bSDומנקמל

 ועפוכס גלוי שמפשל סכין כלף סדנליס, ופמועיס משעש כי "'3(י ניני% ס7נריס סחוסוכן
 פיר סצחש0 סו6 הצקתם סנעלס 9wbn וי(ע63ר עלסניכסי ונימס כעלס סו6 6נללכל

~DD כע% ולא יסכיעיומוי סנמצו עס כל לסגיי מיוכלו עד 775י מגל סקתוסלכלי PDS OD ל% 
 60לס 70נכיס ש"פ לו ונגד ונף ולעולימכו לכו ~DHk ס6ל S1bD נוזו ייירא, עמוסכיע6שכיס
Tpn)פל כמו וענין עקק סויימו על ועלס מתמוי גי6וכ בולך יי %ין סתעגו כא' ז'(ן ע"ג 
 ליפמו 6פל כפ" ]פשפ כעערע*מענז( ווירעע 7קעל )ערקל5רוננ כ"ג( )עססטיס מסע 7נרכל
 ועמהן יה( )פופס"ס 6עכ לעספע זנב יסל6'עעך כי געגעי וזע י סל5"ס[ D"D1 קבר עקכ06א
 נמלם ססיס סיני ניעת 610 פי מתלם י יוכוך 6פל סמורי( D~D תף לך יעקץ 6סר on)Toמץפ

 היף )כה( פנכמנ: סקוריי לנקל לנו 0עקוכט פס סנעל ממוכר( ו0י6 , סיישס וכעלסועכוסס
 כן ליעל לטיי סיר( ויוסר כי(כ עס0 ויעי עססייס גטשס כע"פ ~bX 6ער ע7ל6 הי. עםושם

 , טס ל0חהע טנ6 כ"ל %ן , פ18 לעיל 0ווככ נמל פעליימו וסוימוי עליימו נין סרנםמדספפיק
 ז0 פורפ ועיקב פסי 6ותיומ ממי לכסשפ מלפס עיקכ מען ומס נמעיד פס כי 6101. סיסיענין
 סני טימץ6( ענעלי סנטתי )כש יסנס גפם נגל כי )נמקע( מנ7נל מכופני 0מע*ומ עלסצמ

 י(עעעיי טעות עלס עין ו0א גמעי מע5ימ 60' 7נלו טל ועעיימו מכונסו סנרים ויסתחרמפ5יומ
 ססזק פענס 4סס עץ וסוך לוסמ סע5ימ וסנ' 0ונקע6כן( עעס נסם ונוסן סגעס סלקיועסני
 ששל עץ ונחום' פס, גקל6 סוס ברומני ~w)a ג"סע( )ססיריטוס' וסגועמו קעעו סיומונגסס

 פעם 0נקך6 עפפול לסמיפעי טנגסס סרוסגי רתח לסור6מ גמעי( גפס OD עענו ננכסי(6עכמ"'ו
 ספענתי לסוכ5מ09עין י פען סען מס 60ענס14 מ6כ נחן נמוס' פט פסרם ננגס צן חי0. נסם16

 5מ 0עפ6 )געלפעגז5פע( וסני7יסיר(7קיסי סעימכיס "SS)ר(עעל6
.. 

 טננפס, ר(כומני יי0סע5ימ
 י גטקעס ר(מכועס וסנלי5וו2 ססיח2 שמס ונומן סדקים וסני7יס סעיתכיס 6מ ספפרנק מעץוש6
 6ין כי זס עענין סו6 ינל סל פעו על ייעוררי פס עלס וכן עעעל. 6ל01 סלק לוסנימכסעס עוי לו פיט סלדם עליי(ן אל נסי עסומפיס ו%עסש וסנעיס ס760ס סגסעיפ טכמעסומא
 סמעלימ קץ על ס7נל גרען רקענעו

 ויריקה-.
 דנכיס )ע"מ ל6סליס וספעל0 מיעס נו סעיפו

כמכיס



פר לה לדטפנת
 למץ טסות טס, תלת מרומני י(תפ5יס על ס0וכח חס כי יצריו, על למוסיף הע טס(יסמם

 יעלס bS כקמרון סיסת עי סגטס *ת ושקר,ס 0נמכתס פס חימי6 נעלי כי וסלי6סיסטחצתעות
 זם עלס סו6 תס  nD7S 6נל סעמ' 16 מרפי DSn 16 bn1D 16' דגל טסו6 י(*ייעס ט"36ייויי(ס

 nbw מס פן r'DS1 qDDPW סו6. עם ייעו ל6 כי ועמסל5יס, תסמועעיס טס ונטתן, ושמרףייעל"
 נמס נל6מימ' לים )עתים ע4סןי עטתופעומ מסנכיות d'D מפיס אקר% רגומינו לפתרולעיס,
 לי ויסי כתו )ס6נען( 0ינל קנין על וימי, וכעס כחן. nbD" טס עלס יסא סעכין המסמפיס(
 הג' פיט לעכענססט46 ס6טסע )על ס' עס סיס וקיופו 'חיומו ס'. עס סס הסי ולעססורי
 טת. סיס שמכיניי עזיו *וכל סיס עדין ר3ותיכו וכת"ס געגייסטערט(. 3עזפעלט, וו6ר עי4יעי'
 6כל bS לותר 0ל6וי ען סיס כי וסתי(, %ל טפל ותיס לחס ססעומ קביעת נכון על י%זנוי(
 לותניום %יל0 סס (DSD מנכלל 9Db 36ל %0כליס, יגרים מ6ר גס SISDS מיסי ממס ל6פס
 ועסכיס געסר( י וכיסו "'ג י18 תהם נקמלי )עטם סגסעי וסתים סלמס ל6 *תליו 6תרמפיל

 סמס. סורי( סל תיעי' 6נל סתם ל6 ועיס 5כל תורס סל עלמעס Stb bh ל6 למסלמתעלס,
 וסוף ' סס וסיס ססלס 6לי עלס ונסם 6ל ס' ויקמר ע"פ ע"ג( יג"ו )מס"מ 7יסנ"י פכילמ*עיץ
 פמעשק מסיס יצחקק ענין 3זס סכסונ טיוישנו יתכן ויוסר וע"ז. סינרים לסווך וים נסלל,ענין
 נם חצחנרמ סגספי עעיס עומלם ו6מ פ3סמנוד7ומ טסק 5ין כי k~Sb, *לגעש ותן נעמךפסס
,urb, עליוכחם רוחניות ממנחם סס לו פנמגלו mbSt)) 6לקייס קיוסיס יתלש , 3"ס 3ל06"0 יקר ' 
 הכתא האגסי עעס0 עניני ס', כנה mw תעומס י(כור6יס, עליוגיס 5נ6וס עגלן awחת

 סענה לסגין 0תולס עניעיות עעקי קתלי סס לו ושנלו 0עניעי, וי(רכגתס "P)PSDkסרוחגיוון
 ס0סמועס ספק 6ין , כקלס ונם6יס ננוכש נענהיס מיונקת עמס3מו ני(יוס 0גס תנלימסי עדע%מ"
 יחיל 67וריית6, 7מכעמ6 ענועין ני(סנת נגעסו עתע5ס מסיס ויותר 60ל0, סכסל6ומ עלנלט
 סנסל6ס 0סמועתותו על סני( סמורם, הכעת פלי6ומ פנימיות גמניעי לסתסל6 ססמועתוח לוכתוקף
 )על י 6לקייס עגיניס עס ותמפל6 עסמותס תמס מסיס כלותר ה'. עס ושם וירל 6ס"כ.0ז*ת
 bb'. ס. וימן על י'( ט' )עקב פכסגמי תס ע" 7יכנען(, נשטטליכען עיט סערוו6ונ7עלוטקסיללוחכר
 רמומו מסרי מסוה. פגיו ע4 ויתן )לנ( : מפיס נתפח כעזם ומלידס ססמאעות למון ססעלת
 למען רגם עולם כלנס לתקוע ככוגט קני( תיןיס 11 גלנו 6עי מניו קרון עמני עעגו נגיפיוכי

1DWD'6ך מניי ס7למ 3?6ומס מיתמעלו עס גסניל נעלס נס טימרסס מ6לפזס, עי( וילעיו 
o)Bb06 ויחזור 13 יורגלו ככל סוס סלופן על ילדוני סעס ונכל עס סכל נ0מתיס כן זס יסיט 
 יצכנ7מ לכווני( ות6נ7 עפנו  פור יתפעלו ול6 רוסס סוס גייס עוי יעמס ול5 ליגע ס7נלליחס

 hb לעען פסיסי ע"מ נמן לכן סלעית, תוזק בלנס לפקחם לסם סירפד סע5עי י(מועלסויסוריו
 לסכיי(ס ניבדלותו 15 סנ5טוס, תס ו%וומס O7DSS הלייחס קרעו נותן רק נתפידומ מניו קלוןיריו
 למעול ללעוג לנ ויסיעו עלי0ס ל3ם עורה ויסה מיס כ37ב עעס נכל עענו יתעעלו סייסנקיתן
 נר06 סיסי רמוי סלינו יקר 737 סנונזין כמו סכיו על סעסוס ססינ מירס 3ספר7 6עגסולעסוים,

 וו SD "סו )יי פו71 עלוסמ נ"סנק,תעפ DS~ "1 57 גרניט. אלה 0ן(למ
 נוערו , כולס 6ת כ6ן לי(ס ומלט נעמכן, סיו 60ל0 סע%כומ % כי ,4כיפ6(

 סל6 כך 6מל וסזסירס 6ותסי לעמות ענויתו ולכל ולכליו לפסכן ססייכיס ס7נריס 6לסהלייחס
 והער ע'(, S17a כלל מ' נמנם )וע' תל6כות ל"צ כל על ע"פ סז0ירס סרי נטנמ, כפלסיעסו
 י עומס 07bD ממעמיס כל כולל עגויס תל6כס, פלס ונין ענוים תלם כין מניל ים כי חצרג"ו
 , יבל עמקן ול6 3וועססו דבל )וסנס הינו גס ומכעס, ליייעס סע5טרך עכין נעעססו 6יןאפ"
 י לסלניטו , מתרסן לניס רנו 6חר כליס למוליך לעקוסי עעקוס לרון הנניס, עסקות לפ6מכפו

 %יי וכל ענגתי(, וססס ענד, ססרסס מעלם ענין חסו ע73, עעסס סירס סללו תתעטיסהסו%
 נופל עליכם סס ומין , כ"ק נכל 6ליסס אתוך יע65 ול6 פל6כסי טס עלייתי ימול ל6ס37מס
6%SD סומי סתיום ייי ועל טסיו, עפם נפעססו %מס ושמנס סטנעיס נעניכיס ד3ל 0עת7פ 
~wc*ppD ,0א מעולס לייסונ מקון 3פעססו וכסיס , יטנהי מפיד י טי0לוט סן סי3נס מן סיגל 

 3עעטס 0כטועיס 0י3ליס כל כוללם על*כס פלס ולכן יעססי כלי ו63יוס 'זען נ6יזסויילעס לעוי ים תלעיס וכל סן, תל6כומ כולס לצגות תכת על מורט לכמו3 עגת על מומק ולכןמלמכס,
 סן ס6יעס ענויומ כלל כתו לעמומי 6ל0יס 673 6סר ולמקונו סוס סעולס לייטוג3ליסימ
 6ין כי כלוס עסס bS יתלאמו ממקלקל ופי תעס0וי ת5למ ופז 6לס ססככוס כפי לעטופר,ייס וכריך ידוע ותגסג ידוע זתן מאס י3ר לכל סכין סס"י כי וכיוקעי וטזריע0 סתכימסתל6כותי
 מבוריס, 0תקלקלין וכל מבטנתי t)bSn 6ל6 תוריי bS mpb *רז"ל לכן 0עולסי תקוןעתנו

ויון*

----- -  --- 



 4השמא84
 פאר , ע3חןמ )D11hSD 6 כקר6יס סיעים בססם טעט0 5)0יס מעסך כ) ט כחי עשי חסהי*
 גיוס )עשת רנו לסריס כולס סע)6כות 6)0 ורכן ע)6כמו, עכ) סגת נו כי ע)5כתזי עב)כת"ג
 גיוס מפגור bS %יכו bS כי מעניות, לחיכו 6סל bS1 ערס, כ) תעמס )6 סזסיל כיסמנתי
 נסכת SD~5 טעומל עזus 0 הע6 עסיסן, 0זסילט ט)* DS~ פנויה, נו תפטם bb *1סמנמי
 כסקס קרסו % מפיל dpn יסנין כתימו ע) תומס ו)60ת ועטקיס 6וכ)יס וכעקותסולחנות
 טעונן ~DS* ויורם עם) טסן מע"ס וכיורתי )גיס וזנית סיום כ) )לון עותל וכן טית; alw%יך
 כ"מ וסזתע ט6% כ) כמולט וככן 0ע)%סי וו)מ סע3וייי פסיימ *קב )6 01סשי פנחץתי6)6

 מעטם קעי ספגם 5מ ח% כנב ועוכל עע) א בב) ybD פין ו6ף גטגת, 6ותומ מתיוסכותג
 מקריס קרמן ע%, לנוס ס%ס קטלך בל6מימ נעעסס סם"י סי(כין סמפסיס כ) וסכייע)6כס;
 כעו ונגניו, כליו %ורך סמן נע)%ומ מכוייס וק5תס עיקלו, )%לך טסן ונ5עחיס נמאיס63יפס
 מן וטלו י וכיו65 תבכין ע)6כת כפו יירמו )%רך וקרתן וכיתם, ורוגע סומל וסוסנ קלסעירכת
psכ)) 3ס' סטכוייס מ") סקריו עריכות חות ,SW1 6סח סנסכעת ס)עאכ! ע"ד ק3לתס וסו% 
 וכ)ו)ומ מעיור סן כזכרו ס)* טומן כי נ%י6מי טסן י(ר3חbiw 2(t1 כ) ז0 נעסמלכלודז'
DUb),ט) נתקונו %ויכיס ענעיס דגלים וכחס 0ל)ו OSID נעכיניסן סעעעיק מינין כתו וייסוגוי , 

 ססח1צמף( 6מר פ)6כס 6יככס 60יס סכרת כפי כי כ6סלוכף(, מכויס וככן )לסוס, ערסלם סעו5י6זולתי
 qb D'b ע5עו גלסא 16 )לי" פלי("י סעם6 סויות ספלי 10*י 0עותריס ס7גריס עכל)פגעו
 אטע עכט'י 5טת onb 6מ" 0ק~ס 0עחע 01ז%ת ככוס, נבן 5יז ל3 וסעט6 ע% גדו)ססספיל
%'7 DIWh כא' ומקונו סע5י*ות נענע עעט0 סכוי זס נענין תרן כלתי פריס סייג שרפיי 
 סן פס ספכויח סכ) סןי על6כס כ) לה2 נב)) כולן כי עקרך, עשן נגע' סריך bSע)%ח2 ולאי לעתני סכי ומסוס יססב, ע)6כ0 כפוסס )רטח2 ערסות טספו5י6 סי6 פלך סנפת6%

 63וליא6 כתיוק סיכי סוקס fD) )טגת פלכינן ואס חרטות, עלטות סו65ס )נדע)5כומי

 וסיכת עעסס קנינו סכך )סכויי געי ו)6 על%ומי )ט6ל מחיוג )ענין וסת7עn~pb 0טסי*
 יידן ומנ6 לקלומסי ממטל )6 על6כס עיסו עיתי(, עריס וסיינין 6טור0 0י6 מנס סקנ)כוי6פאנ

 קו) ויפנינו סגלגל עקריי, קלפטס ססמולס ע5יט ועסני סי06, ונכלכן קתכי פא ע)%טמ%
 גרוע  7ע)*כי4 )ועל וסומכו גקוגי', סם יאוכן )נפ4 ס0וקסו עם מקטם )6 )ותו חףנעפנס
 ויגס , ע63כס קמא עעסס סכעמ כ3 י ססעיס סססמ סעעסיס טכ) ע"ס לנו וע6 פ"ם(.טיפ

 ע)6כי(, מא %עו סעפסס כי טצ, עגהס סי* וסעעיס )ג7י(ז ע)6כס O'nDD bipnטעל6כס
 ספ)%ח2 סכ) תלעס )תכין וכסת63 )פסות0, )ל3ו עוני %" 0ע)*כס ז6מ )עסומ סכיוכסייס
 געטכסיכוססכויוים

~DDb 
 י 3י(ן וכיון* 3סככ כותב SD3W 15 או טומי( י פ3ויס קמולת כפטים פיסיו

 א ה4ן t"SD 3לסהות ס6סוי ופיקד bSn(t, 6יננס %מס טסס06% )לטחני ערסות עסייס)73
 5י5ס נס .זס ובכלל ע)6כ0, כ) תעטס ל6 כמוה נסבת עשכ )זורמו, 0760 נו פיענוח ס7בריסזון

 עסיס עורכת כ) %על ו3עוע7יס ז ואעכס קרי' ירמווכ6 וגו' עמס ויזו ען כיעמיק )רסומערסומ
~D"Sיהע, ואוטס ערוג טפין קיי") וסכי ענויי(, ט6יננ0 )רטומ, ערטות ס5%ס ז0 גכ)) וטין( 
 ככימות( )3תלעוי *ערו ויפי( בכ)), רסויומ וצינזור ע)*כי(' כ) ל"ת כתער סכסוריס גידם6נ)

 טופל גתקיעמ ותנמך סו6, גיות6 ירסלס 0* סכמוריסי )יום ו06%0 פרונ 6ין ט6פר רפלססץי
 פמוי )ריס הינטל %) לתרת 16 ו)מקועי )גגן )רנו סעונ7 ענויומ, סיסיו *פסד ספמורס"מ
 עון64 סטוסל כי י סינעייס סיגרים במקון 7נל מעומס ס7נריס ען ס6ינן )סי , ע)6כ0 צינו6נל

 יתק)קי ס)* פונפ ויחויהקי
 ע% )שם ענוים ע)6כמ כ) כ"ט( )כ"ס צפרו ויפי( בתנורי ממת

 bS 1nDD עבורם כ) %מל *)1 יתועל ע)5כ0, אית מכעס אסא סמם ורייימ טוסלמקיפם
 , מכעס bSb ע)6כס ס6יכס 5לו ע6ו ענויר( ע)6כמ כ) סנדלר ופכסיו 6קוריסי oa 0(6סיו

 )אפ כלגייס ע)6כיי מבסס כת63ל יגה( פ)6כ0. עפסס ניחס וצין רייס עפסס וקעי מייס)עד
ntbSnפוייס עריכת כ) כצער וגעועדיס )מסותי עלמות סו5*ס לגי מכעיסי סמנו ותו)יומיסן 

 ענשין ס)) וקנית בני5ס י6ערינן גב ע) ו6ף ן טוב )יוס וסו65ס עלוב סגין אפי מעסיי)6
 ממורר( יפן 7עספע , p15S ס)* נעי סארי( %ולך 06510 מסומרי( עמוך עעעס ס)ו)נ6ת

שקורריי
 ע)%ת כ) טכ6מל )פי , )עדים %ו סכמו3 עטעס (DD 3*וכ) עותרם e~b51DD בומים 60

 )געכי עומלם 0מול0 7ען סילם ולם'" כמסי S)1b %ורך סומרו % ושייגס כתינס bW7ענויסי
 וסנעל0 סססו%ס סלעבשס, כתג ובן 6נניסי סועות ע7נכיסס 6סיו טרמם ופטום ד3רנכל
 עכל)ע6ו

 6'צ %ורך 06510 ואוסריי 0* סוו"ע וכתב וכו', סמוך ופטעס יונ גיוס על*כות )אי
 )5 עיכתינ וסנערס ועסקיי' 53וכ) סוqb 6 סס%"ס )סי Yb )זוכך אריגם כסיביי הומכוול6

 סו5*0 גס ג%יob 5 כונ וע0 ע"מ. וגומלי עוג ניוס 60 *תור גטנמ סמנתן ניוס וגףמגערו



8ה להשמת
 עטדס, על*כמ עכל כוח ס6%ס געי סכי מנערו יל6 עקלם סנעלר( טט5י6 נעו סנתונען

 5כיל0 שרך ולירכי תמתוג, ען סותלו מתימן ומגעלי( ר65%ס hlh ישנוני שילוו ג5סרךול*
 ניתעטו

~bg 
 כסטי %3כל לק סו65ס ר(מיל ל* סכמונ oe 3עסוךי 6לA'SD 6' ול6 סלל לניס

 עכמינס ע60 ת%י6 ל6 נילתיס עקלם סל פסופו ימיסג וכן יגר. לכל מותרס טטומלס חוך16
 וכמילו ס6סוייס אליגס כתירי( כצו bS כפם סוכל לסרך 7סאכו , פלי פוג גיוס ס6 ססנמ,פיוס
 844 )ג( ר3ח2ינו: ק3למ *עונם על 3פטען עעייות סעקכ6ות למהות סני( כמם; 6הללקורך
 נס 6ם יגעיו סל* S11b 'DD1 על6כת גס 303מ לחול ה6י סזס ישתות ענין איש.תבערו
 נו התוטס שער ס% עפי כן  לויר וסואן ע6כל, כל אורך ס6ם כי נמל' ולנוע למסלאפות
 6ססל רסיס ממס "whS וקער clhSn כל  תפסס bS  סד3רופ הפטרה שיי  כשטר "hS~כל

 כסם סוכל תקן על6כס תעמס ל5 סערות נסג שעל כן כי , כסם מוכל nlbiw שלל עןמנו5י6
 )עכילת6( גע7רם ע65מי זם וכלמון גו, טסיי גמם סוכל ס6ף נסירום כ6ן ייטיל לכןנכללוי
 ויקטל *ועל סטוץ DS' נצער לעס סטנת, גיוס חוסנותיכם נכל Db תנערו ל6 תועל נמןרני
 לעס קבה חס סמנת. גיוס עוסגומיכס. נכל 6ס תבעלו ל6 ליעל תלעו7 , נטנמ  ע7הסיעמום ססעין 6ת לו למענין סנר 6מ לו לי(יליק רם5י יס6 *גי טועע יסלסל נכי ע7מ כל 6מממס

 סל6 לוער כסן רגי וללי, סר6טון, *יסיר נכלל לנוסו סכ6ס סמן סללו על6כוס סיו סל*סימכנו
 ו*מ קפו מקמו קטי Db לידס שעל טכגר כפם *וכל %כי ו60ל ונמול מפיס למסוד סכמוננ6
 לנוף לסכ5ס 5% שסיס הקנס נרסס מצם סריס עלוקות כל עז"ן *גל , גמלו מגמלו5מל
 5יפמ נסס כי ס3י6 סע7ומי גירורי סעכילם* )וכפירום )רעיתן(. רוכל לעקור *ם מכערול6 נטעי לכן סם3תי עעוכג זס כי עותלומ יסית נתעין נוסו כל וכמינם הציוריי סנל סזלקסכנון
 על6 על עעיו רנותיכו וימס טס(. פיין סנזכלמ, סעכילם6 למון ננוסס סלכם למהום%ק

 נין כוסגמ סנוף וסוגת סומי סגוף D31D מנס עכרי ר( )ינעומ ויערו יילןי זקרךעוסנומיכס
 עוסנוסיכס נכל כ'( )מנת רנת 5על לכן לין לער( כח 67על עומנוון לסלן נמאס ניןגצן
 *יגריס 3עק7ס ענעיל 6סס 6נל ע3עיל 6תי( 6י עוםנח2יכס 3כל ום7ליס ~onrt לעמרי6תי

 ולהסעיר לסמום לו עומר וסולכין, כטלסין ומס 0עזנמ נ3י על גמול סימולן ס3מ על3 סלומהליס
 אסרת עערכס לעסויה 16 לסעלווS~b 2 סלסןי ע5ונס עעלכס 63ותס 303ת 6ט 3סן ולסוע*ף3סן
 עתחעעיס ססכסניס ג7ולס לטכס )לרמ"י( וסוך סעוקיי ניס געיורמ ענעיר *תס "3ל YD)D"חס 6י עום3ה2יכס 3כל 5ער וריס סס(ז ונמוכף רמ83ן נסי7וסי )ע"מ *סול מול לסל ע5עונסני
 )גסיכס ולכע83ס , געזלס סיס %מת פל ימסיס סעסלכיס עפכי מעה, יצסקס *ם נעיורסמס

 ס6ם פי על n~rto qb7' לאלך 6ם עעכי( ליעול סיס מעונך 3ימ עזורת נם3ת( סססעסנס
 וכתלו אמס(. י"ס 3' פיו )יוע6 3תו0' ר"ח סירם וכן סייייוס, ען לס3י6 עלוס אכעיס עןילים
 3עיולמ ס6ם להתעיל תותל לסילם"י ולכן 3ס3ס, לסנפיר יכול סעזנפ לורך ססו6 פלסימסי
 עשי. עומנח2יכס, נייר קלינן ל6 סו6 דכעזלס כיון סעזגמ, לקורך ם*יכו ג3 על 6ף סעוקילית
 עותר סעי דללם  רסנת, סס כסכיי סל3 לדגרי ג7ולס bnD~p יחס 5לו יתכוון כנלי מ)וזע
 פכות 3עוק7 נין יוס' ע3עוי oDInDS כשם 06 ישוקע 3גית עיולי4 3ס3ס לעמות רועלסען

 סערתי על ננקר ננקר טעיליקץ סעערכס ע5י בעיקר 7וק1hS1 6 לסרעלש, סעעלכסשולך
qbSD- 39 ל"ו גופייףן יעמס גp'D כממעול לעטומן *פסל וסיס קלכן עכסירי 6ל6 ס0 יקרנן 
 6ל6 נסנמ, Dh" מעיז סוקס מעיי 6ם 15( )ס' כמניס גחוכם כישמם מנתי יחי סכיפסילו
"Dhי(ע5וס עיקר ס5ינס סעוק7 גיח ע7ולמ bib סעעלכס ע5י עענס לס7ליע כדי עוכנמ ססיתס 
 לפילפא' לי(תמעס סכיציס צולך פסיק נירוקי וכן טעזנסי שוכך פסוס כיון %שי סגת רומסנעי
 )ככעמנ" עעייס מולי קכנת ליבי 3*יס סכסניס סיס סע7ורס 37זולמ כיון ימאיס ען סלי לל"סנעי

 פגת, קוים סע7ור1( עסקו ל* *וכת ייי על 06 לכן מעיי( לסתרפ5ומ לחיכים מסיו7סקליסי
 יום ע3עה עכ"ס , עילתכן 6ל6 סקול ופינו עומל סתולס יען וכיון גם3ת. לעמותיי( לל"סעומל
 67וריי' פיקת חסם יליכ6 כיון יחמרו, עע* נזריכן ול* סעוקי נימ גע7ורת סלט *ת לס*מיזעותל
 יעילמ6 ילקוסע4 כיון נעיי נתנת 6פ" סכי 5י עלי' יל8מ bnt~nbS ריש סחם ל6 ועס'שגנן,
 טמהע' עדיתי 6לס יקריו פיזק סל6 פכ"י סרג על סתיעיי וען עישורי". יעורר 57לח ל"מסוגל
 נעיורמ ענעיכ 6תס S)b ירא b9W'W יסך 3פסיעאי טכמ3 כ6ן כסר*אס יל6 זס וכלמיוערי
 סעורך 3נימ ושפקין ס5עלו יתכעס מסלי כעלעל bSb bn)nph געורת סרטי( פינס סעוק3,7ים
 סר3 געטך ונחליו 63ורך, י3ליו עגם י פמסטן 7ל6חר גזכם ונטוס 6ל5 6יגי4 עלולות נפטרול6
 6מס *3ל 7עוסנומיכס ירמר4 סך עקועות נכעס י(012' טכתט  קנס עוד וסוםיף לורךיננס
 תגל 1W1S כווכמס יעילח6 ילקוסע6 זפי למון נקעו סיפפ' 6ג3 סעוקיי נק2 נעצמהע3עיל

5מס



 4השפצתש8
onh1סכתה ער4 פל שתסלח שנסיף ופזמם. 6צמס העקדם ענע ta~rk1 יעכעיר  qb tDSD3 607 

 ע"פ ל6, במנת 6נל דעסעע ממיכסי עם סעוקר 3"ם D1VWS סיור bb הי6סיזין מנןנשחצ"2ץ
 נטמר נס סנטי וספיר , כפושע גרה?ס סתוס' ינכי ו4הס נלעט. טמוס' זככי חשהסטם*הך
 ירמס סי6 דכשס וירמיה משהקדי 3ית כידחהם ענעיל 6מס 36ל זעופגחמיכס רמם דכי*שאףשית
 % מפטם ל6 נפעל כ3ל וסלט , 4על פיעוי עף( Db תנעלו ל6 ו'( )יניות צערו V~D1נידרס(.
 י066 לנן על6טס, סלוע גל סשסס עי נשנס חא3 60יכו מפער סל6 ווצ6 63' 6סלפתן ללשי reebln 6% כל תעסי ל6 נכלל מסוק צריך 1D1aS WS' *66מ, לילק 6הי לצשלוקט,
 6סת 33ת עלילות rn)b סכנם נחנת סעו0ס חצים נס'ש, עליי( לס"ס למלק מכלל עןהנעכר
 דלייין י55ת 1bSS כמגי מלכס )ועין 3סאפ. אלעיס עלאית כל על תעלת חיית 6טי03שלס
 פנגח2 כסלל סרעניס כעשה חע6ת, שגגתו ועל ככת וזוכו SD וסיימן על%ס 6נ סי06נעכ0
Ptm.)יירשן סל6 יין לגיח היסרס סי6 עוטנומיכס 3כל 6ם מרעלו יל6 מס יעם עוי רטנם 
 ולסלן ובסנוסיגס נכל %על %ן תעלו יין, ניח עימום לס6כ וס"ס מלימיי, פנמחיינ יי3פ3ת
 עובטת עם עופ3ותיסס, נכל ליולוסיכס עספע לחקת לכס 6לס וסיו נתעל כאס( לשם)עוועי

~whOדן נגיח לסח qb חצלכיס, 0כ*ס כייניס 0ספוגיס, ע5ג עלוס על יס3 סלם יסעם סל3ט מ וססאגץס,סלאמס העי עקש לערן עו30חם ספירסו גר6ס זץ. נגיס כ6ן ההמצר עוסנוים 
 לכסס יסכת קכ'צ( )ססליס לעסנה (rnbp יפנו סעס כי כ"ת( )יפעיס סעססס פל לועגפעו
 נקלס 6מס תפלס 0ס בקלגס כעו ונפריא, פללם 0נוסנמ שככי י( בע"כ W3DV בנכי עעימחצך געסי נפיצים נהצ *ש להט ר% כ'ש( )ילעיס יופג 6יפ לך טיס % רם( )סס היקהופע
 נפיס כל כי היפלי שער לחיות סנמעא 13 צערו חתי גני נתוך יופג ועמכק סמוניי.%הן
 על 40אץ זס, ענין על הדס ימיותיי ולמע סעייכס, 3מיקע לפפעקק י4סיו3 נתעל פיוושהפל
 קכס על* נאצהס, זס קניי bsn 60כן, סל ניעוני4 נקי6יס פיסיו לשו( )ויטלמ סכלן יורמיטוויי
 %על ככפה עמוקכם מקינם עדיכם ופל ח2ינךנרי, עריכי( סל כימיני( 0עוסקיס וניקון יסוגpns ל* וספמנס סקיעס מסך מסא יפינחס ט סדיק 6ין סאן, יופני למק כל וכן לנפכשיא
 סעסתיליס ו00ופעיס, שריימס וועד עשת על עופנ מס יםשס וספיר מס3. ע6 עלסם6יו
 לכעסו, 6ים נין לספוע , עלס סל תקונו טייס ושילשתעדו

 , תלם על סתהס עספסי ולמפעיי
 6מ שנפקת לטת ומנס געריכטק"סיעען(. בתערן )6ין יין, מנית סו6 עוסנוו1כס פנל בעלולק

~naw
 עשן ליעלע מנען סיסמי 06 עוררות כש6 בירכו ולכסל, ליטאי למעם ספס0 נעלש

 י ענעי חום 3סס 6סר אלסטר גסלותי*ם חלקים כטניס ען נכל כי מען, 6מ שמהפסשלזנח
 ומצפו יתכככו סגפלותייס סספלקיס עד נו סעעעכיס עיעוך עא 6מ ולייסל0ע, לסמ3על קליםומס
 סעי ירוי גן ייי ועל 6ס,לל0נ

 6סל ענסת' ט ס% י4תזנקח2 קח על 16 ומנעלס, לסכיסס
 תעש א עט זס הצמ%ייס חהנו 6ת עין 6% כי יגען פנמניס סע3עי ס6ס יסעוכר ייועל

 ערער 3ען לסנעכס נפפס סען מנסוך סענעי סס6פ יציגה, 06 מנערת עבין זכו ולס3י4.ללסע
 סבינו 6ם ס3עלת לומן וצי וים כעכען( נלעעעני מייפלטס*ף 6ינגשק )זען למצו סוכוסרן6

 רומסים פנעיס ס6פ כגון עעע, מון 6חי דגר לסנעית ?P נקלפו סוכן טסות סעןלסכוכת
 פ3פניס?ס סענסה תפסוס תע% )וכגל 6ם עכומ 13 ופוסס עליו כפגטסך 6יס 3מכ 3עהכתוכף
 פס 4ס( שתסקס 6ער וקנוסי מפעם סנפפיות עתטמם nDe ט 03תסזק 6פ כטס נקלשס6דס
 ס6' *ם, י4געכת עימ 6לס פמ סיו פלימיי עסהיני לפליסת וסכיי 6ס(. מגעל נסגגי mp3למ

 סעכוקמ bb ססכני4 כ"6 6ין הי4 סתירה( נסג )ס3עלמ סעתכות 6ת גו לי(לתיס ע4סעיוכת
 ופוכף וגהרת י4ךף לותך סעכותס סעמכחם 3נ61 סכיפרי, סעפו"נ סנוף מנעלת וס3'י(תכלייתי.

 ססהע ס6ם ונא תסיף' 063 סויגתיי כסן נ3ת 6עוו( )ל"מ קר6 6על זס ופל עעיו, 3ני6ת
 קך6 יינן לכי ד63ציס  ייעץ דקכן עופטת פעלסע ושסכי ונע". גנבי תפורף י4עלוססנעתכות
 טריפמ וסור וינו לני זסייים* 6פ כי34עכת bSb 6עו כן על 6ם, מנעכו ל6 6על a"'Sb1עפתעי
 י(סכגיס י34עיס 3ין ס3פכר4 עמני פכי י IDb תנעלו ל6 נלסון כן 06 וכעל , ט י4עסוייג6יפ
SID)))3ס*ז הס עעיו, נני וססורף מתועל סגוף סכעכס וסיב י(מכלימית מנעלס 'נין ישתילו 
 לנו% לכיך 11"ן סכת, עעלכ עכותסת עתכחם לפנינו סיפ כנע סיתונית, לסנעלט נ%כיס6ע

 נכהן פון %פן לע איל סעף יצעלמ D1nDS סכש3 6סי עקךס עכל נמנם,סעסילם
 bS קכ*י 6שד עדל6 אפמכ הנהו. 3כי 6ת וזפזף ינפי סנעתטמ טס6פ עי סעסופךיט36כ
 ל 631יסס י4סהכ, 6מ מממו ש כקיטופך וממפי. 3יעוכ ק גס )נענעו ספגת גיוס 05מ4ש
 ען יגל וטפחכם סקמלקךמ עלץ נס כו לכלך כה  גויבווהי ל6 נלסון וחסל נשום 6סוימם

 קך  ביי עיתה2 סייגי וסכל וחצגריעעמ )45כע55%עןי wio ען סקוס געכמי כעוכעולסי
גלען



% להשמות

 לשן גין , )טייסי( טמא ניעור למון גין מנעלו bS גלמון *'1 וכיש עקלגךי מרע ונערתשפל
 )כמגו0ה"צע סעופך פן לנערו סעתויינ *מ מסרסו ל6 מגערו )6 וטעם , לסחתלקות טסהניעי
 7פעוגפ נתנתי )יהס 6טל כאס ומכק סייף כקקי03 נ"י מימות מיידי פ6ר גס כירספכ6, 5הי לסוד סייפם מענש )דון )6 לל3ותיכו ומנס %ירע5וס6פפען(. גרענגעכי פייער י6קניכע
 לעיסה קסתי י4י(כנית סגעליי יקר6 מגעלו )11Db 6 )ועל קילס 5ין t'"DS י לסו ילמ"פלימס
 השמל ינגס k~1'bD 6% מנעליי  יס6כי עכי', פימות מייני עקל יחמי 6יך י5ץכ סססילס,לנס)
 כםים וסייט סגוף סנערמ 91pbS קעייליי י4תכ)ימית עסנערי( תגערו )5 אסון UD( 6)6נ.ע%ס,
 ולטרוף למעול נכוס כתוך י(עסומך ס*נל ושפוך סכחונ 9pb ע"ע עע"ם, עסותך 5כי עוכן)סויגו
 ילמי' וטמיל פיתום, מייני )ם*ר סג5רכים וקויר ותנן לחכנ דועס סו6 כן 6ם עפיו' נכי5ת

 מיינ נסנער0 7עק)ק) ע'ו( )30ת ל8ם ונתיפיף כן, מסא מדע קר*. 67קר ער(3עלס6יסורייסו
 פן פתואל תישי יסוקל שקלקלן קינו מתילי כמול דסיעו ס0כניס מבנפרס 35ל גפור,עקלתן דמוי ותועלתם עפל נזי טריסת  סגוף סנעוס כרסך על 0שנו כסן. 3ת  סנערס מורסעי5קל41
 ולנסס ואי  תיקון 0*נר ליטף תטיס ל5 להט , לרשו 1%5 סא  תייון *גל מנפרסידי

~hD ,קלקולי השוי %ופס הריכס יינער0 סי5  נגוף סנערס רק סכמונ אסרת א עפני ול6לגוסס 
 ט"ו שי' ניסו7ס גכו7ע לטרנ )ורטיתי  נכך. Spbpn טסות qh סנפרס תורס סנטוס פרוטוחסו

 גת סנעיח כמעגי עינבר מיינ כמגורס 7עקלקל כאם ייפיף 6י(1Db 6, מכס נסס קום"טסני*
 סתם סטני 7י)ע6כי(ן'

 קום"י %ן 57ין רכב 5ער וע"נ תסלף. 053 יכתיג 6ססג" 7לסענ"
067"1Dffb %ניעה רמע( C'D~ כס מתילם לגמל 6ם ניעור 6נ) עלותן, סו6 דנעורן עטוס( 
 כעו חיל סונור נחוף ל" 0* ים ג' קאיי סנמ י(012' כמוג וכן %וחס, נער קינו עיייןכסן

 עכשי. סתיקוןי כ6 קריעף( נסעת י(כ6 *כל וכו' )נקוף 63 י(תיקון 7י(הס ל"מ IWP~sטעמלק
 כ'( כ"ז )געס טכתכ רם"י' סו6 *מס3" כמענק 7סך 7ע5לי' תעוסין, דגכיוגליעתי

 סעי
 מלועס

 ומכי' 'q9D כ6ם יכמיכ לסנעלת' bDb(" דלחעכ6 נקט עת3עלין ט6י7 סו5 סכסונ טילתסכסע6מ
 כת"י דגרי ועל , גסעס לכילת ידי על Db" ני"ט טע6יס קיסיס ענעלין ימין לקור וכלגו)מתו
 מס יסעפיין לס"י, )7עמ ס6יכס מוק' 73נרי לם"י לנלי מסרן וסלנ י סחכס קומית סי55לו
 גסכוכי4 בעקלקל ולים דל"י ס)ונמ6 7)לס"י ומום' י לס' ממסוקת עיקל יזמו יל6ס D~D1נפה"
 סידומ ומנעיל S31m ע)", מטול מם%ע כים עי6על לרופס, bb"5 3ע3*כeDnAIStn 0 )"סעפ"
 סייג 3סנער0 ונקלקל מ"ע ר(תורס יותו ופיסיי3ס ע)י', סעוכ סיין ותן הסמאל פוי 37סו)פון עקלק)ין, סכונן סיין ען גרכן סימסיינ  קדלתו לנמל ע5י' ע7ליק לך ספין תורסי פחייפססו6

 וקין גירס סיתם קכ)יי כמנוריי ילקלק) מלוגמם ולמוסי מיקון, סוס 3ל6 געולמעקלקל
 מוןי 087 תונד כפגם שת, מיקון גו 3ים רק קינו ר"מ 7עחיינ ועקלקל מ56"),3ע)6כס

 rb א ולכל כשליוי 16 סקלקול כסעמ כססתיקון כין )מלק נ6ו ופזם )נם)י לי ע0 דשונקוף
 זס ליקוד סכניקן דעי מווט 76נלי סגונגס סס קיגל ל"ג נח7וסי )כ'" כע"י, )יעם 5ליכיס5נו
PSDSזס טעם "ין עליו וטיס אוי ר"ת ינרי סני* סס נחירותיו ו0רעג"ן 7קיס, גמ)וקיס 
 סך ס'ל )6 א"ע סח, 7פוכפ יאכס קוסים סס סלנ סירן ועוד ליעתכו(. עוסכס 1)6עחוול
 סס רם"י וכע"מ מלם,  עיריה סיע ס' O'DPD עין ן לעל*כי( למ"כ* *מ30" ציפור  יע5ה2קגריי
 )ח, יע)יכט 16 לכלניס י6כילנו 6סר 373ל וינערט 3י"ט )וקעי' כן') 37י נכל סמנתתודלף
 כאם יצוקי י כסן 3ת 5סנעלמ קסם ל6 סו כן ob , )ע)יכס רמעכ6 מחסניי )ל"ע bS1 "9Wbסלי
 כ"ז( )7ני5ס 6עסגי' רפ"י פירסו 6ססני' ירסעכ* סך 07* לגעגס, יס ע"ז וגס ע"ס. י כי"פסע
 מצנרי ע"ם. , 6ת" יכרסם ומהיק טו63 מלעו7' סתס קטרת ונסגי' יינך וריסם י סכעע*מ מלהע)
 כיסינו' כ"כ למטריח לכו ע0 י7ענ6 ל5 סתכס קופית וכעיקר : כריס יל6 יעמגל קימץ יס"סרג

 6נל נמרימתוי לעתוק 16 6ם )פסות עלאית עורס עמוס סו6 ניאט קימים מורסין וייןייפעם יישם' D1p" עעליו לשק רס"י 7עמ פנאי סלנ ישתגר לפס כי כללי D1p" %ן 6ין7לדעמי
 כיעפעע 6קוכ כלנו לפכי לימן Db" יס6 ממעכי מקורס יסנערי4 עששיי *יסור עמוס )6ווקיפח מרועיי 7סריפמ נע"ם עז0 לעיי כשל כנר וכתג י ע)%ס עולס טוס כ6ן 6ין כקנו למכיכפנותן
 כמסכיי, 7רסע% 3ל'ט עמנעמן ם*7 סא  0כמונ  hib D1'ra7 עוזקוער(, יזיוכר( )* יעמגי'ע)יסנ6
 למגיו עוכן Db Db אפי' ו67י  7י(6 י סכמונ  ענזילת 6% אקרס מנעלס עורכת עסוס )16כסוער
 ט%ע ע)*כי4 יקייען לפקי ענעי ל6 קיכלי געי עלמו סקיסיס סנערת מסוס ו6י *קורי*סשס
 נלעס k~Db מיינ ם8%ל תפלאי( לכ"י Dh1" סיע פ%6 עצ*כס נעי 60 כל 06 גסנמי *מי'סרי
 עסוס 7מטוכ נכסעיפנ"-י

 7עקלקי
 6לס ונכרים tD~D כלנו, לפכי ליחן רסקי סוי 5י סו6 גמור

 יסה חסו , לם"י )יעמ גט" סלס3"6 מכייל כעו י ג"כ עסנערת נסוכממו ר"מ לנרי יגסעעם
סעגין



 להשנות88
 alhS1e זכל ר"פ קנל יסחך 3סס סיס ומיקן )עק ססע גערי' שעמכן m)blne טכל0ענין
 סאט en~o ען 0(ן ינמ ס3ער0 טכן ההה י ע)יס ססיי עעפ סע)%ס qu %ורך מיזן טמ6ין
 רק סיגל נגוף פ6יע כית )כ8ס ס1נ 6יע ע0% הםיקת סו6 עקלקל עגער סכל לי"צמרמ
 אתפס סא סיופ כסן יגת סנעל0 0שת ם6סי ע1כך סא, פ16ל o)bit 6מריסי*5ל
eveנ0נפרס "DWDbS 1 ו0א גרסלא. עאס מיינ, נר4נעלס יעל"לW)DS חו6%4ם, %אי "אש6 ענץ pb וכפזוכ ססכס(. לקופימ .עקם bb ,נמנמ י6פכ,ססס 6סי לכג  7גס סענין 
bs*b~ממי)0, )3פ) )י עס י1י pb 1" 6תי מנעלו י)6 טוכפוDbS 

 כלפי b~b ממילסי נ1)
 ופעול, ט%ץל ע)6כס טוי מתי)ס סגערמ י6י)ו 3נוסי(י גאכ עסכפרת סייכ יעקלקל כ"טסוספת
nlnvS6הולס ט4לוף מיקת נ" י6ימ כיון עמי)6 י0כערמ 6על א 

~lbSw 
 חייפ פמני ס%ע

 מ3פלו )6 6זסכמ יעיקר י כך 6יכו פ60עמ 6ף )6קה תגעלו bb קן6 6סי 7וס )הצרע)יס
 ע4ס סיקע ני 6ימ מ"ע פסזרי 3ס3פכיי ועקלקל געור עקלקל 7שי י*פע סבוףי סנפרמסו*
 עימו' פ6ר )רשי כן 6ס 3* וקטס פכמנ נס"י פס כן 6על סרס3א וסרי ספולס, ען סרפלנעל
 יי64 נטגמ עאמת חיוגןז

~bPD 

 oo3 פח 6טה" DID'n פ6כ נעי 7לריי ויפל סו6י נעור
 ויסע 0פרן ען צפרטס  סשמ ען סא טטע6מ )ס וס" o-s~j ען עתנפהן פ0ס vbnמאךן
 הט פ1י. 4ץךי הין יקע" לר3ות' מתילס SD~S לי עס "4ער" וס5 י(ידע6סי 0רסקםמהץ

 05 כיעש hb עקאו, ל%6קי 6מי מנערו bS יטא ניגעומ יעפקי לע* ס* ופפועכרנרי1.
 יוסס כ4פס פמ60 7ץ 6יט עכויס עסכי פ1סימ סנמ 6ומס זיס %יסס חנת מזוססעגויט
 סא 1% דסקאו bnW. לא סס סמוק' וכע8ס סנוףי n9D~eh קיי תגערו ל6 סהכ עיפ6ות0
 תה ee. 0לט3א כמ3 וק ענ". ליסוקי 6מו מנערו bS1 עזנסי, עעס כמינ SDD" )%יססע)
%'bnS תס)ס, 7מ)עוי6 6יעמ' 7שיק bb מצפס )6 7סי עפ0.יו0ועמ גיע6 יל6 6מי מגעלו 

 פ3%י פ6כ כן 6ם קר6 ק6מי פמי)ס נטול 9p*DS 67י )7סומ, מ)ע671 יכו) 0יס פמי)ס,יע3מ)
 83י5ימום

 ע4ס, עיקר bS וטל סככי( hlb 5יכו פמי)ס  7נטו) כיון נסנמי )עסריטסו עכ")
bbb'D~W כע"מ כן, )ועל עוככסיס %ו גל86ס בס כי מס, 6טי 3ר טיעי ר3 קלפי עגל 

 5ס.סרטנש6
~Pb7 

 )6 )6ו יעעיקר 3עיינ6 65 ל"2, ימי עסס יעסוס 71 סוס סיכי )עייק
O)1pflיק6 )עסס (1 ופנר ענסblb וי וי'ע , 3"י "הממ קךיס)יעייפ6 6)6 ספי )עמרך %י י1 
 פל6 )1"ו mc~b תנערו י)6 )קר6 7עוקע" 7)ע6י )נו י65 ט)ין עכ) ע"כ )יס, 6ער5ט'
 סנערמ כק )עטומ )נו ה"ן )פכיט עוכן יסומך 6נר נטיס טליסס עית סייט י פריסס עונס)יון
 לנערי ייעו 6קורומן עי,2ומ סייגו . ס6ר דבס עכ" ילס1 מסע" על ולעי8( טריפס, 0עסויי3סנוף

 כנורס רק ס76ס ס6ין qh ")ומו, י4פכיפי4 עיתת עהט על י(כמונ ט0זסיר וימכן 0נוף.לסנפכמ
 פי4ס עיתס עוכפי ס6ר Y'b1 עעימי ל3כי עפס ויור7 זולף עע5עו י(עסומך 60נר כילעימסי
 bk סע)קך2, עוכם גס תנעלו נ)SSD~ 6 י'ו( עפגמ )כ78 לסרענשס ור6יתי עעס. 076נעי
 רק אכן )6 זי( o)nb סנולס,  7עומס עטוס עלקח2 כמ3 טעטח תרכנמ וסלנ עזרו.עעתי
 עמ3מ( )פ8ס )סכע3'ש b(S )עימס, טייט ג" ו6ימ כסעיי, כעי)מ עסוס גסונ) 67ימלרט"
 7רמות 6יך ו1(32ונן מיכ3כן. bSb ט6עו ו6ספר )עיער. 6יכ6 ע6י עסרק עפוס bbb 6יט7סוג)
 )כן ע)6כוסי )אע עעגו ))עו7 סעסכןי 3ע)6כמ פכת 1(כמונ ס(כיר סכ6וי, עקועס עלר3ומיכו
 )כן י(עסכן, ע)6כמ עסכי כיסס מ6ינו סטנמ סוער 1(כמוג ס(כיר 1Sb. ע)6כות סי)וק גוילעדונו
U17bS'נעיורמ כבקל נימס טסנמ יפ ונעק7ם סנת, 7וסיס 6עס עימי( עסוייני עהסי סנס ט 
 וכעפכמס: נסם סנחל נלוך ועזוקקיס, עמונהיס 7גכיסס כי ר6ס ופירח. אינריס סעוקי3ימ
 )מתעס( יכתינ  כקדעימbS1 6 671י, ע6מכס ק5"ז( ק4ס )7'  3עכירסכ"י 6עלו ט"הכם. קתו)ה(
Dbn(קנ"ס 7נע6 ננין , 6יס כ bSS)bi לעענ7 6מסקיו וכ)סו יימר6ל גסיייסו רכ עלג 6יכון 
 עוג67 ו)0ל6ס עכ*ן קג"יי 6על ענ)6 ימ ועניו רנ עלנ 6חון 7קיו לנמל h))DDT,עונ7*
 יסר6ל נני  עית כ) 6ת עפ0 ויק% כמיג )כן נ)סויייסו, ייסל6) עקעלbSb 6 א6 )76עסכנ6
 ע8ר. ע6חון hS1 3)סויייסו Sh9D'W 5)6 יפע3ין ל6 יעמכנb731DT  6 ע6מכס, קתו גמר"וכמינ
 כרמק וי)6 ענ). עעסס קהס סי0 ות5ו0 מרועס פנעלסת סעסכן D)bsn על י%וי נזסענו6ר
 סעפכן, ע) 019% סר6סוניס יוס ס63ל3עיס 6עייג לייט3 המנ מס, פירמיי ע3 3זסטססעורל )7וי עפכי) )גע) wh~m סעטכן. ע)6כמ )5ווי קויס עבל  7עעסס ל"( b"S מס6 )כיסכמנ
bSקכ6י, כיעט*י ו0כ)יס וסעיכ0 כלו טעטכן 3י(ר סס וסר6סו ס7גר כ))וס ע) לק 6ז נ5עוהי 

 7נמו yb1 עאס. י bb~PS 5ח וסא ויגר 737 כל ע) 3סלכומ )5המו סזל יוי(כ8פ 6סל6ענס
 )0ני6 6ופט לגס כ7נ 6פכ ו6טס 6יפ כ) סיעל כ'י( ))י(לן סעקכ6 )סון כמייס3 וטי4עוסכסיס.
s)sנני דע)ות יפל6)י נני סני6ו י4על6כס (סא, עיופר יפר6 S)b ימס, 6יס % ט6על אל 

סק
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 "6פרס: ל6סתך יפר6ל כני י(וסיף לכן י(עמנד3ים, ss)3 טייי י(עיר נס כי להצר עיססח
 טשע9ת1 ע3ע מ נמפוי %5 יק עמגזג יי עי3ס, נהכי פמ ים מפה גי03 תר wb 1שאו)פ84(
m~wעעהו, על לסום ט Oolob %חיפה נסמפו עחגו3 הפ לי(מנו3ן י4ץ י3ע כגמ כסמו ע 
 88ינס טשעאשו ל3 נס כי ' ל3ס נם* גקר6 ס6סרון א 6ליו. עתשימ טאמהצ ע3ע pbכי

 5"ם וע8"ם )רמש6(. פמני3 נפע5ו רוס נ5ר רק כי רוסו, גי3ת כקרו1 השר6פת כספו,לטרנת
ta~h13 0ממס עס דגעהם. על דשצעהם 4נ( א: עקר6 3כינמ רע3"ן 3פס יקסוי וסם 

 סנפט 5ן עק3לץ מיין עפס' סג63יס סיקנלו כיי 3ני3ס לסקכיס פלסן ס*פהס 0163שתכו3חצ
bbbשועע ינל b~bll 0נחל 3ט b~DJ )טתהמהס 6פס פנפחה כי , )לעףק ftwm3 ח , Db 

 צם'" 6ס'י ע3ית30י6תם
ob ל0, 30על אגס pb 06סל ס3על הע ל6סריטי למסס כפחצ ל 

 8ה. ביויה 4ה( : obh נני3ת פכיסס י(עכחו לכן ל6סר, א5מס לפדר כמות לו 6ץ לספנתנס
 עעפי סימ0 ססה טצעוי 36ל 6יגכ"סו עפ6כ 63תי עה' עסכסמ יאמ כעיוסכ, גר06 נוחעלת
 נסףזי ספמדלו ע5עס סס רק לעוופ' מועליס פנרו qb bS ע6סריסי ססוה פנו bS יעסי"ףסס
3UDS,שריפת פל נר6סתס לומשפ 0תס 5לפ פס וחשב. החצ מ5חטת 14י )%ע(: ע15ס 
 WVb3~ וטס"י ספחופ מסחקכקנ

* עיוא תגסיני( סזהעס, Sb 6חח הגין  PDS מלפ % 
 קלקע 3סנפרת עהק א סהפס, ענץ נע פסא 1DS י3ל, 6קס יפליס *ך עספ3א50וסנ
 Sb סשי סעטקמי טיגל יסלס ייפ על 6סל מסטלא DIWR~3 מספמי 03כפל עוסק חס16ישסי
 זנל  ליויא כה עספ13הצ נער%ת 0כטס לעמא 1ויע י0"נו פכפיס, "כס לע0, יעך עלתשלפ
 רסע סרנאשמ עעלי ודרעי רע סומי ו( )*ו3 6ער ני%ר ו3ייצל .ע%ען(, פל*נע' )ייקעלעפ8חד
 נצ י6 אק ען 3עעפס ס6ועכומ על סעורי( סכפ פפס וימצן ; יויד( )סומע ~omפולמס
 עמימו, %פן תסלס פקמער ע3לי עעפס 0פלעס 1nlbS ימכן טל6 למי עספ3מי סממפשפנץ
 bSD קויעת, 81לס עסס3ו( שדיך 6חצן עעמס סעעפי( פחי' כל יעססוי 6יך עספ3אי5פונ
 נו פ0ו6 סמג, סמף6 ס6וען פל לעסו 0א וה(סרפ ר3; 0מסכעא 5ליך פ6י1 0זיחכעעסס
 פי(סרפ לספ3, סרפ 3ין וושספרפ סי3ר. אצס0 6יך לספו3 ים*ףך , 8ספ3ה(לסון

~ewib 
 03מפנח

 סממסים Bb ווצתיך 0ע4ס, 6מ כצת ס36כים, SDD Sn1D Dh זלך פסא ע3מיםןיסי3ליס
 36ל פ0סי כעו 6ומם עפ6יל סו6 כי ע3כיתן סי3לש nwos *שגומו 6ץ וספפו:וכיועס,
 שסגס ס6ינו , ס*הגס ~ebSn , היעיל נ6ס ועלך סיי 3טס לעסחצ ח3וכס 4אצנש,עיםק
 של6נת תע ועתהלי ~eb מעוס עסס לעצת יסי 6ומן הצכי3 פיק3ן %b פסן עגעות0שההן
 לו פיפ עיסד 6ופך על 6ומם פוימ % פלימית, %ע עי(ס לעטחם 0סעעניפ פערמנ3%0ע*ס
 1nlbs ועיסם סז3ריס וכ34 עית לססו3 פ*ויך ספ3ע עלפע סס3 סכקל6 או עיוסיתי5צ0

 מספ 33שחת ספ3 עשפס 3ץ סרפ עעס0 3ין כולל לעעלס ס6על עסטנמ ebbmסמס3לופסי
 מפש0 על ל6 3לני 0מופ3 על6כס על 3פרסיס Sg1 ספנ עעפס 6ענס י עסס3ס ס4הכשעעפיס
מסו6 3לני ספww 3 אע0 6פוי, כעעמיי ספ3 עעפס ספנ, עסעצס כרניס כ"ו( )לעע 6ער aSסרמי

~bSn 
 : סלפ עעמס ל6 3מרסזמ עחע אמסס 6ית עעפס

 המצי3',צ 3bah1 ,(ffbib) 610 הוכס 0ע73 עמ0 סא ע5עו 53ל% בצלאל. ווהצה )א(*
 ט קף6 כ6ו , ליסר6ל עמ0 ע6שר סעפך hSb 6עו א עקוק יי , SbSh,הע3ד

 ה"צא , 53ל6ל יפפס כלחצר SbS53 ועמ0 , צף 3לט סתן %סורות וגו' 6או העל6 צר גיי6ל3מס
 סר6 וששו ועעומ סעססי bD'1 י6ער 5יך מיקריסו וקווס bb ,bhS53 עפ0 ויקכ6 6ותל0וי

 הכלא )0 : )ע%תי( 0י6 8צ0 ע6סעעס )נת ור(עסלגעו ויע3י, ליג1 %רך 381י%3נקלס
 Y$7 14יייי*רע4 לר%נס ס63מס עניעמ סיתס enb bS )רפ"(י עניעס לפון הכל6 מאבש.חעס
 לושר ר6ה0י0

~JeS 
 עפס %ה ינעמעמ ייפכו לסני6 טצס ער3יס פכ6ער יעעס וג%ד 3לטהי,

 פכעכעס rts) )*מצ" סכל6 3ימ כל6י סס יאסת עיקר כסי 610 הכל6 6% הדלגיסי עכניססע
 פיור0 ייפעליפ 53קצ מףם סתסגלות כיין ל0ני6 מל6 סעעו נ0ני6 ועלת נעסעעעט(ני0*לעען, )4עקי לל%נס' ופל6 סרפט נעל עלסגי6 נעכע י(שס, הכל6 כן )קפרקצר( nhb עענוס"י06
 וסרנוס 1SSD. ל3לי עסללון ס3מ פוער כל h~DS, סלtbwDn 6 6ומך חשספוך כוי סמלילס,על

 ו3מ3ס 3כיכנען(. % עע0ר ניככ 6וס 5וריקנע60לעען, והשייע פ1לק )י6ס מס3*6 סעסהנל6
 (wwn סעמכן על6נם על כמ0%' וישח. ע,צרים )כג( 3כך: יעמייסו bDw~S גסישמעסצתו נלפעם % qnb פורצצ ph") pbbb לתרנעו נטן 4%ן י(צ*ס 6מ עסיגו3ס 0כסו3 יי3לסעס
 סטצנ סירך 6101 קרם, ענהיס ו6ער  "סיות 3לפת סעסיכיפ 6ת סכולל 3עקפכ יט6 סשי(לי

 סעפיריחצ סכילל נעספכ רניס 3לפון פעעיס סלפס סווסכ וכ6ן יכגם' נ6רנעיס )כעשס3למתינו
 53וס מ0ם ופניס יעיס נ"צ יסי חצסו3ל ע5ורף טו6 כפרינספר ויר6ס קלטיס; עפייסו6על

ז*פשז



87nawל% לח לו 
tanhמלסיס זס כעו ימיי כלמון סעטיליומ ינוטו % 3ינמיס, מפקק 3לי כקטון נקיר עו שני 
 ם3עסם3ח ייעטכן, Babsn עצי  מע37ל 3מל1עס 4ן טנסי 6לנעימ זס מניי עמלים לי זסיום,
 עעפי"ז מעינר כדן מעכס קרס, עסריס איי גלמת טס יט6 לכן ע5ולףי תתקפלסעדם
eblnז*מ"ז געמיאן סלוען סיתעי(יס למגרו גנט מסלוס נין זעני ס"ק עצ סח י(קרסיס , 
 6ף קרסים לכיס גלמת כ6ן 6ער לכן ניצן כמר7ח2ולסייוע

 סו("
 א ועטעס עסיליות; 3עקפר

qbטבע סכי(, 6רגעיס זס יוס, פלסים זס זמי עלם חסיי סלאו ככוי י63 סעמירית סנעססר 
 השספר  טסן qb לרסיסי סרה?1 ציי k~5b  עלם 9Db נ5ולומי עלים 6לס כל 7'( ג' )37ריס6על

 תיו זו כפרדומ מס bb 5מר 3יקוס ע5ורפוס ספיירות מקין לפי עירי סייס טס כעזםסעטיריוס
 DD91 בבוש:ע"4""י. צררי. "עוהמנשמ4

meonסמ*קפון 4סר כלוער קניו 06ר סכקנ5וס, סכטש ער6ומ ס5ו63ומ 
 אנש 06 סמ6קפו, עם לתכלים ול6 כפיסי ל6 תחכר ל6 כי נעקרה, קטיע6 למוןולדכריי(ס
 "לע4 אא כא( למס תס6רתוי 5גי כ"ז(, )יפע4 5ני כל ג6ון כעו 5ירדע(י )פל%סי ויקלמיל וקמיי תמרקת עכוזו כ6ן 635 מעלת ולי ; ופושק( )עלס"י סעי( למתפלל 16 6לסכ7נח2יסן

 עין גקכ6 ולזם עעעי*, תוםנממ 6מקגת  כמכנותו גויס 5נ6ומ 5ני נסלת מע7ס 6רן לן אמןג'(
 וניוחס, לנכסי וכל ק'( )מולין וכסי' )נ6נעללע( סם7כ נטילות 16 ג5נ6וו2 גג6י ולסנרו ליפיו6יל
 )3ר6טית  עכ7רמ3"י וכלמון 35*ומ, סס בז' עליו סוגם זו לכווני( וקלוג סס. בתוקי כס"ט יופילסת
 6מ עתוכן לריומ סגסיס מיכלו עי ע6י pp,rn מומטת תיו סעריומ כי5יללקיעעענסטפ(, DUb"- י )6ללער6ויםנע5ייככעטקעע עכל* ולג סו6 רסיס 7יייס מיילין נכל סו6 6הם טיסו 5נ6ה2 ו'(ל

 רמעי 3י(ס למיתכמעו מנס ~ODb, ולתקן לסמקספ 6לס ננהו סנטם יממעסו כיסרמעומקי
 מס6לתס סיל ולתקל 1bw, אזוקק עלוטס קלל ו:נחסמ לסיות %יכיס סיו 7קה2, 0יומרמעוננם
 כפסס עיי סעזוקק עכמוסת כק כי ולסולוס ; )גל6כ5ס*ללעספיגעלן( 5ונ6חם עליים נססכקלתו
 כי גגי"מ, 3ער6ות 1bb עבריתו תפספס מעקלקל 6חר עכמוסמ נו גתערנ 1ל6 ככוי פסמכיול
 עכמטת לק ככו עס מכיור מנעמס ולסל ; לע"ר( )עי )נווק5מן עמעעומו סי' עיליות, 6על06

 )5פר0ערר- W'L-h פממ 6ת ולסיר ליפים סיו ימר כלוניל *ומיש פממ 5נ6ו 6מל  b"rD1%שיי ששזי  ברשי ושכטיט וסיו תפ6למס נסוף ע76 יקליס ג"כ ס6לס סכלים סני 0יו ע"יסעזוקק
 , ויקרם ס' רקנשט כסס וע65תי עכונו. על סעקר6 למון נתיימנ ונוס , 6ייכנ*גנ( יעןליכעען
 סיעוף ט ורוכס נכיוכ עסתכן נטיס קרנן סעקלינ ססכסן כ7י סיונ6ות עעל6ות מכיורפגעסס
 3ין לרס"פ סנדל ש המשכן. פקורי )כא( סקרנן: ענעל  יעתו יסיט סל5 כיי סעני6סס6סס
 כלליים מלטייס וקפילת , משסלען( נןסילס גקר6ס לז0 זס 6ט7ייס פלטייס ספיית , לפקי7סספילס

 אהר( 6סיייס פרד"ס עטלס יפ ט6ס , רפככען( )5וז6עונען פקי7ס תקרם 706 כלל לעמומו לוסזס
 p'rnw1 *סי ועלע 6חיייס סכי סעמזיק 6ס7 סלט כ6ן וכסים הפיכר(, יקרץ עסרס עד 706ען
DSDסעחזיק 706 ופלט DWn 'יקרץ זס עסלס מכולל סך עמן לעסות יחד קותן ועססנ 6מ7ייס 
 לזכור %יך כי ו מלי( 6ת מקד כווו סזכירס על סעורת פקד זון עוס6ל למון וסוף י )76ירען(פקד

 לוג געש ל6 ולכן מכוללי סחך וגסס לסעיף 3עסס3תו ול5רפס וקכוס קכוס כל כעות3זכלהו
 מ6ל כעו %ס 3כי לעגות ירך סחין וסטעס סייס, 3גי נקמרות רק )ננין עלסון סק7מעוסי
 מנוס חחלס סי7ע וסעססמותי ס3תיס קכועות גילוף ייי על הומס קופלים רק ל*מ7 6מ7יגריס
 ע"מ וכן וכך, כך ~S)k מך לו ועוטי( לד ע סנתיס קצועות ש"כ ועיף גפ"ע כים בלגפם
 סערימ עעסמס *ו נים alb3D מנססות מכוס  כל  יללבר , 73"ז סיס נטל6יס ~D7pD ישו()י"
 עירפל עוכי( *מ"כ ויניס כולס וכן טל6יס ס' ספרים כפסות ס' נניס סי' nbD לטייסי סךכננ7ו

 יידיינו כ*7( )ט"3 סעס עמקד עקפי ע"ס וכן סכפסומ, כל סל סכל קך לו ועלט ימדסספליס
 ס3נמ"ס סנסמחם קטעות קילוף ע"י יסייכו פקידסי נדרך עוכב פסיס סעס עמקך סל מכוללקך

 לאב 1Db י(עקעסות סקכועות צירוף מיינו מעסכן פקודי כ6ן וכן זועע6רוס(ן )זועע6ו3עפפמות
 עעט טעס6ו סעסכן ננ7כמ יותר עו7 סכלנו עמס סול זמו , 7Db לכל ~SpDk עח5ימ נסוסכולס יי סיס סנכקף ט6ע"מ כך, וזס כך וס נסחם סמכ7גו סל6 לנמסת, לכמוסת qp)S, לכסףלאנ'

 : נמלוער( רסני כע"ם , כ6ן ויוזכר bSD1 סרסכלי

 עני כין נויסס , נתוכס הש ומעעוכי פירמ"י נמלועס הרמתם. בתוך הפעמונם )כה("
 מ% כתוך כמוגים י(סעיוכיס מסיו מ4 סס וסלע3"ן 6ס7י פעעוןועסיס

 נלעס נתלגועו 6וגקלם 6עגס כלע3"ן, וסות נע5יעסון וכבן  מס וינע"מ נתוכן' ועקמקסיןטלעוניס
 לעהי6 גגו bta תי' וככן כרם"יי ומא  ליביונך 3077 ווגין תרנס סס כי , רכסי בתריכ6לכי3

כלענגן



פה מ לסשפת

 סדנל סכיעיות על 7וק5 יולס ל6 53לעית נו עלס כי טעני(ו זו וקין מזועתי כןנרעגאןי
 יסי6ל גני נסוך ימרילית 6מס גן ויש כי )5ווימען( יכריס סכי 3ין י(עבדיל על גס 36לו*ע5עימו,

 נתוך ספגיס למס עעסס 6מ כסן עניי הפנים. יחם )לו( סנרי: נסוך גו6ר6 ועע"ס ננו.מי*
 מעסכן, נעל6כת Db(' 0ימס S~nST bS ל0עיר וים ב"ס(, )3ויקסל וכן 0עסכןי ntbsnס%
 דעמנ' ונרס"י יעושם 6ופס ונקיט כעסכן דיכוי סעעגיס כסול כידן מנ6 סטיק 3י( )ע"יכנצ"מ
 0עקר6ומ ופסתי סתמכן, 3על*כת סייכי ל6 ופת כפח bib סייך יל6 נססכן סוי hS 5ופס סכ'פס

 7כל וס6 0עסכן, (tthSn נססג עכ"פ לנכין סייכומ לו qb 1'bD, ספגיס onS אמייתעגלגל
 hlb qb 0עסכןי עסיתם גמעת סטיו 0על5כות נלכד ל6 לעייסי *גו מעטכן עעל6כתי4על5טת
 סתירה וכתים וכויי סלוייס ענודת סיתם סכך פ"b'oD 3  כנפפניי כךי 6מר התסכן ~ורךמיניו
 כ"6 י סעגיס o~s 6פיימ ס*לס 3עקל6ות מתכוון ס5ין ומפסל ; קסם כני י1ס6 סין תשגפית
 כליס ספניסי onS ו5מ כליו כל ו6מ מסולמן 6ת טעם. ויסים ספגיס, ללמס 0נ~ליססכלים
 והמורי מגיס עסעס כליו כל 6מ ותלום ספנים, לטס לגורך וסנ5רכיס ע5עו ססולסן Shסנ5רכיס
 וסת קערומיו 6ת ססולמן על 6סל י4כליס כל 6ת ויעם r~vs) )ויקטל D~DD לז0 קעוכיסוקשת

 : ספכיס ons כלי י4ס וקלס סקסומ ו6מ ענקיומיו ו6סכמומיו
 ס*מרוגים, טלמון לנעלי סננם עחוסכי וי374ליס עלז"ל(, )לט" עמליו סוקס המשכן. הוקם )יז(כ8

 עט6ריס סדגריס סקיעוניס נלסון שוכי כל יעם 0פנעמ סייענו קמיי 6ענס.
 לקם עגי כעו וסומעל מעל ענת על סג% נעקר* עעטות תינומ סונל6ט נענור *עט מ0יטג,
 לכן נמן, עזנ נטם לקת ענד ל6 3תקר6 גע65 ל6 כי , פיעל ננגין מועל עלסתי ול6 ימןינטם
 קר6 ולזחם ססועל, על סעורים ע*תריס גלקמיס מס *3ל לע5עיס, נניגיס וססוסעל ספופל6ין
 לכן נפיר, ביסס ססועל כי פופלס, סס נזכר סל6 נניניס גס ע6מליס, סכלקמיס נניכיסלריס
 שפקסס פוס תבלי לכוים ססמעלות ע5י כ"6 ספחצל, ע5י טענין שעסות על עוריס היגסלעולס
 ולכן נס, עוחק ל3ו 6ין כי מועלת, ח3י( סוס עגלי ע6ליס נעטתי. סמעולס וכפלו מפועליעל
 לססתעס סל5 0כמו3, ועירך ספועל, 3י4ס מולס ל6 כי פועלם, סס נזכר מלי עליסססתת

 3פפוכ פ0עיקר לפי  03ויעמס, מועלם עכלי ל0זכירס, סכמות מס סל* בעקום ל'6 6לס3בגיניס

 סס גזכן מל5 נ3כץ סכסו3  סיססעם O'WDDS תעא 0עח 06 ולכן לניוי 00מעלומ עניןסו*
 כנידון וננס דריסה ס%יכס שתרס ולקבס שרות ע"י 510 03י"י עפולס ס0סועל 6ףפועלס,
 6על וכהן ונסכן, 5ת תקים סכיסון 0מ7ם כיוס כ7כתי3 3קר5 סעקיס עפולם מעסכן נסקעמלידן
 וי0י נפעלו די וסיס עסOp'1 ,0 6על קמליו תיכף טסלי לנעלי עיותל ו7*י וזס סריסכן,סוקס
 63 לירפס 71*י לכן ליי לעס מעמכן סוקס , עמס ויקס למיס 53מ7 ססנימ 3סנר4 סל*סוןנחלם

 סוקס עלס טורפת כעסעעומ עשיו, וקם נזקף ססו5 ומיינו סעסכן, סוקס בקעת כיולסו7יענו
 סלסוטפ Db' נז0 ונתקייעו , כעקיעו נר06 כ"6 סיס ל* ומפס תעולי עשיו סספעלות עלסעויס
 ענינים עלותיי4ס 6ג3 לנו לסורות תקועומ נכעס סכתוניס עילן וכן עסטי ויקס סעמכןסוקס
 ועלינה עטל לסדין תלעס וכערער מתכעסי עררך וכן סגנו*ס, עיכך וכן עסורסיס, גלמינסתרים
 סללך על גטוג ויתפלסו לידן, לנדון ונסיחקיס ע*עליס כעס לרכיל ועשנו te~llm תכעיסדגרי
 3עטל ס7רסס ועיקל רם'י(, )ע"ס עשעו סנלס עירוסליס סנל0 5סל "נ( )עגלם כעו0גזככ,
 מכי כי ענו*ר ונעקוט  לדרסם, סנלס 6טר לכן נבוכדנ5ל, סגלם *מל 3ט7י' 3קל6 כמיגפסעגלס
 ולכן ומסריס ממוריס כל עעו י16 מעלן יכניס 6מ ננוכד5ר כססגלס סר5סוגס ונגלום סויגלום
 לסון חס זכר למון k~tD 6ל6 סנלתרי וגין 0נלס נין געעס מניל 6ין כי משעו, סגלמס 6סלגס
 60מרון סגלומ עם סכים וגלע לירוסליס סג ומרדכי סנלמס סדין וסוט סגלס  ינקט 6371 ,גק3יי

 0גל0 6סי לזעי סנול0י עס סיס *סר 6על ול6 סגלס לסר י4כתונ p1p1 ולזפת פסיכעטור
 מי: גיעע7 נמחלי b IWPS1(S, *יגט נוסקכם לעיל ע"ס עיין )רויע(. סכימ וסגלם וסגפנל
 סיעם למון ללמ"מ, ניגיסס סניל ים עקום ועכל , 6ח7 וסש0 גסיכם לסון וייחם. גוי ולק)יח(
 יוקל וע7ו3ק עיוול ס7נל לסיסים סכורך ען וסיסים ונקות, עסוייי פזל 6יזס סס כמיסיםיפעם
 5ריכיס סיו סל6 וס76ניס ס3ריחיס לכן 6מר, ונעגין IDr1 נעקום ל6 זס נעגין 16 טען 16געקוס

 סקרסיס 36ל וערך,  קדר נל6 גרי67 גתיכס לפון ניגס 6על לוס א פויס סיו כי ועיך'ס7י
 י4קלסיס על לוסעין סיריו וכע"ס י כלל ליוח ניניר4ס יסים על6 לחברו קרם 3ין פדור לליכיססיו
 ויחס י64רון Sb סע7ות 5מ וימן לקען וכ"ל סיעם; לסון 3ר(ס 5ער לפיכך י זוגו 3ן 5קסלידע
 לכן גירועו 16 שפונו עונם סיס סע7ומ *ס סקסד סיס ל6 פנקסון י(6לון, Sb ס3חס6מ
 *ער לכן ע67י יומן יושוו מל6 15 יכנסו סל* חורך סיס ס3דיס *גל כתינס, לחון 3ע7ומ5ער
 טורך וזיזיי חס ים סיעם גלפון טיטעם פגכא עקועות פ5ל על מקים ועזם פיעם; לסוןכסס

מ)



 םשמא88
 עין על ללוקס סוגם עמך מס המסך. מרנת )כא( געמהס: סתתי 5מכ לפכעס, ל6נ עני ויםלך, מעתי גניל מן כעו נעגין ו5ס לבעל, עועי ט וימס מוו נאקי 5ו נעקום 6ס ופככם אזולסל
 ל5ס סלי ען 3ין bb, לטס עלעעלס 3ין תסעימיס עימ לכל כקוי יש6 ל"י4 הס, עגגני
 תלעעלס, שסחוט על לך יסך 363כתו סעו סייס(י מכויצן, ו0גני4 סכוך למון קך ומכסונחשל,
 5עכ %י ען 0טעהם ועל ק'א(י (olbn לעטך ענן סלט "ק(י )סא3 ס53כ ש" מעקךוסמלם
 ינכוס לסם עסעסת םמתי4 0עטך' מלכת 5על וכין %00' טעי עטך ספסלי nnDS עמךועמא
 כג6  עיייטם 35ק גו י3ו5 סלpn~p 5 על ולמנין מלכתי כקלפת קליק וכין מקדם כיןלריאל
 עטיתו וכל וסעפך כתו טתס 1PD ג? ויקמל וקכון, מננס עלסק עפך גגך5ת סנסיכלסכסמס
 פס* כי ככנסי נלסון זלסס סיין וילע תי6 לחם. ערך )כנ( : יתמסך סלכם  דליינו ג0)3עי3ל
 ספלך qh עשהאל. בית כל לעיני )לח( יו(: )כנעכחחם א 6ם א יעעכ3ום ס3לתס 3לילקסת bv" אטגופ כבסת נבעת פ0טתיס לפי נכבס יחיי נלסון ובעל כאד(, )כגבעת סיועעככות
 יסוקל גל לעיני סיס לoa 6 סיס, עז לספתו bib 0יר4 ל6 עענכיס, onhii*s יאפנןלסניי4ס

 וכעך 5ני ונפלים תס5( כי )כמ' SSDBCD ושלך תפס (nSDnI עם5הכ טני4ס, י,כני5יס למגירק
 א ועל יסלסל. כל לעיני הגי וגו' 6עפי4 עעך כל ננד ית' י4ו6 לו וכנהג פל5( לטון)וכסלינו

 )יגלש(: ירשי כעין עין גי 5OD~Wנחמ

 "rp~D* רחמנאבריך




