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 כנהקרא45
 רםא( עלטון )כעגולת זס סלמני נעקל6 י(0כליס ר(עע6יס ען נ6ח7 0גע ראנ 13 מנע 6סלנפט
olbעליו סיער נמם, 3טע6 טגנע נעם מננע 7סיינו טנזכריסי טוכעס מגומעי 3*ח7 ננע 6חר 
 וכלי , י(עוע*ס 6נומ 6כי ס0ו6 נעתי סגגע כלי סו6 נפם טע* כססי טע6 3כל וסנונעתחלם,
 nbmD לק טת5 ויגו זס סני נכלי נגע ofb ו6ס , ם3עס nbmu טע*יס טסם זס לכלי כנעלמר
 מננע 3עי תנע 6סי נסם וכן סערנ. עד ועת*ס 13 מגע 6סר כסס דילן 3קכ6 6ער זס עלערני
 ופסיל נל5םוןי מנגע ומסני נעם טגגע סליסע *ים, בני נמני לק סעדו3ל ם*ין עמי63יס

 ' סטם בסערנ לו די עת נטעה סנונע נסכי מנס קר* ו6סעעיגן סערה. עד וטע6ס זס על"עי
 וסכונע דלפון וטמפונן ע"3(י rnlcb7 מ"ק )ע" י סיום סערנ קריך )נמ 3טע6 לגונע ססליסיונס
 פ"ס רעננה עי' עיירי. נכלי סנגע ונכלי כ63חרונס 8ים תלם 3ו מזכיר סל6 גמטי סע6נכל

 י41ול למון יסים bnv טסל וטסל המירסו לל3ומיגו טהר. השמש ונא )ז( : ס"נ עםמטוע6מ
 פי' לוס זומם לס(י(, )ע"מ וסחים סססחק מענינו י"נ(, ט"ו (SIDi עונו 370 יטמר וכיכסו

 Sun סטתט לנתכי וקל ססחק וסייכו פריסתו, "חרי ל"ל עסלחו לסלי 3'(י ט"ו )וג'קלבוסינו
 שעכס וגס נ5ולתס, עזם זס גנדליס עמיר מיני סני ים רם7"ל ושער י סכוכניס 65מ וסוטהמופק
 וימעין , ופקד כגון ס3ר*סוי 61"1 ע"י לעמיד סעסופך סו6 ס*חד סחין לו6"ו, עקום סםכסיסים
 לסון וסטני עוחלט, עתיי סו6 סכ6מון וימקד, כעו עסמכס נלסי 61"1 עם נעמיד ותן סו6ממגי
 hS עתיז סו6 מעיך *מ וסחת *ליך ומנו , עמיד ל6 לווי סו6 וימנו וימונו גמי Sb 7נרלווי,
 פעלי ויעלס יטרלל עלך 3עס6 6מ נריתך 6מ ספרם לך , עתיד סקרן תן ועלס 3נו ונפחס ,לווי
 סס פלעיס ס6לס י4*נפיס וכן יעלס, סנ"עת ס3טמון על bS טיעלס סחסוקס על ויורם 5הי,מא
 לפנת ס*נפיס סיתותו 3טח סו6 טיסים ל6 תסוקתו סימם כך *וסע ויאחלו נקרן וימנו*מנו
,onbלך ויט0מוו ס6לקיס לך ויחן וכן olmbi ל3ר כאסר למכס ויצרך וגן וירנך, ויפרך o)s 
 סתל6כס, עוסי יד על וימנוסו סכטף' 6ת וימן סנדול ימיהן חלקיסו *ל עלס וכן מפלס, לסוןוולס
 610 מס ונס 3ו6"ו עתיד ע65נו רעדו 3ע37ר וגס י לטוי 6לס כל סעל6כסי לעוטי טותוויסגו
 סני( עזס סע3לו ל6 עס סטעס onS פס ו6קחס גגון עוחלעי סעתי7 על ול6 ר(ך5ון עלמורס
 וגטלחס וכן *תן, עלי תקרעו 06 ו*תגס ותתן תמר ע76 עלי סלנו וכן ODS, מם לקחםכלגי
 לחיי ופי' ויימל, קל6 ליעם 6יכ נרכוס בריס רנותינו )נ6)ול יונן יפ0 סוס תכלל עס"יונרסס.
 , מלפט מעלועות ייעו "יג כ"ס וטייל. ע"י ויטמר קר6 ניע* טו6 לווי לטון וטסלן יי64י6'י

 bS7n ופיכם"י ולתעטי, למלין עיי וטסוכ טעמו סיערינ עי לתלועם bnv סט3יל0 65חרשחי, וטסל וסע* מענינו י כ"ס( יא* )ויקלל וטמר סעל3 עי וטעם יונ* לעיס ע"ס( )ינעומוכ"*
 ל3ומיגו כלסת וכלל ברכוס(. לים )ועתקם מעסי מעלג קוים bp' דעעיקל* עסעע ויטסרכסיב
 טכת3 כעו 7Db נע%6ל סנטוס סעסי7יס תעונמ מנוי על עיוק7יס ססס נר6ס נו ובכיוס3זס
 סו6 *סד עסקל עסקליסי סני מקודם נלסון מונח סעמי7 זען על מגס וס. וסוט עמילהל"ל
 ~181 עיי לעסיס מענר עסוסך סו6 36ל 3ע5ס 6יגגו 7Db )זטקל ועוד יפעלי אפעל 6101קעתי
 ים סעסייי זען על סנסליס ססעולס וס"ס סייחי עגי כי וזכרם על"כתך, כל ועסית כעוסו5יס,

 כפסע37ר סעלפס סע5וס, עמיר וססני סעו7יעי 16 סערסס עמיד ס6ס7 מניסי סכי3עחעעומס
 קמיך ו6מ ס(, )ינליס תעדי יעים ססמ כעו סעמי7, גוען כן לעסומ יטוח לך ים לחגרו*ועל
 , ס%וס עתיי סו6 ו'( )ד3ליס מע3ו7 ומומו תר *ת *3ל סעהיע, עמיי כ"0 )גל*סיממעגי
 וסעס סמרמס, עתיי וסו* כ"ג( )סעוס וגו' עעסיך תעמס ימים מסת ג*ער מעם ע5עוועשו
 ג5%תל סס8יס בין עמלוקמ כסל ועזם עלוס; עמיר סו6 כ"3( )37ריס לך מעמס נייליסהער
 חוגיי פועל ל"ע , לסוס סע3ויו 3י(ס לעולס גי( (CWID וקער" כ"0(, )ויקרץ מענויו נססלעולס
 פתי לו סקו7ס סעתי7 6חל סג* לעמיד הענר סעסומך 3עמי7 ים כי ותטיס עע,ך כDPD 6ע"כ

 61"1 מסעפסו פסלי סקי7עוי סעמיד עס סיס0ווס םל*וי ווס י0מ 3חיכס ספוכיות( )כעעע3מיגומ
 שעל נזמי ים עסננזיס 6חת נסינס פולס ומסיקם, מסנור סו6 ועסעעומס סו6"ו וסוליתסו6ימי
 נעור מווי לסורות יעסו סים 6לו כי סקוזסי סעתע ממעוכם סעמי7 וס סעורת סיגםסעשעל
 כי תפק וגל* סתסופך, נעסיי ל* ס*עמי סעסיד נממונמ נסניטס לססמתס מרע ממעליסי63לס

 5חכעינו חת65 זס ו3ע3ור כנלי מסיס לעס עמחלף ענין *יזם עולס מלטון q1Snl ר4סנרסססתנות
 תעור מל6; כי כ3ע6על טכוונס, גסעעקמ מספסר 75יי סכי 3זס ס7לסו עלייתי( קלוס )כחולז"ל
 כפיד כעלו טפ3וגנת( )ונלסון סעלמס לעתיד פי' ספטט עפלסי , וגוי לו מעוונ ומ7למ , ונרפסן
aboעמיי טסות  סקוסנו מלאס כי לעלעל יועסך כן כי וסייגו וגו', עעזוב סתח7ל ו6ם תעמס 

 לעטית כן נס ועומסו ע7ומיי(ס סעסווס 61"1 נסעום ומ7למ פעל כחליו ו63 י מסק נליסמלסיי
 , סמעאות נוס היגסס סמורם כי ורזיו 0עעיקו 70רס נעלי s"r לנומיגו *ענס כמחסון,ולתכסס

ול*
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 6מלמ נלסון כך ואר כעתי עתיי נלסון נר6טוגי( כסתפסס 6נל STnm, הו' מל06 כ' 6עח631
 ז"ל טפלו ע"כ דולפין, ופטעפות שכינס סטי מל יונס סמגוי חס וחילת, נאפל למכםונתפוכס
 , ספיווט עתיי סו6 וס67ם t'"DS1 9Bbn וכ"ל י כנודו לפי וניכו זקן וציינו סודן מקמשמעעיס
9W1S610 ופלס סנמהו סכה ניע 

~lhS 
 רם'י וכ' , וסמע)פת 3י סקל פתו ועל, פיסול; זקן

 פ*תל הן עע. י וטי פמעלם ס5מי4 סעעיס לפכו ורטמיכו מסועוי זמו סממע)ס והשו מל06ל6
 סמוקי תעוזת חוסת פלפל Yb ספסל לסי נסעליך' ו6כלמ וגו' חנסמ הה י(צקוס מען' ירסקכי
 געעליך' S11bi רסוס לך וים 6תס פותל כקופל ספלסס עתי ו0ר6 3מעליןי א%ת עיפלרק

 גי , ייגאל כי 06 קורט ס*על  עפם וונאמ  נערת DDe'7 מפוגת סטי חזע פסרגיצ 15ons)ס
 עמונל bw )אמי למאי( )ל6 סמכני לתפונמ ח3תמ owbn סז"ל פסו 06 ומזנב, הי עפךיכסק
 פפך ירתק כי ייכטנ וסכסך 1Db, %י עגמו סו6 לוקם 6נל ונו', ירסק כי עומל פס הלפנל

 ועזיז עקוס, נקכונ נונס one ו6י ענח 6מס פקוס נכ"וק DW וי61 הו' וזעמת 6זספכךס
 פיוס 610 ספ5פל מורף סססע לסי , ונו' נמל 6וכל0 אפלם ונו' נטלך 6ת ס' וכסיג כינמצור
 גפ6על טקסס לעס מפחס טעי נו ים וקפלת טע6פל קפי S~b נטלי מאל גססך 5ות ככלי4וסמו3
 rb יכמינ כי לרעל פר(סתכהצ ק5מ 6"ע יסלוק כחוסן 0כמונ גסוס לנותיכו עפו מ וליאויייס, למכת פמוך 6ל6 גמר אכו) 6זס ימ6ווס טל6 ל68 תוריי לעיל רכהםיכו חפרו הו', יכסוףכי

 גולל ו%מ יאי, הפכחם סקויס: ~SDDk על וממיעל פמו3ר גלתי י(מכ6י מפוגת סי4 ומאו6עלמי
 משע וטח ס7ס נוחל גיז כמות לע"ח סנליליי יופי י"ר טיס' גיל גי 01% ושוגם 5תסיס
 3עאס יזיל 3סיעמו ל"ע קולס פ60י, יס6י 6ולפ6 ומחי פמיר למון מכייס ש5ם נכו ה5סע"מ כי וממוס ממוס סו6 ל"ע סל טעמו ומגס ישמי כמיד עי וא"ע וגו'י ר5ם 06 ט31 מיימ0ן
 0קהפו פעתיי מפנויו מלת תמוכת צוי יקרנים כי ומוסי סוג 610 מעגודו ניגס לפיכס ערערכי

 וכיסם י סוג למון לסיומו 7לס ע"כ לעולסי גסס ועג7מס כן גס סיגנל כי וסמכחלתס, ערפלהצ6
 סתפהומ, נפווי הו' עסקו 0דס (Sb1 5ת ועג6 67אק ל"ע 067 %ן qh הצצמלמס, 9Wbwכאז
 , 0עהיע לעון 3ממפעומ לגפרי סויס בכייס כי סמליע ע"כ ספתססןי געתיד נממונס פויס מס5מכ

 ע0% גחכך הכחס 5ת ירקם סי(א ימס נוקל 5) 1)1עכ ענין ומים 0תוכ0 כווגמ יעמס 5)1כי
 מקפל פממוכמ טי4 מפתיי מפונת למכות מישל כלוסל ושפמי(, עתו )וסו6 יר% סיל'לאונ,
 ויעפל. קכbn'S 6 כן ob ילעי)י חמל כן נס כנין ונזם וסמלסס. מפריסך סמיי ססו6וע65

 ס") עלסה( 16 עוייע )5 קצועי נקכעותיו ע5עו עיעסר 0א קווי p~S 05 5ע:,)כעילפ"י(
 פוסס % ספה"נ פתה ססו6 חמס ו% כסא כקווצו עחיי פממונמ ספמע ז0 מתהתלפיס
 נוס עסויי טיס י(המונס 9DD' נטופן י עשמך ל6 לעתי עמיי ט0ו6 ויעייל טופל עהינ ס"אז
 0סעפ 1נ6 )וען לוס ו0 ר(תעהו0 סעסו0 עע0 ודפי 5)6 סע5ווס, 6)  סעו7יע תטעין עניןסטי
 bW" עמיפנמ ומפילת , סעלסס עמיל וסות יועם טיול סכווכי( ודקי ספטוסך( עמיד )פכיי4סועמל
 %ון 6ין נ6עמ כי פס,סמום'

 סם'"
 ממסעות פמגו למלול רק ננר6 טי(לומ ועסל עתינמ לסלע

 3נליו וכנק נמ6פל כי וקומית 6מ7, כעסו כפסו כי סעלסס עמיי 6מל 1bu3 0ע015מעתיד
 InSIDDT י כ"ש כ'6 ))עי) הלסיס לחס כקל5יס קלים וקימים קנביס קדמי כי , סוף לסמו כי 9Wbפקיר י תלו%ס לענין ביילי יקרע )ונאיגו ההש. לחמו כי : ספוייע עמיד וסכיי(ס גכל6 טמר ר"לועסל
 וע65מי )ספו. גקר6ת לסו קזכי גע)יס ועיר כיג0ו ננול ק7סי סמרוער( 6ענס , סכתן )סו קצינסס

 )י3פומלכחותינו
 רטוק חוס ל6 6נל לטניס 0קנוי לחס ס0א מלועס י משכל 6נ" מנסס ' מי"

 כמו , )וועכן( סתג6י 06 כעעס כי פלח לסי"ז כדגרי; עפם וסות ע"ע. זכו, bp נטסיעסולסן
 סקיפיס פן י6כ) וסעעס חלק, )ו 5ין כי סכוי ונ6 כעו 6שר כעעס % , עגלי ענד מגיסכי
ob1 לסם 6ל5 למפו ם6יכס 0קיסש פן ול6 לפפו', מא'ab : )עוף גנלת וטרפה. נבלה )ח 
 ססוי"ו סול גגו גפור ננו כעו ס) כעצת סוכלתו ~blk"1 )סל'ז י )עלס"י( ערמר( נעיכו סיםעסוק
 , סתינס ענמח)ת ולו מורס ככס כפסיסי עט )מעינו גנו6סימי 6כו רסיסו וכן , פ) כעלתחופי

 הונע b~b ינזיכ( דאג )מ"ז צן 0עלפיומ, ענין נו סגרסג מין מל כלופל טרפס ,ם) כנלר(ועעפו
 פ" ן סיס ומפיעמ סיס מתוף סנ6יס פיז( )פ"ע ונכל6יס , ענפים רוגע פל להן) סס"עיעות

 סל ט) סי' 0נימ, ונייר מעזרא נפער פנס( (S'D ונמפכית סחי פייכמ פ) סיס סוף3יטסלפי
 ע5טגך ועעעו סל, כמלת שוהו וטרוגך עלבונך *רנס סלנ0 טס" י(6סלהיס בסון מנעלי וים0נית.
 ועסית ע"ו, *"ז 1Db' נמ' נזס ופצ"מ עלוי; ג)סון דונעתו וידרכו. מליון, 4צל ליל 0רהךפל
 נ5 בלחמו* ושכלו הם )יא( b"m :o~te 6עת, סל מסי סירס"י ויחי( (D~O 51'פמ קידעמיי
 Pns נ6 )לעמס גחמה ופלכמג6 ויליי כלכיס שיחיד סרנעו וינאק ושהקלק ימיי, על לניסלמון
 גי י פפמ ימיי גלטין לנשכו מקוס וים ; יפיס( ילס ונכתפ 6% נכי )עע"ס כלל דלךטיסיי

לסעעיס



 נבהי8ש
 ע"(, )ס6ס כעו גרא סיום ען שמסק פqb 610. 6%מצ ל8הס חעפ 6טז 868כלפעשש
 ששנ מפגיעי וניס ועלא ו %64ם העמס % וט ע8% ושנשי ונינם ke" mW אהספפם
 hS בשייו יףי( )כץ6 לעעלס הש w3bx), )סתפ"פ ספ3יעי ניזם 0על6כס על לסש*כישים ותפעם תפגיעי, וביום יפת מבכל סמ8 קך6 6מד תשלו לבסי עפעפ הצ6 חמס פטם 38ש

 עבים 1ל6 יפכע ל6 למני כעסך פס נספחם כל וס% לכענץ ינ6 ל6 עם נםמח2 כל ה%אאבס
 לפיע הצקנ במכס 6מל פכח כאס( )נ0כ ט ומסוקם הש פליו, ינ6 %* עם, יממות כלעל

vlnbS, סו6 כשש נרץ 6תכ וכ66 , ל6סוכ השעם ניכו חליי עלס ככס נלנץ, יוורש S~hV נו 

 %יי רשל כסמו קנין על סטסס על עוסנ חס , יסכלו 0ס *עצ כך ו6סכ י גו אכל גרמוריי
 מ0ס גנז bS סגא ויליז מכסף קלן סופו סגים כלועל עסגג, מעל 6% י6ס% ושלםנעצי
 ; לסם DODW מי4יס סמלהצס %בילם ל%הס ועקגניס גוכעיס נס כי tebnD3 לפצלשצרכים
 סם פס וסילפנו י ערל wb %ת Y)bn D)bD ישי , ען( ק"ו "געוש מילעיוכו לכגומאצחפו
 Db9 גמוש bb נעצבן לטכוס כ'* טקכי06 למטס טוגמס וקין עיט. ישיש, טס קם גלםשי*1
 6לי(, מזעק נעם גנפלס )עע"ם עסגנמ למעולם כק )ועלנםעטא"ףנקיאצ(, ע5עי swsק14
 ט לי64כיל0, נם נעונג 6ץ עעונכ0 וסניפם ועם לכסן 0כיפ6פ עא% נס פסי לכנתמטט

 קמן עעעס כמכועס לרגול עומל פסוע לכד bS כסן סל עבד תש ילוז, 'D~b ול6 68טלסלת
 (fDS השכעס נמכח0; סעג7 א ש ע%% ענו יד4 מעגי פ6ס wnbS( ע%% ט6 נסכמפו
mm~n)8ם6עי לסברס סיס להוי עליו. שארהב ויסף )יד( 473: %לס ילך לו 3מל ע"ס 

 יוכנף סעמק12 ו6פ חלס סקויפ ען סס6 6פל Db עה(. ט )הקש וכמרצ ססאפשלמפלחה
 0מאפ כפניקס עפעע סיס עליו, סעיפימו ויקף סקופ 6מ לכסן ונתן קכ6, 6על יקלוונע
 60וכל סף0י מץ )מכומנם ,כימכן כן ויכו וג6עמ מלו, פספלועס לסכי4ן יוונך גשכיס *woופקרן
 טילם חיש 1% שכעמשי )וכים פחס עי 6ע וי4סהצפ לנעלים קבן מפלס פהנמכועס
 פניפן ש6 לכי פסקרן ליילומ סקנס, 6מ ל5י4ן ונפן לחל, סין שקעי "אסכ0 יפוששקעי
 המכוסס 6מ oSnt lebS פ" י4ק7פ' 6מ לכסן המן לפוף ונציי טנ6כלמ; המכועס 3עללטון

 0עקך6 ועלפון מכוער; 6101 נמצmp 0 י%6 ט איפ קךס' שם מכועס טא קכ6 מסנ%לס'
 r~ne ען 6% עפמלעמ פינס מלהנס נשי(, )3"ע כו6עכ" קת, פס יליו נפול nb~b יגללו קדי לק קיפ פסיס יגל לכסן ספניי קיפ' פסים י4נ6כל יהעמ ק7פ 5מי0 פ0פפלועץ נ"נניע
 פכרתם עעכו פ0ומ6 עסוקגיס סומן ילומ 6ל6 עעח עילס *ט גמוצ מכוייס S)1be צכלאל

 י לרופס לעוץ סנדל 7וגעמ ל0עמ 5ליטס פסמפלועין ז'קל6 עעפעעומי פכח ובעוועעפלחם;
 עפלעין 6ין פיעל קמש( )סכותומ כשע כיעס סתיןי לענין סנ6כל מנעם למעת %מך ניעככס
 עונש ההל. מכפכ לכערן האימי פשל; ק7פ מקימי 6מ 6ךץ התן "אינ. יע על עעץ6%
 ppe פש6 סדי מהפ % לכסן תמן סבא סקנס על מעיפימו ויסף קיפ עכל כיסכמוכ
 כפפתה ריככה תר4ן לכך, י4כ6וי נ7נכ כמכועס נעמר פסות לעיכו קרפ פקדנו עפניהתאפי
'wlmעגעס עוסכמ וטמן עלת פמי4יס 15 סקזפי ען סעעו 0ק7פ 6פ לכרן תמן כש6 היכ 
 נעצ %לך 6ין יעמי ולמי סק7פי 5מ לכסן ונמן עליו סעיסאו 9W1b qpn ש6 וגע עעסיוהס"מ
 טפלהמ על כק פכ6כלמ 0סלועס על פוזל 6יט סקיפ 6מ  לעלס ענאכס רעמו עכזי* שליו,עלם
 מיועס געטיס 0מסלועין י נניע( תמס רפ"י וכ"כ י מלועס סנעטו לעי ק7פ 0כמונ וקלתןתקרן
 , 60לס סקיופים 7עמ 76ע ול6 3על ותני ע"פ. ק7פ, לו טמן פסות עם סגהפ 6מ בוכבנסיג
 *ם סעא יתו סמפע עי44 יוככי כל סו6 תספוך ,  ותיכפו כפפועו b1L~D לעכ"ן איל אמעל
 לכסן וטגן 7*עכי' D'WD) o"S דמי ~pp' אטט hS1 SD %%0מ אכויס על עוסנ0קזפ
 וטים" סמפלועיןי ען פסיכם נמם פען מכועס לפצל מבע קוס לסיום סכיוי יבל סקרם6מ
 קיפ פס י60 7ונעמן סכסעסלס סיס קיפ לסיח רפוי 6לע6 פשל סקופ 6מ עסעע סקיפ86
 פס מוגן וכ"כ עליו, סל קיפ פס 6ין 1DWAW פכממלס (npD סנן מלועם לסוכל פלע עליויסל

 כפוי ינכ געינן %כל עי4 כן ו6ס %כל כעו b7p לסייע כבוי 37ל פ פיסן עפעע ספבצקפיכופ
 סקךפ 6מ לכפן תפן רע אעל וחס סמא; יתם פוס' S"D פססיס וע"פ סץפ. וכר, קיםלסיע
 לכסן ונמן לעגון ש"פ וכן , כע"פ b1pf פיכופ6 נעליל וניחס ככענשןי bb עט% פ3%קויפ
 לני פסקכן נעמכי לסלי 7עט% רשמית כעזכם זס 6ין וי4סהצפ, סקכן פסוח סזר4 סקופ6מ
 6מ לכסן IDM פכמנ כפ"י לפון על ומנס סי%י4 עי לכל ססותפ 36ל נעליו לכסן פנימןש6
 מלועסי נעפש וסם סלדן סל סיכום 6ל6 עעומ לו פוכע סחינו קזפ ל0יומ סטווי זנכסקופ
 לכסן המן ע6י עין פקינו על IWD עפלעין ישעל יכ'* 6לינY'D3 6 ת"ל סכ6'ש כמגשצ.
 מעין עקמו סייגו %7ל קיס עי4סו6 לכסן ונסן 67על כא"ע ול6 קיפ, ל0יח2 0כ6וי לקופי6פ

גועו



ש כביקשא
 ויהף ניס זכתינ יעעליו עפוס סקכן על %פו ללפו "bS הח עי, פ94 על rw; 6%ט%

Wrw1 קעיז* סקלן 7על פששקbb) הועיף סקלן טמן 5על VSD ונתן מ"ל ועס סשאם נס 
 חצש סמנ לעס ענין 6יכמ טס גס עכ"י. לי, כו6*פ לעל bbh נ6 פל6 נרל סקיפי 6םלססן
 ר7ן עתלערו6 סו6 לפ" ינף יסצ ונ6עפ טותחי btOb ילית 7מ'ש ל" nDt~S נאמשש
 נסעשס 7קך6 נסיכוס6 ור'ונ זכש6 סלתת6 לפכפ לייכ6אס 7סק" זס עס נס סיקי rb3 י"י(ננשע
 קכ6י ד6ייך ויע פכמננו. וכעו ספסט נמ'י ע6י טיניס וסזנכיס עסמסייי סקח 510%י6וסוקס
 תחועפ סקכן נתן פ6ס דסווצפי וסאפ סועם פעמלס נשי( )3שע v~b3 6שכ" סעשעצ.ויסף

PSIWp  וילפי תלועס, נעפו יתפלועין וסחצסו, %ש עפלס 0סועפ 6ומצ bb1 וסזל כעפפכי
1Pkmלו5"ו qPW סכתנ כפא ע"פ ויוכסין,  ינוכעין סעיפיפו על לס וס7יכן bb *0ו WS" 

 ן עלס פל 61"1 פ*הס סלסון ג7לכי  7תעמן ע65ט bSD כיי bS בעוכס יזןכפס ועאכ hew.כטם
 6נל tDtWS י"ס % ד מגסיכין עתום' לכגיס, סיפיי יטםטס ועיא פל6סכי0 עלס ל6ענעמפעש
 ייעקן ועזס לניסי נלפת vD*DnD1 %( )ויקר6 קך6 עם6פכ p~w סועם על סרשפ עפץעיקר
 סכיWS 6 פ"ס(, (mm9D1 לעטכDS 0*' 0לע3'ש pS1 סוסם6י כטם נסו י4ת עששא נפ%נס
 גניע: ייןפע וגפמ נסהשע D"D1 יויקך6, קכ5 0ך כק חןכפין הצקיפין rDYQ7 יכפ06ך

 על עלגו, סועס השו5 קכן סל סועמו סעטיש עשז *כ6 ר7(, )ג'ש מג* ט מליגיהמשיהה
 סעסס וסועסו י4ו6 סקף64 סעפוצ %'7 ול6ידך קרן, מל סועמו פסס 6כנע q'DW זח עפכיםפוה
 וודס. סעמי( עז לעסל"ס יטף ססת ען 80עיפקq'DN 2 לנעש %טשס ש שלנבן Dmnהסו5
 )י6ס ססעפש ונפנס כעו ק7וכי לעססכ פס פי(א 16 3כוכ6מוי מנ"ם פי ש עעם"ם לעלםר

i(nbPb% סלק וסו6 לכס, י0יס סידחם ו3%ע לפכעס סעפ"ם המשסס כעו סלקי עפפכ סטש 
 סעפיש עלת יסלפ עלגוי סחצס ליס י5ק2 ע6ן פליני, ונ80 יסיל(, פיכשופן יץען עפעפס6פד

 לעקפל סעסעצ יפלס עלנכ סועפ 67ע וע6ן סקקי ען 6סי סחצפ 6י6 נהשן ו6ינו י שקילעקפל
 he)~w ו6פקק סקק, כגעעמ ל%נעס סעימי געפס וסא קכן פל לניפי 6% נשן ו6עומיוכי
 סלקי עקסכ פסול6תו יוכי4 זס ר , קסס זסעפימו סכנה א"ו צ ל7עס 6טס ; פלנכ פועסמע
 ~W'b עניניוי גכל סנהן 6ל ע%כף יסיס מיאועם פכטי הש"ו מיוכ0 לועל יט3 ונ(*ימי על%,וש6
 , עעט לסכיס פמיייס וריעעסלות( )סמלהצס 130 ססקדם"ם נ9נל, סולין ענפב ינימגו bSטיי4ו. ולא נפו( עליו: עעלת לנוומנו לעיור1 סכ3ל SIS' 06י וכיועס עתההיס סולין 8hbbפלס
 פעיס* 3קה עימס סיי3 ועעמכ( )תלווצר( פט, קימיס עעצ פי(ויעו קצזס סינל )ע סימהשיוכל
 b9DPJ כ6ן ו6עלו 5'( סינ )קני(ילין לנומיכו פיכסהו סמ lnDb~, פת 1bak-~ en~b 6עכ אפל

 עע%לומ %" נחטלו סלענ"ס חס" עאס, סהנין סט3ל פל פ6ף hsn 6פעס פת eD1bוסמאו
 לסכיס עמידס פסס ינכיס סעקכ6 וטעס 3פיכוך. י4כ6קם וכ"כ קרצ, קי' פלו ונקס'ש6קצוס
 גס סא סנל 6כילס פ6זי4כמ לסי ויסכן נענלס, on~b ל6כול ' 690 %תס יעסו יא לספס6ופם
 קכ6 6על לכן סענל, על עחסליס עק~ס ענל עיעס, נממעס פעותכיס נג על ויףלססנש,
hS1

~SP 
 עק )18( 6סכיס: גיככיס סעקכ6 פמילסו וכענשן לסא על וסתיעס כניסי נ%ות

 3ויקל6 ולטץמ 6סעומיסן, פוגי cnDb tFD)'1, 3עלת הץ 6חם סוקיף וסונין, 'צוין 5"מחהשטה.
 פעטצן חצונט פעעס ענין סא 6מס פעלמ ו6פעו, מעפגס ל6 6פכ ס' ע%ת ענל 6סתנועפו
 הצ6סנפם

~bDJ 
 סעו פניכו כ6ן עון פעלמ לועל ל'ל סיס יערפ. טנפמחשי S~b יא6ער סככפ ענין

 )5עכי6עעניםםסכ6שפ( 6פעס עת מתוס ויסי0 סעעיי, עונם וסעעו םאע( )מי(ליס פונס על עתמנס
 טתכנס ו6וכקלום י4נוף. נסדע6מ תלועס 63וסל נ'( )מ' לעעלס סעחככ י(כלס סצנם נע5עוהי6
 7נ9נל 0"י( פע"y'D) 6 י4לענ"ס כזעמ פוכסיסי עיכיס סני ימנס 7נסנל 7עמו מאי( אוגץ,עהן
 % פני לעעפל וי4יטל פעיס' נייי עימס פתס ט ימ עעסל למכועת 16 ניולס למיועסס9טל
 סכ6בשי וכ"י עיתייי bS עלקומ עוכפ ט ינו עני4מנמל

 ע0מס( 6י 7"ף4 פץ )ינעוו2 כמום' 7ל6
 מכג"צ וינ"ע 6ונקלם קרשיהם. את בששכ4ם ו6מעס: עון עונמין עיגי מלי סכמונ 0וכיללכן

 קל6 39ל י%3עת וללנומיט סעקל6, לסון על תינות סוקיסו קויפחוןי ח נקו5שנעעל0ון
 qb י(כסנסי על גס י4טנל 6נילמ 6יקול יפס גח סכסונ ט7יצ כי למוסטמ, 5הז *ןיפמעי

 ס% ענסנ סט0ג" נלועל סק7מ, 6ס עס%" ססס , קע3יו b91D'b גס qb ע%ס קיוכו נוספ6ץ ל3י bS סס%ין פס עעולניס 393לס נעודס עיע , קצנדו ע%ס עעפל ה2לועס 0תינועי4פנ6כילפס
 וסקולת, סקעס ור(עולקן ססו3ין נ1 מיעוככ קינכ ממ ס5צכל לכעגמן נזס צועס קופי פסו736כי
 DS1h1 נטכו bSWS1 י עכיי ינכיע עעס ל0ציפס פיצק עי 3עיניו ספו03 י(סולמ 40,ן יוכס00
 פל נכעתצ עכונר( ל0יותו 9פי יספיט ו6ספל כססעמ, נעיניו ספתיי וסססלת ספעולמ,שפ

 נקץס עלס קזופס וסלס פסופכס יסל עי 0תכוע0 6מ Stb)n עעמין פ6יט נגסן ככ00מולם,
ר(ציס



 כבויקרא47
 hibS הכפא על רק סכ6כל 6יטמ על רעתו טפין יולס 3עגלסי ל6כל0 יפסכ 36ל י 003ע%ט

 כטוענך בעישרון אונקלי טמלנס פף4 יעל ויע עז0, יהלל וחלולו קים טית לך וקיןכריכי
 oemn ג3י *י( ג' )תעויס נמלשד סוזנה 6וכקלם  יעם וג6ממ כןי מרנס לירך סל6 לס"כמג
 קיוטם טסיך ככי4פס יעעbSn 0 כלועל בו. יהיה 4א טום כ4 )כא( ימללו: ול6 יסרבל 3כיכתיב
 כל ססכ6 ולמון נו, יסים ל6 קרי רחומינו טמרו ל0קר03. סימסלכס סנר 16 סנורתן סוסלפזום
 יפל רנאעו סלילך s~tr סמסכריס סורונו כנר סמגוך(, )למון עוס גו תמן Sb נו יסיס bSעוס
 יSb hopn 6 כסמיי כבפלס סקלי6ין, סלוף ניכיסס ם6ין qb סמונן מלוף על מקל* Sbלטון
 פנע"ו פו6 וגם קמ"ן, 3כקוימ סוים ו0ניכוכי סעגל טנכעץ וסטרתן , לימם גע ולbSb 5 פיקסגם
 לטים כם bS1 6% לפעיל, ר8ל ביסס כם ול* קורל טסי s~ts Ynb bb מוסי ולסון ע3ל לטון לערסויפ

 ניסוכי, סיצ6 ר'עעכסיו
 ע"פ. כ"ס, כניכול עפכן 6ל6 עפנו מקל* Sb י י'ו( )געירחין ולי

 גו יסיפ ל6 קרי כ6ן e~nb ולזת לגקתל. 6ל6 געיס עיגכיס ללכל סי כנוי מסרס 6לכוהמס
 ע"מ וכשש לייחס, יספטו עועייס מעליס ל6יכו כגר כי יסיס, כמוג סיס כתילו סי4עכווןכ"ל
 0ינל 6מ *וקל ולמעעיס ס7נכ, על סריס 6מ *וסר למעתיס וגס ע"ס, , ס' עט0 יפיס מסתכי
 נלד נטר פין מא צלת. )כב( : ע"ז( י"ג )מעות יעסי4 ל6 על5כס כל ע"ע כע"מ , ~DVbiש

 , סעור על 50ועס )וו6לשע( כן נס סמא 3מלפו7 סנזכל סופ* וסיככו )ואטען( סעור על%ותפ

 ' סיעי נס יט 05 ו3כסניס נכסים רק ומוקל סנסל כספר 3רי6 סו5 36ל נלוי 6יככו ססוע6סגסל
 פכקר6 % קלנן; לעגיל עוס עטוס ג3י4עס נס וטםל גלוי נטר ט0א געקר5 סנונה יגלםוכלגגו
 וכמסל עוגל פוס 6101 מנסן ען עלס ככחול סעור, עעל %נול ל0נלומ מעמיד הומו ע"סיגלמ
 : )לט"פ( מוס כי5 סעוכ על סיפגו זמן סכל bSb נעקיפי ינלמ עסמכין כמו-ס*עלולסמכו,
 קופל 0ה לשחם ג6 מקיט 6יז0 ילשס' ל6 למזנם ולכנר סנ"צ, לנדק אותו. תעשה נרבה)כג(
 5פל bS7n י סכיפ ל73ק ננ37ס 7קל6 כיטיס מיכסו י תעורס( וליס עמ"כ )רם"י סמונם סקנסזס
 *טל כל עפכו 6תי4 מעסם כלוי *היו מעטם 6פר *גל סמ', נכל 0נ6 כלמון טותו מקכיגכינס

 ם'( )ס"6 כמו וסמפוט %ורך על כן גס יורם מעטס ולסון רמ3"ן(י )עי' נכסך לעסומ ידךממשי
 טסית לניק למתיל סכמונ ססי' וכיון , געגלויכען( ,  )5ערוועגדען )פל*כמו ופסס יקם ענ7יכסאס
 qb אית לנמק זו סלי ולותר פוס געל לכמחלס לספלים עומל 06 כי 0כ7ר' כמ"כ סכיגס6מ
טמא

  ררי
 3ע7רו סטין כילו לסטליס וג3ו6ו סנים לנדק סול עלי סלי 3ם5על נגיר כס"כ ,  נזיון

 ס3ימ. לאק סעותל כס"כ גזיון דרך עוס: והיכו 0סוק פן לנהום עסגמ ייו 51ין עוס נעלסלק
 WS לגיל ג*עלו.  סנטר 6מ 13 סממי כיון י לרכוס ~b3k לווזנמ 3סק7ס סע37ר b~p7 3םימ6וכן

 סכ6אס מלוכת קרס ונזם ; )כניו( ספקייטו נסעם ני7יס סנזיון )נעסס סעוסס טנד3ס כס"כירלס,
 ל3ותיכו יעמ מסך וזD3rWS 0, 7וק6 תיר ס3ימ לפיק 9וק6 7ג37ס פיגוריו סס3ין רס"יתעל
 פל פיוסנ סעקר6 ולפון ר3ומיכו, יעת עם פקכיס רם"י מירוס 0פנו*ר ולפי וכמלעותיבמ"כ
 לנדק גסקיס קל6 וכולס ולוסל סעקר6 בסון ייטונ IPns טייטס לרעשן ולקימי סיעג.תכתו
  סלי לועל כי3י4 לעפותו עותר וקלוט סלוע וטס סור כי ט5על ויתכן סכמנ פיזורי ל3073ית
 qb תגרלו מעול 1*י;;1 לו ירכס ל6 עממם יני*גו 05 ס0 15 סול עלי סלי  ג7ל oh 6נלז0,
1'hDשונר 0גימ ל73ק מעים ססעק7ים וקיטל סגיגומי ול6 , 3פ" 0רל3"נ וכ"כ , לסקיס סיזק גו 
 געס נמתיס, גילו ל0סליס יוכל סל* כיון טס 16 סול עלי סרי ממס לכיר כן 06 %'"י3עסס
 ראי על יקלגכות אעגים יוכיח כי לפ" olpn לו *ין ירכס ל6 מלת oa 3ונסממ, ל6 06 כדרו לויסלים
 73ק לקרסי ר4כמו3 כנס לפס מטפר וטס )רס'י( לעזנמ ולנדרי סיימי לנדק אותו. תעוצה נרבהי4כפלס:
 3ס"3 יכקיטי וכיר כי03 כופל oon *סד נכל וסל6 , כדר נסס פזנמ tD7pS1 גינית נטםסנימ
obעלי סלי "פר 06 16 ני03 07וי ל3ס"3 זס יס6 6ער b'3k~S טכיי4ס גדכ יסוי ל3ס"3 וכך כך 

 ובקיטי סנימ, %ורך וממיסם סנפכרין יעים ק7וסמ ס0ס עפני I~WIW כעלי טסם qbפומלין
 601מי %ל עמס סס5מ9 עולט עלי סלי *פל *0 3ין עולס זו סלי 6מל 06 גין געיעזנמ

 נאין
 כגל לעזרת. קלנין פועין כעלי hD'1 עמגי לפוליןטגי0ס

 מילי
 סגי3א טלונ נעגול כי סלענ"ן

 כפו עקל6ומ ויירכס סמג7נתי' ל3 ביוטל ו3עק7ס 30י*ו, לכ גייס כל נמסכן ט6על כפולנ0"ג
 גדנס סיזכיר עקוס כל לפיכך גמס' ג37מ רק סיור 0כימ ביק בענין עטין פפני וסעעס6)ס,
onP6פונס כקימי המס יטפל ומניל הלעיסי לז3מ *1 לעולס נו הימרס עד מנית לניק סי  
 ההריס סאן ר1רי ס;עיעיס, סינריו ומנלין )ל6"ס(. סו6 ונכון גדריך. eih" עלי *סלם לס'גילי
 נכדות יומר גודל 07600 עס מירוסו וג37ס סלנ, גע3מ לנוכרי נ6 מזויגו 737 פירוטו כדרע'(
 פל6 כיון לגערי  4וטלר1 ס*ינו למי עלי סלי סו6 לגיר 5פרי' ופם"ס כלוייסי יומר וספעשיוגמפו
 סל מילוטם ס"ס וכיון , כשוי יומל וגירו סממגינ למי , זו סרי נשופר סו6 וגינס , עגסיוממריטו

1וד



מה בבוישיא
 Sb~ נסלחי סל סנדל סטין סי % qb %3לו qh ו%ני(זפכ

 1Sb סי(כיגס עי 1Db, נענין
 מסי נסייוסיו רסלא וז'ע ע"ס. ניר, קיי גשכ ר5וי0 ם6ינס ועי ג7נס, מיכוסו ישכו* יותלככייס

 לכוונת כן עוםיס אינס י4ס , נזנס 04 7קלינן סלעים 16 עו03 11 סכי כמ6ועליס 6מי'סכסעיס
 גסיל, טגוילין סי על qb געי ונכמרים כנחל. זו ירכי למס, סנךס סט6 לי%מ bSb נעוכבגדנ0

 ן ער נל6 %סילונו בפסלט6י

"'Dh 
bS נזל עקרי blb לגפור עמכווניס ט6ינס למי ניעיי DWDD 

 60 לן hhnn ונסכי יקרס. נפני לגזור 16 קרנן סימסיינו כדי נעוכס לנינם bib סטרתעיסוי

 ניר מינו ניר מטחיו לפי ניבי יעקנ ויו"כ סנ6על יעקב מעטיי כילך יקולס על סנחולין67עכינן
 לצגך נדר נין הכעיקרי סענ7י3 610 מלטון טלין ע7נריה(ס לעיט עשכ. וסוי6ס, ויונס 6ל6נעול
 עקרי זו סכי ס6ועל qb לנערי נו ללויס כווכמו סיין יכל גיניי(ס' סעגייל 610 וכשיונס סלנכק
 קיטי רוכ tDWb3 f"DS נבגי( עקרי עלי סלי כס6ווצל qb לגעכי כטיס צסנוונמו נ6עפ,מר
 יורי ימעל לגערי ל5יי0 ס3כווגqb 0 כי סלקם, נדק נקרסי כעו כ"כ 13 ל%י0 סו:ותרי 6יןחחנס
 לנדגמו. ומהעת כקנס 04 וטוי 0גל"ע, ליס ועל עס0 ע3 ענסרס סי(עול0 טון ע"ע עלס,צ

 גוסו גס כי עולסי לנד לכנוס נ7נתו כל 5ין פקוס עכל לנעליו נו ר5ויס טטוכסו qbונטלעיס
 צל לז0. כוונתו qb 1'bD לכדנסוי תכליתימ וכקנס ס6יעוליס, סקלנס 5מל ספלעיס ענסכביזנס
 וננוס סמליים עם וכל תכלימימ, ול6 נולעמ קנס לים כ16 סטין סנים, גיק נקיתי 6יע4ם

 יקרי "ץר, למס עסגמ ידו  ספין רק בעור, לנ  עינם מא ob עליי סרי 'כסא% הסעולסי
 עכאר 0ג0 ט'. קרנן 6מ ונקלנ כ'( DIDW)  b"S קרנן סכמו3 קלתו דחיס 0קיפ הס נ%6מ,נדגם
 ל0קר6 לטוי רוש עזנה לקדמי ומנימן טנסי נטעת ל0קכ6 %וי לונו סנים  p'r)b תנאןכי

 , עומר אליו לכ7כ נו וסכניל ט0סווס ליגל טעעו טוסו מעסיי נדני( 0כסוכ הסלקל , גיל63וות

 אליו, לנכול גו וסרניל סייסוו0 כלגער לניר 6נל סנימ. הניקו0עמ
 ונכל עזנס. קיטי וסרכי

 : לנוסינו דעת עס עכוון סטסיס על יאקלם נאור %ו י% ורניל. נ0וו0 ליגל 0טקל6ות ירךעקות
 גין זנל נין גסס ג0תס עין טעות וטמינת 3קל, סם OD נכ47 סול טס ושה. או השור)כח(
 נ"ל כקרין, נין וכל נין יק0 נכעס עין מעות וטגיסס ' %ן פס. עס כליף טס טס וכןנקנס,
ftwp11)  ותל7נס והעל וגו', זכל לעולס י(עזיס ען 16 סכטניס ען נחננו 6%ן ען ו6ס יה'"י 6'
 סם ל( 3ילעא סכקני( ע3 וכן ל'נ(, )סעומ סעיס, ונק י(כסניס ען זכל ממיס ,00 והעל650ן,
 06 נ'( 6' )ויקלס כעו זכר, עין על נקל סס וכן מץ0(י 4סזקיל 6%ן ען 5ממ וטספולסי
 עלוים וסלקל ו650ן "'י(, 5' )6יוכ סוכטות סיו מנקל סכקנ0 על וכן וכלי מנקר ען נקענועולס
 יטלו 60ל0 פעום 5לנעס סור6מ ול0פתוות נל6ל'ע; וע"ס עיגיקת6י ומרנועו t(A~S )נר6מימע4
 ק% וב% לן ניסה ונזם 0טס, nDD %ן וצנע ספור תמת יםלס נקר מעטם נ6עכו אי ססמא

 יכיפיס סורו ימס כ'(, )6יונ תסכל 1ל5 מרמו מסלע ינעיל ע6 ענר סוכו על האעליסעפרסיס
 נקל, 'סס כעו כקנס 3ין זכר נין מעין כלל על מונח טול יטס 7קיפי0, סכמו סס כפל סו6יקכ6
 פעור זכל טס סזכיל ין( )נ5 תעול פעל וכן פלס, נכול 3עקוס סול כטל יזם( )העיגלותעל
 סי( למקלק תלנס bS ויכן על". ו6רכו3 ממעול ל* %נט0 "ל( )טשג ומעל נקנס. מתוןגעקךס
 67ין 0עקוג3 וכפי נקנסי נלסון טגיי(ס טית6 5ו סורת5 ר6 צכ נכפון ליעל 15 צל פס %טוב
 סמסיקת6 ונסס %עול. סלמת עסמ9 עט כן נס שתכיס וסות נגקגוום, 6% טי(נ נס. ו5ת116צ
 סרס סל טופר למעכס , 7כ"ס( )סענ נלטוגס יקדקו ל6 כן גס ולנוסינו מלס, עסעע יצלע65סי

 מלטון ענעלי ולסם מנזכר. עעעס וסוף ע"סי סורו, נכור עיכתיג עיימי סס וגנעס*מקולי
 כל וירקמו נג"מי סוי"ו נסתמלסומ טנק DSDS ולהרס סולים( )גלניס מול נעקום פולס6סמכיס

 וכולל סלוגי(, טייליטע 0עלמ*לייבענר6כטע, )יי6 :ד.גי5י6מו 1Wb י(עסנר"כפס גהצבס ו73עץ
 bD'1 %י הע נדי. מנמל 3לOWDDD) 6 עעויס עלניו כלסת צנעתו וסר06 ו וסיורי( רימנלגס

 b)'b Sb3 עיסת h91p'b 36ל עלקומי מיונ לענין סייגי ננק3ומי 6ל5 כצג ננו וי5מ %סו4קה

 ל7עמונרוי
 לעני"

 סעוך6: גלפון כלו אכלל ונמרתי, קעתי ספוקקיס צוג הסנה b~b1 וקעת
 י6כלז סר(א גיוס סכרין ועסו לכס לרקון סתס6 שאלו זביממכס מסלת לרצנכנו'תזבחו.)כטל
 5ל!ל0 לס לקנווד ס6ס כן ע"ע סס0זס ~bDn להפסיל 6ל6 %ן סכסונ נ6 1ל6 4:טן, לכסיע03 ה" נוקר עי עענו תותירו פל6 יטל 0הין6 סירוס תגס על *מו מזימו כוזמזנסוסו 5עלכ%ו
 )ליאי נקר עד עענו יניס לS)b' 6 0סו6  ויוזז והישוי  טוחת זגג ונעל 9"1( ז' )5~. כתיגכנץ
 6מ7 כמוג נכומל כתוני קרעי תלי 04 )זגמים 9Db יכ" 5לי% ל"6 וסניי , ר5"ס( וע"עמים
 מגסו לסנים ענין 6יגו 6ס נוקכ עד עעכו ינץ ל5 ינוצל 705 וכתוב נוקב עד עעט סונפתו ל56ועכ
 6זה(ל0 מתוהינו 3חוי0 60עוריס יניס ול6 מהשירו bS לשוי מרי סכך לפיא מטח. לעמסנמעמן

 ול6 , לזעת סוך לי(קעילו 16 לאלו ע"ז יסחופ סל6 מיסירו WS כן, ע"מ על מדחיסי( מס6מל6
יגיף



 טנ סםרקהא48

 pnp bh י" ץך:נ?11ב)"ממ. qb 1ן "ת (D'W :ת ע) ב:,י יני.ו:

'nuw

 : ג ב4יג*בונב' ב'":גג:ג?15
 6טכ 5ל5ון פסא כואפס סכיו סכ35ץ ר3יפ, p~llb כאש קדם ברכשי קדש. טיל* )נ(כנ

obhoתעם 
~D1b 
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ma כנייצא
bSbלתסס פסוע *ועל 6ני , ענינו שם יאפס ע64א וכיוזמתן י נזול י4רנל ולחל עשציר לעס 
 נקום ענוותו לשגוי לנד סם" 06גס מכלימם ויפיס כולס גפפו כמות סיסעפ גיל , סגגי6יסען
 ויספוג , לעעלס פת3י6 לעס 16 לתעליי ענים ססו6 כסי(מועל רק S17A 16 קטן עעסס יעמסול6

 ליחקר י(נ0 זנריו; עופ יעפיrb1 '1 קלוס 60עתי י(תכלית 6ל י63 06 ומנועם ניעל בכלויתסכל
 סעיוח7יס ונעועייס גםנמומ ספחות לכל נספנתם פטסדל נאינו 1 ססנמה( קומי ולנויל ר(ז6סמתעלס
 קיפ עקלם טעס ולפרז לנוסינו. לזעת קדם תנך6י ועדף י(עותריס' 3י3ריס סגתנו לקיםסלא סקיי בילך לסמכים עירכו גגי נס לסוס , חול ועניני מעולס עסקי עכל פכוייס גססלפיותינו
 גירו נלכס יסד כלנו לקער. י(סניעעס כסוס Sb נקוע קורע ייכסס כעלו , סיילינוננ( יור)6ץפרוף
 סול, טל כעלטסך מנת פל עלטטך י60 סלי  וכממו 7נ3י6יסי תקלס ק"ינ( )סגם ייין3תלעוי6 יילמ" 60 ומכס - סקנס. לעעלומ גסעל0 כלנו 0ק7פי לענוית נכניס ני(יס (TDh כלנוסק7פ,
WW91יץ( )נעם וכן תכונז, ס' ולקזוס יכנאיס תקרץ נקים נכסס 04צ מ7ט קלשי )מס 
 יללנומייו 6עצ 0ו6י תולי( נו סניתכס יועם 7עסוס וגעירת לכס, בע" נסנת ענגי לפנסוקל6פ
b~DP3שריגי פ6על0 נלפון וס כל נכלל ותטלמ6 וספרי 

 ע-

 וכסית סתיס %3יל0 קיפש קים,
 6עגס 6ימנסו; קים יתקרזל תקרך יכנסו עויו כאע ינ6תס ופסירס, מרמזיות נזם 6יןגקיסי
 יומר, גו פעכו6ר לפי צ'נני6יס, קך6מצירו

~fbi)1 כ73סו לפון כין גיח סנזל יפ towNSnv 
 י סע04 רופנימ 610 וקיפויו 0ע5הסי גסעיומ 610 יכריסו 7ססר6י לר3ותיגו קיסרו לטוןונין

 תחתרי כללו נזיע לסתום יוכבס לזרך 4וס SDS ס0ר3 חי( נסיחה ונשי( סקיס; נמסמנוקר
11WStoנ4ע, ורייס נקיוני וגכסח2 נעפמ0 נע6כל קזסי1 פפירמא לעס סומל ינ3י6יס עקרלו 
 :כר bS נס , ותכילת6 וקמרי 0ססר6 ען עקצת %ס לפא וגרי כי מציל wsn פקיו 0תיע0אן

 לקיתו מתועי ניום 6ליייס גבים ונק43ס ג6ססיס ל0יוס ק7פ עקן8 ס" סי(רעג"ן ויעמתזיי. פלצי יל6 זע3ו6ר גקיייי כקים לענין ססוק' טמי' קדם ftwpn קרתו ז(, )ככימות יידןתפלתוד6
 6פכסן 7ל6 עליו מתונן פס תעסו וכבל י"נ(; )נסכועות כסירתם חס וסללי 3ססלס3פרסקי6
 bS 0יוס קיוסמ עסעמ עעל%ס לפנומ קוס עקלם ל'ס 3סס ופי' 67ור"', 7ליסוו 3י0אכנרטת
 0עועייס 6מ לקרום קדם ענש ס" וסכנ"ו , כיטנ"6( )ע"פ nhSn לו פתין חסני 16 שלותעסעמ
 תנומקו עמי ססעענו עם לפי 0נס כלס; וכן לסמם, סע5ומ חנ לממסי סכת קרופסי פל3פעומ
 וסלעא7 עלינו, 0ע5ווס סמן יסים עע0סי קדם סס ר(מלוומ בלתי סעועייס סתום לקרוץ ק7סעיתי
 ע" סונים וניתיס סתקיעומ, ע" בפנת ק7פ' יגס ס6לס ססיעיס הלכיס לפלקס קום עקרתפי'

 01נכון נסורר(, סעשרסמ ע5ו0 ענטליס %ו נ"י ופלוסי י(תקיעומ טגמנטלו עיוס ולעי' גשז'פלוחי
 מעיון נס 1 13(SS  וליעמי ; עעל6כס ונעול ויפסק עכוסס למון פי' ושבת. )נ( : לבוסינוגפ"

 סניפיי סיעת יסוג עלפת ססו6 ומעמי, טוני יסרי טסעפ, מחם אכעס 6ני פנטי עןוכמפקירי(,
 נו יטנף 6סר תפחיי כעניני ויליס0 למקיריי סתיוחי יום )נעזיכטננקי6ג(, טנס וסעסלנח2יטי
 לק ליפר6ל סנתוזו נמנו bS וכעלעלם ישי Sh'1 הכלעיס אעליס על רק הצפסנמו רעתוי(יסל6לי
 עעלס העומר. את והנעל )יא( : סניתלו ס7נלומ כעטלמ יותל ע613ל ויעגין , ,מוולס 03ןלעתוק
 8יס גני לנ עריס 737 שין למי סעסנריס 81עלו י(עולס, לאום ל6כנפ וע3י6 %וליךהצוואר
 יפסיל 6ת לי עס0 ידי ועוש כפי לפעל וינעט יסורון ויסטן כעלעל טוס רג כפוועועחטקיס

 bh סימר ער6פימ יניבו וכרעלי קלי עלסם יטעעו וטרם סמים עמט3מ יירט טיס סי(לכן י 0נל סכל כי 6ע נס 60יס וכס סילומ, ופירי פירומ ושו06 יכירו 6ם' כי 'ופס ולעעןסוס,
 כללת גי לסורות ולעעסי לעעלס מעולס לוסוס לל ויכסוסו סכלי יר' עענו כי נז0 לבולותי4כ0ן,
 עגמו DD)b1 מגעי אקעיו נר 0נלטמ לעל6ומ טונ כל לגו 0תפמיע ~'p7bs ע6 ימ' סלוהעולס
 עעס  nD7S ניגס מעל לנו יממס ויצזס מפסע; T~D נכסח הנריי(ס , נקעו מתע לסעתנשיכש
 %ז סל6 להימס, עסיכימ וסעוער כעשס יכעיס ע"ם ססו6 עוער כסס זו עגסס יזוהםסקר06
ena1לסקרך 6נל  וכיועס, ערססמ תנור ע6סס כענסס סכלי ע"ס רק הנקשו עיסוי גם6ר ד 
D"D)ו6ס ג'( )נויקר6 וס 3סס כינס כחסר גכוריס עכסת בפס קר06 ל6 עעס ע4גו, ל6 יגעיי 
 נמגופס מתכוון מתכלים בסלי 6ענס ; מוען לסי נכון יומר זס ומס 3Ub, 3כוליס עאתמקלינ
 סי(נסנס Sb רק מטנפים 0סנסנס Sb סועניומ ישובות DDn נוסס סל6 דיניי ליומרתן 11ענחס

 *ל מנס לעכוימוי למניו עוכנח לסיומינו ,עכירה טוגומ כל לפכיע סכין *סל סי6 "2'כעליונים
 סר(סמעגיות למון כן גס 13 פנכלל עומל נסס וו ענש נך6ס לעלותיו סי4מתעניומכוונת

 פ6ט י(ענויס, ממעים ענין סס" ועכרו נו ותיעתר ען ייענסטנ5רקייט(י63וגטעלווילפ'שק"טי
 % 350י6יס *עגעיס לגיוסן רש עמעומן למכלים oyb מעגים D1nSMI י(תטמיי נעונג:עווףס
 געגץ י(עכוון גי' ומס ותדע ונסגר ס';  לעגו7מ e"DD לסיות ידעו 6ח לסמזיק nnfie~עלא.
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 כנהקראש
 חמ*רמ על המנו לכרך סורחם עמקני לנו סמקנו tvbn 0זעמ SD יקמר 6מל יתפורר,קמיעם
 פיוס דלפון. ספפס rD י(עכות קמ0 מסו6 פנקוינו ובסגופכם סיעש טפירמ טטמ וכןסעאר,

 תניס 3אן רשי מסיס סיום ען יפיס וכך כך ספנרו לספוכ עענו, סעכוון עסו , כעיעל וכךכך
 מס 0נחת טעט סחין נע"ס י4ענו6כ למי 6ענס עופר; תדם  ע7תס סיעור ססיסס עכסםלסקלי3
 כל כי לג' עיומכש 6לו למונות גו, נכלל משמענדות ענין oa לנד סעי0 פיעור עלעיצר
 ססמתעניחצ 6ל וכקוי עוכמר לפיות ר04סמע73חמי סככם יעי נקעת מס ע5רמ ועד פפמסססיעים
 עע%ש מא סעס 6ת 3סעי6ך כע'ם עעמהס סי5י6ה( סימם למכלימו 6סר ע"ס, יום ויורם60עתי
 למקצע סססמפנדות יפי ירש י(עוערי יפי נקראו שלס וסק2יס סוס, מסר על 5ל0יס 6ממענדון
 סכנם עיעי יוס יוס קמילמ על ונצטוינו D~bu), נ6טטעסייענקטליכע 6וניעלווילסיגקייט,7על

 טפירוס כענין ל3י סיעיס כעוס  לידע 3א סעכוון וטין ותפועלי ספילמ סנקל6 וסוט זו,ססתענ7מט
 יייעיס, חיכית על וריפיון ססמנמס פכוופ עיקר S~b עורון יעים וכפס כעס , כ79( )ס"ניכעס
 כעות לדעת ענינס ם6ין , לשי( )סס יספור 5ע7י וכל , י"7( )6יונ. מספול לעדי פמכ כיכענין
 ומפירת כעלוס ס%6סי וסעכוון וי(נסנותי, לעיי *יכומ על ועיון 0סגח0 ענין 36ל רגליו,5%ע7י
 יוס  ולסתסי(ר לי4תקיס לנגיגו ליבוין יש, סליו 0סתענ7ותנו 6יכומ על עין וסיעת סמגח0וכעועיי
 לססקדפוס ינוס, הס' פפלי נפ' פלרס פד nDDD לסגום קר%וכילי  סנסיגו )ופס ס6לס גי%יטיוס

 פלינו ספננו נ0% סורס פיסת  סוכ6מ 13  ספכוון בפוצר  וכך  כך  סיוס תושרינו ,  ספרום(שזרות
 על יניס סוטם 6ס ,  יס' לעמעמו  לכנינו והססנות מיום נסס ססספנדנו 6סר 6לס יפיסנ%ומ
 , %"ם ייס סייא ממכלימים ספנירס Sb נושו פד h3~S פל וסססכפס סננפפינו, ובמוטלתכסקוס

bD1b1)י שרייתן ולקבל* ל6סיכ*ס  כגין ולפס לפליכס לכס וכוי דייקי לכס לכס, וספימס %3כדרס3"י 
 , עירגוסו לסי ויום יום ש ספרור סיפי  סקפירום פגמי %תקעי סשפס מכשי דעת פס O')DDחס

 3סוסכנ6 לון עקיס ונעת לוןי ולקרם* נימי' על לכמרך נעי 3'(י קס"נ )סקוס%31כיכס3"י
 סור06 סא י ומען 150ל ספקי עיני עכל 0מעמ ניעי מעלות נסעילמ כי ומסע ונמגסמעומר.
 %עכרי סנעיט0 ס6ול 63ערס ע~0ס סז"ל גלו כ3ר סללו סלסונומ כי ע5עו, o7bi מי6ומ)%ס
 ישועות סתכונוס סקור לסרסיק ירעוז לנני, ימחוון כי וסתיי עעול מעון, 11Db קוער סכנותנס
 oa 6סר נמיתיס, 6סר י(פעסים ועמע5מ  סידלרסי נגפם 6סר ס7עוס .ומיוון 0ר(זכייי ננסס5פר
 מורי( תערס ולכן ומרומני, סנמ%י מסען ססנממ ע"מ מנס נסס סססח יעי  יקרשו  וטווטעס
 ו0מחלמ ססנסס מסיס 13 ' נכיתן( טשז )וסוט זו מנס טל סני יוס ל"צ יגימגו 300מעעמרס
 6ע כ"ל 0חסירYh Sh 0 ע05 עילס סיור ס3ו פממ סל ריסון גיוס כי סטנמומי תנעסמירמ
 מסבתנו עמסנס על ככל יוכיס 0ע5ס 6כילמ עעטס כי 3פס, ימי קליו סססע3דותינו רפטגלוי

 , חפיתו עלסך כסי* ו5יכ רמות, ייעשן *כילת סגו עיוס כק 0סעייס מממיל WS1 , יונילעוויתו
 ע5ומ יעיס סנועומ חג נסס סמסמ סנ 6מ )ע"ס(ן Sbp~w סג3י6 קר5  ומ 7תטעס לופרוקכונ
 לקסילס %ליכו ל6 זס סעטעס וספסר מנועוס, מנעם לססוכ עעגו 7ונסמילין רס"י(י (D"Dי6כלי
 ושכישע 7סמילס, סיאבנו ענרכת סלסג"6 ממו' )עי' סע05 נדרכת נעפל 7כנל ססמייט,ניכת
 טם3ליס 6נויס על עוער סס ססונס כעו סענו6ר לפי סנס ע"ם(; זוז גס' נוס SD'1געגס

 )נייקסשע מרוסני סע6טר על עוער סס יורם ככס )ןיג7על(י סנילי וקמור מקור ססו6 ,)ג6רנען(
 מחג ולכן ימיי כל 76ון און מחת ולפענדס יחי יקו תחוס כל לחסור לע~גייזיטעט(,לעקקעלי

 , )רעליגי*גומפעקס( וברומני ועמסי מנוי נ"כ סעכינו י ספבועומ מג גסס נקרץ 0עוער יעי נמטלוס6סר

 0קיל6 יפיס ר5ס. ק"מ 63ורך כפגו6ר רז"לי נפי 13 0סכועוס מג סנקר5 ע5למ סס נענעווסו*
 ענקודת למוקש ותיגס  יחד,  עת5יעיס ויעשס ומס %ן 0נ5עייס ס7נליס על דעתוסעסכיל
 על מנס למון עצינו ל6 , ער3ומינו( )רס"י פסס סל ר6פון יהט עעסרת השנת. mnDD :יוכעס

 ספסמ מג b~p 06 6)ננס , סנס נקל6יס סכפוריס ויוס נתכסית סגת ולק , סנמון 6ל6יאועחס
 ול"נ )רגשו(; גיטן עק וסוט 5מ7 מנוע יעי ויגס יעיס סנע0 י"ס ספסמ סיעי לסי פנס3סס

 ולעעלס עסשם לרשע )נירוטלעי ן מנו יאען מגיסת פ"ס סנת נסס מסם סל למסון יוססגקר5
 פקיעמ לפני לו מן כעד 60 5ך משל פממממך יכול , ע"ו זס למסון ניוס הרם י71נליי(ס,מקול
 ומאילמו סלילם עד 53כילס ועה~ר  וייו  לפכי נס כר"ם pp1D7 3עס"ע ולדעת  "חת. סע0ייכעס

 0םנמ0 שין ע"ע ולתעלטי עס"ם עסית סס3ת0 דמיוג לדיין גס 07סנמס. עמס ועקייסווס3ימוי
 לישמי ג6עלס וספימ0 עומנמ(י סכל יסים ט"ו ליל ס3ממלת כדי סי6 3י"7 וספ3מס 3זס,מחס וסר36'י יסלענשס ס"מ( ממען )משג י4ע"% כעשה י תיילן ט"ו עמל לק שיגס 3"י 7ל6ו י"7,גורך
 6ך מיסוף עיץ , 5"1( )ככססחיס תלכי ריסון יוס bSb כעג מעתו סיס bS פ5ליס DDD1בתריס
 0סנממ גיוס סעסרמ יוס סו5 מסח טל סני יוס כן oh ממניחוי סל5טיןכייס

 מסעו"
 וטירף

~lrs



נ פהר'

 היחר למנם עע5לש י165 טטי ניופ כי נם3מ, מקס Sg %י לט סח %סכשניל"*
 נקיון נמסי ומטעום מולס, כימכם גפנם יכנע 6לינ6 יין6 קיכלי )וי(ף 1א(י  ינן לינפשחוט
 יוע6 0ה6% לסו יסניני ותהיי מזל(, ק" פסח 0לטמ יעקב סק עיין למפייס, סעפים יוםפסא
 סקל3מ זען סקנע עעס יעיי אין לעאמס. 0ל6סון סטירי _גטם 30מ ירט 5סך wb קכ6 לכן יטונת

 רפפת יום רק מען סענמס נוסניס סין פל5 6ז 13 מל פסיס 13ען סנ6ח ליויות יחושלופסילם
 לי4ממטמז 0עמוי 60סכוכיס ל7ורומ קגוע זען זס ו6ץ 0פ3מ, כיוס כיסן טין יום * מחל 16לני
 טיעולס אוגניו סטות עמלקי כעס ונס כפריס, 3י5יימ סלתות עכיכי כל לקמל הרולס עדרךכי
 5סטתטמי י(עמוייס 0ע17ת מיפוין כעו לדורות, כקטע תיעול סחיט 6ף לסייס ליוניי ינסהלסי

 כיי blb נסלת נמתיינ סעיקס מלין עריקומיכם' אקסית כמעל נמלץ סעמתיינ סעיקסטיעמו
 משער זען סוגנל ככס זק"נ(, )כגעיכונין niabi עוער 6101 נעינל לסים סלמס כעועיסומיכם
 י4י4ס. גיעיס נמנומינו ככעסם י4נ7ול 0מס7 מעיד למזכיר ע%ריס נ65מס נו ספל עיוסושבפייס
 יום רצל6מו עעמרמ עלס ססען' ססנמת עשפ פנס סהר רוכסת יהט סנקר6 סמ*סון DS"ויציר
 ת"ז יוס סל סם3מ חצעמרס ועמר' סיום וק7ממס כעו abD), פ*לנענ7ע  )7ער סונר יוססלסל
 שיורן 5ז סיס עלפו עין סירס סמני 5?י לפנס נו. ממפן  שיכמס ססיונ 0יוס %זל ססו6ניקן
DiD1, לילם רעלך יחוס. 5ול מ" עעסלמ פלס , קדםSD נסוכ6תו, סכים מפי נוקל לעלם 7ועס 
 מענינו ס' וייע נקר כעו סיוס, חסר ליום 06 נקר, ויסי ערג וימי כעו סיוס, 6י ושמלס6ם

 ן סנתיס על ט מפסס נעטל פקם ספג מנקרס , נכ'י יחו ~npDk עעחרם ע"ת סלחנים וכע"מכעסלמי

 0יוס וכל סלילם וכל מס" סיוס כל סעס ויקם גס Dn)bx1 ט' וט" י,, ים י!נקר מאוהחרמו
 נמנות  וכן  0פפמ(, זנס  ספסרם ספקם עפמכת ססי' 11bAk על IWD ער4 כ35שע נ7נרי גאן )וע"סעסכמ
 נקרו על עעמלמ פ"  יע"כ , 6עם מכנסי מן ומתער עעסרמ ויריי י סריות לידס לניסן 6מ ומפקין כתיבלוע
 ליל סל נקלו ססו6 ילעס , סםדס סעס ויש עעתלמ ויסי ט'( )פופסיס וכן כמיג; 6עם דסכי לילםמל
 סנ6 יוס ועל , לילס סל נקרו על ( )עירנען לסון ימעמו לסונומ 7603 וכן י עזם הככועס עינ:י )ועי'ע*עו
 נמת כוסג סירסתם ונכחן סלו171 ים יסר6ל מכעי 13 כמלקו מחשבותיכם. בכ4 )יד( ססווס: 0יוס6תל
 )לפא וססילקו עסכנסו ויםי03 ירוסס לחפר bSb ידמדם על ג5יוו bSD ללש bbb נ6 ם,א וי6 ,לקרן

 גכ"ע כלופל , יסינמס עקועות פריי כל על q'pnD ענךעומ כנרונ סו6 געל ילמ כ6מהס כועס לץ(עקיומין
 ס0ו6 וימכן גימור, כריך נכל עלמ מכי' ל7עי4 6עגס וווסנפלי%ען( 6ללען6יימרן )ג'ין יומניםממס
 סל6סוניס' סגים י"י ככל כי י ובסלמס גער סעכינו 3UD) )מסלים ימי 3ן 717 משוס כלועענין
 כל יסיגת חוכן כדי עד 19bk ען עעט עעס לכנוס כדי נעלסעמס הרסיס , 0יו ננלנלפסיו

 6על א ועל ומלעסי נועריי ימיני( סיסי( bS י סלו 6מ 706 כל יזכיר מל6 עוד וגל0סנסיס,
 נעזיע5נ06עע(: פילליגען 6יילער )%ך עטסס ליסינת נומס נעל נסעת חךסנח2יג:ס'נכל
 סיגינו סעסםנס נמ0לת סיריוס כעו גורך נו DDDIDS pbn סיגו לכס עלם לכם. וספרהם)פח
bbbסמירמ מסיס סל6 ל0ולומ ונ6 זס, נע6ער סעכוון עינך נ6עמ סו6 6נל י כלנד סלפון מין 
 6עגס 06 כי ססעוכייס, יספנו כשסר נלנ7 גע5עומן עסעלס כעט לגחינת 60ל0 0פנועח2פגעת
 ע6ל5ך לך לך כעו ועעם,ו, עניניו סרטי גכל 0760 סכסנמ W'h לנחטט מסיס סקסיככעיקר
 לך לך סס רם"י וכע"מ סכטי, טלפיו ושנרסס ססטנס עכק לך נעלם טים ל6נרססיסכ6על
 לעי וסטנם סנורך ענין לך נעלס ים 0עקועות נלונ וכן י ניול לנוי 6פמך ומס ולטתאךלסטמך
 נעלעל qb1 עענו, סענוקס 6ל יגיע 16 מנזק ען סיסעל וכפונו סטו גו 1b5D'D י י4ככויספליו
 גלח כפלו מירית עלילס סי6 כי סז6מי ססור6ס מענין 13 יפ לוי סלך סלף 'מגסס נ'(.)מס"ס
 6*יס Sb לו וכלן ומזעיר סנ%יס זנת 1DD'סנפת

~Db 
 משו ט0ו6 מנעו לססליס מס לרחז

 לממקים ולכונתו  פירט נפם למועלם סכגוי DSn3 ירעח י לכס וספרמס %ן וגן %יו, וסענסושהו
 כי 0פסחמוי2, וווסטטמ סטנעיומ mbn פכל ס6לס ספנועויץ סנפת זען נ0עסך ניחור%סמעסר

 מעיון גס כ6ן פנינו S~b וסם3ויצומי סיעים כעוס nwS לנד ט סעכוון 6ין מכהוכ 3עלמגס
 ליעמ מס פכינס סחין יקפורי לעדי וכל )ל"6( פס וכן מניסוכי 5ע7י ישי( )6יונ כעויןוסססגמס
 ובעו וסנ0גומיו, לעריו 6יכומ על ומעיון סססנמ0 ענין נו סעכוון עיקל S1b רגליו, ע*ע7יכעות
 3סס 0עכוון מטין , )סס( ט3י4 יעיס סכעת לס וכלפלס ש'ו(, )עבוים 313 יעים סגסגת לווקער
 וקפלמס טעם .כ6ן וכן ע(ונ, גקייס יעיס סנעמ סיסים ס6יכומ ספירמ גס כ"* לנ7 0כעוווקמירמ
 60עתי וסלע 13, ממנחר סריסי סטוכ סו6 עם גססך על וממכונן ע5עכסי על מסקסולכם

 סי6 סטוגס לרקות ס7עת עסקל נשאגי מפלס למקול נלי עעמס סוס מעסם bS1 י עענוממנכם
 ככס וספקוכס, סגרועס סחסלס 6ממ עענע גס  ליין מ53  לל סנספריס סרטי כל m~bופל מעקפי כונות על עקפי7 ססו6  ס7עיסי ען עס קך תסגרו 3קנלו הידס סימניית וכחד רעם,16

מתמזג



 סנהקשא60
 ניותל מיתוקו 6נל ניני מבמכס כמהש ש פקפקי 6% 0%0, שטשש פגעת e~ewמצם
 התק סי; עם תעש גס לסיותס ע76 נמסו % יסעוכ וגגכם וישדהס, טניס נסב hmnSw סטנלי סנפמי מלעוד נתסכת ע0ס 6מי *6ני מל6 אי עק ע0ע9 וסכע פכה כל שמטעל
 ססעיכ ולגגם ייסזק6לי ססיכ 6גן שמה וסאבך כשהסס ענין ומצלפם 83לת גאשחךolk~ 0סעו

 (ow י הקכמ0 זסצ ספלינ סלחצכ וייפרס כמט 6ז כ'ע(, 4אינ עעט ~SDe ושוי)ששטשאס(
 וע'" ונמיל זך נסופל 0סעש Db עמס עי כלו' פסקש יקסם שילשם(

 יעם. הסיס כס"(,
 סלפת עכל חמצך טמדסכ פסע" ליפית נספכס על ניותר תטגשו סוס פננסכ פנאט לנם,ומשכשם
 ' מ0יינ0 תעיעהFDb 2 6על י ולסצס ttWO* כעל גפם עוקמי ש וסדין סנסצית; הצטבעת סאקסכלי

 DS~ לכסי וסשכתס געכיכפ3שי פ6שכ חס 0כספי' וסלעים DWWD פל טפקששן
 לע4מכס eS דאק6

 bmpb כשים על לפרכס נעי S"Dp '3 ת"ס וגסכס0 6ההשמ6. ולקנל6 ל*צצ6ס כנין)08
 כלשעל סעועל 6ת סניפכם עיוס 6על דילו ד*כש4כם. מיום יעופכ: נסהמננ6 לת עקךפגונעס
 עעת פל יגס על יום, שכשצות ס"םס גיוס, פסיסח סמטשס ע8עפ0 כהיייי pd 4נ()
 התסלת כן 06 וסיתם בסכיו, סנ6 בלעס %ל מולך מסיום סקכנכהם נכל סעחנכ יוס שעולעם

 תסמל קך6 כדיין טפופה לט סכילתם כיון 6ענס לוי onp ל6 וגילך י(2טעס יסוט0ססהכס
 נס 6עדס לכן סק4כסי ליל גתסלת תיייפ סססיכס פסתסלת יובס 6מכ לקסדת מסל נקעםסל8מ

 טתכופס 9ס omp נלעס פעיו 0*6 6מת וסק4לס פס0נ06 עושב, 6ת סנ*כס עיום וספכמסכ*
 פל ים ש 6ל6 דיגו זס ~VDS עיסכת לפול כ6ן גס 6עכ ארס עושכ, 6ם וסנדקם לעילכו86ל
 יבעט 0נס נוקל, הסי עלג הסי כע"פ 6מל9 סנ6 יום 6סל סולית הסלילם נכ6פא2שעפם
 נפם olb סנונכם פגער( פנקסנו 4 ונכסס לך, תסמל פטעומ סנעס פנועומ, קכ6ן גר(פיז )לנלוה ולדלן פכחות, קכ6ן כ6ן ושבהית. שבע סכי: Dgn ל6 קי0 נעכמומ וססיh*W4 מפסלך ל"י סספע עיד לי ככעס סיס כן סתטמסי יוס פקסוס גליל תסש ושעיכסשממסלת
 הפופ פנס כעו עעל6סס, וסנדול סי(ססק ע"ס סגת נכס פנקליו מפנס פנמח נכל כפופנששי
 כל ש7מ ען נכסס עלסנא וסנסור סספסק עשפ פנתות 3טס פנוצהם טנעס נקך16 סססלגטי
 מים 9Wb 3עק7ם b~b נענעי( 6ל6 פיכו י(מיפ מותל חאלך פמטפס סחם qbv ט%א,סיעים
A~Dפסו63ס סל6מצס סענס0 פסיק סימם ענסס י(גקיייס סלמס מתי עקלינין פט סמטעחם סנ עד 
 סגלגל ופ"פ ססנומומ, מנ קויס סס7ם ען מקלג ל6 עפעצש D1b~ ob)o שמת ~qh סוחפי8ן

 סגצצג קלפן bS )זס סנטתי פגע נמס. גקכ6ו פלסי סטעוס סנעס נעקום עהצ מאםושצניעס
 ספים פסען פנאמ ישם )פסוס הפגת עסכס גיוס סספיכס סתמלת מסלד ע נסכפס כ"* orנמס

 ממנועות פגעם זו סנטים מנס ספ7ם' לספיכ י(סיסס ושכחס עסנ6ס 6סאכ ונקיועסליעלותי
 סטעהן נפס Ib9P מס 6עגס ; פנתכם נמם lbOP לכן לעק7ס ~D7Db פסגתם ונסגל פניתם י%מן

 לפמוכ חסל נקעס סלעם עססל פס כנערו סקשיכ, נחסלת מעסיכם המסלת מלס owגסשסץ
 0ו5כך ל6 לכן 0סימ, ליצהיל סלבס סחי 0נ6ת עעגין סס ורכיל bS נס סתגופס, יוסמייק פקס פל נ' ניושן סקסירר( למלום כשהצר( פס 7גכ 1ל6 סנופחםי סנ ופפא פס נמוססוטיש
 יקלפו; פנופוס גסס 6ם כי נעקפת, סמיפ מיטל עכיפפ על יולס 6מכ סגתומ נפסלקכותן
 מסמלם לכמשם כי מיייינר(, מלעוס לועל מסתווי ההינה. תמימות ל6ס: נוי" פס נסס נציוייונכ
 ננסינת כלו ס7נל ע5*ומ על כמכסוס סל6סונס מנססו DS~ עוכר( "oS ש6י לתעיס פלסנין

 על ל6פונס נסנפס עורס מעים ופס )5*ללפס5נ7ע(, כלוס 9PD וסכו כסלאו פסאכעתצ,
 עמיסיס ממולל נו סעכוקם י("גחם ען גלום סקכ סל6 יסנינו 6יכחסוי כנסיגס כלו סיגלע64מ
 , ישו( (tPDb9 60עהה עון פלס ל6 כי יגעות מלעות עענין pba) t(A)SSbb, עפצם 16תמלק

 סלעיה פיפס מלעסי 36ן פלסי יעקנ וינק לס6גד' לחוי לסיסים שליך סעונופ עעספל ער"ןמספי
 פססניעס מגיערן, נרגן תי(יס סל6 מגני(, סלעות הנניס סכ6וי' וישייר( DIW)W Spnne שקלמל6
 תסית תעיס תעש, קייק 6על מעים פס פליו ססונס וטיכוס פלעוס ועעכין ספנן; נכעיססטכון
 מעיס יקכיננו, תעש וכל , ית' נו לשעוניי %כין ס6יכומ ען כלוס יספי פל6 סרנו 6לסיך %עס
 תעיעס,  76הצס סלס סתוקפמי עע ומן סגיעון ע'ע סן נשו נסיכות סחטן יטיס פל6 לכחן,יסית
 לעי יגס שעש פלס SD ששסיס "לס W'bb1 פש1Wftb 6. שא ע%יס %ם קקיש5
  געקוס סלס סיסעם עקופות טרנס ט נסס יאץללת ססוכ6ס לפי 6נל טלסס, ספלעייםי"אס0
 6ננךי יעי ומלעו כעלו 6סל ונעקום עפר(, 6נל נמ יעי ויסעו כעו סלס נעקום  נכעיס%ינץ
 י כ"ס( )הקש תעיעס מכס , וי( )פס י(על6כס כל ותפלס 6ער ומוג י ornwc על6נתאתם
 פלעומ(; פגמתם פלעסי סני( לסיחו שוי וסיס סיעיס, נעססר סקכומ גלתי 1P'W תיענותטגתומ
 מיסב% נוען מעיעהו סן וליעמי תסיינס תעצום מנמות פגע ס"6 נ' פגי זו ס' נכנסהצולפי

עופש



נא ננהית
ow~שששי 8ל %י *" hbW 60"ממ. על טיפחוששיקר תעשתי צפינ טספחי "חלת לעכשח כיחה פלשני פ"נ tcdh נפאזפ נשם ע00 קץ )הבפסול יספון לעעקי כ3ומיכו גהץ 5יך 
 פגשם פ3ע ייי(' ד סש כ!ל מץ %אש ירסל'י ו3עסלמ6 עשן(. ספשט' ען 680 לפ16ר
פשישומ

~3pS 
 6ימ0 נספיל0 ססעגין , לכס 3ופפיתס לע4פ הכמגש ד6ור"מ6. עלקם כסא?

mabגס לק ~ל3י סעדם Sb 3יס ומהילו מחינו ירט פל םםחרת. עד לש( סשש: 4טמ 
 נרצו 3יס ל0קרי3 סופם פל* כעקרי כווכם עיקל וסו סיפתי 5צפ0 מקכיט ים, שעסיסמששרם

 שע ופסי סעפים יקים פעפש ימסור יטל יוסי חעם*ס תסמרו 3תשכ. כי6"ם6 685, נמס16
 סעפתן 19DPD מהל ע"נ יום הקרס ע"ש יפפור *SD תימ פנמה בנע 4 , מהת enssפנה
 ע5מעס, עליך ט6י מז כתו סרסי קרס, ס" עי עלס חעסיס. יוס וג'יפ חצ0 כי% 60 'יוס
 קמל, י(עייניי ננול קוף לקרוס ברעי נלסת עסעיגל סו6 מקפלו, )כע45כ( סים מא1מעד
 610 שספלי לפני יפ3 ל6 המעל ק54מ על סלעי פ3לפת חעל מס וזע י(פפכי 6ל ה(קעוכסמפיר
 א המכעס ופוף, קן לידס טים הלסיס סגי ע6עיעומו נעפש סונר 3סתסמכות ט זס,עצמן
 ומוכן סעפפכ על יורם מכן וסרם , סמיליס וקרן , סזנכ לסממתמח נס קן ושם מונסלרמונט
 סעכין עכיניס תלי עעפל נסס כללו ל5לנעיסי מצעון כעקמל , 6רנעיס געטפר שנא. קוףובשרו עקועוי נטל עד נלועל )6יונ(י מכהמו עד 6נ6 מכן, טרם סעיס עיוניי ננול פל הםלמגיסי
 ספל ע65כו גפ3ריפ ונס י לבריל( לצנלע%עכיען ניכמס )5ול ל6לגעיס סענ3יל עמן כלושלהצג%,
 , י( )3ל6פימ סקיס סר ספלי. 3ו6כס כעו ככללי ז3ל כל קן SD1 י נמרט 0עיע0 גדול קוףעל

 %קומיך ללוכ .ונטל קן ידיעתי לסמ"ק פי' קפולומי ידעתי ל6 כי מפותתן סיום גל 5דנהךיספר מי צן ן עעם6 פסממלמס יקטן גני לעופנ ועי% נטל סו6 סקנס ויזר טקסס, יצ לנכףכקושר
 ענין לפת יסים 6ס עסמר, 6ין לסטנחו וכן ויגס, יוס כל כסס על37ל 6פנע ל6 לכןותסופמךי
 ק5י ננול 6ין עירסל 6ין ס" 6גל י 60יכומ hlk~D 11WD לתגהס עקום לו 6ין סכיהם עמהןומפורס
 , נתנול ססענת ענין 3ע5עו סו6 שענין על סעודם ספיכי( סלמון תיע )6העכזליך(, למטנפווקומי
 Tnbn יותל פסוק י(כ6מון לכלל כסיקרון כי ~pirm, פ6 מרסיס כעס וכללי כלל כל פסנ0זטט. עיד ייע ועי'כ , ע6סד יותל ססו6 וכלל כלל לכל עיוסד פס קרירת ע'* כעמס סקפק-ס פכיןכי
 ן מלס"ס חעס0 כ6ן סיס נצר סו6 עיי מעפם פנ0וכירו , סילל נזם ים 6סדס כעס עיי 0פסלו יגיי נפעו פעצילו כ% נכל וט', גרעפס 6לנע0 פלפס 3סס לו החיוך סטני וג% ס"ס,שפס

 ליייעת לעולס יניע לnDb 6, ועט ו6ממ 5סמ יעכס 6ך עיודת 3פס גלל כל יקרם לob 6כן
 יזע, ל6 נכולל י(ט כעס 36ל לניסי סלעים %ן מיס רק מנס ייע ול4 נשגול סוללסנרך
o1nby'D נכנפו כנר פרעיס כעס 3עוננל עיד ייע עיומי סס קרישת Sb ,ע3ו6כ מנס סעפול 
 עד סעס. לעי"ז ספרטיס; לכעוס קומי ננול ספענמ נענעו סו6 מענין קמילת לפה ע5םכי

 ליסר )3עפ*כ יוס ססעסיס כלוס נטל Sb 0עסלמ גיוס מנימו סרס ממנעלוי קהשמשסול,
 , י6ר3ריננען( שיסר DS~t ע6נע, 5וג55ינ נעסליסעט וו6כע זי3ענטפן יפל ע*ונען דעסעיע
 ספנת ולעמרת ולותר. קורס נלסון לכסונ מיל וכיק ע"ע גיוס כסעיד פל6 לידס זו לכוהםמשכס

 סס נס יתחלגך ס0סגמומ ו0ו6 ססעסיס, יוס 6ל עי( 7% ס%ערטמ סמ3סופ למנעממטיס טסי לסורומ 63 6נל נכסנו? לעס מקסלוי עד עלוס. וסמי מקכיט, סעפיס גיוססמניעימ
 על 0עקר6 למון ונוס יועיי לעעני טוס ק"ו(, )ענסומ  לעיונו ועזם י ספרטיס ליש,ססגספיכמס
 יוס שעסיס קר6 6ער ונ7יוק ותושי כלרס'י יוטפס לנגינמ וסמננ7יומ סלסל ק'יום נל6עטי
 קפירמ כן גס וע3ו6ר 60ס7י חקרת על ססגיס ל6 טסעקל6 פ6על , פססיס( (q~p כסלוקםהל6
 נככסי )כין( גפכסס כבשש. ושבעת )יח( : 4עיס זכר 3כמו3 ספין סחפג )תכשו יל6ולעיס
 0עס7נקש ס6חדש נעום )נ% סווקפל על יולו גמי"ו סינו6ו 0עקפל ספעומ , יעש( 3פ3עמלע"ד )כאי נמ04 סוונו6ר לפי וילעס נמלו, סנעמ 6על וכרן נסגרי כנסים ט3עס 5על עללתעוקמי
 לסימומו, יעים סגעמ י"נ(, )ט"ו ונע5ולע יעו"ם ייר5יפס, 3ו וסעכוון נעקסל, 6ח7 כעולסלמס
 )עי' זס 6מ זס עפכניס ע5רמ למעי סמי עם ס63יס כ6ן ס6עוריס כגסים וסנעס רמשי,עיפ
 וקראתם )כא( וס%ימס: ~mTDbt על יוכי( 6סר נמיץ DDJD 6ער לכן עשנ(י יעגמוס משדתטי
 6ל סניול שחסן לסריות 0עסנריס ל7עמ נו טסעכות סטסייס, עע5ות סכמונ סיגר 6סלנעצם.
  נסעדנו סי(א ייגעל על יורס עס ל37ר מזען ססירמ כי מולמיגוי יותן יוס ומא סככתהתוום
 כייבאך  כדכמי3  כשלקימי סמוכם לקרל סיסס עע5ריס השיימינו ולסי 3ריווייסו, י:ענ1ס י(העטנופל
 מגדול מעיקר ססו6 סמירס סתק3לו כלוער סוס, 0י(כ על שלטיס 6מ מעניון עש'גיס ירפס6פ

 סגופגי, עעג7ומ סגפעי סמירומ ען למס (gp ויומר טוני( סיומר יימכי.ימ וי1bbD 61,משפסילו
 סנזול0 סממוק0 3גסס'נו ליורקות ממוכס, נמינמ יוס עז פקח סל יו"ש עעסרמ לפטם %עהכולכן

%



 פגריישא61
Sb11 אמקלג שלך 146, סניעע עד וסוער צולך ףום יוס כל נכפיתם 0ככנד יוםbh יום יוס ; 
 מנעמס כקמר כלועל סניי, סעס געלם וקר6תס 9Wb. 146, סםשקם 6סכ יוס Sb סנעמיטועל
bbיוס ac, יכעס 6ן *כנעל6נגפ 6יי4ר )זהי (DAb9 על גס כי לכס; יסים קדם עקלם 16 י 

 י"ס(י )80כ יוי ענוי למכי 6גסלוס ויקרכן כעו קכי6סי למון יסעם ר1ר Sb וסזדעכותסמקרבח2
 ימעל נכווכס כ'א נפת6ועי ט6יכו וסתקרנות סמגימיי על ונס כ'(י )מס כליעל 6יס גקר6ומס
 לקרית מעיז ס"ס פליקתו י לתמרי קרנ" נקפוט כמרגועו י %( מץ6 )יפעים לרגלו יקר6סו%ק
 וקר6מס סיס 6על תבלס יכים'י פירופbD'D7 6 סעפרסיס לושם לריך *ין ונזם רם"י(י )ע'םרגליו
 זריעס כנת קנין, לענוים סעפפערת על5כס פ" עבודה. טלאכח : נפייס DPb פ" נךאמר
 וכמג י מגכ6ל( רניגו 3פס )רענץ ענה0 על%מ טיכס נפם תוכל S~b 3סןי וכיו65 ומסירםתיירם
 תוכל טויסס פי על qb עומלים 1W5D לסג6מ עוטם מביס קלוס סעל6כה2 לועל נקומר וסיסעוד
 י61 נפם %3כל מי(סיתל וענין בסוכי לרכי נו עוג7 סססעס סערוגס נפם איכל וסיסים יכמט
 י 6קכי ענהיי עלקת מניין סקלות DbD" , סעל6כות מ5ר כל ונססיי , נטוכס Db" נפם תוכלכל
 בקשרך. )כב( לתמיר: כפס תוכל וכל לתקור על*כס כל ג5ס ססס לנדם קדם עקרםמ"ל

 כי סס6ס, נס לקפול ישול סל5 לכתמכן סיובו על יזכיר פס כי לקבר, 6ער ט'( )י"טנק7ומיס
 , נעסונל מ06 לאס פסכם קיור ממיס כל כ3ר ob סישנדי פל יזסיכ וכדן עסונרי כססתןיכימנו

 bS עליו 6כי קוי6 סרסו כילם )משד( נירוםלעי אלו הן נסוליקי נק%רך 6על לכן ונקלל, עןימן
 : מפלופ ען יתן יאסונל ען פ6ס יעים bS טכס לעועריס, פסס מזר וכו' תקועך סדך פ5תתכלס
 מרעהו 6סר כל על יס' כל יוקל לסכי סרוס 6מ ולסככיע סלנ *מ לסנר נזכיר תרועה. זכרק)כד(
 6ם ותיגנ כעו י יננ6 יכרה מרועם זכרון סמ68 הסו , ער6יגכערונג( )יעעיטסיגוכג0 לפגיולעסומ
 פרפי סכל כעו סטגיר0, עם נעונכו עסהמף הלועס נרסא(' עשם כ"ס, סי )מופסיססי0י6
 סמכיהו על יורו ככס מגרתי(, עו עטות שעו סיוססמ 0סכילס על יורו 5טר וללישטכיכרי
 פנירפ סענינס , כסנר ל3 עוזכסי גנון 6ת וטנרמי לניי סברס מרפס כעו , וסעמסגימסרומכימ

 פנל סכל וסניי כעו סעכין, VD 5%גוט רוע סרם וסכם )7עעיעי(ינוכג(, וסכנעמס ספכיעימרוס
 כ6נ לייי סעעטסנ6 מי4 עעחומ24וימע"מ'( לעו ען מס רם"י רוס)כע"ס סנר ספי' רוסורעות

 על הצקככת עיללמ עו36 פכפמ טץ(' )יסעיד לו ירעם נפסו וכן געעיטף4(, 067 מערנריכטלג
S17aיעתר 6על כשו( )ל"ג 631י31 עילליןי סס ספרתי פתכנס כעו 3עסטיר5ונג(י )6יננערע נעלס 
 ונעיכומ לנ ופכחון נסכנעס כמכועס. עילז, לרעמי ג"כ ענינו נמלועס, סגיו וילי וירכסו k~ib*ל
 זכלון נאה סמל זמו סעויו2יי ויפל מאתי ויקער 6נסיס על יסור אליו סס סע0ייס וכיורום,

 ; נלזל 'נפנס מלועס כעו %01עס סמנילר4 פענינו לוע סי6 תלועם וסלם כ6ןי סג5עלמלועס
 סיויל יסבר  כסילו י"מ ידויי יבור rbt,  יוסרתם רעם  לר1ייימ סיו% ססנכר( פקוקולסיום
 כטסי וסיללס ס6כמס פעכיגס סמכותך(, על לגזומינו "ערו לכן , פעעטטערן( )ד05 קטגומלחתיכומ
 סיכר ל0ככעת. זס גיוס טמיונ מרועס זכלון נעלס ממורר( סזכירס זס לכי6ור סכ0וילולי;

 6עכי4 ולסלן תסונס. ייעי רססה ססו6 0עקונל וכמי ס[סונס, ו0י6 סעענציסי רוע עלוסעממנס
 וסי6 מרועים זכרון 6ער. ה6ן סופרי תקיעת ע5ומ על וסוס לכס. יסית סלועם יוםתוכיי,
 סעפיעיס ר"ל תרועה יודתי סעס מסכי סעפוררי 6ער זו כוונם ועל סתמונס. 6ל סלנ סכגעמע5ומ
 כסס ים נוקעות כעס תכיי *עור(, פ' )רנ0 *כב"ל וכן סתסונס, 6ל ולמכניע ערס לסנרלב

 נתכנעת ר8ל וכף, נתלופס נרר5ס *ת לממוזג עכיליס סירס 6ל6 מרועץ יודעי סעס 9Db'ו*ערמ
 פועעי כתיג ל6 תרועי(ן יויעי 0עס 9Db' רל"5(, י' )מינחה ונעכירסנ"י כתסונס, לבושלון
 ימרופס כז6 מרופס יהעי פיטן וכו' מכיעין בנין מרוטר( יהעי 5לי מרועיי י ע ק ו ת 15מרוסס
 ו5פסר ע"כ. י ברזל נסנט סרועס יכמינכעס

~DD 
 ג"כ עכיכו , סתרועס סלמני סקול על מקיער4

 ו ו( )ילעיס עעך גפמו מקע וכן וכמיק, סמכגועו כ"נ(י )ימ,ק*ל ונסס כפסי ומקע פןעזם,

מלגווני
 ילמק,

 תקול עסעיעיס כקלו ומלסקס, ממיס עגינו סתקיעס מס כן יעקב, ילך כף וחי
 סינכיס לכל )וכנ"נ ! סילל עעוקם ולקה לסמרמק ומזען סעמ מניע עתיר סענריס, נעמנסזס

 משי *למות עערכס % לפ" י(פ"פ נ7נלי עוג* סמקהיס 3קי כעס"י ע65מי 3זס סכמנכוסילם
 זכרון לפון כי סדין, יוס סו6 א פיוס מתורס לעוס זכרון געלת סכתנ לכנ"מ ורעיתי ע"6(,7'

 לנומיכו *עכס ע"כ* *נות, עון פוקי עלמון סיין ע7מ פקייס למון וכן עון, תזכיר סדין עלגומל
 סיין כסי על יופג פסקתה נסעם סופר, נקול ס' נתרועס *לסיס עלס 6ער יג"ג סערוכשרסס
 , לעייסר סדין  עדת טסך 3טומלח2 מתור"נין CDD)1 , נמרועיי ילי4יס עלס ע"ס SID~, מאנדין
 ' סלפת רככי עי'י דנריסס ויורטו ביין, סיעינס לסס י% נמרועס מעעלת ע37ליי(ס סנל*סע"כ
 נלסון יין ור(פסק סבזיכר4 לכנויי נלסוכס ר51 ולגילוח ו מניכר( מענינו מרועס נכס סענוירילמי

םנילרש



ננ כניקיא
 כריתי( נלסון יכונס 5דדיס מני פין סקגעס כל וכן , D~S) )5ענ סקי ע%ו י,מ3ור נעופרירים,
 )3עםליעסעןי עונך על ננמך סנעיס ס3עש כאנ( )6יונ ויקם 6ער ותנזר נרים, פימומ כ% הצם,אסך
(,(1D5waeptb] גיוס  ו610 מתרועת, גיוס ר"ל  גמרוצס 6לסש עלס רנומיכו ניעת סמקתם עינת 

 סייחות ספר סערי ע"י ליל סומל וכקול פסיסי נע7מ עולס עולסי נ5י לכל וסעססעייגדש
 ג"כ גכללס זך וסווגם י 3ע7רם( )יעו"ם סלמעיס פסוק 3"ס יגו"  נעים י63 לנ 3כל סם3יס~מסיחם
 וי(רע3"ן י(תסוגס. 6ל לג לסוס 3כ7י 701ין סונספפ יום זכרון ר"ל , תרועס זכרק י(חצכיי.3ע6ער
 למני לזכרון לגו ויסים זס ניוס מכריע תרועס, זכרון עלם ס" רמאי ירכי על ססם)נ 6סרדל
 לכס, יניס מרועם יום כעו 610 מלועי( וזכרת לעקום, תזכרון י(מרופס עשי סרם3חס פ" וכןס'.
 עם6ר יוסר זס ניוס ס' 1DS( זכרק נ5פכך ולעס סתרועס תי(יס לעף, 0ע%ס סעס ר(כמונ פ"ול6
 יסג עעיס ידין 13 כי ית' למניו סדין אים מנו נר6ס יוי(אכ מל נשימו טסות מסני 36ליעיסי

 ס"ז, עתסו3ס גס"ג 0רע3"ס וכ"כ ערכי 3מםו3ס, מלוי סוכל סענאל וען לוק, עסמפלכחי
 נו ימקע זס ועמכי עסכ0מס 076 גני ועסקי ססונס יש סמא 1DD' י מע"נ( מו"נ שירייעי"כ

 עפרם  יריו ס6וונס וקבלת עסורקס ססו6 כעו %וס פיוס ופמימס סלעיי מא וכנעונסומל
 על לזכרון יסוד ר(61 ר"מ מל תסופר פעור ש נססיקת6 ופעלו עאכ. ' ליו"ש ר'" פעיןנלעיס

 לכוונון נעי ד6 על ונע7רס3"י ע"כ. fcll' קרס יעש עסרס גססונ0 יסר6ל יימ ל0ז0יריוסדי
 סדנר מסוכיי 0זכיכי( סל6 על עסעי' 0דנר 6לס ונכל 3מיוגמ6,  ולעיידר קל6 03ני שעוסקלג6

 שכרון טלענ9ן עס"כ גס מרועס; זכרון מלועס יום ססו6 כ"6- סזכירס 1ל6 סססוגפ, וסיםישישי
 ת"ל לנסורו נס  ע"ש. 7ל"ה, לפיד ססלעוד עדנלי כן נלעס 6ין מרועס, יוס ני:ו סו6מלועיי
 סגסיס כדי למריע סו6 סתוי כי סעועךי זכרון OD 6ל נמעך מס מרועע וכלון, תרועתלוער
 סמר וכסו ס6נוס, זכות סעזכיריס מן סס6ככיס 63פודי סנ6ערומ זכרון 36כי כעו לעעלס,גזכריס
 י סערסעס עון לווזכרמ זכרון ענממ וכן ססכמס, ען ועסעלו לזכלת 0זנר וצקייס סי(קסלזכרון
 נסעך זכרון סס מרועס זכרון קר6 ועוכר נספך, ל6 זכלון תרועס לוער )נסכנתי סיס %ןוכן
 : סקדס נונס כענויר 0סרוער( 6מ לסוכיר ע0וייניס ס%6גו גו סעכוון עו סיוען תלעיס פס%
 ID1b על לסורוס סנ6 נ"ל הלימם, נלסון ול6 כפלס נלסון סוס יוס 6ת קל6 הכפורים. יום)כז(
 ניוס 6לס נפרוף רק 6סל וסתסונסי סו7וי וסות וסי גיוס לגו ססויס פייעי5 0עוגחםעחילמ
 עכפר יוסכ"פ 6ין ס"ס( )יונות וכע6ערס -עונומי ומלפס לעחיל0 כעליון תמקד גסינ סזסמקיום

 )יסעיס פרט"י כגל כי כמולים, נלסון ככלל מס עססונס(. ס"6 יענשס )ע" י(מסו3ס עם*ל*
 הלוק 11DS כמלס כל י כסרס מוכלי bS סוס עליך SDni סס וכן עומי Db 3ל,תכס וכסג, ע"פי"1(
 יעע7 סעסתלמ במעיר וסנדלר מסיסי לסון כפרס כל סר97ק פ" וכן bD1~DbS, נזם ומרגועוז3ר
 נדול כסן נמר וכן עליון לי(תודומ עליו לכפר סס 0עפרסיס כע"מ זס עענין 610 עליו לכפרסי

 מעון *ס עע5)וו ועקיר עקמלק י7ס על *סר מוודוי וסוט 37ריס כפרס פ" נימו ונגנד בעזווכפר
 עקיעומ כנסקר כ6ן כפורים למון נפלס 6ס 6ענס ויקרם(; ל.ם עליו לכמר לו תגיס 3פ')עע"ם
 גדול עיקל נמורס לנו ימסר לנ7ו, סם"י נערן )שערזיסנען(, וייכעס ייכעס לסכך ור6'י פיוחלשן

 ול7נליגו -- יוס. סל נענעו מועלת 6ין כעעע נלעדס 6פל וסתסונ1י טו17י וסיר לירהי(ע5טלך
 11 סינוס ע7לעת סיס לפי רניס, נלסון כמוריס סזס יוס 6מ bipn על נכון טרנס ג"כ לטים
  1רודהז ונס, רוסס בו '9bD 36ל לנעיי נעמק ל6 עוגו מעוגם עירתה ססנ כי סחגוגי(י מעניןשו

 זדוגוס וללנותינו תכליתו, ע7 וכל עכל נעמק עונו 1nDbS 60עת ע05נמ ו0פנ טונוס,מבשדר
 ךעניתם : )ענטזיג7ינוננען( רניס נלמון כפורים סיום נקש ס6ל0 כפרוס מגי ולסם זכים,געסחם
 י"ס כי רעום, עע0פנומ מכפם וענוי ניענק, סנוף עגוי ויצפפי סנוף ענוי נתל נפחיתיכם.את
 ול6 י ונמענים 53וס גופו 6ת ס76ס יפנס ו6ס ע5עס, סענכר( ען יומל י(סכלקם נפם עלקמים
 כןי מסו* לך מדע מעגים. וצלומו וכום לו וסין מוט6 סו6 , לעיס סלסולים ען גפסו Dbיענה
 קסורס נפסו ס6ס י נפם נעגוי עקילין ub וקין מכניפי  וי  מוז נסולס סגוף 3עגוי עקיליןס6ט
mbn)עס ייגוף סעגוי עגו*ר 0גס , ינעל ו6ל יעות לוי עתירין  6ין  ברור, עקתכן 6101 סעליוס 
 מסקרכן סקרכן, ען סכרו וגדול קלני, טסונ וסוך , סגג0ר 501ו0 סעקוגל סתענימ 0הי סנפםעגוי

  זו סלכותס וימכן סקע0(. כד נק' נטיי )ר' עסוועט ודעו 0ל3ו פסלי נגופו, שתעגוםרעענו,
 על יטעם ככס סרו0גי מלק על סייועם כעו גפם כי נפסוסיכס, כק נפמכם, 5ת ועני0ס 5ערל6
 3ונכ7רסנ"י 6ימ* וגן ומרומני, י(0ו)נרי ססי0ס כולל ונפטות נססי, %ל" יטרוף פן נעו י(צפגי,מלק
 לה'. איצה והקרנתם : יועם 603י ול*ככעbDDn 6 נופה כל6 להכלל* י נפסותיכס 6מ נ'( ס"מ3ן"

 לכן סקלנן' ענין למזמר י(ר5וי יתעקש ש טפין ו0על%ס. סעגוי 3ין זס ענין סכסגנע7שכניס
 לקכ3ן עלעיכס *מ תקליכק וטס כפמוסיכס *מ וענימס מולס מעלס 61על. י ייעטי עס לי61חסכו

6ע0



 כנקפא62
 6ין מייכס נצי ושכעש לננ'אק כדנאל ויעו, מלגו יקה3 50ח גיוס 0760 גי )ס',%6
 יסר88 תפניתי גתסלת מאליס Db תע נתענימוי סנםלף 6יס סל כלנו סעקוס לפגי נרהקרנן

 ונף ועטתס תוכת cinh לוס סעז3ס, ע"נ סקל3מיו כתילו סיום סנמעעט ומלני יעי ומעוטסיסי
 13SD יסלף ס3ו כמלת עזרם 0א כטילו סיס פיוט חסעש גלומו ט6יס סיכוין וגו'וסקל3מס
 עכ'י. ל0'י 006 6סכס ו0קלכתס קר6 6על וכטילו נול6וי לענוית כקרגוי 6סל ע0מוסויעו
 סגוף עכשוי מון נו שסמכות  כפסותיכם 6מ ועכקמס ס6על מסלי כי ג'ל D)nb עקת סוייףולגלי
 pp~naw וסלק סג)יסי לי3כיס olbnw  במועל ולסמקם ס', דנקוס Sb סנפם שתורסםגס

 , 0ענוגוס מעולומיו ויעזור סרעות עמס3ומיו נקט ינטל סעטכלת, גנסם יתגבר סק9עיסל37כים

 !Qv) 0 מנלעס כיו , סוס סכסל6 פעפעי מעיי עועי קליות 3נפסו נ7ול רוסס יעמסונוס

 ככס י סמנם יעא גם% 63עת עומלים ס0עס סענוייס נתעמס וסספנס t1mbn ימני כנדוי(תקאס
 3י3ליס עת 3כל יקץ ולכנוס לסמ!יק תסוקתוי כס נכי תעיי )למוס , נלננו יפלס עקלםיפטם

 W13D מטעכם על א סיוס %רי נס לטעות 0ז6ת, ששיעית סע)%ס סתחזקום ועלס6קוליס,
 ועלסע0 קכנ מעסו תהיי מס', 6מס ו0קל3תס 6על. סעמ6וס, כמם עבי ולכגום 0ט0וכי4,נססו
 עלמעס על וכן )קלני יזה סעפני כעו עלמערי, קרנ עכין וסקרגתס, 0!6ת; י(תגגלות עללעעו7
tWn')D1pSn ען י ויקלף( )רל כשורטס כגל 006 ועלת י )ערק6עמשען( לכו וקכנ סיו עסע6ומ 
 י )ם69כרר564סהנקייט( למסוכו WDnDC לכ4 יסלדו סעעי7ס.73רך י(ממ!קות ענין ויע61וססו, !6ת!כבו
 : ל6 פוסק וגמרסס 6סס עלת כין תפולס ססזכירס עס פל מזע מסעיה עם נס קום עיומ3וגוס
 לעד 3601ימי, מועל כט0ו6 עסו, יודע ו6יכי י מקוס נכל כלס פועל ססו6 לפי והאבדתי.)4(
 כרת *ם עסו, יוימ ניני כסט טל זו כלת סלנ"ו סי' עת"כ(י )לם"י plb 6ל6 ס6יכו סכרתעל
 סעתלסקיס כרימוס, טפר כעו 16 וימקי' ייבם כי עוד סליו יסוכ סל6 תמולם ען סיכלת כענףעעם
 עונם כלות ושל 0', ומנון לחוס כי י שטול 63רן ס6ונדיס וגשו כעו ונע65, אוזרסעתרמק סלנגי כדנכ b(ab p וגעושי ככיתם ס6יכ0 לעיכו ו7360תי שועל כססו6 )סוג, ושמסל עזוד

 מריאנס ע)* קסם עעיי שד עכסו שלי, *תכס עימי עצרת. )4ו( : עלע וירמס יסוגסכלת,
 מכום וסל ססמ ס) 60מטן 9ע נקר6 ע%ט גס כי לועל ים !0 ונצלך 6ג7ס(י ע37כי)רם"י
 ו00(ענ0 ט 3עוע7י 3כממותינו סכקכיס .סיקרים שלעומס סכל ססלי7סי וקטם עכונ 11DS ע5רמכסס
 , 56לנו געכ3 לעע)0(, כע3ו6ל קדש עקלתי נקלשו זו לכוונם לק )מ ניגס שסינט 0ק7וסס6ל

 נפזונ )6 0מנ יעי כל 3י4ס ססתרנלנו ס%ס, סגמסיש וסלעחויס סלם), עטר 6סר נס ננוטים6רו
 כ4 ומלבד נדריכם כ4 ומלבד )4ח( מיכסם: נקרס יומל ענאל וסעכין סעוע7, לכלות נס6הזס

 ונהגותיכם עכ7כיכס )3י 6על 6סל וניקום י עלסכיו לנד נעלת סע8ס 03מקסלוס כק 6עלנרנותיכם.
 )סניו עאס DD )3ז ולטפפי ניכיה4ס ניול סנ7) הם ל6תליו, סעיש נר4תקסלומ כ"ס(,)נע37כ
 עירס ~7Dh 6% י ט עדנכ טסע6ער סיתום לחומו עקריים סניטר סע6על פטם6י נמקוסעסעס
 , לסועריי %ן עקהצס pbD 6ל6 טשזכיל, קל3גומ כספל סיח מונת מא סלקל מפולת 0גוקל,עולת עלגי נגון עלצתי לטע לי4זכילו, %ן עקועו טלין חומו על יפעל 6! ל6, ומסני עקועו כ6ןים

 )3פ37ל ייו מסע Sb עללי 0כמוכיסי ~nbw מלני ססוים' עולס עלנו וכן עללי, 6עללכן
 שכפוסס 6יל עללי 6מז, קללן כעו עליו תונס מס סרי קלננות ע6ס SD עגלם מס כ"6(,ו'

 stu פיעטיי 3עס י4ע6על פיקל וכפן י עקועו כ6ן סגין 6ל6 מונס כן כיו טסו6 , ת'( 0')סס
 זס כעו עיקר טגמול3 פנכימ י נועם ל"ת תוליי )עסכ0 נתולל *מס כרם 6סל סנכימ עלניסגר,
 עשפ qb 0ע6על טטפתי 3עקוס יסעס )*מליו מהם עס )ני עלם Dilb עקועו; כ6ן סדין5)6

 )ו, עמל וסטני עיקל מי64מד 6% עבט, מ70טל ריסוק עיקריים סכילת 6ין נעכין,ססוויס
 עיוור פסגנר*ס י"ר(, )טעות עטף לגי סגנריס כעו ל*סליוי ע"ס עס לגי סטסל, עלויועל
 םסעכיס , ג'( תוכת )עפכם ספרה עערי לנד עע5כיסי סי5י6ס נכלל ססכיסס מי על qb טפלוינטף

 נקראות פמ)וקהצ י 4ס( מורר( )עסנס סיכות על עעכריו ל73 טפל, וססלזיס עיקלסתורות
 פליו יגיע מל6 ם6ססכ ספל סצנות פעככו סעסעל וקלנכות על'פ נפנס גאפ סע5וי עיקלר4לנליס
 סעגי6"ס ולעיס ע) כק 37ל םל6 שעוזיא כמרטם וכסן ערו3יןי עסעל כם6נסי נטכס מ"6*סל
 7Dm 3כל %6כ *3ל סקלנגומי ימיו איך יניתו כעס סלט ל6 הנמיכך כלל' גניך קלגןנסס
 3פ' פזכ*רס ט)6 )מי *ומס סמלת יילעס וסתי סעהצל קלנכות סולת ל0' 6סס מקלינו י כקלגירך

 עעtDb 0 )0קהכ חף תקלשו *טכ סעועדיס 6לtss) 0 חלך *80כ כסלעי למעךפינמק(י
 ea 0יעיס וק פון 0ס סינאט מקלס *על קרנןי ניגס סע3י6יס סיעים 00 *לס DD"ועילס,
 6פכ )פיכך א37וס, גיבח 003 פע3י6ח ~OW'k ופלל ס' סומא יייייגו קרנן, עני6יסנסס

 סעיו!ל וסוט גמלויהוע, 0נהנגווח ו*יכומ כעוס על ס37כ סנסיגסם 0קכנגומ 3סלסמ 6כןעל73י

פתטי



ננ עקרש
 ינדריכס ל3ד 6על לפיכך , קמם *מל כשקוס טנ*ער עם סרטיומ ניוסר %ן נפלם נעלעלי(עכוון

 3י,63ת סעיקל י"ס י ו6יכומס הכעומס מונס סירס עס כפי נמרופרוט כסן סנ6ערוססקרנגהה
 וסיכומן: גכעחהן hS נס לסני* חוגי( 60ינן סקרננומ גערות עפלים ושכהגות סגדריס 5כלקלגגותי
 יחי, וי(עלין מטף (SS1 וסול לולב, תלתויי נלסון סגקל6 מסער לעכף מס תמרים. כפת)ם(
 *גל tq1D יקל6 זועמו אעליס עמסים סמער li'bS ם"ין ועלי עלס, יקכ6 עלין כלו ססו6 ע5יכי
 על למניס כפול ועלס עלס סכל ככףי קבול 3ימ ועלס עלס לכל מיס ע"ס סעיעית מגממוכף
 גיס לו סים עי וכל סליחת, קנון בית וסו* מסגי ע5י  וסמומים 6מ7 ע5ד 7נוקיס ארכספגי
 עלס וכל מעליסי להוי למי רגיס למון כפות וקער זסנ; כפות סידי כף כונו כף' נקר*קבול
 ואין יסיד, לסף כף יקרםועלס

 עגיי
  ח'(, לכספיס ספרים עלי  כענין  כין סניטר  תתריס כפות

 סעלימ ומס כפולים, גלמי יילנומ ם% יל פלין כסיר  סיפייס  פסוטיס בליס מפריס פליכי
  SD'1 עס סלולנ כפשך פסס ולמפלס ניכיסס, גרל וספרי ניותר רחניס מפס סנלולנסמסמתיס
 eb י olmbn פלסון ס"ג( למוכס סתיופת נפלקס מיופת, מלפודי  נלסון נקרש מכפן חסהכסולים
 כך טעסוס O'1DS, כפול שסי עלס  *י ותעלסי ססדרס פן  מלין סכי סוג יורשים סלולנסנרים
 נסלקס נעפנס ספסרו טוס כלותר ושכסר, פסיל  לבכין מיופם מנקרי  פסו י:מלתוי בפרסינסלקו
 PDS  סייג SD" פיסל סלולנ סנר*פ  סעלין למיאות 06 ססניי  כיון סיומת ןייזס  פילסתיוית
 סנכל ספמונר 5י עכל ונודים סכל SJb ספליף מנכל ומיועס חיווומ לכל Dnp 16  06~סיופת
 עלין סנרי6מ למי 3זס, לועל ימכן ויומל ; פ( )לס וח~ח[ ]כתו המכוח ג"כ כקלס ועלםעלס
 נקכ*יס פעגכן סעלין וקמול ינוק D~D1 )ענןי ודגוקיס סגים סנים גדלים מכס סו6 לולנסל

 כמות יסים ולסי"ז נ'(, )דניאל לכמתם קרעי לסון וסוף כ"3(, )נעק כפוס זנני וליאון וסוףכפוס,
 תי"ו 61"1 גוקסי גס ע65גו וכנר לעיס, עיסי כעו מזוניי סורקת נו וחין סווגי, רנוי ע"תסס
 וככס"י מוק' )ופ" וג'ו 3ח0ר כן לועל סיס עכס"כ acDb, קמותי מעומ, כווו סס, ימייולמון
 סתיועמ כטלקס 06 רנותינו *ערו ספיר ו3זס ימיין נלסון סזכלס לכולן לולנ סוס וי:זס ל"3(,כקוכם
 ועם י סקול מיועמ 3סן סיס ולי 6מ7 *מד עליו סיס כליחמו וכממלת 5ס וכן סנ,ול, סעליןכרוס
 כמס מעליס כפס ר"כ( )וימי 3עכ7רס3"? ור6ימי bTp7, כסגם נעינו סו6 מיועמ, רנותיגוסקרנו
 : י(מספ דלך עס ע0כיס  עונים ור3רי1(ס  עיט.  ג'(, לרכייך  נסרנליסון כפיתי כד"צ  ינוי קמור*חתר
 סעס לכל ס36ומ Db1' נחטפו סג6ער, י"ג מ'  יגמעי' 3קר6 עמקסיס ר6ימי וזבובו. בסכות)סב(
 ניד סי 5וס 6סל נמורס כמוג ויע165 טתולס לכרי Sb ולסמכיל ססופל עול* 6ל וסלוייססכסכיס
 לגעלי סכיחס קוכם ע5ומ ססימס לכ*ורס 7כר6ס ססניעי. נמרם נמג נקכומ נשי ים13' 6מרעמס
o)snפסוס נ7נל גס יפעם ע5י*ס דלפון כמסטןי ס37ליס 31*עמ כע5י*ס. נעיניסס ססיוזס עי 
 ויעעו ל"מ( )ויקמל והרגען מכלת 6מו כע65 6סר 6יס 7לוט' סנע65ומ סכומיך סיוי כיוולפכיגוי
- )פללגעפוג7ען( חוכי(, עע5ות סערני נתונ לפגיסס ונאו לקיות מספי נסתרסו%ן  לסון וים 

 סכנתנו ניח( )יסעיי( מפן תותמו והנכס גיוס מוו ונקסם, תפוס מהמר ע5י06 על סעסעסע5י6ס
Pnbסמ5יס 6מ ע65 לך וכן לע5ו6, ממפויו 5ר:יכון, סנעין b"D) )'6וישזוכען( ומושם חפס כ( 
 מרסס לפניסס וסיס סחפי פתחו וחסל טוכס עעשס סע7נרת מלמס לקרות  7עתס מסיס כ6ןוכן

- קוכם. עע5ומ פרעם לעלו* ומספו מקפל 6מ גללו 6חלוו,עפרמיומ  לעוין ע5י6ס לטון ויס 
 )3עגלייפען, מיתי ע5*מס hS מע65י שלוס מחקר מכעסי 6%1 6דס שסרי כעו מסכל,סמגס

 ob גלעדים D9D" 6נל סע5וסי מכללת רק ידגל ל6 0עקר6 כי ע*כען( 6וקהעינ7יגערקל*לען,
 סעידה וסלוייס סכסגיס ומגס נססי ג7לסמ טסמורס עדומ עי"כ וכדועט עגז"ס ob וחקרים,עעל*יס
 לססכע ס0ומר עזר* 6ל נשחפו כשטר ליסר*ל, ומורמך ליעקנ עטסטיך יורו ככמ,יכ מולסמ65
 כלועל נמורסי כמ31 ויעלתי סנ)נ"פ, סמולם עפ" כוונמו לפי סעקל6 6עתמ מעם תולםעגלי
 ס%לכיס סייניס ופרעי ס7מנוס מומכי ל7עמ קוכס, ונונשם נמורס סכמונ זס עקכ6 73עמססםיגו
 סס הוקשבתי. בסכות כי )מג( : ג' ל"3 ערכין ועיין י פלשי וס7נר ' פסי" על מגמע"סערי6 עכול סמפט נוי כ"5 ל0נס7רין נמי' לטר"ן ))65תי זנן 5חר כרשוי. סנטוס לקיים מיחולו כיילחכך,
 כנכון וטוש סעס, למגי סעפן עעוד יעים ל6 כ7כמינ עגן 3עעוי עסלכיס סכיו עטכי סכנותעכני
 on~b מסכן לספלי*, עעסס עטם "סר סנדול ס' עעסס כל 6מ ס7ורומ מינעו 5וס כי סמ0ט'עע7
 6ם ונגס ועפן יועם עגן עקר*ס ועל ליון סל עכון על 81 וגר6 סכ6על כענין , 03וכס כנוו?כענני
 עלייתם ס' הכענן סי' סכגר ועמני עמלם, יועס ל% מסיס וקוכם חוסם כ713 כל על כי לילםלסנס
 ו6ף )רעוצן(, עליסס 1aki פכות כנה עגני לידס טעסימי סוס3מי, בקכוס כי קתס 6עריועס,
 על לסורומ סוס3מי, 6תר סדרך, לגחומס ולילם יועט ללכת נשועמם לתועלת סיו יתכנותסעגגי
 למנייחי, ועקר3יס כמסיס ונכס וסיס סגגיסן כל וסטמיל י(געוך, כל משנגיס יגנוב, ענגימועליות

עגני



 כנ1יליא53
 וסטקיטס, סעכוחס עכ גס יויס יטנ סרס כי כסלח(, ר"פ נפכילת6 )כ67יה6 לפכיסס ועיכזשכנד
 6ת ללייכ ללידס דרך מסו*  עדריסי סריקומ לספוע סונמפחיס נין יסנמ לפס ס'( )סופטיסכפ"ם
 , לו מולם יגעסס כל על ל3 יסים ול" 3מייקתסי ויתענג ע7רי0, 3ין ונוטס סוקט יו30סרועס

 ליסריל סים ס)נלמפס על ל3 סיס ))3לי 65גו לרעום 33יסו לו יסג ר3 עקנס לו מסיסור6ו3ן
 בנימו מעלך יס3 כ6סר תמתיס, ויסבב , י"7(י )מס ירוסליס; עוי ויפנס י"3( )וכריס וכן63ויניוי
 )וכבמיס גזלו יומני ימונו יסונ3, גפמי סוני ונוסרם וססקיטר4, סתנומס על סכולם וי(,)מ"3

 - זעט5ע[ 7עקקען סירוועגדען ]6ין סתיס, קומיות סרסי לנעלי סור5תס נעיקר פטומסיםוסחטריס
 בהימס, ')נרעעסח 3ג"י ויקעו כע"מ סכומי סו6 יסרבל על לסכון כ3ו7 ענני 13 מסממילוותפקוס
 סלוקין ינן גל'י ונטלו מס יג"ע וכתרמוס י סכנו7 עגני 6ל6 חכות 6ין נונכילת5 מס רגעועז"5
 לסורות ו5"וי פל" נסכות כ5ן.לכתו3 ססינס לוינך וקרוב יקריי עגני מנעת 6תחפי*ו מעןלסכות
 ל"ר ונוימלם כ"ז, הג יסוסע וירוי ונלד סו5 סכום עקוס סס )כי יקר ענני סתמלת עקום עלגס
 מפייטן רגוז וע"ז סוומולסי עלא וי"ו פל6 סו6 חכום, סעקוס מס קר6 קכמס נקע ויעקני"ז
 חניעיו נכן קכוח, נעיו ומעיר ושתרעי משתסי פעעיס וקע שמיס ג3יכ רגל 7קכומ, לגיוס
 נקכות כי לסטעיס סטעעיס געל מפסיק וליס סכת(, עליפו %סי חזיזי קכומסי...וסנעמ למסיססעו
 סענה* נעעס יקמלו וספפרמיס - סוס3מי OD למגרו כדי נעספן ידוי סיייס 6ף הניע"נטעם
 תנים ש6ת וסקול מנסס יעי סתמלמ זען ססו6 סם3יעי לחורם עמל תתסס ניוס ס%טויגו ,3זס
 סעוסיס ונס מפך סמעיס, 6ויר  תחם קרעי דירס b'x 3סוכיn3DS 4 ססגס; כל '3ס טיטנעקבע
 עס ית' עינגו מי4ונכוון למודיענו 63 כ"ז ס3מיס, 6ל טמ7ות ען נ6ספיס ססתס  o7b, 3ני גל5ז

 נ6 ול6 קגע, דירמ לס ומס כ3י7ס, סמעיס עעל סרומנימ סגפמו יכיר פסס 6חS)D 7גמיי
 כשסר מעליון נעולם יסכל 6סר ע"כל ונכל לס לסכין ערלית דירמ פס לס ניביות כ"6לעסק
 סמרן על ערפד 6גכי 6מר סיפים כל לרפשי. ל3ו Sb סיסר6לי ה2ן ומס לס, סק3ועס דילמסמסוג
 מזתן, תענפי )הנ*ללי מס ומסמס *וכל מלגס ו6ס עעט *ס לני שסית bS דרך, כמולך כ"*שינני
 סוס עולס יעי כל סלי ערמי, מלנד ער3ייס 16 סק DIJS' "תני( 05 מיליי יחקכ 16 יעמל06
 שנדחיס עמכנומ "ל סל6 ונס, עלי יענוש על6יי דילת ודירתי ללון, נוטס כשולח כ"66יכגי

nlmm1סיגחס. ויעלק 7וייס *לוס סס לי, י4עיוע7 גיתי סיגליון נעילס וסס סולךי "ט ס"גנות 
 פע5ריס טעם *מ נסו5י*ך כע"מ י ע)%ריס י% סגי6כו לתכליסי4 *סר , כולס ממורס כל תכליםוזמו

 עעדי *סס ומוסניס גרים כי לבדימוס שעכל סל6 סקרן על תורס 6ערר4 לזם ויומס וגו',תענ7ון
 לפען למון פכוון זס ופיעור וסיוט; סס)נער4 פ5ו)! ג"כ רומזת זו כוונם ועל כ"נ(י כ"ס)לקוון
 לעס ססקמו עס סגלתן וקער יזכרו; לעען צוער כקוי סיס ס5"רים דלפירוסיס ~rbo ד*פלייע4
 ככיסן כי 3גיקןי לעסומ כקוי טיס סכ3י7 ענני מקף גגי ססו6 כיון במטלי קוכוס עומיס*נחגו
 ססתחעו עד ח1ו ל5 ו6ז סעגגיס נסתלקו מעגל "מ כמעסו DS' גר6ס 6נל ן עגגיס ~qp תחלםסיס

 סיס חס סכסכן, מלתכת על ~יום עמס ויקמל יוסטו ו3)נמרמ 3יוס"כ' ילד ועמס סתסכןילעסות
 ניצו נתמרי ובי"ד נתטריי י"נ סרי יעים, 3' עוד ננקר ננקר סניפו וכעס וכסיג , למטריני"6
 ולכך כ3ו7, עגני חויו ו5ן לעסות, ממחילו ונהיו ופסקלי נרנין סזסנ 6מ עפסס ל3 חכםכל
 כר"ם 7ל6 7ר"ע, b3'Sb עמ"כ )לם"י(' כנוך עתי ההשבתי. בסכות נממלי: נטץ קכומ עומין5גו

 מועל על ל* , כנוך עגני ססס 6לסי פועל על ווולס סום3מי טעלמ ורופני י )נ)נמ טכוס67)נכ
 סר6"ס( )כ"כ ל"ע 73נרי ~YD נמל לכן לעיוור, ציי תנעי 6נותיכס ימנו 3קכח2 כי 57"כקנוסי
 7Dh עלעעלס ותחד רוחומיסן ע5רנע עגנים 7' כנוי, ענני ם3עס מטנ 3סעלומך פרסםונקפני
 טענן מעורס יק5על על)נטס 6ח7 מירום עס י7עמי ל6 טס סלייך וכתג עלפגיסס. 7Pb1שלמטס
Tnhערגליסס' לעע0 למס סיס Ob1 עלעעלס "ק7 נטוכס לעסות סתוים 5ומי4 ל6 ע7וע כן סינר 

 .5ת עמנניס מסיו סענגיס 7ונעמ *ל* atb ססקוכס ע6חר רוחוסיסי ונ6רנע וד' והלעיסוקחי
 ונילל לסיום סנריך ל5ל מסיס וקוכם דקייך ול)ו6י ע"כ. רוחומיסןי וכד' cDnSm כלהנעלםיפר*ל
 וכמעמס ערונס ולמס כסלעיים 6ל6 כפרס אינס פקולס, לעטיי פ5למס ערונס וכסחפםחחמיו,,
 מעגני 7ועי' סוי ושמיר סלעעס, נ% מלוי קוכם סכטר כן ob נערדע( דעת מרנ"ט סי' טול)ע;'
 יסרבל 6ת מסירוסו כנוד וכענגי Tnb זס עוע7, 6סל *ת מענן ויכת פקודי, ב"פ ונילקוטכנור.
 לעעל: ושחד ע*חריסס 7Db1 עלפניסס 6ח1 3ס)נ*לס ו6מ7 גיעיגס 6ח7 מגס 6ר3עיסנע37ל
 *ת לסס וכזגגי, סגנוס 6ת לפניסס עספיל לפניסס כובע ענן ועעוד ניניסס סכיגס ועגןונסס
 , נ6סל עורס מכעס ועגן יסרס, גירך וכשריכס ונרקניס קעיס וסויף ועקרניס גחסיס וסורגכספל
 63סל מסיס שעגן כ"6 רגליר4ס כפות תמת ביכו מקפיי סיער עלעטס *חד כי 3זס שנותרע"כ.

 יקשתו נעמס סניניי4ס %ס זס נגד סכם על%עלסי סעליי4ס סעגן גג7 עלעטס נקכ6 וזס3יגיסס,
גקיוס



נר פר כגויקרא
 לערך 075 3על סיג סממם עם בס נסיימג ונזח סיפכית. ם3ין סטורת כטלל אינס פאת93יוס
 סיס למעים 706 עזיט דסעיר 1Wb" לעס כן oh לעטם, 1Db עכן ס0יס כיון 3גסעלהצךי*מס
 ש )עלס"י סתי(וס ק3ל עפ"י כלל לעימס וליה* עעסיק מא מענן י(ל6 סתר(ים, קנס עללכעל
 סר3 מטס ועוי למעימתו. עקום *ין , ינילקוט מניגיסס ע0 סו6 דספרי יפלפטי( ולפיסכ60(.
 *על יאורס ו3ל"מ וכו'י רגטס 6ת פכייך סיס סלמכיסס רענן מסערי 9nbD פס על פס,%3"ל
 פקייעסו, טול" פכפיך דייגת ייסר6ל קפייסו פקני סוי י6רוןמלעויה

 לרגותיט יעליט וג'ל ושם-
 והכנוע ככמונ יפכ*לי סל עלמפתס למרון יימק מייכתונ לעגן, גס לקרון 6סל 6תפפייסתיס
 מסיס מעכן עעוד מסמרי כקן כמכית* לעכן, זס יימקו ונקמלי פםשיך, וינוקו 6ו"נין יפשרקחתן
 סיס עי(ענגיס 6מ7 העלו ונתמכי לפניקס, נוקע ט טית והלון 16פך י4כמונ ע"ס. עלקעסןעוס0

 : *תמסכו כח67 סרווייסו ומעגן סס%ון גל6ס לסקנס.נוסע
 מל ' )%'כ( ונ%ורומ נקמעיס יקעכס סל5 מטלס מל טי(רס על הצהורה. דשגורה )י(טד

 סי( כי י למספיכם סנר מסם 7נל יסיעו ול6 עמוס 0מכורס על ימיוס0נרהח
 ס6מלי פן ממקס 1פיטנ0 מעטסלס עפלם סל טימורי על סכתנ ךך5שי וסעטלר4ז 0נל 3ין טיןיניס
 יי4לכיי י סעערכות פססי *סמ לכל מפוך המער.כת. על )ז( : בת"כ מסלת נילם' לו' מסיסילעס
h~b)מ" על. : עעלכי( כל %3 לקרל קיי מנין נריומ כנק סיס ססלכוני( מ"(, )ענחות סקול 

עפי
 נל*0 יסיד, נלסון סעעלכות סחי 6מ וקלט סהרון. על וקכומ מכסס, פסס וצליו כעו ,
 עעלכת ו63עמ גממנו כקמת ומתילן כ"ז(, )כנמגמומ זס 6מ זס פעכניס ססיריס סמכי לפילי
 וסיתר( *ער סקע5יט סמי ועל ערסא. tenb לכל לתוכיי קומן סעערכותי עממי אות כל עלס"

 אכלשו CD'C1~ אל מליס י3 על וכן ו ז0 5ת זס עעכ3ין פערי בזיכי סכי כי יסידו 11DSפטז
 ימליעימ געלית 3ן הישראלי. ואיש )י( כמסגין: tDb)1 ז*"זי עעכנין כי ימיי, למוןסו6,
cnbn,דכיון *חרת bDb7 יכתו ונטל נעלס עכס *תפרם מוג עלס, פ5כ6ס ייסות* h~Db סיסכ6ליי 6ים והקריל60ין וקוליי h9Db1 סיטר6ליתן גן b'b1 עלס *פל סיסל6לי "bbn קטיה פגו 
 יקלל )פו( : )מכדרסג"י( סימר*לימ ס6סס 3ן ויקב נויד tbDt7p 3סע6 י*תקטל סוס *3וי6"ל

 ל6 דס6 נןת;סי עלס י6יסו ננין י6, על יפות hS עלסי, ד6על כגון פילם 1ל6 סמםאלהיו.
IPW'עינרי חד *ו י כוכבת פן סד 6ו 0מריס' ען 6מ7 6י 7לי', 7מל6 פ6ן קלוסיו 0ו6 ע6ן 
 רטם )מז( : סר6נ"%( וכפ" )עכ7רענ"י, יועת מות נעתה ליס רכקינ סמס *פל 6'י 6נלעלעל,
 נכייס, ס36ניס זליקת על סוכם סקל סרם כגס, SDDS אקל מעל נין מנפיל ש"י נשל בו.ירנטו
 , ס0י6 סזריקס )וכמ 0עיתס תפסך bS ולפעעיס , ססי6 ספעולס פן סיו65ס סתוליס סנמנתעגלי

 ויקקלוסו לצ(, מורס )פטנס ומח 363ניס ואקלמו כגון סמימ0, פועל סרוג על סוסי'צי4סעקילס, ע"י תלעיס מתורס כם5ותי4 ולכן י פת ל6 וי4פלך ט"ו( )ם"נ 717 6ת 63נגיס וייקל כתונ כןכי
 עוכימ ססעכין ל6 06 סיעורן פיכו יוגן ל* זס גל6 כי עשי וכניס כ"6(, )י'6 ויעות53נניס
1'SDמקל סומל נסיות ומגס 3מיתסי סע37ר SD1) לסורות שכתוניס 13 סטתמטו סזליקס, פל רק 
oaעל סוס מפועל סנסמ עיקר קוף תוף כי ;"3(, )יטעים וובכן סקלו כפו ס6נכיס, ר(קרת על 

 מ0י5 50נגיס1 ומליקת ~7DDX מתכמת על יוחס רכס סורם *עגם olpnS; עעכ~ס ס6נניסשנעת
 נסני רק מפ65גו )ו6ס סתא0 פועל 1%6 למזכיר בורך 6ין לכן , נס וסיכלות הנלעיס עע0עימו4
 סכ%סכת סתוליס על פורס רגס סרם עיקר וגסיומ וממכם, יוק 3י6ור(, למוקפמ כ,ו* *ולימקוקיס

 , י"3( )ע"6 13 ימלמל כל וילפפו 13, ירגפו רגום סכוי נימק גס מפעול b1Y לג:ן 0זריקסיען
 מס כי , עכן נעגין 3כתונ וסנן 3וי ויתקלו מסונר ל6 עעולס כי י סקל נפועל יסכן סל6עם
 סכמו כך וצמר 363ניס י(עימוסו כלוזיר 063, צותו 1DIDt1 36ן יסרבל כל צומו וינגעו סטלס5על
 סי' לק ססעתי4י על יוריי bS 6713י ת0 משנכיס, 5ותס ויקטלו סומיף זס 6מר לו', 6סר כלנס

 לועל עוי ו*פמר וסמריפסי ספימס 6מר אמרו ועל פגרו על 6נניס כן גס זרקו סנזיוןמלמכלים
 ' ס*ותיומ גספך גרס לטרם רגס עורם ידפס סרגיפס ונכת סכ06 סגוף 1סנירמ ספי!יערן 3כמיגמכי
 מגרעי מרמי' ו6ת כ"7(, )נפדנר יגלם וע5פותי0ס כעו 0ע5פומ' ס3ירמ על יורם סו6 נסכי

Sbprn'):)כי פ76, קט0 זו פרסם וגו'. יתן כי ואיש )ים( כ"ג 'DS נר06 סדנריס פמטומ 
 סנר תמת סנר לו יעמס כן עס0 כסער כיעול נגופו, עונם סתורם עיינתו 3חנרו ס0סונלגרור,
 לסעגיס ו7עתו, "D1hk ענע 5ל יתקנן זס ולגר נו, יגמן כן נ76ס עוס יתן כעמל עוג. וייעל ,וגו'

 לעולס סמונל יעגם סל6 לנותינו, פפי ס*פתימ 0ק3לס *ליכו 063 וכגל  0763, כבלס גוףעונתי
 לתוי עסיס פס רק מס סזכירי4 ל6 סימורם סעמרמיס יתפרו לכן עמון, עונם כ"יז סגוףעוגם
 נכפו לעגום סל6וי ען סיס כלופכ גו, ינתן כן לו יעמס כן עמס כבסר b~DI סמונל, 6מלענוס
 ססי0 העוגם סמולם תזכיר סימך י ט6פת דורסי לפחון ירום ל6 ונס סוופרטיס, 373לי עי' י6לס

לצוי




