
 * %כשהבר10

 כן יבם ועעלץי %יסמין 5יס 3כי נמני י6ף פלי PSID וו(לם3א ימד, )סמעל3 לסמפטםזיין ס6י1 עגולכם עטתי ולציי% DIDIS~b 6ין 076 3כי לסכי ק7רא סמי ילי(וף.ם סט( טפלרציפי
ftWe"b  לתום %ו %ריכיס מסיס פ"ם o7b. נכי לפני 6תי הרס 3ין למלק לסם סיס קטעות,
ליתרי

~tIOO 
 ליס מסאז' יסך 3יכם' עסלוקוסס יידוי 373ריו פגורה סוט. ומונסק ניול ל3 כי

 מכתב ג'( sp' סקנופ )3טער 6יס נעת 3על לסלכ Db5W1~ עלירמין. 5יס זמני ייישןלמרע"ה,
 מנסר על רק סמגיומ על סיפק צין יס6 ככול, גי' מייך ל6 לעטר סעועדהם מגעםרי%ילדל%
 עמ"הס 6ין יס6 צמרת, 3מגומ סעוגח מכסל ייי על ז0 ענרסות מנמל אנטל וחיךטגמונס
 וסם - פס"ד נטל *ינו ע"ע כיכר מירמס מעת פרין י6וריקם6 קנוע סוי bb ו5ףלסמעלני

 יי3ק"
 סמרשנ ינרי ר6ס פל6 יל6ס ינליו ועילקת עליוי ומער( קיש מנקל ספלעע דנה סני

"p5b6"יחעס גס* סכמג ססעל נאם יאק ניס גי לקימי סו3 ישע. ק O'DPD כיון כיקריי 
 פסח. ועושה ניע: ניס מתך bS לסכוייו, %S)b) b צינו סססהמ וגס עיומ7ת, מנולם לו ים פ0מסכל
 לעסויו ובמויים ריסון מסם nlnDSW כימם פ" מסמה. לעעני וייסימי83פ

~DUD 
 6ער מסרס t~Db. כעט6ל

 עצוי( סוD"D 6 טמיעמ כי טועי( פ0ח לעסומ יר5ס מתם ועמס ו0עסלם מזען. ימרע והמ"כ כלל, נקרךססיונ
:pg3)6וס יסעו. כן ואחרי )יז( : גנמל6 כ"ס 4%, טכס גן וכל מעים סם הפסח. חקהז ככל )4ב 
 אוע ם0ממי4 מעתן סיס " %3 כש3 שי 5י ע"נ %ע, ט61 פעמלמיס וכמלי 3פלמוהן
 ו63עמ המקיעיי, ססתמלקומ נין זען ססזי מוס סיתין 1ל6 ספסל שעל  מפכן  סטמלקחם פלצועיי
bSתקפו הא ייפוייי 3ני עע תעסך עמכסל סיט 60סל עעל סערן סנסקמלכךמ כממכויל כן סיס 

 אן מקוי מזינן י לאס( מקוק )ועלאי ס' קועס 5פל סמסס עד עי(לכין סין ול6 ותקעוותריעו
 סתוקפס על יורם 6סר נו"1, כן וסמלי 6על לכן כקיעמס, לנין סלסל עעל מעכן ססמלקותנין
 ספלומו 1Db' *ער וסכעאמ כן. ובחרי ט"ו ד נעי3ל עפייט כן בסרי ועוי 6ער %לו יסאכי
 DD י יקעו כן וקמרי 3ע6על מעונן ימיו t")DS1 י מוכס סענן סריס ס% 5או Sb כוסעיססיו

 יסלסל סל וכוסן קימל ובמקום. סוכל: סענן מיסים 5י שומו Sb כוקעיס סטיו ל"לבסקוסי
 : יסיפון יליל 3עקוס מסיס qb סענן מס יסכן 5סל כעקום מונים טסיו כע37רי לסריונלכמס
 ~ec למת יסעו 1ל6 מ6י, יע סמקוס ס0ק qb לכוך זען סעתכמו עעמיניס טיסיו וישמרו.)יפ(
 מיי( ול6 ' נסס %ח נעקום חניימס ססימש qb מספר. ימים )כ( : נו לסנומ עפכו סו3מקוס
 יסעו, 0' פי ועל עקום, *חמו ע306ת WS ימכו, % מי על D~pn עכל ערסל, יפיס לק טענן טססוכן

 עוכן גל% זען כסא בקר. עד מערב )כא( : לסס סעונ עקוס פטומו לנקוע ושיכיס סיפו6ע'"
 וצם וכעו עקגיסס, ועגיגי עכיגס לקיל סנטי ליחס סיס ט)6 עתע' ול5רכי ממית ושלכיותדפיק

 : )לס"ק( סככותיסס כל וסול0יס עקמלקיןסיו
 6מ תקע יפקנ כעו י ט וסמינקו נדגר י3ל נעיכם כו% מקע סרם תריעו. ולא העזקעו )ז(י

 וכעטם יסדי עתינק כפסך קול סו6 סמקיפס וקע כפי מקעו סעעיס כל06ל1,
 נעקוס ולסמ6סד ימד לסעפי וסכפי6יס סע7ס לעקל6 לכן גכליי סנמיחס לוס המיאענעי5מ
 ססו6 ימכן כ6ן תרועח וטס וססמ6ח7ומ. ססתינקוו2 על יורס *סל סמקיעס קול מיתי(6סי,
 רופ וכענין טגס, o'D~?b נע7נר רועים יסיו ונגיכס כעו , ומעלעול סגעעע ססול5סו רועמסרס

 גלמי קול כן נס סי6 0תרועס S1p1 וססלעולי 0געכוע פענינס ספרן מנוע כוע 60רן,סמלועע0
  עודיה כצלו סעסכומ, 6ת לעקפ ססלועס קול 063 לכן ועסכועע, סנור קול סו6 *נלמתחנק
 רז"ל 3סס כתב לי"6 יתקעו. וגו' ובני )ח( : ולגמוע לעקום עפקוס לסמכועע טעם נ6 נול0ס

 סמוקעיס יסיו זכי 6טכ יזכיר 6סר וסס סמרו 6ל ObU יסרי ליורומ 3סס טיסמעסוי373ריס
 yg. , לתקוע יוכל "ים כל כי ממוקע יסים עי מתורס יקיקס ל6 סעחנוס 6מ ועעקעסע7ס עעקר* זככ מכנר נ7גריס 6גל עוניין, לנעלי מלע נכסוני( לסמם סל6וייס סכסכיס שסרןגני
 ססוDS 6' %פל לעס וגו', לסלן וכגי סס. ישעלו 7גכיו, מסך . טפסרי ענו% 7ני(יי6 עעומומא
 וגגי , מירמי ולוס ע"ס. *סלן, וגני ת9ל נעסעע יסרבל qb פוערני ימקעו 63סת ו6ס6ער
 י3פקכ6ומ לסווןמ by כסנים עלס כלמוכו ססמיע סללו, ונעסעומ געקר6ומ ימקפו*סלן

 והרעצכם )גש( ליורות: סנטוס לדנריס רק איך ל* כסניס שמנס ושיכיס, 7ויע* pk~b 3ניונעסעחם
 ונזף , 'WID ל6 וסעס נעיר פופר סימקע כפנין ס6נמיסן ל33 ימליי סערעיי קול תזכרתם.ונה
 לסני פאפיט נסיותס כי סו6 מזכרון וענין ע5ויניר(ט, 1WV1 % לפני נזכליס ויה(ין ס' עליטונו
 סתפונס ליצריו )כה6(, לסניו נזכרים םיסע 63ופן ל'ל ססכסס, ענץ וטוב עירס סניו ישתילס'

  ומלעומס עלמ לגמר , ספקי* למון על יומל שיגלים נכוין ימכן לכן העקרני מן מסל מעיקרוסוס
 ונמי 7כתינ מלועס ונפי 1Sk~b3 ו6ז3סס ק5"ט( (T~D כ3עכילמ3"י י סלוף ונעיכם סלנ טנילמענין

 ע"פ. שמנופי לוס%6ט
 וכע'"

 נס5%רומ, וסכעומס כעלום וסעכוון ע"ס. תלחצ0, לזכרון נ*%ר
%



שש יבמשבר
 וכ0ת6מ י מער*ומ6כען( יעעחי4ינוע סרוס תעיכמ ולננוע ס3יומ מם3ט ס5*ךא עיעל

 k~3WS זכרוניכס יעלו ס0מלועום נו סכווכס 6ין ליפתי ס"6 למני וכזכלמס מסון העששאמלי
 נפענח מסיו 6תס ומכרתם טעם *גל מלילם, 1S5b י5וי0 ססכמס סמלועומ סלעיי סטו יט,לפכיו
 ס'י ניככי עללכם עזנמס כי מנסי עד מכממס 6מל 6מ לזכור 3לגככס למתעולל טתלועומפן

 ועמס פלננכס, כפכו0יס פעמיו מסיו על לסעכימכס ימ' ססנסמו סלוסי סם עליכם סנדווס*וי3יס
 כ6ן עביט י ג מ ל עלס ; עלומיו Sh וסלבס עסיוס ולמכום לגטומ ונזסליס זכוליס לסיום לנתסכו
 6ל פגום דוקרי למנום כעו , ריכטוגנ( וופכיונג, חול סעתמנס ופכיימ סביון נטייס עכיןליעמי
 וסיו 6חא. טכ*ער עם כן גס ימנגל ועדת על6יננערן(ן ליכטונגען נשטטליכען 15 )הייךיאכלס
 Sb עניגיס נכל סעממ3ס ופנויי סיעם כטויי לסיומ המכס יזכילו ל"צ סחי לסכי לזכרוןלכס
 כמו לע"י, נ*ומ oa עקוטל סזכלון כמ *ל יוני 6מל ססינל טעיתנו הסלי ימכן ויומלסחי.
 לכו זכר טנספלנו ף(, )דס"ג ית לתמדי זכלס כף(, (SpD וליעקנ ליאק ל6נרי4ס לעניךזלל

 פס סו6 כ"6 )פיר( סימת עלמ לפכי ויין זט, על יוליד דלפני סלעייד כ16 גס קל"ה(,)מסלים
 וטעם סססנמס, סני ר"ל 6ליךי סניו ס' י6ר ננסל, סיימי מכיך ססמרמ כעו סם'יילססגממ
 6י1 ז%6ט )6יסל ימ' נססגחמו המכס יזכילו 0מרועומ י ס' למגי ונזכרתם 3מ%5רווםוי4רעומס

 טנעיומ סכגהם Sb פגטמנו כס"ס ול6 י יעת( ס6לזעסונג רעל 6ן וועלדען גע3ל6כטעל6ינגעלוגג
 עלינוי סעסגיס מעליון סעוםיע ען מעיד עורמנו כא מיסי ממועם מו6 כי סיסי 3ט'וססמדלהם

 נעס סעכות געלנו וזס ; עליכו סעמקועעיס 6מ לגלכו כפומ ממס ליכ* עקים עזרו יסלםסו6
 רעל 6ן על*יננערוננ 5וכ 7יענען *ייך ז6ללען )זי6 ס"6 לסגי לזכלון לכס וסיו זס 6סלס6על

 כסיכולכל ממועל טנע 6מר ססונמס, 6ל טגקנעו מעמיס פסס סעוע7יס סנכרניסשיזעסוגנ(,
 ריענון 3רסמ לנמול ס6יס יוכל ונגקל ע67י, יותר סיופי עכרך ל65מ *וסו סעסעמיס3עניניס
 לכן ויבעטו יטיון ויסתן וכעכין ~tb"k *מ וטכמס ום3עת מתכל מן ככמור סי, *מ למכוםללגמו
 י סעליוכם נספגססו 6ומגו יצילו oc~n 3ח5ו%ומ, ימקעו כפלס ס3עתיס י aS מרוסס ינוי מאסע5א
 ס6לס, סזעגיס לנו קבע 6על סו6 עלעימו, ו65ן עעו לוכחם סרו5ט עלינוי יס' עיניו סעידכי

 נמול ול6 עעסיגו, 3כל לפניו גזכם IUWS געלכו 6טי וסטונומ סנקיס 3סס לזכור י מעסםלעועדי
'~Dbסייגו סל6 6מר לעינים. לנו והיית בטדבר דגתנו ירעת ע"כ כי )לא( : סל3 סלירומ 
 למון לסלם עקום *ין כן 6ס , סעמטס לפגי וירענן 050 עעו7 לסליכת  דוך,  לפורס 3עדנרג5רכיס
  מניימיט יהע טידעמ קטרי כי 0יקכ6  ככווגמ וגאל וכיוע0.  סדרך לסורות לש!ניס, לחוו0יימ
 םל6ימ עעס ס6ועומ נפני לע7ומ לעיכיס לנו מ0י0 נוס וגנורומי כסיס על6ס ססימסגעדנר'
 סמכיגי4' כנמי ממת ויכגקו עוקר ויקמו דבריך 6מ יסעעו 0עס סג7וליס, וסעופתיס 60ותותגעיגין
 ייפמי עמס מלעלס עד 6עמ, 63לסי לסויומ ס6עמימ לסככר4  וחיך יהרי ויש  וליל , סכרןככר *ליי עגויומ געכיני עי4נםיוטת כעס עליך סענלו עסעפתסס 6סן עיין כיין 6תס להיותךכי
 ימונו סוס וגס 0ד3רי  יפסוס על נעיגיו 0לו6ס עד לעיות סוכל סג0 הלסיס, מכל ט ניולכי

 מנמנו סס פי' נספרי ורז"ל ען *פונס כנסי סמם  ונתלונן נססס לנמנו גס ,:פתו,  כשוסו%פו
 נטני לנני ומנמי נל"מ ע"פ חנן סרסי ע%5ו וכנר tD"D , ל*נומינו מנימן ספן סכלים מןלמון
 06 עתכעס סגניכם וקין כבמריו, לעס עחונל סו6 לסעפרמיס הלך. כי והיה )יב( : י"ס()6יו3
 ומסל5ס כעם, 6ותגו מע(ונ ל6 6ט , לסער לנו Sb ל37ר עסת מסוסיך רל לכן י 50מנח3ל6יימ
 לפעל, סעעך מופעי ולכל לעיגיס לגו מסיס נוס גס לגמלם, לגו כימן *סר לסרקן עונגוליל
 לוי ל6 6לז 6ל לו 01)ן סניני0ס 50עוג0 רוע עפני  ונסנסו חיתו ע"נ סיס סגג:נ7 60יסל6ו
 כי ופיס *על ז0 על , מלוו 50עמימ הטעוני( נטול גלכם "נחגו גס י 5עת 63לסי ל0תדגק3כ7י
 3סליכמך טים נימר אמ.מסיס מורמגוי 5עונמ נקנלמ לעיגיס לנו מסייס כעו כ"ל ענגומלך
 : סמרן נכר הלסי ונעץ3ס  *פס k~ib' 3ע3ו7מ D'n~hc ס5עוגס ע( ימל טס ממזיק כי יעענו
 טו3ומ כל לקערי 3ל3ו מעגין ל0גייל 6ל0 3ד3רי1 תסס ממס לך. והסבנו ונו'  המובוה"ה

~'atD טוכס לך לסטויק עתויי3יס וכסיס לכוי ססו6 סטונ  וספעעימ 0גוועמ חזקם ס3ו4 מסיכ' 6מסלגו 
 וסיס  עלמ כטל הנותר ונזח י וויקסען( 67נק וויר )וו0:ליען ע"זומויס

~ab 
 : לעומר סו6 לעסרסיס

 ולסין pnbS(tcb וי3"ע 16גקלק וכשם )רס"י( חגי" עקוס למס לתקן מנוחה. 6;ם לתור)לג(
 o71b טור כטינת לטור דופס 3מי"ו מור טסירטו גר6ס ויסרו. סיחנו עקוס לסס פסקנתספסרי
 סיטנ פקודלומ מורומ כלופר , לך כע"ס זסנ מורי tot~1ns לסייך נקוו וכן קיורי דמרנומוסט7ס
 כל מתנוה )6ג5ו,רדנען( 13 לנוח יסר עקוס לסס ולמקן נקדל כחן וטעעו יקל. וקנני3סגיניס
 מקת וסוף וגנעוס, נטרים וק5מס נעעק ק5מס ינומו על" וונקוירמי יסרס 6מת כמכונססעמגס
 ערס"ין הארו!. בנסע ויהי %ה( ג'(: יעט )סומטיס סדרך לך מכין כעין סעמנס, מגייסעקוס

ולס



 קשבמרכה,י11
 ob~w וחציי 06ל ונקע יא 3' 3עי3כ עז סקרון כנסע וחי ען טיט ספלמיהש מעכהיו6ס

  פקשוש מס כי פלסיחם העסיס פוף מוניי זו . טמרטף4 ללעסך י כתן ענין סקיעגיס ולכן,מעסיס,
 יפרוס % קיעס *ין כסג וסלע3'ש )ר36',ו(, ולי4למס לפער 6יס 3כי כזרך ה'. קומה)ר3"ס(:

 קירס עניש י% ט סכ5על קיעס למון enb עעי7ר4י ול6 יטיoSDnS -bS 03 6ין כערערה לרפ"י,'
 ולרע. 3Wb ויעחה 37רי 6קיס עמס נו יל05 ח3( אעליס י' י6עכ 5קוס עמס ולעממני370ל
 קורס ~Pg כי Y'S1 עכוי. עלאי לרסס mug 13 עה4 תקייט כע3( )סס 5ין פלסם מגךס6מס
 ססגטעס ערוסקפ ונא לפניך, עוע7 סיני וננםלס. עמו, %נ ט נוי65 -וכעזם ליי יעעו7 עיזכות מפילם" 5'ע( )תסלים ערעיס פס לי יקוס עי כעו י )גייפעעסען( סעזל קיעמ עגיכו ימ'3ו

 כי שלכעס, וגעלם עיר יפר% לזוכו ככגקיס סיו סערנליס צלמו לוש כי אויביך. ויפוצוכראוי:
 הע ושוכה )04 יטלטל: 3גי עפכי קונו 6פל וס6עיכ סקורם כעוינת עפכיסס שכמיס סיוס6ועומ
 נבול רלי oen *ף חרדל 6מ ס' ויניס שקש וטעעו י%*, 6101 מוםעתי ונספ 3פו3סעענץ

 עגיוניס 6ז ימי6ל טיו . דולי ישראל. אלפי רבבות : ל ק7ס ען למעיןויעי עללי עפ0 פס מיגים לכן והמפלס, ס3קפס על סיולס טונס, וכן 03"6 קונס וסיס)מבנ"ע(,
~lbS 

 3ין תמן
 )רפדם(: ויף ונסים%מש

 סכסכי למכופ עלילס ענכךיס עתרפיש עמ6ונניס שפרי, bwbw עוט'* כמתאצנש. )א(קש
 %3מ הכלתי ל6 ס%על עמסי 6מ כעיהס כעס6וצח פוער כ"סעקוסי

 ~bb עם מא  3ע37ל גמא חיך שטס עי4 לקער 3ע5עס ע5עעלש מניו 1SW~k כע"סעשו,
 tonSn לקטל 6סהץס וטיו עלו ל6 נע7גכ ססילהךיס 1DS 6על, לספרי ותתפרס נטמס,ועם
 מה6 י3עופ סום' )כע"ס סקוס נרמל עוסרש טסיו ו6ף 3קיטיס' לפטל ספסור שוכן כעוויריו
3קסלי, עוי 61עכו מפקוס, משסרי לפכופ סיו כווכמס דפיקכ עמרעעיס, סיו לקרס עכל %"ע( 7"ס3'

 7עפכס גכ6ס כנו(. לפסלי כעמלי4עיס כרגן יאי וכט"ב כעמלסעיס כעמ6וכניס פועל ר'"
 נקוות על oa לפפעיס פוררי כי טרשיו, ס32ול SD למקלס יוק6 משיגו , 6ן עבזרמכעם6וננים

 כק ט6לס %ן ybD 3'( )מץ6 ושנס 6נס עמס מ65 ול6 רט'ש, כע"פ עתנל, סנלמיעקום
 ועזבת וושסץ( )6ירנעג7 כו9י4 סי* לסיכן עלים לם6ול סיפוק עוג3לת, גלמי לסנועססהעס
 ופנס 6נס ססולכמ עשס 6ניי4 ומקרפ %יום( לסוף )וסוף ספפינט על סעורה( בניס ססטגצס
 יסיננס עי מבכמס מענין ונמס 6", סבלת תעיי wSD~ לם6ול ויאק 3עיס כודעו ל*עקנחמל כי תלך 6גס ניכל ל6 ועיסלכמם וינכס . מכס יסלטלס סעיס כי ניכסס כעו ),ניוסר סולכמ5יגס
 %ס לטון כעמק ועזם לודוען(. מעל *וכד )סין ו6נ0 6נס ססולכמ סליכמס יתייגו נ'()ילעיס
 סעקרס עכץ ג'אמו וסוט טיסיי4, גמל 63יזס סטם ואס 6נס סטוט9 רק עידודי ב3ע מכי(נ4 י מטעם c~b 4%1 1Yg7 לפון ומא לעס, *ליך ת6וג0 ל6 לייוי 6נס וס6ל6" סעקלס,לעכין
 עססנמס ונעוג עסולפ מא %לו לע, יגל לו טק7ען עי על יבערו ולכן וסננלס, כווכם סססבין

 יסתייגו לי7ו 5נס וי64לסל י לטונס כוונמס סכל יסעליוכי4
 "קי"

 וסרי לעקליסי ועוגו הי סילמו
 עקולק ססו6 סעק3ל כטיסמונ ~tDIL י4עקרס על וסמרעועס תלילס רגו, פורזל יסנ' סו6 כבלו610
 ססס סוסגיס פסיו כעת6ועיס, סעס וימי עמלונן. יקלס 3עקלט עליו 53 וס7נל טספגמסען

 6י3עלל*קקעה 5ופ%6 חצם זי6 ובולען )6לק רעותי לע6ורעות ועמולמיס ססס עססגחמיסולקיס
 90 רק סרעס, חי1עמ כפיכחי גילו ל6 גי י לעס6ונניס יופים כתס6ונניס, כ"ף 6ום סכסונוסוייף
 מכעכעו על עי"ש 37רו גמוכס, טעון מרע עסס3מס ופכיעימ וכעיס, לצוג ענסון סגר*יס7נליס
 D~DS עלילת כקסת כ"6 כינמסי 6עממ סימם ל6 011 וכ7ועס,. כמלעיס ק7סיס נפרע%ילמ
 משעויף ועזיק ער דגר עמלססי כקר* ערני דגלטון כעתלסוויס, גקפרי סלאמי חסו סעקוס.תבסרי
 תצס S~b ערמון נעיעט סיתם מניעמס כך tbla) )5ערסיללטעם לסיך מעתוק נ7נרענסון
 יליי4 ומסכין כעמלסעיס סיו סס כמיי( נוססת סכמי נססריי כ"ז קייעו ומפיל עלעס,טעוניי
 צללי 3ין, סדרי יריו וסם כעסלסעיס כרגן דברי כ"ו( )חסלי עיי4צ כניקם, 6ת וגקעסעסעיס
 ממוס ל6 כי ענבול סעסולל ע7נרי תאה. התאוו )ך( : 3זס סל03 7סוקיס 36לסס גזלעסעסלט
 לו לס9* עה ויומימו ע"ס( )ססליס מקער יתר תיכלמו געולים כופרים סיו כי סימרו,3ל73
 לערוך 6ל 0יוכל קערו 63ליייס וידגרו לגפסס 6כל S1bDS 3ל33ס 6ל ויוסי w~s עליוןלעלות
 ועעס יחי( f~s )עקעי לננול לכס וסת*וימס וכן גדול, טפילומו עיט( )וימי עולס ננעותס%מ עי עעכין מקוס עלם לפרס נרסס t"'DS לעעו, ס6ר וכין 6ט מס יוכל לעס מגס גע7נלסלתן
 פס משסוכי וכלפון ל6י חי4 לעטומ נינלמו ש זס לסער ימ' 13 ונכול גדר סג3עו תפססם*וו
 סת6וו *על ול6 י4כתונ סקס לכן עמפמט, כפו כעס עד וגיר ננול לו סייסשו  סמווי יפר6לוקוום
 עליו גל3ס טסית סנדול מעלי גט מטוס סמוקו %הון לגלול %י4 כי ירגזי כענויה נטרמ%מ



צ קשנמימר
 ס' יי קנס ידעכו עלילס bb* ענקפש 6צס משך פ' סי על נקשה כנאש 6שז pSשי
 הדגה. את זכרנו )ה( ס5לסיט: DS לפס כס נו44ן

'bs 
 ל6 כי ר(ססוניס עיכומ פס סציכו

 ל לידס פסיו סננ6פש, עי(זציס לידס כוסגיס סיו כי  סיגם 6מ ססצירו עם צן 6(ס כהשהססי
 ינ נסס 0סלס סזכילו נדון, דנ ס' ויען ניוני4 מע65 גס עמס, גילול 6סל וסדנם פמ?נעעפ סכנ6מי ס7ג מא כנרן פמע65 נכש כי סנני Db 16 סיגים Db פעלו bS לכן עמנ%דוי ועש1ס'

 6'. "ץס נטלם עעכדרטשני )לניס( ס7נס עעעי כעס"ם ינס קר% ועת ענהו ומטניס כלעווכ6םל
 ועתל עזעס. כל 4מ מרגועו כ4. אע )1( : לינס ינ פנין סס3יל )ו6כ6( למעלס סזכלטוכנר
 סמרם עעיקר 5עע %ל נטרם ס6ל"ף כי וכלכלם. פלכסיי סע1ןי ננרכמ סמפלומ עק"ץומעפוסו וגזתי במרננו יש6( מכס )וינס מס טוסך וכלכימי ען Pe' ע6כל ענין כל ומש למכפשק

 נמפה סיערו והער סקי )ע'6 לגיסו עכלם עשס( ('Sbptn המיקש יצqib 4,' נל6יע65פסו
 נפם לספיג כבוף לימוס שעוליי כ6סלוכג( )*סנע וגנזת ע6כל 6ין כלהצל נל, 6ון קמעוינסע
 ירחון י(מכמ ענין סנעעיו, סעזון סילסל עי אערס 11DiW כל עלפ לסלם עצ וים חשם.ינסס

 העליו סריסי Db ישם מאל 6מר עעכין 6כל מלס יתם על עממסנ א )מון)5עריויפן(
 63ינמס נבלע פסיס נ'( עש )יועם עליו מעלו יגען כי עולס. עצלי נ'( סצ )צסשסערו
 אש י(עכנים לך ים כלוס ויי(רגס געעש סימסמ ar ען עסת אעם אעם ען יום סיםל6

 ספקולמ יטפרפ תימך עמ%ל סיס 06 כי 5עלדוי6ומ( )קיינע שכע *ן כלי *ין 1khnעו6%.
 לרנותעו בריחש. ומחנו )ח( : כעסיס סימפמ ובוסו בעוכל ס6יע עמס י64ס סבין ואסרי ,לחון
 כווכ0ס 6י1 )עלס"י(י טעעו סיס עסנס 6נל למרוכס 1ל6 לנפלס ול5 לריסים יכצ' ל6נספרי
 לכיסים ליבי הליך סיס bS %7עמ לסו7יע כוונו 36ל ונטלו, ויכו וטסט b~p3 אענוש רשךלועל
 6ענס עקעני 6גל לעוני עסנטס טעעו סיר( 6לס סקוגיס 3עניע0 גס כי לגמולי הריך סיסול6
 מהסין גמלגועו יכנע 6על ולוס י למס 5ריכיס סיו סל6 נמקהיס סטמילו לנס עתרסנרים
 )נסלח ונעכירסנ" וכו' המיק סוי 35י פסוס וען 3לשו60, ויסנין ועקלציןימיעי6

 הש"
 סעו

 השמן. 4שד : ע"ס גריסיסי ועחגו סר(8ד פליס, ל6טלס0 נעדן דנלעייסו 3גועומ6 ולקעוספס
 למק טסען ועלם לסעום' סלעיך ל7נליי(ס ס'(, פ' ל3ס סעומ ע"ס )*1ע6 טדיס לטון פ"לנוסינו
 עמי(נגעס ע8ז כסאי ועענ0 סמן; ססו6 טי ופ" לטיי מ6ל וסוט יסולון, ייפען עןסענתימי
 עי( )תי.ליס מ65נו לסלי טעני(ו זו 6ין )ערס*י(י Iwfi עכעס טמןי 6ים כל נעו עליע,וסגגיגס %וירי לסיוע ר6ויס יבמים סיס רנומינו DS1" סען, טל 7נר טס טסות יוכש נסגושל וסעיסעלעיל
 : פסיס עלסוי סס כסלגועו סעטנימ ומ" ענוען כפםונפכי

 )ש"
 כי קמר( וס עלעל הרעת. ימה

 עקופל היגו ישע עסיימ סלעומ נעלס סעכוון 06 ועוז עע7יי חצ עסיס ס' ניזם %ען ימעל6יך
 לפום מעלו וגן פן, עhS~ 65 היזוע עעו עמס רע 6ם כי ן מן ע65סי ל6 לעי( פגע( ט6לסעס
 דפן ע5*מ עניעמ על כי סכעמי לעס ערער על עוטנ ססו6 לועל %ו 5להמס תו', עמ66ת
 למכס נזל לכן נכמוניס; עקם  יכך חס ונויי ע60 סוס נלסי לעיעל ומשל מלעסי לסתפיז
 וסנסגסי עעמלס וענינו ז'(י )ע"נ WD' 06 ללמוד %(, )ם"נ עעי 06 מלעס פסי( ען סלעםשפ

 לענזך )ולעיי סא סעס על ולענסינ לרועם ענזך 6ס סעפ לעיי לעניך סרעס לעסוסעכוון
 יס6לוס מעיז לעל6ומ סיכולם 6מ וגרסומי גידי לטוס כעיניך פן ע65מי ל6 לערי עליססיולענסיג לפוערי לסועי סגעכיעס טעליוכס מכעסך ו6ס לפערי עוז וסוקיף ל6ננ", מלגו כעו 6תנפקוס
 עס6 לפון מ עלי. הזה העם כל מושא את לאמום פסייס. 3עס סעכוון וזמו וכקפמסלנס
 ע60 כ"י יסזק6ל כעו מעיי, על" ונפסו עיניו גים6 סס6דט תפס וממוס ס0קוש ג"כעגינו
 ישS~D) )6 מעלך Dbnn כעו ישתכל על עס6 סס יורר( ונפרטים( שעלל6נגען(, )וו%נפינפפס

 )עיע י4נ5רך יתימר סגיעגי כלוער עלי, לסוס ולמון כניעיה Db~w ומרב צעו סעת60ייפכגועו
 עליו. עיכי ופסיפס וכענין ע"ס(י )ר6סיס ס6ריפ לכס לפוס כענין '5עכזעסען(,געייכסניקקען

 %ר 06 מכיתי תתנכי )יב( ותעל. עעי(ס ניצסגמו יכלפו טסיע עליזתי ניעך ל63כוריקיף
 כי וסוליימו, ייכמסו 6סר נכס OD ס6ס כי(תכסגחם עעי(ס לססגף(ג ניכלמי ws) pb~ילי7תשה

 ולסמקיט ו)וטלנס מגסועי0 עסוי לסיניקסו ננס 0סוקמ סעס 3כל לעל6וס ושנעם לס סהר060
 כ6הצנמ, 1ל6 כהוונן מעתני לעס נזם סעכמן האונק. יומק כאשר : וט' (vDn על ילי י(צם6צר (Iab עעס 5גכי רק עליר(ס, גי(נסנמי סז6ס סיכולם סע0 ל6 ולי עלים, כנגשו יונקרריבעית
 פסו6 ס6ווק 36ל סריס עסלג לו בממס 0פייססו ינכס 05 י(יוגק 6מ מס6 כליצר י(6חצכסכי

tSD3ל6 411ט SIY ר"6(: 03 ימייסי(ו וסלי פריס לו 6ין. ינכס ו6ס י(מינוק, 6מ לפייס( 
 רילע3'ן וכמג עפ"י( סמורענחם כסי(ר6ר(ן כנקניי עסס SD כסו ממס 4י. עהשה תאן ככה)פ0

 עליון דקיוסי ונץ יסוקיס. 3זס סר5אט ויגעי עשמ. סו6, עעלס כלפי 6מ פנכוי א סכינאיולי
סע7עש



 יאבמדבר12
 6יכס כטילו שעם געיגי סימגטלו עי געור0 סמ6סיות ית' נו סעמ7נקש ליו%ס טר0סמיעיס
 גפסי י( סו )יטעים סגנים ט6על עז ימיי סו6 רק קינו מ0ס סנע65 ים וכל כללינתיי6וס
 סכסט כוילו ורומי, נפטי 3טס סטא 8מ קולל טסככי6 לממרדי נקרני רוסי qh נלילס6ויתיך
 דכי קומך נססי 6תס וקער, ורוחוי כפסו סו6 ימ' סו6 רק לעלעו, *יכס לקרנו תסוכןוסרנם
 06 כי ע76, יקר פיזום וסו* געכללם3"י, רנותינו מילסוסו לסכי *סמל קומך רוחי 8תייעמ6וסי

Sbיינר עשו ורוס נמם bS י"ס( ג' )מבקוק סכרי* ויער דסוקיס( 3זס ס)וסרטיס וכנרי למיעליליס סוי ננסמר יטמרך דותך נע7וי כונ37כ *סמלך 6וימיך לחליו ייעל b"k~ מץ כגשש ס6ר ו6ס י ותילי כמי סו* ימ' סו6 רק י כלל ג%ייומ יינו וכיש נופם כו"ין לי סיפ סכם חיליי 
 ימ' וכמו ע5עס, ולום כפט 3סס טותו טקור*יס עד י)צ 13 ולסמע5ס 1Dbnk~S כוו ג7ולסנעירגס
 מעליון עכס מעיד 0יממעל טכסו rD)n י פסיי טל נרוגו ונתוך עיגלת סמכינס עליוום6ערו סו* שען גיתי ככל יקעו ס! פי 6טר סכני5יס 6ני עמס ע'1 טל ג"3 שו tOW~D כסנסס
 עמסי סל כמו 3טס כקב* ית' כסו נו לותל מנוכל עד עם, נכל נכמו לסת*ח7 וסמע5סי%

 ונעכ7יטנא עעלס. כלפי כנוי 73רך רק הינו סקג"ס סל כסו הערו ולccn 6 טל כמו תססוכסלענו
 סונמ סעופך על bnp) פ' )מעכזם כ)נסיז"ל סלעם, סעס סכינת מסיס י7ס מעל שליסלעגתם טסותי כוי הרוג. נא הרבני ע"מ: ככוקני, לעיל* מלים י6 נפלס יעטס ט% ע6י 3,()קגא0
 סעסתנמ ססני4גס מקלון צרעת ברעתי. אראה ואל : ית גיח עלכומ סמעעוי כדי יעיוקו7ס
 נ"ע( ש"ט ס"6 גסומממ וווי 5י. אספה )%ו( : )כעאפ( סעומ ען עלי קטרי יסייר זס כינגלש,
 ל73י שכי סוכל bS ט6ער עמם סל רוונו לעלטות למוניתי לווי כ"6 מותלעת לווי זס סטיןולסי

 לסומפמ יועם ס"מ גתופפס סטווי נ6 לכן סעס, געם6 6מו *פריס סיסיו סיס ומשולם6תי
 "'6( )י"ע נימרו וענו5ל ו*תג4י תרגועו וירדתי. )יו( : י"פ( ע"ס )ויגס 5ויתס וחמס נעלסמא
 (quSb לזר* ע"מ נכמנס לכן גדולי לעי6ופ לכס יסוג מנטל abn מסק לזרא. )כ( ס':ילד

 כעו י ס7נר לססלינ סכוונס 63ל"ף ונכמנס 3י4"* לסכתם ס%יכס מינם כל כי , סעי%חלספלנמ
 ע*7י לי סעכ כי חסו סתרירומ qib3 a'SDi~S ער* ובעלס ני4"6 סעטספו )לוס( ער6 ליקלטן
 לזכם כין ,וכן סמע0, לסג7יל q~Sb3 3מ11* מנכתר י"6( )יכי*ל לססעי7 נ7ול0 גמעם וי5*וכן

 *ענס p(tb 6ל ס"6 נויתרו עע"ם )רג"מ(. ע6סכס י% 6סר עד וז"ט 0עי*וק, לסגתםנ6ל"ף
 יפיעו למעך , (eb) עוול עכס ינסס ול6 , ס'( )פוסע עזותו 6מ ויסורס עענין י למקלט לזלם,5"ת
 זוי ת%ילס 6ליסס ט0ניע סעוגם Sb יומר עסכיס וזס , עכ6וכ סקל6,  חזויויו *'( )עו3דיסעזור
 לם"יי כע"ס נטעתם, b5'b על עטומיסן על 13 ועממ5ין ע5עעריס פסיו עכילת*י נסמרי'כע"ס
 ספיקת על זל למון יטעמו עלגי נלסון *)וגס רנס. עכס 3עס ויך ל"ג( )לקען סכתו3וכע7ומ
 כלען נימי 3כל 13 טכמונ עי ישחפ. ובקר הצאן )כב( : רס"מ ל37רי ומהכיס )פקעל(יוי,מיעו3

 CDb1 ונף לגלי 6לף ע6ומ סם לפכיו, 6על כך bSh לגו, עקפיק סעקוס *ין ימעל ל6106
 כיי למס '9DD ונקר ט65ן כווי שולס לועס מסרוג כך ולחל יפיס למוכס *מן גמל*עלמ
 סעורים כול פול לחפור לו המעריס זר4 סו6 טיחך וכי ' עולס עד פפפקמן 11 העילס ומסטמשרגו
 סלמכעוי גקפרי סבינו סרנם מוקפמ ג7נריו וים ' עסמלי סעעון ל נסס לרפ"י לטסך,ונחסוך
 ועלס 00 י*גיו לם"י חנלי ונסלע כפפליי ביכו עולס עי עססקתן זו 6כילס ותי64 לס"י ע"סגס

 מפוס, נעקפו ומענין י כלל בתפלי היגו 6חמ סעDh 0" 3פגיסס קבס ידי מסיס ו6ל 3י4סכיול*
 מיקרך תרוכס עסס %עלו חלילסי סטלעס 50ועס ל6נ7 י% תסוגמו מסיס עסס ט6למ מוכן7למי
 עכין נס וסכר ע76, לבס עכיי נעם ויך לק blp 8על 7ל6 כתעלתי ל* וזס ל*, 5סינכי
 סגפש, המל"י לזב נסס כלפכי סו6 לצם נדגלי זס 5תר טל b~pns רם"י טר4זכיכ המפסלםספיום
 סיקלך מקלל 0' סיד נעלעל כ"מ לנלי 3סיש לפנינו 6טר נספרי עשעימ סנוקמ6ומ עליפע"ס.
 רנומ %וס וע5*וסו 6ע55' ויגון 5רס כעכין לעוכס, סו6 וע65 עלמ מעעון ילר' ולכעסיוגו'(,
 מרגופו יפ5יו, למען נסס וי54ירומי "(, )ירסיס סעוגט כורכמו ע% לתון OnD וכן~עהם,
 6יסנען 3יי6 ניזעק (Sl~r כוס עוכס לסס יגיע לפסי וע% ועעס י סוניסון מורענומ 7יקגלוןבייל
 עוגם מסמיו על לסעלומ רעיי ל6 פלעימו %ן *מ סכמתן רועם וע6סכמ 1(; 6ייכ5ינדעןזיך

 סלגסמ SD ס*פככזי (9Wb וכן למסי b~m גלטון נס3לעס רק סוכירו ול5 עליסס, 0גקגקסעחי4
 סטין א' תליו לועי לעעו, פוג ירס Inb)c רועס עסס וסנה עיסלען(י )עעסמיכ7עןיייער

 סעע ה? ו0א נ50לתס, *"כ וססמ7ל ותי4לגסי ל0ס ממן לם6ולי ודי ככר פול 607bSועלש
 א', Sb'1  73טרו ונסס מי4זכיל לבלי %ף עמוס ססס גל 6מ עגם ל6 נוס, oa ל5תו bSW1נקלו
 עעזומ לנס, נעכס סגעגטו סס סס ממוס, 0ת*וו נקרנו *סר ו0*ספפוף 5על עליסס*מל לני ער3 0כגן6ש ספמותיס ססס סעס, ען רק 0עס, דינמי ל6 *סר כעס עכי4 רק סעימול6

אש



ינ יב יאבמרר
 ימרק וענגי 6נל סעת*ויסי סעס 6מ קפלו ומס כיסיקל*

~bh רק סקר* סעיד ל6 עלייתי 
 נעלעל עעס מועיל זו ג7ולס. וסללם 5מי, גס עם ל* עילס 3סר, לגו מגס יסלסל 3ניוינכו
 אם דברי הקרך תראה עתה תקצר הי היד ימ' 6%3שכו  ליעמי סגכלל ויסו ; ,יגר ונקרספו
 נעלמך סוים ס' יד מנס כענין סוS~b 6 לרכסי למפסיק מכח ונעלם מיכולת יד *עו סי ידלא,

 סעו קר6 סכי ס"6 כעג סינר, ל6עתמ סו6 ס' מיי טנעלמ הס"D11DS 6~ סמא ט'()מעות
 סילע מען כ"ס(י )ע"6 ילסמ וגס סרלממ וכן סם, סל6כ"ע וכע"ס גקוסטmb' '5, סתרגתוויעקל
 וכדגורי נעיניי גמייקלמ כי ללונך, bSnb כי מר06 עיי ?(י ומערדען לערריגגעלט ג"ק'טעחסטר6לע די" ולשלל מעוגם 6מ ולמקטין לקלל רלונך ס6ס תקלל ס' סיד וטעם anb, 6חי סכי וכן ,סזס

 טונ 7נרמ 5סר 731גרך רלוגךי מפני שוגי 3טלמי כי גר6ומס סעס, כל נסני יקל ומסיי(ח0כנ7
 לין ועסתייע מסיךי יקר עם ען תומך יכ73 37ורי 06 דברי. היקרך ; וויר7( וויר7ינען דיךווירט עיין גיכט 6נ זעסען 617 ז4ללפט )נ*ל7 עליסס נגזר 6סר סגזלס נטלמי זכחזס לדרוס יסלסל6ל

 ל, סיקוס לוער להוי טיס תקרס, למון סיערעיגך כמרגועו נמרססו ס6ס סיקרךי 3עלחמילול
 7"ע מפעל, המיי כמונס 6ת עלס וכתלו ססועל' עסעולת סגסעליס לסיען סס ססט:ליס כנוייכי

 סיערעיגך ופעולם י )6קוז6טיף( יסעור עי 6ת ססוש מסוכם סי6 וסכגוי 6ומךי יסעול געקוסיסערך
 כעלת סכ"ף כגוי סממנלומ וסמסינומ סיוקל מענין ססו6 לסירוסנו bb ו ססעולם עיקל עמס6ין

  נוין לוי  03 יוכנס לים 7ילי7ת פרנך גן הכלעפן גנוי ומידד. אלדד )בו( חתן: עלסירתך
 כי %ליעי כסג נלולס וכמנסס  )מי3"פ(י ימס ילידמ דלי עד ליס וי0כסינמ נגרס ע%ככ(דפירס
 סי3 %ן  יסרן תתי ונייד הלדד עליו סכסונ קבר טר5ס ל33ל עירס לר3 כת3 %יי"י 5פדטכס
 עתן 1PbD' 7ו7תיי סי5 עי טטכיקון ועי77 יחתו, יוכ73 3ן בינו טעעו, ו*לtObL~ 77 עןול6
 , י3"ע 7עמ כיפך וסו6 ע"כ. 6לו, נניס סגי ומוליד *חלמ 6סס ולקח עעלס על ג"סיסמכס
 יסים ופיך , מורס עמן לבחר עבוי הזען קרוי סיס סמ6וס קגרומ ענין כי )נעלעו. מעוסוסול
 ונעכ7רס3"י עלס"י' כלאם. )כח( סייס: לסגי קרוס כוס קלל נוען טכסו6ס 5סס גניגני6יס
 ססוניס ינן סגעס ויכלא ונענשי סעס ויגל* כך'ש מלין, ייכון אכסון ענע (robS %"י ג'()קג"ס

 סעלליס סס ללס"י אסף. המסעים )לב( נני5ו60: לום ענסון וכלי וכמינ"ע עענז'עכיעומ*
 כמגס %%63ח ממוכס כי סנר"5ן שלקי 5יס נסס סט%עמי כצו יוקש לשו זס ו3"שמוי(פגריסי
 עמגס כי תעליס, עעסרס יומר לשקוף ניכלתו סיס ל5 מגר ול6 עלל ל6 סיס bSD 6ףיסרבל
 ל6 וחלי פרמי( מסלו עקום עד לו מסיס נ6עלעיתי( וסחוגס פרם6ומי מלס סימם 3כ~סיסלסל
 עמר bib 5עו גיוס נינתי 5יס עילתך כי פענחי טנסי( רק 5ממ 3עוכס ולסת לילך יטלסיס

 ס"ס 6ח7 מיתר *סף סעס ונכל סעעיס, עסרס וס3 תחל סיס סעונוס גמלסס כן ו6ססרק*ות,
 ס6סכול: 3עס6 לך גאלם לס"י עב"ם ססס, שיטיס 6חד olb סל ע60 סיס חס o1bp,ל'

 סיס עסר*וי התאוה. קברחז)לר(
 לקלו"

 ול5 כקנרו ססעמ5ויס י סעמ5ויס קנלומ סיקוס 6מ
 ונסגיל סונמ5ויס, סעס כענסו כעס 3עיניסס ר5ו *סר יסלסל סנילית כי ירסס 6ענסטס*וסי
o~beנחוסן , כעומס למס ישרע פן תפוס כל עיכס ונעלס פפ7 פטיו סס , סוגלו לק3לומ 
 וט וסיס עעגס, ולחקו סקר(ל עמוך ונ6נ7 סגק3רס עלעס סמ6וס קנרומי מסי סין רגעסג*וחו

 : פינו( )ר"ע לעלתם ומסו ר6ו וסעס סעת*ויס סעס 6מ קגרו סססלמי
 נחול, קני תעול נקל* כשסר כ713ן לסון b1c1 י ספרת* 6ממ6 כוסים, 6סס *א אודות. על )א(יב

 חזי ימפיי כעתורגס *לציות ער6וח לחזות למתפילו עין עמוס 6"ע נלעס סקל*וכעו
 5סמ לפורס סי6 פס סכוסימ וס5סס ל3ן, לזפמ סיסעע*ליס יקלקו וכבסר 6ויג(י)ם6כפזיכטיגעם

 ע7יגית, לסיומת כוסימ לפורס סגקכ6מ סר*ניינ כע"מ 15 יסר, גמל ע"ס כן ונקר6'זעסק
 ככומיס. ממוריס 6נל לנגיס *יגס ממעם חוס pm(n נ*סליס, ס7ריס יס)וע46ס ססוסע7יגיס
 לנסע"7  יללך 5טס  ניס 6ס ולעלו וכו', גסי לס *על ר"ג DS(' ג*מ *מת ),סס פ"נ("7יס כ7תגן נח, נסס לקרומם 6סס עס נ37רס רגומיגו סנסגו עס לפי לוס, טעם לגער כן גסגיחכן
 ככס , סנתז( נקול )ע"ס מסרסור לסרסיק כדי ווירכך' יל5ס כשלו *ומס לולס מם* סס6לסעל

 עכועל ניח כעכין , 3ספוכו סיופי 6מ ככו עריס, יפמ 63סמ סס,דקקומ עעגין אסרן עריסנרגל
 5וגקלג כת"ס ו לס סז7קק לנלי עעגס ספירמ על סיס גונמס ושסרן וגייס ותערועס ונסוכתיגיס
 סונפרסיס ורוס ורי"5. ר36"ע סקכיס ופס לילן"ל, מירס"י וכן רמיקי 7גפינ מפרס* 5006"לי
 ססלמיקס על עליו ע37ליס מסיו , 3עקל6 חפר מקפול עיקל כן 057 הלערס זס גמירוטיעלגו

 עקלם סל כפמוטו לפלט יותל נמרו ולוס , להסס הומס לקחו לק מזכיר ל6 גי עעגו,וספליסס
 סל סיעים געפר*37רי כעקומל כוס, שלן מגס ע' עלך גסיומו כוסימ סגם* על ע4וססמרעעו

 כפירוט 7ל5 לגו יולס סעקל6 לסון nIDWnD כי שעמי כן ל* ולשכי סלסליס. נחל י13ס 1תאר(
רסג"ס
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 שלמון. תלביש יעם מטופס סיך כל יונס חס , 60טס ולנקדח סלקיהן לסמל bS כהשית.שהשה * 84שר על לוויל. לעקרך סהל fwtsw 6סס טנטון לסי סיס עמיי על מעמעמם ימסלטייסי
 סנמטק 6סל לזעתיי כענס סיני( עעפ וסטלסתו י4למקתו 0ו7פת 3ססרון משמרסיס עענמ6ענס
 גרס .לעמן נימוסו חלפון ונפלי t~pD וכשע עמורנס 6ודום עלס 6ו7ומ; עלס רעלתםנפיקל
 נכון א האן פרדי; נלפק 716 ססנס נקרתם מנן יעלו מעל%ל6קסופ(י (tD1bnlbוקנס
 צויחת על י י(6סכול 6חןם על , 0נ6ר תצרום פל , ל פ ' עלם פס סו6 עסוגר עקום נכל כיליעמי
 SD גרכו, 6סל סנטוס על כמו מתורעמי ססגס על כן גס יורהי לניו על nSW וסמלי ייסלסל
 SD מתלת תיפר 6ין לניס וכעויתם קעתך, SD1 יתנער פל נפיניך ירע Sb תוכתי, Dhעזכם
 לעס קנס, למון כן נס קליו סעמוגל 7%חצ עלת כן 6ס נפלם ו6יך )הפנען(י סקור(0וכ6מו
 עלס לסלם 4 גרפס לכן י עס4 נ6סס יי 6ס עלים סמי י4קנהי לי(כ5מ נכנע ימד לסנרלנו

 ואגר ומטעת גבול פל 0ור6תו 76 סרם %עי גלמת כי וסניל0, פלימי( סומקיה למון6ו7ות
 כונרו מנרו פיז ינד וליצחק למפיל בגורם על כי סליי7ערן(י וופי5פז' ' )וו4ל5פן עיגללר(מרסק
 י נ'( )זכריה( סנויס קרטמ 6ת לייט הליכי(( כי 5גן ויזו פגרי עלמון ססו6 מס ושכמאי*7", 6יי לא( )ניגס כעלו ענסלמ סלסנמ ול0רמיק לספלים יגובס על תק כויוי, 6ה 5שק()ג'ק
 ועתטפע ע6ר5ו 0ערומק פל וכלעל , "ז( )ע"כ 0' ערסלי ימר6ל 5ת ילנעס וי67 לוסו7וע0
 0ע*ס ט ספניהן יתעקל וכן ילפעיי גיוס  יתרגועו יא( )מהליס *די נעם יק7עוני לו bSנין

  6וממ עלת גס כי 5אל %י 6ל0 עכל טסי ניע ל8ם כעתם ט(י וכמס 7', )עעום עקםעקל 6וי 6ה, יקרץ )5ייעלווענ7על( נ77יו נכל סמול מילתו כדי ומס ו0 ינכלו עז %םשמעלס
 ntDW לי(תרסק ע5עס ס0נ7ילו וכלב יסוסע לכן 36ו"ניפלן(י , )עגעפפרנען ומלחקה( 0גילסמ"

 wsn 6ו7הדך, SD1 6ו7וכה על עמס Sb ט 7נל 6מכ הד( )יסומע 6ער ננגע, עקרםעכנ4ס
 י(נ7למך וגטגיל ור4פרממי 0גילםי .גםניל וכיע 01רסףס, ברדלס פ" *ויום ועלת י(סנר4, סיעל

 שמכרי 7"ס נסמל נס כמזיק ו6ס סלמס. י(רסקם נסגיל רשל ס6םס 6הומ פל נ6ן צןוסמרסמןי
 , לקח כהשית אושה כי 9wbn גו לסכין ים , ז0 עקרם פל י3"פ המלנום גס ז0 ענין ססחכללפי
 על טס ורעע ילקוי(, ע' חהצה( ר63 נקסם ירמוסו )תטמיע 5הן, סחיט מוקפמ ג6עמס0א
 גססרטו פליו למפלחצמן ow צנומגי* כא' כלרן 3עלכו rb לקם 6פל ס6עמימ מגאיםס6מ0
 לעיס ת6ס0 סטזיקקום ליימלמק ג7ול0 כמרימום מסר סו6 עמס י6פרוי וכשלו ע5פוכיי,כעת
 גייר וניויח , ללויס חינף( מעוני לשים גס 6מל 6מס כסווגי על גס סקסיי ל6 %א , שליווסנוניי
 עם אורס, וסיס פרועים כוסימ י(עלומ ליונ וסוף , כוסים גסס לפורס 5ם קרקס טפס כןנס

 ob5( 6מינ נמי כעו 3כ"קי סנסונ סלמון פל פפל למון וכענין ' נכוס עלך נסיומו שעמיםכומימ
 ססיל10% עע0 סם0הי4 על יומל ליללם התעקלה תנופק פנשפ סני( כא, סרנם פשם 6'()עיכס
 1nDIW כ68 תנוסו ל6 מאד. ענו )נ( :זולסס

 )שסר"
 כניעם סגורעיס נמעיומ סנומ כפס יסנס כי

 כם"צ65וסו 16 0רכנמוי ומליסומ רע עעזנ 16 סמל6יס עסני סנוף כס סלימס סנון arbS,ומפלות
 6וסוי ועכניעיס סלנ 6מ כנסגלים מלום 6מ סתפ35יס , לבריום עשרן טסו6 פי ריס 16פנעיס
 0א טלqb1 6 פכורי 73יך 0מנסנ ורנונו תשפמו S~b נתססי פיו bS 0%וכל

~SD) 
 עעע

"n1iwpנמלטים עעי ססמומיס זולתם כל סיו זס 3כל ולנני6ים, למכעיס 6נ מטום עפ סיקרותי 
 כל לסז3ם פיניו ומעיי לט פיני ענגי סנפ%ום ושעלומיו קנולוחיו וככון ספניר גפיגיו,ע76
 יומר כפיניו יקר סיס עיסכ5ל 706 כל DD11יגמוז

 ענפם--
 יומיים עסמר DIWk~5 מנמל עד %עוז

 סל6 סכמונ סעיד er ופל עודן הסלל ם6ין ועעלס ופלה ספלך וזס יפכ6לן נפטום %יללעען
 ovb, נסומר 6מל ונפקוס 6יטן נמהיר כ6ן מנקרך עס לנו ימזער ומזם י פנוס נערם כעסוסיס

 -3ראמ )נ% כי 9ff' לטף עג6 עסס זס 6יס ת65סי, עטלף 5סי 076 קסלמ( )נעיכטכע6ערס
 מועליומו חלק ויימל זיכך סו6 6ענס olb~ מ6ל וסוט עלפוני יומר ללפ כויס סיס פגעוחנ
 33לק )עעיט D'b~ מ6ל 6101 לסוני רק חומריוסו נסיים לסיום שניס ליגע 13 ס:מססך פיל'כ
 אם )0 : 0%0יס( *ם עטם סנלכס ואס ונראפ D'bS, %ס סגין גסג7ל ויכזב 6ל D'bל6
 כגיד נני6כס ופ" סכסען מטי ל%נ"ע וכמא, גני6יס לכס יטיס ob פי' לם'י נביאכם.יהיה
 כי ס6לס, ס7סוקיס לכל דריך 6ין  ולרעמי ג3ו6מכסי סווקרס סס נעקום ננ"נס ו%סג'ט0'י

9Dbnסחר זס Sb עעלמס וסמוו ינר נגן גס סל6 משערו עס כגנן י עסס nSDWS כעסו עמיי 
 *נו מא ונס ונסס, פליונס יומל 3ע7לגס ביננו עמס כך נגי6יס 3ת7רנס ססס וכעוכפסס,
 יותר נעעלס כ"6 לנד, ננא נעירגת ט6יגכו לסחהפס 6ליסס ים' בפתלו 63 זס על ננא,נא
 0' ל73, נני6 3מירגמ 06 כי ונסס יסיס לoh 6 ר"ל גני6כס יסים Ob פנל. זס. SD יגבוס

 וסיע , קסגי( מעדכניי קליו נל06 טייסי ס' שככי ob לו יי סיס ר"ל וגו'י 6מויפ 146גוול6ס
עקרית



קי יבבמדבר
 ל(0י עקדות וסנגעס נוב(, עיך עהיגעל 6יך וויר7ע י כתי הכלרעע על )וארע טלילהעלילת
 סכינם מרם"י אתודע, במהאהאליו יעיי. למון ט סליו עלס 6עלקר6 .מסיר ס6ו!סופינקס
% סע6ירר4, ב6קפקלרי' עליו גנלים 6יןסעי  זס עכ6ס פ" נהסס יצלצל נסזומ ול6 1על6ס 
 ל6 סנני6יס כל לכס וכויקר6 סקפרי, ען ו0ו6 ; מניט נערמים 37הה לו עפרם וחיכי ינולער6ס
 מילדון ירוכס סינויס עעסעטצמ nDbmbn; נ6קפקלר" ר6ס ועמס עלוכלכמ נ*פפקלר" bibר6ו

 סקרת פכין א גלת סנה 6ין ונקעת נסנדל, מעס נקע'ז מעם ער5ס עיכמינ כן' 17DSמעקל*
 ג7נר", ע' לוהס ממכס ססעיכ וכמו כקגי4, נלסון חס וכל נלסון עמוקן מא כ"י עעל0ויתרון
 סכנותי ועעלמ לספרון ססניל 1W5D סו6 וכקנס, זכל מניל על יולו כקחימיי4ס ססי:וי כעוונ"ל

, 

 עספיעיס פטם סםעים על כי נקג0, נלסון בו יוהנל 6סר עיבר סמפעסו עקנל סנטנעו דגר כלכי
T9bSועל גרי נלסת ססעש ילאיט יסער pbb~ ספרן ומפעע *6על לס עעעל ססמעמו 0עקנלמ 
 ידונל כשגריס נבל 0עפסיפ וסוף qw, סמ ש65ות עענו 6מר סנאים סלנ %ן נקנס,נלפון
 סמסעתס עקנלש נכלל פכולס סגוף סינרי ס6כ 6ענס י .מכעס סרנם ר6ס ולני , וכו' טלמוןנו
 וכן חזניי פעע0 כ6א, עיכיך עעסרומז רנליס סופכוום, יייס נקנים, נלסת 03 ייונל סלגען

 עמוס סנן 6סי ע% 6סל , bSA") )געסליפמנעם ע76 סעלוטם סזטכים לוס וסנט ההבראם:נסקר
 מסניי %י סעחצימ סע5עיס נהורס עלסקמכל סרוקם עץ ימעכנ זס ייי חסל , סכיו עלטיכס
 יוכל סזטכימ נמוך סעתרסעת סאמ ס5ורס טסיי, סעא7יס 50וכומ ימרסעו יאלועס נ%והעש
 לסל6וס זס 63וסן סזכוכימ מלוס ולסיות י )ספינעל( %ונג'וס ער6וס סמכונס ו0וtD1b9S 6סרו6ס
 עריס נקנס, נלסון נס ייונל לוס כנייר מעועי ע7נר מנס ס%וס5מס נ75 סעקונלתסמעתיי
 גע5עותסי סכנו6י י64ל0י ס7טל ל0פינ זכו סל6 סכני6יס סכל לפי זו לסניי טוס קע%ס.ג%"ף
 זסכ, ענוכס נפוס, קיר כעו וסרוסי נעסליס 0נ3ו6יש סינורים סימלנסו oi5b ס%,וך עןוסש
 כ"6 עעכו סעיונר סעיפי ס37ור גער6ימו סכני6 ל6ס bS זס 63וסן מכס וכרומסי סקיעקל
 מטכס ולוס יונעמו, כ"6 ס7נר ענונומ לוקס ם6ינו י(זטכימ, נלומ סעמרסעמ לרוכס סלו706העמ
 פנים לעלאית זוכי( לסיומו עמס 6ענס נקנים. נלסון ס6ל"ף נקע5מ על06 3סס ננו6מסעל6ימ
 .עמוך ע7גרמ ססכינס עליו ס5עלו ע7 ניעיונומ, סמלנפומו גלתי 60ל0יי3ע5עחמו סינור לססינסת"ם
 פסוס , זכר גלסון ס6ל9ף ha~3 על6ס נסס סעעלימימ ססגמו על6ימ מכונס לוס ן כביכול'גכוגו
 י ספגי ע% סעוע7ת סע5עימ עמוכויסטרס לר6ומ ויוכלו גו עפוסס טיתס ספין סזכוכיטסלומ
 ביתי בכל מ( : פסול כעו סעפני נ7כר לסלוע יטפס סרו6ס ופין טכוכימ, מצטיירת ר4מעהי4ומין
 כל לכבר יכול סו6 כן יספת 6מל עם כל לכנוס ויכול פגרו נניס סכנתן  ופוט הוא.נאמן
 סיענ ענו6ל ניסי לסון 5ין תעכס סעמלסיס; כ"כ ו6ם)וער(, 17WD כענין לפכי פס נכל5לכיו

 Sb עלסתרועס סגעס יע5רט טל6 סוערו וספיריות זכות ען  זפ 3עקר6 יופיע חתרתי ,ל37ריי(ס
nSDD,יומס עעכנ סיס גופם סוער סנני6יס ס6ל כי סננו*ם nb9ncD 06ססל0 עזיעזעיס סיו 6ינכיי(ס לכן נופם, פועל עס נפסס טסממפות זען וכל , גוימס עםרוסס נאוי מלייחס סננו 
 O')D לניר( ומם6ל לע5עס גוס ל% סנפם ומפרוס גסעיומו ען סכפס עמתפמט עד גוכם כפוכסל
 כעו סגוףי ען 16 סעסמלקמ לנססו סעל6ין ימן כסמא 16 סננו*0, עליסס תסע  rb סגוףיען

 ולn'DD~S 6 עלי כספך סויי ונ7ני5ל עליו, נופלת ג7ולס סמכר4 כיעס וייגס נ6נרסססנ6ער
 כי 03קין, גס סגנו6ס עענו כעכער4 ל6 ומנקי סוך מוהרו מיסר לגויל ערפ"ס 6עגס ; כסעורמי
 נס געעלס ועלועס גבוס סיומר סססגס עליו לעכב ענ7יל עמך סיס ל6 סועליוסו זכותע75

 ותזדעזע גנסל o~a טלין כעו רעמו, 6ל 6ים ידגר כצמר י(כמונ כעדוס נפסו, עס גופונססמסמומ
 6ינכיס nD'SD1 סו7עזפומ גלמי נופו נכס 6לס" 7נכי נסעעו DbW מיי( כך סנרו, מנכילסעוע
 מפך ו0עווי7ס מקיום סעגיכו נאטן עלמ 6ער זס ועל , סנוף וסתעוגגחם נר(לס DID cb:Pעגלי
 ומס , )7ויערס6לט( קים 53תר 7מרנועו נצען, נעקום ימד כעו כטיגריס וכסלון סגוף.מליסומ
 כי , סמכעס על נימ סם סנממ וטעם ן נימס גגמס סכעומ כעו י ממכעס נים 6ל כהוי מאביתי
 נעלעט ס5עמית סמכעס וסניעימ , מלפגו וענחון ענים כעו , וספניעימ סמוך על גס יפעלבית
 ז0 נימיך ונגיס 6סר ע"י( )כנקוטט ממורס מכעס על ea רז"ל יסעמוסו לכן מיי, כלעעיני
 נית נכל ועעעו במיס; מרין גין bp' 6וכיימ6 כ'( )נ' נר6סימ ועכירסב9י לם"י, יעניםגערם

 סו6 ונעלעומי גנוסומ סיותל qb 5ינגערן(י עיעעס )6ין י ספניעיומ סטגומ עניני גכ5ספכעסי
 ווזוככיס סס כי 5יגריו יפלסו ל6 סע5607%ע(, )6וים7ויערנ7, גופו נכס קיים 0." ר"לנצען

 , עעלל עס ונעלל ת"6 0ה. אל פה )ח( : סכנו05 נססגמ לססממף ר6ויס י"ס OJD ערועטוסריס
 6ל 11DS סו5 ע0 ל7נליי4ס 6ענס 6ע5עי; גלתי עעעו ולסעפלמיס כ7לכוי י(סגסעס 6תסטייק
 סערתך 6ל כגוי עסוק געחגליס עגו5ר ית' Se'1 סעיוחק פס סס גס 6וזן, Sh ,צר4 וסוטולמר4

0ס5ום



 ע יניבמרבץ14
 על סמוכו SD כין מס עלת יוררו ו6יך 5וס, סי כי כר"ם נטעו ד3ר ליחל יס' מסמוססלומ
 לעס דופס סו* 6נל סד3ול, 6נל על כ6ן סול6מו סס *ל מט "eS 6ין ולרעמי ; 6ע5עיגלמי
 )ונעזל6 לפס, .עמס ילוסליס 6ת על6 כ"6( )ומס למס סס סנגל כיס 6ת ויעל6' י( )פ"3סכמוג
 נכל סג*ען ססו6 ם6על 6סל כחן, וכן טנו, ס*מלון ק5ס קוף עי מוס פאס סנים פססתtbDID עי מעיל פתמלמ , סקנס Sh סקיס ען ,6לס 3כל ססעכוון DD, 6ל עסס מלעוס 6טר סיורןט'(
 סו6 פתן כי ומכפם, סוס,'"ויעס , מענו למעליס קריך משיגני עעון ליגל *וכל ס*מרוןשותם עי ראכמס סננימ סר6מון ק% ען כלועל גו. שדגל מס Sb סס לשער: סוייף למכעס,3יס

 : סאן סגור עד סר6סוגי4 פ5וכס לסמתכל סיוכל עד וסטסויות סקדוסות ס5ורחמ אותןלסמקמר
 על*ס עכין שמולי; 6מ ור6ימ סנ6פר כעבין 6מוכיס ער6ס זס פספרי פיום"י יביט. ה'ותמונת
 יוכן מעוניי ס3סס  חמיע ונסנמ ימ'י פעולותיו ע% סטסנס מסי* סכ6טוגיס פילסו כ3ר*מוריס
 כי פעולותיו, פ% ססעגס b'DD סכע סל*סוניס סננת וכפי רז"ל כפלפל 6מוליסי עלאענין
 סנסקלמ 5ורי4 על סתם ספל טס וסוט. מפונס, למס סמל סס נין סלמון נעלי' ס3יילוכנר

 על סוגם תעהס סס onb ססו6י ~b5Wlk מעולם על ססגמס מנלי מסנרו*יס נמk~r'b 65כמננימ
 יכיירו מיוסר Dr'D9 על ,יעמיס עסוליי טנייגו כעו מעמס, 1Ph על תלעוז נתנניתס *סר%לס
 cDDn ל* 3פ' יתלו )מ' ונעכילת6 כנתעי וכדופס עסקל משזני ונעם עינים עכומת 6ססתעוגם
 יניס ס' ומרטנת טעם לפי"ז ויסים יע"ם. cmDb, מפוכס גלופם,, ספל 5מרו מעוגם( וכל ספללך

 סע5י*ות: שבנסינות י% מעולותיו ויסכיל יניןר"ל
 כי tpDp מתך לידי סעני6 סו6 כי קומו, ע"ס מול יקרם וסמפום מלנול מעל ייתורו. )ב(ינ

 16 לבס וכשסל יודע, ום6יגכו נו עקופק ססו6 פס לו לסמיה מעמסםמכלית
 בחלי תתולו ול5 כן oa ועוס )5וישגעליזע(י וספלפמו  1nptp מותי פנל מפחוסם דגל אתוסייג
 05 סס טונים 06 טוכיס, סגל6יס ס7נריס מן *מריו נוטס ססל3 ד3ל כל לכאוס 7סייגולנרכס
 סו6 ימול 6סל ntbc לרסד"ל, לתרגל תר גין סנדל ים הארץ. את לתור )טז( : )רס"מ(לבו.
 ול* וכן למסי מרתי *סר 6רן 6ל למנומכסי מקוס לכס למול ענומסי לסס למור סטונ,מנקם
 כעו י מרע 6מ ינקם סמלגל ונספך ; סתענוניס במלי ללדוף עיניכם ובמלי לנוכס *מריסתורו
 163 סברן וללגל ולספך למקול גע3ור סל6 וכן 63מס, סברן ערום 6מ לרדיוס התסיונרנליס
 סגכומ גלוי עגינס כולס r1)1DS על לגל ל* סמלך, *יוכי *ל בעניך וירגל וכן הליך,ענ7יו
 סלם %ורך ל6 כי סדנל ייוע כנען, 6רן mb~l *נסיע עמר מגיס 3מלח1 ערע"ס ומכסומרע.
rot~hסיועי סעס וסיום יגר, ס' מי וינם מלנ זנם 6רן סיומם כי "SD מעלס פס רפס 16 חזק 
 עם 6ל כטויס ויגידו טוכס *ת ירקו IDDS סקרן 6ת למול סלמס 6ך לטס, ילחם וס' פורייופס

 ע"כ סולמסי מממנם ומפכו ע4לס טתעיגו סססיתו ומפס ' ס' *מכי ללכת י7יסס ויחזקוס5רןי
 והולס כליס. נמס כ"6 נקמלו ל* סלימומס נמרסת כי גס פרנליסי 3מס לסס קור6יסהנחנו
 מעסט כי סינר, סיס כן 63עמ כי הומס, וירנלו הסכול נמל עי וי3ו6ו ל6ו3ר 'כתונ סוכרי3עסגס
 ס*לט, טינליס 6מל מס כתונ וו'כ לרגל, 1ל6 נםלמו לתור כי נס תריס' תעמס ול6 עמוערגליס
 לנו כומן ס"* 6סר 50לן טורס ויתפלו דגל 1wb ויםי3ו ילינו ויולידו ס"לן עפרי 3י7סויקחו
 *ויום על סיס ל6 לעלומ 136 סל6 זס כי מקר מעיקר עיגיס לפרדס ומגס לעלום, ooJbול6
 סעוך5 6ין  דכככו ועפ"י ן לעס עז כי 5מק *ערס נעכור 06 כי סערנליס יפרו *ער סירןטונת
 לספיד לו גס6ר ול6 רע סס עלים סייקו כי סוייענו כנר k~nib, וירגלו נשפרו כי 37ל,חחר
 עליס סוליתו כי בס כי לסזכירס ס*רןי טונס וייפרו ושפל סוקיף ע"כ סיערו, ספוג 6תרק
 : עס מכתנתי עם וע' ויספרו 5ער ונ7נריס תפ5לתס. יקל 5ת למוכס תמת לסכמיד יוכלו ל5 סכט7גר4
 י )מוטסל"ז( ל3 וכמוג י7יס רפס מלפס קיסן(י )עוטספ%4, רוח וכניל לנ מזק הוא. החזק)יח(
 נקל 5י7 כוס 7נל כי מלם, ob סו5 משוס ול*'*על יייס; כל 03 ולפו דעסק, לפתםכעו

 הבטרגים )ים( : )רעם( ונע35 לוס לנכים ל3 *כיר גין למכיר נקל 35ל לסת3וכן, 5רןלערגלי
 סזסי ספחנס כל לך עי מיחמי סעשנס *ל נקנסי וכלמון זכר נלסון יסומם עמנס בטבצרים.אם
 ועכיכו , סנממגיס כחן וכן טממגיס( כעמולת י מזוגי )ו3רנוי פמגיסס 5מ יטפחו ול6 , סונמנומנתוך
 פתוחות עיירות טים לסי מעליס. ועם על מו"נ וסוף )להגער( עלחעס לפערכם סמונים חילקנון
 עלחווס *גמי מיל לס חומס מעיר קניי מונים לכן עליססי לנו" לטוגה לו וגום חועספקין

 %3סי עחגס נסן סקס ססוכגיס י נעמניס סס מעריס 06 סנפחגיס, וזמו ס6וי3. ננדסעועדיס
 מיל למפירת 5ליכי0 י5ינס ו3יימ 7לתיס cmn עוקפות סס ססעליס 3ענלריס, 5ס )ל5געל(,חיל

 %יכיס טע;ייטע( )*מעגע סרזומ ערי ס3סגחיןי כתרגועו ס3ונמגיס גפרם וטס לסן. חמסממגות

%הקלק



8ו עבמקבה
p*~la4מגריסי נטם חומס שין מסומות עלים טכקריו טנמורט 5מלומ עעקועומ נק נתעכס עי 
 עלי הע ס5שקשי ימלגופס b~tS) כ"ס )3י4ל סמנטים גסי כ"ז( כ'ש מרס דמיי וג9"ךומסהמבהסס
 ער )כא( : סנסרזיס 16 י ס3ס5רש כ6ן גס לופל לו וסיס פ5שי6. סכנופו 0'( ג' )יעליסמרזי
 3ע613 טסי מלחוג עד ועעפו קר", למונות תענין רמוס סמיי נרסס מלפיותי עי מישערדיב.
.D~Dי ומתון וכסוס לי( כ'" "'ע )יסומע רמונ עוד סים למי 6ער וסבר'ש p~b1 לכן ולמוכי 
 לצרכו 15 מלכו סם כי ימרתן "רן מל פער3ימ 5מונימ ססיnWD 6 דרך מעל רסו3 יותו כיןטפר

 6ע, עעכי קינו ומעם 5סונימ, עער3ימ סי6 וחעמ 7רועימי מזרמים סי6 5ין כךר3ל כיתכמתו,

 53פונימ מסקי פ7עמק יסייכו , מזנת עד עיפמק כע"ס ימלמל יפן פערי י4ס נס יסיםולעמיי
 פנחס זם 3עקל6 יוייעפ לכנוסינו נבנתה. שנים שבע )ככ( : עעלנית נ5מונימ ססי6 חפמ עלעזל""מ
 וזורעים מוכסים סיו bS לוס פטנעטי וינסס וקמום 7ק סו6 חנלון מדיכם עמל כי יטל6לי 6לןסל
 מסי סנ5עחיס עסניס ס6וכליס יעצן תלעס Sb כ"6 ר6ויס 6יככו כי , %ס "S)b תנובת*וסו
 3סירומיסי ע75 סעסונממ נוען  נעייכת סנ7ליס עמילות עסו3חיס יומר פילותיס 0יו ז6תונכל
 )וויע7ערסשלען(' ס7נכ כפילת מענינו יקי כ' )ט"3 לו טנם ול6 עעכין סו6 7קר6 מניס ילמולסי"ז
 ססכמלס, סססנין ססחורס DW((I סו6 )י5סרן סדם עמר סניס זען מעסך על 'מסוגת כס ס נסכי
 עגינו 6נל ו0מועות סנתיס ננין כ6ן ענינו *ין גנגתס פצת וכן ; כ*עורערעייכוכגען(נעוו%ליכען דעי וויע7ערקעסרען )ציין טנעס עפלך לסרר ססנס עתומ 6רנע ויכונו יחזרו וסלבס עתנוכי
 גס ישל וכלטי נפירומי מיומנת כלוער עוננס(י *נכס עלסון לם"י )וכר"ם וססירומ סג7וליססגין

 כבן ינ6 לפני ועלס ן נענויען( לבני )ד6מ פירומ ל0עי6 מזרעם סכמרטס ס'6יעס עלס6טככזי
 O')DS ול* לבחור וסיו וכענין י h~b) )'6 נליעל 3מ למני בעמך 6ת תמן 6ל כעו , סערךלעבין
 למני כ3נתט סניס מנע ומגרון לתרגם ים ולפי"ז , )גע6כטעט( מטינומ ענין ססו6 ז'()ירמיס
 3זס. ג7חק וסל6"ס לוען(, ע5ר6יעעסע Dh7 5לם גענויט 5ול5יג~כער זיעגעכ65ך וו6ר .)מנרון
  הכזע.ועחתייע

 פירות ס3סנם 3זס
 מנרוי

 ססו6 בסכול נחל עד 4י163 במריו עע"מ סכתו3י 737
 נסכמו סיב" ס6פכול ממס כרמו *מר סירןגי גלילומ כוסני יודיענו )שפל למירון ע6ד)ץו3
 טס תזכיר כך סעו סיס ל6 מעוינו 6ף אשכול. נחל עד )כנ( ס"ר5ומ: טמר מ"ךות D5Dעמל
 באכול וכקרי י 35רס( נרים יעלי וסם ועעל5 *סכול )ענר סיט *כרסס . סל יזו30ו *סכולינ0( )יעדני ולרנומינו )סר36"ע(, סעעסס קומו ידי על כן *מל ססו6 סעקוס סנקל6 עם לפיזס
 סיעי ק7עוגיס עיעיס כך סעו סיס ליעתס , עעקועו לכרום יטרלל סעתיייס ס6סכול 6ו7ומעל

 , 6טכול סל וקנין כחלם 5חוומ כלועל 6סכול'ע(י נע"5טסוס )7על בסכול נחל rb נג,ר* וסיס6נרס
 זס ומס , 35לסס סל לבוסנו פרטי ע5ס OD סו6 5טכול , )5ייגענפסוס( נחלם וננהו מעניןכמל
 D"S סע6ולע ע"מ בחרת כוונם למס כ"6 סר6מון סונכוון לפי לS~b 6 לו כם*ר מקורש לומסיס

 ועימור, עעק ענין כמל טרוינע(, 7ער טס6ל )067 5מכול נמל וקר6וסו תסס, ':לסו 6פר60סכול
 על לסולומ , וי"ו על* סו* ספרי על ס0ו* סמכי ו*טכול כ"י(' )סס גס י"ג( )י"י לך גלךתקל מסו* מפרטי ע5ס סס כעו וי"ו חסר סו6 סכ*טון *סכול זו סלכוונס ו6פםל ססךי; על*מכול
 )וילה נ6תכ 63נרס עתמלפומי לכוונם וסו* לעקום 6מי טס ע65נו וכגל טיניגיססי סעודןטגוי
 טנו סריג עננים, 5טכול ופ" ונרענ"ן(. נל5נ"ע )ע"ס סנע נצר מעיר טס )נ"כ טנעסמומס ייקל* כ"ו(, )תול17ת 5על ונפקק סכיססי נטנעו סס כי מנע גמר ססו* לעקוס f)Tp ל"6(כ"6
 עגגיס עלס נל5 לגד בסכול עלת ינ5 ולפעעיס , וויינטרוינען( עיע ק6ס )6יינען עגניםק3ט
 e1D1 : ליכול שסכול *ין , וי( )פיכס נ5סכול ממירוס ב"ס( )יפעים כעו ספרי, )נל ויורםבמריו
 עייע צותו טסגוס6יס , 5נוועכסלונגען( וויעדערס5לטען )6ין סקומ5יס  ו3סתמלפות נסממכותבישנים.
 סניס 5ריכיס סיו 5נל פם*וי עכו73 נפרסס'סכיס oa לכט5ס יכולים סיו ל6 סכ6סוכסממכבס
 ול6 פעגין וסו6 זמי עס וס )נתחלפיס נום5יס סיו לעקוס עונקוס וכן נו, ולסמעסק b13Sלסריס
 3נ7י *ת יסנס *מס, פעולם  כפילם סענינס כ"ג( )פסלי 63ולתו מונס כסיל י ל( )מ"ג לוטכס
 רק דייגו )צויי*( מזוגי עפפר על טיורס O'1D ועלמ י )וועכקעלן( סממלפומ :au) )ירפיסכלצו
 , ס:וייסן 3'( ל' )תעורס לנ"מ טסו5 , כלנ 7עחיר טכיסס נס סי תוענת לזס יועם סתמי,כמילס
 נתגוסו כך וצמר ויסוסע כל3 נם6וסו ד3ממלס 3עכדרסנ"י bwb בינרי 7וגע5 ענסון. מלין'הכע"מ
 ופירמוסו י נטניס רק b"b מעוט סגםי*ס כי , לעותר טסו6 זס על געגעו ונתלפו7 לנסב,ל6סריס
 7'( )נע7נר סעוע על תתנו כעו סו6 0כר6ס לפי במום. וישאוהו : גס5יסו וסעתס עוטומנסני
 נעוע ויסקסו 7כמי3 תוטי קריים לגמר זעורסי הקרי 53תריס עתחנר 7כוס וכעון נזעורסימליס ינויי הסכול 5ית6 ע"נ( (pup נעכ7רסנ"י *ענס )53סרע( 6ותס לס"מ 7נל עליו סנוחנין עןוסוך

ססו"
 על )כד( : סועף סו5 ע5עס וסזעולס כלידוע פמומס סנל'מ כי דכלמו. ~b'ck 67סמעו'וע

%דוס



 עבמרברס%
 הכעלי על .3עיכיך ירע Sb )ווענען(, סקנס על סו* על עלת טסור6מ 86מ האשכי.איא
 מנענען, מנס לעסין כן גס *ו7חnsw 2 נפרס ו6ס סולמי, 5ת עז3חס על גרעון 6סר סנלכ0על

,(t)beb06 06 תם ס6ס:ול, על 63ערו די וסיס ממנסי על לסורות עלות טסי לכו לעס כן 
 ענינו 0ל6 ס6סכול וענין עקק עסו לנעליי עיוסנ 5עו עדיין כמלגועוי ועטן עקק 6ודוסכמלס
 nsns כעונגו 7חצס ומ "ור עלס טיסים וימכן עמס; כרמו 6סי כך 5חר נע"ם סיטר 53רעפורם
 )זעהיל, עסי טוב וסנס כעו 63יכומ, ob נכעומ 06 7370, י(מלגמ לסור6מ ממונספ76,

 )והכנען עסס כרמו 6סר ומסכול שלגס לע3מ שסכול, 6ו7ומ על וטעם ,6הקעל"ל7עכטליך(
 סיצ5רט עד ממסוע סעהנל ען יום וסיכומו נכעסנו מסיס ערוינע( 6ויםערקל7ענעליכען7על
 נסערותך D"W ,k~SDWS עם עקכיס ססמלגס על 6הומ תלת וניפול סענט; ולר3ותיכו לגסתו,טניס
 י כבכיס סני על יחס וספרפס ס73לm~1DS 0 כל כי , וספרסס לסרמקט י סכוסימ 0*סס m71b 3על 6י()פ"נ
ohנעו 370ר' לעלוי ס73לס עכיגו ונס בססי לקחי ימלון לתם עגלי לינר 7נר נין לסנדול 
 עקבי( ונין יסרבל עקכס נין סי וסמלם למכס, יסרבל aib' ס73יל כי לעיס, עיס גין הנצילוימי

 תעיד סמוי עקומו נעכינו עומלם מא שוי סכוכו עיו70 737 כל כי י ועמך 6גי ונסליגוע5כיסי
 למכעס עסי( 6סל כל 6מ למתגו עמס ויקפל "עי לעלף סמלני( 1716מ טעעגין לועי וקלוג ;ומכיח
 DSW כפל מסו* עיצור כן גס מס wlb פלס סונפרמיסי  יל7עמ ימסטל, 6ו7ות עלולע5ריס
 יסרבל עעלס רועעות ספלגמ ל0ל6ומס נסגיל טעפו סעגו6ר ולפי ? עסק עסו עסקי 16קנס
 יסל"ל'ם 41ל5עליכקייע )7ען a71h על 60ל0, 0נפל6ות ניגס עסס עסיס נעים נטיסמסיו

 6סל ע*מלמ nbm סג7ולט סרעס 6ויומ *ל "'נ( )מ"ג ל5ענון תעל ערער יונן ונוס ;וועגען(
 0רע0 סל6 וטעעו לד"ק(י ע"ס וענענל עידורם סו* סס לסעפרסיס )5סר לסלמכי עעיעסיס
 ככסוניסי עבוי סו* סספלגס ס"6 וחדלון וגו'י ע5מרמ נרעמס עופלגת יותר לסלמכי סז6תסג7ול0
 רנו' *ונוס על וסרגרס )נכוסךי 6מ ס' וספלם לכעס, ס' וסנדולו כעו סי* לרעם זווסמלגס
 סקוס וים ; זיכיערנ6כער( ניכע)6יזט

~bJS 
 כעו , סנכסוניס 6ו7ומ על למונות ס6ל גס עליז

 י סנ6ל ססלנת כן גס סנ6ר *ודות פי' מפרו, "סר 7530 5ויומ על לו 'ויגידו כ"ו()סוליות
 רנה(( )3נר6מימ כז"ל סלעדגו וכעו נרוננען( )5ויסער,ר7עכטליכפן סטוניס גביעיו עונמרס0יס
 ס3ע 63כ מעיל מס ע"כ 36לסס כלס 6סן 630ל ס0ו* מס לנל"ן 6על וכנר מייס, עיס ביעיוססיו
 6ת *נלסס וסוכיס כ"6( )ויר* טג*על עס ולסי"ז tb~D ומכן, 360 כן קלאס *סל 630לע"ס

1sD'3bוילכו )כו( כייס: מיס טסיו נטיעיו ס53ר מפלגת סי' כן גס יסים סנטרי  6ודומ על 
 יעלס כרטס לכן וימונו. 6על יכנר לתומר סו5 סליכם, פעולת על יוכי( וילכו עלמ obויבואו.
 פעולם על יורם ל6 לכס דלתון יין, 5ניגו 5מ כסקס לכס כעו , וסמ5)נ5וס סזריזומ על יורםוילכו
 כי , וישו פעל זליזות על יורס וילכו וכן שחריו, 0שעכ נסקס פעולם וליגות על כ"6סליכם
 געור ופקר , עמוכפס ספוכו כי , עירס נפולס עדומ סימם סטרן 3גכומ ל7נר עסס DS('3ו5ס
 עס ""( )יסוסע ככמוג רניס ונעמיס על5ס סימס כי ידענו ינ6)נמ סי6, יוסניס 6וכלמד3ורס
 לכן ועלעיס, לגיס נוים מנעה( עפכיך לליס גויס ונמל וג5ער לרוב, סיס סמם על 6מן כחולר3

 חלב. זבת ונם )כז( : גגות דגרי ולכנר לנו* פגיסס לחלוף on5D סזירזו וילכוי עלמסק7יס
 ויצו סעום  ולדעתי ; טונס ססי6 וע%5וסו קוימנו כבסר חקכנוס oal ויערי עלום מוסיףסרובכן
 ג*לגוך נעס ו6ערמס , גזינו נעם ולסלמס ו'( ))נלאי כעו Ob1, עלמ נפקוס ססעס oa1נונלמ

 וכן מיערוןי ובס עמולגעיס מכולם סוגענו, 3עס ויערמס עלי', on9wb1 )ומל06, 0גסו6ערמס
  וד3ט, טל3 זנם טס*רן סו6 סס*עס 6ף וטעעו קויך( וועגן וויטלי )ווין גס ו5ס מי' וגסכ5ן
 וגס, ילס ילוש סרסתי וססמכל  סנשננדמ, "T7bL "ל למגיע לריק תסיס עיעתט 0עס, עז כי6פק
 סקר דגר כל ודביש. חלב זבת : לסטמיקס ססמרל לכן לרפס מכוונמס כלנ כמפורר  פסס וגו'ןיפס
 דף 3פכ7לס3'י וכ"מ רנס  ונעדרם )רמ"י נסופו ממקיים 6ין נתמלתו *עם קלם 13 *ועליםסיין
 יועל כל לס עסנמ דסוימ btQb לססיblibD 5 *מלוי סכי 6על חייי ל' סתס 6ימ6 וסוקק"ל(
 פלי', זס 7ס6 סכי, 1bS כל6, על בנחם ו5ליעמ סי5 0371 חל3 זנמ וגס 7כוותס, 7לימו5ערמ
 עקתין סיכון כל וסגלו ליסר"ל קנ"0 שקין לי6 5י בעלו קיפון זעילין ע6יגון מד5מכל5
 יעתו גר06 טע. , מלין חד על יתיל bD~b7 וזיינין 6מכלין 6ית דע5ריס ג"לע6 ס6ולי"ומין,
  ייויירימובון וססרחנומ סמפפטומ ענין פי( )מ0ליס ים עד קליריי מפלם ונעגין מלטתנו עלמלניר

 ככס מכפות על סונסעמ וכש 1%6, וסמרם3ות סמססטומ על סלו0ס 5יל0 כפסלי"וימנלייטפן(
 *רן ככנוי גו וכנוי נעיכיך, גממי שלס *חיי לס' גדלו כעו שול, למרם דוחס ס5יכומ, עליסוכם
 תוקמח ענין כלן סוללתו נס עלמ וכן - ימרומ. נעעלומ אומס ולגס* לרומס *ויקנע7עסגט( *ונקשיל 617 )067 לפנינו סקרן 5מ  וסג7למ סרט3מ כלותר מלמתנו, ככס ליי כחתי מטעמו נממיי,טגג3

ובטי



טה יד. ינבמדבר
 סריס זס כי , כן וחינו סו6, ודנם 0לנ סזנמ טומאו וסוספמ לרועעו צנ1מ ,אל יציןצוער ס5רןי על עוסנ וסוט עשסי ~bK, גס יולד ולטס כ68 יו"י נכח כע3ו*ל )עלס*3ען( עעלסיגף

- ת5ליס יכן ,?כי גניי(ססוסס  כ"6 י סקויס סלילם על ~בו 5מ"ז סיפרו 6מם )נלמ לסהז 
 )ימעיס *לסיס 6פם עוז והין עיר( )6ויפער געי נר  דמרגועו עוד פססי 6ני נעו י זולםכסעס
 ממומס מיחמיי ע75 סחן פמיממ זלם כשי ורעעו עינך. 3ר bL~Sb עוז וליס מרנועומרס(
 6ל6 עתנו מקר* 6ל העליכן ל"מ( )כקוטי( טמנו. הוא חזק כי )לא( יוסניס: ע5ז נססי6

t11WWע"ס ט"ו( ונערכין ל"גי )געגחומ וכ"מ עמס, כליו לסו5י* יכול *ין נעס"נ *מילו כביכול 
 סל לעוונו י עליו סכ37ריס )נקמר( ימיך על טנ6על עעכו נין קליתך ממרס ם6ין , נקועהירם'"
 נמ"ם כמג ומטיל 7גום, עונגו 6ל6 רמי עענו 5"מ כמרו עככין ו3סוק' onbt; על ט5ועריכירסיס
 גו"ן רניס למון כל עזלמ Dlbl' י עעגו נונלמ תעלב לאנסי עזרם אנסי נין קר"*ס סלוףסים
 מס נוזרם אגסי כין וידוע 7גוסיסי כולס כי מילוק 5ין עערנ ולאנמי 7נוסי יניד בסון וכלרמס,
 י וכו' כניכול ינום, ננו"ן ימיך למון ונתכו 5ל6 רפס נגו"ן רניס Db'1 עענו "אס וס"ק נגלינכי

 ססירם"י לעס וסוס. 7גו0' ונוונו סכל ולספרינו עער3 לאגסי גס זס תבעל ל63ר בססיולרעמי
 למעליס יג5רוסו ען ואמת מ70 וכן ומליט, סר לסון עגון תגוןי יסים ומבריסו כ"*( )כ"טעמלי
(b~pטעם יסיח לפי"ז 5"6(י )נ"נ ניתי' זוכו רנותיכוי שנטוסו זס וכלמון עלעלן עלי %ן מרגום 
 סביון פן יומר ~ODk נזק ר"ל ומול"ס' מפת"מ כגפופי 6ל6 וחיריק נקג"ל נמאסי תקר* Sbנע6תל
 6'( י"ז )מונוס נעכדרם3"י "תרו לוס כונוס נעס"11DS .3 סע5ער 3על כמר וסמיו עליו,ס))וסל

 רגרכ6 7ילסון ומוקפא 7מיל5 3לנייסו *)נרי בינון נלסון, עעג5 ר"ל עעגו, ע6י תע,:וי וחוסר3
b~'pmכי י לרעמי סוי ככס, לסונר סע6ער נעל 5מ ממגיע עם 5עגס דילן. עסולטנ* עענו 
 *עון ועל יכו5מ bSn סכם על יורם וסוף סעס, עז כי 5מם לוס קונס ימערגליס ס6ערובמרי
 ק ז מ כי כך 5חר לותר ממזלו זס עס עז, נסרם טלמון נעלי כתים גנ7וי סקעיס כל לנחסלנ
 ס6גיס 3על יימק לכן עז, עלסון סרנם לעטם כס י(ת6ע5ות סעסתעומו לסון ו'סו6 עענו,סו6
 ונספל*ס 11, נ6גיס 6מרמ גירסא מערוך לנעל סים ויע תעלס. כלמי י:6מרון תתערס6מ

 פילוסו, ועל גוקחמו על סססיג לוכז*גו לסמכם מנעליך לסמל ליס ול6 כוקמסו, סי3מסנעלכין
 עפום 3ל3ס לתפוס נעלעי)נומ לסתננל מלסיעו סדות. אנשי )לב( סי: 3עגממ 37ליווסועחקו
 5ססל סיס כ3ל כי וזפ 5מלומ, מסנמ ול5 ט3עס עלוע סגולעמ ססי6 נס סיוסנש גכלויסילן
 ונסולחיס ן 3סנסגמס ונקויליס גלמי גמם7מ )נמכוכס onllc ע5עס לקנת מכליון Sb עעומ7ינ(סיסיו
bbספעולומ סים נכל וכן י סגוף 6מ סעזיקיס וסעמבל סע6כל נלנוי עפליגיס ס,שרמסי סולתות 

 סקרן טנע סיום עס סוגיתם, נענעם גרתו וכסערי( רסן נלי טסם וכיון ס3ווי*ךמ,סעסקי7ומ
 עבין נסוס כלל ימגסגו ו% עדומ קנסי 5ל5 ייגס ג7לס ועד עקטנס כלמד כולס סס*ירכס כי לפנתסי ול6 עעס סי5 יוס3יסי "וכלם ע5עס סקרן 6ל6 כן, סנגל 6ין כי קערו 6סטוני

 מון כלל 05מ כקוים י165 ל6 , עכווגמ וסססעיס סג5ומס סעיס עמ"י סכל נסיוס כ"*עעכיניי(ס
 *נסי למרפס יס עפי"ז , )רע"פ( ס6וכלמ ~h'k וסי* סקלן רוע 05 כי זס 5ין כן 6ג( , סעיסתן

 : ע"ננער( ))נ5סיגע)נ7ומ
 ס' נסנ6ת קערו ב"כ מערגליי סל5 זוז ממונס על סונפרסיס טמעוררו בנו. חפץ אם )ח(יך

 עגיעמ על וססנשו 5'( )דנריס לססוני7נו סיתורי ניד 5ומגו למס ע6"ת סו5י6נושסט
 , נוס( ת5י ס7מק סל6"ס כ37רי )ע' ירמס 06 מגיי נדרך ניע סמינו ופס י סעי( לסכי6ס ימ'בלוט

 ילון סו6 ללליס ob נעו 5עתימ, עלס סו6 *גל )ווענן(, י(ם%י עלמ 5יט כ6ן 05 עלסופעמי
 ס', גגו מפן כ*עמ כקן ועונגו ' עעיי( k~Sb" ימיי 06 3מ' )עע"ם ילון לל5יס ג5עמ)וו5סר4ך(

 על ספוגם פל5 מעגין טס הנפילים. את : קמנו" וס' לסער געול ננטמון ג"כ 37'ריסס טמעוולכן
 סיו ס*לס וס6גסיס ועעך, 5גי ונפלינו ססו6, גיוס וייפלימי כעו לטבע, מת סיו55תסס3ילס
o~b)tnונלסון נפילים ססס 16 גריס(ן )5וימעריכ7עכטליך סטנעי ונדרך וימאיס קועמן נגונב 
 כי )ט( : )לם"פ( גריס( )6ויסגע51ללען 075 בני נקועם כטבעי מסיר עכלל סימלוגסילס
 למענו למרס לרעמו נ"ל יינון, עסירין 3י7ג5 5רי וינע"מ כלפסי (oS)b פי' רס"י הם.~טנו
 כלוער )קסלמ(י סעלמעס לגנוריס ל6 כעו )זיעם(, סג05ון על ג"כ יולס 6סל עלמעס,עעכין
 געיונס ק5מ זו ווו54ס נידינו, המוריס כנר כאלו נעזיענטען(, זיגד.6ונזלע (b'r עענו ימסעכו%יס
 , מקיקיון כסיגם גיוגי( סנ5ער כעו , וימעלפו ר*מס על סטעס ומך כלועל מעליהם. צלם סר :יותל
 עיון, לסון סוTb) 5 סור5מ עיקר כי לזסי *ע לעכס קרעי; עלנזין ומלנעו וייגוש 5ונקלקחגם י סרמוק מכלית 6לס עכל טעלוחק ימ' מעכו וסלגזכומ סכעם סממעשמ ולהחמיק ; על5ירגען(רעיך ירגזוגי פירם"י ינאצוני. )יא( : )רעם( י7ס ולפיון לפנס לעורך יעיון וסוס ויוחלף, מסעםומן

קינו



 השבמדבר16

 חלגעו וכן געליכנט5ע5ען(, (ltt)b1DD' נזו דתרגותו גי( )80* ס' תכמת 6מ 0*גסיס ג%6כעו
 זו( )סלמס 3ל3ס ללז"ל ועשי מלילם; י% 1%6 ממפעליות כ6ן וקין , ע%מ וכל סג( )ס'לקען
 תוכחמיי כל 15% 6גימס ל6 ותוכתמי עלתי כל ומפרעו bet) )מסלי כת"י יג55וני 6גס עדסיפרו
 7תסלי נקרם כתו ונזיון מרוף ענין רק וסרגזס, כעם למון לפרסו סטין לרורומיגו 3זס כווכומגס
 סעסלטיס ולסילוע , עולים הגחנו 6גל( כסו , סעקוס "nSh על מורס נל'ת "גס עלס וסני(מט.
 בנול i~Pb פד ע55תי. 6נס עד יל סרוקם פירוט נכון ויותר סזת1י  פסך  ס5לס על כ6ןיתם

 סינכסו קורס יעטס תסנפל5חש ננול 5יזס עד ני.  1rnbt לי 5כס ופר סינזתי, יסיולפסנווי
 זו *עירס לפסרסיס וגוי. הארץ יושב אל ואסרו וגו' העלית כי מצרים ושטעו  )יב( : דברי Sh ויטענוני

 לסירוסם כי ועלס י ס)ו*פליס 3ין ענין מפקק כקן וים ,  יכולם  פנלמי סעכין נקוף סג*ער ונס Sbעחונרמ
 bD'D י6י סיטג,  עסוים מתקר* לסון ובין 0ריגמס; סי* ססעיעס ענין יוסיפו גס *סר, כתוסו6
 נקוף מקרנו עלת לסעתיד ול6 0עלימ, ונקרנו *סר לותר. רבוי סל יסלעו ת5רייס *יגס עלדקר*
 וסיעת מנגס לסון וטתעו פלס לפרם ונ"ל ; נכרך( עסו 6גכי נ3ל6םימ ע"ז ססערוגו )כתוסת*פר

 ימ*עלו כעו סמפ6רומ לסון סו6 וקערו ופלס יוקףי סותע כי יסרבל, סלע כנו שנר, עללנ
 סיתם ל6 בתסיס סעסס ~nlbStx 3כל ימ' סכו"מו ידענו 3זס ומתכוון )פרייזען(י *ון פועליכל

 , גשם סנלמי ונסטגמחו ית' נע5י6ומו *עתים מכרס 74י לסניטת כ"6 סע%ייס, 6מ nl~DSמלילס
 מסמיל ולזם ס5דיק, ס' *ונר ומרעם ס', 737 5מ סירק כס"ס זון מכרס לידי תסס נקוו63עמ
 י35יו י גוס סע37כ 7ור 5ת ולכלום לכעכים ס75ק דינך )נמפע מכתור סי 6מס 06 לפערתסס
 6ת סתגסיג עולס מלסי סלמס עוד יעניגו ל6 נפל6ותיך, ע"י סססיגו סיקרים סלעו7יס סע5רייסתן

 bb סונ%ייס, cib' גמד bSb לסתמסט ינול סי' ל6 %סומך סכם יאתרו *3ל מכלימי גלמי נכסמעולס
 יגף סע5רייס יתנו er31  בעידן, וכ"מ רתג"ן )ע' ולי(ככיע לסספיל ניכלמו 6ין כנען יומני %סיגג7
 מתך ויסולל עעך' סנ5ומ תגועי כמ נעלי סורס 6לס סל *לסומס להפר כנען יוסני הלסי 6לופ"ר
 סע5רייס יביכו כעת עתך על תספטך פחלי5ומ יר5ס וגויי גכמך סעליח כי תקריס וסיועו חסוסנדול,
 ולזס פתך, 19ba h~p1 כל שסי ול6 י ממוכס סוס סעס 6מ סו65ת ל3ד עליסס מגדולמחכמך
 גס ככען. יום3י *לסי 6מ וינמקו ירועפו ו3זס Sb", נר*סונס כוונם 6סר ספרן Sb לס3י6סענעמ
 סתכקס כעו , סקו7ס לאסור טעם לכתיגמ סל5 כטעם וסוי"ו , ע3ר (SDD וסעעו וגלח לפרסים
 163 כ"כ וכליס סלי טעעו וטתעו יסי', 36רסס סל6 סטעעו י0", פיו wo3b1 ע*נלסס5ני
 עד י כנען 5רן יוסני *ל גס מודיעו לבר  וי ודגר סו65מסי סנכמך )וו"סרגעגיעתען( סכגסלכלל
 סונים *מל 6ת מבעגו 3'[ ]יסוטע סכמונ )וכעיומ נכמך ססע6מס 'יתעיס ס6ופוס %ססגס
 עע5ריס נ65תכסונו'

~Db1 
 סעס כקרג סכיכמך עתם גס כי סעעו והלס 6ל0 גס וגו'( למגי עסימס

 גראס 63 גי *ותלים סעיקיקיס נראה. בעין עין )יד( תגלמי: והערו מזוית ob ועמססוסי
 סבל סיס" מלילס מ4לס גס גריס, ס" לוני ידענו ל6 כי י חיל מעיקר לד3ריסס wh;נעקום
 % 6תס כי ימ7יו נמל כל לקו מנס וסטעס "ועגנך"י *ל גס ס'", "6מס 6ל גס מוזרותעליסס" "עועי ותלום טסעיי פעל וסו6 לגסמר ענר לסון סי6 גל5ס וזלת לם7"ל ופל נעין. עיןגריס
 עווני ענגך וגס גזק(י עכל ול50ילס נערס )לסגן עליססבותר

 כעין; עין גראס וכ"ז עליסס,
 *מור, כסוגים ממיס סיס ראימי תנוע סכמונ תם 7ונונמ 610 ס', *וסך גראס גכמ3 סל*ועם
 כרקס ממיס, סתם כי ראימי כיי עלמ מסרס נמגיסס כי וסטעס 6ומס' רסיסי ע7וע כמוסואין
 נל6ייס סלסולו נתסתע סל . ס' קומך כלאס כתוב ס" טיס י גיולס לכווגס 6תכס וזס סי' 6מסכי
 ססו6 3עיניר(ס ר6ו עליססי עותד ססו6 סרסו 6ל6 *ותו טלאו hS עספע עכסו *גל פתם,מעין
 ע4וסון עטין וכמיודע llk~1iD' ונטיל ועגנך מ"* עליהם. עומד ועננך : יומו סיריו נלי נערסתגן
bSDIIP'lk 6פכים, לסגי עותד ונלמ ספי' יליט ועטרי, עסרג 'bo 6ויקגע7עסגי( סמפסיומ עבין( , 
 מכסס כע"י )3ייסע6ג7(, מעור עעידמ וסנ' כאלי עליסס לסיום סעמגס על עמום מעכןססי'
 לסיומ ס7נל סמפסטומ כ"* 3*עס אינו עעי7ס 11DS כי עטר, וווזרס וסתם בנסרו נעולים סיומעגן
  ותויי גערמג וסרמנמו 7370 סמפעטומ על ג"כ יסרס ולזס )געסטרעקט(י לתעלם סקועסזקוף
 סתפסטחש על ג"כ עתי7ס לסון כ6ן ויורם עוונדמי לעולס וסירן ענש, יגויס יעתדו לנועןכעו

 סעזל עפיימ יסעם וכן )6ויפיעסנונג(, סתמגס כל על ונכסס ל0יומ עקומי ערמנ מענןוסמלסנומ
 ד3ריס לספיג וסו* ליי עעיס מכפמי ונקסלמ נזכומס, לספוך עעך 3ני על סעופי י"ג()7גי6ל
 וממי כלסי עכל לה5ילס וסו* כפטמי על לעתוד 6ניוןי לימין יעמוד ק"ט( )ונמסליסנכנדש,
 עעל3 לט5ילס כ5ל לסיומ עליסס עמומ כלוער עליססו עועד נעלוס ספמלגתיס כללו ס*לססכווגומ
- *ויקגע7ע0גט(. נייסט*גד קוסוולס  )וושלקע( לממלו סלגיליס qb זס נעכין עגן סעס ויע 
 %עת, כן *יכו סמרו, על עגן נעגני כעו לחלוחים, 3ו סים סמרן ען סעולס דק לקעול מסמסוס

pw)



ה הרבמדבר
 עכגד ועקלניס נמםיס סכ0 0גכו0 וסטסיל כדעוך כל ממתני' שעגן עתוי תמועליומ לבומעולמנם
 עועל וענגך יופם עלייתו ס' וענן 7כמי3 ענג* ססו6 ר"נ( )ויקמל ו3מכ7רסב"י , לעגינו(אלבין
 י(ענעי, ענן פעלת 4: ואן ענגם, ס0ו6 גו שממזין נסטין %ל ואיר ינסיר עגנ* טיסו ס6יעליר(ס
 סלמון, כעלי כאם 0יללען( )7עקקעןי ועטוף כסוי סו6 ענן מס סל סעיקלימ סה06ונכעס
 כחוים ע"מ יעונן, סס עינים 6חקמ על סונף ולזפ סיכון. ו0ו6 ל7גריי(ס ל6" עלגי חלמוןוסני6ו

 חסו רכסינו, על תכחס כתו סירס ע'ם עגן, כס )ושלקען( 0קטוליס על 0ומ6ל ועזםוסעלעס,
 bSb קכומ "ין ככומס ויג* ג6(ן פ' נעכילמ6 )כל"ע קכומ' נמס שכנוי ענגי D'h רז"לסקרנו
 , יועם ל% ומס" מומי( ככוי כל על כי יותם ענן ליון סר תכון על ס' ונל6 כונ6על תכנו?עגבי

 מלנועו "'ס( )תעליס סכמו סנינומיו סמרו מסך יסים , יניח 7סדי יקלל עשי :נ5ל מרגועו5י( )תעליס ימלונן טיי 53ל גיעע6י עלומי פעיל יס6 יקר ענן ד'( )ימעי יופם גינן עלומנגוס
 רס מי Sb תלך 4נ( )מגינם וכלערס עטללת"י סיך יקלי נעננ6 ו6תמזי bSDID3 טנינתיאסרי
 קינים ח0י' כקור ונונס ג'(, )נמנקוק 0נלי6 מ" ומפיר "ומוז פקיסין ועלסל עזן מוסךוג60
 ונתר( בעדגר, יסר6ל לסני פסלכין מסיו וסכינם ענן 6ם עטת סייגו עוווי מביון וסם לו%ידו
 כ16ר ונונס וזה יתמחר, 6ול ניכ סו6 סלילם וטול מסחר, 6ור סו6 נונס מ ס"ס עעהמא
 6ול ו0ו6 על6ס וסירס ט0ו6 טענן עעוי סו6 לו חייו קרנים י מס" כיוס סעפים כקול ר"לססי'
 סכינת 0א עתו מניון וסס ידי(, 6מ כנססתי 3ו6ר6 )עע"ם לו עידו וזנו כשכיג0, תטוליימחל
 לטכון 6על 0' וכן 6ל6סי בענן כי נענן, 0' וירד כפ"ם 0ענןי עעת נסוך סעמלנסמ Sbכטה

 ענו*ר זס תכל עכ"י. לעסם, ולנוסו ל*ליסו וכימי קוקו נמן ס0קנ"ס נ%זרם וכע-םנעלסלי
 נו, עחלנמפ 6ל כנוי ממכינם )5ערסיללונג( וסעטימס סעכמ0 עגן סו6 מכנוי ענן סול"מטעיקל
 סעמש על סי' Yb 5די תכל יסרבל עמג0 6ת פקימין סי' מכנוי מעגן 3עכילמ6 כ6ן 6עלו"0
 סי(ס 6ל0 סתום וחגון. רחום כנוד: ענני סס ננ"י 6מ סום3מי נסכום 3ס"כ תשעלו מונסימעין
 6לס סתומ לו עכניס S~b תרס. Sb עתדם ויסמנס ימ' סו6 סימפעל ל6 י(ממעליומן עלתולים
 תן ינ6 6סר 0סעול0 כלותר ופעמיו, ס' גזירם תכמ י*סנוי סונקנליס סנרו6ים סחפעלומ7%

 כל. י63 ימ' תתנו*בל י 56לו בתורס סממעליוח וסו* וסלמתגומ סמתלס סעיית ע5י נשפת ננסך ט0ו6 ס":רוחס על0עלסס
 63תמ וחנון רחום סתומ olbs כי חלילסי ל0ממעלומ ל6 חחדיו ת5ד זס

 מברו, עתל נרפותו וכוה זולמו הער גחלפ ס0ו6 טנעו, ו0תיימ גססו חליסומ ע75 רכן נגויס*יגס
 וסחלייס 0עקרייס כל כי ו7עוחוי ניעו 'סמו* D'h ב"נ7ן כסרו06 וכו*נ סועס לסיום עטנעוגי

 ספיםס13יי
~DI)h 

 %ד 63 טיינו qb ונחלמו על לרמס ונטבעו לכן נסרו, 61ל ע%ו 6ל פיגיעו
 סוורוסק ית' ערמו 11ס*"כ טנפו, עltSb 75 נ* רק י 0ונעוגס ע"ז ולמונן לרמס סל6וי ומיוסר%דק
 מסיד כסס , וחניגס לחומס עגיגי תסג. טיו5"יס ת75 רק ומנון ~OID נקר* ל6 סמפפליות עיניונכל
 %לו וסנון רמוס פס ככס וספנוומ, סמסירומ עגיגי יייעמו %ר ששינס סירס ניגס סתמו6לועניו
 6ת5עיוח, קנוס כדרך פענו סיו65ומ ספעולומ ה5י כ"* מלילם. 3סס סמפעליומו ת75 שינסי%
obתל6כיומ רומגיומ ob קבות ל0גיעו ס*דס ע"ז יחי חכתמו סנזר0 טנעייסי תעטיס 6ת5עייס 

 סתסעליומ ע75 %0ס על גיוס ס*לס 0טוגומ כל *ין י% 17%1 "3ל וסמגיגס, 0לחעיס ע%יק להדס עייס נ6ומ *ינן אנינותן יונומ עליו לסגיי כלותל עליו, וסמכינ0 מלמפיס תמןסגפםכ"
 bD'1 עניו לתיר 7ותס מווים תענו סנתסכות ותיוסר סמק ו%י כ"* חלילם וסחגקהסלמעיס
 אלומ י5י כ"א נ6עמ, פגיו "יסגו תענש נסלנימו מ אמי על ו0מעעליומ סכגסס טוסהססו
 וכחרי, סמנר וע37רי 3ווור0 סרע3"ס עיברי עונדתי (ס )*מ עגו. נקר* סו6 תענו ~O'bDXענוס
bih33מיגת ייגס 5לס ממתות מדע סר6סוניס(. כדרך ת6ד קברו סס כי ' 37מס לסוחי4 ססו%כתי 

 ומהןי תרחם לותר ריוי סי' ית', סליו מו"ריס סתות סיו 06 כי עקנלסן פנמיגמ כ"6 ימיע5עומו
SJb5ער Ct1D1 נלסון מנון ,SIDD ספק  טעית סעק3ליסי ת3מיגמ ל3ד ס0נמתס ללעוגו 63 3זס 

 D"D נקר6יס ס6ינס מיוומ כסקל י והמונן תרומם לסיותו מומס סעק3ל על ית' עענו י6%וסיוסל
 qb תייר(, )סס למס *פיסי ל"ז(, )יספי' קעמ וטרגי כתו ומכלימןי קומן OD על ob כימצלמן
nwh3Dסס על 6גל 0עיססי וכממס כחטם נטמן ID1P ו0יוסל ס75ק ע7מ ככס כןי גקר*ו ותכלימן 
 מועלים לסיומם וסכליסן חיסן סס על גקריו ימנרך %לו סייס תם DS~ סעיסס *עימוםפסו*

 לסת מסו* *ל, סס עלס םתומ לפגי מתיך קרס זו דלכווגס וימכן גיקגליס. וסמג":ס0רמעיס
 וססנומ ס*ע5עיס סומן כל לססמיע ס6עמי סגם געל ימגיך 610 , וצנון רמוס "ל וטעם יכח

 נטו" 0תפלסיס ויעם יעחוגן. ערומס לוער ר05 וחנון רסוס לטונמו 0760 על סגלות0פלטיומ
 0ס יפיס ירך ורסוס חגון כמני וסרוונ"ן ווי"*(. )עלניק  תיומ ס4ב מסנון ג*יכומ ולכיןלכתן
 6לס ויצריו ס0ס. לעדות מעול o~u סו* כי וע"ריךי תחונן ערמם סוכיר hS לכן עליון,געל
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 "דבמדבר .17
 ms~e על נממהמ עהס א1ן נו צמא עימ כי כמג וסרטן מן. WIS* והעת0קמהנ"ם
 ימועך ט 4ער מגק וווים מסי וניולו גסמסוומו 0641 נכמס untos 0עונכ %סעעוס0
 מ י סעק53ח כס* 6עס סעיומ 60לו ולמי 3לי6וומוי 6מלי לחס יתוכן 6מל  וס7עמ סססכלספל
 כי כוונמו ייפמי 1ל6 יאי עעכו ט0ס יוצרי כקלו מעול, נלבון ג6 לכן לסכל, ר6ויס עייין6עס
DM)מעול לסקכ6 לאי סעקנליס לערך ססו6 וכל פועלי לסקרך רבוי סעק3לח לפי ס6יע כל , 
 , )עלנ%עענקםפענ7על וסכון, לסוס מלנוס. יסח 6ףם, וסנר מכיר. מכר וכמסלועי לעני י754קסככמיסה

 6מס , נתייג( י )כ6לעספל5ינ ממלגעו ובסע*דפטפעכיעל(,
 עממי

 , א' כטין %ס % סממפליום
 כבסמלץ עעטס סמנסג לנלי כליחסיו על סמנתמו פני' יתמך אפים. איך )ח( : אק esחי4
 געפqb fc~ .0 נויסל נסעות ת3ו6ל וענינו 5ומויעכ(י ל6כגווירינעל )נ6כזיכטמ5ולל, תססממס
 עק. נווצת מכיו: סי יס6 פניו, 0' י6ל וכר גימ' פסיס עסי 6פש 5יך עשב קכשס די מקונש10
 לש3( )6יונ יס6ני כתעב י וסקילוק מנטול ענין על נפ6 למון ע65נו וכנר סרי, וינעשמ סניקימש6

 bnm הע ספורט, ען סע5ניס וניטל בילק %( )פ"נ יוי ויסקס ועזם מעולס, תן יקלקגיפיכםשי
 "'י( )ס'כ נטם 6ליסס י60 ול6 ועזס י דירונת ומרגועו ומם. ממנטל 6'( )כסוס עסכיוסמכן
 יקער הע ג7ס, עעט ייס לגל ומיס ע7ככו רסע נפוג כי ן ככסם ולסלק לנבל %וגו 6יןכלוער
 4א חקה עשם: 7עפול6, סליקו נוסם עסול6, נס6 לגם* ממ6 נין תם יעא( )סחםb)whw וגלעי* עון, נו60 ענין חסו י 6ויפנעסונען( ליזע ז6כע )יי6 ט37ר סיום וםל1ק נטול עלס6טככוי
 סי*וע לסון מס ולריף" היסמינך, bS ו6יםי65ס ימרגועו ל'( )ילד" ינקך ל6 ונקם תעניןעקה.
 עזם סנוננ כל כי ג'(י )יספי' ססנ y~bS ונקסם כעו ככיסם עכין פסי נאת סר"ס וז"לוסבסדי
 ל6 סקס עעכוי בקי טעולס סעולס ען 0נכרמ כי גקיוס, עעכין סס וגס סקי )זכרי' כקםכעוב
 ד( )יאל נקימי ל* 7עס ומקמי סעזס ואכן ע"כ. עעךי כקי מפולס סיס% מעולס ען5גקך
 YD olnbn 6וים(י נ6ק ניכפ רועסעט ניכס, פעריילנפ )ער לבעלי וימעיי יכריס bS ינקסיbS ונקיי כ6ן וכן י סס( 0עמלסיס היומק )61"5 מעונם נקיף סלילם ומסני  וססעיי4 כריסיי לסוןסל6סון
 עמנו נפקד ל6 עפגין אבות. עול פקר : לגעלי' לק נינו 36י41 וכל 6נ7ון bba פינסר(נכימומ
 סילוק ר54דעףס 3ניי4ס 3ם3יל סלסעיס ס6טמ עון ובמקל תככיה ורעעו דוי, מקוס ויסקיציפי
 7לסנשי ונעכילמ6 נימכו. וענוים ווענפן(. קינ7על 7על ס*טערטטל6סע דעי )עינדעלטעה.ס
 טמן זעיר. 3כ"ס על 6נומ עון פוקי זעיר, זעיר ופקרתי ממעסי נסנט ופקימי 6' לעש7 לס"מ
 ע" bJb )מכ* נל6 607 עלעל ייי0ו6 עעגם6 וקנוי סו6 ויססזינ 67 על וזעיר י6 עלזעיל
 סתומן נוס קלסתי נדללי %נו כס6ערמי כרכרך. סרחת" )כ( גו': וסק7מי ל"י א"נ מם* כילפיי
 יכגם ול6 נעינל *עימס עעע תעפ כש6 יח7יו כלס *ת לסייס כווגסי סימם ל6 כי מעכםט6מי4
 פילון גיעמ מכף yb כי 6גי, קולם עוול ול6 נערר קלססי 6ער ולכן ' )רעאם( סבכן *ל6יס
 o~pb גן 60רן כל מל6 וכנהי סי סעי כסס טנועס לסון סירסוסו ויטמא. אני חי )כא(יס':
 ויעלי לסך למיס omb וגף. סרו*יס ס6נטיס כל כילידס

 סי וכנוי לטויי ס" כי קסם, כנוף
 6מ לעמיי ית' סו6 ססהיע י סיעי( דלך לק סנועס נדלך סל* תמלסו %0מי 7גליסס ולולי יעל6
 ו7ס כנסר 6יכגי כלועל %יי חי *לין ובער iTDh כביס סוס סעס 6מ וסעמ ס6ער מעםמספך
 לעולסי וק"ס סי 6ני כי נסס, נקעמו רחומו קוים טיתומ יל6 כי נעול7יו כקע0 לפסוסר4עעסל
 onle נעכמי 1Sb ל6ע anb ubS כי vnb, כחים סעס גל nDh גפעס ול0עימ פסל חליךאיככי
 טכס 6לנעיס זעןויסעטך

~Db) 
 פנסעכיסו ס, עלים 3ממלמו עטם סמסס עם וכני כן. 6סר ניחר

 סמינו ומח י יסלת ענלמי וצערו סעס 6מ וסעמ כבערו טעעיס לעיני ס' ככוי יתחלל מפס6פ
 ויעל* תכעיס נכל סעי וימקדם סיתג7ל ימילד ע5עו סעונס ותן בוסס 6עכיס כי ים", כןל*

 ללעוס %יכיס וסיו חייי סברן Sb נו6 לגלי סעוגס עשי כי כן, נ6)נמ סי וכבסר סברן, 3כלכנוני
 3לסס גסטומ רנוoltbn 6 עפרכם טסמ נעם י ימ' כטפו נזס נמפרקס כעיי מנס o1D39bנעדנר
 עמן 3כל וכן נעינר, ר(מתסמסומס זען כל כזס רנ לעס תיס ובסקס עים q1D1 43 5"כסרן כפל* נדרך עיעיו ויזודו 5ור ל0ס ממס וכן טגס, 6כנעיס 3ען וכלכלם ופלט נק נדרךסעיס
 ויסכן עזס. יוסל 3עעס ס' כנה פרקוס לך וטין ולילד יועם לעיגיסס ס' נגוד ענני סיו זסזען

 הדיו עיד O'b5 pbi סיו 6ס כי זס, עעוגם 6ליי4ס עגיפ ס0י' סנפסי סמועלמ גס 3זסטגכלל
 עוונומיסס, ננקסמ כלל תועל7יס סיו ל6 זס עוגם ופ"י כלכס כ"כ קנועס ס' תולם סימס ל6ידיסס, עעסי 3פרנסמ עוסקך ולסיום לחלקו כפלס 6טר ס6דתס 6מ לענוי כתלמו Sb 6יס 6יסתמסזריס

 עקס ומתי 1Dh וכל י ומרכיו ס' תולמ תפיו טועעיס לפכיי4ס טג%6ן רועם bb רו6יס יוס יוםוסיו
 פעננ ס" סעונס יגיז , נלנס ס' מורם ונסרסס , יסרבל כל סל רכן 6ל0י' *יס טסם מלעירסי'
 עכנו7ו 60לן כל ומתירס עלי0ס, זרם 9Db ס' גיור כתם ז0 ל0סתעסע ליסר6ל גדולםטהס

יס'



זה שן ידבמדבר
 סי על ומוקנ יועת' 06 ס' מי כעו ירמו ל6 ולעאגש רס"י פי' הארץ. את יראו אם )כג( :ימי
 לכן לעס זס וכמל , יל6וס ל6 המריו עד*ער כן למרם סו6  דחוק תפנס סנועס. למון ססו6ס'
 נקיתם מסי' טס ויונהר הומי, ועמו על ופוסנ פקוונומ, כגרוב מספק על סו6 06 7פלמגיל

 ומהעל סיס. לבניאס למנומס גמנעמי 6סר *ת הקיש 06 ס6רןי 6מ לר6ומ ינהו obלססססק
 bS ענ56י וכל ונעינל תו' כנויי *מ סרו6יס כל ורעעו וגו' ס*נסיס כל עם פמונר עג56יוכל

 0גגס (Dbf ס6יגס ענניסס וגס יראוה. לא מנאצי וכל ית': ס3ועמו נקיוס ועסתסייספנםיס ממיי מסיו למי עכסם, קנת לסוייע פוקגל ערער 0ו6 ל6נומסי וגו' קותי ויגנזו ועיפלילקוט,
 קרם ועיי פעור נ37ל ל0ס סקרם כעו יר*וסי bS לעסיס סינ56ונו אומן כל סוס לכן שניעוסל6

 העמלקי וירי 6מר ע"ס ס' ולקונן נעמק. יוה"כ והכנעני והעטלקי )כה( : כשנ"ל( ססרסיסוננמסיס
 ממסתת סטה על סעוגמ עונק וים , וופופע ל6 וימל סוס עעק סים ייופ כי נסרי סיוסנומכנעני

 ועלעסי לזליעיש כמל ו0ו6 מסלי כעו סרגם ממוסע וקינו קנם וונסוסע לסר סייך סעייין סרסל
 *3רן6כג(, )5ערטיעשונגי סר פל 1pnlD סטות י מסר נגטיכת כ'ש עעק נקרע סל6 %טלףי מסוסוס
 כלמי ועתרמ3 סמולך סספוע תותו נס ו6ע5עו ססר ר6מ כולל סר ממס 0סרי OD נסס'נ סו66גל
 19bS סקעוך ססר וממולי ט"ו(י )ס"3 0סר %3ע מולך ומפעי כעו %ע נקרם מסל D5Dbס6כןי
b~p)יקרש 0"5לו סמרן עמטס גבוס עכ"פ ס0ו6 וננמיכמ 0סל, מל סע~ון ייסלק ננמיכמ עעקי 
  טעמו  וורבלי , )להניע( לעעלס ססעיס כי 6יס גגי כלפט ירי. את נשאמזי )ל( : )למ"פ)( סלנ"מ
 נעימלי: קיימים סתרגעו וינשע 6וכקלק ל7עמ קלוב 101* ו6כ6. מ"פ וכעשם 0נכו06, נעמיסנלימי
 t"'DS 6עגס ספמרסיס, כאכ סעורם יעגין לכס יססכ לסניי עס6רגעיס יום כל לקונה. יום)לר(
 גסל6, מ' כמעגים כשנוער , סניי כל מל נ6נ תסעס סכפ"ט 6)נר ומסיר ~וס, סוס לוסלסגל
 קומית ממורן וגזם נסוס" ע"ס , ומכס פנס מנכל גמ"3 רק פסיס סיו bS סנס ע'מנכל

 מל טונס )נונ07 פרו03 פורענות )נימ סיתם 6"כ למכס יוס גערגלים 7נמרע כיון "'6()אוטס סמוכי
 סל* ס5נ6י מערכת כמימם סו6 ויכמוס ס6נסיסי מרינת סו6 ויכוס ויכתום. ויכום )מה(פריס.
 : כתם טס 3כי6ול לפפלס כמגויל )6וישגעכיענען(, Ib)s וזפ לכהן זס נשמו לק זס 56ל זס מכיסכם6לו
 על גיתן סייגו 6מס 6עו סיין 6גל ומסען, ספחם על 6ל6 פוקנ *עו ריח. אישה )י(מיך

 יעקליכן לקמרי, כליימ6 3סס רם"י כתג נ'( )5"* ונז3מיס )רס"י(,ס6ס
 כיון י שופר סייס? רגותיט לנלי ולולי כ6יסיס. 1DS' סו5 רום גמת  לעירם" 0057למסעעומיס
 מעעס"ק מ38 )עלענ"ס למיתין יורר ופסס  7לועימ פערנימ נקרן מעזכם יסור על סי6ססי5יקי(
 ומא שמסי 3מס כ6ן קר6 סעזנמ ויסור מוטעין( כעין 7"ס D"W '3 תוכרי ונמום' OD.ונלס"מ
11DSDלמ"י כפשם ונפסנס גפקר6 לוס אופיס וים יסו7ומיס, ממירוסו כ'( )ירפיס שטיות" נמלו 
 גלע61 ל*מקנל6 פטון לניסוכם נקמלי סיני תלתות עינ63 וספל נמלגוותו 6פל ינ"ננ, וסנרפס.
 נ6יעוכיס 6ף קורנן, נסס ספקופות נכל 6מס מרגם אהקלם 6ססי פלס לקרנס סספיט ס',ק7ס

 טסי על סו6 קרנן סס כי קלנן, 3ו ספכוון ע5עו 6מס ינמלת 77עמו וגאל למסים.שעומס
 סעתקלנ עיוני, וקירוב וסנר( 6סנס ענין גס נו סיס  ob  ליולטי קרינם נו נזיס 305סיכוס,
 קרוגיס *לסיס לו 6סר וכע"ס D1SD3b, פמכי ננימי 6לי קרנו כן כי ע"ד , ית' ססס 6לניעתו
 י כגפסו גדול לוסס יעעו ענויותיו סלעי על כסמנוגנו קרננו 6ל נסתי5נו סקלנן כעל כיקליו,
TDען מעולומיו גל סמסיינס rb 06בו לסתינק ונפעסיו כעיונו ס' למני לרקון רק מכוונות וסל 
 פיס י0 סלסנמ Db לספי למפ" Db, נמס טק7מ נסיר כ,כס כפס 06נמ ולנקות 6סנס, נגפםימי
 וינקותר( מגסס קרנס עניגס סגיסס כי קרכן, נסס 5סס תרסס ומפיל לכנוס, יוכלו ל6כנ'ס

 בבואכם. )יח( : וקורנן 6מס לסון נופל מפיל למימין סיול7 סיין גחוך על גס לסי"ז ס'.63סנמ
 עכמיו ומלוקי כנום לחמר 6ל6 3סלס סתמיינו ול6 ממונס, 3י*ס עמעע סיס מנחו כי 6מל6לו
 ועתות' פרז"ל, )רס"י ומלוק כנוס קוים Db" נצרן כסגככגעו עיד סמלת סיוג פלפ7 ננו6כססיער
 6ותס מעלותי פיוס וכן 3נ*כס, לנין תנצו כי צערו כין סנדל 6ין 63פמ וסג: 6'(. פ"זנ07
 נלסון עונרומ ס6לס סלמונומ כי , י"ז( )07"6 ימלמל 6ת סעליתי 6מי סיוט לען , קין )ם"6ע6יפ
 יוח(י *כי לילם כח5ומ 3פ' סלוו"ס )כפ"ס ספ37ר שממכת למי דק סנדל ביניסס ים olnbנסלומי
 כין לענר נין עוכרע סוט נעקור וסמעומ 0עכיןי זען ססלעמ על יולט עמיי נלגוון ססעוסכי

 פסך על יורס בריסו כ"ף ועם י מענין זען סמסלס על יורם נר5סו ג' 6וס )2עיל ו6ס ,לעמיד
 סעס, ניצתו כלום 6חר נו ספון וכךי כך ועמית מעיר 6ל  תנ6. כי לסנרך 63ערך כי סענין,זפן
 ולנצמרי עיד נכניקתו נו כלצון ועסית מעיל ננו6ך וניפרך ני6ס, סס שעליו עפר 9Dbר"ל

 ול6 ולמלמל עי7 ל6 עליו כי06 ממס עו7 כל סני6סי זען נשפך גו סרטון סעיל כנ61ךוניערך
1Db,סגזס *ת כריות ויפי כעו סענה, על גס כרף עס אעקור ממ65כו עעס עעכ0 ויין זין 

הרעעו




