
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



 8וממיתה18
 לקמר 12,1373 מחנלי עיילת דלך כן כי חןעיטסי פניו לנרי 5מ עטו כמעוע הופחשקנו

 עלימת עאי 0א אלו טע6ורעומ עקסל לידס עוקדם גזען ע3עו לרבעיי 0קדהצווש;סע%רעוי2
 ס0ינריס לסוייע וימי, עלת ממסור נמסים יקיים מלעולס 6ל6 למניו, ופחס גריס כומסורושם
 הגז וילך ויקם ויינר וישער כל עעס חס ועמייי עפנר עהסנ 0ע6על ז0 וגורסן עררו,כנר

 ; סלמון יסויומ חיכי על כ6ן עיוקחס יחע נוס 0נס ופתע. עפנל עורכגיס מבלסודהמתם
 ע0א קינו ג6'י יאס נזען מלס לכן , שקירסם נכילת ול6 כעכס נני6מ ננועים דל שערוועם
 00 ממעליס סכינהי 6ף כי נלסון, גפופק יהד למס ים 6לס ינריסס נס כצם' ס1נומבע'

 נפירום שעלו נין נכגוי ג5ער 06 נין שגיל ים עקום עכל , הו' קמכם 6ותס קומך קומיכעעס
 זוקק, מסלע על יוכש ונר שותך שומי ועלת %S' כולל ש6 יגמעליס כטיי חס, הף, שומך*ות*

 , ניע( )סקסים נקר עי עערנ ונכיו נסרן לתו יפרוך כעו לעפט, 1DDbv עי4 כל טועעעסיס

 o~wn לנגשה אומס וסתכחלמס לו(, )מס תף נסשון %כל %סו עעעסיס נססזת מומוולטושם
 6תר1D1b 4 מותוי ממליטן לכלג כ"ג ונמקסיס t(YD )כתונות לנניכס נכומיכס ול6 לגכיכסמומס
 י סכל כוללים 0כסעלים כנויו D)Wh סוסי עיפוט on~b ימלט עמרם תו'. עמליך 5מס ומיןעם4ך
 ופעו 6ומס, נעסיק כתיג עילט ני( )טגמ עקלתם טפוסם ול6 כלס 6מ מעומס 5טמנעפהמס
  יירק )מס סיפר סלו מיפית  וסקסףרס טותו, וסם גתינ עדל5 כ"ז( )עעמיס נלו, ישג פל5גנקמ
bSvnובקאר כתינ on~b , סעיככי ככלל מל כס ככה יוריי %ן וכן כלס, פילפל עד מיינ פיכו 6וכלכס פ63 מנשםסייג, מעניי טיס ם%ל כיון זו ככל %כל סל6 סנועס כ"ז( )סנועוס ופערו( 
 )אתיק נקעני 7"עכיגן וי64 סכטיות(. געיכונ סכניהפעיי

 עיסק-

 אין נסטן *לו ומעמס, לץ(
 דיחף י61 סככף עקות ילדו לי נרמס נקסירו4, ויצער ומין נקסילס 6ל1 וקפכמס נמטןי ליקזפ
 זגריס כלומר וקסרתסי וסננתם 6ער זס על ס6ל0, סזנכיס וסיו לפכיו, ס6ער עעס לקלעעטי
 , ימגנט ול6 נ'( ע"י )ל"ק השעריכן ער4 העכס התכיס. דנריס עעפטיס ומפיר ומקםיכי מסכן5לס
 : יצוליו יפעלכו ול6 ונעפססיס לסלוס, בנרו יכלו ול6 טימנ ועשיפ ייפוני %יך לגמלי ול6לנם

 לסס מותל יל6 ל'ל 6'( ישז "נסולין עסללס פסיגו יייסו *ס" ליפג6( )ולסי ל0ס סחשליסזיוץ כמלי 6סי מכבסו סכים ינסנע ו6עשנ )רפ"י( ססלס ממחייגו עלסעי4 ומשכלו 03 עסמככסובטאכם.
bbbלנא משספי שיקור *גל טע6, ויגל גס*ר0 כנמל סיתל ליבי לעיס לנוה שמסל פ6י שיטל 
 עקת תרימו. האיץ טייחם )יפ( 6ן: הנ לליס כס" 6כן )עולי ל5 ספלכם סיע פיתללקח

 עיסמכ bS יזענין חצוי י סלמס ען עסליסין ונדיעני י לכמסכם סעיסס ען bSb שינס ס3ססמלפמ
DnDeI614ממפר ען 0סמ לוים כסמא כך ואר נסלם, סעחייג כפיסים ני4 כשהין עימס כפי 
 עלתם כש ועתר עלסם, %ן 6פר לכן למסי סוי יפז פלי 5ירוף ייי על עיסיינ לסליההמנין
 פותל סנילת פעורים תעיס 6לו מגילי פיכי עסעפמ מעסוי גפם cSn bbb סיוג פאן60רן,
 ערימה2יכס. )כ( : עגי DDS5 ל6ט נס' עישו ויוסןי 6ומ ען סעפוי סם 1ל6טקי י וסיפוןטסעין
 גוף כולו ונעמם סלימס נגעלס כמכנר כקלי %ק ניגיסס, מניל ים 6עגס נא(, )לשפ %קסי'

,7Db06 6וי5לוישען 0גמימס על ימעמ %ק כי שליוי קרונית פי4י6 16 י כעומס ונעמס 0ומע5ס מכנר( , 

 סקעמ כפאעלנ תינף ס4ס0 י4מתלס על סתת עריפ0 וסס נ5קws ;0 ורגלך כעו6ויפפוועללפן(
 ישותכן ען סייף עריק עלעעלס, עירתן oh מ"ו( מנכלייס 0מעלוטמ על יסעם ערם כינביס,
 ננזל ערס עלמו סע6לימ, נמיין פרפ פס הן , וטגכס קייעס קח על סלילן ערסי סמעלטמוי61
 יסנוקש, אלעיס סיו בטומאן כי בקליעות, שעלגות awn כן blk~ oa סעעסי עלטסהס

 ייינן )מלינ( נתשי מ ט ממיסת סעיה4 מרשו( )כליס סעעומ, 6מ עקיגין פשט)כנעפקין
 ינעויו י חלס לעכין אניס דגי ניל עליקס לק ג3ק למון קל6 גל סל6 ועם נעסחס. %תעי
 מלימי ססני6 ינן כעו ססעלמיי סוי לקמם עש וכסכתן פלח, מנא מל6 ינן כעו סויקבס

 כפימפלכ תיכף פסול מלס סיוג זען י4מסלת פל לסורומ %ן 631 י נדנן עיכוס כעו סויוכסגלנל
 פלסס נ6כלכס ומא 5אר מסוק DS' %מר לעס עלימחמיכס כ6טימ נחסרי חספס געש'סקעס
 עסימפלק עליקומיכס מע סקנס( ען סל6 ליושרים )מעתיר סקעמש qh %י סהשעסטכן

 מינעלם )כלופל נמעיס סגמנלגל פי סעיפם ען ערפי 6חליס לעלו סריס(, עם סקנס)עםימעל3
 יסודו ספק על רז"ל נלסון סעורנל עיסת ומס גילול(. קורס עלים עיקם טס פעין למיימיר
 ע"פ י כ"נ( )יסזק% גתוליסן דייסן עסו ג'(, )על6כי למעש DmpD1 ען עבריי נלבון כןנס

 סעתמפיס ס6תרוניס 11Die עושרי תלוכת קכי4 וכים ליסס, נסעת סנפפ"2 וסזסיקייסכמימ0
 פונס 6יככ0 ס0מלטס כי עוגם, תלם טס n1DS אכן ל6 תרימו. חלה : עליכם נמס מוטענין
 כי6 מלס גקל5 פינו סעיפם ען סעופלם תמלק 6תל לפלעוך ו0ע63ל י b'w, כעות עיקםג"פ

 סמיעור על %עוד , תלס ערישמיכס ריפית תוכם *ערס onb קלס, כקרחת טל0 וסעיקסמרוסס,
פסיס



חש מצנמשכה
 etbo עסילימ וסות סמינר שום הבליס סלמס מלס כסיעור טי0י0 סו6 זו 3הלומ0שחאג
 סעיסס מלס ע"מ חלס מס זו לתרהצס נתנו ומזי) זוז נתרוסס ימסיינ bS ז0 עמיעח.ופסהש
 ול"ג ועונין. ס)0 עענו לעסומ סעופימ עריסס רתמים teDS 3עקל6 ושלכהן , וממרמספפפכ0
 ייסע 5ל סקיס ען ופ%י06 מעיקי( *מ סעח%מ עכס סקס 3מס כקלת 0עים0 פן סטצכטסספלק
 קלטן 0פייון קולס סל3ימימ 3סנ0 מירוס כעי קלם' מא סעיסף( זו מרופס פתרם קויםכי

 כרס נטע ככמונ לסייע הכמליס מולין כעסיס ססייון ייי וע) לכ', בלואיס קים קים,סלתות
 )%, קדם נקי.6מ כו)0 סכסניס, ס' )פטלמי PSD עענס מיתרס קהת שעיכס ככס סללו,ול5
 זס ממלק וע"מ לסייוע, ועומלם חולין סעיפי( ס% נעמס לגכו0 פענו סוס %pS סמלממועא
 שעיפיי 6מ ועמ)סמ סעסללס י חלס 3טס כקלף תוצרן לשיותי( שעיקרי ען סק7וסס ספמליץמגישמת
 סיכולו מעולת ע"ס ססמחס להכין ע*כלמ לסם יועם )6ויםלשזונגםעיינ(. SIDe %ו סקוסםען

 וי(ס% קדם מפורס 6ת מליפו ס)ס תעלו ובקמלי מעולסם. ע'ם טסן סלמס וכשצהרכלמסע,
 סיע ייג"ע 6ונקלם )וסעמרנעיס כ7נריפ. וזמו מלועס, עיטם )%0י6 קדם חס מזים וו~6סולין
 י(צ3ונן תיולם(. עניי לפס סס מסא נלי6% פקופווז כנסלל %ן ס)ס DD מרמצו י6נצ

 , סעיק0 פן סג) היסור ססקעמ פעכין רק ייצל ל6 כלן כי נסיני(, למון קכיר ,א זס7נפקר6

 אכילתי סעיטין ו0ומלס ט3ל *יקוב כסקע ססעלסס ועשי נ*כיל0, 6קול0 סי6 0ססלסס קרס*סל
qb106 כקן *ין )כסן יתכנס ול6 )ע5עו סתתה 6מ סעיקס 3על ימזיק כך 6הל blb Su סס3ט , 

 עיטם % סים כסן כגון גמינסי פ5ומ ס%ך 7)6 0יכי עזם כ"ש ים וכן %3יל0 סומלסו0עיק0
 עכל , נתיגס ת%מ גנים סייך ל6 נסן 03יו% *שנס עג), S,)bi 6 *מה סא ונס *סר יעסתו
olpnכל עכ"מ ששפלים פריך blk~D אפקיע 7לעכין ולסי טנל. החיסול ולסמקיע עיקמו אתיל 
 סתע0 גוכן כמרופת סעיפם, 6ת מוטל תססו 1S'Db1 עס"מ מיעור )ו 6ין סעיע0 כזן פכלמיסיר
 סעיקס 6ת תסקיע ס0ו6 ע"ס מלס סס סכמלם מחלק *ת b~p %ן לכן סכרי, י:) סוערת6ממ
 3עקר6 למכס כמיכס. לסון סזכיל )6 לכן מיעול %יך 6ין זס ולעכין 3*כי)0. ופומר מול)סיומו

"nbDפקות לקיים כיי 0נס לכסן, )ימכיי סעיקלת עע5וס יינל סס כי מלועסי מתש י6י3ל א 
 אעי( עסת ייי י% זס סיעול נומן )וכס0ו6 3עסלון. עכ"י 6מי וסוך כמיעול, lws %יךנמיכם
 ע0"מ. מסיעי ייי ע6 ס*ימס עטילימ מן כ71 חקק סרוסן כיון קבס. פע*ס סכיסס oh*סעו
 ב"ו עיאפ גדולס סעיסס ולס מסיי,  כשוס סעיפם( ען כ"י סרק )מת סו6 מכעיס פמקנמאנס

 סס פדנר 1PbD  וכיון סעיססי כאוספןתוסס חלק טסות סלם  פסרון לכסן ל"מ %יךפמרוכו%
 ע"ס  רי זס מס מבין חלס, 3מס סס קו6 ל* לכסן סכימן מנמלם מלק ען לק ע'%נרי סעיסספן

 נוסת יסים ז0 )למי נתינם. לסון סס וסזכיל סכמרסי PSD ידי על ~SSDnWt העיכס Sb%ערמו
 גס כולל תרועש לסת כי מרופש לתפלים פלסון פון ויומל , סמקל6 נלסון מלס לסמלקםארכס
 תפעל כנזל סלומ0 כלמון ועוי סעיסס. על ומ13לל מלטי יומל מ% ולמון ת:יופה(ו יגןמרועם
 נתקיים ס%תל מלופ0 כ) עכין 6101 סמלועפת, לעעע7 ססמלומ עפעעי ז3ר סיצמקמ ספנינולס

 נעמק סו6 וסלי ל5הו, עוסי למסלמיו 16 ל0ס"י סו* סמסליטין סכל כסוכר, ופמוטווקיסיו
 ידי על לכלית כטמנך מרועש 3סס לקחתו ס%ך 5יך סבור תלם לק לנו ם%ן ליפן 6ענסכסן. ליי מ63 כס3*פמ לק מלועזי למסכים לבסון עקום 5ין כן ובס ננוס. לעירגס ספלםמעדכניי
 *יגס נרכוס כעס סלי סנמלם' למלק טס מעקר* נלסון *ינו מלס 06 וגס סיויופ. 6םמריפת
- לולב נעילמ - ממילין לסנים ספקתם לפוןעל  מ)0 עם סנממ נעעס עור וכרטס וכדותם. 
 לסוכמת , נתמילcScb 0 סס סיס י נם וימל פענין סתתלס לסון מסוט סעיסי(' ען ~D'7DX מלקעל

 ג"כ פסוק ימורס, לענין מותתי גנעומ למכי 5רןי ומסול) ג"כ ועזם עלמניו, זנל סטיןסי(מסלס
 כסימעלנ עיד כי סעיקס סוימ במסלת עיי סי6 ס0פלסס סמיונ ולסיום 7370, סויםסמסלמ
 וסס"6 סכפ) 6" תסיק על עורס וס7גט מלל, מסרסו 0כפוליס פן ססו6 ימכן חלס טסיי סעיקס. סיום סמס)מ לסיומו מלס, 11SD DD שנר לכן ססמלססי חיוב עליו 'של נעיםטקעס
 ס0ו6 לכייפן וסיגם לכקיני(, 0י6 סכתוגס ומסח סרטים, "b"L תנל"סן סו6 ו6מ'מללנקי3י(,
 הכמוג 1b9p סכגר נ3 על qb ; נקטם( ע"ע חלסס, נתטלותו וסר*וי סכנות, ססעהזפעסק)
 ל*מימ נסס כי חס. חלס טס מנמרם PSD פליח7ייעל ישגע ל* תקוש עכל עריקותיכם,ל*טימ
 מםעפ ס0ו6 0ל*סון ס0סיפוס סייגו עוקיעמ סתלס ממלטת סיסים , נזפן סק7יעס לק ייענול*

 זען מיול תמי ייעבו ל6 ועדיין , 0ססלט0 קורס פעכו לסכול וסיפור זו, ממרסס ת0י0געית%
 כערך סקייע0 יונן ריסון גמאר כי ר5טימן סעס סליסס נגעל יפריס ob וגס 0יימלססימיונ
 ס6' על ויפול 3זתןי למכרו קודס ספוחי דנריס נ' לכס'פ סס יעטו טני(כרס סל*ס':יוי עס*ל
 עמעום תחוסר יסיס 0עיקס ססיעום פיריערפעע(י )7*ם סתמ*מל סכ' Sb ניצלך חלפוןת*כ

סתלק



 סובמרבץ19
 טט מרגע ימעכו סתחל0, טעמנו פלס מטס יאסלם טלק Db נקריתם העכס עעט; 0הרטמסלק
 על יורם מחלת למון כי 3עיס, סקעם כטימעלנ סעיפיי סהמ DSna ומא 00סרטס, חיוגסל

 0סי5ט סקנסס מא סעתתיל 6נל ענץי עשתו 7נל לו ק7ס hSD , מלמכיו עם Sb נערךסקייע0
 ע6סד יותר דוריס מס מאשו כלל ימעענ hS סקוסן פנא %ע6גג(, ליעי ר3ר לחמולסמנלחם
 עת*סר עכל ועסולל כמרי סעמסיל יסים 6לו נס כי וס6יפוכ, סקייע0 נערך t~rs  ןסיגעלכיס
 טקס יסיס ס5ל0 סדגליס )עפ"י נעיר. מסיס 6סר סמנלומו סול ננתינמ ססתסלס מ6כ עליויפול

 גס כ% סלופיי לסון כי מרוסס, לתמרים למסון ככון ויומר סיקרי, מלמון סלט להמריטסכרכם
 ספח( קל )ביוץ סנר'א *ענס סעיסס; פל וענוככ פרטי יומל תל0 ופס ויחסל חילוט דנןמלוולס
 נלפון 6נל פלס עסכס;נקר6 נלסון רק כי סל0, עלססריס נכון יותל תרועס למסכים לטון כי5פר
 ול6 מן סמויות כרסו על סלוע כי ענין וחיכוי גלולומ. צלות כעאס סערני( כקכ6 חלסעקל*
 נעי' נלוצץ דסולמ עאט כנענסומ נסען, נלולח עכולת 6מויומ חלות פי' נלולומ ומלוםעיקום
hS.)3על דעס לסי כמנמי סיפור מתורס ען %יך לכסן סרס כמיכת ידי י6%ת סניך 7נריס סלות 
 סיף כמיניי כיי נר4 סי60 תמנו כספיי 7יימ' 7ע0 טכתכ ר"מ( ס" עס"מ )גתסף 3יר(י7סגודע
 67ער" ה6 סנעיססי taenn % עכ79 6סי ob חסונר4 עמכם לכסן למת סענ ובס"מ , געוכסירפס
 כסג פ3ססלס כקן רט"י 37רי 3ה וייסנ ווסעיססי ט3ל קיבול ל6פקועי סייגו לחלת סיעור5ין
 נתיכם, כדי 03 סיס6 תתכו כמב כך ואר סיעוכ' 03 נמנו מכעיס לק נסלם פיעור (9Dbטל6

 תדרמו 607 פכמנ סר*8ס על 3זס וסולק עיומניס, רפאי דגלי סמל לשלק , אין מאייסט7נךיו
 כתיג געי גורןי תרופמ ג3י בסרי 3עלפbib ben~b ,5 6יט גסינס כוי 3ס טיילן ממנונמסרי
 סגעוכי4 וסר6יס י סכרי 6מ פוטרם DDb חטיי bSb ע0ימ סמול 05 סטין קערו  ומ כל ועם ,גסינס
 לס 6ין סלס qb מט"מ סיעור לס 6ין גורן מלועם עס נורן, כסרועמ ני4 כמנ מסכי ז0על

 0תועסס 3על ספין b"9S ע65תי o)nb סנגל. כסטוי סולק זס ופל סר*אסי פכ"ד , עסיסמיעול
 כתלועם סיעול לס 6ין לתלוער4 סל0 ססוקסס מסלי קס"נ( )ם" מירמס נסי טכמנ י סר6"סכיפת
 לחלט, סיעול סעקר6 ען 7ולטמ 3ר%מ6 נספרי ויפגולמי

 נס סיס6 תרועש לס' ממכו  דסכי"
 לי ונרטט י עע"מ 6' נחמוס וסל מכ"י 3ay1D3 '6 סל תל0 סיעול 9D1b 6ת0 עכבן גמיכססיעור

 עסה טיעול לס 6ין ססל0 טפ8ס( )פי' ססיגוך נקפל סר086 וכה ענץ. סא, נעלעלט6קעכת6
 מן כלועל תסגו סכתונ ס*על 3ע0 370ל ומעכו עכ"ל *' סלק למפריס סייגו תכעיס S)bוכו'
 כגעל ויל* 0ר*"ס כיעת סכ6"ס ו7עמ עעין ל"6 7עמ לסנינו ע3ו*ר סגרי ר6וי0. עמנסלכסן
 סעענ0 עפ" b'xD ער4 כי 1DDIS, עכלעמ כעקם סוס סגל נמסו' לו *ין 631עמ 3י710י(.כורע

 תעני 6ני , לכסן סל0 לנתיכם עי84מ טיעול עכשפ D'D מעט 7ענו6ר יסלק ע8ז ל'נלטרע83ס
 ססו6 מדעתו ילעטו ל6 ז0 נסורס, כיי נו טי60 חסנו עע"ס כי עדנריו, כן מנאר רופסבינני
 נס סתכו. עעלס כסיכת סיעוכ סייקו  7לננן יולך זס ססיינף "לר( נלפת סס מממיל כיער4'א,
 ליסט סל*וי דגל יסיס י(מוכר4 מען ענ"ס נלעס נ'( ס"* ענכוריס )מס גסנהו 7עכע83סעאס

 סעיסס ען תרועס %פריס ונרפא ונ"ע סס SIDnc סרע3יס ססרי לדעתי, גר6ס  וי 6יןעתני4,
 0פליס Db" עמא סיעול ל" 6ץ זו ולמסית מלועס מליעו סלס עכיקותיכס D'Db9 סאעללכילן

 עיגריו עט6ל כקעולרן. טפילו זו, ולמטיס לכ0ןי לספלים כמ3 סג0 סעיק0י 6מ פערכססצרס
 כל ומגס כשיניי. כדי 13 *ין וישי וזס כסעוכיי, 6פי' סי6 לכסן סעסכים  וו סל*סימ סיסע633ך
 gD1~DD' חלמי עתרועמ הליף 087 3( ע" )עגתומ לס"י חצן לייטב כדי סו6 גתטו' ססצנינו
 סילוק סע5י5 לכן עיל3נןי לק *יכו חלס מיעולי דס6 ע76, תעוס ס0ו6 עע9מ 6' טסו*סס
 , פוער כוכל 7נל6"0 לזסי %רך *ין 6עגס ע0"מ. סיעורם 3עי לכסן סל0 גתיגת ידי nb5STסג"ל

 7כל*'ס לזס, נורך *ין *עגם עסיס. סיעול* סטי נסכו מכעיס 607 פסי Db ער6ס 3ס'כע"ס
 עזה ופסוס תחגו ונדכתינ סיעורך ס6י נמגו סכעיס 07* טס, bb עכיס 3פ' (D~D י לוערנוכל
 עקום עכל כך, כל גרור פיכו מירשך 7סך ו6ף ע"ס. ע7"וריימ6י כעו סוי כן 06 גתיכס כדי6ין
 נסוס 6סתוגיס ל6 נמלעו67 ונס ר6סוניס. ונ7ולי רם"י 3ין פלוגם* DD'DSO ירכי לעיעל לןניסף
 כתינס ייי לעימק olpn עכל גכ'ס' 7י עטנל סעיפם ילעפעל qb7 , סייוט6 סך ל6סעעינןיוכמ6
 זים דתכן 067* כלל, טיעור* 3עי 7ל6 ירוטלוני עמלעוי לסייס יט ולכשוריי סיעור*. געילכרכן
 ומס י נר'ט( )ע"ס תרועס מניכן ל6 לעס נירוטלעי קעקסו טיעול, למס סטין זנליס 6לוס6ס
 סכי 7יכ6 נתרועס נט ע"כ כן ob ממגו, ניס ע7כתי3 נתיני( נכיי עס'א סיעור לחלט 7יט6יום6
 67ערינן 60 כן 6ס י 7'( י9מ )37ריס לו תתן וגר  מנכך ל*סימ כתיגם כן נס כתיב  ינבליסירו,
 געי לכסן כתיניי לעב"ם D~pn עכל י עעכלס ל6פקיעס כדי סיינו סכרי, כל סוטרם "סמסטיי

 , פיכחת כעס ל*טכוסי סס ועכס ; תרועש מגינן bS לעס נילוטלעי 1Dpn ע6י כן obסיעוי6
bo



פ 18מומר
 3ע" זל6 עוכפ כן 05 לכיפן* נמינס חורי מיעבץ געי מלועס י63עמ 584, יאירה מום"%

 כוי ט פי60 %" וכחולין טס נספרי 13 7לסו לו סמן יוסך לכסן. ננמיני( Sb qbסיעוכ6
 ול5 6 ל( ל'ס )מנס עליו 6עיו מלועס נענץ וגס קלל גיחן פסתכל סגו לקפיר לעניןעתני(
 נמאסי בסון שתרוסס פסחככ דעעס וילעס bnS1v. י"ס 6' כ' נסין ו3מו01' במום' עשפלחיכו.
 בטיפ )עונת נירומלעי hbn נמיכסי כדי פיעור כעס ענייסו ל6וכוסי עקל6ות לשמינומיסו

 nDb 6חי י3סולס עקרת 16 י(פע.ס, עסועל ס6פיי פסיס ייסזק6ל עקרob 6 עץ( ימלועומסכי
 3'( קלא )סיין ייזם גסלעוי6 7עקסו עעס נס נ'(. ק5" )סולין ונרם'" ע"פ ה(סעסחלען

 0*גו 03' יי6וכיימ6 607 עסני ול6 אכלי, כל פוסימ 6ממ סעיד סעו6ל יתכער 3נ0'י5ולייפ6
 , ינף3ל6 6יסור6 עג" לסלוד טייפ י(ככי גל שסרס 6חמ ימסי( וס6 י לכסן כמיכס ייי DMSכוץ-
 זים 3על על 3קופיסו יערל 3ססונס סססעורר ועי( כיתן. לכמינמ qb עס"מ כלל טיעון. ימיןשש
 פימס39 לכרי ייוצ פיעול סטין כיון עטי 6' נסיכי( כיי לספל נמרחי ס"ך ספין חמ2נכענן

 פיעול 13 פיסים ילענין כור ע06 פל ככי 16 ק3 סל כרי ob כמ סלק נפעל כבי 531קוכמלועס
 סככי ק' פיעור וכי 3וס, רעמו לקוף יר7מי bS עכף7. טהירת עם לסי כרי כל 5,על 5יןנטינס
 ח1ק פקוס יכל , קער ריעש עסעסס ע'א 16 כשז עסיעור יוסל סרבי( יסים ל5 ק"ןהיומס
 סוב6(: עג" ל3ס עכאמ פי61 עכרי ס' סיעור עכנהכ כמיכס, כיי זו% פיעהמש לסךדקכו
 עמס עטך כל קאם מל5 טעי ירפס זס עקרך לסון עפמט המצות. נל את תעוש חמש)כב(
 ונפנ, ז0 על הנענין י(תעורר וכנר כרם, ויונס על ויפ עעפס נס סיפ לנס %9ת עלנפפנר bb* קרנן מיוד 6ין ערהל י(עקוגל ולפי קרנןי לסניך סייג עלעסוסס ע1(ן ~DDb ופננפ3מורי(
 נפוגג עמס סל6 עי על קללן סיוע פיס לועל מפסע נעלי 03 ויטעו י 3עטעעס אמורס זוסלמס
 מעפו S)h ס' פקס ע0 מעסו ול6 ממסגו יעעו 36ל , וכף רוס 37רי וינריסס 4נמא, פלוסעס

 3ל6 סעניעוס כי לעמוסי סל6 ממכס ססז0יר 3עס נחומיו מעפו ול5 מסטנו יער 15 'ספתו
 חתרי n)SS מסע וכי סכמונ וסיעור סי ע5ומ עכל בפגגס bDDD כי מע"פ עמס, יקלטוסעסס
 מטס עי( כל %לו 3סל כגל זולסו 63ל01 סוווגה כי , ס' ע5ופ עכל זבל מעסו ול5 נקריסמלסיס
 יחסיות וכל YDen1 ירקמו זונמו עלוס יפ ~Db לא, נע5ומ נין עס0 נעטמ טן סנכנז,ססס
 למנכו י(כל'6(, סלן בישו וסמליו יומלי נבתור לפהו לעו"ס י נקבול דנתו ע"כ כלוס. היכונסס
 מינשע וכן טוני טוס 74( )מסקס יו3 כל ימסרו ל6 ט הורסי כעו %וס סוס סעדתם כלפ"
 סיטו עיומנ סעקר6 לסת 6ין ס5לס סי3כיס נכל מכס ספלון; פקויי6 עכל סי6 מעכ7וןול6
 סורחתו כל עלס כי ייענו לי נכ06 לכן עפמעי, קר6 לסוי o1SISb ינענהמ לנומיפ לעסלסי
 DWn~o וכעקורן טכלל על 06 ירכיסי סני על חס נעין, שנכעיס ספלייס סינכיס מקף61ר
 עמסלק גלמי וייעכךנן סכלן על 06 עפם, 6פל כל 6מ מלסל וירט כעו ן סחלקיס  שוו  6ח7כל
 יק ע7ס בפס כקרפ ע0ס 6מי כל 6ין סיס עדיין גקר6יס עטיה כל ג6ער. מעו יאכעיט,%
 6פלמ עיינם פי זו אינס יסכון י0% סי5, בכל 5רן חסרון ס'( (nbp וחתי( 1 סעסכי(כלל
 ומיכנס פלעי0, 3כל עוב סיומר 5י על )נסהרמ מסיס לqb Db 6 ססגסנסי נכ!ללמ רקמלוי
 כעו ~tsntk לשט שכמל כלל עלמ עונן כפי כל  עלמ יתנפל יזכר( סלקים, 3כל סערת יכלעטקס
 ירכי כל 6ת עליסן ונמנח מ' %ניס מלסם נעיץ פינסייסען(י 6ללער )6ינ3ענריף יופיסלילם

% ו נמוכי( סנ6ערומ דומצא כ4 למון ימנ6ר ס6לס זרכיס וטוסיר(תויס(,  nss) Dh3p1 על 
 סיסמי , לני nl~wa וק%3מ כללס על 06 )יע7ע(ן י4ע5וס ען DDb כל על סעממסעכששחם
 י י()נ%מ כל כלל סו6 עשDpa 6 סעיס עלכומ סקנלמ ומסכי י )6ינ3עגריף( מרסיסן עלעממסע
psסי' זו )פרכס כנחמרי סע5ומי כל 3פס. כקרצו (vgp פ0ממ זו ס' ע5ומ כל 6מ חכרסס 

 פכפמ 6ל6 עו65 6פר( 6ין b"D 13( ועיעע סעיס עלכח2 3ס סיס מבטס 6*זסי ויוטס 65סולע,
 כל 6מ עסו יבאס, סע5ו0 כל 6מ מסערון מעול ר6ס( קדר )ריס רניי במדרס ותטוופעע;
 , ס3מורה4 סע5ומ כל ככני פקולס פסא מנס זו 6עמ רננן , פעפ קכי6מ זו 6י 6'1 סאמסעטס

 פענחו סלqb 6 הצם עלס; הסורס בכל סמל כשלו 3פרר(סי6 סכם סונסלל כל נצלעתכמפעליכן

 )י10ו( מוכי( 6ער0 ז6מ נכל , רז"ל לדעמ לך יסים ול5 שנכי כ'ש סנגורי( עפי סנףזוסגעעעי
 וי4מכסקךמ לעיס עלכומ עול קנלמ lwcs 6ל0 7נרח2 פסי כי , ס6לס סדככיס כל 6מ שלסבםהיגר
 )6ינבע2כיף ס37כיס כלל יקל ס7נריס כל סכסוכי קרשן ויפויס, וסע5חם m~nc כלל סירסעש6

 סדנריס כל 6מ שלסיס וייבל שוער לני פ"נ( מילקי כפ6 )מרפס נספרי ועירן וויכ'עפ(,%לעל
 כ"ט( )דס"6 ע6פ'ע נס ימסור זס ונדלך מעעפ. זו ממיס שהייים 7נכ 5סמ ושוער , ל6עכ541לס
 ונמיקון סי ל כשב פיקת במק" (b31Db ו63רע6 נפעא לרפיי  ימתועו Hbn במשש כלכי

 שמהסייס י(צרעיס כל כי מרסנו, כל m~nw סו6 וישכלל סולל, על כל עלמ *63ל י( מץ יףע"
פון



 סךבמףבר20
 זס מלק 3זס זס ו6גודיט 5רוריס סם מנסעי סנעולס ס3רו6יס עסרטי פלס כל ופנס סכלן,תון

 חכעים 3סי סנקכ4 ' ס6מדומ גמכלית סלם 6ח7 ע5ס סם יחג סכלם עי WW(1 6חל נמלקעקוסר
 וסרם טרם, ים יימס 6מד לכל  סעליוניס,  כמוס סלטי כל י4רוחגי געולס וכן סגיי5ס,סלסלת
 טכולס עד 3"ס לוי 6ומיומ על 'מעליון ונפקור ועססלטליס מלויס וכולס גבוס פעל ננוסלסרט
 נסעים כל כי ו16נר ס5ור( על  ונ5נת כ',1 ל"נ ממ6 כי 3ס' )עב"ם מסלסלת כמלקי ו6נודיס~וריס
 יסד וכולס *חדומס, סו6 כלותר סלמס כל ימ' סו6 וסנטרן ס3סעיס סגנר6יס מליי כל31*רן
 וסף סע5"סי ומא י4עקוג3יס לכל סר6טוגס סקנס ימ' וסו* ס6מיומ, נתכלימ 7Db ע5ססס
 )מסייס סכעקר6 סמני כל עלת ועזת 1DSSb) )6יגנענריף כל 3סס יתומר לכן סנ6%וס, כלל*"כ
 קלים חרועס )עעכ7לסנ"י סגע65יס כל כלל ססו6 ס' סקו7י כל כלוער יסלתי, כל .סגך7י כלקי"ט(
 )3סעלומך יסכיל ערני כל בכור וכן ע"ד( )יחזקאל כל תלועת וכל כל ככורי כל ר6מיח וכןנ'(
 כלל מל ?1s1 יקר* ס*לס ספקות כל *מ גס פעתה D'b, עלת סס למוסיף יולך ויין פיז(ט'

 על לק סעיומ, ען 6מת כל על פתמטט ושיננו י שערפטליכטוכנען( *ללער )6יגנענריף סילםסונ5ומ
 מלס כי לן, קסיbS 6 קר6 ד6ער 1DDn ול* ועלום ע"פ ססו6 סע5ומ כל סל וסיפורמתקונן
 olaib חעס וכתו קייעס, ר"ל עמס *ממר עליכי פיער 6ת סדנל, קיום על נ"כ סור*מועמס
 עגיעת 5מר 3עקוס סמולם וקלאס לוו"י(י )יטעים ע5ס לעסומ וכן וקיומי prn דפירסא מרקיע6מ

 ול* תעמו ול* כשן וכן ססניעי, יוס ע5ומ לקיים דם" 0טנמ יום 6ת לעסומ עסיס, נמסססעולס
 נתנשיי מנס נך, יסים ול6 %כי ססי6 ס' 5מ7ומ טסית מכללית סע5וס על מעגלו כלועלמקייעוי
nSJpמיען וו )מרטם נשפרי וע65מי יעליס; מופעת ננסי עכוכו על סעקר5 למון ניימונ רז"ל 
 בע"ז כ6ן סימור כל 6ף עדנר 3ע'ז לסלן ס5עול כל עם כל, לקלן ואמל כל כ6ן נשתלקי"*(
 כל 6מ %ס" וייער ס37רומ, עסרמ נמתיממ סקטור כל עלס עס סי6 וי גזים  ליעתי YD.עינר,

 עא, 1?61 ס6לס סד3ליס כלל פילוטו ע"כ לסלן פט וטי' דלעיל, נספרי לני וכענברסזנריס,
qbסכלליומי כל תלם סירם כ6ן tD"W11 וכזרע on~h 'סקל לך ל"מ סייגו לסלן, ס*עור כל פי 
 מיונ כלטון "על ול6 םלילס 11DSS ע"6 *יגזול סתתות דסו5י6 וס6 טפס. נזם וקין מעוכם.כל
 עיקר 3כפילמ סעוניס , ע"6 עיני סני לכלול סר5ס לסי כ"ל 6חריס" *לסיס לענוד תמנו"וכי

 סמיתוף עבודם נס נכלל ונזם מעים. תלכומ קנלת ע5וח יקיים סל6 ר"ל ס%ימ" כל 6תתעסו ול* ממנו "וכי טלילס למסון נחל לכן 71"*, סעיס OD סעסמף נסימוף וסעו73ס י י~שלסומי
 ע5ומ כל כ% סו6 מעיס וולכומ עול וק3למ מומס. עלכומ עול פורק עס6ע5עייס *' 3כגוימגי

 מקיים WS כלופר סע5ומי (SS ר"ל סע5ות" כל 6ת 1bDn ול6 תסגו "וכי 6ער זס SD1סמורים
 ס' %כי סי3רומ עעמלמ סר*סון 37ור סו6 סכוללמ וסע5וס סע5ומ. ס6ל כל מכוללת *מסוננוס
 ק3למ 01ייגו י סולסל לעדו סו6 עע5ריס ססעי*ו 3"ס מסוי' כללי גדרך נו מסעכוון וגו'5לסי'
 עילל 5ינגו יואח "נכי וס לנול וסניי סשע5עייס. ען *חל כח טיתוף סוס עלתי עלינועלכומו
 גדולות, סלכומ 3על ר"מ סגנון לדעת סע5ומענין

 *נכי דיול ל7עתס כי ולי"6י סר36"ע וכ"י
 ול* bS lbh סטינו onh סע37ר סו6 עי לסו7יעס וס*וסרומ סעיוס לכל סקנסס 6ל6 *'גנוס"6
q1D5'ענין ולמל" סעידת. כל 6ת עלייתו סע5יס סו5 510 ונכסיו נענעו לניו ליס סז5 ל 
 כך *חר *ענס 1371ל. סודעס 73לך לק 5תי דלך 3תמלס 63 ל6 עלינו ימ' עלכומו עעקנלת
 ליסנ6 מרי כ5ן 16נר לכן , "חי ס' ס"6 ימליל סעע בעו נמורס פעעיס כעס עלי' נסנ5טוכו
 , סע5ומ כל סכוללמ *ממ עלוס יקייס ל6 ס3סוגג תעקל* ופעם 5וס", 5סר יגל, "*סי ולווי,יצור
 עזנורו מחלם *עינו 63 טחיונו ית', עלכותו ק3למ נענין הנכלל סנדול סעגין יקנל סל6וסייגו
 3עעעי נמועניימ'

 מענין לסוייע קר* דקפי וס* עווי. ע5ד נו ססמיינגו וגס נצ"מ, סנורך
 ססימוף,  עווית כי , סכני ODD נ"ל ס5וויי לנד 7נורו ע75 יזליגו 53 לאו ימ' עלכומוקנלמ
obסל כנודו טזסו פדפס רס 3"ס סיווגים ידון פרסום *"ע לסניי סעו3ד דפס יין Sb l~'SD  
 , מחויריי סכרעס ססכל נמססט 6ין 3ערועיסי ית' לפניו ספספמיס סרוס 5ג6י 6ת ולפשללסנס
 יעסי14 טל* 6ף 3טימוף qb ס6ע5עיש ען לזולם יע173 וסל* פרוס 5נ6י פפסלמ ממתיעעדו סל* 5וס 6ליסס ס"ס, סגפל6ות למס וסעסס עע5ריס ססויי6ס Sb9D'S שהרה ימ' blk~Dלולי
 עמי לך יסיס ול5 *נכי לרומינו יפרו סתמיעי נירום נל"ן *ער י זס ועטעס ית'. לכלויוכ"6

 סג3ולס עמי סכסעעס סו5לככו סעטמ 6לו פסתי מסמך מומט סו* סססכל מעסני סעעטסיסג3ולס
 ססו6 י ימ' עלכוסו קפלם נענין כקן , ע"ס זו ולאגס י כרע3"ס( יל6 ת6ד סנכוניס ישליו)יעו'ם
 סעעפד. 3מרנעס עליו יגורו געכ סיס עליו 50ווי סעלנד למודיע ~q'D1k י עע"* מגעולסססך
 כנו6כס עוסגותיכס, 6רן *ל תגעו כי 3סן סנ*ער וחלם גרטיס פ' *חר ג6וורס יילן סיססוסנס
 נחוו ס7ל גל וכענין 3*לןי *ל6 גן גס גו0גס *יט b"D 7חגגמ לפעום עקום וסיס סולקי6ל

לשרן



כא סובמדבר
 וסלמס" לוס 6מר סיום "תן לפתר קר5 0וחיף לכן י 0טעיומ תן וכיסוס עלוס לו נ6ין יותםלשק
 ניחול נ"ל כן סזעכש. תן ונותן ס*ר5וס זון נחלן נס מגדל rb~l זו ~וmwnr, 0 עללפורחם
 סר*ויים 1Db1 פנעיס מל סגיי 0נ"ד טס הערה. מעיני )כר( 60לס: י4תקר6ומ למון ויסורכסל

 תקנס מת n3DW יתכנס, פ"ס ססי6 5ניוניס ע~קמ עניים 11DD כע"ס תעיני עתולסור06.
 לעס סטורו סול*תס תסגמ כלוער י סעיס עיני תיגוזלרקמי

~WbS 
 לכרוע 6מס פומריס עד"ת

 על ינתכו ולוס כיס ססורו תיתיס מסיו סעס עמס מסורו ז0 ויגר ורגלים. יייס פנווט 3ל5לע"ז
 כלתשר לסגגס WS"1 3"י. טור*ס לסננה טינר 5מ עסס סעס כלואר לסנגרי נעמס וזריםסור6מס'

 DS' סעס תן 70נר נעס0 מנגסי לם3מ כלו' , כ59( ס"ט )ירעים סטרן רעטס כפלס עקול י לקולםנקו
 י ז0 נדגר מ"י עוד ים *הנס סול6מס. על קתכו וסעס , זס ד3ל עסיימ סימל oi~s וימולו סנ'ימסננו
 ום6ין 30"י סטעס ייעו וסקסל נסור6חס, מונגש סנ"ד 0יו ob כי סעוסיס, DW סגו:ס גסם~ין
 3טגגס, נ"כ 0יו טעוסש ססעס כ"6 קרנן, חיוג כ6ן *ין עסו כן סי SD ו6ף עסס' לקבלרשי
 סמלתוד נסתיומ סע3ו6ר blpn,1 'DS למון ניטור כ"ס נסגנס. סעס לכל כי כך 5סר onb ז0ועל
 ל6 י6ס כנ*וגקלסי לסלו וליל ט"מ ט0ו5 נר05 כסלו לסגגס תלם תמוסמס והיניע סוליוס.מם
 , זלם ענתס יקיוקי *ת ל0ו5י* תחפרי 6ימ6 בשננה. בחמאה )כח( : גסור*תס 3'ז lla~D יחסרכן

 ספקול סנינו יוריי סוס ממסורסי עפ"י גח0 וס0"6 נסנו"ל סי(מל'מ נמט6סי תלם על נמסמסיחוי
 נעסיקי וסע* 03ן06 3ק8ח 0מ"* רבוי 0י0 ד6לשכ כרפסי על כממ"מ לכנוי י0סא5 סקלעימן
 ו0ס"6 יותמי '3"ט*ו *ים ים16, מעמס כתו מט6, סל 7נל סם 0א 0נס ניצוע ססחיעזעכמיו
 פל יורם סטקטמ ססס"6 עזרמס, ימועס0י כעו ולמוקוי ס37ר ל0נ7יל נסתום סגוחפמ סי06נס0
 ס3פרמס 03 עוגם וכווו יוסףי לרמם ושמס tgg, ל"ג סנרכם וז*מ )כתנו*ר ו0עזרסי סיסועסחרק
 6ל6 *עו מטסם קרנן סחיונ ולסורות זיעזע( וויכטיגע )6יינע מתור bUDJ 3םט6סי ויעסזו(

uDn)פנינו ו0ענסקי סתגסף כגון ע" 7קיוקי 6ל6 סבינו נעם 3ססננ פסולי* י ע"ז סל כנוסו 
 גסגג0 ס3סינם י4טפח6 01נ0 חט*ס. נטנגמו מיינ סבינו ס', נסגסדרין (ctSDn bwb1, נל55ל6
 תוקנר, תקפל סו6 נסגגס נחספס ימינומ יולס ז0 0טוגנמי ס3מיגס שמניל ען יוכל עסקיקסו6

 רק סריגו י63ר סתוקגר ונאלתר סי' לסגי ססונגמ שפס על סכ0ן וכפל 0תקכ6 למוןומעול
 תמנע 5חת על נענרו עיתיי חייג 0י0 גירותו 7קו7ס DS' אחת. תורה פכם( מעול: מט36מגנמ
 מסרגו נכרי 16 מוסג גר 6'( ט' )תכומ רס"י כע"פ עימתן, סי6 זו 67זר4רמן נסוגני 5ף 3"נתלות
 *ממגי יכסנמנייר ללעדגו קר6 6מ" לכן , ססר*ס לריכין גם גני סיין נסוננ ויפילונסרנין
 ססנג י3"ג ת)נלכיס( )פ"י סרו31"ס ולדעמ קרכן. רק סגגמו על למיין דל6 כינור*ל ונדון7ינ"
 70נר סעסס מגדע בריך olpn תכל למיי13 3עי bS 07מר06 7נ0י , עכלוס פסול עע5ומיו63מת
 טגגמו, על קלדן עליפ חייג 37נילומו ללת7גו יידל קך5 *מי 3עכומ. סס ריסס"* נח7וס"סרענ"ן וכ"י גלחתי( )ע"ס פסול מוגג כסוי עוכימין ob 1'DDD 35ל תעסיו, תמוך סמוכת וגכווג30עזי7
 )רו31',ם נסרג וענד בקורס לע"ג ידע סל6 גח 37ן עומר, 63ועל דקר* מנגס לפרס ים נתי6י
 %'3 )סנמ חט5מ רק סייג *ינו 3חוכ0 ע"נ טלין כקרר סככליס( גין )סכמגייר וסגר כי63(סס
 )פנ70לין ועיין לל63. עומל ונתועל גע"6 ליס ועוקת" מייג המכוין 3לUD 6 עלים נסירג'

b~p)'3 נמסרי וסכיי - לנזורי( וצימר ג5וער ר63 לס וחוקי עעסס נסגגס 3*ליליס תסוס כסן 
 ולגסי" ליחיי לכס, יטיס 6חמ מחוס *ערהכ6ן

 פמיי3ין ע5ומ 76037 גב על qb מ" ולתפוח,
 סעירס, 16 כמנס תניי ססימי7 כקרנכם, מלוקין ססלסס 5לו , מטו"מ סגנמן ועל כלם זמונןעל

 ל0ני6 מויס כלס ע"ג נסגגס עקוס עכל ויקריי 3פי כע3ו6ל סרי סתסומ ומכסן טעיר,וסנסי6
 לקלדן כלס ססומוו לכס, יסיס *מס מורס כמן *ער זס על 5'( ע' סוריומ )עאן a'tDסעירמ
 תלם  כן דרס לחודי ליורת סגר לססווס רק קריי  5סי 7ל6 נועל לרנומיגו לסו גיס* 7ל6ז0.
 קר6 ופ7מגי 3מוככס( )ל* כמוכס כגרים6 נגקמר למס ל)ניכמנ ליס  ייני יו ,  לגיורי שיותרלכס

- וסגר. 50זלח תלני 6חליגי גס לסמוומ ישמי יורס ז0 ננוכם' לכס ht'pJ אתר דריס6עכחחר  

 ומבריס ע"ג על גשסוו יסרבל 73ין פסייך גיער לתם יסר6לי רנני ס6זרפ נגזפרי. עויוגיסי
 מלולס סגגמ על עני5יס טנליס 6ף גלולים סגנם על סתני6 ליסר6ל  ob 1mnS ע"נ עלנשעוו
Se~פ3י6 ימלמל 3ש:9י ר.אזזרם SD וסד3ריס ע"כ. גלוליס, סגגס על ע3י5 סגר ובין גלוליס סגגמ 

 לערק כדי טסן וגסרעין בירות קורס ג"ג עלום ז' קייטו סל6 עמכי עליתן 63ין וישוריןעעוכין גז0" גריס עם DW(' ע"ח( )יגתומ כפע7 5מ" 7כזפרי וגיל ספוכו. לסריגו תמורס 7תקר6תעוסיס
 גן י"ס גי ע'* סנסדרין )עמונף עקויס 93DD עוג על מפיס סייגי 5יחגסו נסגר 6לע6חונמסי
 ~סו מפמייגין )כתו גירומו קוים ננלוליס סננמו על עכסיו סיני*  סיעם על עולס וסיסנח(
 5תי זס , סו5 קרן חיוך 3ל 0סמ5 עתיד 57י גיכוסו( קודם יטרלל כפסיג גירוין 6חלייתם
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פפ. שןבמשבר

 6ז eb9mt, סיוכ 6סל עעקוס  יויעש סיט כגל ob ימכט 6לס 7נכי0ם 86ש עקמם.טייס
 6ענס י ס0תל6ס 9Db נס תלקופם בנח סל6 ל6סעעינן 6ת* זקכש יתוכן כי שעלי יכאיסס8ט
 ' עמס עקפם %ש Obh~o יסעע6ל 37"ל תג* עסות לסתל6ט עכץ נגשני4ירין 0כ4 ז6"ייכןלעס
 פונפ' ל6סעעיק % ~bnS 3יס, נמקם עיניכן סניעמי bS יליף, קך6 עמך 'שהרמס סיוג7עיקכ
'BPWייעטס סל8 סתל6ס מענם יפוייס פל סקמימס עלסניס י4הנומם מל6 גנכם ואך דפי 
 0פו65ים ע3ת פירמו ל6 יקכ6, ליסג6 עי6יקשל לטתיכוי ניעת טל לכן סייג. ל6 ואל עסיסעין
PDSסכל ספגת לרע שלסוסו לק לעסו, 6ת וע65ס כעג י ערע5פען( )5יפעןי ולניטי יגב סמנת 

 סתל6ס כמו ווועלפ6סכען( )יקיכע55ען, סעופו עקש נס 8ש6 לצעון ים ונס עעוס;, פכ6מ וסלרי י תע65 קלוס 9pDe י מכעס 6% 6יס מהכי , ע65י0ו ל6 פף כוי ערקל4כען( ,)נפגיי5ין
 בייל ושכעט "( )ירסיס י16% לעען לריס היגלעי עעי, Db י6% 6מכ גכע0 ששמטי6פכ

 התצפו אפוי סתו65יס פלס לנותשו פי' ס6לס סה%מ הפתי סכיי סוניר1ן. שיטיתדקנלת
 מסעיף גענכיי5ליך( נפעכפעפעכיע Db7 6יפס )ע%עען יקאו *פכ מעוכם ושנאושסמירתן
 (own נס פפ65טס רטתיט, סוכמם עשו 0פי6יס פפתלמ תדק סתל6ס. החייכו פיתיי 3WDסגת
 וי4על06, נעייס ~bbn ד( כץ 6% )כי ,נסם גונב 6ימ ים% כי גקסלי הפכו כי וסי נזרך6סל
 כ"כ )סס סוכם *ימ ימשו כי נקעלי, 6עט גנן מס. לסא נס חמניס tnWD יעץ כ3הן

 נעמיס., 6ל6 %חי4 6ין ונע19Wb 65 ניסוי וגע65 אשו D'h הוננ עשו גתסלמ6 הע h)wtonns כף"
 Sb סט65ש %סו ויקכיט יי סיס כי לנערי תיועל ספני אתו עלת סספע ולירך עהוסחטכן
 סכטי עלת סו6 שממון 1D1b , 6מל טפה סמני 1D1h למלת ש לטתיט לילך oxoh הר,ערס
 שש( )ימעיס ואא תקצן סעיכהי קדם, עלנטת אמס עענין מא ספני ומותו )ריסן(לגסתכ
 י44סיוווסנהץ

~nbS 
 סיננע( ד6 שעתמגיעי )שם לעתיי סנ6 זנל ניצתי ענין ~onw )מס(

 תגאת סלסע עובם על ותעל משלס, סכעת עי'י סמתנסג על סנ6 מסכל על נ'( )עפל.תטפיס עדכונו 6עי ויטמע, כקיק על לט6 י4עעות7יס טעונם ועל 0סככ על ט06 למון יפפמוהכתוניס
 לו מיןזיעו ס%סש 6הצ, סמו%ש וכעס , סמכי קומו למק א אענין י'א( נסס שנעמסתיו

 )די6 י4עסונר ען ע5יס קמיפמ ייי על סגת י4פס1 על לג6 סעעות7 סעונמ 6ת לזעתוסמינהצ
Dt~bעלת סגהיף היו אום על5ןלנ( יען ע6כסען נענכ"י:ליך tlmb כעו י סל כעלת סור6מו 
 6' )נכ6מית 6כן וסיחו תיסי לעעיט הע , געול פל ומול SD גן ססעעס כעולי ננו יסירגט
 תגךסם פל 6ות עמסי עקומם 6הע ק מס, כתט6כ %ן, פל וסח תיס, סל ושעין סעעסכשי(
 אס -  י4*ל65נכייםעכס(. חךגך עלס-*לג )זען לג6. סתעות7 מקךמס פל עפם ועפתושש,
 כסב ול6 6ח2וי olb51% נלסון עכסו ושויעת טר4מל06 ענין לסו5י6 שנהוג ימשל לפריהם6ל
 סנני עה לכ% ז0 בלסת י4כמונ סג6 נשל פקוסס, עוכם לו י4פוייעיס נמכ, סיאלנלסע
 י4תר06 לקגל י4מפוייכ בכיך כי ן לסול סעונס וסולעת ני4תר6ס יי יל6 נשד' עימת לפמויימסככמי
 , עקנסירין( י"ג וכלתנשס עש6  )ככקגסיכין העימס עלתו ויתיל עומס %י כן עכת פל ו6תכזון
 י64נסיס לע יחוסו תלפע לפ"ז יגודל מומו עלס מומו, סעו65יס נלפת כן גס נכלל זסועכץ
DSD")מעעעס י'ו( "ג )נ6 ייך על ל6ה2 91לתס ורמיי סס, כעט*ל 6ות סמרסו נף0 ל"ד 
 5גי ותחק כפו סקיכרי, עיי ינכ 0וימ על נס יספם עו% ולמון )6יינרוילליגען( י4מר5ומילמון
 עגמו, לו סנתויע DD1pn qb לסיוע פמ%י4 וע65ו0ו סקרו לס9ז, %תו elbhn.1 וכעס עעותיתכ
 %ליס וירקו מי0כנ כיי מנת וסלל עעי 3תפמ עמויינין 6ין סוג עכגליס ,געעס0 לזוכולכטק סל* עלייתם מננול כיון יסל6ל 6ועליס פציו המכוין מפיס DDS  יסעקוספ 6ק62 ושעיכסויע
 nSDJ עעכס )אין קותי נססי גתלגועו ינשע 6על 06 וקלוג 6פי1( 7"ס ג' קלי' נ"נקשט
 5ל כשע עא נסלם עי , וימקש עא7ש מעליס כפס ניעת י4ר6יו2י יכגל י 1W1D מסי.סיחמש
 כתם סכרין געמסגת יתלגסו סדין עתיקת elp גי , הנ( נשד )ויקר* י עעיי ליעז 1הםוו; י )נעס"ו( ספכסס מזין מתוך b9p1 סעיהית נוטעיי פרש. 1א כ. )4ר( עעקווצו(: *סי%
 כל סמקן 6מל 6ך , טע0 70גר למין נספק שלו ס7נכ וע7?ין לסוגם, מניס וגיחם 4טממניס
 סיין למסוך ס6ופניס ס6ר עכל 6סי בוסן וסו5י6 סיענ, ויעיוכו סכלו נמלק וססיונ סעוו2למופגי
 סקיוס 5י7י ס6ר פכל 6סי 5י מלימת יציינו )ענעמיי7וגג(י מליסף לסון זס על ימול קץעל

 כי כמג,  פתל נקל עלס י4מרמים סלסמ נין נסנ7לו ורס87ל )רמשע(. וכשעור י4מיוינוססלילס
 ויקכ6ו וכן לו, יפסס תי4 פורפ ל6 כי , ס' מי על לידס לפלוס  כורע, סנלמי  ,!סהיע סו*כמירום
 *תרו תכ6ן תנין, סיס ל6 6סר סברן לעס י4כמונ מסמעומ סי1ייעו עמורס' כלק" סולתנקפר
 שלם ל6 ני ונעקוסמ י, גגנין לידס לפרוס  נשקלל פלסנו 5סר פל  ונתכונן מגעם. וסשחוכפ
 ול6 עימס מיינ סו6 06 ל6 המינוי 7גכ יו7עיס סיו ל6 סעקלל נענין כי וייתפס p'p'ננגין

נכמס



 פובמיכר28
 יסיט פס מטיטס 3סויעס טיוליעס י ס' עפ"י למס למלום 3עספל וכחוסו 01גס יועם, מימםנ*יז0
 ע0 כסלעית סולם ל6 כי פימסי 6קו ידעו ול6 פימס סחיינ סיו יולעיס סעקוסם S)hדינו,
 עווי זס 6ין ציצית. להם ועשו )לה( וסלפומס: ספעולס מחק על לסונומ ממיעל ו63 לו,יעמס
 , כשי( שי' י"ז סי' ונ6ו"ס נסוסקיס )כענו*ר 5י5ימ 13 לעמום כדי 3ג7 לקנות מיונ *ין 63פתכי

 לעסות לנוכס על כממעלס 6ל6 לווי סריגנו ט"ו( )לעיל לסי 006 ועסימס כעו נז0 סעכוון*מנס
 , ללנסו ויר05 ספמויינמ 3ג7 לידס כסי0י0 סכווגס לעית לסס ועסו כרן וכן ' רם"י( (D~D לס'6סס

 זו שוס חיוג ם*ין מי על qbt זיע שמיסוך וז"ל ; 5י5ימ נו טיעמו עי לסס שקורס זולניסם
 לו סים נפי 6ל6 עעק0 פיוס מיו3 סטין כעו כנפים, י' כחום D7bi לו כסים bib 0סה0מן
 סמיפט וען ע"כ. , עלי לחזור סר6וי ושערו מלנין 11 געטס מכעיס כן 0ז0ירו כן פי על qbנגז
 יאיעריס עעוס לסלול 5י5ית נו ויעסו כנפות עי' ננד על'פ מיעסו 5י5ימ לסס ועסו טכתנ רל'6על
 סלכם נגד ודנכיו עזם. העימי 3פטמ מיינ היכו כנפות 7' 3ת טלימ DIJSS סל6 יכעסטפס

 וסמנלווע סתרם ען %תו נסממלמ עדיין ס0ו6 ~עם על סונמ ללס"פ לין מס ציציתיסני7יגו:
 כעו סיטג, לר6ומ כדי נעקפת עין עקיפת על כן גס יורם עוס6ל ונלסון )סמריסליגג(,למון
 מעין סתנלות נם6ר bSD עד סעפעסיס *מ ממנומס ו0ייכו 3'( 0מיריס )מיל 0חרכיס פןעבין
 סל בימת מס כנע ומחתילות "05 ועלסון העקלת, לק יולעט סתנלות כעטן ס0ו6 נעקלת,6ך
 מסכל 0ר*ס נגונם סעונמ טק וסיעו ט0וכ, ז0נ 5ין ועסיס כעו 3גדיסי סל ו5י5ימ י כסוכם3נ7י

 ולהימס כפים )סוי6מ6יען( 003 לסתמכל 07ייכו 30גדיס  5י5ית וכן י )פוי36לעך( 13פחתכלין
 נליליפ ויקצתי  רסוס כולו, י(5עח כל י55 סכ3ל פי על "ף 5יז 'b~p *מד נפקוס ופנסהומו,
 סי על qb 5ין 11DS %ן ס*ונל וסטעס סר6סי ינן ס5וונחות שערות וסייגו ס'(' )יסזק6ללטסי
 7603 סים כפו הדולו %יסומו נבחינמ ועעמיומ עכיניס חלוקי מנסר נסעי DS 1'hD' נדל,טכנר
 סרת פעי6 כך 6סר ועגסיס, עלים 3על נעס0 כך 6מכ 5ין 510 ומפלס 5פח ס6י מכלהעמיס,
 סלמס, נמעל 6מי גס 6ין ספעפיומ ומנוי סעכיכיס 6לס ופכל ונופל, ופמוטם סירוסועומס
 יפול לכן ' מים 6יכומ סוס נו כוסף יין כעימומו, 3תמלמ מטיס כפו טרנט מגדל לממלססו6
 כאן *ין סוג 5ין איכותו סממלמ ופ6מל מדם, ענין 3ו נעסה סל5 5חר מפיד, לין ססעליו
 *ין ן אימת לידס ועטו ע"3( )נונסומ וז"ם , 6מר נסס גקר6 לציות 0מס עז0 נעתק סיסיםק03
 נפקוק ספלי ספו, זכר עי עכף יקסם ולכאורה ריסיי נמלית ויקמני וכס"ט qlD, *ל*5עימ
 ס5מימס ע"ס 5י5ית מסערות סגקר*ו סעכין 5ענס , כלל ענף סס כזכר ל5 עעגו רייסססני6
 ס5עמ otnnb טנכל וכפו DW5, מל ומסין סקנס ען ס5ועמיס סענטיס כענין 0ר*מ פןס5ועמומ

 ססערומ וסוג 5וממ נומו ס"ס מגס ~Dblk נסער כך 0עגפיס 5ופחיס סונ וממכו קומחגופו
 סלבס רעית מן ר5י0 סניפו לוס סעגמיס, 0ס וססערומ טפילן כסין 610 פ0ל6ס נעגון5ומסומ
 ופן שנעימי וכראם 5עמ מל נקכ0 "סג הא גריל סנה ען h5'D ם~ין י 0ננ7יסללעית
 וכמעלוס סופח כעכסי ולכאן לכאן וספממ5ליס 0נ73ליס 0חוטין 07ייגו q)D סונ סע* בריךסגייל
 6ל6 6100 נוען ם6ינו ס5פמ 5פיממ חמלת סר*ממס סור6ס לפי 5ין ס3לטון לפי 6ל6סראם;
 כ"6 כן כל גדול לשיות %יך ם6ין וסיעו עמסו 5ל5 ממת 5ין ונ"נ( ע"5 )ענחות כן גס "עלופסע,
 י יו65 6ל* 5י5ימ 6ין כן גס סס 6יס5 וכן ר6סוכ0; נסגחס 5ין b~p)D לניחומו נסמלמכ5עח
 י65 פן 5ין סגורת עפייך מונן סו6 כי כללי ר6יס סני6ו ל6 יו% 6ל5 5י5ימ סבין זסעל
 נפ5* וכגר ע37ר' י5י6ס על ר*סוניי 3סגחס מעורס 3ל73 סלטיי לק ע6 )וסלם עימסלמון
 ויפ65 פ"6י מחרי ספדקדקיס S~b סגקר6 כ65תי ל65מ סת03י ען 65 כמו יו"ד 3לי י65לסון
 )כתו3ומ כמוסי כ"מ גרקמ כמי ל"מ( )בר*םימ תעם סי6 כפו , ל"6 כחי ספדק7קיס סקרנו q"lb נליג"כ
 י נלנ7 עפ"י כק י% געלת סלם bD'1 מוכח crnn , כ"ח( מורש )עסגיי לגל" ענין סולת וגן יח"ו(
 סס נקרי*מ עונם כ3ר מעגין וז0 שעולסי לאויל ס5עמ ע"ת תמלת על 5ין סס ערגוונגזל
 ו0ל3ן ססתכלמ פלמד יחיד נלסון וסי' 6על לציצית. לכם והיה נלם( לכך: ל*י' 1"5"ללעיתן
 טכס פ5י5ימ פ68 )לפ3"ס "מם עלוס *ל6 מ5ומ עתי D)'b חגרו *מ עעכנ פסס 6ח7 סכין5על'י

 געתנ" )תגן 5ימומ ו6ל3ע סלפניגו(. כסמלי מ65מיו ול6 סס. r1D נעב7ל פו63 0קסלי עןוסוס
 , 60 ונכלן 3גע' יעלו 7ל5 3תי'ט ומעיל 6מת, מלוס ס5לנעמן זו 5מ זו פעכ3יס 7עגמומ(קס"ג

 ולכוהיי( ויתכן גמסניס. כקחת  ס5לבעתן יורש יחי7, בלסון "ומו ור"יתס ע57מל cr לסג( סילאונ"ל
 והיה : יחד סמ*מ7ימס על יורס וזס נמליי יו"ד מסלים סס 5י5ח 3פרסס ססווכר פעעיס ג' כל11

 qb ob ע"ז סלג כוונם 3נלמי כי rC93c1 לס5ל0 לכס ילו סחוטין ולנכס 7עתכס מגו נלופל לציצית.לכם
 63ממ מוע מקומר כפו ננמם' פניעי רוסס לעסומ מועלם 3ס יין לעית ננגדי 0יוס כלממעטסו
 סטיי מפן YDb יפכח ob סמימס מן 6ין עם, י3ר לעוכרת לו לעותו דעת כוון נליפ*5נעותיו

כליך



כנ שהבמדבר
 פצרת ט לו סיסי סמטת קטיומו נעם 06 לק לזכרון מועלם יימוט כקטירמ 6ין כי 4ג:רוי 4146הן
 )זעי(ען( נעלעל לכהי" מס ומהימס *ין אאו. וראותם : )לת"א( trnVW 7נרעל

 כא"
 לנ ומיפת לסעגמס

 י6( סי )מא נס ל05 61ני י פה( )ימעיט רוהט פי 6ין כווו י נעיון ומהמכלות סנונוגטת ס7נב,על
 , עעלקע6ל( )מיכעןי ולוידס היפן ענין המו וו1למ י נ%דעכקען( , נעטר6כטען ס6גען, 5כט)ערוושגען,

 כ'( כ"6 )וילה *וסו 7כר 6מל לפוער וכן *וסוי חסיך כלוס עי וכעו לחותי לכס ס7ס וס"פן
 0חיפן לנכס על ומכו ע% ססנוככו וכאל ל6"ס(. )עגם סמליעיי היפן *ומו פפלמ רנומיכולפכו
 למיפן ~aSbv סחוטים ימיו סונר 5יזס SD וקער ופירם קלסי סוסףס עשי נננ7יכס וכעפייוי61ומ
 תסיעו ס5עימ גנני גס~עטמכס נין ננגי ס5י5יומ נ0טלמ נין כלופר , ונו' כל 6מ חכרמסו*ומ.
 נפ5ומיו מיונו 6מ ס*דס 6מ למזכיר וקות מקיפן א נננ7 נמוכים ס6לס ס%)יומ לגי עלמעיי

 ססעטיס0 ממורס 0נטימס ונו' מזכרו לפען סרעיס. ופזפומיו סלנ מקוס ימל כעוב ולנליולמעומס,
 נכהים נמועל 0ע5ות פעמי סיעסו עד נגמם מזק קנין יעמס סמכרמ, מכווני( על 0נעא7233
 מחם ס5י5ית ננ7 כסטס6 גיוס 16 נליל0 כגון ס6לס ססייצכיס ל6ומ נלי מנס. 'צד קומי'וגלי
 ה'. מצות כל את חכרתם סע5ומ: פן SD'1 ספמויינ 6מ 0760 ויעמס יזכר ר(יחריכי,3ג7יו
 סכוכור כדי עינינו לנגד מפיר סטוק סעעיל נכנף וקיען *וס למום נוס י,תולס קומט סיינס0נס

 לסיום לו מקנוי עכרו סו* כי לסוס ענפו נפלגוס ס6יון סעוסס כירך סי עניי סיומינוממעי
 טיט סל חומס סמלפו7 ספ7פס מוחס, 7"ס נמומ' ע"נ( פ"נ 7' נעגמרמ )עיין לענוותונככע

 סיכם יסרבל על פעהיס טבעית כי למ5ימ , ענ7ות סיפן למס חומו כסקתיס לענה חומוסעוסיס
 פסקני לכו סמקנו בציצית. להתעטף . למון לנו ימנ6ל ופזס ע'ם. ן דפני* כנלה סקנססעניי

 סחין קטן נטלים ומפילו מ'י ס" נ6המ נ"י ססעיל כפו 63פמ, עייפם 5ריכס סחין qbסכלכוס
 לעס נוי עמיסגמ ס7עמ 6ין נזס סיפרו פס וכל 53י5ית, לסמעטף מנרכס טסם עייר עטוף,3ו
 DS' 6פכס עטימס, לסון % כקוי לסון 5עימ נפרסם נהורס סכתוג פפס ס3רכומ עמוקיסכו

 כי 5עימי נע5ומ ספכוון סיפמי סמכלימ 3ו לנחר ן פמעטף לסון מקנו ספכיפימ לכווג':ספנאל
 מז( )יסעי' מקער *מר כי ס0כנע0, על עטימי( לטוןפ5יכו

 ופפל 7כס 6ת סוכן ימ' טסו"
 כעטטמ ס6דס כסרוס ממירוסו יעטוף, פלסני רוס כי *וזל, גיכ6יס ולנ ספלים ).ומ לסמיומרוס
  ני(סעטף כפו נקערי ססרוי על נס  עיוף לסון  י(כתו3יס יסעסו ולכן ספי לס"י כונ"ס לסגיונכנע
 סגוף ק5מ עעויף כסלו נו כפופם העמו ככנפ סיי 53ערו ס%ס כי  קפ'3(ן )מסלים לוסיכ4

 ממקני נחלו ולוס ל0מרמ3, פקוס לו ם5ין TD וכסוף פמעטף כסלו סו6 גס נקרנו ורוחונקרתו,
 ח"0(, )משליס גר יעממו ועפקיס כפו סגוףי כקוי עכיגיס, סמי מכולל '.סמעטףן לסוןסנרכומ
 למני כענר נקרנו ~.oTb י(כגעמ ג'כ וכלל עגול*, יממפון ופיסרי* סמרגופו 3מנו'6סספכוקיס

 וכרעי' סירן. כל76ון
 פסיפנ"

9Wb כל חכרמס, *ומו וריסוס biwr 6737 6367 ר5ועס מעי 
 ססי6 נעינוי 7סעי מסו* b3rnDbS לי' גרס עתן פכל6, 6סמוי3 ערטעס *סתזינ פ*נוי,כמיל

 ס5י4ומ מוטי ידפס ע"ס. ועסימס, וכהין מייל 7י4 לפולמכ* מנין לעסוי לכון '!גרוס 7ס5ילכועס, סי 1hS ובי ודתי ועסימס חכלמס תומו וריימס וע"ד b3ltDbS, לי' גלם ר5ועס ססי*ל5יעסן
 ופל לסלקומי סיסויי3 5ת ספכס 13 סינתז יד ניח ססו6 נפקל  ספסו3רות לל5ועומ 3ג7ילי(סלוייס
 תתהיו. ולש פניו: על לו יפסו לעיתויו ירנפ  לסון,  e?) לפכסות רסוסינו  סזכירו ויכוונת
 )ל6ניע עיכיו סאו 6מל וכל לנ סלסול *מל סייס ירצוף סל6 וסטעס וממומי מק'ירס  פניןמתורו
 06 כאם וגו', המרי מלכו ול* *על פ7ל6 פדייק סייחי דנריסס ולולי 6וכקלק(, וע"ילסנ"ע
 (D~W נפעלסי ס5ימור עגין נ"כ סור6סו המרי 7פלמ זו, פלי5ס נכווכת *מסר לני, סלן' עיכיהמכי
 געעלס פ5ומר נעיגיו נחסנ סביל מסיי *גרפס על מנחו סכמו3 לך פגיך 5מל, 5יל ומגסרס"מ
 זס ונעגין לעולסי ננו 6מ לסעלומ יותר ל" נים* וס" ננו, ינמק 6ל נערך olrvb ע"נלעלום
 כלופל המלים ננ7יס ולגם וכן פזזך, נעיכגחו פ%חל ססו6 לעי כלופל *מלי ל"'ים 6ותסעממי
 כוי 3סס יפזם 6ל ללנו קורס 3י(ס סניסל נגריס כ"ג( )יופה והפרו נפעלת,פסומיס

 וסו6 לרנו,
 6מר להים וסיתם וי65ס וכן , )עכ"7ן וגריפות פמימומ פלסון , 5מר ו6ל 6חליסן הלסיג( עטןג"כ

 *מריו, 16 )ניכטסייל(, המוריו יקרם מנו ptrncl מרע פפכו מגרוע עמלק ככס )סשרעסייל(ימניו יקר* סנ7נר וספועיל סטוכ ממלק וכפו פכגיקס, וזס פנימו רסעס סוליה זס וכט"מלפחימומו,
 גלנ וסעזיק סלע וחלקי )סינטערטסייל(י 3' ס'3 סחנימ אמרי כפו פממלעיסי והמרי *מוריו)כי
 סרעיס סווזיקיס ינן לססונר וכדי ולספוד, לרבות סחט* לקרקור 3סס פסתפסיס 06 סו6ועין
 ונענומות גגחמתיס הומו מיחסיו שנזיק, רע נ76ס סעתכסגיס כווו 3סס לסמנסג סלחם בריך60לס
 כל 7חט*ס חרמוכי מכי סגך לבקור 5ריכיס ככס ולמזיק, לילך פגנולו nb5S TID גולמו סביןעד
 וסוג ספר6ס יפי נלנגו ולתעוד לר"ומ טנעס, כמי מפ7מס כמעולות ממסיס וסלם, מעיןילכו

מלויי



 מה %ברבר88
 0א סרוחמ פקסי ועל יעל, תרימו י54יס עלךולנרוע ירכיו ליורמית לכססי אפויסמראי
 6 וטה ונרי %נתן פי4 לחיכי כלמי כנקש 6יונ וכמל ל3ךי לעותל סגיכם אפל פלפ0סטייל
 האהיק יגרע נפ 6ת תסתיו . לכגום ימג3ל ל6 6מר ולצוי פיכיו לסרי פל ימ6פן ל6 6סרלהדס
 יסתם 06 לנמפו וקוי לו סוי , כפוקוס פזיקיס רנלי 6ת (9pbW יניס ול* ס6ל0י קרקליםפ3סגי
 על 0נס י סו1רס לי4ס מגגתן מנטל 6ת 3מפולמס לסרוק פקסלס חומס וימי פ6סרס 6מעירס
 עפ"ס עכעסעקקעלן( )ריכס מתחו 1ל6 סתורו. סזס?רין ס6לס 0מזיקיס קפר ויישל סע*סרסתימת
 DO)D ידיעות כמות ועעיכס, הננכס פחיתות תה לננכס חסלי ; ככען 6רן 6ת ויתורו DSD SDכשפ

Db7))כ%עסייליגע : 
 לו, 6פר סנקר6 ח סו5 פי 3ו פצאל 6ץ כי סשס סע6עכ לוי אשר את ה' ויררע )ה(%ז

 גקי4ליס סיו כי וסר6גשע לפל'ן ול'כ לוי', לפטית לו *סר 6ת ראי סוקיףלכן
 וקפל סי' נכ% וקרס , גנכולש מסם פססלימס סלהיס DSDD קנחת וננלל *סרן' קיחמנעכור
 י4ר36יע, כע"פ נכורים סיו סעדם גסייי ו6לoevsb 6, עושנן סנכוכס ססקיר נעלול וינילסדתן
 פסמלימס 16 ככור, כל לי כי כת"ס י0" לו סנכוריס 06 ס' סיו7יע לו 6מר 6ת ט ויוצעו6עכ
 ורך וקין קתוס, י4מקר6 6לס נכל ס% סממרסיס; ג37לי יעהין סלוייס, לי וסיו כישםיפוייס
 כל 6מ יוסף נוימת0 נתקן (t,.bw1 D"D רסנת פפגינו חפרימסרם מכמרי אלי מס מא S)b סעעסי מלת כ6ן 6סר עלת סחין גע לכן למרסי bSh לקמוסממורס

~Db 
 רעל, למעת . גירס

 כיעה . ויל* בפלס, פפס ל7גכיי4ס סעוכיס וסדקינו וסנויילז נמ"מ 6מל סו6 שלי פמלמפיגמלי
 3סס 6סל 16 וסורוק, נסיראק 9D'b 16 ותגודל נ0ו5ס בוסל סו* ססכמל7 ס6ועריס סלפוןנעלי

 סיקרון לקיסרם 7עלמין שיכון עשי( )נל6סימ נפכירס3"י יותל עגו*ליס וס37ריס יעים.ננ1זומ,
 כי נעסה כפו 9Db מלס לכיפול סזכיט וכיון חסרוני, כי נחסלי  יכמינ סוס על 6סר0עו73י
 סגכחךיס 06 געיניו, וספסונמ ייע6וסל 6ת ס, יופיע לו. 6סר 6ת ס' ויויע טעם יסי'המרוכי,

 עלת לתרנס ויגיע 6וכקלגש פיון זו ולכותים ס'; 3סס לסרת ר6וייס לסיום פסונחיס ריבויים16
 763 פסוס סעכ1ן ונזם נע%טפטען(, שר5יגליכען' )זיעע לו *סר 06 למרנס ורמוי דכסל;6סל
 ככתוב להן עמנס גחוך ס" מפס כי לוי. בני שמעו'נא )ח( למועמס: וניע סתקרpDS3 6סש3
 37ולו תמס סק3 לכן ונגיוי ולסרן פסס מפסכן לפני וס0וניס י4פיוסין לפפכן סניו י30ווסלוייס
 Db'1 כל ו6ת *ומך ויקרנ י D9p 6ל 7נוכו סור כדמ"ז עעו. ימתתפו מן חסם כי לוי, גני כל6ל
 סכם. הטעפ )ם( לו: טסלס *0יו כעפו מנמנע ניול קרח סס" לסי כפילם *מלו לוי,3ני

 סו6 ספיסדנר
~?S5h ולרעמי  נלשון ספ'ש הכלימו לכון. סחי סזפיר וי83פ וכת"ת )ר36"פ(י 

hS9Db ,פסנס לסם 7י ערכם צלמי סי', זס למון עסעעהמ כי כנכותסי ע7נר סי' נזם כי לכם 
 נסיגת 5לס עינו לסטת ס' ניס l~hS לו וסלילת סחכסי נפולס לממכם ר6וייס ופינס י סקטכסזו

 סי' פסס שוגם שפנס נני6יס, ס' פס כל וסי' ימן פי ימס בפין לחפר ספענוסו סל4תתרוי
 ועכסי מכס סעעע *מל לכן לידס, סכימן ספ0נ0 נעיכיסס ואקטין טונית כסויי ימיו גללסוכיחס
 הממתילו עד , ממכס ס' סנן 6סר 6ת שיעט לסקעין ע5פיכס ומגמעת איכס שוי סכיכגומר
 הסלמס ססו6 יקללו סיאול, גטח% כ6ן מסי לסימלסש אתה. %ן )הש( ננוס: יהמר עעלסלפסיג
 עכסו, ים" עם סו7ש לגליויזטלס

 ואעיק קין, סורג כל לכן נפלת. ו"( )3ר6עקמ רס"י סכ' פ"י
 מיתנע סי על יסגי פסליך ס6כי 7עו ס', על לכסי *ופכ 6ני סכופ7יס, ע7מך וכל 6סס לכן6פל
 י3לפון ל6-נןי פלות פססי פורכות ללן ילת כי ולע כלל. עליכם 6י נמקחצס י6 עלצתימא
 לקלוי כנריו ממס מוכחם, יצרי לסכיי4ס סס5יע וכסלי , קמומן סלפ"7קרתי

 וכל cnb 6ליסס,
 יסי', ל5-כן לכן! תיע ס'! עס לסליג ו6עיסס, ווע7 עמימס enb 9Db ס'1 על סכוע7יסערמך
 פוליי כל וט" טפלו נסכי עיכז, לכן פלמ יממכמ קין bb מ נעשיר וכן מידי. ול6 מומרפ5מכס
 )3סומע יתסלס וכן , יוקם סנעתיס כי 076 פוס יסרגך ל6 ל5-כןי כלופל לכן ס. מסיכויסרנכי
 33ר*פית סס לרוי41 וי65תי פקויס. טס סיצונר מרפס פמסגתס מפך  דלכך, 6ת סך סכני לכןג'(י
 לספמרפ-ס השחרר. גם עלינו תשחרר )יג( סיכגbS :6 לכןי ילמ סמרגס קורי מרגום3סס
;bS~מלביומי מתי נמ6פרס ים כי ולחב עלינו. מסמרל סממלר נס כי ור4ך6וי עמומך nnbc על 
 ועגתו נסס, למסול עליסס יעפים כסריס מגס וסג' ותומל' כסל עליסס ממנסס אסאמסס

 שנצול פל פוקג 134. ויעזן )יר( ר4לפא6: %ס'י י לסיאו 5מו נוימגכלו כפאס י~5ממפעל
 חלנ זגמ 5רן 6ל ל* עדיין פ" 6ירנס וכ"י )רמאי(י נחלם לגו כתם ול* סני*ומנו bSלנעלס,
 פיס פסת כפס סמומנו וכרס, ס7י4 כחלת לנו נמם כגל (1bb 7נריס ע7נר והמס סני6ופגווינמ
 סגס וכיויס(, מכרס עללתי ס6ס סכטס )לקע כלפך מאר סכים וטפ סדך מים רגש ססוכרס,
שב% -. .- סעעיי4ת תיל'ע העיני. עעמ: גלגליך סטין נעלס bS למיכך עיכיגוי 6מ עקפה מ6תס מינניךכל*0



פר 8הונר
אח3א  bD~b37 6י(טצו3ר 60לן יוצרי על ס0ם 60נסיס 0סנ יסטן. אטם מטהר ח 
 סכל bS ו6ת גמל עישיי(ס, ולגקכ יגען 6רן יוסגי על לר(תננל גייך יעמס ob נס וטפסועעגו,
 מפגין לי יתכן יותל א ופ" tlbk1. יגי6ת לענעינו שיינו יעדרו ארום סטם כי י סיסלמלום
 וסמזקתי סרפנים )רם9י(י וכף עירס 706 סל "עורו bS מהם. אחד חמור לא )פסושפינס:
 א6 ירפס, 706 כעו עי(ס, 7Db מל סמרוגו 0" נעתאס 6חי נקור 0" "ילו ופערו למיי על8מ10
 סו6 גז0 -רשי מירום- ונבעת DtD י טיחי 61יגו לסיין -געי קליו- 01ר96ס עמסי 6סי 6תהכעותי

שיוטי
 ען עיכס תיגת מספריי י(טעעח מנפל עקותס סו6 נס 0רווי0(י )כעשס -80י3ס נ7קיוק-

 עי(ס (WD 6ס7 וביספך (qpn ליאפי לו ס" לסירסנ"ס האלו tv~b עם יומס ו0*3לגסימי
 0א נסנו"ל 6מר מתחיןי נסני נס וקמין, בכגו'ע 706 עסקליס סני סיס ודע נדקינסחפי

~DWn 
 סמח"ןי גסני ו06ל , גחל ססס נוי יבריא קערות נעני Y'1lnS ססתא ונסמכו ינסי ננ3 כעוסנגר,
 6ם סי הנר ייענדמ מף61יי לסי עללע נו טיפשון 6ל6 טסם נסם עעסקל-יסקל-יכעו610

 ען- ו0ר3וי נקסמי למון נ6 ענים 6% סל כשיף --נוקף הלשף-- 1"נ(י )יסזק6%סי
 על3דוי עצ 6ין ס6ס7ומ סיצ6 ליורו ע5ם %י כי כלל, ימלגס bS יוכנע 6ס7 6נל 6מ7יסיסקל 6מי

 1ftb- עס ימערג וי01 תסקלו, נעגים סמסין נמני ל"ז *רותעך6נל

 סקי
 ונסרי, מיעוך סוס סייוע

 הכגי, וען סקל מן לסיום ימכנו סעוטס פסס 0סיחיס* 6מי ס0הס, %ז תעסי 706ולנן
 ני(כלע' ס* תן 610 סמיתום, עדם ס6תליסס ענניו, 6מל עיאעריס, 6ח7 עי(ס' %י גן1ל6

 0ו6י וכגריס 0*יס סעמקייס סגין ספ%ומי ומתגדל 0ענ0נ, DS' קתדרת יבאס --על 6*ן"
 היחרו )עב"ם נו יעמו% וקיים קנוע 0מ6ר . ענין 03יוס 6ס כי כ73 ניסקל ינל ימולל6%
 ע5עומ* 706 ענין ט געמו6ר b5W'D לob 6 שכנד (b~bW 6מי נסס יוצער hS %,6ם י קנ6(63ל

 לעטו עיומי ענץ ס0י6 לעטפה rb ופס י עי'י( עש3 עקרים )ע' זולתו עכל יגיילוסו"מרוסו
 לדל לעת 60זותי "ab ומא סגנע,הסו0ענסל י(ניומי ט ספרתן יח( )פא ע0נעייס 6מ7 ויען ונין כלעריסי ען נעל ספ" ט'( )95ייעסנעליס 6סי 6מך נ* קם מנין 0ס73ל חר1 גמיווי, סכל עמלקי מלק נו סימפון סקל *סד נססאוקר

 וכעו.
 )נר6סית 0פס 6מי סכנ כעעי ויונס וססירם"י'

 ען לסיות יתכן סטך פי61כץ(
 סקי

 הכגד, הצן
 ו0כ6מ 6וור ול6 06ס פלינו וסטת הסליו מהער נעני מעלי 610 סגפם 'שהוסג על נוהועז 0כ3י ען ס0א נוט וייסרי( ססס3ר6 6ל6 .

 י(פו3סל 0עוכ" סר על נו פרועו ימכן כ"3(. )גלקסית 6ליך 6אד 6טל ס0ריס 6תד נמן וככסעליון
 נעקום 6כן כ"6(, )פס ססימיס 6מ7 סחת כעו סיביים ען סר על למלסו יפכן נספגי4ריטי
 ססעום ע"ס ממלל סיס דעני%י עי(ס 6מ7 6מ מלעותי ול6 כנון וליץ חתוכם דלתיטי(מינ0
 לכן ונירורי ימיי סוס 03 וקין סקל ען ויקי ססי6 03 ל0סמפק 6ין Ioffw וצל העיטתוי"ל
 נסקרי עי(ס 1Db סעור 1D1b bS סי' א4 מיסי', עי י0" נוסס 6ים DID סרעוסי ולי ספ"גרור
 עי(ס 6חי מעור bS ומער ססכס עכסיו י נם6תי עי(ס 6?ם סוס סל 1Db מעור ל6 קן כעו מ"סי'

 קומם ,0 קוער 0וי בי"ס סע*ומי סיגר ו6יו0ו נס6מי, תסס סעיוסד 7נר סל תעור ל6עמעמו
 נסלתי ל6 ליבול 7לכי סטיי ע0 ס6תלו ונמאיע6 נלנ1bum 0 %ור, %כי לכל 0תיא7ם!%טל
 עעהן יוכי סס.ימי נספ0 ס0קיסי ען סכרו נוטל ני(קיס עומס ססו6 %ס מנפלס ננוסנעמסי
 ע9כ. נתלמי, ול6 ילדתי 5רכיי(ס פנפניל מסקים( לעקופת סעור עמס ליטל פרכי ס".לעקרא
 ע0ס ספיוחד סל חעור ל6 6ל6 נם6מי עי(ס D'b סוס סל סתור ל6 9" ספין ענו6ר לךסרי
 וריס 0יטנ, מיק 003 לעפ"ניס ועיוקיקיס נסיכים י"ס כג'ל ספיו?סי לפניך 0גס ססקים.וסייט

 לתרי לת"י 6על ע7ל6 הרעותי. ולא תזוע: ל6 ועמס גסס כפוך לכן סלמון, 3עיקו'8יוקהס
 עעסלס פנין י 60ויכ0 יסומל לעס עעגין ס0ו6 ניל , וכגועיי לפנתך 0לעס לועס כעותרעמי
 7Db מעור ל6 נוער עי0קייס כן למרם יסכן נס פלינו. מסמרל כי עליו תיש ,גז וסו*ו0ג0גסי
 ויין' יע' עע0ס עס0 מל6 סו6 גמי תסס ליקמ רפוי מסל חס עמס נסנס 0ל6 גפרתימ0ס

 עססחי כ"כ טענת וקין ז0י מעורס זס גריס ול09 פ"ו תפעלי יזמנו וכרר כרפויי תפורר בלמידגי
 עממור לכס קמו ר( )פ' ל0ס 6על c~nD שיח. אל טותה ויאמר )מה( : י(רפסי 3עלמסנקהומ
 סין k~SDDn נס ו06רןי 6ת0 כ6ן ו6ער מור עעסס' 1%1b חיסל 6ער ול6 ונו' פרסו וכלקרס
  O'DbW1 מתסיס כעס וז0 ו6נירסי דתן עכללס 0עי6 וכסן עגתו, וכל קרפ ת"ס נכלל ו6נירסזמן

 oolsb1,  דמן *מ יכללס לסחני כוצתו וסיתם וט, סיקוס  ספכין לסייר 76ך %ס וגל"צשכשאצי

 5יס כל כעא יתומו סל6 עלייתו לנוול ר05 ע76 לעסיס וימל כעלס bS חליו פסלתו 6סלכי
 י(ר6טוןי לערערו זס ע6ערו פגין מלסוגות סכויי פל עעס למס ים ולדנריו כר6בשע(. יל6שענין
 ונססם 6על וכחן ננהןי עליסן וסעו גסן, ותנו נק11DS ,03 י(עסתומ 56ל ספייר למעלסכי

 י(ל6פק נתפעלו כי גמינסי לסון 6על הק סיעם לסון סקטורמ 56ל 6על סם ון 3ע'ש,פליסס
סיף



 מאבטיבר*2
 ין4ם וס" מס כערערו לכסוגסי סעוגחל על תעמי ועוסמ 5ומ לי(ל5חם עמס כוונם ג6עמטחיי
 ע3ררYtb 0 י(כסהס, 6עסוס על נרוכ עופם לציות 13 סיכוך ולסיות נו, וסככת 0ישי סדריל נקטורמ סי,סכ0טס פל יוי0 ססא נקטורמ, סיעם למון סס 6ער לכן סקיום' סו5 0' יפסל5סל
 0קסץרמ 6מ לקגל עכוונומ עועיומ וסיסתומ כדיןי סעמתס על לעדרו רשוי סקעולמ סי6,ל5ו"
Sbכקנס למון פסוזכר עקום נכל כתו מנקנס, 3נו"ן סס כמג לכן סוכןי SD 737 לקנקנן סר6וי 

 וסקטורפ חקסי מסוג ס% כמסלמו 3יומ וסיס ענסמס, bh מפן Sb סי(מסלל 6סל כ*6ענס
 חזר בלמי 3עלע6 סלמס וטו6 כמורס לסון לק טיעם לסון סזכיל bS לכן מגיסי לטויסנלוי
 רצוי סטנו 7כר SD כעו עליסס ונסמם זכרי נלסון ספמסום כן נס וסזכיר 6ליוי ונכון0ר6וי
 לכתיש: סיעי( 3ין 0ס73ל סקורי % סוף עי" ויסיעו. ניגס 6ער לכן 13 וייכון 0ל6וי חדלעל סקטורי לטוס וסמכותו מסיס רסיס ססקפרסס 3חסנס י6לס סרמעים ס6נסים 6ענסלק3ל0;
 3מל ול6 עופי, k~b ממח ויעתרו סכסך כעס עוגנך 6סל פתם פערו 13 0עכוון הע הפניהיו
 דצן לידס נמן "ם יעטעס יסוגו, 6ל6 נרסעתס פיעע7ו למס עסס סיס ל6 כי ז0י לסוןעס0
 עליתה יעמס סתעמגי( 60עסימ כוהמו גס 13 לכלול ס' לפכי סיו לסון 6ער לכן לעמל,עי

 נו מסו* עעעעד 37ל ספמטמ פל גס יורי( סיס לפון כי סע לפני כרפוי לטוי לגרסוייספך

 נינממ, לדם וימיו 6ער ליס סריס ונייססנחח למכין, ימי 6פר לנחס סעסס 37סמנומ קמרילרעעי
 fnD יעי( lx~b כי ,ו05רןי פצחך וכל 6מס לוער, זס 3עיער חסרן 5מ k~DW כ% ל6 זויכוהס
 עיותי, 3ע6ער פפי.ס pob 6מ הלל מזר לכן 5מרמ,  k~D7S לסססנומ קליו לורך 63ין ס'לסני
 עעתרמ, ואי נפירומ קרי 6על ל6 סעמרמי גיוס סיס ספעייחס qb וסנר עמר. ערסלן ומס6סס
 )כעשו סס3סיס סיר nltDS לעסני( עעמכס וילך סלילם כל נס סיס מל6 קרח, לסעס עללסורים
 פליסס גותכס מגין סל6 העילו. הר הנטלו )כא( : עמר יוד כ6ן 6ץ כסילו פיוס לילם ופססרנה*(
 פממ עעסס סיו 061רן עמי( סמכי , קרפ  עימ סס הערה. מתוך : )לפא( בקי 6י יללי%נין
 ופל יסטר 705 סריס לו ססינ ולסיכך יפליל כל על סז6מ ספיס כי חס3 ועמס עועייכוסל
 ולעיט(: )רל'ת סו5 קרץ  פיס על ס6על מפיס כי עיי, לו פל וסמא סק%ף, ספיהכל
 כי )כח( יפי: פליו מזל וסיט רונז6, יסי מרגעוסו ויגאפ 6וכקלם תקצוף. העדה כ4 וע4)כב(
 יומיות  וען 1DSD', 0' מקריס כי ליותר 610 פ4י,  nDVW ל5 נוס סעכהן יניס 6ם מלבי.לא

 קיום רק מעמימי ע0 נכל סיס ל5 כלועל 0קתעו, ערער פל עומנ פ0ו6 וימק סחלילס,ט7עס
 מעמס לסרנים 0760 סעטנע 6ף לני, ע75 סנ5ס סקס י(רגסמ גס 13 נמפל3 ול5 ,מליתומי
 גדליך) לכסונים 6תי 03מרועס סייסי כן ל5 עפלומ, לנלס ימלועס שניו ענים 705 06ללנו

 לענופס, סליסותי גסס לקיים סיימי נשען פני 3עקדסי. 0' עמלמי לסיום 5ני מ3טוגסמנם6ות
 ספמתפומ כי יניי עגים קרורי סיוסס  יפנס לנכי שעמס סרנם נס שליחומי גקיוס נסממףול6
 : יתד 6מל פנל סתיס מס סעממף לעי ובכעס 3סליעומי סם4מוס קיוס  וק"ן ספלייוס. מסלםכזס
 סנו 15 עעסיו, ונוכלו פסקיו פנו Db סקו7ס, יוס כקלש פעום יוס אדם. כ4 ופקדת)כפ(
 ותקיל0  ועימס ענין פקודם למון מ" מנס י(חוליס, ככל תומס ענקריס olbtN11 המיס*דם נכי טכל כירך עעומיסס על יעומ 11Wb 06 ומאל עוסנך; ויסקי כעו מעולס, ען ונעלסיסלף
 סיס o)nh rttDS נוך. וסקימ לסלוס, מפקד שמיך ו5מ. כעו וי(וועע7, סגרי6ומ מלוס 6מלונקור
 מסיס שעימס 1Dbn 0פקייס עענין ע7גר קר5 מפסס ע'י כ"ל לכן לעימ0, ססקייס לסק7יסרשוי
 פסל גוסי פלייתי ולכקומ 50לן קנלומ מון עיד עמיסס קונליס 0יו פל5 ר6מהיס נ7וכומנסוג
 כעס וסטניחו נעעלות גנוכין חומס כומנים סיו 35ל לסינון כגסה כמי גלוי, %ליס טפיןכקוי
 לטיל 5סל הכיעס עמ כ"6 שינו 16 עומלן עם סוDb 6 לל5ומ פלי0ס ולנקר מעסיס 5חליעים

 על ומוקיין לקנרוס ידשין מ"מ( רנתי )63נל כע"ס פיניסי לערשם כעס סו6 סולססור(תנ3רוס
 עסוסיסס פל יאחו 5סר 5דס כל מקודם מא חס , ס85י( ק" מיו"ד )עוגם יעיס מלסי(סעתיס
 60לס 0רסעיס ס6נסיס 6ענס עיועימ, עימס פל לססחסק עקוס סים דוי, פרם על שכנסשסרי
 עליסס ל0סגיחו מלויס עין יחלוט סל5 פד סקסלי עסוך 17354 כסלמס פמ6ועימ עיתיתיעותו
 עי(ל6וי ושין סייס לופ 3י( יס מן סחסס5' סימם וסלעיקס סססעטס שמלי י(י )ע"3 וקגלוnbg0 סילופיי 6מ סקרו למרס סעעמי זו כוונם ועל נקריס. סייס רנסת עת oh ולנקור 6ומסולסקור
 ש08 0יob 6 סק3ולס קורס ננוסס ומגקכו ע4ס ססגיסו כלועל סקיו, 6ער לכן חי,לקורס
 זל5 3מר3ומס' 5ססן ו3ר5 כעו כלימם למון פ" סכמנ"נ ה'. יברא בראה ואם %(נ6עמ:
 ס5ולסי 003 1(7ליס וירדו לגוס כמינוס כנקעו כגל כי עסין, יס h~w על 3רי05 לסכם ליסניח*

 מא . לפלופ ידללן ממיקס 6נל עמודסמ נלי5ס דיגיי שכיעס פנקיעמ qh כי עליו ססי3ה-(רע3"ן
DWn*פפותס סמול 3לפמ, לטס מעסיס מגפמס כעו ס5דעס מנקע כאפל כי תעולט, ש" סל 

גס



כה יז טזבמדבר
 ויסגור לגלוע פיו ססומח כסיס עיד ומסגר סמפממ 6גל כ6געיסי ויעמס עיס מנקע יעל*גס
 יטפיס ע9ז טען וסר96ם ע5יןי נ3ל* ~blk כקילו מסו* גיוס גסמ7ס ס7נר זס ניעוי עמלי6החו
 ינל6 עלס ס6על עד נוס  גדמק וסלי"6 ענין. ים סג3ל6 מרסס נלי6ס לסקלם עקפייק זס*ין ויקי עי7' קנל עכ* רק 6מר ספרם וקין ולתגור לסמוח סו6 ססונגסג כן סדנל ו6ס י"ניעססס סגנל* עטנע זס 6ין כקילו ססעסות 3ין כנרם סקרן טפי קערו ורגיל , מרסס הריכס כ6ן6ין
 כ6ן מרייס וולס ול"נ נפל. יעוגם ס', 3ר6 נרי5ס Ob1 לוזיר רמוי וסיס ענר נפקוס עתידסו6
 עענין סרד"ק וכפ" ונריכיי, נחירם לסון עגמם נסס ססירס"י כ69( )ימזק6ל י:ר6 ויי עןסו6
 ספרס0 על ונחיכי4 נרירס לסון ופוכח ס"ל"ף, וננעלי וזס סס'6 וננעלי סוס bSb 6יo)s '0נרו

 7נל כ6ן סיתסוס ס' י3ר* נלי5ס ו6ס טעם ויסים י )*ויפגעזיכ7ערט( סם6ר ען Tnih יגרוס73למ
 עימס עיסתם מסים סל* י 1tPPbS) עיסייגען נעו"ייעיעח )עטוו6ח נענינו וסעוו:7לסעוסלם
 )ססליס יסלל גנרי ועם לדעתי ועזב 076. כל כעות ob )נקודס ע"מ מסך וסוס סגסהס,טנעיס
 673 עלמ על עוררנו נר*סימ ונתמצת יסללו. מס *ליו וסננרר לס' סגנחר )(עם כלוזירק"מ(

 6ין כי , קרס עלס סוקימו ס'. ק7ס 5לגיזו ויטע ת"6 נאצוי : ע"ם 3לל, 'תענין כן גסססו*
 ים כי לזסי לולך וסין ית'. 56לךססעוללומ

~9DS 
 ג'( )סא6 וכעו מוכחני כל כ156 כעו 5%ו,

 ס*יעס מגעסס לכנומיט ותפתח. נלב( : נויון לסון סס וכפירם"י גזו. דמרגועו ס' )ננחמ 6מנ6ט
9Db6ל סימגלגלו מדרון ממתייחס olpn וסו" י69י 7נריס רם9י 4)נ"ס סנליעס 

 י זו( פ' 3ע"ל
 כסל כ* קין ונזם י "3סיסחיג( )וו*ולדע וע7לון נקעם סס ען נגזל ומנקע עכס ל63רימכן

 : ופמיחס 3קיעסענין
 ר"ל מקדמו לפי ל6נו7 יגימוס סל* לנד סעממומ סרעמ על טעס נמן כקן קויימו. כי )ב(ין

1Dbסחלס IL-D כתוסס, ססי6 סס6ס לסעיס, כתקיסו סרי ס' ע6מ *ם 
 סימם ידם על כי עליסס נ6ס זו סק7וסס לסי טעס נמן לעזנמי נפוי לעסומס כך *תר~וס
 והער חול לכן לזכרוןי omtcl לעזנס כפוי ונסס לעסות לקוי ולכן ס' כנגל סעסקועעיסגקעמ
 לכן , לסעכיסס ס6ס ייי על ויקדמו ס' לפגי סקרי3וס ססחט6יס מעיי וגויי סחט6יס עממומ06
 06 הזאת. העדה מתך הרמו )י( : ימס( )ר"מ עוד 1bDW סל6 לזכרון *ות ערס לעסומרצוי
 b~1% 6ת עמס י5וס "יך סעמרםיס, כגעת סע7ס ען וונוג7ליס עופלסיס לסיומס נזר סעכווןיסים
n)SSכע'ט ס' ע5ווי כן גס סיס סקטולמ מולכת ו6ס ס', פי *ס לעגור צליו סעע אין' לידס 
 ענ5עוס גקר5 מוזכר ל5 לעס סגנורסי עפי bib עלגו כלוס "ער ל6 עסס הסלן ס6עררה"י
 יעוס ל6 עעגין סו6 עתוך וולס סעדם. עתוך מרועו נע6ונר ככלל זס דעגין ג'ל לכן ע"ז,עסס

 וזש גנ"י(. ונמוך י"3 גי )3ע37ר כענו*ר מככיס, 6ים ו)נזס חורונסי מוךערחוגס
 סו~

 כצן
 7עתס גלו ס', עס לקרומם וערמו קלת 5מ ס75יקו סי' עס *ת מעמס onb ב!*ערו 6נסיסלצומן
 וסיו ענווי 3פרקוס לעעו7 סגיסס מעיזו סל6 רק געחלוקתו, קלס עס לסממ3ר סר6וי עןססיכ
 מפריסו סאתי סעדס עמוך סרועו טעס, וזס ותוךי עכעס כמגמי נל33ס רע חורמי כן"ס

 פקן געעייגיע 7י6 ),יג7ערע מככיס, *ים 3יניסס יסתר סל* וונרעס תוך עכל סעדס 6סוס73ילו
 לתוך ים*י סל5 וסנ7לס ספלסס מיעסס סקיורמ י7י מעל עסס סכין ועזס סייכלעל(טרום,
 סי6 זו סריסם כי סנ7לוי כנקו7עיס %ן 6על ול6 ומוך. ונרמס ע6גסי ס5יגס צומן לקסע7ס

 ווקרוק  מעממות. 6ת וירס גסס 6ער ~DDD17 לרותעות שעמתות 3רימרסת וכן סלוליט,לרועעוס
 וערעס  סוך יכסי על רק מערס על עוקנ יעז  כרגע. שהזם ואכלה : נ"ע ער"ם סלעועלס

 לעממית רמום סנתנס 7כיון סכעכיס על גס ספולעגות ימפעט ולגלי לכלום, ללוני *וחסמגיגיססי
D'b,ימרפק, לחגי 6ומ 3זס יפיס גס לעמוייניס. עחוייגיס ס5ינס נין משרמס תעסו לכן ונדמין 
 סר6וי 6מ לסליל עיוס7 סו6 5נל י קרח עדת עעתס ימתנו כאסר לפולעגומ עיוח7 סקטורמם*ין
 עע"ם q5p. 7עעי' עמנל6 כפק תיגע הקצת. יצא )יא( ; לעתים סמ"ס נין ולסג7יללסלל
 hS1 ססרמ עכו עסס כמסוליתו ספמע לפי נרכס פרח. ויוצא )כג( : ס' נכת6גף 7נריסגמע
 ויגעול כך 9Db1 יסרבל, כל לעיני 5ין ויתן כן תחרי S)b הסרן מטס סרס ומ:ס כ7כמי3יומל
 סיס ל6 וגס י סני5ס ול6 ספרימס ל6 כריית סימס bS פנס , תמלס סעכין סיס כן סילולי ,סקייס
 SUD בו* עמיי וי551 ולפיס )רמיקס(. הסרן, שטס סקדיס געל וסגת *ל6 פלא ומכס לכתוגלו

 ויחן וי~6 כ6ן וכן , ממלם ססנ6ים 6חר תולעים ויגס ססי' ויג*ם'  מולעיס וירכו כעועוק7ס
 סיין, סגן כיסר וריו תמלס, ממרס עי6מ ל"ו כלוער ויריו r"D1 9Wb עסס, עטו5י* 6חרויגעול
 , ימנגל ופרח ימן כעו ספרימסי קורס סעעס סוזכרס לפעעיס וסגיי ססק7יס. געל כעמרוכקו
 ר6סיוס )נעע7יומ סמי וספליחס סי5עס כי , לירייה קויעמ ספליחס וכהן סזדוןי פכמ סעטי54ן

 סינר מוס עדיין 13  ויין ולסמגלומ מסרס  ען לסתנקע  סעתמיל סלעיחס D)nD סי(י5י5סמג5עח'
טל



 קק יזבמדברח8

 סימנס פנדלת ספריי עם"ת תחלת )3ליי(ען( וי(מר*י0 יעעסיס' גמנ 0נ%*ס וענפש עלין%
 %עמ י(מנלום על 5ץ טס )וסוכם סרי כ6ן 6ין סמלת סמריחס יטילמ 5עימ0י כח 6יןמחרס
 נפולס נפעלי( ככר כמי1עמ ניוקר י,גלימ יילעימס על מרט מס וסררימ יעעחסי מסלתפסוק
 ממסלח נס כי ססלס, ען 0ימ06 סממלמ על דוק* נ6ער %עם ענין 6ין 6ענס , %עימס(ען

 5עיסס ייתמלמ כל כי , ימ05 יגך6 סענף ען סעלין ימ6מ ו0ממלמ , והח"ו ייקנס תן יתנגףימרת
 כחיה םל6 סו6 סנר06 מכסי פ0%, סריסם לסעעיס יקיים לנן 5ין, יקרם שביאס תילעסלסלי
 , סיעא סמרה על עתם %ן סרם עלס )כי סרס ע%י6ח כך ושל תחלם טי5י5ו olnwb'לח
 ופרקקין ממוחים כניילן וי(עליס 50ימס סקרי כך וסמר ממלם מזרעיי יפרס י(עו4*ש פקס שמ

 ' כענף ען י4עלין 5עחס nSnto כ"6 מסרם ען ועימס סממלמ זיכו סגי* לין ועמןוכיועס(י
 גמסוסיס, וכהתערס ו6פרוגיס, כנ6פלסקין סעלין, למתגלות מסרם ססנלומ יקלס ותסיספגלכם
 ספלין, פיתלנו  קיהמ 3חפומ י(תמנלס עפלם היי תפירו ופריו וכויי לעלין קורס פריו א מטסים

 הקרב כל )כח( : נ"נ י' ומ"נ נזי, ז' ח68 עלט"ס )קנשססע(. סמן נעעע7 עדין שספסעלין
 6גל 0ר6סון, י(קרנ 6"ר ספק יס כי 0עסלטיס' נהמי לחזק, סעולומ ככסל לסלמו ליןהליב.
 סקכג כל 6ער ופלו י n"cb נתוך מסני וייקרב 6סא, נח% סל6סון סקלנ ~fh כעשתס"
 מסלסלי על 0ל6סון סקרנ DIDW סייגי לנביו ולולי ופס. יתומי 6סא לתון עטינה3 ש"עלח%
 וכתעל , לסרת 0קלניס לכי(ניס י'( ע"ס )יםזק6ל עלייתי כנרעל וסלוייס' סכ0ניס על טוניוסקלם
 חל% 6ח כל 1WDD1 י 0' עמכן 6ל סקרנ %ן 6ער ועליסס לוי. תנכי סקכנח ע"ו( ור)טס
 46כס. יקינ ל6 וזר 7'( )"ח כ7לקען נענתתס כלועל סי' עסכן 6ל 0קלנ ללוי * לכירןסקרנ

 : נ*סעסרעסענ7ען( 7עס נ6סעט זיך)ימ.ר
 נלא עמר סכים ומא הנעי תסס ר4מיומ סני גין יגדיל רסל'ל אביך. שבפ 4ף ספה )ב(ידץ

 11Db 00 לס עע0 עסיס נקרה סגם כל סל חלעו עטומ, ל6 ס3טשנקרקש
 וסיף מנע נקרה 0עספחס טר6ס ועפני הגין, נ6 סתעכו 6ניןי סנט סו6 ע5ע1 ולוי לף,נכי
 יפוג לew 6 וזס ס3טיסי וסק5יניס סנסי6יס נקרבו ע"כ , נמוכם נסיה י(עסס"ס ר6ם ק7סניע*
 טנטיכסי שפיכס וכן תיסר6ל, סנט וקם וכן יסתבל, סכעי כ6ח7 עעו ייין דן וכן עיסו07,פ3ט
 6מל מגע יקרבו סעעס ועל סעפני סעס ססו6 עטרי סרוג על נקר6יס עקום ועכל 6tobSפר 6חי 6נ גחינת סנט לפעעיס נ"כ גקכ6יס י"ס עס0 נ6עמ סגקר6יס מסנט וגני , תועךוהיננו
 רפסו 7% מעקל כי רק סס 706 7נר ומנע עסס סטנעי ונעונן גי(ם6לס, רק נסס יחק%
 : 6חq1A) 7 והונקיס פירס סי על 6ף עעיהי ע3 סנט וסניי עטם, (b~p סוסו ונ% פנסיקרב
 עמנשן 3י(ס סים ענינס מוכן כולס גימו7' לכס י(עסורס סכסונס ע3ו7מ רל nma. עבות%

 ורק , וסמן ילעיס ניסוך ויינליס, מלליס ומקטלת ס7ס וליקת כגון ימלי יגל על נתעים%אל
 כלועל עתגס ס6יכניי עגו7ס S1b עימס, מיי3 עלייתי זר קרנ 6ס עתגוס פסן פליי ענויםעל
 סגמנט עעל ועסיריס סעחלקין חילוק, ענויס כ"6 03 ספין ס7סן סלועם כנון נסינס' 03טוה
 למה SD ועיוסנ כ8י(י )יועף  לחו"ל נתקלל מתכוון זמו 6ליסי קרנ 06 לזר עיתם חיי נס6ץ

b~no,כי 1 יטל מסלם 6101 3ו6או ודכי לותל מסמיל הגה. השבי )ח( ורוגזתן: לט"י ע" סיעג 
 )גכ6סימ ס6ל0יס לך ויתן וכן י"ג(, )לעיל ילק ילק אטם כעו מלני(, נעקאוס סכחונש דלךק

 כי סמק ו6ץ Sb', נרותך מניס סי % וי0י ויבער וכן ספקמי 6ם יסנדל נני ויפסו וכןכ08,
 רמאי וכ"כ )ינ"ע( יסנימ נחיוס נתתי. הנה )רגאם(: ססגנוסו 6לו עכסן ow 705 לכליפ

 עקש מא משטיס ק7ס תאכלנו. דקדושח בקדש )י( זרע: נמת ל6 6 מן לך 3יע5אפ
 ונמס וכסיב סקיחיס, קים וגין סקנס 3ין לכס מערכת וסנ7יל0 כע"ס יאלוכס ען לפרשיאשן
  ומשג 6% לפס נככב ספין וסתייי, 6כיל0 סס ומין 0קימיסן  (D1p  ריהוט 6לע על סכפרמ6מ

 ולסי , מעורס נק7וסס ניחס הכיזמך ממסיס סירוסו 6נל ס6כלט, סקזמיס נקנס סו6 וטסניי4נשסן
 ל6 ו3וענס 3תקועס קלים עקימיס יומר 63כילסן סים ומוער 6מ nbuD11 געגטס סירספכגל
 מעוכים גקיופס  ניגס  6כילמס ממניס ג6כילמס קיסיס קיס כלן פיסו לועל hib כ6ן לר64ליךסומך
 ממזיק כן וטוען סעקוס pvon כמסר יונני נ"מ כי לניס, סנפת וטעומי קליסי כקיסיסל6

 נעין תוניס יסלסל כעו ו0קלו3, סקעוך על 0גי"מ לסרס וים )סרענ"0 ס6כלכס נע5נון העכענץ
 , סק7פיס נקרס כן לקיל, מעוך לעין קעוך ין( ס' )עי6 בקיל יע1Db 6 י(%ונ 1( כשב)ם"6
 כל )מיזג( ויעל ומזר בביתך. מהור כל )חש( : ושעורס 6י(8ע מ5ל וסוט סק7סיס, לקיםמעוך
 ושכליס ומרועם נמלט מנזכר עמול גין 0נ7ל יס כי , לנד 6ממ מעם י(תכ6י וס לזכולממסיק ול* וכמוריס, ומלס נמרועס ופחיו קלש, עק7סיס נעורס blto' זס סטרית כסלם בנימך,טימור
 לנד סעס יועלט נטסלת די וגכוריש ומלר מלועס לסכילת כי קליס' עקיטיס נעורס עסוכונין

כרעוף




