
 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



פו יחבמרכר
 עקד8ים סעוכס tS*)bS 6ענס תלועם, טסים סק7טיס ען 'Stb ובמל ויסל 0םע0 ו63כבעול
 בני וצופות לכל )רלנשל: 0כסלס וסנטת טפס טער3 6מר פלעס מיוסר יעלס 5ליכסקלש

 על 7וק6 כפעל פ5ס וק7פיס, קרפ עתנומ לכל כלל פסוח עלע7 מניטכ6ל 0סג% טעסהשראל.
 5מכ עעס (bbn סיס רם"י סגקמכי ונקפל עתנס, נתינת סק%4 סיס ממסרן ר54רגססיגכש
 פ63"יי יבא ההגי 3כל סיג יושלש ילעס כל עעלת tanw1 ששר כל בכורי )ינ( :)כלפ(
 משיכים סלעת bSb 3נטרש עסוייגש ספילומ כל מלין ע"נ( פש6 )03דש ,!עיונו רדל6ענס
 יעי מס bb 610 טיפס, עלת גסן 6סכ עלת 5ין יל7עתס וילעס *"י; טפן מכמתנססנלגם
 גבהי ועעעו לו(, 6מר 5ת % נוטע לעעלם סעט6ר )ע78 וי4עסולל 0עסוגמ סעניט 6סמעמס
 Sbb~9 עליטתן )דא סעיניס פגעת ויגס 63ר5ס י4עפונח סרי כל ל'ע olhbs ר4ע6ופכגל

 )ר סנעאא הע יטייל. עם עת6יס י4כמג ו0ס t(w)bS 5יי4כעס 5ין סכיכעעפ%שיגלעען
 *8כ גל נטף 0"0 ענטיש )%'נ ונרענ"ס שףם. דילן, קכ6 עפמעי 7נענסומ עט6לפ"7(
o5ob), TDb ע6ליו. מעועי ומסד סגופם oonb *ג6 סמפט כמסייס סנטליס פל יגויס נמסר 
 8% נגכור כ: ספדיון, לעעסס סכמ7ס יתפיס נסעת וננכול נפיט, סימיון עעמי4 סק7יסD1b כנטי תפדה. פדה )פו( לקרקע: נעמונל עליסס סל0 קהפס  ססס5 סנכוריס על וליעיסכתונ
 פיט% עד 63חריומן סייג נ6נ7ו 6ם גגו, למייון מלפיס סתם פססליס ו6ף , סככני סיוגסמייון
 סעדיון rh גסעס ננכול "נל לגמ7ט. נערער 0ק7ייו לכן חיוני, סרטון מגתיגמ תיון כפן1ליי

 ס0 סמלים 5ס וכן מעה, לסרר  עולסו לס7ותו לרר( 5ין 050 'נחכמי
 לפדיי

 שג5 וקונס ט"מ
 % לכן לפוליןי סמים י65 ססס כמסמרים יפיג ופסולי ג6סריומו סייג שיכו ססס עם כרנןליד

 גריס 0ע5על %נ כפ סוזכל וכגר 6'(. נ"6 ג' י"ג נכורות )ע" לכמוס. ע*ומל 0פזיוןעעמ0
 הססו "צ "'ז עומ )נתמכי סט סתינומאקט

 3עס"
 פלוס לי פ1ס יפסס געעזי יסזק 16 נ'( "י 3חקל6 3עכירפנ"י זס 73רך מלכו תטמעוט. מעטה עיקל סעוק7עת י(מינס ללעולס

 מלום נך וכגין bS13 פלע6 יתפייס וכו' ניכייסו 6יכ6 ע6י וכו' סכ6 6ע6י פלעין תכין , לייעמס
.D7pף סכ6 פלוס 6קייס ל6 עעע* ע6י לי ומלוס יעמס% b~D רבהטה בכור כפננ: פעית 

 "צ( "ב )נ* סעור. ופעכ 6מר 3עק1ס ססוכיל טע6ס נר4עס עין פל לטלומ סעע6ס סנסעס0ס"ן, סוקי4 סתם ו6ממכ )מסרי( ל3י נממול רק נכוכי4, דץ טי4נמ לעיס ג0עס נכל ל6הרמשה.
 ננוב י6ף ילסטם עכסן ל. *היה ובשרם )יח( bT: 67ונל עפ6יי 3סעס לפון פל ולסוונספרי
 ושפילו עוס נעל נכוכ ל6כילמ ימשיל 6מ לזען יוכל ומכסן 6( כ"מ )גטלוס לכסן עתן עוסנעל
 8ם נטכ ורק S'bll, %גי ילכלכו וסעסול ~bnth נר'ס יש3 )ריס עוס 3על ננכול 8זכמי3נכליי
Dpnh65"ס )סכוכות לעסכם כמופסומיו שיגל סנכ"ע ושח"ו נשג(. )3כוכומ ומוק למוס דילן 3קר 
 יעסיקי% תם כנטר 1Db ולילם יעים לפני רק כשכל ל6 עוס 3על יגמל מ:יע6 סקנסיו"ר(
 כן גס נייר כן 067 ושיל עשני לעילף סייך ל6 60כלס זען אעגין , דלן כקיא רחוק7סזס
 6גכור רק ק6י ל6 סכס מכס 7מ6כלט ונינות סגמו, מוך גאל סיסיי קריך 6יוצ עתם 3עלרינחר
 ש עוס נפל יחכור ך60 גרור סיס ob רק olpn לס 6ין זו וקוסי6 53"ע. פסכיס פשסמס.
 עוס נעל 3טל ע7עען ל6 שכינס זען ילענין מזינן כן 06 יהורס, ען 610 פכמו מוךאכלו
 ה6עמ ותיל, 1ני  כיעסו ל6 6סי ולילם יעיס יסכי זמן לענין גס 7ניע6 יקסים וסייר איל,ל35י
 67עליגן 60 כמב, סר3( )קי' 0יכ5יס גש סר6"ס עסיתי סבוכו 7ס3כי כני6יס סכל לגוש

 נרפס כמנס, סכיי מבפלגו סג6ער סגתו כעך כסכל עוס נעל נין מעים נין ככול 3'( כ'י)3כולה2
 נפל ד3כול י( )כשם 6נן נטולי סל3 כמ3 וכן נמס. bSb שיירי ל6 7קר6 סו6 נעליקי6קעכמ6

 %ן פינם וכספו' סגמו. מוך לשכלו %יך המלגנן ורק עסנסי יומר לסססחהו עוסה ער4,ץעום
 3על מל 7פגס n~wlb ז6מ bStb ר' 6על גילופלעי hwh7 נ"נ, נעל 36יו נסס סבינו כ"ז()סל
 עי6עלען סכיי עסעע דילן פמלעוי6 וגס עירותן. לק אסא עסותם סכי עסוררמי צינר(עוס

 מולט עיין סו6 ו5ס יום, לע"ר לקייעו רמשי שעכו שנעליס 6נ7ס סמנת  יפפני 6( כח3נטטמ
 ~bo ק"0 ס"ו סי' )יו"ר וי04ף'ז סמרימס צ"7 עסי. יוסר לספסומו 6ב7ס סם3מ עפני יסיכו6יך
 פקששה ועט וענוייי. נגיזס מיס לייי ליחי 7ל6 עטעס . סו6 י מנמו מוך כשכל עוכו 3עליגטל
 עוס 3על 3ץ מעיס נין מכסו נמוך כמכל סנטר ס"ס( ונגכולוס )מ'6 סכמנ סלענ"ס עיוולימס

 3סנ0 פסס יירים ע'צ מ%לכוי בפעליך עוס גו יסים וכי נסכם פכם ושכלגו ס"6 לפנים%פר
 0פ01, ען מא מכמו מוך כאל מיסים עוס נפל בנכור יגס יעמו 7ענו6ר ולקמליו. לפניוכירם
 ינסלטמ גכךי p7p1W ם6ינו 6מל 3עקוס גס לסרע3'ש מע65נו כלוסי עזם סוכתם 6ין  ליפמיפיס.
 עייב תניו 0נימ לסל עירומליס ולעלוס תניו פל כידו לתמוז סיכול קטן כתב, מש,( )מ8גמגיג0

 6*ט יסינוך גג על 6ף fD. זכורך, כל יל6ט מנשפל נע5ומ לסמו כיי 13 ולי4ר0%לסעלוטו
*ל6



 יהבמרבה"ח
b%11 ואימום רעעןWb סעכמ" קל6 נמנעה טס* hnSD3 ,6יכל לאמרים, 56ערך וקרס סו 
 יכליל גב על qb כעי סכ6 כן ob 3לח'פ( )ע"ח סעקל6 עלסני* סלע3"ס כעכע bSתקום

 ז7עתו סוכמם L~rn 6י1 סעקר6י עליסס ופ3י5 חס בכור עם עוס 3על נכולסכע3"ס
 ען פסו"

 מתורס( ען ססו6 דסונר סעגי"ט על לחלוק ספסליך למכיס 3ימ כסס 5יק כסינמ )עעםשתורס.
 עועיכן 6כילט זען נעגין ונס סכמו, *מל עוס נעל הכול לסטסומ פומה יע0"מ י טענו6רושחרי
 ושיל. ל35י במעינן *חי ולילם יעיט יטני ופן לענין גס כן 06 וקיל, ללני עוס 3עלבכול
 י עמי5ס סולת 3סס *ין עועין נעלי י3ק7סיס והיל ע35י 7יליף ע69( פיסקה )רקס מחמריורשיתי
 לאכלס ועותל עועין געלי 3ק7סיס זען מולס I'bb דף(כ* לסך גס יכיף bS לעס ייעתי ול6עיט.
 ועפעע , נסעליך ואכלו ען 3מולין עחי5ס עעעט ע"ס נסיתק6 וסם 1Db. ולילם יטיס סכי5חר
 ברית )יפ( זען: ול6 עחי5ם רק עעעע ל* פוס 3על 3קיסיס ולעס , גפסך 6ומ נכל פן לחוליןזעך
 יאת עס סטם ימיי נו טכת"מד ספוכיומ ימתומ ימי נו מבמערנו ע"ס מתח ילמ פסמלה.
 ען רונ וטגס ע"ם. סמערונותי הוDSW 6 סורבת עיקל כי 3ויקכaSDD~) )6 ע" ומעירותי 'סעיס
 לסניו לעעו7 ס' נמרס ל73ס וסכ0ניס , וייסונר( מעולס לתקון סעס מיי עוסקים יגס  יטל5לעימ
 ימלומ 3*זסרומ נמוקסו לכן סלומני, סעולס חיי 3עכיגי קליו קרוגיס ולסיומם נענתמסמעיי
 כע"ס נסס סמעקק לנלי סעונר סעולס חיי עכיכי עכל וטרומים נ3דליס ולסיומם OnSDD,לקדומם
 סיסר6לימ 60ועס סממיי3ס ולכן ונחלמך, חלקך 6ני נמוכם לך יסים ל5 ומלק מאל ל%636ס
k~SS)3,לברכי 0נ5רכיס דנריס וסס נסרססי סעפורסיס כמונס פתנומ ו*רנעס עסליס לסם למם 
 ס6ופס ונין סכסגיס נין וסמ*מדומ סמתמפומ סימם 3זה( מנס , 076 3כי סירס לעס סגטעיחא

 נווכךתס לעסוי 6לס 6מ 6לו זכו זס וכננד סגספי' חיי בורך כדי לבלס מסמיקו 6לונכללת,
 לעפה סכסגש וססמחנום כסונס פמנוס בכ"ז ס6ופס סמחיינומ י סרומגי סלחי עולסנענתמ
 וססמוף , ס775יס סני נין סעטתף סילם סממיונומ טסי כסוכמסי  ענוים תסערמ על מעיינעקאס

 וסת*חיומ סתעלונות סעכיגו עלח טורית עיקל לפי עלם 3רימ יקר6 3יכיסס סנעטסוסר(מסנתמ
 עבורתם. חלף )כא( : מע-י וססמממות 6מדומ לידי סעני6 סממיינומ ויקרש( ליס שכענושסדנרים
 , ועיומרין 9מועש סעק5מן ס*לס סכמוגיס דעת 7wSn וזס נעקרנו, לועס לידס ושין 3מלססיטניס

 סכמן סוס סל3 סעעסל ומגס , לר3 עעעע וכן לעסו3ח עגרוע סו* מליפס סממם )מ63ל ככרכי
 וסוט כיסר*ל סעעסר לכס גממי 6ני סכמוכ ושפר פ67י, כיומר נר06 סו4 ענוימס 3פכלללויים
 סל3 ספעסר נסככיי לייול וסיגיעס סעפל לגס ס6ינס פועו 63סל ע3וימכס עיייפרוצס
 על ע4ו מם16 ל6 1*1 כעעםר פן תעמל לכסכיס מלק WW(1 לימן לכס 56וס לכן , יסרבלפכל
 פריל6וי יתחל פה(ס ליעול ימלמל גני קימי חלימם כשלו עליו מעוטו לbw 6, ססו6 סרגוכמכל
 ימ'  לכנורו םפפרחין פס כל פפכוי חלנו 6מ מריפו 06 מפ6 עליו מסבו hS1 וזרזן מקומוןול*
 ר05 %י סועע ענויתס qSD טכ6ער DS~ הוא. הלוי ועבר )כג( : )כל"ס( ונוי מחללו ל6יסרבל גני קדמי 6ת ונוס 3SD, עעסר מרועם כ6ן וקור* , 6סורומ( נפ6כלומ סרפ3"ס )כע"מ כןקרוי
 נפלס מפקוס בנחלתכם. )כו( : וע"ס( )ספרי כרמו 3על סו6 מלוי וענד מיל יפ73 ל6 %סיפרד
 ינתן וס וככג7 י"ג מלק לחלקם עגיע סי' 63רן נומליס סלוייס סיו 05 כי לכס, רבויטסים
 6מ לסטיר %ו 5ריגיס שפנס עמר, סנים סלק על עויף סוס וטף י סמ3ו*ומ עכל סעטוללסס
o~nb65 ונזם ספעסר פן ספעסר וסוט לכסן פעסר מרופם למפרים וגמחיי3ו ספעסלס פן* 
 ל6 סמ3עיס כטויי גשרן לקחת לסס רשוי מסיס ממלק עס כעלכומ ס*לס סעמגומ כיסמטנון,
 3סס כ"ז( )לווילס י(כמונ סקרכן סוועסל ר"ל תרופתכם. לכם ונחשב )כז( : יומר WS1פ0ומ
 פגרגכס סוגן סי' כשלו מללס, סו6 כשלו 3עיניכס חסונ יסיס פיער*לי לוקחים 6מס 6סלסרויייי
 על לטורומ סובין ל6 סמומים וסס"6 סכ"ף )ולוס עקנליס 6מס מלכס ו*מ עיקנכס,ומחירום
 מנו6סכס %ום ענוימכס סעו3ז סו6 וסימר6ל , 63לן לכס לשוי טסייש סגחלס מלק סו5 כימידוע(,
 סמעסרומ: לעוכת פירומ סל שלשכמן געל זס מעקרי כזחל למדו ולזס די4', ילקוישכל lbnS ולסחסנ ספקנליס פן לסיום 5ריכים סלמס על מלפערו bS לכן פיק3יכסי יין חניוםולתל6ומ
 מיל נענין ול6 3עסקל ול6 נפרס ל5 מורעין סבין ווגיין נירוסלעי 19Db הרומהכם. לכםתחושב
 נעסמ3ס כ"6 ו3פניןי נפמקל 3פד0 ל6 מולס 6מס ובין מורס 6תס 3)וססנ0 פרופמכסי לכסוכחפש
 מסכי עעסר, למרועמ ענין 5עו 06 7כמינ סו6 עעסר נמרופמ קכ6 דט6י ובע"ג 7W1hW,כלופל
 למלותם עגין מנסו סר6וי' סמיעול סימן כדי מיעדות וצריך טפעסר פן פעסר סיעור מולס 13כמנס
 ונ6פמ מס(. סרע3"ס ו3פירום פ"זי  ריוךיהז פ"6 ר'ם )עיי' סיעור. מורי( 03 גמנס סל6גדולם
 לספלים סלוייס סל גיולס עמרופס גס פסתעי h9p7 פפמטל, סלקל* 6ת גז0 ע%י*יס רחומינו*ין

 פעסרומיכס פכל דקכ5 9יפי' 3'( ס' )מזוורי( דילן למלפוז6 גס נספרי כזבח* שבפסי סלפטזומיסן
מכישו



כי הןכמדבר
 סמיינ נכלי עעטרוחיו ולקח סכתן 6ח לוי 3ססקייס ללפ7גו 631 גדולסי 3תלו%ס עיילימליפו,
 עסוי. מעמס ועם 06ני ע"מ 0פעטרומי לסקדיס דרמפכ6 6פיפר6 יפיר לע"ג ניול0ינמרו%ס
 דתונגו שעוקף, פן ניולה מרועם לאסרים 57ליך משגו וטלעומס %ן מילמל עם ממיר נע'י *מיונזם
 ניולת פתלועס קר6 637פת ספוקף. פן מל6 נפלת עיעו מעמר ותרופמ לו כ:חפוך פןעפעע
 עעסל ותרועת י 6סליס על ועלעיין ע5עס על לעיין ס7נריס כל נירוטלעי מערו עממעי.כעי

nlwiw3סנר"6 יסרועומ ונרס"נ ת"ס דנכוריס נ' מרק עיין לע5ע0י לעיס ועיכס ל,מלים על : 
 נטול וננפל סנסלס וסיעו ססלפס עכיגו bSn רפ"ק וכ"כ )רמא( מגמעל*ס תפולס שסול למוןוכמלאה.
 כלופל וי5סר, תירוט פלח לסומיף ~יכיס לפירוסס נמוסס, כפל פד גיקנ '(עננים ,וטיןסמלי.
 וסילסל ססחירוס 6ו%ל, סייחי דנליסס ולולי bwSb1, כמערה תלי3"ע וכן cbSn, מל ויחסלמירום
 עתם לסיותס פל06י נקרה.ע%5ו

~Db 
 שיללענ7ע( pb1) 15 נמריות mbSn~S עופ7יס 0יליכס

 SD'1 *על קפמ לפיות עופר ס0מעיס לסיחי , קפמ ושמגי כתו , תופס ע"מ נקרסו דנריסוסרנם
 סגול סו6 יקנ היקב. מן : סעתקופס SD1 סעקוס SD גופן bSn וסרם י סרנם לוס וכיורשוטסני,
 יקבי תרגום סכן *עת )רם"י( 0ו*י קרקע מעירות יקג למון וכל לתוכו. יולי פסיין שגתטלסני
 חער6 געול ויפופין תרגופו וי05רי תירום סיקניס וסיטיקו הן ענכ6, סיחי יאי( )זכלי'סעלך
 על יקנ טס פסיגו שפנס למוכו, זג וסס%ן מסיין סנמ מלסגי וססוחס סנור וסו* , פסמ6וגירם
 ייבוך ל6 גיקניס כ"י( )5יו3 דרכו יקביס כתו וס%נניס, סזמיס 3ו ט7ורכין ~SSDb על *0הכלי
 פסיפעגו סזמיס 6ת תוכעין פריפתי וערל, טחי 03 %טיסלכו סנמ 6ת תורעין עלאותיוירוטלעי, שתוקסמי מ"ט סטיר 6תי ונזס כ6ן, וינ"ע 6וכקלס תרנוס וכן עיקרת*, ה2רנועס כג'ז()יפעי'
 : ס"ו( עתלוונות ע"ס רעלת )עיי' י.נעול ען רק תולעין bD'1 ילסי' b~p ועמן עליסס,סקולם
  גכתוכ כענו6ר hsw(1n גער nbS" מלכס 0עעסל מקנלו סלוייט ס6תס כעו אתמ. נם תרימו כן)כח(
 שם %פסרים OtbD פפס ר"ל  וופפפרותיכס  לכסן לתת סיינש ט6סס סיפסר מכזאת  כןסקורם,
 נכ"י %ים  מקמו 6מר  ולטון %לטכסן; סנבונרס  ליסר כלו' ומילום,  דגן טיסי' 5ריך סדותיםםמ3וימ
 %לס ופל6כו ננ"י, 06% ישלים סלמס כייר"ל

~Db  
 י"י( )סעומ נקריס 6ת ר6יתס 6סר גי ע7"ז

 סלוייס סל 3פעסרות קר6 סך 7*וקעי נספרי לרנו0יגו לפכם כנ"ל ; פברקי ית 'ומזמון כ6%יתרגותו
 37כוליס( ס"3 כר"ם עונם )ירוטלפי דרסו פעסרומיכס פכל nSnm , ע5עס סל פמד'"זיסןט%פליסין
 6ח7 ועעמל 11 3ע7ינ0 סחי עעסל 6מ" סעוקףי ען סלelb  6  %פריטיו יפיר  רסרו%ו0למולות
 טעות קר5  7י(ך נפי' יעם וסרלנ"ג ן סר3%אס ומ"פ סכל על 7Dhb שרומס  פפריסין  6חרמגע7יגס
 *יפי חס נסנליסי 3סקייעו פעסר ותרופמ גדולם תרופס למסרים סלוייס 6ח סיקנ כימתים,
 : מס  עיין  תרו%ותיכס, כל לעלות לימך דילן נקרץ וגט , עא( )33רכות סמוכו h'7aכענגני
 %0מו3ר %ן hSb תחחו חור%ין ימיו hSD  לויים( )סל לנין 6זסרס ע סרי ממנו. חלבו את)ל(

 דנכוריסי 03"3 מגן 7ס* ותיפס עפנו, פעלת ליס ונפק* סוווקף  %ן סייגו ס%יזונר  %ן)טפרי(
 סל6 סנטלמ לתעע ענין דתלועומ לת"נ נילוסלעי ~?hn וטעי 0עוקףי ען bSa געלת עעסלמרועת
 י סילקוס כגילדות עיקר כר6ס לכן SISu' ו6ח7 שיסורס *מ7 עעסרותיכס עכל סנ*על ולעוקףען
 בסירוסו 36רסס 3זלפ לכ"כ מלנו. תונלמ ליס hpD)1 ספונמר, פן 1mb b~b תורמין' יסו6%

 מא ועליו סעוקף ען 6ל6 מורס 6יגו ססלוי 7מרופומ( פ"נ )3ססגות טכ6נ"7 ולדעמלקפלי(
 עעסל תלועם י.מיוס 6ת ויעמס יסכת סע* וסטעס י סעמונר ע1 מלותם עענו וסיעומס*ועל
 ע"כ. , לכך למום סבין ספוקף פן מל6 תורס %עמר תרופת מהורס יסרבל 6נל ן שסר עקוםעל

 סעוקף ען לסמאה עחויינ וסו" עסתעי צלוי קי6 7ס6 קוסים, כסן ובין לסנס שולך 6יןליכייו
 "עגם xs"~ סע"  וו7כמ3 ע7יננן' bih סיגו עוקף מיו3 סל6מ7 לנלי עונסעעות וסניילוקש.
 נין למלק יע זו לסיפם 7גס וגראס סס( לעלך %3סגס )ע" מס"מ ~blk עוקף 7חיו3 סרסני*דעת
 , תקמו כי ח7נל סלוייס ו6ל כע"ס מלויי על סי6 עעסר תרועמ מפלסת עלית 7גניקל , ליסר*ללוי

 מקמו וכי סנ*על עעעסרו לוי 3ן *ותו סיפריס עעסר מרועת פלות סי"3( פ"נ )סס סלעג"סוכ"כ
 ויסל6ל ונמינוך( קכ"ע פלוס 3סס"ע )ועי' הוחס למפריס ליסכיל וים ס%עסר. 6ת יסרבל גניע*מ
 , רסוס רק עט0 קיום 13 והין י סעעסר ען טנל ביתור עסלק bSb חגו עעסל מרועתסמולם
 פסלק סו* *ופן 63י(ס לן *יכמס ל6לכן

~lp'b 
 ססו6 מלוי S~h י ספוקף ען טלqb 6 טפלו

 גס לס פמכמת ו63פמ נשוקף. פן 7וק6 כמיקוגו עסותו לקיים עמוייכ לכן 11, לססרססע5וו0
 ול6 לוי ליד סעעסר 63 מל6 כגון טנלי היסור סילוק רק פלוס קיוס 5ד כסטמסתו סביןכלוי
 לSb1D' 6 ניסומ עדיין ססעעסי וכיון 3יייי לך ים פפטר ללוי לו 6תר סיסר*ל יק נו,וכס
 06 סלוי( ליס קכ%ס רקימת מוסם, 6ין 7"0 ע"DS 3~7 גטין רם"י )עי' עדיין סלוי ההזוקנס
 טנל חיסון לקלק 37עליס סליחומיס כעוטם hSb "יגו עענו עעסר תלויות עמלים כססלויכן

מנו



 הש ההבמשבה87
 מסעעטר נססן ויוקץ Sh~P, 3ני ע6מ תקפו כי *עלס סמולם כי %ן, 6ין ע"ס קיום 36למגוי
 טל דפליטוסו וכין מלוי, לרטומ נ6 ל6 נטפייין ל6 סמלסתו, %ומ עליו סל 6ז לוי ליי63

 מ)qb 6 שלסרים יכול ונוט לנדי ס6יסור לקלק עועז סיסר6ל געקוס י סלף קעני7 לגדימלמל
 עעמר קכ0 )6 מסלף סר%ט 3טס עקונלמ עטיניי( )עיט 9Db. עקום על עעסר מרועםפמפומו ראי לוי 3ן ניי* ל ים עעמל כול לוי לנן ט6על יטלטל עעל )נא 67עלען חסו ר(עוקף,ען
 qb 6(03 מעוקף ען למסכים שלוי סייג עדלגכן עקום ועכל יטרלל(. סל גסלימומו הצמריםזס,
 ונעץ טס )עמוק' סעוקף ען סל6 למלום טנריס מסידי וכי 3על6% כי*ערינן י לייו סעעמרג6
 כשמלק וכא יום(. כ%3 נקאפ שראם וכ"כ לוי, נ3ן חייכי 7סכ6 וכו' מבריס 7וק6 ה"מ 1כו, כקמיו וכ,דוף(
 ד6על" 601 כ'(. מלכף( 7מלועומ )מ"ג 3כא עונק קורקוס עסהע סר3 עליו פי(מעולר ע0 סר36'7עדעמ

 סעופך ען פל6 גימלת וסים 0עוקף ען םכיכלמ נדוני( מלועס על עלתימ עעסל מלועת3ילוםלעי
 על qb יטלאו על לערס 6יכ0 סכ36"7י לרעת  ימרהצומ( רפ39 ל'ם )ע" לפיס אעםיפלע7ת

 03סרסיע טפין כדן 7וק6, סעוקף ען מחיך 6ין עקום עכל עעסלי מלועס למפריט רם6י ססו6סי
 דוקט. שעוקף ען ושמליס %יך זוז לספרסס ועועי %ווס ססו6 לוי lp'b S~b~, סילוק רקשוס
 ען עעכו, ומלעומס כתג וסר36"י י עעפ סלנו 67מ עקרך נקמלי ליס (q'S עוקף מיונ01כס

 נס טלוי עסיינ 3ככיי לוי 3סק7יס עיירי יילן 7קל6 ניחת, יותל נקפלי דילפומ6 הר6סשתחוגרי
 סיוג על ססו(ר 3יס יכמינ עעכו עלם על 6ערינן .ספיר 3מי'( רם"י סכמ3 )כעס ניולס3סרותס
 עעלת *עכס סלוי(. על מניס כל פל כן גס עעסר מרועת  )ופל יופסק  ~רוות  ר%רוימעוקף
 עקכ6 607 ג7ולסי למרוסס  דעוקף מיופך עכיס לילף קסם עעכוי ושלעומס סל7-36י ססגי6עלגו
 עעמר מלוממ לק לממרים עסוייי סלוי וטין 3ם3ליסי ספעמר 6מ ליקם טסק7יס נלוי עייליזס
 קכ6 שנסך וכיון ג7ולס, מלועס ול6 סעעמר ען שעטר 3'( ל"0 )כ3סמסיס ג7ולס מכועסול6
 יתרועי( עוקף *סיוג לעילף 6תל 3" המזיל  7עעגו נטעי 6יך גיולסי מלועס ספלסמ כ6ן6ין

 ימים וסיכלון הח' לכ0ני6 לסון ומיעל , נסרגועו 9bff וינ"ע לגערי. עכיס קר6 עטסמי 7ל6 ,נזולם
 יכישו: למנין וכימי 1ל6 וגו' ליק6ינ עכי0 למוכלל צו' כ0כי6תמון

 ו6ר6 סןי וסלו שיתדי ואסרן לעסם 1370ל כמייתי סעעש י'" pnw. "ל יי % 4(ש
 *נ וסס 6', י"oa 3 6'י י"3 63 ס'. פ' ומס טי"מ, (י4ן OD ייניו'

~frb טעיני 
 3סעלומך י!, ל מס 6י, ל DD 6י נ' נעיגל 6'י %'ו וסס ל"נ, לינ ע5רע 6'י י"ג מזריע 6',64
 הו( כ"י. כ' י"3, כ' ספרטסי ריש מקם 3מי וכאן כ"י נקז קרת  כ"ז, יחי טלמ 7',ינ

~)hD 
 למס

 ליפכ6ל סליסוסן סי' סל* פעתיס 0' "" ערגך יל כי מעעיסן הג יחס ליסכ6ל טי6פלוסקנסס
 למכעס, לק ליסר6ל גממלסו ל6 6ליכס י7נר 7כי ס' וישער מן וקלו סדנור, ס" לני o~"Sbרק

 Db יכמ6 ס' ויינל rw, עכס לסגיי רק כמסלמו ל6 ג"כ תפכיכס על6 לכס מקמו ס'וישער
 לגזם ול06רן לעטם לק 4מל6ל, סעיוס ס" ל6 טס גס מאימו ך*ל ס' וידגר קיום, גניר6ם

 עסית רק כלוס נסמאו ל* נ"נ ObtD ש וישער עקים' כלי על ול0!סיל  9מפ נני עקפלטיקנלו
 3טלימומן סג5עוו פעעיס יצ רק כטמתרו פ %צ נעטס, תלוגמס על ולמסרן לעריס עוהרתוכחת
 sw נטעפ סל* עפועין י"ג וכגג7ן ולמסרן, לפסס נמורס דנרומ י"ג 3מאכ י*ימ* וסייגוליטר6ל,
 סחעלו מעעש ומיס וסנן, דגלומ, נ"'נ רק לסרן 6מ לעעפ 5% כי ל73, לעטם רקסיגול
 נד% דינר לסנאי( יאם יצ נסוך סס ליטל6ל סלימומן על מכ5פוו פעעים סייג וכן ולמסרן,לעטס

 6פר , pebS1 לעחס כשפרו ינרומ י'צ 3ע6פר ס"מ ונרים רי3'3 דגרי סייג לייסנ 3זסססעיעגו
 וכ3כ  גסס, לעעיץ נמוקש 37ליסס וכעס *0לןי קללן ונעל סל6"ס ליים3ו 4רנ0 וירוסקלו
 כן לקוף לו שמל עיומד 3קוגפרט *מרמ יכך לו 3מל 6107 , עלייתו לפורל ררו"ס ממכססתריך
 3!0 מלעז גל6ס מס!כיל, "" יצ וקת כפטמן, גחוכים לי3"3 37לי סגל'ש  3731לי פגם,ד3ליסי
 פק63 "'נ יכל 7ו"ן ס7עמ 3קו7 עלעין מ"י טסן ל"ג ט3תור0 לסעיס עדות י"ג ופן יטת סודעל
 עס, קוי )נמי3חצ( ל"נ עם י"ג זכי*, *פרעעון כורי ק"י 6פלקעון נסרי י"ג עלעין שיי וסןס'
 סינרים תכלל וכו'. פעו פס וירו ספים פלס פי כר"ם וחי עי( סוד וזריו פי' עוד ל"3 פסמ"י
 טילטל לעסם 70גוכ ס" הכולס 06לן, Sbl עטם Sb ס' ויקער סכ"על 3כ:'ע 7לר3ומיגו לנוי%

 bb יכל סי ויוסף כנון פלימ' ע"י וי(כוונס פלוני, Sb וייער לומר ספקר6רס דרך וכןלחסרן,
 Sh ס' וישער וולדך, ע"י ו'( )טופפים דגדפון לו ס' וישפר סכני*, יטעי' ע"י וי( )יפע"'6חז
 טמס6 תמימה. אדמה נב( : כ"מ 6' נ3ר6סימ סלעיותי וכעו ס5וריס, נ6ע5עומ נ"נ( )עי*717

 mwbi , 16 מעיער( מ"י לנגע 16 טמורם *גי סחצע פכם נספרי ת"* , )רט"י(  נ*יעוממעומס
 ספ60 מעיעס? שע עס 60 *מוריס עועים סרי פוס גי( 6ין 6סר שופל כסיגו* לעועשיסעיתס
 סעחצ מתייחס פעיעיי %עס 60ל0 מינוס ספמי סלוו"ס כע"מ וכוונמו עכ"ל. ל6דעומ,מעמס

מ4ש



פח ש8ובף . ןןן.
 מפישס 1טמי(onwb 6 ספסל לקלסי מ% לעיתו 7Db כל .נפקשש ט04ס לצם מה עפשן44ץסי
 tmwbS תישם עטל 60 6עהיס עוחהס סלי עוס נס 4ן 6יל 6ויכ כמשק 6על 6ש י עוסנ4
 הוחם לפדיום,  סריס סמיכן 6דועס תביס %י ל6 ע0% ,%ן למל0' מ%. ותכיס מעשר(ח4נ
oa40 מעים תויק 6ים נם סנועיס וככס יצריי 6סר נרנימ סיהעס סעעיס שהכעיס נעל 

 סטעל6ס עם יעטס ל6 6ס*' מוסל עי by. על" עלה לא לעולס: צוקים טסם וטמרתנמרור
ewיקה )ד( : ע"6( עץ רקועיי עגע' )סנל'6 סקולם לניס מעול כממעלס רק חצאים על6סס 
 כ"ס )נגלח(. גכליי ל6 כמלס, ען סדם יקנל דוקן סני סים, קנלמ או באצבעו.טרמה
 ל5 3ע 48שס 3%3עו ולקפ פי סקולם bs' זעם קנל משי, עפלם )ייז סלעני וכ"מנספל*ז
 a~b %נע סולקי  יעיקכ כשי( ל )ויקרב 0עירומי כנר סשנ(. ס'צ ble(DADUS r )פסם ינכ4
 ~rDD1 שבסדן )5יננער( ם3יי תפלסי ס6נל ob נו וככלל 6הפס6סקען( )%ס5סקעןיאיקס

 עסדק סנכפיססו סיי כף גס ולפא עשס' סעו, bh יגר ומוסם סעסויק ינעטירר( סמל* 1306,
 ניסי וענלסס כי ענילס. לטון 56גע לסלם שמפר Pe1 %נע. לפון עליו לוסל שיך נסללויגל

 אקס שם הישק %ע( ערך נערוך )עי" 3%עו מכסן ופנל צן נזעם, pD35m סיוץפלציתלשצו
 יפר6ל הענו כנינו 301"א ט, י14נעו לעגל כדי סיס, פיקגל כלוער ענ*למו, גענחןנתגעו,
 ומ"צ נכוןי יומל וי(ל6פת גו. ענילמו כעגור כלהצל %נעו נעגול נטבעו ק י 6פס נענוככבססי
oaD'D15YS נ56נעו מס" סססז06 זקל6י לקיס6 גס %נעו ימרס גססרי ,rwo *ושם ע"פ 

 ל )ויקרב קראם על ונסן %לנעו סשע6מ ow יורסן ולקם 86כס ככליי ל6 3קז טיסקנלמ ממסי כלועל "ד( "י )ע4לע תנוך על וכתן ס6טס מפס מכסן עלקם 6עלי' נ'( )עזוטגפיס
 כ56נעו כמיג זנמט6מ לקיפס( qb יחם )מס שתוכף וכפכו נכלי, סוס טיקנל 30ד*ך עעעוכשם(
 כתיג % DDb5 5נל לתעלי נכלי ע"כ 6ל6 "3ל, למטל ל6 זנ%נע עקול גקץ ל6ו 6"כו0צן1

 ועשע ושסי נ56נעו יכמינ דילן נך6 על סמוס' נעלי רנומיגו יעכו עס  יזעמי ול6 עשש.נענעו,
1m)eמדמה ניסכי: כהסוכם כ0ןי סל גע5עו ג'ע ומזם זס6 נכלי, % יוקץ ניו סיס קנלמ 
 ססו%מ תמנע 6סמ מכל ללנינו ג6 6נל עקויס, מהכר ככל כי היומר עזעס בשמש.נצבע
 56נעו יסנול פל6 סדם ען פיטש4ץך

~DD 
 ולסעניל לססדל %ין 6נל סופחם, ו' יז0 ועבט 6סמ

 וייי 6עכ יג"ע ונחכנום מהן(. )ח"נ יסרס אמני ולא )קמרי(י וסזיס סיס נכל כיס44כסד
 סכל ינשע טטונמ אמפי ולקמרי. לעמנ" טעמצז מעוד והא אכיןי סנע סז6 נעינו14ע%עס
 נמוספמ' כי6יס6 ענילום, שפמי 6ספ מאס לפסוקי DDb, עענעס פא" %ן י(מהש עסנע6סי
 ולממד נסוק. לפוכו מעכס עסר0(י ס*ו )פשי סלתנשס ת:שפ פאול, 6סמ ו0זס סכש' סגלס"ני
 מרסין הערב. עד הכהן ושמא )ז( יקיסיס: יילטי S1~D נדיעגז ו6ף סעעש, נסני יקגלטא6 מפלסי ען סזס 5סמ נפעס יקנל ססז%מ לסכע כי tb7D גקיטל6 ת"ל ס"ס סו6 נסקנול5' פלסכי

 עפכגש 1bb ססכש ללעי ק נ6 6ענס )רם"(. רנסנס % י63 ונסר 0ערנ מן ועשקודרגש
Dbuכינק ל6 כאס סעסנסי nAs שלקוס 6ל6 כלס סיג פרין 6ל6 סתסכי(י % לנ6 חסור ג"כ 
aw660וקף וכנק חק יכי' כמין נגל ויכסס תיג"ע מהי. אהש הנקש % )0נרא6(: "טע6ו' ול 
oenה%ע b:o) .פל" ז5ימ' ונכיון גיוס עעסיס זמכן סוד יפלס עעממ' מחוס 6%צס זנכיט 

bnDVesי עטירת  חיו3ויט' זו נילוסס 6ין ונטעת יומסר, ע6סימס מון גכ0כיס עעפ" כל ל פרק 
 ייין גפלעויbSD) 6 6ענס 63נטיס. עעמי' כל ונוט נמומסמ' mnb גירסס סו:י6 פס סג"מכי

 6סל qgb1 Bb כמג 5י ומירס"י ס6מר, לפסיפס שזר 6מ להכמיר 6יפ ובסף שה2(, )יושתי5יס6
 ועקף מזל נכיון מסי' 6סר qb nwpb %י פהצע נכסן סמלם עעסס סכל טיבעו לסי סה1ר*"ם ו6ם4 גקמכי ורשומי סוד. 6מ לסכסיכ 6יס ל לכן עכי' לעיל נ" יציבי כסן זוקף סה6יופרץ
 לסוph 64 אקף נספרי רמס 6ימ6 סכי ונמר 076. נכל גטירס oDhe פ6סיסמ מגיז עשק6יס
 זלל'* לעשל יכיל% ולס"" וכו'. טקסס 6מ b'hL~s 6יס qpb1 רעא ר", ינכי וכה סקלן6מ
 סזכ. 6מ לכרמיל עג" לעילף 6יס ויימל ל6 סו ולבסס לקלה Pb לעלם לי לעפצך לספריורגע
 5לי63 מכנס וינשע י לתפרי משק עס תצע יר" גסלתמ' מ4' וירשם ייין ז)ןנשספ' ניראיםורצה
 והסל כ6ן כפיג 1ל6 הערב עד ושמא )י( : מלעת אלי שיך וטזנל עק לגענס וים ונ"עיר"
 פכל לפי , הומו ללעוי ו5כיך כ6ן גכמנ סל6 ושתכין סלתעל0, 0כמו3 ען סנלעז שואנני 6לינ6

 סוקרך קזופ נעסוק כסן סל יירמו מעיקר גיחות סכמונ ויכר נכסן יוקם ים" לעעלססכמ31
 5ים והעף משח סמכם 6מר ל6סיפמ כסל  יטרלל  איחנט S~b י(צסנס, bb "נ6 סל5 ססלסמור
 נל5 נס פסיטכ6ל ! נסווס לינר ממורס וזרך , י(צטנס % ינ9Db1 6 לכמונ 4"ך ל6 לכן ,יחד
 )לקשי( *ים נפם פל עם באש. במת 04 אכליא(: מכעס נעמני לסיום 4הך 0" ל5א
 ש 5על טל. פ4' נ"נ(  ייי )מזריע D*WD3 16 נכשר לאם aw סל, כעלם כיל*י:ו נזחהכיש

O*Dne



 יפכמיכר28
 oTbn 7ס O~D, ימולין עגע' )רם"י 7ס רניעים זו האדם. בנפש ושן: מס על6"ספסמיס,
 עימיי 9DbS כולו כסין" bnDn Mb 6יגו 0760 רם 6ענס , סנפם 610 ס7ס כי נסם סכתוגקן6
 וסוס סווטע6 070 מיעול SD לסורות ט3* ונ"ל , עמת נלסון קר6 67על יצות . *סר עסו51"כ

 *סל ען 7רס וכסמרי עם(. 7"0 נמולין סס )עלס"י ידו על ג6 ססעימס פיעור ס0ו6ר3יעימ,
 , 7נר לכל כמי ס0ו6 לכו סי7וע עטע6 סמינו גוסס ומלפוקי סיעות סעס עד עטע6 ס*יכויעות
 %*ורי( יוכי( 7קל6 0עתי7 7לסון י נעלמך bn)nphS 6ל6 וקעו גונורס לרסס זו bD'1 ויפלסעגם.
 : ו'( )נע7נל יטעם 7כעותס עקר* עטע5 קינו 7גוקם ילפי' ע"6( )ע"ג ונסוטס ס7לומ,מסך
 5נל נו, סטע6 נני6ס נטעם מעסכן 6ין כי נוי עסכגיעס סרימוק טוע6מ וס 6ין פטא.משק
 עוע6ס על לסורוס סי' עמכן 6ל ונ6 כמיג 7ל6 וס* חול. עגסג נו גוס: לעסכן נעוע*ססנגישו י עכטוושסעט[ י ]ענטעסלט ע"ג( )יחזקאל קרמי סס 6מ וטעמו כתו י 0קיס מפך חלול לטוןטעעו

 כרת, חייג כעי ססיכל כגד סטסממוס 16 מטייס סיעול סס וססס נעק7ס סגטע* כגוןסנסניסן
 בו. פומאתו עוד כלת: עטם ל)וקימ ננגס *ס יום טנול ללנומ יהיה. פטא : ג' ט"וכנסנועות
 כמרתו סניף ל6 06 מעמו, וסעלינ qb 53UD קרגןי ס5ליכיס 0טע5יס כפולים עסוקיללנומ
 לטפס, עוי *וסו לר(סליט ססלטס זרך סו6 יסים למון גי טעעס ס'(. )ווכומ "יינ לעקיםונכגח
 למון נו סייך לכן עליון סיעלינ DnD ני*מ על ל0עמין יריך לעמומו, נידו *ין מעםו0עלנ.
 להמליט סייך ל6 קלננוי עת נכל לסניי סיוכל סו6 מנעו 7נר כפורים עמומר 6ענס י0י0.י(חלטס
 ל6 עוז כלוניל מסורי, לסון ססו6 נוי טוע6חו עוי יער לכן קרננוסיו, יכיל פן לטע**וסו
 blk~1 י ל"6( לרקען ו5עיk~7D5h 7 כעו *חד, כלי ול0יומ חעי7 יניקיס ל0יומס עתמל0 כךסגעסו מעיי ס7נוקיס 7נריס מני על סוכם לעיי פתיל. צמיד )פו( : )תלפיומ( עוצרתו עכל עלעועימל
 נעל 5עי7 ויד יי לכל ייי', על 5עיייס וסגי ושקנון )סעשטעל(' סלקים עסגי סעטונר סכסיט8ין
 לסיום געסס ועתמלס סכלי עם מעיז p17b מסו* ע"ם 5עי7 סכלי עגוסמ יקרא וכן נרקיס,סני
 ניגוני מעל מא ופתע, כלע. ננא מעיז ע"ע סס ~blk רעע סכלי עס ועתמנר%עז
 נכלי סע7ונקק כגוסס 0כתוכ וביעול , כ'( )סיוג טוגו יחיל ו'(י )ע"6 יכיל 3ת 5לפיס יכיל,ע;א
 ינוק 631עמ רטשם. SDppD7), )6גגעסגירטער S'nD 5עי7 ומרגום וחועין, פתילים ע"0יטנ
 5ס געסימס קטלם ע"ז( פ"י )כליס כנעתכי' י ממיל 5עי7 עקלי bS למוז וחנליס סמיליסע"י

 ממיל %ן 7לרס"י ויע וכ7ועס. וטעום ופס סונמערס יגר געי געי סקמירס על 7עומיףעילת,
 %ן(. O"b9 )עיין , סיגופם סו6 פתיל לממך פירס"י ונחולין , סעגופס מא ו5עי7 ממגור,0א
 עטך כעו עלעעל0, טכיקוי סו5 פמיל ,  ולפתיל סכלי מנין 0חנול סו6 5עי7 סגל"6 5עלוכן

 pDm גולל ללנומ  לרמוסו ח"ן השדה. ע"פ )מז( בו: עעתכקס מעליון 0נג7 וסותופתילך
 נעי וסונר 063ל, עטעO'bn 6 ענ' סנ6ס חס רניעימ יכונר לנ"ע ז0 סג0 ע"ג(. I's1Dn)רם"י
 7פקקינן לעס 6נל י ודופק גולל ללגום דילן קר* נ6 ליי7יס עס"מי ונטע* *עו DW3D' וומנעובר
 וכן , עמ( עטא*מ פ"י פ' )רעל'ס כמינ חקן כמטס 7'( )מגס7לין עמור עסיס עסנייינענית
 Sb* ילפיכן עקרך ל6ו ונומק גולל וזת(, nhmwn פר"ס )רעננם טסת לטס נרי  טסעונב
 5מס, טנעעי עמ עוגל ל0עי6 נ6 0700 ע"פ יגע 6סל 7כל קל6 וליינן , .לס געילסמלכת*
 ש"ס יגע 6סל כל h9p 6ונל וסכי טיגוני ססו5 3*3ל qb DAID י 6ח7 736 סולר מולי*ט5ס
 , עגע געוע*מ י7נר כ6ן עד סנר( ; ננלוי סלינו עוגל ול6 נגגיעס 7עטע5 סו6 בגלוי 7וק5סס7ס
 עמסעי'י קר6 *סקי( bS ס7רסס ונזם סגלתן. )עיין נ*0ל סעיע5יס 7נריס קר6 מסג ואילךועכלן

 בחלל : קורמי כי ועיין רה"י על טס ססמיג סלענ'ין ען סל5"ס מעיסמ גקמלקס 5ל0ונ7נריס
 סלנ, ע"י מלל מכעסם 10* סרג וחלל to7b תעמס 3לי סו6 עת לס)וסרסיס במת. אוחרב
 6נל כי , עס"מ 6נר מינם S~b עעסי סג0לג olb מרנ חלל מילום 6ין נ"נ( )גויל לרזה5ענס
 כי ספעעי לו k1)ht1 ; ונפסל (hDW געגע סעטע6 מלס כעס סוס ס6נל 7ין ס75ס עןשממך
 ורוס גסס %ן מים )לע3ליז(, סמיוכימ ענפם ריקומו ע"ם מלל סס מסרוג ט76ס על ססונמכעו
 ם6וםו עעעס וחליל, סוף מלוקס, נקנים כענין tSISm גנונ יקל* גליקומ סווקיף גסס כל )כי*ין
 רע3 עמללי כעו חרג, מכת 3לי סעמ ס*7ס על גס ח% סיעוס עילגו ושן , ונקונ( חלולסכלי
 לסלקטמו חלל 1mlpS ימכן סמי ען סתומך 350ל ככס י פ"מ( )מסלים קנר סוכני מלליס 7י(י)6יכ0
 ולכי עלי05 נדרך סעסולל ם6על *חד, 6נר על גס מלל םיעוס ע%כו וכנר סקיוכית; גמםען
 ועמגי ען, חלל 16 35ן מלל *1 עלג SSn גין 0נ7ל' *ין כי גר(וו0, 0כמונ ויילל כקלני;חלל
 כחלל 0מל3 לססוומ 5ל5 סכתונ ג5 ול5 כמללי גינו ססקרג לוער 7לסוסו עיותל 610 חגגטעלת
 טיגע עס וכל מגעם, עוע*מ וכליס 075 לעע* ע5עו כעת לטוע6ס 35ות 5גי כעטם ססו6לועל
 60פכ על עיס סגומן להו"ל חיים. מים עליו עתן )יז( : יעים ז' יעע5 0עת 13 נדלג *עבנחרג

מתוניס



כפ יםבמשבר

'P~DDיר05 לכ%לס 0לכ0: הן D~DDD עזם( רעגאס בע' 6לס ינרי0ס מיסך סעקר6 לטון , 
 37ל כי שיעלי על סעש מיתן לועל עוכלם היגו bipne 7עלסון יכ05, ימי טדנכיס Dbולמן
36ל סמסמיו, עם על יטס יגלם 5ין ושל, קעמ כמן 36קי 7נר על 16 לס רלר עז! כנטפךלס

6מל על עיס על עיס כמן לטון לופל סייך ל6 ולוס ספניעייס, כסלקיו ועמ6סי עעועמעלכ
 Sb נמל ס3רזל כשו(, )יסזק6ל ימיעו עיס נמוך כיו מוך, Sb 16 לתון לועד ימק 6שי קעמיעל
 hS נ6עמ מס סנ0 מען, עלי ועקם סלם נעכסמ מכ6על ותם סעיסי Sb וימלך ו"( 4יניכעיס
 , כגוץ העטם מס כתנאל נסען SISs כנר סקלת טסיתס 6סל כ"6 סלם קעס נעויו שקיקייסימם
 נו 6על סמסתיו סעיס על 5ף סו6 סעכותו מעקצת זס לעכס ' עליו ועקת PDS ס' מיןטשכ
)מס

 זס תפער טפין נר6ס h% t1'SD מוט המן סי4 6על bS7n סכם יכעיס, על הר ימי 5'"
 סוכו Sb נסיני( כ1tSD 68 נמינ0 זס 6ין כי סנתיכייי סכתסלת נקמל סעיס וטפיכס כתינת עלעותנ
ob)1 נעלס לכה'ן מיםtSD 1 סעיס תם6ינם כ"6 עיגל סעקל6 וקין 0מוך(י ענין גסbISD1 ען 

 ולקים לו mblni 6ין לכן , ט6ינמו נפת עעכו דעתו לססימ לעעל6 ס6קור י סנטי Shתתעיין
 )עלענ'ש סיעם סיסמ גלמי כשמד דילים לסכי דעת לכות 6"6 כי יסי, 076 גגי למני 616סל
 מפועל נין סממע5עיס ססעליס ען סי6 וגתן DSn ולוס סל6נ"ל(, נ7נכי 0אנ ש" וטנו. עפכםמ18

Swnnelוסייכו ן עע%יש( נוים6לו למעלס כז0 עסעל )וי(זכלמי נמון יס6 6על וכקלו י PD cs~n 
 על כעו מסגיליי ופ4 נקלתי סעוזכר ל9ע6 על עוסנ SD'1 ועלם מתעיי S~D ס0ו6 16חלויי
 ככוונת סכלי Sb גתוגיס ימיו סכוגעיס טעים למיני סעקר6 ועמס וגו', ט עס S:D1 *סיקלנית
 זיין(; געגענען וו5סטעי ss~t 0"כמעיוכנפן ערכו רעמו יפיס s)s י94ע6, על סעעל6יעם
 סטייל עד כיכ יעלכם סמים על ספסל מגוסן יטפל גאכ ידעכו סעקל6 לסת עעםעעח52ענס
 חול על )כעפם נענורו וגסן עליו, ונסן 6על וסרלנענ נ'( ל'נ סעורם )ע' עליו פפחסיוסעיס
 נסס  סיטתן תכלת 3פ3ול סכלי 5ל ססייס מפיס נמינתו טתסיי  שתסיים ועזם סיעים(, ניסועל
  רפפטכיי פר ינוצר מפקרי DtD ספפרי פל וווקף עליו ע"פ לדבריו סדם פכיו. 0ט6,069פר
 כמליס(. סכל 087 ע"ג )ניועל סתוק' פירסו סכ7גכי עמכעיס חי 0ל6גי %1'1 ליחל, ססילס5ין

 ע"ס וגמוי"ע קרי, גסי' סלע מסוגת נעל סנדול 0לנ ס"ס סתמנריס נטלי 7ניףסס עלותעסו
 סתוק' כעלי לרעל לסו 67סמעיע 5ווסו 706 פיז וכולס חזי נקוטים 1עסלם68 ו ימעולי(ס-6

 , ס6לס סגדוליס לגלי כפח תמת 6כי ופסל %'ע; ושכקו לעלנןי עDD 16" דיקו9י4ו ערוךתתלוי

 ע י סלל יקוערו 0מלעוי עיגרי 3ע80ת מ"ע יבעו נס פירעו ס6ף תעיסתס, עקום %עול6
 מסכיל ייפנו וכנב י סירם 6מ כוסל חיגו גירך עקל6 סל מסוטו לסרם 70למ נכעס: bSז6מ
 bS7 3קל6 ת65 3כי תר6ס לזם עוכלממ ול6" נכ-ע, lDlnD עקוי י6% עקרם ידן ישעלו6פר סמלעוי סכעי עע7ומ ונוכרס וכפנל 0ירסי ען סנו9ס סילוס ונין סירם 6ס סעותל פילוסשנץ
 תמגעגעיס סט סדרן ען 0גונעיס ססעיס למי ענוע עי מ68 חיים. מים )ה( : נכיס עו! 6טתיועמו

 6על ול6 מנועם. גלתי כעתים עושים ועקום נול עי 6נל סייס: לקרשו לכן סעעועמפססיס
 עלש י4ס 6נל ט3עיס סעיעיו עפין ים כי עיס(, עקום ונול עעין )כמו מעין עי ק0%למון
 DD'1 נתי חע6ת עי קיוט ולטלול סעורות, נקח סכע%ש מלעיס סטעעיס ען וכ'6% עלומים16
 קיום SD יסעם טיש עלת כי ועלניס, נבייש נס פסס סנעיס עיס כלוסל פייס עש 6עלכח

 מעסקת SD רסיס למון וקער חיספס, עי וימי, ססמין על ויערמו מסיי מכסל כעו ו3רי6וח:י370ל
 וסעלוסיס מעליס וסעיס rw)~ )יסזק6ל סעש ונרס6ו לעיסי רם6מי ג'( )מץג ועלוסיס לעשעש
 עלגי ונלסון ופוליי עכי( ניגס פיס עיס כלוער יו( לעקושות סעהיס עש 'תסגס גלמתנקרשו
 ול6 כעו , )ר5ס( שנטול סלילם ג"כ נכלל טייס נעלת וואט עסיס. עיס נקל% 0עעוססיססעיס
 )ע5ורע סזנ נענילת גס כהתר סייס עיס ילמון ויע 3'(. )ט68 סי כ"6 ענופל 3טר עעךיקמו
 ועל סייסי עיס Sb סלם כלי % ט( יסי )פס עירדע נס0כמ וכן own~ נעים ורסון יג(סרג

 עי נסן ולקדם ולע5ולעיס לזנים פקוליס סעוכיס מעים עיט( 7סר0 )פיס נ1נמני' מנןמלסמן
nfwnעגלן שדקדק סס סרים וסגם סעמנש. וסעיס וסיסליס סעלאיס סעוכיס סעש 1(ן 661 י 
 PDSW ענו6ל 6ל0 כל פסול סענו6כ ולמי לווי, טס עמוס לועל היסק י חולין ופוס'-ןיעלוסש
 ל0ווו2 סיכול לרנומ כ4. וע4 האהל ע4 והזה )יח( 7עקו6ות(: קמש 3פל )ועלמ83סכארוס.
%6% obn נסעם %מש tDDh yb1 כסייגו י סז6ס סיוכי 6ס" לכן י הניגס סיס % על %יך 
 ויע ו0זס. 6ל6 יגריס ען כתיכ bSn תסו סמכי, על עוד 6סשכ לסזומ איל 6סח' עלעס,ס

 סעעשי מנע SD'1 ומאס כק גף6( מיחד )נגעש 3עטנ0 נוכל ל6 %מוכ ען ס7ס טזיא גגייגע5וכע
 )טס נמתגים (Tw טעןהנ*

 ע""
 onp כסיג 7ס מזמת גני 6גל נטען, %6עו יעגול פעם שנכל לעע9 במען, ען ויזםעא( לי )ע5הע גיהוק כתיג שפען ט%ל לפי , 9נלס סז' כל על

סס



 יפבמרבר29
 נפעח סס טכמנ תנרינור' וסר"ע )סגר"6(. ס7ס ען כמי3 ול6 לתטי4ר על וסזס זיי"ן()סס
 יעגו עס עטרע, 03' סס לקפר5 3פי' 5סרן 3קר3ן וכאכ י ק"י נעי 356ע "טנילח פעעיס7ט3ע
SDס"7' 7ילן 3סרס0 וס(ס hS7 0ז5ס כל על טנילס %יני, וה"ע כללי תט3ילס קר6 עסמעי 

 ניומל סעוס סו6 ט3ילסי סז5ס כל על וסזס תנל סס פ"ג 7סרס לע"ט 3פי' וסלתנ"סוסז6ס,
 קר" ל0ן עוקי ט'יו 3סנועות החש. מטא )כ( כי4נל"5: ו0נכון וטנל.  כין כלל  כסי3 ל76ס5
 *תר bS ולכן ע"ם. , כרמ חת3 0עורס ען ללכמ עו0ר ל6 06 י נפניס וגטע5 לע(י0 סנ6נטסוי
 6ומו עמלטין 6נו רק עענו סטוע5ס קרס כ3ר 637עמ יורס זס לסון כי פי"גי כלעיל י יסיסט)ו6
 עליו ולוער 6ומו לי4מליט סייך סעטוי סערינ bS רק סטנל 3טו61 רק 6יגו וזס לטת5,עוד

 ול6 טנל לרכומ סייך bS גופסי נעזרס סכטע6 כ6ן 6נל טת6, עו7 ויסיס Inbmtסמחתסך
 כי י7נר, ססו0 עזען כי bnD tblo לםון רק נו נופל אין נעזרס, תקו0 "ין כי טתסו,כעריג
 טועימו עו7 כ6ן כסינ bS לכן כפוריס, תמוסר לרנימ כ*ן טייך bS7 ועכס"כ סו8, טע6עחס
 י61 חט5מ יי וסטס6 טס*י ע"ם ע6י כף( )כי0 לרגומינו הנרה. מי וטזה )כא( : )תלפיומ(3ו

 ט%* 0גוס* ס6ין לוונר סז*ס בלסון תם6 סכחוכ ו0ו5י6 טסור. מט*ת עי hb סעזס 5נל7טת*,
 י טע* ססעזס נפירוס 6ערס ססמורס י מתוס סו6 לכ*ורס סגרש6 וכמנ סז6ס סיעיר נסן 3סיטכ"6

 עטונ6ין סט6מ עי 6ין nbunS ע5))ו טטיסל עי כןי סו6 70ין 6ענס טסור. סס))זם* 6ערוורנוסיגו
 םל6 לסי למט6מ טע6 נקר6 סע7יין לחרותס 1W5D סטיסר תי רק 3תס6, ול6 נעגע 6bSומו
 3חסס סו6 טסורי חט5מ עי סעזס ו6תרס 737. לכל 5ותו עטמ5ין חט5מ סעי לז0 , לחס5סע3ל
 טסור מ0א qb למט6מי ע5עו טיסר bS~3 סו6 7קר6 עז1b5D .nhD~s onb 0 עטסל ססו6תזס

 מס6ח עי טם6 ססו* עטעס סו6 וטוע5סו י 6וסו bWW'1 כס מט6מ תי יזס זכ 5ס ,למרותס
 ע"ו. ופ"י ע"ס V'D 7פכי4 לתענס 3פי' כנר"6 נ37רי )עי' סז6ס סיעור 13 כסיס רק טע6ו*יגו
 DnDW7~ סעזס 6ינו דקר5 7עזס .לוער קטס 6תנס תפי3ס(. ק5מ סלסון כחורס על נפייוכ"ן
 נטי4ור 0י' bS סטסור וסזס 7קר6 סז08 וכ5תמ לחט6מ. עסור 6יט טסו6 סקו7תומ נתקר*וחתכי'

 סייכו 7קל6 עזס לנומינו ט6ערו יס5 כ"ל לכן עלנן. ל0ו5י* 7"ס רס"י 6' כ"ג מגיגס עת'למט*מ
 כ"מ( י"6 )סעיני ננלמס 5מ וסגוס5 כתו נוס*, עסיט יקר6 תקר6 37לסון י )וקיט כלווור 'נום5

 סל6 6עפ" עונקו))ו עקיטו וסגום6י סס רם3"ס וכע"ס ננלחסון, 6מ 7יסיט סירוסלעי7חרגווו
 נעח' מנינו וכן bnw, 6ינו תתקוווו זז ול6 3ו גגע ול6 כמפו על נבל0 טען 06 6נלגגעי
 6מר י3ר ע"י לתקוס עעקוס סעמטלטל על כמי*ס לסון , וסגום6 , סס כרנ"ו סי' וכןזנמיסי
 Db סטם6 כן סיוכקי 6מ ס6ותן י60 כ6סר ס6רנס, 6מ גס6 סק7יס ורוח ססנס, 6מ וים6וכתו

 עני7 ועטלטל סעכיע 6ח7 737 סס ועחיט ע60 עקוס ונכל עתקותס. . םעחיעס ר"לסגנלס
 4ט מוקסוס עיי' יכליס(י קת6 סרק רים לתסניי ונפיי תס, ~nhmt קת5 פרק )ערתנ"סותזיז
 ר64עורס עסaan 6, חניס פ"ס וסנר'6 י סחס נ% כלוער סיקט גלbDnS 6 עסכטמ 7ל6 דכ~סרפ'ק
 ווכזיעי ראל .נום* עזס ע6י כס6ערו t'"DS נוס5ו. ס6יגו qb1 סתניע כלוער עחיט סיינונכ"ע

 יזוז סע6 , עסס זז 6ינו כלסון , זז עסרם סו6 7קר5 עזס ולמון י מט6מ עי 6מ ותניעסתטלטל
 עמנועעיס מ0ס סם7יalnS 4 ח5ר ססו6 י ירענס סדי חיז )ולפון וסו5 עעקועו, 6ומו itI)rw 8יןעפר,
 ע"פ עסקוף סגקר6 7כ)נו ספמס עזוזמ סס וו)זס רעיקמס. ע"ס רעסיס סנקר5ו נעו וסנס,סנס

 ותענין סניס. עזוים 5יר על ומחונ עמנועעמ ססילת ע"ם תזוזס נקר6 ככס 1tSD, סוקפמסס7למ
 ספכיתי SIDS91 סססמותעומ מכועמ עכין ק0 י רניס גויס יזס כן נ"3( )יסעי' ע5על גס 6פרםזס

 ם63הצס סגיולס ססטסנומ גר6ומס כלוער 6וי~גערעגט(, )ערסיטטערט, וסמתטון ססל5 תרונס3כפט
 לכן ו0מעסון. ספל8 ערוכ גפמומיסס נמניעימ וימגועעו ימגו77ו ססללחס, לרוס סספלסתת7רגמס

 יוכלו 3ל כ6לתיס ויסיו ויקגר יקמס פיי4ס י(תעסון סעגויל פיססי תלכיס יקס5ו SD'1 6מריו6תר
 כערך כלועל וגו' רנים עליך סתעו כ6סר סס כ6עור לססי סקדס מעס ססך וזk~mbn 0.7כר

 מי4 נמרס )ו*ס ס5לחמך גו7ל SD ימעסו זס כערך ספלומך רונ על תקו7ס לסס ססיססתעסון
 על י4מנועס ענין סכמוניס יפתסו וכגל וסוומ6חל. סקו7ס עס סייכוס לו51ער 6ין 5חל73יך

 סעעלטל וככי4 וסנועס. טלנוול ענ כזס טרס יסעם עלבי ונלסון נ0(. ר6ס כל יחגו7דוסססמועעוה,
 סעסרס נ7רך עור )נסגס ע"7 )ונ* וענעכעו סעזיזו כלוער עזס, יקר5 מט5מ וני 6מוענעגע
 פנפסנר4 ר3ומינו 5תרו לכן סנ7סי עי Prn ל6וי ס" 1נ6ונס , כאמ( י"6 ויקר6 לג"ו נפי' עיי'סגג
 עי 6מ וסתכיע ססעזיז סז6ס, ענין על בס לסורוס עזיז, 3עקוס עז0 לכמוב 3זס ספעלתסקל
 כי עסמעי, nbvnS 3טר(ול גס יילן קר6 ולפי"ז סז5ס. סיעור 3סס כסיס רק טת6 5ינוחט6מ
qb36ל 0ז6סי ל5ורך נסס ונוגע כסגוסח סיינו 6ומו, %טת6ין חט*ת ווי 6ין לחט6מ ססטסור bia 

 נערכנת י1כימ וכן , קוכקח סר"ו נסס סהי עפריי פי"ג סת"ל כע"ט 5ומו. עטת6ין חט6מ תילנורךי
סעחג0



 כ משבפרבר
 י6עכ 0כס כנ"נ. וילק י(עטכ0, על ועסילוסו 3סטרוי סלע83ם ע37רי ס" עמרם סיטאטנ0
 גסוחסת6 פשולו cnS וטנס לקרך. סל6 וטיינו חט6מי זני 6ת ועזק סעטליל נ7סי עי ועזםקר6
 לנגוע יסמל סקי 6מנ ומוסל הכיס מטעם 0ז6ס כדי נהסס מים nbWD 3עי כנוגע טניס()מש
bSn,לס 7עסכסמ) ווקיטסי 610 3סס היונע 60 קב*, יעמל לניס נעי 01נונע עסו להג יסיט 
Db)ו3כ"ע סין ססוע6ס ע6נומ מץ )עלע3שס וקנזס סיסט נמגעס ילים כנלי7' קלהזיס י"ס .(OD 
 עגו5ל עכץמ יחם. נסס, לטין סז6ס כיי ניגס מים עים נין ספק י(כמונ כעלו כ6ן שמלישכס
 געכיכי גמולם משעל olpn כל בנדיו. יכבס יסייו: תירעש וסק3ל0 ססכמ3 עי יתעקל*למון

 גני סכל 1WSS 6ל6 עונקים 00 גלני סמליו ס30גייס לממיכו נ6 ל5 גג7יס כלוח לסוןטענות
 יש עמש. 0ח3 עפרם כעס )לעננך טכסיס. 'י(ס נעטע6יו חגורו נסעם סטע6 נו מיגע כלי16
 ופלט 7'( )נע37כ כעו לעלנוסי qb o~bn ממעים' כלי ט6ל נס 3ג7 נסס לכלול ים סמטטע78

 וקופי( סל עעס0 סעםמם וס*לונ סטווי 737 וכן 3ג7. ונקרם לכסוס רק ם6יט מכלם 3גיעליר(ס
 מכלת. 723 6ל ונסנו סטרת כלי כל 6מ לקמו כעו 3ג7, כקרם ימד ולקמרם ס,שש 3ו.למניס
 כלי יביס bS כעו ס3נ7י על ש גלי מס יסתם ככס כליס, מיל על נס 3ג7 טס טימטםוכעו
 זייןי וכלי וכונע כעלנפת לטכסיס כק סעיותי 6ים סעלמ 6מי( WS D35D טעעעו קמין שנגל

 עמם 6ים 3נ7י כמ"כ *קול *מס 3ג7י נגדף qb 1bbD לותר ואן כלי כאע( לנזיל יתעל7לל36אי
 למון גד 63 ען עולכם ללם'פ סו6. מלנום ססול6מו גגי סס 01כס וכה. ליפי 77וק6 כמ"קו7ל6
5ג7,

 י(עווי סחועי שד, לסון 3ג7 סכקר6 גרש ולי ומצקיו. סנוף סוליות ימי ועקמל מעלגי
 המצ וסרוג. טווי Taa ס8י ס3ת עיי' לעל3ום. ס6עו עם גס וכולל ימד, olnnh *גששוס6כוג
 לקונס סלו סייס 3ין חילוק *ין י63עמ י פלו ט6ינס זוגיים למעט ג6 ל6 נגדיו 3עלמס0כנוי
 סעע נניס 77וק6 שסעעי' יוכי( מכנוי רק לקי 15 ניגס לנום ססו6 נין plS'D 6ין' וכן5לו,
 עטע6 6יט עתטע6יו י(עע6 ממילם 6סר tbnuw S~h סו6 נונט)נ6יו מטיו ':סעס יוטעה3י(ס
 bD'D3 ע7כמי3 דגונעת. ודגפש ונח יגע אשר וכל )כב( 380: תמריי יש עע עי" משיעטו.ננ7יס
 כמיד ול6 יגע 7כמי3 וסייגו עייריי סטע6 13 טכגע נכלים 7רים6 תכלל סכוגעמ ומכפם7קל6
 6סל כלי כל וס" ישי,  o1l)b ע"כ י4י סכוגפמ, כדכמיכ לעכמנ סי"ל סגפ הכסם קלף י5ימנעי
 יעע6 3סרנ 16 3עמ מוגע עטע6 סכטע6 7סייכו לעעלס( עעכו )סעיונל י(טע6 0750 13.ינע
 טנגעו כליס )נזס לעינו 6ער, נו כיעץ טוע6ס קכ6 67ער יעע6 כי , סעע6 0760 כעומכלי
 ומנסס קוגעל וסיסי סנעסן olbnD נעם DaD נמרנ מנגע 0763 סגגעו וכליס 3עת מננע0753
 עד מטפט נסרג 16 געמ סיע סטע6 0763 סנונעת DD1 6נל ירכיי י(עלנ עד מטעיסטנעמ
 עד מטעי סוס סטע6 13 סעע סכלי וסו6 יציעי 13 ינע 6סר נוכל סנוגעמ נמס 16סערנ,
 סכגעו נכלים 6יס וכן נעת מנגעו נכלים 16 נעמ מנטעי 0763 סכגע 6יס עזם לעיכו' י0ערנ
 חלקי 5רנעס סלם* מלי ונוס ערג, טוע*מ טע6יס נעת טמעו נכליס 16 נעמ מנטעי0763
 וכקן י לעסנה( ,נפי' סס סגר'א )כ9כ 3קל6 ענו*כיס 57סלומ פ"ק 7רי' נעטכס 0עוזסךיסטוע5ס
 ס6דס על סכל יק5י 6סר 63ופן לפרפ כריס סגס"ס, נעל סרג עליו כי לכן ,- ק)מ יל למורר(נסי'
 וכממירם מפעוי סוע6מ ט מנוגע 6ת מטע6 0עמ ססינולי ניכינו עלוך מלעול כי עם, גטע5סגנע
 לשל סטונה 3ו 'Da 5סל וכל 7קל5י ליסג6 ותדוייק עלג, nbmD לק olb מטע6 ביכו סעמען
 ו0כפם סנעס. טוע5מ וסוס מת סל טוע6ס חתם יטיח 6זי נסנורין נעמ 3ו ססעומש זעךכל

 סקפק סומר וכוס לנ7. עלDbW19 3 ליל סערני עי מעע6 מעסי ען סריסמו 5סל ר"לסכוגעמ
 ר6ס ובלו עכ"ד. ע157רי" ס0ו6 תוכח ולמכריכו רבוכי" נסינורין טועיה ob לעבד ?עסנר(סל
 ל6 למירוסוי 0יטנ ע7וייק סתקל6 טלטון לעסנס, גמי' סג"ל סגל"6 37כי 6מ סנ0"ס נעלר(רנ
 כמב DU'D" 6גנ טנעסי 57וכי" נסונרין  k~bmD7 נעוכ לפסיטומ ת"ס וכן וט פיכומו כומנסל
 3עת סגטת6 0763 סנגע Olb עת( תטוונ6מ )רע"ס סכ' , רעמו סטך ענוים י(רע3"ס 7עמ כיכןי
 לע69 )3מ" סרענ"ן וכן י ערnbmw 3 טע6 הסכי ז0 , נעמ כוגע עדיין (bli~D נין סמיי 5מרנין
 סרעג"וש 7עמ 3עיכיו יסר q1D3S מ"ע ט3עס, 67וריי' 3מנורין גטוע6ט רעתו ;:3ממלס 6ף 3'(ל"ז

 פ" לן 57ימ כיון תדויקי תינו י5וליי' סכות עובם לילן 7מווקל6 סגס"ס 7נעל לסמ' גססקל.
 סגסגת 37על פי' סך ספניי כקן ל0ר85ס לקיתי ז6מ כתכי 9Db כלוס; סל 0וכחס כ6ן 5ין7סגכ'5י
 לפרם לכו 5ין 67וליל, גסנורין טוע6ס 6י לן 7ונקסק6 כיון ואייס עליסס, וחמס עג:רסיס ק)מ3סס

כנעקרי
 : ס7עות תן כ6סמ

 סגסיסו ונטוס ווססין סיין כ"מ( (S~nh pun ונוכלן קנורס0, לפיתתת מעון ותקדר. )א(כ
 ילפיכן עכרן מרים. ישם ותמת : רוו"ס 3מס עעלק וירץ 3פ' נמלם כו'פערים

 נרגיל יסור לסלן ונס סענל0 6ת סס וערפו סתם וניעל סס כ5ן כיעל נ0ג5סי יקורססעמ
5ף



 %במשכר89

qbטפין מקום וסוף טפתם, עכין טס פלס לפרם יט לינריי(ס 3'( כ"ט )ע'6 03כ06 שסור כ6ן 
 עטם כ'ע 8ףפ וימי עב"ם DW' לנני כלוס טל סג6ס נו ושין געינה( bS1 זריעbS 0 יטוסגו
 ד6פול גג על qb , כשיסיק לכסן עערגין 6י ולגנן ל"י מציגי ל68 )ונעירונין יטרלל, 6נןרעם
 ליס ניחש 5י סלעי 'qD1 ולר' י סלסומ ל7נל תערנין 6י פליני ולראי 0כ6ס נסיסתי ניסבקכוס

 יתקצ 507 תמ"ס 5יעמ עלאים. גדעי 5נן נעוכי שליס מחת נעל סלנ סקט0 עכלן7עגער*י
 ס0ס גמקיעומ יוקש סייכו וסו נבגו, לי0נומ )שו ע)ומ עעפס י% מלעיס ט) עולם סלנטופל
 *פילו 607 נמנו, לי0פמ %א *עלינן יכנכן ינפטס יח, ל6 7מעגיומ נמקיעומ 6נל ,עס"מ
 סני 601 0עממ0י לנים 6ו 360ל ל"מ סילך עי לכל כימכן עערנין נפי 7ר3כן תנוסנם3יל
 סלי ל6 דפדפת מיעט וכי נמנוי ליסכומ ל16 %ומ תכעס ת"ל עקום ועכל , כיכסו 7ר3כןתלום
 לרנ* ליס לעס כן 06 דקור. ולנצנן לעלות 6נל hw~91bT עלוס לינר blb עיה"ק פסלא
 ליבל hSW עערנין 6*1 ס'ל שכשע ליפף טלמור, לינר מער3ין לסנרי עלית הפליגי לעיערממס
 bSb יתכנן, *עו י6ורייס6 נזל bS ול"י  לרננן, עלוס 6טו מוכי( טל עלוס גזלו לרננן bibתלום.
 שים ליר3נן, י*וריימ6 תנוס נין סילוק *ין עלוס, לינר 3ניס"ק לערג ug' יסרי 607 מ"עויחי
 ~קוד למס ססניסו מעיר(מס, SD מת0 וקני עלולי. גריס ספלך 3סעל סקטס וכן 3י6ול.נימל
 ני(אנ יעם t~eD 60 מולק מוס 5ין כיילו ירננן, ע5ו0 כ64 קינו סעסמס ולניס 50נל לנימשלילך
 , 6' סרם D*C כמרמי עי סרענ"ן. ואי 67ומימ6י %וס מוו וכלס סמן ולסיס 5נליס7ניסוס
 ממפק סרפנים על נוס מעם סם 6ססל ונענלמ לרעך, וי0גמ ונכלל 73רכיו ומלכת נכללוסוף
 637תמ לי1. קם" עטי ידע% bS זס נל6 וגס סמ'", על קעקטס ע6י כן 05 7ל3נן,טיכס
 למוקפי לכ63 ליס ניח ולמכי עלוס. לפנל bSb בערבן *ין 67תל יוסף 7רנ ליס ליםלנ6
 7ססק 46ז נסס 6טל"י נסגסוון ועקמי כוומייסוי נ6עמ ופקק , רטומ ל7נר מערנין קשרי7לננן
 פעלנין סנרי י0כ* ירקנן סוכע0 וים י מפאו( סל 6יק 3א )עיי כרנ6 לטוס לדגר 7עעלניןג6פמ
 געעל3 מיינו ליחתי 6ל6 עעלנין 6ין יוסף ר3 57ער *ס* כסג יי(רפנ"6 כרח, כסוסלכנרי
 נעער3 *גל לסקל( רלו ל6 פלוס לדנר וכט*יכו מעמיר, על לסקל 6ל6 ע7ינ6 )ילימיסכמם
 עירור  יתיקר וסונר אר"י 7מלינ לכ"ע כן 6ס 933י. עפם רמומי לינר טפילו מניסם קנסגרגליו
 חומל ת7יכ* מסות י3סמ סוס כמפוך כ"י( )עירונין לעכייס מקנמון 6ל* ביכו 3רנל ועירוי3פמי
 ל3* קיפל לכן 7עמנימןי סכעים וסתנו לושי יהדותי( 7ר' פלונס* 3ר ופסס לרמומי 6ףלעלג
 ושקימי 6יילי' 3פס 3עפרג יעמניסן , ל6 6י 'רטומ ל37ר עערנין 5י סליגי 7תמנימן ול"ימרוגן
 bSb תעלגין *ין 3פמ ייוקד 7סי3ל 6סלטכ"6 טסקמס מימו( סל )63ו"מ שעוזן 36ן נעללסרן

"u7sbb תעלנין מרגל qb לכסוסי ob סי6. 5%י יוסף יר3 ליעל 3עילונין סם עקטו ע6י כן 
 עליי. פניני דרננן עכלל *ותל יסויס ר' שלמגי 6ל6 יסוים, 6ר' נס7י' יפליגי רננן )%ינו ל*60
 7עערנין סונר לכן י נמס עיכוב עיקל סונר ובייצו , רצע 610 7כ"י פלוגס6 3ר לוער ים כן06

 6717י רם3"יי 7עמ ליימנ ים וליעתי 3ל1ע. טכסיס DgD 3רנל, לריי כעו סו5 כסס 7לכעעלרטוש
 7ג6עמ לטעעמ", לערס דנמכ6י 3י0 לעיוור טייך bS לל'ע 6ל6 תערגין 6ין יוסף ל3 67ער60
 וסיח יוקץ לנ"ע 7תעלנין סד* 6יכ5 עכייסו מד שלכל 6ל6 , לל"י נין לר"ת כין לכ"ע סו6שיגיס
qh.סטינו וכל ברגלי 5י 7פת 5י מקנת*, עיקר עיכס 6קס פירס, *סד כל ק3רמ לסי ללטומ 
 סו6 *עת כןי סי6 סגער6 וקוסים n1DIS. ולw~s  6 6ל6 מקילו ל6 לסקל, כ"6 מקגמ5עיקל
 כרחת. סכ6 נתמגימן לן מסמס וכית ר"תן חייגו 7פמנימן ומכתים ר"ת סו5 יל"י מלונמי'יגל
 עסממעין נכי% וסיס , גניס'ק עערנין 6ין לכן לרסוס qb 3סמ 7עערנין S"D 7כר"ע עוכם כן05
 סמע6 סליגי כן 5ס , לרסוס bS1 לידע רק עערנין 6ין 7נממ b1'9Db קמפ6 5ימ כן 5טקמני. יעילמ* 6ורס1bS1 6 סי6 7וק6 יוסף לרנ סעסמס, ול3ימ ס6כל ל3ימ טילך עי כל געמגימןכמכן

.bnnDb55לת thnS 6מגטי מליני סקוס תכל קוליי ו0ממ נרנל מקגמ6 בעיקר ככ"י לן יקיימ 
 ליעץ סגעכ* קומיס וזומי רמוס, לדנר עומר נפם עילונ6י

 hS31 סיס מנטי יוסף יל3 תינצלי
 7עערנין ע"כ , נניס"ק נפת תפרנין יאין תמס לילן 37תסנימן כיון שופלי סיימי  יוסף ררנעיתר"
 יוקץ סמס ייתר יוסף לר3 *3ל שסממה סמע6 לן קמט סוי ול* קמני, 7פילמ6%b~llb 6 סו* יוקץ לשו סעסמסי ולניח 60נל לנימ טילך עי כל סמס צמגן 60 כן 06 לרסומ. 6ף3סמ
 ליס יכית6 עמוס סו*  ומגרויו  רעיו  bWD97 p~m למרן סוכרך לכן מסיר. תלעוי6 פקסססי6,

 סינור 6ין כי )6ויגען(, סר*ומ 6כל על לעיגיסס לפרם 6ין לעיניהם. ודברתם )ח( :7תגטר*
 נתזני עמרון 6ל וי7נר כתו ס37ורי bb בוזן יסוגר תגרס 3כל לכן 63וזן, רק סר"ומ 363למועל
 טסור6מו וימכן ך לעיכי0ס עסו וכיהנת, ל6 כ6ן ר*וילותל וסיס 63זכיכסי יוגר bib' *טל ס5רןיעם
 עיכי וממקסכס ותעסי עיניך % מקס כעו *יינדכט(, 5יסרער )15 ומלגועו 00מנוגנומ עיניכקן

טויסס



א כבמדבר
 יסרבל, נרי לעיכי לסק7יפכי כעאם רם"י לעשם הע6 ההטיח; קףעס סמנם שמכםפמש,
 פגיע 01 סלע עם ו6ועריס סע7ס לעיכי עקוים סייחי עיעיו ויי64 שלע Sb יגומםמ6ל1
 טקסס lSbS נחסל ס76ס 3% לעיס, לכו 5ע6 כל 0וי לנפער ליים נעסליס ר(2ורס סנרי כייפ סרינו ובעל לעיכיסס. וזמו. הליחס נשיו כסלקי סנור וסעינומ יוקר על ופגוגס "צם נספיר מעגין נוס ית' עענו סעכוון כן 6ס וסיס 6נו, קשו תקוט סל יטרו עקש גיעע ופינושנר
 ותן 50ול ען פיס לסוף* גתינל Swa פל6 3"ם ר(טס CDD י וריע5יי(1 ממורר( 37לי גוללקוק
 עש לסבא לעסומ ססלי6 ולעס י נברן פעיינות לנקע 16 רמס נסעים לסורים יכול וימסר(קלע
 ענעו עי ו0ו6 לעי 0לנ פי% מי על qb יעם, לימר6ל ללעם גן עמס Ssb וע%ע? %הען

 פיעור וכעו תכעיס ען עזר ל76ס ילוד כי סינר, מפטר עקום תנץ וי(ע%סי ייסוריי bbלסכסירו
 bib סמם, נע5ומ סעתנבר כעעין יפיס 0760 לב ככס ממסי נכס ענעו גני עיס עומקסקפס

 %וס 5ול נתי רעו וכן נדול, עוקר ואיך וספקים, י(מורס Sb לטווסו ~.eb על קמי(סנסמל0
 qlD3 ולכן 6נןי 55 עייין לכס סיס 0ריי6 נעת כי נערתו, ייסור על סיכי( נלפיייסלעפם
 לנס ס0א חיור כי ל0ורומ טיכסו, 55 מקלעי 6ל וינרמס 5ו0 ט63ר לידס כמנסן פנס6ר3עיס

 כלכס סייס גס' סיגקים ו*תס כמיני ססו6 סדור על כי י ועלוס מורס D'mD הסונעיי(ס 3סרלנ
 ויכניס לל6הז ועיגיס לדעמ לב לכס ס' נמן ול6 וכקערו אורזי 6מ מכסלו חצ1 וזר חטומיוסי
 כי , ע% ל6 כנונים וקילו וכקערו עמגי(, 355 זכו ל6 מלסניו סיור כי סוס, ,(יום עזלמע"צ
 6על לכן 6כן, ל3 ולנס מסרים פסס תסס מסג קים נתי המרנו nhrc. נפגלת פעל ס0%כ3ע
 גרמידיס, סעסס כעו מסלע 6מ לסכום סעומ לכלל 63 תחסנמו וכפי סעורים, נ6 סעעולידס
 סע6ו ערנומיכו לים הטורים. נא ישמעו )י( : ססלפ Sb ליגל יי וסיח חצה יום סיסונלעס
 כללו %טר נכנוי וסעז4ל י(תוריסי נ6 סעעו למס לייעל יטרלל נכט7 טסקילו נזס 061כןעפם
SSnn1 עק ידי על עון על נמוכסס ובתמנן( ל"פ )כלנר( מ"י 6תDb ל0וכימ עמס ניי טסים 
 חת7ס כל סעפו כעם ותמק בוסו, וסוכסמ קומו יסרס ממוריס נ6 סעעו לידס וקפל גניך6מ

 שיגי לתם רסכ"ע למניו 5על י(מילחז 5תי( מס ובעלו יסרבל; לברן לכנם עסס עמבה(מ0א
 סכ0 לעס כן י6ס זס על מעכו ור(תפרפיס וגו'. י(תולים % טעעו משעלתי DW(( לברןפכם
 תיוס % עס סיימם עערים מורס געמנף( 63ערו זמי עזלזול יחלל מלנס לרסס 51,על ז0נטיה
 כי מט6וי סל6 5נמיס בכבוי מזיל כ6ן כי ליעמי, סענס זס וקין ל"ש(; )ע" 6סכס,יעמי
 סעס וילב ג'( )כלעיל ר3 עלב סנקר6יס 0ממומיס פסס סעס עמע6 לק מודיענו ל6סעקר6
 נענין ע6ועס צנרו ל6 %, קרל טכקר6יס סכסריס יטרלל  עדת 0ס סע7ס 6נל וע', עפסעס
 טתענו לlx~b 6' ופל עמס על ויקפלו לעיס עיס סיס טל6 נ'( )לעיל b~p 5של ע6ל0ז0,
 נממלמס סיסמילו ולסרן עעסס לני סנקסס Sb רק סיפם ל6 שולי סגקסלוי לק ק4 ינוי qhעטם

 סעיס 6מ סק0ל לק עטס 6ל נדנולו סעס 6ת סזניר ל6 ימ' סו6 וגס (omDD; 5%וןלספקיט
 ויקי(ילו כע"ס עליו טנקסלו סע7ס לק י(קלפ לסני ספמומיס סעס 6מ סקנדל ל6 עסס חקונו',
 קסום 6תס 7נכ nbr ונכל ע6ומס, נזס סערו bS ושלס יתגלע, מי על סקסן 6מ 061קעפס
 עכבון 67תעגל עד ומלול קר(לס שתקלישו ל6 רD ))4'(PD ערייעכ6 )ו3רעי6 ומליס. גפםויפרנס
עלנ

 ל"
 ניס נכל סנ6ען עסס כי לעגיעומ, י(משס סיסים מלילק לעשן כ' הה. ה4ע והטל :

 ישערו לכן נחולנ, %ור ODD nDh ייו על געפס 6מל סו6 כי ו6פ 7נר, גל עתה יפלח ל06'
 מסתכסך 6ער De3b91 תמקיחמ; מעיי( וסיס מפועי 91rDnP כגלימי, 0פ4 נעו ס0'ש כיסעסרפיס
 ממקל 6ער ורענ"ן ; מל6 73רן מסיס 0' ע6מ 6נל עימי לסקי* נענע כס לנו מש סו6נעלעל
 תקער 3כווכמ ומ"כ יעו"ם. י ob bS עש לכס כו5י6 מסלע מען גססלועו לופל תאוי סל%כ6ן
 ונכון להוי כמלס להעמיס ס6ס נסיי ע6עיניס ט6ינכס לכס סעוריסי 6מס לכס כקוי ס6סזס

 7ייק4; לכס עלס עיס, עקלע ולסדי* ס7נכיס טנפי ק7כ לפטם כוי( נמלה עעטסלמעסות
 טמק"תת מעים 00"6 והין 7לע3'ןי 0לIWDn 16 ולססליס מלנ"ע סל 7נריס וטפס 4ז 6יונזט
 ספלע סען והער עסס מעם ע"ג( ל"נ מ60 יי מלסניי  מ7מ6 נעכילמ6 וכש ; כגוסלמ לקפי(י6
 ילסנ"י פית* נעכילמ6 פעמים. ויך )יא( : עימר נ5וכט הילון ל6 67מון כיון עיס לכס נו5י6סזס

 יתייי לעספל פעעיס עלמ מירסו ל6 7סממ6י ומד  יענר סד פעעיס, 6ימ6, עאנ( כץ ל)כנסלת
 , עלל( מווייטעם סני ODD הרוכי לתסמר כ"6 , כמיי( )כסאם סעעיס פמ cnD סירוסו l:Sbn)5וויי6
 ענעס סעיס נעומס מ" ורעש , סילע 6ל ונלו טל6 פי על qb תקום עגל נעים מסוקיםפ4 ורסנתי י ערס"י בם. ויקריש )יב( : סני נסעם עמס סכיי כן נ%כ ואסון פעס מטכס כעוועעעו
 מסורו כעו ענעייס גלתי סיו סייס ם6ומן ליסל6ל 16 סי(ר06 הרנון נמל נעגין כך 6מלנקים
 סינעייס olns י(ר6וי סמך על יקולס עעקוס יומל עולים מעים פסיו געומ וענמלי6ל גסיכפס15

5עגס



 כא פבמדבר81
 ל16 ויקדם .*( ח"ו )נא נפכירטג"י5פגס

~nDS 
 עעכין סינטו ע'ם. גס, י*קמ*נו 0כ6, טיסו

 03 תלת לם"ז לעיע6ס, יתינדל פופרם כלועי סיסת6נ, יתרגועו מיקדם, -ע6כל כל ו6ל נ'(3מגי
 : ממס סקיוסס עמרת וגמרקס י כגמסומס עות6ס כול07 זו עלי3ס ייי טען 'Sh1D, עלמחר
 ול6 מתלך גילך מלכו לק וכרסיס  וטיומ עיירומ ירך לעך *תרו סנתתלס נעלה. במסלה)ח(
 נעיירות Sb ילכו םל6 וניקסו ניי מעגל ל6 וקער נורומ, תי פיגועי ל6 סנעיירות נ6ר פייסחו
 סיו וגתמלס פ5וי, נ7ככש ארות יין סנוי6י -סיסלועי גקרומ תי יסמו ט6ס וסוייפו נתקלסרק

 דבר. אין רק סנריך(. וכת"י גי, 6על ול6 מענפי ל6 6תר לכן נכנס, כסרוס תי לטסותרו5יס
 על רק פלס מפירמו כרקס י 37ים מתנס לית ויוצע הוגים מרגו' וכן )לם"י( תזיקך 7נל סוס6יו

 סו6 סריקומ כי מלקאי טנליס סןקא סמרומ 53יל"יי לרק מוס 3פמא רק כי י ומרעססזיק
 כ6ן *ין , דנת 6ין ועעסךרק פמוקר-מלעותו, סו6 יחוזק ו0דנר )ע5נגעלס"שס( סגוף ס16וממפרון
 פלס י כמטך 16מ 3כל רק ע"ן חע ונטיס , סייליכעק( )גיכעם וניזק נקיון ריקות מגורסיגר

 ועוס: מקלון 3עלמ לנתפר( מ6ל ס61ח
 6ים -יתריס *סל מרס כל 6ך פלטון )רס8י( לגנום סללם 6קייס עריהם את והחרמתי )נ(כא

 וסמממס וכלימם סליגס עבין עסות כמריסי סגמפס כל ו6ת פלסון ול6 ילססס
 סגרם 63יסיי סיומו עמני וקיצוי, סממתי( סם סבין בע"מ מרס לנגוס ססקדט נס מבקי* ויתכןובינויי
S~h1 נחטנ ומא יומו סתמריסS5b מקים לענין %ן שמו 7עמרטיס וס6 ונ6נ7, כסמת %ילו 
 ספקייך על כ68 כבתל hS וצם לממסי נדל ימלמל ויצל ס16נל פפגי ו5ינו7, מסממיי עניןול6
 רק סוקימו ל6 ססעלח וכיון (U'blc) עיירומ ולסמרי3 גקונמו ,קמם סונגזס על ל6 לננוס,יגר
 כי י מקר ספקל6 למון סבין לי ונר06 עליסס, SSn 6מ וסמרפמי לופל רבוי טיס , טנססמסלל
 על יובס 6טל ער פסלם כי 01ניזס. מסלל וסעלקום סטני עגין גס עלים נלסון לכלולימכן

 , וסתמן סכי ם3תוך דנת סורקת כ"י( )דסק סקרון 6ת ויערו כיסי ומער )6ויקלעערעחססורקס
 6מ ונ5לתס כענין )עכטנלשמע( למס סייס תעם גתרוק;ו טסנעליס וסניזסי ססלל נעלתווסות
 סדנר ונסלל מסוחר ע"ס וסלל עי לטס חןערש ענענל*קען( )5ויסלעערען, וחרוקיון ימרגוונומלריס
 סוכ6ס ומעיקר ~SS) ימלק עי יעכל כ"ז ע"ע ומימי כפנצ'ר וטולליסי נוזויס לירי ונ6 סנעליספן
 כ8ג( )יסעיס 6רפכותיס עולרו וסמתתון, ססורנן על כן גס יסתם ססמרוקנומן כל ער סנסרסז6מ

 13 סטין פתנו, סתנוקם ססלפומ פעגו וסומי סירק 06 כ3כיכוי ונקולקל מינו סס6רפון qhכי

 "י(. )יסע" עכיס מגל מגי ותלקו ופזם תקיסיכס( וטמפומי בחקותי )עצים וטונתס מר3 כקרי7יורון
 , עיסנס טנתס עליסס ס6תל כעו ונוסי סלל ייי על וכטף זסנ ונכניס מסיו סרמעיס 16מןכלותר

obהגסים aSh~ פי ולמי"ז ,. כולס 5ת ויסללו יבזו כי ומפעין חורבן בעולס ימרצו 5רן, ירמו 
 ממרקעת וסנ' )סטי7עע( 5יס נכי לתוסנ נתיס קנון עקיס ס6' כ6ן, עריסס תלת נסורותסגים
 וראה )ח( : סע"יעע( 7ער עגטנלשמעג7ע )י6ק וס3יזס ממלל וסוט , 3סס 6טי תכלמעריס
 כל כלנס וכסכיי גדלי דפיין לכרם 6תר קע"ס( 7' מלח )מ' תסיתג6 ינרעי' ערם"יי וחי.אותו
 לעייי קליק כד 67, כגוכם כלג*, לך נסיך כך דכית סוי 6תר לנר" למוכבס 3עי 1367יזוזכם
 כל ימייגי* עינס6 57יסו ידע וסוס , ס' ק7ס וילי 7"יל סוט ליס, לגסיך 7ססו6 7יוקג6ומעי
 מפי ומי, קותו ורקס וע"י ל6מתזנ5, ליס גרס ר5ועס סס:6 ר5ועס, ססו6 כעינוי רמתיסטוק י b31t-DbS ליס גרס פ6ן , תכלת 6פמזי3 תרי'עס, יממוינ מפנוי, למיל לפנוי שועת חפי 7נל6זפנ6
 סמפעלומ 6ס 3טינותי סקי נר6ייס ים כי ע"כ. לימתז63, ליס עניד wb1' ליס, ד5לקיר5יעס
 5ולמ שלוקס לסייגו גרילת, סגטפימ ססלגעס סי6 סטנעי סמפעלום מכליי סתמעלומ 06טנעי,
 פחמנתו מוכס סיככו כי סכלי טיול ול6 עיינומ כלגטם ל6 13 לו וסין ונונך6סוי נמננימוסגמס
 ספון תקנס 06 6חר לדנך עמענתו למגומ כעת עליך טסו5 סותןי עסנת 06 סרו6ס תם6ל

 כטלל ל6 מתופן נוס 6מר סשסמכלומי 6ל ולסככיפו ססו6 סינר עם עקק לו לעמים ליססטינו
 Sb זס תעכין סטים, עו0 נו עומ( ו6.גו סוגל 5ת םךי5ס גר,י5, סכמתי סתסעלומ כ"6לו

 JibD~ י ססריס לקטי כרשו טילדי פונות*ר6ס
 מגל6ייפ ממכלי וסמפעלומ לכד. תעין DID סנעמ כ"6

 5יול 6יזס ונתכו לעמות עמטנתו סממכלומ Sb סנל6ס מתוחם 5מ לתככים סכפס כמתמעוררסי6
 ערוושנען( )געטל5כעצןי סונעמיס כל 5מ ר6ימי פענין ומועלמי תכלים לרוזט נו לססמתסנרעיוניו
 ו30עס כטייס נלסון רנומיט ולונדוכו ועיון. סמנוגכות סמתכלומ סעגיכס סרנם וכלועס כעניםרומס
 06 ולמיומ לסמרפ*ומ סנממ 5ורמ גמולדמ 6ין 3*עמ כי לני געעימ ר5ייס "ינגס כ6ןסניטר
 ערום ע"י י לסילמ6 יוכל טתק3מס וישר(מנוגכומ, סמכלי ס3סתפעלומ רפיי סיD~nb 6 י אומסרו6יס
 ססכ עפל ויסעו , 1ffn לינעלס ם6ער סנסיעס סי6 ישראל. בני ויסעו )י( ונפסל: לעסל6ס
 מ' סל )3גנולין כמג לם"י מכס ollb. 6לן 6מלסננ

 ונקעי
 ועו36 1753 גדלום סיס ע*יוס

לעעלס




