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 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



לב כאבמדבר
 עיקר כי ומעלס תנייני( ת70ור6 נלק ונפ' חוקת, )נמ' SD'1 ל0טינ 0נל"6 ומלנס ע%חם.לעעלס
 טל ג7רויוית DITb טל 5פוכימ זוימ יסר6לי Tob סל מזרחית 7רותימ ניקטע סיס o17baמענין
 תועם לתטס עוד 5ין ושגר ק5מ, תנגס למטס עו7 וקרס וותגכ, למטם 0סר וסר שרעל,6רן
 לקנס ונסס ונקעו lx-b עם מס חסר, לסר ק5מ ונחקרנו 76וסי 6רן ננול c~p ':א וקדםק5מ,
 )ככתום ופוגון הלכונס סיס סוס וארך ל6ונומ. סנטו עד ollb 6ין סל מרוס %ך ומלכו 6יוסזלכן
 ססר תמר גסיעמו רק כ6ן כמכ ל5 ולכן 76וסן גנון נסוף סיס ו5ונומ ת'.3( ת"6 ל'נ תסעי3מ'

 olsb, 5רן סל סק5וומ סני רק DD'3 ול5 זמן נדרך טגכללין לפי וסונון %תונס מסיב ול6ל*ונומ,
 כעין סיס ונובלג עוטני )נדנר גג7 ססו6 סענריסי לעיי 1h~D עד ק5מ נ%כפון עיונותונפעו
 רפנס כר5ועס Tnh o17b סל המון 53י oa וסלך *דוסי 6רן טל סתורת עי ינאנ טסלךדלתי
 גנול כגד תו"נ 6רן *5ל טיס זרך וגחל זרד, גחל עי סענריס עעף ונקעו יטרידו. %ןעד
 לעגול לפגית תו*נ ר5ו hSn ועחעת יסרבלו 6רן סל .דרוס גנול נג7 ששו" owb, 6רץ טלהמוני
 ונקל , מהתרי ונין תו6נ כין גבול סו6 *סר ברגון, לנחל וגבו י זרד כמל 6מ יצרור סוכרחו נגנולס,יסוקל
 קיקי, qh זייע וטלף ניס כתים לכן גד לקח סס עד כי י גד לינון וב"ס( ל"ג תפעי )ניו' כקרטזרד
 S5b1 1?b Jb1W סיריןי עי סרוחנ כל לקם סימון לקח 6סר עו6נ 6רן שיר  לי  tD1')r כתוסלקם
 סמםלת סס גי סינדנרי דור בגסי כל מתו זרד נמל 56ל ומס זרד. נמל עד 'קורי( ר5ועסלקח
 )3פ' נקרם חס ברגון, מענר ונבו כניעו תסס סירומיס. במילו לר*ומ יגלו ל6 'וסס יםי5לןגנול
 יסרבל 3גי מפחמות. בספר יאמר כן על )יד( : לפרס ותסמיל cwnbll עלתן ג'ו( ל"געקעי

 עד 1)1*3 מגי על 5סי געינל סכל מהלכו *דוס צינר נקיף ס" בסופה. והב אוזונקיעסס.
 ולכן גד. 7י3ון תתעי( )3פי כקרט וגס זרי כמל זס( מלפגי )3תקר6 סגקר* 6101 לוס1630,3
 סיו כתחלת כי יסינס. ממתלת ומס לססן סכמן יטרלל *לן סתטיל סיס ס3 לטון וס3גקר5
 סל סתדנר פיף נקיפס וס3 ופי וסני וסוט גז, 7יגון וסוף זרי, גמל כך 1Db1 )נו36י3ת37ר
 עלתון'7גלמיוה. ומא ארנון. הנחלים ואת מלכו. כך ובחר ממלסי סיס עו6נ ע37ר נוו%עו36,
 לעל גסס וסוט נחליס' גווננו גפפכיס גנוי: olpn סו* הנחלם. ואשר )מו( 6ל. סלכוומטס
 , ע5עו לער ל5 5גל ער, לשבת ובתר סענריס. סרי תקעי( )3פ' נקר* ווט תו"3. לגנולוכן

 עתסס כמגלגל מכס 6רנעיס כל 35ל נירי וכעמס גקנע סס כי עאנ, ערנות עסעי( )נפ'0כקר6 סו* בארה. משם )ש( תקע.. 3פ' עו*נ ערנומ סו6 7כ6ן עו36 וננול t3b1WW סח ערכי
 3קיס מנזכר סנ6- והום עלע"ס. תימס 6מל סגגגז עי 53ר, כתו כעמס ועכסיו כ,לע פתיןוסיס
 סנ6ערס ספיית כין לק סס סזכיל ל6 סס ס0וזכרו *מריס עגיניס ועפכי , עריכם חזי ססונקרם
 למון t"'DS עעלס tbD תם ומעלי סגי תמוך 753 עלי סירם רם"י באר. 'גלי )י,(עליו:
 D~Jbg) דל* ר3"ת )כע"ס סיטעון עד ספרטס כל מם4ס עד כחסך מסיכי( לסון כי כרוס.%פרוסו פנקתי וס"ס סעל~, ננכח טסמחיל ועוד סעלי' לותר לקוי סיס גס חקרי ומעיקר ירסעקר6
 ענינו 6מוון סנר(יפוך ען, 5ותיומ סמי D~D' עיקר ענה סרם כי סלמון עחקלי סלת7וכו לתםונ"ל

 ס37ור סנעת 5ל6 בינו סו5 .גס וסונעגס סעני' כי סבלן( מגוע כוע וגי, )כע חלחלממעט
 ונסנס ,יגר ל0תימיומ יען עלס וכן מפועל 6לו6%0מו

 קו7תת')יעי
 6עו סוס( סדנן עסיס 6סי

 )לודען סונקונכ על לתצן עלס וכן קיותס, ס3י( תמעמ שמועל Sb 6%מו סע*ותל ט37ל מנועתלק
 ס7ירס על מעון סס וכן סקנס. ען ~SDIDk 6ל ושאמס סעקוננ מולדת סגועמ סי* יתיכס(ירבו
 לחסוניסין ועלעוליו מנועומיו סרוג סעקוס סו5 ס7ירס כי סמגועסי שים מכיס( עעון ק7סך,לטעון
 יעגל סס וכן 63ויר. לסמכועע .קל ססו6 י(תכועס ע"ס סברן( על ענן )3עגכי עגן סס וכן יסס
 53ויל ונעופף ט5יגנו מגועתו, סופן D"D 3עינר( כיעגיס סיעגסי 3מ )סטרויסי עוף סכ' עיןעל

9bD)נתסירומ כ"כ לסחמגועע לס תקייעיס ככפיס ערו5מט ועדי סברן על ווסל ל5ס סי6 כי עוסומי 
 יעכיר סס עלים מוטל %63יר סמעופפומ לס סבין וגעס , ססולמ עוף בוסס יסיג bS סכעעטעז
 )עלם"פ( גערם טחי מלוך ונין סעומוס מעופם נין ונעובר ענין enp bS~I. מכועסי( עביןעל
 אייס ועגם י.'ג( )יסעיס ועזם נעם כנרם וטלטול סנועס סול5מו עיקר עגם סרס כי. סמ53רמנס

 מסנריך כל וכן סייסי ינקזו וסעיריס סק7ס לעס כועס וימט7יוי ימנועעו ס6ייס עעעו63לענומיוי
b'1Dסיס גלי מא( )מתלחם cnb, יטונצ5ל ונלסון געך6ללע( )געוויל5עי עלי וסכיעומ גלגלם DnD't 
 ספלך עורע ע"י לים( )תסלים כמי נדרך עגס וכן סמגועסי וסוף וססמיכסי מערוי ס:ל עגסעלס

 כ"ל לזם כח. כסלון עי( )גטין רנומיגו .נפי ונקרא )סוויג7ען( ועתתעטומ וסביכות טעותי(טחומ
 נת"פ  פספשסי 3כל יטייל פפנס עם וסוגך שמגלל סיס וסוט יטס ירי על פיס פסנוטסיו סלע סיס ירים סל דגירס כידינו  טספקו3ל כעו ועלטולי מנועם 13 סעכוון לס ענוסגתלמ
 )על סתטלטל IDD תריס סל לנפלס לגומיגו 1b1p 5'( )ל"ס ו3שנמ 53ל, י"ס כ"ז מחתיכו7םשי

373יי



 שמצבף88
א יי WhV %" 1%מה ש   תיש ש6ל, 

~eDbb7 
 0נם ועל המח 0ךעחכ6 ענה

~SW1
 ופקע גת סו6 8עעגעו כועס 6כן לס, ים ויכשל הנועיד לס. עט גמיכפסי ושדו 0וי,
ww)ע8י נתסס bSti~ ימליל עסגס 6סל ולפתטעע לסמנלנל סטע0 3על s)~os לידס. עיס - 
 fnm י ותמיטי ממעלות סגין גתכועס, הליחס CSD כלנסי על עלים ו6ת עלסה סו6 עליהצלם
 וסקנס כלנס( 0יו עלי על ל"ו עשנ עקן )עעשמ השנו, 3ני ולסוכקס כעו יויי, שספם עם 7נכפס
 י גכתגענק  זעם )45כ6ג וסלסול מנועם נעלת סיותס מא ועעלמר4 סג% ססינום לסי ענו %3עלי
 4ם י ינכ מס סכיי4ס 36ל עכו, עלת וכן פעל עלי עלת 5ין סעט6כ לעי 3עוועגליך(. 6קעעל

 כפעם וימרתם כפעלים פתעוט2ס כהנות בכנס וענפם ולתעולי למטעם חס ושיגהו,לעלוי
 מלנול עלעול על עליי עלס 9b)S רל ועתל פמכנ. bS צד אם ל'נ( )ייס עווד ניסכיי(חכתש
 5מ o)fn על 6ניוי נבכו 6סל ס3לנ0 על 7כל, סגוכעמ ס3ר4 על יסועפ על עלס חס.סנטני
 %ו ע6לסי פס וכן יען. שנויי (nsw ס3י4 ענין 6לס כל סעעס כבלוסי טפכומ ופלסוכתי,
 osn על י6 וויכקוננ( , (D)hnlb וסעקוננש 0סנח2 סטתלפלומ כלכ"כ 3'( )פ68 עלילותושכגו

 כעפר ועוללתי 4ויל5ען( וסנוט נסעי 7נכ נחלול פסא עעפיס קנס SD גס כא ל3י,מספנית
 וסעדן %ן, עלי  לפק תהס  3שט( כשם לעשם נעפכ נוטי קון  גלנלתי פשןשש גרן( )6יו3קכגי
 סססכ*סי ען חס סכטלים ען פוס עעכס ופין יפכ6ל. עסעופ 3כל לי(2טעע וענונו סנ6כנלצל
 עיקשו י3כ Dpna1 מא ס6גןי 6ת צללו 3ר4וכ6תס, עפיעיס ומשסכים סכשליס ען לביסכי
 פרא רל לס ענו %מק עעקזט. י4עתקאס קוב גיכ 1DWWn 610~ 6תי4 גזלם וקטב, מנועםצ"
pnSnמעכס Db עריס אסונות 3י( )ייפע סינן 6מ מעכיר וסתרן ינקכן 5ת יע9 ו0ס ססעיס 
 שעע כס לפעים יפ %ילו י(צ3קמי כ5ץ עלים כש6 )%סוו*לסעה ס37וכ נכלי פינס 6לס3נל
 א 9b3S יט לסי עט OW1 6ייגוועלעען( )געי4הכגעטנני כינס 1blw ה-(ס לעעכ סקלןנקסם
 לטס 39עו 6מכ פס7ועס כוס, גפל6 ריר יסתכל כמכפו ר%זס. ויעלי עיס ע3קפי קול פוסעכס

 נ7נוכ י סכלוות מגגת פ6סכ ונכ6ותס עקעיסס, ככל עע0ס ל0פעל9ל 'DD~D ס' 3כ%ן3עקועו,
 ענקמי ללון ולעלאית לעטם פועע כס 0זס D5DI הפ %כייחסי נגל D'D נמן ל73 תליוונסס
 , יעים תעיס עסל5ות כ6ו נ6כ, עלי ומעלוי 3פיכפס יסלא פוככו שלס סנפל16ס מתי על יעיס

 י 3ו נעלק  יבל vw ויפ לסי עט 3לוננען!( נהין 960 )3עווענופ עתסלטל דחס פי4א63י
 ספן ולעלזן לענומפיוכל

~WSD 
 תעוגתס עגו עלי פעלם qb1 נעס24ענוג0. כעזי% )על

 סו6 תסג פעלת qb תפנ, ח20 עלסם pb ועיגם כקלסי יפיס 37הסי כטעות '19bsDכמעליס
 תמכנ, bS צב ו6ת 4ס ויקלIWD) 6 עיומנת תי64 גלועכ 37כ כפס פילוסו עקום עגלעסיס
 מכועס לנועל פלי פעותי כ"% מעליס פינס עכו עלי ככס rs~) לניס 7ועיס לו, פסתונישמט
 על* לסמליף 6נו לכיכיס וייעלי, סנגל התוך עלי נפכי עלי סהכפ וכנף* עניס. כס ענוונלנול,
 עיס, לתעלום 630כ 6ל לינכ לזס זס ימעכו סלילו לסי עט ימשכו, וסעפלפיס3י4עלי.

 cbt~ ow  רירתן rbh~3 6ין oa סתיעי4י סא וצין כ6ן יפ מפיל P3b9D DSnD 6עלפפיכ  למל"
DIDSSb ותטכוס )כפ"( אירק עמס שרים. הפרוה )4ח( שכס: עליו למוככ י4עעוככ 0ג6ל 
 ההזו עלץ פס פס4מו qb כפלורס, 3עעלי4 עמס ג7נת כנעו וכפסיס מ עסי נזרני 3ססגס

 מש!שפ ס5ע6ה, יועל לסומישס יסכה על כסעיס לשוכל עלסממלל געגע ל6 עקוס עכלעעוי
 פנקים ססי"ס על לפכנו וימכן )כמק( עסוקק שקלף עפס עט" במחוקק. %: 6ל עפםטי5עקו
 שעת כן עסו ל6 שלס וואדיניס תפייס 1DW1 ' עסוקיך % ל'צ( )יפעים עפוקק סננאגפי
 טעי( raY3 פל6 גקופ נסלע פנעטם עי4 לגחן נקד. וספת* OD כטיב יעדיי עע5ת כאעיעס
 לק ועפפע, פק 4 פס פס סי6עכ, 6ען vbn 9נךב טיט וחצ  יריכד מנלעקהס מעיגוכולעי

 עעס , עסס עעס נקלף סעיעוס 3כל )כפ08 נעעותס במשעטתם. עסוקק: נפם עדתחחו
 ס0נ6ס ענץ גס ט לשל כה עפענת גפם סעסס 6מ סע 19bw ויפק עפענת, ל66ל0ש
 כדגל, גבר 0ס6ם כשהן תרחץ נלפת יפעם פען פכם גי יהל, נלפקהם ש"י y'DD עמספעפס
 א תסוס קכנת מ ענבי נלפון נס 16 יכעס נענפיסה, יפעכת ושגועו נשם( )יפעיס כףיערו
 כי ח6( 74 )עקעי כנכס יט כסף 6י אסם )6נמ49תקעם י4ס6ס למון 0כתו3 קכ6 6סלכמסוס
 ודבוצסד 4סר יתיחס  וט 5יהצ ורבת קחהי 4טל  וב%יימ , 0כ6ס נקכ6 כזועק כ7נכ יגלנניעת
 ושבענפך פגעך ועזם, e~DD1 לישי עשש גרי( כ"י תסוקס עו36 לנגזל ונפען שען, pDS5ט

 עלי, לגו6 סגבצוס7 נעונפ ולמסייגי ט לילדיי עלי פנסך 6מ ס"ס %פכ רעו מספוגייסקס
 לסעהנ יק פיכס וססכ6ס פספוס זועמי כי י ינקיוגי סעס , עפענמך סכר סכימה כ6פכגס
 פפי גל% עמיתתך נעלה מיסכה. גן 166 אנש ע% 3ט 5פ 360 ייפז וכ6מכ לפניךיככי

 י61ת קח על 3כפי7יס נפתלס לסם סליתן לעיס על נפיכ פיננו ואל י84פעש* 500ת0צ6ומ
עפס



 כאבמדבר
 עעם0 למוס עיככו ~bb לקדטי 3ט6ס עע0ס D1~DS ססנייל מטס פקד על nsDS שקשועמס,
 ספייתו חס סילע, % ו7נלמס כעשם זס. נק oi~s יעמרו ל3י עס0 עיו"כ נס כי ייצאילשגרת
 וטילך עקרם כי לריי 7137 ייי על כעס ניסכים סז6מ סנדולם סי.סנ0 כלותר עסנסי הצעזנכ%ן
כל

~DD 
 עילתך כעו עיגל תסלע, עש לסו5י6 לנד עטיי נזנוכ די סיס לעיט %רכים סטיו

- וצנרותיך 'bDנסוינו  רק נעטס ל6 ובילך מעקים נסלע נין טנלפי7ים 1% גין מסכם ו6ף 
 למפ6למ, יתיז על רנים כלטון לדגר י4עקל6ום כילך י לניס כלטון עליו דגלו עקום עכל עסס,עא
 מתנה. וממדבר עמעעמס: לק יחיי נלסון עסענמו k~S1 bS 11Db יוסףי %תי 75ס, כעטםכעו

 מישני בעטית 0ו6 , לעסנס ס%3 עעיש %ך יא3 עינר סע3ליס עיי סש6 טנ7ולע0עי3ל
 עסס כי עמגרי, כש ונקרב 301 עלחעומ נקפל יעקיב ו0ו6 גד, דינת נקר* גס וידי נחלסנקל6
 נעול במהר. ומנחלשל ברנת: גחלי סו* נחלאי. ומטוגה )ים( : לימכ6ל מניסן י4עסגסישתלם
 הגיא. ומבטפן )כ( : סגנ3כיס רפוי נקכ* תסעי וכפ' סכסליס, 6סז סתלמעוס וייטפל סכקר*סו*
 נסקר וסם "p~hk עקע עי סחר עעסס ענר סעקעומ 6לו כל כי עולני עלגומ סו06גי6
 נים סו6 טיסיעון, עשי סנדל נרסס סחם מסקנס ועלקם ס63לי נסען טס כי תשקשה.ס%3:

 יבעל עיכ כסי סגל"6 ונכת'יי 6י. משו ליסוסע t)DS ני4ה6 וע" עסתי. גי סכמותסיסיתוסי
 סיקלו וס גס וכמר ועונ האימון שילו עם מס טכמונ י וס3 6מ לזם, קפל לידס מסיס ,גקסל
 6טל סנחליס ו6סז , %טן טל סגסליס )סמו י טס קנים טגדיליס קופ0 נעקום וס3 עיל6מ
 נפרס, ועטס טוסעיס. נקמל ומעשם לקמו bs עלצו %גון כי לל6יי0 כמג וזס ילקסו. כן גסנסס
 ס0% עסעומ פכך עסנס, ועת37ל צן סנטר, סי6 סכמונ עייט עגם תקרץ לעקעוס לעעלסתהד
 סג% ס%3י סילם 3כווכפ 6על וסרנשו ונר. ועעסכס לעסנס עעינל נסעו כך ופתל נע37ל,סיס
 המטסט סיס לעקום עעקוס כוסעיס כבסיו כן 067 מעיד עיפיו סו5י6 ל6 נע37ר לידסטסים
 3עד3ל לואיס יבקע D~D) )תי(ליס ככמו3 עענו כתמכו רנוס כסרוס כי וקיפוליו גנסלוסיוסירכיס
 53יומ מלכו עיס ויזונו 15ר פממ ונתעל עיס, כנסרוס ויורי עקלע כוזליס ויו5י6 לגס כמסועכםוימק
 למתום 9b3S עעס מר( ססי0 ט3*ל, פי לפון לזשל לע"ס ר6י' כ7עומ יט זס )ועעקכ*ג0ל,

 ואו סיסי 6מ 60לן וסססמ כעו פס, פמיתמ על רק נופל זס לטת סטין 5ול, DbD עדלגלולחמוסי
 , נקע אתים גלולות וכעו שכיס ינקע סטני כנכתוג 5ור, נקע לוער כהל לנדם 3קיעסמיי(
 5נ( עסטמ 13 ינכל )מסיס פיו וננלס %ור ננקף סממלס חבלו על עלעי סכ*פון 0כמונ6ענס
 ניסיאל 6לסיס ים כי לפרסם ים נם העמס עיפיו(, וסו5י6 פיו DnD טשלס ויל מיל,לזעת
 סנפממ עסעס נפסק נלי עיעיו עתי* 0י0 ס6ס 0ג0ונר4, נענע ערלך לעעלס לעפת0עפלי5
 סנורים סיו פס, נלי נקיעסן עירן עיס ועיי6יס סננקפיסי %תגס כזרך סנ0 ע' קוףעד

 עוציו וטו5י6 פיו פסס פעס וכל סף( 5ורמ לו ססיס עכסיו נטנפ, סכנר5ןס לסריס צוער(טסדנר
 ע' נכיף וסכל 0ש'י, יכולת לפלסם גפל*ס 3לי6ס ססי6 כולס יזעו , ותותעו ולחל מעיי)שכך
 סגיול סנט יסליל וכסרקו ונמןי עימיו סימן חיו 7ינכ 6ל6 מכסו ל6 סוג מא סח:עטס 6תל*בל מכסוי ונסנגס מקלעי bb טיינל סי ויסו עמס עס ולנו עליסי עות קמלי עיס כספסרוטכס
 כ0% חצסס ו5עכ. י(כמונ סנל0 חסו )0', חדסס טייס סלו עיעיו, גוחן יתולע bh טנדניווקם

 0% ע' גפוף %לס כן ואס עיס, ל0ס ושמכס סעס 5מ 6סף לפסס תו' 9Wb *מר י4נ%סי*
 אליו 13rD למטס ס' סיער מקלע ע5עו זמו כלוער וגו' 9Db 6סר סנוור סי6 עסרס YD1יייס,
 כעו עט עלץ , לה ענו באר עלי tnbrc 0סיל0 6מ יטרלל יפיר 6ז 6על זס ועל י עיעיווימן
 6ל6 יגר לעסומ לכס 6ין כלוער 63כי עלי לס עכו ססיכע גלוחם 6ער וכפלו ו5ערמ,ופנים
 וממן ססלפ למוך סג6ל מעלס מליס כינרכם כי שרי עלי 6לל ולפער 0נ*ר 6ל ולדגרלענומ
 עיס 3*לומ יעפלו טי(ענדיס ei7Da עדרך כי ססיל' ירועעמ וסו שרים. במרוה נארעיפים:
 סחפילס וכן וסגויניס, ססריס עעסס וביננו ידחק, ענדי וקסת וכבעת , קטם עגהס סי*כי

 כש6 יזיס, גיס מלו ל6 לטי 0' נטן 6סל סנ5ל כן ל6 ייי נעקל ל6 ונעקנוס נרגל נכלימסיס
 ח6מ סנ% כלועי טייס לסרוס 63ל 3סיכיי(ס בעלו ולכן עעניו, ra עליו 5ה אסקעסס

 ייי טעל טכעו ושפילס, עטם פי ינרי טסיטילו , עמל עיי הסו OD~D, אפליט DD1bמומהס
 כללך גלון נכלי ל6 כרום. ונדוליו סעס וגדי3י , עסס 3י3כי עלו כן לעיס יעלו 63ר(ןי(ספיל0
 כי גייס, *סי ו3עסענמ ס6ליףס נעטית כלועל כעטעגח(ס, 3עחוקק 6ל6 *תלם, ג6כ'טחופכיס
 עסען כל כעו סכם מא ווצסענמ , אפון עסקק חלקם י לגליו ענין ועמקק כיכך 0ע5וס סו6עקקק
 קדם, עעינל לנו סימם 0ז6מ טעמנס טחנה, וטמדבר הללעס. והים ננול עים עסען וכללחס
 עוד 0ו5לכו 1ל6 עיס ינלי עקוס סנגל על מט סס כי עו26י נגגול פרגון נסן *ל' נואועד

 על בטילם ערו ויו ג*כס, קל05 *עב 0א 0גיל עס עפקזם סעקוס כי עוד הכבז')ג%.
עוג



 פב כאנמדבי33
 0' לחגוי פס עוקנהם לסיום .עיעיס, ס63ל מהמכס, מנקועות סעסעומ סעומ וסרו ומס17, סיטוב
 ההטס ל6ו3וס' . נקעו ועמס עמס נדנדי ט63ר מעלס סר6סון ססעס ספר נייר כי סטיר,כדרך
"DS,פנקתן לישכות עדניי קלחיו ואלס עקקי 761 לרכון לענר ועסס ורד, לגמל ועסס סענריס 
 ססליסקם וככגtot~Sb 7 עסת ססו6 עסכר( קל16ס ססטס סעסע וככג7 סג6ר, עלס וסברס5יס

 כעוסי על וסרכנתיך כיכך נעום, קל6וס סרניעימ וככני ליטר6לי Sb נמלת ססו6 כמליטלקר6וס
'T9b530ל סנ6ס רוורס עונג 63רן מחכו ססמיסימ וכנא Sb וע6ופף4 עאג, נסיי 6סר סניי 
 מל ויחגו לשג( )גע7נר וכע"ש יסתכל; לקרן קרוי סיםיעומ ניח ס0ו6 סיסיעון ע"ס סקמגוסגים
 על ולסאו 1700 על לכ' לסו7ומ וסכל עו6נ; נערנוס ססיטיס 6נל עי 0יטיעות תגיתסיטן

 ולק ימי ע6ץ עוח0 קו6 ט לזחי %ין ושט סו0קיס, ופיכס תעיר ועמגיליס ססולכיסטו3ותיוי
 מס גמלן נע7גר מלסיס עמת 0נ% פסיס עמגי( ועע7נר סונר זס ועל נ5יס, עיס לחתיוכל

 סג7יל נחל סריס 1Dh1 6לי נמל קר6וס ולכן נמלם וסיס כחו סג7יל עמכם מסיס ומחרוסוזעסי
 ס37ליס ען גג7ליס הכלסייס ס370ריס _למולות ססיכ San DID~J וסכל OSID~ כנעור ת6ומ עדעוד

 כתג בארצך. אעברה )כב( ועוקימיס: סולכיס וס6לסיים ,ומקריס, סולכיס *לט כי יסטנעייס
 "שכוס סעעיס חולסס, %ן, כעס, רניסי י0י7יס p~p על סעורים סכולליס ססעומרס7"ל
 0ש ee עשס ונקחתס תי6ס סל6 לניס, נלסון מעל עס וסעעיס יחיי נלסון פעל עםקסוריס
 על עוח3 וסימל יחיי נלסון ויכייס רגיס נלסין מתח כססך' ונכל לגנך 3כל תירסגו כיוע%מ
;ODk~ממיטת, עסתי 63סמ נסס %נר יוכל סרנים על 16 סרגיס 6ל סמינר גזס"כי ו0נר6ס 
 לניס, נלסון ממעל י% הא עמ3ריוי ננ7ל 6יס 6יס פרנס 6יסיס סיוסס ננחיגת סי7נר06

 יתמלל 7% כגוף סיוסס כ3חיס2 פי37כ obl ל73וי נממוגס יסוג ונכס D'b י 6ים תססו3קס0ס
e~pin,כי הלסיס, ט 6ת כנכתונ יחוגר כלו מכלל עס' כי ימיר נלסון מפעל י63 61ז סרנס 
 לאליס נקרוס 6סל עחסל עתי ולמעי י רונס קליו יסוגו ob יקולס וסול נכללי ;סרבל הלסיסו6
 יתכעס כלל י7לסנו כבסל תתרטנו כי וכן ויג8לנסי סיקס %% יע65 כי וע65תי טעם חס3רו3,
 6פנרס לו פ6עלו 60עולי עלך לזימון כטתנס עס למכינו ימ63ל ס6לס , ס37ריס עפ"י רו03;ט0ו6
 נעגול יחיל, נלסק 6ענרס טפס כי וז0 לגיס, נלסון 3*ל5ך נ6 כעכבי( לו ס*עלו ollbעעלך
 ס מא q1Sa1 ועעס גפל7יס; כי"י7יס וגעלי יפנרס ועעס מבריס, 6ח7 אים 6ח7 כעסגיחם
 ~om לעען לכס נלסון ל7נל סוכסכו כן על 6חיסס' 01763 עלחעס  לנפגרות סל6 יסר"לסוקלו
 כיו65 גע3וכ ל6 כי עמניגו תילSb 6 כלועל דניס נלסון גע3רס לו הזולו ולפיכך 63ר5וילעגור
 ע5עו זס סיעם וען לתכנו; *יס ססולכיסל גמרזיס 'כיחי7,ס blb המתי למגורס סגמנריס635

 נלסון נ6ן5ך 6ענרס לו הערו כלל עליו סוזסלו סל6 נסימון 6גל י נקסם למון ג6 עלתסו0יעו
 סיחיייס' ועיס נלמס 6תכס קיעו ל6 6סל וכן 6חמ, נ6נו07 ימ7יו טגוקעמ כנורים כע7מיסיד,
 1ל6 מארכן. )כד( זס(קטס: מעלך כלועל נכללס ס6ועס געולי גן נלעס 6ת עליך סכרוכסר
 קימת 6ל6 נעאנ נגעו סל6 ס' טס כפסל מעסו לסוייע וגו,. חשבון כי )כו( נכ%:*רגון
 עיל ורפו ג6ו מעולס לכל פעלו ססנוןי 163 עסליס, נעלי המושלים תשמרו )בז( ניסרו:ועוג

 גדולת ל6ו ז6זע7יס עעולס, ופעולי לקטון סעלוכס עיל וסי6 לעו6נ סיס ל6 חסנון כימסנוןי
 תו' *ם כי ניולתי( ועסו וחכוכן. תנגס ח"מ גג7ול0י סכמגדל ר"ל עתם סגננים סיטך ססי6עומר
 113bffD 6ער וסגילסי כצו גמ0"ח סי6 לכן ידועות, ג7ולוס עמוזחם טעות סכל תו' וגסיםוגירס
 נלסון %גו א 3עקר6 16י סוולמ ימכן סואב לך אוי )כס( : סגרנה( )כסרי ולגסים לגירם6ינ7
 גמום מסיע סכעס0י סעעסס עס 0רע סווקרס סקכוומ 7סייכו ונטוס; 6וס ונלסון רק וכפני5ער

 י נ'( ('kl~DD לו יעפס יייו געול כי רע ללסע 6וי כזע גע5יעט(, )געניסלליך, לונעסס ורפוי,
 ען 36וי ועלת 6וס ען %י טעלמ הויי סל מנרו 36וי עלת כ"ג(, )עמלי הנוי לוזי 6וילעי וקעי י(ן )שסע עעכו נישו כי למס *וי וכן מלכוי ומלי געולו b'a לרסע טוס ססרעוסייגו
 טיעפן ויודע 7נר ססעוס0 נל5וכו, כעמס כפלו לו פקרס מרע סעקרס ופילט רקון, לטון*נס

 - )לס'ש(. לו נג'וס וסי6 3רעס חפן כאלו ס'ש עלעסומו געגע *יגו ו*עפ"כ לעסעעט
 כעס ולול* כלס, וק סל3 עפני s(o גורו חרי Sb עגולי סגור, קרוי עתם 6יעמ ויגר. )ג(כב

*וי3
~7Ab י(כמונ יודיע הו14. רב כי : )רל"ס( 6ק?פס לסון פילס"י onDD1 פל 

 מילי ילגזון עונש 1DWn ומסאי 3ע5ליסי לסס מכעסו וכפלאות סגקיס סעעו *ו סלאו qb ,עורג
 עק3ח ל73 יר6תס 0יסי4 6גל 6לקימ, ע0סגמס זס סיום ס5עיגו bS ז*מ 3כל לעט י"מועועו36
 נפיו 6ל6 כסו *ין וכמסרבל יני(ינס, ונזם כספש ונעמס מעומס גוסס 6ת וחמו לריס,סיומם
 לחסות פועם כ'ע סי' hS יו2'י עענו עוסנמיס סיומס יופני יר6מס סימם ט6ס נלעסי 6ל מלםולזם

 *מ יסל5ל הסרט יקו כפחי כי סביבותינו. כל את )ד( : )רק"ם( י% גג7ו תועיל נלעססקללמ
נהחון



לר כבנמרבר
 סמרזות עעלי רק כמייעלו ול6 ענ5לי0ס, נמוך לסס6ר מס סקכיתו לקר6מסי מיחו ועתסימון
 עמתשיס 6כו 6ין ו6ס נטוטח, סיו וניגס תשליסס פקנמ ירסיס אינס 0ס כקלו ס3ינומ"0ס6סר
 ויניעס מורת שיך שיכו 0700, ילק *מ סטור כלמוך קניטמיכו למכו 0זס סעס מגט ' נסלסטת
 מלעקל לעי מ6ר סס סו1bSW 6, מלאכים. nSth1 )ה( : )מכשל( עוכע, סגם נלוזי כירכו לומךכי
 זולתו נעל*כס מעוסק על6כס PDSW ומא ונעקותוי מסמיו עותד ומא זולתו מלשם לססליסלו

 געושת 0עוסקיס סנג7ליס ו0סכליס סעליוכיס סעל6כיס על סר6פונס וכלסמו)נעםש5טסטריגער(,
 על6נס על סעעוכיס סטנעיומ סיפו7ומ סכמומ ג"כ נקלחו ססס ונססוף טגכיי 1DSID3 ימיסנורם
 יענין עזם ונעמק ק"י(' )ססליס לוידס 6ם תהומיו לוסומ מלפכיו עומס כונו על6כיט, יצינע
 נענעו סו6 פסיס סעסלמ נעל*כמ לעסוק פנימי נסליסומ 0עסולמ סליפ כל עופך ג"כלקרוס
 נ"כ יקלח מסלים פין וזס ועטרם, כענד ססו6 כעו לעמולת כנוד וגריעומ פתאום 1:1 ויין יעופם
 כחלו גוזע6 ייך סו6 וסכם י6רע6, טתס6 עין מ"6 הארץ. עין : לס"מ געז6כיטעל(. )הייןתלחך
 כחומסי עלי5ס סי6 וליעתי סוס. סעס ען פכופי( כולס כי סחרן, על ל60יר לפעם פקוס6ין

 וכחלו )6וג6ינערזעסנ6ל(, סקוסו שוום לל5ומ סולטמ ס6יס עין סכין עי י (omn רעי עלסיורם
 נ'( )תקן ע5ליעס נ6 סקלן וכל כתו סקלן ויצנין י עתנס סיריל יאמעמ סעין נצי גמוןכקוס
 שעלס רז"ל סניכוסו לוס וקלוג , שיג( 6יל7ימע )ד6ם ייחלן עין ומלגוס ייחלן, 6נסיכלותל
 סו5 וי6 קעיאוי לעיקס קומבין וכל חרמת כל יכילו 7ל3VD 6) ע"נ )ר ירסב"י hmD'תכילמ6
 . בידם. וקסמים )ו( : סמרן עין 6תויכם

 מיתם וזס עעי, מטעימי כלי 6ין יסתר סל6 פילס"י
 ותעל ססי(י רק כלי סיס לנלעס תסיס רפינו ל6 גס מספימו, כלי עעו יסים ל6 מקומי(סגלעס
 ללכמ יקום סתיכף מסכו כלק דגרי לו לועל לנלעס כפסלכו עדין וזקני עו36 זקו:י כיסר*"פ
 וסל עלך ינ6 שטר ענסגס סו6 כן כי , כסס ללוומו כיי עעי(ס סליהם סיפיליס ילקסו ולכן ,עמסת
 ענינו אלהש. ויבא )פ( גייס: וקסע(ס הייו ולכ173. ללוהבו נפסיליי(ס יאליליס עסרמיילכו
 : 67ניעלך 5לסיס וינק גויר6 עע"ס יעניינ6 6ל0ח וענין , מעכן נענ 46ך נ* שכי , נימלוענוש
 ללכת לסוס לו כתן סגי ODD31 י(י(ליכי(, לו סלמס ל5 סל5סין נמעס מנס עטהם. תלןי לא)ינ(

 , ימ' עליון  נדעמ מגוי כ6ן שין וכ"ל גזם, סעמרסים וגנוכו , כ'( )לקחן 5סס לך קוס ימ'63ערו

 )סו כע"מ 5תס, נתלם סעחונב ונין עעי(ס, נעלם ספסורה סליכיCVi לסול נין נ7ול מסרם יםכי
 פגיעמ יורם סכה עעסס' מלך ל6 לטון Sb'1 ימ' נ6עלו לכן מרעי(, עניי כל 6מו נורמלווקיק
 סעס, 3קללמ ולסעסס עם5לוחס כווגמ לעל6וס כיי לילך עתסס יסמתף סל6 ססועלוויסליכם
  onb, לך למן לו 5על מגית נמעט anb וכל; תכל ס0ליכיי מכיעמ זס נלסון עלל ל6ועדין
 עענו תכע ולכן ולכרוי, לטיול כעו מועלם נס ספין נעלע6 ססליכס כ'6 זס למון כעסעעתזוקין

 לקרא ob סרע"פ וכע"ס וגו', 46ך קינו 5סר סינר 6מ אך שעלו tnl~nDC תיגי כלגמירום
 חס לסוייעני לך ו6קר6ס וכעכין סע7ס קרישי כענין נלגי עתך לסיען 06 משסיס, נ16לך

 רעתו סנ6פמ סרעס, כווכמו יאורס וסוייעמכו ע"כ. יפטמו. סל5 לסזסירס 5מס לך קוס6עסס,
 יורס 6סל tOD נעלס )נתונר ס4כס לסון סכי( תו36, סרי עם וילך לערס כי שווי, סמךסימי(
SDיגרע 7ק7ק וכיוס 6ויגיסס 6ת בקללו אומס ולספפ לננס עם6לומ לעלט סוזהצלמ סליכם 

 סלי עס וילך וכן Srn, ל5 עעסס מלך bS ועל עעסוןי עייל מרפס 5מס לך קוס כינמרגווצו,
 ורפס נוס. סעסרסיס לבהן שורך ופין ; עס לסון כ"6 עו6נ סרי 6מ וילך לטון 5תל 7bSTnקל6 מלמגי ייענו ווס סוס; כלנס לכו עו*3 טרי עס וילך רז"ל גסס לם"י ט ולוס ח*זל. מלגסעאנ
6מס

 דרך מולס  לחיי( נונדרסס 6רז"ל יגלעס 1WD נעריו 7סגי כיש 73רז"ל, לסוכומ חטי סקולי
 697 מולס לגייס ארז"ל 357רסס ימו געריו סכי ו3ויקח לסעטו' סייס שין ללרך ססיוח6לן

 נעכיג6 ול6 פסו לס )נלמ דנלעס 3עגייג6 תייקו )עלס"י(י ממניס גפמומ יbS 65 לחלןססיש6
 לעכס וכ7ועס, מועלומי וסממנרומ ססמתפומ סור6מו bD'1 6מו, למון נ36כי(ס 7סג(דשרססי
 עוור 1603ל וכן ולמעמיסו; סחוגנלמ סמחנרומ כענו6ל כמי יורס 6סר 1WD לסון ג6ערננלעס
 סכ' 753"ל ור5ימי כ.ג. טס כמנוקר עסרמיו ענדיו טסיו לפי עתו, 6נסיס ומני מ'( כ"ת)ם"6
 מיוליכוסו כעי זס נדרך עכיגו סי' סל6 הוא. הולך כי )כב( : k~rS ו6ל מלוקוס. 5ג7הת מגיססס

 יס', ~Sbk רלון גג7 פעמנו ותסמיל סדנר כגעל סוס מולך סי' 5נל 5מלי', הלך ויקם כענין5סליס
 עלס לרפ"י ספני. נטתה אולי )לג( סו6: תלת נזס ומדויק )רעש(, כלל לפא לו לעזוזי ג6ו ל6כי
 סתנ5י 05 כעו סגרים פי' לכן וסי ~ID1b סעקל5 ככל ת55גוסו ל6 6ענס וכמ"פ, לולי כעויולי
ohכי כן עסמס לי ומס לפכיי ומט 5על כי כן' סל ob כי ל7רכס, ללכמ עפכי נוער( סימם 
 סססלס 3י5ורו לפכי  )נלמ עס גטם סרס כי כווגמו עכ"ד. עסני. לסני סטכוייס נ5ו ולכן ונו';עתר(
 עס וגטם סער5וגטערזעגקען(י )גייערל5קקעןי סרניכם וסיס וירד, etnD ויט כעו לעיי(,ותוליי(

תלם



 כנ כבלמהבר34
 Dm נרעה הצ0 י 6הסווישעח , )6ויקלענקשן למנהו % לשיהן ללכם סעה0 סיט עמםעלם
 כנסכנס nwp עקפר מסם ימחה עקמר )ו63 מליבש, 3פצס גלעם DDD 0תע0 סאולמה

 Db1~עקתעמ(י
 ט03 טסיו2י4 עממי כוסס סיר מליסימ גמפס שם לל DW(~ טעם 0שס 05

 ימ6 חולי כעו סלוא, כעו 6עי עלם עי"ז לסרס והל מרגמי. אופך נס 6ז ל5י7ין, יולנסור
 שך עיכ זי6 )וובכן לסרניי bbni aSn נכרי ססליפימ 0כסץ' % קוס 1Sbn יסנןי 6גיפכי,

 י 6חשכס סכנמי נס ו0ר6וי 0עקרPDS 6 יקלס לפע הרנתי. אחעכה נם וו*לצ(:6הכחעוויכצן
 גס )עלמ קחלס ירך החאתי. אאה כ'. תתלש ססרגס; נס כי קוטמיך 3לכ7 סעככס ל6כלהם

~DS
 61ח2ס ל73 אשמיך % סתמיךי י~גמ" sbD ססעס וזע יפהפ(, פ37לס 6פל 60מון פעמם
 יפן וכגל טפס, לל3ריו ולצן %, עלמ כעו סו6 ותמס DSn3 1"1 6וו2 ל7נליו סכםספימי;
 פסוק וממפל כ%י pnbo געק2מ סכמו3 ייבל ל6 ינקד ופיוס מיכמש" לעיניו וסוע3 , כעכוזפליו
 % עמס כערער סספךי על יורם 6פר )5יפלעע0ר( 6ירג0 פ" גס DSW וליפמי סקנלף(.עדרך
 ונקריס oD)b5 ט6שכ שפמו מפך 3ו טסעכוון חי זנסש גיייט ממן 6מס נס יושב( )63מרפס
 צמנו עקכיט לקסם לי%יס קק י% לעפומ עירס פמסי' גלני ל6 לט, ממן עטלן owm יי%נ

 oa יפפלפ ופישז כפ"י(' )עשט עמלך כקהט DDS לפמיר עוככס מסי עזם ניול *ח2ר5דככס
 סו6 כן כי3כ"כס עמס גס )3טעח2(, לקרסמך סולך oa )כהסלס(י לק67מךמולך

 )3עק"
 י יעו"פ

 מומס ייתמי bS כלחבל י(כפסס, סינכ ספך על ינכס חס ו 76כנר( כלמון מש נס bsn %ןוכן
 עוגמי לmab 73 פופס, סרסה טים נדל יהלל ויבל סעופך  6ילכס סנ0ע0, 'לסעיד סקלתי3ל

 ומימם tb~wo למון לסים Yb1 360פן(י פלפליגפן 6יך ווירדע ייך )פיעלעפסל ססאמיו6ח2ס
 ל". סחכל0סניפיי(

 עלמעמ עד לך סעמט2י 1ל6 מיכף %מך י(רגמי עפכי כממס פ6ס ס" וסנל"
yvnעמי( כי חסו כסלנ, נכ" מי(כגו0ו oa 0ססעטס האברהם ושיפריס טוסך ס" סכנמי 6ומכ 
 פמוסס, rhk~D אמיצי, מירא 3גיקה זרום כ6ן ים השגיון. חזרותי סורג: ייאמי כלס 6ממען
 גמי3ס טש יתיז א סטווי וכע ; נ"ע( )כשט געמקהס סטי מהי כל כעו %וין ל0יומ סכ6ףוחן
 כי כ'ע סכסוך, ה'י ע"י סספפל ען וכשכח הבמרמי סקל ען ע3ר הצטח2ממי עתכנמ סת6סד

 לפעיו פגמסיפו סנ7וליס סמנוייס ל3 6ל מס לab 6" פל לס6טיעו סיו נלעס % דוכיופיקכ
 לו לסולני 6ל1 היעגים לסיחם 0כ6זי עו ט' סקוסעיס ר6ס לסיומו וגיומל 60מת, פס זםנדרך
 6מ לפוככ שגס עעיל5 מיניו עסלוכס סעוכעס סיכל Db סגפת כיירו ונטלו סלוכו, עירךלעכעו
 י(כ6מני 0ר6כי עסססעיל סע3ל כעו פמוסס ס6לשף 63 ולזם פעעיו, Dh במור לירך ולטום נלעסל3

 60נפן(, נפעפע ייל עיך "ללספ (bv לן D1b oa' וסותמיי ל6סכי יעומת ומלפגי יןומפו
 DIDS לע עהף לסקפומ סיסמי ידעתי. לא כי יצחשתי )לר( : ויפי י06נני פשס טע6ופעשט
 עין וסיעם י(פגסס למון 6101 כ'ן( (SDD' %5ך פכי מזפ יזע עלטת י יפמ י כי י )למשס(06

 לסיופ ו0 גדכך 6 מכפלו ססטייס נויל פל לני מעמי סל6 נעם סטיתי ויפספס ,)6ויפעעלקז6ס(
 )פ' לעפלם דובר. את ואפס )לה( : 6ח2י 0עונפ יגר לקרסמי סנ5נ עססייע

 כ"
 ו6ך 6על

 נהם נאופן q'p1W 16 נחמן 16 73נר 7נר %ע5ס 6ך עלמ כי מפסי(, 6ח2ו תף סיגל6מ
 )6וי05ענעגיעכ נטפלה טכמקייס עם לבסוף סחיר 6מם ועלם 47ך( yUbt~)*יכמר*כקענ7ער

 סוף כל קוף כי מופלפ, גסלוכך ים" bS ללכמ רסח2 לך טנממי סש %ן תעי %6יששק,
 נל0 לסוור לו וקפס גילך עוסזק 0" כנר מעכסיו לפי כי שיך, ממיס 6פל 6מ ליצרמשלך
 6ער מעפסי דומו וגו'  סינר 6מ וסך לו 6ער סע6 קוים Ssb לנפלס, עסלכו סמם" א סחלו

 סטת 3מסל0 עיד לו גלם 6לו כי מ37לי 6ומו ל6 מעמס מומו לו 6ער ללן סי' טעונו 37ל6יזס לעמסי נ"נ %ין איי ע37כיו פחון 5ל6 סירס ערן ל37ר טנרטומו סוגר פח" לר4טעוסו 6ךנלסון
 6ומ ולולי למיעס, 16 לסייס יי0"6 לי(עפרסיס החסנם. נלי( )רס"פ(: כלל. ע3יי2ו יו65 ס"ל6

 כניןי 6צל על6 סוטנ פקסס מא 6עמ 06 נעלס, ועפם ומס"ס כטנור ר6ף' סקוס Db~'גרוכימ
 נ"ל לכן 60עירס, 16 0עסטנ0 למוסיף 5כיכים לסישז olnh 6ער. סוים* סניטרי ינ'שצמ'ש
 , כניך רוכל ל6 ג6עמ וטעעו ס7נל, לר"ממ טסס'b"D) )'3 6 תלשי טננלס כיריו כ6ן ס0"6כי

 , כעוך לככני כלדוי וכנון יקב לך לעסומ סספק0 עמרי נכונ סדין 6ף לוער נעיניו קליומסניף

 ע"ז, נרכי( ע6ערס ככון sb 5מ" ונשי( b13D .1bb לסעכע לך ס" WS ו6מ3כל
 ל65מ 1DIDD נמכני

 : ניקוןעענו
 רונז6 עמורנס כפק 3ט6ל וכן י(עפלטיס, ליפמ וקללם ונעק עיתם עניכו 'פס 'עפה' )ז(בנ

tbw11S1תפס פנרף( וכן תיכוסיף מיכוכין 6וכקלנן מרנעו. וכדן obn) ע"מ עא 
 עם. הן )פ( טויסס:  ייעמי ל6 יעיעיי' יעיל לסת מח מתופו ויגעש מריכומ6,ממנוגס
 וכנכ פעעס, למון מן עלמ פסיכטו יר6ס ערנומינו( )רפ" פע0ס פעסס כועס 6ין טכסיסכפסס

עוכרם



 סגממרכה
D~w1 0ן טעעלמ 3'( י" ג', יי לר מךDDDP) טכיין זין כמכחשינו, תגולגל 0נ06 לטוגומ 
 י(פכך6 עעט וי0" עיאי ען סכ0כ0 כל שליסמן יימס לטו"מ סרו5ס לי, יטכשן ל6 ימסוןלי

 סמלעש  מזת עמולפי נין עעורDS3 3' ומופלם עוניל לכיי כסיטורו סי6 מ"צ6הס סעססיסמ
 יעקב. עפר מנה מי )י( נעקף: עסוכריס עם מן מלום  לזם  שהירטטן פסעסמ 6אסלסטגימ
 6פל מירט ורלה ל3ע; 6מ יתפל עי 16 ולספורי כמו ומקפל כעפלי לנ ססו6 יעקנסילטוסו
 פיוס כע"מ סםינומ, ט מקין כעמר יעקד לסתטי3 ל3ו עללו 6טר 6קסו סל6מוכומ עלכמויזת
 הגע Db סטונ פולסר ולע5ו6 מפעו, לסססינו מא רצוי ה6י כי ונויי *65 עס מכססומרתי
 וממיקום עססר וים יעקם, לעמל יסטוכ עי סכמות וסשוכ לגליו, ע6רנעמ 6סי לדגל כפועליטרלל
 לשן טסו )עעלי(י עכון יסי' ומסלימו מעגין סו6 עכס DS7S1 DSW' עשכ. יופסל. לכונעשי'

 ויען כלא פנס כאי( )ל 3עכזלס3"י )וכ"* ען(, געלם נגסלם )עט6ל ונזולן סברססטי3ומ
 פעלם, וחרון למטי3א יטעם עי ועלס ויקיר6(י ל3 כ3זט6 04 י0נ פכומ, ונסלול ספלך,לסם
 ל6כרר(ס, פלל עי כש6( )טירם רם'יי וכע"מ מלי )יטע" 6לס גר6 עי ורש עעוס עורכו ס6וכיו
 ויפעעו סלאמס ילקו עכס, עי כ6ן %ן עגם. נ7ול. סו6 וכעס סו6 עי ל6ו חסיהם, %קלמון

 י נעוייייגע( ס*ך ש וויל ! )זעסעי 3מסי3ומ ומליס געעל0 מגדיל 6טל וט ים61 עיסמועעיס
 גס וטפעס יקהו; ' לעפל 6טי סנוף סו6 6ירייסע( )67פ מנסעי סומל ר"ל יעק3,י עמר06

 גוסס 5מ יקיש כי , נענוימו לסיום עעליי לימלון ימ' סו6 סריס יעקכ טננכי ספסלם זועירגס
 עליון,  לענוים פווצליומס כל ויטעכיו זמכיומ, ועמ5והח 6קורומ עע6כלומ ע5עס ויפלסו'ספסלי,
 ל6ס 6ז כשם( )6יו3 ופזם )כ3טלמ(, מקמיל לגנת SbptD'1, קמיל 6נן ען ליעתי 0אאקמל*
 נסועל סטעיס 6מ עמס עי פחקי' יספר עי לא( מס )וכן ויקלמס, זרוקס ס03יק כלמ"כוייפלס,

 ל"ע לנע. 6מ זונפיליפיפ(; ליינסייפ, )קלשסייפי ומזכוך סעסלס ליל ופקסל וכן מס, ונמילזך
 סעי(לס יסל6לי לנע עורסל 6מ נמסי3ומ טסלש סו6 עי ולצו ממנוננו וטעם יסהאי D39bפל

 יקודומ מלנע ועזככיס טעיי(ליס 3עטפ6כ7פסיילע(, פיעל )7על יפויומיר(ס מלנע סלוסזכוך
 מעפל יסוד D"7D י 6ר5ייס ססומיס לעכיגיס hS  קטינות, וימלון פעלס ליסמלועעח כולסנופיסס
 *3ל ס6רלייס, קכתיס ספגת תיעוש על לסתפ5נ תטפסיס *יכס סעל3ומ לסוליר  משינפופנסם
 מסתיגים יהרוס 91 ,  0ראניומ ס6עסיוס מנלימ ססבמס  UID'W על סומר 3תנלימ ועטשהימע35ו
D~DWל6ל0י' גדולם מטוס לסמ6וומ 6נל 076, גני למעכוגומ יטעטוס ל6 ס53יס סיניס ימה 
 יסערו מנס יקודו דרוס 5טר סונור וכס וכעליון, נצור ולסמעגנ ס' נין סונועייס ניןושמסלך
 לוחכייט לעכינ" סנמט eb נו ולפצר ול0מקפע l~'SD מעלך לידס גימל עלכומ כלטס מיקססגל

 ערנו 6סר סנגופיסס ס6ס ויסוי פליון, 73ככי סעס 6מ ולמדליך ס' נלעסי ל0טמשאע%י4"ס
 6ל 5ע6 לסיומ ים טל30ס 6ט ללטפי נופר לסיום ס' 73לכי ל3ס ל0גכי' ימעסוסו סג6וסע7ס
 יוכלו 6מ וכעונד סכו3סי מנכנס על לסורומ יסכ6לי ורבע יעקב עפל ומער וטענויכי.סמורת
 יסויא ועיסל זיכך סכנל סימרי עירגמ SD1 ולנחוי 13 ללעוס סיח כנימם ע"י לעלומיווטועע
 נסעיומ mbn 5ל עוד עמיוס צינו כפסו מעמכהמ עי יצרו מ6א כל וסעימ ונופו סננפסומכעוס
 6סל 051לי יכניס. יסליל נסס ומסני יעקנ כסס 0ל6סון מעל, מ6ומ סינ טוס נע3המווק"ן
 c~bn סמשר4 וכמסס' גופיסס נכל יגורס 6מ ענו7מס עגסיגס זו ט53ועס סו:7ולס פעעלסזנל
 ערפל תראה. לא וכלו תראה קצהו אפס )יג( : וגו' כססי מעא וכער מעליון סרומ':י נעולם5ל
 6פק 63ערו מדם ע0 ועוי מלמס, ק5סו 6פק ען ככר נסלע כי עיומר, כר6ר4 מרקס ל6וכלו
 סנעקוס ויל06 י סעס ק05 עטם וירט כעזם עקא, רק ג'ע ר6ס ל5 כפטון 3פעס סל5 סר5סקחו
 ועמס ל6, וכלל כלל סעקגמ וסטר י סעס ק5ס רק כופן נכל ab9S יכול סי' וא נר5סונר(טס"
 ננ' כק 6סמ נפעם ל6 6ך 0עס, כל לרקות יכול סי' 130 סל6פון, ען פוג יוסר לעקוסאורכו
 סי' סעקוס ונעעלנ י סתזרמימ סעמנ0 ס5י רוסס ס" מעקום נעזרה  נך"ע כטיס" to)nwtוג'

 קוף 36ל כלי, מנוי ליחוס ממוכל 6מל olpn 6ל סקסך סו3 ח"ט סעפל3ימ, סעמנס מ5יכאס
 כלו, wtb9 ול6 עק5מ ר5יימ רק לך יס" ל6 מוגם ט6מס פוכומ סכל 6ט7 נכעס ל6 סיףכל

 ססלס סעקוייס 6מ סומל לפגין יח6 סינר q~p ולגל 6רן, טפסי כעו סוף לסע DDbועלם
 5יס מוקרש סני סזכיל ויתנחם. אדם ובן ויכזב אל א.ש לא )ים( ("tDUD י 36על)פכי4ך
 6לס, סו6ריס סני 3ין סניף ים כ' יאפיס, ולזם סכזנ לזס יעיוחדי עחישמ 6י'6 וטנגעטיסי
 גלול 6יtDlb '0 גנלי olb, נט 3ל הסקלי ירנין 3כעי4 מנ5 מזריע( )פ' נעכ7רגזנ"יכי6ימ6
 מעיל 6דס סמו6ל זס ע6פר כוועמ והין סנר5ס. ניגס 6דס מעם 6מ ויקרך "מחיץ 6דסטנכולס
 096 סלק זס ככמוכ מסמך, יורו עקר6ומ 0לנ1י כי עעלליס, רע על 6יט ומאל אפיקן, עליורחו
 כלי"ש; 6יט עטס %יק, 6יט גם מסי 6ים ויעקנ וטסוכו 5יס, עעסק מרכי רמעי DVb' נעוםכטע'

וגע



 מנבמרכת85
s~rllעסקיים ישעשע יקויות ס6כנע כי סיקויימ, סנעס עצי סמח)פופ י% )י(ס 3* לעכס חט ,מכעס רלי נעיחשיסס תז0 זס ננ67ס 6יס גני טמרסי סלו6ומ עיניט כי 6)ס, מותח טדי נסניף 

 ועסנמס י גופו( ומלכלת יסועמע ופס נעצי %עי %ם 6ףני סרפד נעטי )תעיט נקדםפמיתיומ
 01מעצומ ; ניטיבת ר6וי פרך וקין סטווי גילך bib ט ממעצו oh י ענרס )קח b3S קרוסס6יס
 יתמינו עזנו טרמי ים כו, 7SDD סעו) טו"ממ מוזק כמי לזי) )7עמ ומחקם תתמזק ס6)סיסכות

 יס5 7נע%*ס 7ע*ן ס5י כהתפרס )סמוכו, וים 3WS עצו כעיים )סיום סטנעיום סימויומ13
 כן ועיומיי(ס 6יס נכי עגעי ומני סתס)פום ותפי 75קןי נגר יס6 7נ%ק עתן ס6י יעים,סומך
 עזנו סגדי" ונר 076, גסס )יעמי יתועל )לעס נוכו( עזנו טנטיימ עי טעותיי(ס, מוסריאמ)פו
 ושלכנ )וולס סריס ען מ י oe 076 קמו% תכן יקויסי ו76עס נעמר 6טל געעיומו יסוףסרכ3מ %י לו נ6ם סי6 יומרי תרע נויי( עזנו נסיים 6סל סי64יס DS' 6י0' נסס ימאר לסולנועם
 פי(רכנמו יורם זס יומר, )סו3 כחי( טבעו עזב אס רוסניוסו; pSnw יומר מעמלי מיסויען

 עז גיתל ט יאמנ3רמ את סלכנמו ע"ם יתולל לכן י גםעיויםו עיקופי יומל גו עמג3למסרוטכיום
 כפו 6ים, ימוחו עלוס 635י רכן שאי; וקיום יסיומ )ס 6סל לוסניומו סלק וסוס 6יס,נפם
 ע)חעסי D'b % 6על י% טטר6 וע) בנכי*), ו60יט סנ7ח, )נום 6יס ירכו, פכיו ענר 6Sbים
 פיטי נסס עסעסו6ל בנוס יוזיל נעע)0 סוOD1 076 6 ססעמו6ל סגזכרמ געכילמ6 רד)וזח

 סייס סיתלון סלמי *יס' נפס ישמעל ע) יתלון נפיגת כליתומו פ75 )ו ים 076 נססססעתו6ר
 יוכ) אם נסילש ע% 6סל וגיחוכו, 3טו3 )לסול נייו סטנמילר( נעם 6ל6 פיכו סנלחשח כ)ע)

 עעפיו יומל )רע סעטסו טנעו ע5י עמתי 13 סים יומל ונס רמס, געעל6 ולי(מע)ומ)סטמלס
 עטרתו עעסי( 6ין 3טו3 כוסס יותל טנעו ע% 6סל ים 60 יעכס טנעו; כני ימגנר 6סמסוגים
 ויסכרו תפק נטתי 0 7 6 נסס סעתו6ר כי ונכססי נטפיס ג"כ נ73)יס מס זו ו)סני( כ"כ;ממונס
 נפס נרשמו% עס5"כ עטיו, וי(מנ3רומו מרע טגעו עי סמקועעותו 7%1 עעסיו, עריק 06ערונס
 גע) עבטו 6ין ירטיע 06 %ס גטם ישתולל )מסך וכן י(תכנ7יוסי 13 6ין טנעו סו51י6יט
 עיטתי לנלי 3א הכגיס ועם מפעמיי; רו3 גפי תעל %ר4, 5עכ6 לפיס כי סכסע' כמיסכ'ע

 06 סכים נסנס יפלו ;  3ך  ימוען 075 וגן יסכסך ס)6 6יס קמלי 63עלס. ליס 3סםלממשומעו
 סע3ויר לפי 4טכ טיט 3סס ססימו4ר לסיום כי נך, וזעקך ob סיחם וטפט , ס' 4ם יעלסל4

 ob נעום, ולנעור מסוע) 6) ירכס ען נמיותיו )סו5י6 עעותי סו6 0ג0 )טונ יותל טנעונטיית
 געניו, ויסזנךץ ויכחמסו שעל עסוקע סגרו )ר6ומ יוכ) bSD רמעכומ  ע7מ )ו ים טנעו ע75על'ע
 6מל  ייחג סעסו6ל וכן ידעו, vbw ס' עמי כ"6 סנמיכס ע5י ס' עומד (b~p קינו נאמנס
 י פעעיות מגיות ע75 תקוותיו כס לי(ס)יס סימגנר 6ססר מבונוס למקוות יוסר נטוי סענארלפי

 פקיו ס3ריומ נטם ע5י ספפנ) מקוס יכניע סעייגס, סופטי ירמס עסעמ מגז) ען עדשעימרסק
 6ים גסס לסעמו6ר סטנם כסכו לכן ס',  עגוימ חלק נמעמ נסס סטין כפסרומ ונכוונומוכדוריס

06hS מעתו% ומנפ עגעו, ע% )6 ע)יו ימ' סנורם 5וף ע75 נטונ מבוסל ר"ל ס', 6מ יטכס 
 ע% כא5 מעוגיות פניומ מ% )6 פנו סעמ5וויומ כמומיו ע) וימגנר יס6ען ob סו6 076נסס
 עיר ס)עס. ועז68 זו. טמגנרומ 5וכך לו סכין 3*יס עם6"כ ונעיומיונ- ימי נו לסתדנקטרנס
 סלמס עיכ נכנפו )גנוכ סםיגומ סכין נעו יר% )רומו. עע% 6ין 5סר *יס לועס 6יןפרכס

 סעמו6ר לעי חסינומ 6ין ככס 3עזרמס, לקוס וקנט עגן )יום3י' bD'1 סכגיסס ק) מסי*וווו5ומי
 תססך O~D'W; עליך ענגת יחפו עצ ופין ע3עו, ע% גו ורתע עע5כ bD'1 )פי שסיכסס
 )76ס %רך ססו6 ער( ירכס מריז. 6לחומ מעיתי 6ט ספמיך נכנר 076 הפעמות סעסורר.5ער

 1WVb" י(כמונ עע7ומ נקעו, דוי טסי' וכסו סיע ססעריומ *) נוטס מנעו סמעזג)וטו*
 עם

 לי(םכסג מעיי עפימי יסערמי ע) %י ימי, פיו ע6% סירס ס' ע"מ ולסעוכ לעמום עינים(יפס
 יע)כס, נ) חיומ ומרין עעך, סריסי ונכי כעו עמקועעיו, כנך בזרוע עעומ7 ססרין, סיתנסגכררך

 %כי עסיסי ככס ניכוי סעוסס גני כעס נזרופ סעוםס פל יורו סכולם , 6דוניי(ס ע)סעתפר5יס
 ועזם מסמיך; גדנר סגונע ער( נכל 3קל3י לר(םננר עטנעס י(כעיס סעמ6יומ כסות עינסתכסגי
 גסס )0עמו6כ סו* טטכל 6על )ו. יסיג 076 ידי תעול טו3 ים3ע 6יס פי 1O~D ממכס.*על
 )עמן יועיס ו0760 יקרים כי יייוי כגעת סכרו D7b 3סס וי(עמו6כ עעל~וי מכי כסי סי6כ) ,6יס
 סעסקאץ, יכל עב) גדולו נעס ולמעלו לכטגע יניעס סדריך P'b וקטוע זס סנסכרוי ושכיסטכלס
 טסכל סססק ען 6ין 6סל , %כו כ) נד) מכלר *מל 5י)ן פירות סעירמ be עשו קג) )6ווס

 וכר לגל סעסייעו ערס נסוע ניכפו 6פר ספים ככיס 3נעיעמוי כסיס ניניעת עפלו DS1'יייו עעטי כנעו) יקבל וסל6סון י נענעת מילום סעירמ סכר כ68 יקג) )6 ס6סרת , טוס 6יגגופעו)מס
 )6 ו)זס סזעגיומ, מפוחח נ5ע פסלי נסיות ימק)ק) )ג) ענעו געע )פעול ftw %יך וסיגוטוב,

ירי



לו כר כנבמדבר
S)b*"ענעו סרטי ולסרט לעקר מחלי %ין %ס, נסס י(עמו6ר 6עגס וע7וסיוי עעעסץ חלי ל 
 *סל 0מיש ען 3ס לי(5ווימ 6מריי(ס מרסיס oclnDn ולנטוע ולעגם, לוס סריס *טכ0לעח
 bS ס6ש DD ,DnSIDD~' טכיס לכן י לעולס נסס וסי 073 מומס יסכל היסר סם'~ום סריי60
 סכל יקנל 601יס פירומיו, SD'1 .אקלקלו סל6 צנעו נטע סטאר DS' ססילוס סוד כן6יקנל
 עמרי 6טצ וע" ותופילים, טוניס טרטיס מממיינם ולגטופ מרעים סלסיו לענךר ,נמיו ניניעעעלו
 סקס כטוגו לוי יטיב 6לס ידי וגבול ספלי, %י טונו ימנע סמים יל05 יו3, ים3ס: סיםפי
 6יט וכעולט לו יטלס 6יס מועל כי 6יוכ. סוגל לאם 7וע0 כסיו; 3פופל סעסס "ויו נעוליקנל

 נס 6טר נכססו סדם ירך לעסומ ל3 ל0טמילום סס%רך , יטופל לפי שיסוקס ovb3 6עליע64כה
 עסנעו לסניו עובן ולכו כי טרמו, DS~ סכרו סיקגל 1Wb גנים 6עגס *לשיי, לעיזוזעקלי(
  6ירנ"יי ע0לאי SD" מסעיכ , לנוסינו ערערי סתירת ימייסנ )וגני( סעעלומיות Sb יומל0עפסו
 סערו ונעדרם לעיבוד. יכולש בעורש %יקים 6ין עועיש מםו3רי מנעלי 3עקוס *עוזיגמלעוי

 וכע65מ מעריס גיס 1Wb ססממ לווי עלסחי צ"ל טרחם עת, לו ס, ימסונ bS 15ים הסריע"ש
 המלי 6תר oib ליס 6תר טי(ורר( תע65מ סעריס עים טסממ 6יע6 טסיי 3"6 למני 6עלשפילס
 7גגד נימה ולקרינו ענע"ס. שעולש יומר געור ם5הק סרי עיקר. כל לממוסס נן'גכס מל66יע6
 ס4 מגעור סמק 6ס אינס מענו. עעול0 יומר ס3פ"מ איסי 3עילנת עסולימו טס4 נעוראדיק

1D7SIDWגע7ינת wb , 6יס קטלי עליו ניעל וטפיל תטונס ענעלי עעול0 יומל ט0א קפק 6ין 
 6ים נסס סעמו6ר כי , ויתגמס 6יס וגן ויטנ *ל 6יס ל6 כי *על וכקן עון(, לו ס' יססונל6
 טיטמ7ל סטפק ען 6ין עעו ל0יטיג לחגרו יכטימ סוDb 6 י(עעלוסיומי 6ל יותל כוסי( סעט3עוסק
 פן ממס נו וזין כך על סכריחסו טנעו גס כי ענטזו, ולטעול ממתיו ע6% לטעוכ עוז3כל
 יסוננ עענס 6מר לסולד סוכל TID)W עניעי( העכס כעסו, D1nDS OD 7נר 6פל פורכס עליתנמס
 סממימיוס Sb נוער( יומל טנעו סנטיימ כיון %ס 3טס סתמו6ר 6ענס לטועי(. דנריו nbSnלגלמי
 עע5עו 13 סימילד לעיות יוכל כי עעכו, מסון עניפ0 הולים %י עליו עבים ם"ן עלגיהנני(

 תלטעור ומתנע0ו 0פמיתית מנעו קויית עליו כעת טמתרועס סנחעי( השיל 37וכו, עי(מליס0תגיעס
6%8tl'DDD ס0סקק רחל י(מכ ו0ו6 לזים 6מל סנסמון סקרון מסם ית' נו טלין קל6 אעל 
 פטרון מטס ית' ט 5ין ווט ויטנ, % 6ים ל6 כי המ'א עיעיו( ימס ל6 תעו ייסלתומקלון
 כ( )64 סתמט6ו ע"פ ונעעומ ותפחס. %ס ובן ופד* 0נ5עס, ו0א נ%ס יטרו 6טלכטמון
 סר6י0 לרס"מ 0י6 ססנטס ענין הביפ. לא טא( מעטן: עז0 עת ידונל ושרכס ה6ת531שס

 סגעPDS 0 יורש עלים *טכ סנרול0 וסל6יס י(פטופס, תרסיס על יוכס סל*יס ועג,ץ0גרוכ0,
tb'o06 ו6ס , )מושן( עמסנמו ממקיים סל6 וטסטר 3רורס, לזיי( לרסוס משמכוון מכווני(, עי 

 נ6 סנפ "ער לרקומן סכווני( 5WD סס3טי( ען )וו*י(רכעסעען(; נפועל ר6יס מרו06 סמול07ע"
 1rsn וקחו") 0יטנ, D1b9S סכווני(  07ייט שגמומת, נמם Sb וסילע עס0, סמלי ויגישוססעיעס,
 עעולרמ סר6י0 סכווכס סנטיי, לטון 6על כך 7תטום Oo13bS ,olnats מימירי( וכגווני(ר(סקסכלוס
 "ניע oh סר05י לו ועלתם 0יענ לרפא טנתנוץ 0גוונ0 5(, )זא וע* "יגון ויגע ד(,)פי5 דוי 6ת וירא ססלסתי וינט כגון י ל0ניט 067 טנקעך נעקועחם וכן , סנסעש 36יי(ס %לכווניי
 1b1b ל6 גס נרורס ל*י0 לרקומך PDnb מל6 זו qb זו פ ויינו הי )עחנ %"ך ואשין
 סרו"0 7סיינו י ה3( )3עינר יסיט ס' וסעונמ נפועל גרורי( לויס על סקסי( ומעוסי י פפהחר6י0
 פעמכווגיס *עאפ נגורס ל5י0 יופים ס*יגס 0נ3י6יס כטפר bS , 3סועל 3רורס לויס ימ'מעוגמו
 ממורתך כפל6ומ ו6כיפס , גרורס כפיס רופס 07ענו יניס סל6 עין סיגור ועיס עזס(י )עעס"םלמס

 גסי6ומ ים סכלוס לרמוסי נמכוון טל6 סכותס 6ין 3יעקנ *ת מניט ל6 ו%ן י(יטנ,,ם*ר06
 ראם כתעפות )ככ( : כלוס ע65 ל* *גל מחליו ודקדק לל6ומ פגתטון עכיגו "3ל , 373ןפנים
 ס0י6 עם סיוון 6ת לסנר וסיט , 3מיומ 601עין סמקיף טסו6 לרקס י% יעוסו לי(עמלטקםלו.
 410*ס לגעל ור%( י עסיס על 6נל סבאי על עוקנ *יני "ס י 06 טויך ויין לטעוע,יגולם

 למון נעליס על וענוגו ל6ס, כמועסומ אורק מוקף לע5ליס לו סריס qb עצים עסמסעפי
 נעקתיומ וכמנס תם כלריס יסלסל וירש ימר6לי 1DW' 6פק0 %ריס השער צר, לטוןיחיו
 עעלן סו6 יטרלל כפזכו ברנס כ6ן (olnb י 'Sb9D על עול טמא ויתכן 0רי6 ע"פמלגס,

 :ועיועעס
":4 

 יל5 3פונו5 מליס ל6 נסת  3פו3ו5, מליס זסס ,  זיפן  ירנין  מרין קטם. וגו' נדהש
נ5סמכלוסי

 עע6 פ6 יטייי6ס מי3"פ העם. הן )כד( : ל קיחנ 3סקומי )עכ7לס3שי  7פוע6 ונעלס

 ג': ע"ו כגסגסיכין סן, לגסי מקווין יוני ללסון יועם 1Db, מן עלת פ4סייןי
 "עיריי סוס עליו ותסי %י פאין סאו )רסא( osspt טל* 3ל3י עלס 18ש. וי, )ב(כד

 טוס נעגול מלסיס כוס עליו ומיאי סטין לעינו *לין י*עכ סגלגל 67ינךנעו
*עו0



 כה כדבמדבר86
,o9wbbib 9W1S 0סל* נלקו טע)ס *לסיס רום עליו סח SSPS 0סכימ סעפים לוס נו 0יתס סעתמל0 עוי 
 ולוכחכן )ר*"ס( ossps סל* 6לסא ללום עטס3חו כמססכ0 עמס מעל , )חלס עסת7ל וסיס ס6לסיתלרופ
 )ל נעכ7לפ3-' *עזם סגהס. כ"מ כעילגת סיס נלכד טגטעת ס%"6 וכע"ס גנו6ס, לוח "לסיס יוםתיגס
 ע8ם עלייתו, ~ayt ספסרים סללו הלהין כן( 7' )3-3 י(תלעו7 יעם וכ"ג י יסר6ל על עליו ומסי 6על 3'(ליש

 : יפלפל על סיתם 6)0יס לוס כי ל% נס לסלטיו. סוכן יסליל כי וילי  וטעמוותוקפת,
 עד י 3סר סו6 3טגס כתו נס%'מ ו63 6פר, עעלמ כגזרת סעופית וססי"ן כריס, לכל 63ל0ווםייי טים סו6 5ני , .יי ענזרת ססירמוסו ים וסי מס 3ני6ור סועת 7עופ ים טדי קודי. מדהה)ד(

 מלטית; וססי"ן כג7ולסי ליכלתו טעים עערכות עב% סמא סת7 עגזרמ 1mb ויגע ; 37ורספקעמי
 ט*)עי די מסולעי ס6עלמי 610 6גי סדי 6) סו6 6ני ל'6 ן נוס קליני ל( ק" עמ"ו )נ"לזיז")

 לדלייותי, כיי וצלומו מעולס סטין סו6 6גי ו"* וסולכיס, כעתמיס סיו עכסיו עי יי ליחסס*עלתי
 יי תסלם יסרסוסו 6)0 סכיי יעו"ס. , )0פק7 ככת וכלתי %חי רסון יווכי כלטון מלנסעקילוק
 0כס חלוטי 0עעלכות עמיי סו5 כפקי וגלתי %"י טסו6 מעגור כי טהר, עסרט יסרסוסוופלס

 פסא %ם גלתי נתו% י% לכנותו לדוי יין כי זס על עען DtW 6%1 ור64 י )0פע7ועעומ7יס
 ע3מופיו 6סי 6י1 כי יני, Sb'1 רדוי *ין עגה גס יניתנו. סויר 3סלוס ומועזי לעעולמ6ר
 0פיכוטיס סני לס" סימנ ישד( )ע"נ ונעקן 6ותס, עב5ס פסוד עליו לסיאול עלסעס עעועומס
 ורפס, פויס עעכין טס" למון ענעלי וים 3י7ו; מיכולת וכיי רחעיו כנתיכת מיי DD"יחד,

 כניו )ל פקתי פ' 3עכירס3"י *ערו כי רז"ל דעת ג"כ וסיט , כל סעכלכל 5ל )פיאז 13ושהכוון
 על06 לסיעו עגו ו6תעלין וכף (bS1 ול5ת6% לקמתך עו3 עכל אסטין ככוכו סריס נ17ןעש3(
 60 יי לע)ע6 6על כיין וכו'. 6ת3רי כי עלע* כל 6קתסק ונ60י סיי' ו6ל וכו' 6קל6כיין

 הסת טיי טתלגס קע7י' למונו ספלון נסס ע65סי וכן bnSD thw"pnhSl עמס )16שכ6קפוק6
 ניקעילי6 ושי סעקו3ל סלנ וכן , 5)לגכיגענ7ע( )7ער )תרגעו יס t'"DS1 סעקסיק, כ"ל 5לכסיעלב
 Y'nb ולמזכך די, סייועי עד וכוח ומפסע ומסלעות מכס כעסך עלגו סדי כסג, %יס מעלינם'

 עלסי3 סעולס מסיר( סס 11WbD מעם סעמעע סי על ותף ייי לעולעי המרמי ט3ו פדי)נחניגס(
 חריט לכל ומת נותן סו6 סדי 6ל  בעית כי סו6 ססכיוצי סעיקל די, לו ס6על עד ומולךעגמו
 כל לילך לעלטות וסעו3ות סומכות וכ) די, עלועל מעתווציסס טיפלו עד סבכותיו ועטלמושריס
 סנרי אדבר. אותו )ינ( : וילחך וימלך דומך יברך סיי Sb1 כסמלו סס, טיי Sb ידי SDנליט
 פסכ3ו*יי לסחהע עכוון סיס ססס י )"פ( )כ"ג 5ינל *ותו 3סי 6ל0יס יסים 5סל 6על לטמוןסעס
 %סל פיס %ל %ועם י3ל 16ע סיכול %ל ולזם 0טאי' עלפון *ל5 ע%ו עלי Sb'1 ג6ס6יני4

 pS5 עלעל על ססינ טס כי לצנרי 5סעל טותו עה( )נ"נ 5על %י ו3סעס 3%לי *וסונסי
 טעונך עד עסם'י ס0כנו6ס qb סנככס, לוער לך סיס ול5 סי' נלכמ ומנס לקסמיך 5וי3ילקור
 "וסו שמיג לכן )נלכסן לך סיס )* עריס כל על לקלל,יכו)

~nDb 
 )ינל נמך ספגי ליו"כ,

 עם על תסונס 6עמ0י *ותו ט יינה *סר כ) 6על )לע'7( הפיסי ונפעם סס"י' ונפעלביסעור
 , 6עפס קומו וספיג הלכס ול6 לקללם לך סיס )6 מניס כל יעל מקותו ל6 קו3 נס 3לקפיעל

 סוייג עלניי לעס 16 עוגית )עסומ ס' סי *ת לעגול 6וכ) ל6 נלעס ססינ טסם, 37לייקיים וחסי סעל5הו ע)יו וחטנ )נלק )ו ססי0 6חכ סכניעית ו3עעס טינר, עס )עסות עוכבת"מ
 %ק כגד למתכנן יוכל bS ט3טניסס ומעסיס 71370 ותזכיר ימי, רלוגו גגי לילך כס 13טלין
 לי4כפילס ויעלך קלרי עקרי מא )רס"י יעושה. אושר איעצך לכה )יר( : סגר"5 ערגלי , עליוסע5ו0
 פיכפ ול6 שמס שיעלך 6על ולש"ס סיעים, 63מלימ לעו*נ וסלע עתיייס טטס עי4 לךוקוטל
 Db כי עפם יעסכס ל6 לעעך סיעסס סעס כדי *יוצקך נעקלי וסעכות ירשמו עמסי סע5סשרי

 )עמלי שרו ערס כעו סועקסי כן נס עגינו עליי ושעתי ; גיעין יטיס ופלוס ללעיס%סרח
 וסעעו 3עיניוי לך *יעוז מירטאי )"3( )תר(מס עיני עליך 5יע05 וכן י נעיגיו לעז ססלגועוט"ו(
  וי4זכיר חתר לעס ועוי י %ס 3ני כל ישעל ל* לעס ידעתי ול5 סטנצות. כל על פי' רפתיצת. כני כל וקרקר )יז( עו36: פטמי הצחן וכמאם 1WDS' סוס ילעס יעמס 6פל נרעז 6ויאצךכ6ן

 3ני כאל מת גני ועולס )עעת וקלת tDD וחסומי מגזרת פר( פח עלס סמח"ט ושעל וקכי.עעלקי
 : 0כ836ע עענת וקים )פעור, עלעס פמועליס (Db סעוסיס סליות. ססמומעוגיי

 עעaDr~ 7 8שס נטסיס 0יזתס עס יסיט) טרגי ייחס ישראל. ושמד ""ם ד"5 04כה
 0ס עע0ס טויו ל3 סעכ3 סספוסיס יכעס osb לס3יס' Sb פגו ול6 3סטעעס

 *)0ייין לזנסי שומן קוכ6ות סיו כי 6ל0יסן, שמלי גס כחסכו ועזם , שכוס שמרי וסככו לקורסמזלו
 כי י )שלסחן ל0עמחחם ק נס מנמכו סס טסיו ושמרי טיענ7וסי WS מעגו*) יטולמכסטיוחו
nwbb0חסן י עא געגיכמ יפלפל נפלו כן ושחר לקצהו, עונד פכ'א כ7רכס, )י(ס סיס 0כג 

ייגעל



כק כהבמדבר

 נאכחי סיו עעסס פסיו יי6לילים עם% כי סעור, 3על נענין כנ לעלט נסם3ר מ4 יסרבלועע7
 סעטימס ע6סר רזוי טעו olnb לנחמר(, ע5ו0 סוS1bl 6' ענלס טס פ6ין 3מפ3ס גועו נד(5ענס
 6פ onib ומוקע י רצמנ7יס Dh לססוט סעס כ6םי אותם. והוקע וגו' קח )ד( : אנס( )ל"מ3כן

 טופס, לסוקר 0מוט*יס ען יכעס לפפי 6ס פיקס לגעל ויתכן ליס(. סגס7רין )רם'"0עונזיס
 ומלו )ל5חפ(. ותוניס פסיפס סי(ססו3יס 3סיל6ו עת עלענו7 ויכפו יפעעו י(עס 60ל כלו3א
 דמעו עע5 כיסי 3'( דצ )פעום 3עכילסנחי וכ"א ' נעו3ליס עימו סל6 על תלו 'סעס לצמי6ית6
 עסנסזיין )לפגי פלול גסני פע5יגו כסו סל" סו6 אותם. והוקע 3קיעית6: 6ר"צנסו עמוול6
 63רן ען ושקיעת חור לפון י(וקעס יאז( כשנ יחזקאל ק' ו' )ילעיס סילסא 0וקע ולסף 3'(ל"י
 יגל מנוב פעניט %ען, 3עקוס יתז וסקעמיו מקע, עם מוקע לסח רעתו גרפס עשס*סו6,
 עע"5י ס7סיס סייעי( ועוע7ח סלוייס ססיו סקול 33ני מס ימכן (ס סילוס 6ענס בסייס. יייעל
 ססיו סטכ ענין מליימס לתקרי ופייך 3ילקוע( )ע"מ ס"ס חסרון י"ס עח6י עי נו"ס ריסון"ע

 סעי על כלל חומו עססין סחין עלוס SJb D"SD רני אן 3עןעסו3כיס
 י אורו טים כזו תלי' לקרוח ימכן 6יך 3'( ע"1 )סנ0יכין בלנד תליים ע5ומ ליקייס מיעתיר ותסי קוסל י6ס7

 על 1bD ל6 סלול  וווי  רייק לע"י סיעם וימסל סען. על נסמנלהמו מולטת מעין 6יןפכעעט

 פסיס פס ויסקיפ סתולס ען 6סת 6ות סתעקכ עועי ע"ע( ולנעות 67עלינן עעעס, תליןל"
 0סעפ כנד המוקע פיעל שכיי 7קר6 ליסכה יייק וקנס מליןי bS על bS 1bD אי מא3סרססייי
 תהו DDPN , שתלל 63ומן גס רייקו bS עעעY~ns 6 לגעלי עוי נוסיף ו6ס סגנוכס.סימפלקס

 6שכ 53ו%, DISnS עופי( ססעלכום כירך כא6 עץ( 7מגס7רין )כנעתגי' היייו ולתלות זו עןזו
 פסיפי( 0תלי' קומן על גס למולות 0וקעס טלפון ססל4 עכין ימתוג ס0ו5י6 עלווס טטום לטירסס
 )ע"6 6וג6 קועיך 6י כץמ(י )מומן יעD1p 6" עעקעק 615ר, קלעי נלסון קוע גזי י %ו6לען

 ע0% 3מלאמ ס6ער כעו 6ותס ותלימס bS1 9Db %ן סעקל6 . סיכם ז0 7עטעס ו6מסלכאע(
 3י6ול, גריך ו0י3ל נתלים. ענפ6ל 63לס סכסתנ0 על סוקע נלפון לסורוס עןי על 1Dlbוסלים
 נקעסי 6מ כנקעו קנאתי. את בקנאו )יא( : וקטול תרגס ו6וגקלם ו 5לי3 סוקע כשגס שיניעודע

 *ע"ס )רפ"(י י3ר כקעת לכקיס סעתמל0 סו6 קכ6ס למון כל q15pS לי מסיס ס'יף *מ3ק5סו
 ע"י ית' 13 קכ06 לפון לפלס ים ית', עענו כפלס עענות עדומלסרסיק

 עשבו י ו0ו6 6סרמ,
 ע3ץ סלסעיס כלית וכן סכקף, עס קינ לסעלונא סכסליס עס סרסעיס  טפריביט סנגי6יוםפיעו
 וסמקולמ סעיג ססלמ ע"י 0כקף ויזוקק סיטוסל כעו 5ירוףי לסון 73"ע סכני6יס קלסוכמליס
 עעעפיסס ילעזו 3ל וזקוקיסי טסוליס גס%יס סס טכסליס ענין סלסעיס וכליון כלייצור גןעענו
 חן י וססוסעיס 0עול7יס מעך *כלס כלועל קניך כבול ו56לוף *( )יסעיס 6על ע"; ;שלעיס
 5על 0ר6ומס, ענין יפוייס חלתי סקרת על כלל ונחלך סכמף' 6ת כ5לוף עלמתיס יע()שליס
 6ין וסמקולמ ספיג נר(סלמ פסע5לף כעו כי טעמי, לעיון hlk~1 י פס לך 561רמנו  ז'()סוסעיס
 כווגסו תכלים 6ין ככי( י ונזוקק טבור מכסף לי5י6ס לק 6ענס כ"1W5D 6 ע% ל1736 כוונתועיקר
 ען למערס מא א' עענו סעכוון תכמס osb רש 3י(ס לכקוס ע5ונס ע75 סרסעיס 363תימ'

  73לכחסס וינפלו 63סליס גס מרעות עמפנותיסס 5רעמ וססתס otinb 6מ ילסטמו 55סעעס
 יוסיף 3ל ולקפו לטיולו כ"6 מלילם סנקעס ע% פינס ס6יס על סנ6יס סעוכסיס וכן 'מלעיס
 3יקוכיו ית' כוונתו כנ כשל ס' לנות ונוסן לז30 וכור qp)i ע5רף ישו( )מסלי oe1 1Dbלי(כםיעי

 כיעיון יומלי מרע נו וסתפפט תסרס גל סע6 עכל וכקי ייצל לסיות קותו ולברל כלב לרחקסו6
 וכענץ וסזסני סכקף ענמיגס יק ע5עו ע5ד וממקולס ספיג 3ענור סמכו , 01זסנ 0כקףמלוף
 עסולנס שולף ויסגדו קכ06י 63לעי עסולנס קולף סס וטכס %6. כז0נ כמנני לצ( )6יונס6על
 00 לש( 3' )נ07י6 כי ע3ליתי עלס וסים קן( עלך )ע' יקלענו 3זסנ %יף וכן י לקג6כויסגי'

 סקל סי' סקג06 קעו ס( )יפזק6ל 6על  וט פעעכין שיפסל ע"פ. ס5ולסיס, 0ס פילט"יתקביס
 7Wb זו כווגי( מעל ויתכן לסון. על סנומל להון 6101 סעכעים ליל סעקכס וסוקיף סקולן(,העמסו
 גמוקק כנכ b'cn 60לן 6ת יסער ל6ר5ו ויקש עכין t1DD על ויתעול ל6ר5ו ס' ויקג6 נ'()יובל
 עעי על וימק ל6כ5ו ויקג6 סס סיל,ע ולוס ולמעלס, ללסעיס וכקוי סעונסיס עסללומועטלף
V'D),)עלס לבר ים ועזם רם'ע ~lblp מממהצמ סינר 6סל כי ט"ו(, )ימעיס ים' עעכו סג6על 
 עפלנס ית' לסיותו יר5ס tnbr תעמס ס"5 קג*מ ובער. סמם סרסעיס, עפלת 6סכ'כיייקיס
 גן )הוגתן 3ימי(ס. לרסעיס מקועס סיות לנלי "otpni 6ת ולעמר ל5רף פסו6 סקנ%;נעים
 נעיעכ6 לתרגם כמרגועו סינס ולכן ומעש, כעס ענין עקועות כנם6ר קנ06 לסון מניןעוזאל
 למאל פסו* ולועס( 3פ' )סנ6ער קסתו 6ת וקג6 לסון 73"ז למנין וים 67(י כנמענים 5נ6ומירו'
 who סתי(יס ס6ימ כוונת כי t')1SD טיס עס מעתלי *ל עריס כפני לס פעמלס 0מל6ס,ענין

~gwg



 בהבמשברז8
 כי י 5טל טיפ פס %3טתל*ס (e~pe רימס עלס63ים ויפהפה( שרקס 700' עגל היםטסה0
 שינת לססהכ קסמו q~s רקס ' 6טש Db וק% הסיס , יניס על לעז וס"א כגוים מווכח3זס
 סנ6על קנוס לפון 610 מענין טשס והפסל פל60לעען(; פער67כטסלים קריין, ינססו PD1חללם
 עעגי ט%קס לע5 לעכס כעונש, 3שעעש קנ06 מל 'שע"פ ט"צמס רסל חוקנם )3ה65(כלסל
bSגפפלהאי ע4' עלמם כי עענסי יחשל סעעסיס ופוסל זזך למעומס יססס ילוער למנשי צמם 

 ל6 ס3עונס כליקמ ס6פיע0 נמסס אס 3סןי לשה צמם ההנמס 6טר גימל, גרופיס"עצקקיס
 מסלד 3ע6ער0 מעונן סיס סיז6 מממש, עטמממיי כנים לס למס עיפק3 3קטס לכן למניס,וכמי(
 סכט6ס bb יכס סיומו כנססו טיפל bS טנ7לס פפמטמו לש"מ עטם וק ; )פעס'ס( 3טס לי730(
 blbi Db יסוטע לו נ*עוכ לכן זו, לעפלם רצי עיסר6ל 6דס כל 6מ ססזיק לק י עעסיוע%
77bbסטית תיחנט ועעי ."Sb 6כלועל לין 6מס סעקך 

~lnnbo 
DW'b ועופכ זכוך ל3י לי 

 עעדמו מימיי ארי 3עעסס %ן וכן לכ3ו6ס. כקוי 6כי מפולומי וקלוף זקוק פע% פדסעפסיסי
 ניפול סנ0 , יטרלל לכלל טזגוים abn 6רק ממסספ לכ4 מעולס ען ולרעלו סוס ינוטע לכלוםימ'

 טסט 50ילוף ל"ז שקמיי קר6. וסלילוף מזיקוק 3פסרמ מלועס כלל לי(סזיק כדי סלאסרסם
 6מ לנה(כ qndo לעסומ סגייל סו6 נמוכם. קנטקי 6מ נקנ5ו 6ער וט על עטיי, לעמוסלטוי
 סעפספכופ טעופ לסבל יהצס קנ6 טס יסים סם סעט6ל ולסי לעסתם. SD' עועל טסים עםיסרבל
 י'( יודל 6'י )יוני( תו ז'( )לכיול כק6 עער %%ו כי נק6, קנ6 כן מלעס. מעלס כס3 כ3סבעו
 כרסס ולי לוי לעול לדוי סיס כי ליס, 6על מרנס ינ"ע אמור. לכן )יב( (q~Sh: נכמר נקיטים
 )עעמ6רספ3פן1 ויועעומ 0מכס6הם למון כש6 )ז*נפן( 3פס 37מס ס6%מ למון 5עה עלתטלין
 טל 3מו 3ן' ינעמו ע% ע3חס סיס ממנמק לסי קץ( )מסלים ל6ל0יס לעלו סיום, Dbb~1כעו

 6על 04 כייוגי(' לעעלמ לסמלהצס 5סו סככו סנדלי סעעסס ולם3מ to1SISa עו73 סי(יססוסיהן
 פעפ6לי(ע3וגג( )0ילויף בלויס סססנם6ומ גש נסלף עעטס לכונס קעור. לכן כלל, נפרךמסלם
 3טף6 טספיqb '6 עקוב סו6 געור DSn וגו'. ל4 נחשן סנני ססמנס6חם ענין ע53ל כךיצל
 ((lwh מעל לסטויסעס

 ווער3"
 %6ול כן , עטיים טעפעו h"S) )עסוי חוספס %קם עטס כעו

 0ססע עשי 6על ולגנם פלסשיז שלום. בריתי את : 3עקר6 ק5ר לטון 'כ6ן אין ועיכס.עפעו
 6על ז0 על סכלו יפיס ועם גקעמג ינקעו טל6 וערי עיתי יפש טל6 מלוס כ3לימסנסיסו
 טליונחם ספריתו מלס עסעי ננזל סלוס ילמ כר% ולי %תימ. לו מסיס טי(כסהיי גו' לווסימרו

 ושטמיר )46לל~יעעע1( כלוס עעכו חסי ול6 לסיום סר6וי כעו כלו כסנ65% י 370לוממ?עומ
 קעיע6* הסוהי מלס כעו סלוס נ'( משו )קיוסין נעלו עוס, כלמי סנוף טלעות עלסנצוסו
 יטל מ( )עפלי פלי טלע0 6על סכססיומ סלעיותו מכלים Sh מניט 3ע5ווםיס ט0מורסולסיחם

 ג6עמ סטתם ית' סו6 ולסיומו מולס, מלום זס פלוסי לך וימס על נקמלי וכערו טלור.גמי3ומיס
 סרס 3'( " )ס3מ היעלו ו( )טופעיס סיס 0, לו ויקלט סלוס, נסס עמורם טלעיומי עינינכל
 כל טיטעס 760סי עין וכסרט 3כו6יו סיסתלעו סי6 ימ' סעליהיי סכוונס ומגס סלוס. בקליגופים
 ונתכיפו עליהם, יוסר ע7רגס % 3ס ססו6 ספלם %ע7רגס לסמעלחם וסגפסיומ סגסעיחםכחוסיו
 וסטגס עוץ לו סקר סבין מעים סלס סו6 סנזס סלעומוי סי6 סי6 13, סעכוון זו ע7רגס5ל

 לק*יעס עסמ7ל וכטילינו טנ4ווי ע5חם 3ס3ע טלעוסס ימינו נח גני י סוגומ ע7לגומ לו ים ז0טלעומ
 זס סלעיים על , ננלי06 עירגסו לפי osn מא וכסיקייעס ן ני5ירמו סעכות מסלעות עחוסיסו6
 3ין הדסי כני לפנרמ סנורך סעזיני טלקס גין כולל ססו6 לסלוגי, Sb" וקלסת "( כ' )37רי'5על
 3גי D15D ד עליסס לקנן עסוייניס כי לסלעוסס, עליסס סעועלומ סע5ומ ד יחס סגפטיןסלוס
- OD. כענארנם,  5סלעומ ססכ סו6 עליו סוווטלת סעלחם ען עלוס קיים מל6 3פו7 סיסר5לי וכן 

סעיועי
 כל יטל6לז על סעועלומ ס%ומ כל סקייס qb ומכסן טלס. סו6 %מס ונקייעו ליטשתי,

 להרס יפ סמורין ע5ומ כי נמתוג סלתומ תחוסל סו6 כסונמו, עליו סעועלוס סע5ומ גס קייססל6
 צע כי ייפ סכסט, ו'צירגמ ערך לפי תחומיו מקק יס' כל P1e1 נסטון סכנם כפי עיו"טס7ל
 לע3וימו 0יג7ילס לכן יטרלל, זרע ס6ל עכל יוסל רב בסיעור יקכוס נכחוס עוכסלומ נססומסטסכן
 ומנס עיסר6ל. יומל נ7%לגס סעפולחם כססומיסס גגי עק3ילומ ומס יטר6לי כל על ימילחם3ע5ומ
 שכגס טיסיי ~WS יסלסל 3ע7תמ רק כפסו עלי סיס ל6 סגכנ7מ זו פעולם עמומו טרםפיגסק
 כפסו מכונס הטמנף( יטר6ליי עע7רגמ נכפש כמפלס זו עעט0 ידי ועל יוסר, לריטמלסננפסו

 כלופל סלוננו 610 מכסן על סעועלו,ם עלוס וקיום לסרס, כסן לסיח יחמר סלס ולסיוםלסמעלומ
 גויל לפי תבלון סו6 כסהס ע4מ קיום יתקרו ob כעמי כפסו מכונס ערך למי כי גפסוימלעוס
 ~bS על ליחס הינושל כד כולס לעיני סנקעס נעסומו "שהש4. בני ע4 ויכפר )י0 : נמסוערכם
 ק3ת כל שוטות. ראש )פו( : 3עיס יכמר 3ס 6טר מולס לכסהס רדוי סו6 "כן נטספיסעיתו

גזול



לח כו כהבמדבר
 1D1hS וכאים , נאפיין( )לילק, עם כקרט עיומייס ונמוקים מצסנש לו טיפ %ס גני טלמל
 ו0עעסל0 ססררס וג3סינת , )טע66ע( י ו ג יקר6 סמייכי ותקון לסיור ס5ייכיס ועטמעש מקים0ק3ץ

 נק?נינעריס( לכס פע ססו6 שגוי יקלט 6מ7 6ים 3יי כעסים 0פייכט וקפל כיוס עלסעסגחת
 עסיס ועל Sa מגוי וכטיסים )*ליקי*קי6עיע(, עקכ0 יקר* ונקיכיס לריס לגמים 3י7וכפסיס
 6ס הלמון כועס, נסס מיו על סעונר(גיס סעעיס ט6ל נעלך 0עוטל סגוי יקלט כגיסוסיס
 )חייך( ל6ס יקרא כלו סקסן וכל )עועעעכמילק(, סנניס Sb ס6ס כערך %ייגס נערך00י6

  חוליות: ראם ועע"ט יצ'פ(. אפן עלטם ולאסכתו
 מלעיסם כל ויגייו עילעלו 6ח'ז זס למכיו הוסס 0עניכ פ" מבן. לאמר אותם וידבר )נ(כני

 ועגל , אסב( 5וו4%נ מק %%שיעצל ושכשסלען b'f צליעת עמכיס 3ני רכס6מר
 3יועוז יום 737 ע"ד כענסנס, לאל כיבלם כרסיס ולעו .רנסנס, ענין סם" ממתיכו עיציס יסגלפן
 וסכל סרסורים עימ כל ו0עני(גם סעולכמ 6%1 סנפי(, מכם ג"כ )ניפגע( סעוף לסלן יגורסוטס

 0עכסגיס כקצעו כ"7( )ג' ו73ני6ל י*ועת6י פיטרל כקלט 0פס עכ0ינ fe ו3כמוגומ 6סי"יגעפכיס
 וכוח יפעי 7ל6 3סו מכעיס bnbb כס 3ל 3עי 3ס, 371רמ לם4ג( משתסנן ו%:כ7לסל'יס7נלי6י

 67וליית6 נעלי ba~bi 73לך ונוסמך וכו', עיטול %וכס נממי0 גרעיס bx~lbS י צנימך3סנסך

 0כסגר4 לטון ויבלת פילסו 0גס וכו'. גרפי' ליכד* וגסכגך 67וכיית6י נסכמי וכע" ולינל5וגועי

 , סעוכס סגי על טיענלו סלקיך DS' ספקו7יסי על י4עונל כל , 3עכוייס טסג י0נסגס סענל0ולסת

 0פקוייט, על עו3כ סעניכו עוגל כקף ובמס ממנעי סמם יפגול עוניי f'D 650ן מעטרטםכעו
 יסי' ומל* *טתס, וגנית לעמפמותס וטיסיו נעניסי שיו 6הק נ5יזס %ן ליאוריך סכתו3 ל5סול6
 לכן , כעינר( וגיתה ת60 כי לכמרים לגלגלם 3קע נכתיכם כ"* עוני( ע"י סאן מע3ווג0כאסל
onp9 אש"פי סע65יס ו3כק עמס 6ת ס' %ס כאטר לתעל סכמוכWbb 6נותס לניס לעמפמומס 6ז ; 
 כי סעקל6, 6מ עלית יעקעו ומסלים סעקל6, למון על תיבות ל0וקפומ 5ליכיס ומלגושוללם'י
 ט6חליו עקרם 6ל 11SD ע6"ע סי6%יס ובנ"י וקיפי' טנסי עסריס ענן Sb *י"מ ס' 5וס כחסלימנלו
 כי נניפיןי לנני 3ויגם טכסטנו ואי נעכן אינס ונעטי. ארד )מ( : עקם 7לך וסוף לחונןוגני
 כ6ן סםליעס הנימין פרכי טכמחרו ולמי כייוע, ס0ר ע0ר כססזרו סכלמפו ואלמעס נמלו6ל0
 וכן 6ס7, וסו6. 5ח7 סחי ופטעעון ל6ט' 3כל b9A סלטי( ע3כיעין %ן עוד וחסי נלפ,שני
 elbn %ן סכמוגיס עססמומ וספל נמס, ט3עש נכלל נסטנו ורויכם יסות, וסוס 7Db מסיע6סר
 3כי ותרגע ענס0 3ני טפונר( כין וה30 רטמיכוי וכלטוס סמהזיסס נמחט רק מקריס אינסטעם
 י טיגט טס סוחטנו ע5עס סנעש עמר ססניס עסלשים מס לעפססומ הייגס כסם13 סל66סרש
 ס' סעעעי *תם כי ט6עלו חסו לטגעש, סעטס ומסריס פסססומ. כן"0 כ6ן יטכס כולס 3.ןסרי
 קפנון על ימל נ'"( )ש כקן טסיטנס לוי עטפתות 3מעסס נסלעו סמקילש והעמיר עסנעע(יעפץ
 סגרני לצינתי קרסי, עמי פסלי מנלוני לנכי ומססנויגם

 טס ומלטון , יבלק מלימ6ס נפס7ור6
 ותגרי 3זס עליו סולקים ספפלטיס רו3 6פכס ערם"י, תרבה. לרב )נד( : גנ"ם( ק"מ,עגועגס
 וכן נות14י ים 3ש סלס3"ס וכ"י נס", כ6ן סרענ"ן וכ'י טויס, ol~sn לי"ג כארוטכממלקס

 לטכיס רעולן גממלק0 6עגס כי מקרקע, 3כעומ גמלתו תל3ר( ללב סלע"ק וז'ע לשוסעי לחי"קפי'
 סס3ע ונעל טו3 ס6ס 3ית כנני רע כור 6ל6 3כפומ סויס גלמי סיעים גערך פויס olpinעטר

 סיעש ערך סוס גכעומ סקען מסלק נעל עועע מסיס וססגע סכעות רב נסלק נ6ונלחיןסערונ0
Sbולסעעון יוקף, נכולת נסכיל סלקים סגי אמלש עגסס נעלו סיופן ונוס ר(כעחסי רכ ר(מלק 

 סלתי( יתל 3קעומ WD1n מלק נמן Pbi כניקומן געת 0סגעים 9bD עכל יותל ניוכלוהיןסגתתעע

 נכונר( חלק *ימו 3ירלו לסעעון עתפיק כך כל טוס יחדיו קלקע PSD כ5% מל5 ונסיומ73עיס'
 ר"ל בגולל, 6ך והעל ניעקנ. *חלקם טמעון סל נמנעו נתקיים 31זר( י710ס, *לן 3מ,יךעקומות
 bib חלקי טנע לכל נתנו ל6 וכעומס סם3טים קורך כפי וקטנים ג7וליס מלקיס טעטופעמיי
)"DD.'ואפר ס '~DD 6ה7 לכל ימן לגלגלותיו מלקו 6ת פחלק סס3ע כמיסיי כאל ממלקי סגוכל 
 טויס מלקיס לזיי"ן עמחלס טחמבו כרטס יאי( י"ז ליסוסע )3פ" סגל"6 וז"ל מגורל. עמיימלקו
 n1DDD מנוקף 6ת סלקו מיה"כ ספלונים על וסוקיפו ספופעיס ען כעלו סגורן כסססלילווכלמ"כ
 נס טיס י(עטפמס על וסותיפו אנות 3תי עעע נס סים ספססמס ען מחכו ולע"כ גורלומפילו
 פעם hSb נעיסור סג3ולין סיו ל6 לכן , לו סתעון סס3ע פן מוסיפו ססנע על וכס0'וםיסופרנסי
 ולמי סעכונים לסי סממן מ" וגו' נגולל 6ך וגו' 11bb תמלק לפלס ת"ס , עתק5ר פעגועתרסנ

 Otb 6ל כמלתו *ת מעעיט ולעעט נכלמו 6ת תרמו לר3 רד( )ל"צ עמעי 3מ' הגםרימ1עעים.
 עעקיס תוסיף ל6 כמלתו על מוסיף לעלו3יס ס6עלמי עט פי' וגויי לעעהם י0" לו סו:ולל סעסי%
 עכל. לוי תתן לו טקעוך עעקוס מ" נחלסוי י0" לו סגוכל סעי( לו י65 *סל 6bbb Sbמל,

ו%



 ,מ טמצבה38

 וטפלים פנט0 יוסף נכ? וכן 4כיןי פפנכ כמלמס כפלו עטום סכי כי תלקח, כשפס טחח6
 וסגל 6מ7 נוצל נסלם לי נממס %"י~ "'ז )יסומע יוסף בגי %ל כפ"ם 7Db5 רק נצטנח6עס
 ניפקכ 6טלקם 6פל לסמפץ לק ימקנ, קללם פסרם נחן PSD נטלו bS ולוי סחפת תע706.

 5מל מנע מוך 6מ" pSn ייול סל6 ניסל6ל 6מעס 6פל וללוי רלי מנע נמוך מלק סיעאוהייי
 מלק, לו למתוך 0יו,.5ליכיס bS (ככינוין ולטבע פוס. ופפט פזם פפע ימיו כל מני על כפוןכק
 וגו' יסכל נגקל יערף ז6נ נכיפין יעקנ כמים נסלקו,, יי"' טני0פ"ק מסתלע ליחס סי ייסעכי

 כל עליו תסף פליו 6מל פחס וכן וכף. פכץם6 ימנני 63תקכת" טכיכמ6 מטרי 1DYbs'יתכגהצו
 זכ0 לפיכך isS~1 יום נכל פליו פשעל . %ייק '3כיפין ס0" כה( לפגלם Onh~ 1'SD הס'סים
 וננעת וכונ הפילס סטכיכ0 פלמס עקומומ ננ' ס6ערו לפס יגכ68 ומ" לסכינסי 6וטסדכןוכפטם
 3ניספ"ק נסלקו מיש טסמכיגס ר6ס ונימין כי נלעיןי נסנט bbh סלמס ל6 ונכלם ומלטחם,וכ"מ
 6סי' %ססזיכן, סכפסס וכס לכן נמלקוי ס6יכו ~nsrnL פק"מ פל פ5ספל 01" פיפיס, ניםסהי6
 טמס6 ניע זכף4 ספרי, לסי 3סס ט0ימס פנפון וכוט נסילס יסייכו פוסחיכן ססכיוס פסאסנסעם
 S13a ו6סכיסי יסויי( טלין סקלן לומכ כל ס" ננימין ננול רחנ ממח ייסוסע וננטליןנסלקוי
 וננול ני4, סלק ססנטיס DS(' וסי ירוסלס סימם וסם יסורס, סל 5פונימ גג) עם סלויסופי
 לנניפין ו6ף המליס נחלק סילם סימס וחס גזמי זס טנעיס יפריס סל וללופי גכיעין טללמוגי
 פל יקרה יסוים כעכע עפיי ככלל נכימין טטנע מפט וכן י8י( י"מ יסוספ )פלטא מלק נוס"
 לסמוך הלעיס ס" ל6 לכן ק7ס, פיפי לו פיופי 0" בנימין סל מסלקו פכו6ל זס פכל יסקסוטס
 סררן ממתגת שפל 6ס %יכיס לגו זס לכל 5פגס חלקים. טכעס ט/1 גס6כו ע6 סלקו,לו

 לקחו סכנל 6סל סימס זו סמתיכס כקפל ob 6נל סקלן, תלוקוס נמטלמ עיי סי' מלקיםלטנעס
 מס כפט6ר סלקים, לסנעס רק 63מפ ס" פל6 כסטטןי 70נריס t~pSD יוסף וגני יפויסנצי

 olpin: לטכעס לפליס ויכתנוט ישי( )וסס תלקיס, לטנפם הוסו וסתסלקו ט( )יםנישסע
 1D~b סוהיף לב"י תן )ל6נאפ(ן קירס ירך יולימס טס יאכיר ל6 שהה. יקרה לשרשר)בם(

 י ענר גן יקען 3ן יעקנ 3מ ע7ינ0 ס" לוי 6סמ טפס )ויסג( ניסר 03' ' טכסיסי ולוליילימסי
tnwoקשי ספקכם פרין שפל SJh לף, )יס68 פומי תסס וכומסי 3סס נקר6מ סימט לוי 6סמ 
 מס טנטטנס 16 .עומסי מסכית וטס פזיכס ס6ממ טס כטיס סמי לו סכיו ומספל חי(;ונעזרה
 נממלמ סילימי4 ספ5וופ סכם וכקרחת וניחס, ככייס למון נוקל, 6תס פן ויסים 6אס נמסשפיכס
 ספפרםיס ליפמ ט0ס תינות מלכס פ65כו ינוםיס כי ס"6, פפפיק מפנס וחין לפ5ליס. ויי06כשטס
 ל"ו פיספס וטיס נר6טס טיש סו6 ונתורי( ת'( 6' )נ7ס"6 5יס טס ופ65כו סקרי6ס, למפ6רמרק

 כפוטים: סעפים 6לס לכפו יס ופסממ6 לסנשס, ע"ס נויץ, תרנפוטו ויגיש זונקתם וכןלץ(
 )3לק וכמכילטכ8י )לס"י( ס" ספעסיליס פן לם68 , עקוטט מא רע"6 במרבר. מת אבינו )0כז

 פמ יפיסו ומעל ל" רסיס יסכת נמי3ל6 עימו ל6 6חרכין וכי 3מינרי פסלכס(
 סכי ו6נ6 5כיז מעלי ומכמון פקוסס, 7סא לפכי ענסט וכהי געישת תאו סננן %ף 6101נידבר
 עיסר6ל לג עס וימת כמיכ ופל" יפטם לקבל* ופלוי סופ" נער יל6 סוס 5לממ7 וכףשליפת
 קרים כך וננין יגנון %עיר 7פטס מסינו פססי לנני 3פלול6 כפ7כר יתנ ובנין be)צמוקת
 יסמם כיון י וכו' לקעייסו 6ל6 פטס פס עלילו ול6 36ר(ן ריסי וכל סנסי*ין וכל ומלפזר יפפסלקת"
 , ייכ6 פן פסס 6מפרט עיי כךשטס

 לי ממתזי לי פסס 6פר ס' למני פממען 6מ פסס ויקרנ כ"ז( )מס סס"י
 (D"L~D חוס ופינרך כפו 37ור למון גמדכר סירסו י פעכ יסופם גפלול* כפינכ פמ וכויי י76יכ6
 סעס ויינר י כתקמ סס סכ6פל פס על ופוטו רסניי עאס עדנרוסיך, יט6ד(

~bbs 
 כי , 31עטס

 נשרו פרע"ס ססחריעס נסרס פפונס סיגנל ייגס ססי' קרח. בעדת הי על ונך: גי4'ינרכו
 נלוני מיכו וכן מסטו! פן למס 6סר ככל מגעו ו6ל ס6ל0 טלםעיס 60כסיס SDb' שפל כ6חתו
 פפוכו סיחי ל6 סיפוס 6ל6 מילו עוכל ט" ל6 מת. בחמאו כי . סרכוט כל ו6ת כעיטלעיס
 טסו* לעי נמלמו לתם רייס טסיימס *חכי כלופל ונתתם. וע' אין האם )יא( : )לע"א( סערמיסק

tlyen16 06 לחניו, כפו כ6ן להיארו. גמלתו: *ת ילט פפסססתו חליו סקרוג לקניו, 6סח 6ין 
 סנן ו6ס , זעת פ5ערסיס וסנן וס6כ , סכל 6ל plnD כי54עלמוס פ5ערף ת6ר סו* ט6ל %לתכי

 )ס"נ וס6לימ סס להיטי סיס לבלמי כפו ט6ל, נקל* הניו פוס 6מל סגט5ל הניו חלקססו6
 ומנועל ונמי גן 3ל* סכסטל כגו פיסת 6מל לכיו סו5 כמנושל ס6ל 60נ יקלה ככס ד(,אך
 י מכס ס6לס וכחס 6פס פרוס י8ז( יאס )עמרי ככמוכ לוט א ט6ר כקלאס סם ומנת יסקססו5
 , וגו' ולתניו 1Wbi טפלם ולמ"כ עליו סקרוכ לסערו *ס כי כלל גירך מחלם 6פל הפור 1וגי"
 ש6, בכיך מ6ר  פזכסינ 60נ זס ים6רו ל[ ק"ע ]נל'נ )ופ"ם לנפ 9bD נקרם טי(6נפנותה
 7מקתעיג6 י41 פ76ו 7חוקי4 ניסוט סתותם ונגלי מוכיח זנני( 60ג פטמות ימס ספוס דגלטסו6

ספי



4ח מ?פמירר
 טבלו h~b ולשליוי 11ba דכמי3 ס6נ זס ים6לו פפס חחי נתמאס נפל סיעא 6חל0"מי
 לם6לו לש קר6 סני* סיח 36יך ט6ל סמלעוי ירסס 6תר כי וכממס( 7תני6 י"ס נ' קח)ל"ג ע" מכתעורכ לסרסנ"ס ורשומי 0ל'ל(. *פול יראפ קל6 ומא עשכ. לקפו למברו 7כמינ ס6סזו

 פ6י, פחי 610 שניך 1bDn י(מלעו7 77רסמ מל כעס 6ענס ע"ס, ול36יו, ל6וצ 146סקכונ
 ע36יו יותל קליו קלוג טפין זלפ סוס נ4 סנן ס3פימת כאן ו70ין "3. לא %כי נסיוכעסשם
 סרת מבני עע4 פפיש יירמוסו ספת 36י ושסי יזפת סחי 3קל* סענו6ל ושל י )יורמור(ל6ף
 ושי, גניו ט0ס 360 עכס לק בסייח וגן שייגס נילוסס זוכין שינס סם כי , )י(ס D~pעשו
 נסלמו 6מ תממם נפטרל ולכילו גלל6 ילך לק ננו, 5ת ס6נ יכוטמ חילת 61 מכיי: פפן

 rb 35יוי וי(ו6 )50רו סנסלס למס כגייס סיו סכגכ 6סל למגיו *טיס 6ין ממס ופעעולקמרו,
 ויסלם יעות גנב כ"ס , סעוקיס עגל על כ6ן פורס ונמסס מעל ; יילטנו פסססמו קכוניס6כ
 נענען 15 4סר  שיחצמ )קיניוכקפיף, מנטי פעל כ6ן וסוט יפומי טסכם שמרי D:D" "ה(40וכ

 סריס כי ט6ל, כקרנת סנים Wb כי )שממוז 19bDS פלס  נשי )סלם וים ; 60סעעע(געס6נפ
 נמם ס5י וסיט 706 בסל 0נ( שטמועם

~aSD 
 סטכ), ען סכם% כמלק סי6 וימס ו3עומ  הנוס",

 סעכמלסי פערת 6מ לו וימן כפו סחיו, ליסי("ג סנמיכס פעולם מכלם מחיו סגוף לסורקתרו )מ"י וקין איסי )ו נסו74ס וסם6רימ ססס לנעלס סגורממ סי5 כי ועור גיריצנקר6ם
 )760ו %" , יעקב טל עניך טל טמי' 3pD~S לעניך כלפ"ר י ספפכו ימיצ סקכין לפיי סו366ל
SDסירס נין , נמנומיו ויכוטיי קנין ע"י לו סנטו ע5עו נסלם נין לט6רו. נהלמו .  וסירס , 60רו 

 *פר שלו למגיס. פסח 6מ ופלת עליוי טעמם 6הל שסמו ככתי סילם כלופל ס'שכו, טלנכייס
 י עעסמסמו שליו לי(קרוכ ונתסס קר6 5על טחו יגכסיס פיני טחי 19bDS , SD1, 6ת נתלמו6מ

 ער3גופי 6"ננעם )זיין YSb סקרונ לם6כו נסלתו 6ת וכממס ומרגום. tot)~s פסלם לסאוולפזי
 טכלל ושסכי סערואניעען(,, "יגען 6ן נענען x~b ז4לע פעימקגעןי 6כגעס"ליגעם btwbזייכעל
 עד 6טמו שכסי זכס ירך 53קס לסוייע מזר מלסריס, לסוכימס ע5עו נסלמ עס ט6רו נכסיקר6
 מנשי 6ל 7נר כוי"ו וירם סל והו לסמו. 6מ יורם ססנעל  b"tD. למתריסי ו!סוליסס כת לוטים

 ע)מ לק ספעליס וככוי וילטני( 6פל ופילם יומס. טירם ש"כ סיסעו, סלן כעקום מויוויסעו,
 יורו וי(ע)וו2 ירכתי SSD  סיגכוי *ח2ו, יורטת 0י6 ימין *וחי( יורם ~blkl  3וס יהודן  רמסיוכגף
SDפי( כ) ופ5פ5ם סמרפ ."DDb1 Ob13W~ מיכו5יס פרכך "ל נכל כי וסגנונן ננו6כס. כמלת 

 ר6טתס 3סטקמס 0ככ*0 וכסי סססועס 0כווכס למי מסלמכו *ס כי הכונון על ספקר6פתפסנ
 עי 6)  יודעים מיינו כנר  זה ופלטון פמסמחמו. איו ל0קרונ נחלמו 6מ וכממס לוזיר. ייסל
 לגמרי, נאנוס עיכס עומס. ויבם לעקלו תיכומ. מלמם סגך לכו מוסיף זס ולפס 0כסלסימכמן
 6מ יולם ססנעל ob בע' 6מ יורם ס0*נ ob שגמלון סיל 3זס לכו יורו 0'צנאל לסי6ענס
 )נ"נ ט5עלו ע7כו'), )עיתי דגך* פילוסי %1תי 01כך*סתו.

 קך""
 טי(*נ ע)עד סרג  ומ )50ר1

 יובס פ6 אומס וירם קסתו, Db יורם טסנעל עלפי  1nbh  וי 19bb ל( )קיא הגס ts)sקוים
 נעלי פ6על ג"כ נסקל ועוסיסין. גורעין )מון. נתלפוי סס ונעים קומו; יורסמ סי6 וקיןחומס
 )ופכ נלאם ףומכ )י(קלו3; נס עטרת 5ת על2 זס ונב)) )םגיס', עמלמת *חם "ע)0שטון,
 pb מל ומית מפכווגו 3נר6סימי 6כן ומימו כפו מל, פלס נפקוס סו6 נסלתו מנבלת וי"ו60ות
 י6פרי' נעם נפ" טס סרמניס תכרי D'plm וכפס לסמלו. טל נתלם לם5רו כצלמו ועעס יכפושם
 פמקופס סעקל6 מינוס לעקול סמלפוי כווכם מיתי( כחלו כתיניי כפילן טל6 קריי3מלפוי'
 ונתמס עוי וכ' לפתיו. כתלמו 6ת ונממס טפל לו 6ין eb , נפקר6 ולסוקיף 5מר נפקוסולסוסינס

 סי6 נמט0 63סי עלמ6 6ל6 קחי לסניו olnb 6ין ו6ס פג" לעיל 6דכמי3 לטו לנאת נהלמו6מ
 0עקל*ה2 ש0  פליי ופו"מ  ריל  רפה טפין ירכו ימס וסלעת נדנריו, עתייטנת  הרפפ וקץ ,יעמם

  7לסס 6'כ ד6ומימ1bS ,6 לסמו 6ת מנע) מירוטת )0רפנ9ס ויע כר6וי. פכונס יגל לייס3סכ-י
 7לסס לכוין ומנס , 360 ילומת על לסולומ סקלו דקתי וסעיקל 6פפכמ6, כ69 *עו הסתו זוים6לו

 סמנטי מסוכם וזיככו לם6לו נסלמו 6מ ונממס דפ6פל נכעס ספקל6 למון מסעות על יומליי
 עעס D7nSS לק 63 ומ"פ ססנ6יי סלק סו6 6נל , לטהרו סגמ)ס טימנו sbS 6תיס טנ6יןל0ווהע
 לנסלס לנוף כלטייס 6לו ם6ין ויליינו עקו7סי ס6פוכ סעמ 6ני לסמי 16 ספת nbS' סנדלםכמ"מ

 *ניו 5תי ו3ן לקניו, ספל נקרה מסוף עפ5פו ענבול סגן כי  סממי לטנו ם*י סירס פג7 לקי
 פי(6מומ כעו סוס סיע 6כיך ט6ל כי מגלם ל6 דניך n1Db ערום סכתו3 עעיומ לדניו ס6לנקב*
 נטיס 6עס ספמ 6ני 6ת וכן ספמ טיסי פוס מלפינו וכיון לטסיו, ס6ת ככס )!6מי' 60כנקר6מ
 סעת, 6ני 06 עסות פ% חס Dna, 6ני גן ססו6 פ5י וט ספמי להני ס6ל ססס מלי רקוכמלסו

 סעמ 6מי 7י(יימ כמננו qb לנבלתו, סל6סון סו6 נפ נפימת סי ע5עו סעמ טכס6ני ייענופעיל*
י61



 ממלפר89
 יתמת כי ל0ס, 0קהס מא עשו 60ג מנע 3כה 3עיממ 0סי ל6נ *0 לו שים עכטע סי,מא
 קי 3ע5עו טסו6 וכיון 0פמ, 6ני עכס רק עאס %י 6יגכס סעמ 6ני 06 וכוסת הן טעם,*0

 19eDS, כצלוע 5מ וגממם ופגיו o'Db 5ין ו5ט סעור*. פעם )ס4ז )0ס, י(קתס סו5 0כסלסכינו

 )* כ6ן bD'1 י סעמ שני סכר ססו6 לעי סכסלס כמיבם OWPS ממוכל בכיי 06יס 6ין 6סכלומר
 סקרו3 סמאי. מסונמ 063 עה , סנפקל6 סמכ6י סלק סו6 %ן עד סעמ, לסגי 5מ ול6 )עם5ח
 זס ולמון עעפפחמו. קליו סקלוכיס ען 6מי 0כ0לט יילט 5ז נקוער %תסי וירט עעסמסמוקליו
 ספעעו לעמערמי 0פיומ למכי 6סרן ויכייסו כטס 6ל ס' 5וס כפסל 1WS) כר'ז )כטלס לעקדםיועם
 כו14 סו6 וכממס סל 141 ו6ומ הו'. 0קרונ וגו' ויים כ6ן כן וגו', 5וס כקטר וגי ויכיססומסוך
 )ו ילקי( ל* כשעל רם"י( )עשו כדי 15 )עען כעלם טכעעו י5כיע0, סעס 6ת יטיב ו)5סל

 טמהלו עי %ן שין כלועל למס, מנכלו לעען רעעו וגמתס כן יםינ, ל* למען 16 כףקוקיס
ollpS,)11 ועלם סגמיניbDS ליון ט6ר פסוע לעי לם%ו ופעם קרא ממזכירו פניו על עול* 
 יוענן וימורגס דה* סמא חסיו 16 סעס, 06 טסה נכו וסייפו סעמ, לטני ס6ר ססו6 לעיכלופר
 ששפעכם( )יעם זיינעס קעעען 15 געגען ערכטי(ייל זיין 6וס סלטי 3רייעל קייכע פ*טעלזיין

 3'( קים )ג"3 ס6ערו עעס ויל הו'(. עינען עק זמי ז* שערוו6ג7טען,5וריקגענליענעכען
 שיד חימס לנומאה 7עמ כי )ך ימשל 60נ,  63"ומ זכמינ סו6. 35ין ט5ל 7כמינ 60נ ז0)טחיו
 עקיפום כ6ן ו6ץ 7מלעוו6. זו סילסול ע"3( 37עג )פ"0 סמל מעיסמ גס וכמלס , גזםסכזכל
 ס6יפ דלימכ6 ע7יוק6 לנו ימגלס נכו 6מ ס6נ טירוסמ ולפי סלט3"ס, ע"י מעלס כעו סעקל6לטון
 : כסיגי כסיין םל5 קלטי גמלעוי טס 19Db לכן גע6על, Sb'1 טגהס לעס עעס סיומן עוועי6ל6
 וכע , 6אס וילס לסוהיף 63 ועם יורסס. ססו6 ידענו עעיל6 ונממס ט6פל 06ל אוותה.וירש
 כ' 6 טסי' דעי ל3ומיכו, ט6עלו 3קנל ילוטס ומיינו כמירוסי נס סטין ירוסס על ל0ורומסנ6
 סוסם שקן, עם ושח 06מי נס מכיס סנ' וסנן נכיס למס סנן זס וסניי נמייוי ועמונניס
 , גקנל bl~D 36יו סלק יורט ע0ן ו06י 06י כל כי 0מ5יי ננו ונס סכסנסי 50י יולטיס דגיו3ני

 כימן טלqb 6 יורטים סנכיס נ' מכס סדולומ. ר6ם עד סקס 06י ו33גי , שסיס ננכי סדיןוכן
 63ומ וילטניי 5על יל6 וס6 וירט. למון ונמם 6מר קי6 סותיף ולוס , נקנכ 6ז מסיו כלוסלסם
 עספ0מ סל יורמים bpll לסורוסי סנSU) 6 לעעפ' מעיד טסו6 י(כנוי נעלם הומס וילס רקסככוי,
 פעוי עמס ו*0'ע ט"מ דעי נקנכ, ?ורם היגו ס6ס מעפטמ0מ יורם פנל נקגרי יורםיס מסס6נ
 6סי( סל ליורטים קו7עין יסי' 3ן sa יורמין 6ף קורסי סי' o~tp סנן סי' וצלו סטייל המעריס6ין
 סי' 06 סילסני( סו6 3כס זרע 6ל6 זס, סל עוסו 06ר ז0 סל 6עו יולמים עויניו .06יו ויסי'117
 ססו8 י הומס עלם לסורום 63 וע"ז , 36י' 3"2 לעטפ0מ ילוטמס ממזור זרע לו 6ין ו6ס , זרעלו

 אוף b"D וכצן סח6 סקר ולסיס כל ממורס 3כל ונאספת אותה וראיתה )יג( לעעט:מעיד
 3כל כי טמאתו מכלל עצי סו6 ככון וליעמי ; ירכו לפי נז0 6על ונעס"ט סעפהס עמאיסמי3ס
 טעיממ זו נל*יי' לכן נ3קלכמס(, עומ שמכי )עע"ם סס"6 13 ממסגר וניקון TDn3 סנעסספעל
 מעולס לעשמ %ווי, צליו כ6 לכן עיממון סעירת 373ל ל0מע5כ סיס ועטנע גס מלוייעמס
 י"א( י ללקען ט*על לכו יונן 731"ז מינוחה; נסוף ס"* גמלם ולזס גפור, וכקון נספן 11כ6יי'
 מפא י(מינס נקוף ני("6 וכממי( ושימס ממעליס סגי 1630 עסו7ךי וכמתם לעיגיסס חומוו5וימס

 ישונע ען סו6 יסוסעי מל מעסו ל0זרימ טעמו (oc טמסקע 6לס פעולם געסיימ כיסעקוכר(,
 עמתן ועס ונלין. נסמן onb לפעול לעוררו נסופס, מלוי' נס"6 נמעולמס 6)נר לכן נס,לסתע5נ
 כך נסעסס עסס 6מ סקנ"ס 5וס עם עעס, 3י7 ס' 37ל כהמל ויטוסו 3מ' וספלי, 7לז'ענזם
 וגמסס 11ימס מעל ססניגו סלמון 73רכי Sut1 7עמ עופק רכס ע"כ. 3סע0ס, ליסוסע עטס5וס

 כאוחר )יד( : עטו ז6מ 15ימס והמרן נויגס D~WD סס"*, nDpln עסנמ נטפ00, סכעסימלפעולם
 ססנסי על יורס וכהן יעמס, כן עסס כחסר סימיון על 3כ"ע יורם 3כ"ף כאסר עלם פי.טריתם
 וים עיפרי, על 7מי3מון עטוי ישע וכ"מ י 5מו ס' 63סר הסמו, 6מ bs~9 3ני"מ, כסטרכעלס
 עליו. ידך את וסמכת )יח( סלעו: 6טר 3ס3מ מרעו, כחסר פסס מניו ויקמר ג'( )עיכס לעיוןלו

 ' ספליו ולסעיד )ר6נ"ע( כעך ועליו נעקועו סטו6 יסר5ל 6מלסר6ומ

 טים וססללס סג7ולס מכמן
 3'( י"ג )מגסדרין ולמלפו7ן )רל3"ג( 0ט5יו 5ת כמן מעליו סקרנן על ס*7ס טייפון כצולך,
 דל* סו6 ליורומ עפכסירין( )פ"7 ולסלע3'ס רני r~s קרי 3סע6 6ל6 עפם ני7יס סקעיכס6ין
 מולגפן מן לעמס 0קג"ס 6"ל bwb ונקפלי ניד. ליסוטע קעך עסס 6נל י עעס פיס סעיכמנעי

 , יתמסטל על 56לך ו0ומיגו 60לן ען סעעי7ו נמייך, סול6ומ ועולס ודורס )סוקל( לסיוםליסומע
.Y'Wסיום3 מלעיי כדרך עעס למגי יוסג יסוסע סי' 7פממלס ועיוכימ, עו0טימ זו סעיכס פירסו 
 עס( *3ן ונעולי י עמיי עיעוו2 , סעגלס 5מ סקור* כעס ועיי י ג' שיד )נ"ע קלקע a"D רנולסגי

וכוסו



מ כח פזבמדבר
 נדגל יגל קלנמ ענין וקמכם ע"מ לפי"ז , ססססל ע"ג 1S5b 1ל0וטי3ו סמלן ען ל0עעזוואו
 נרניי למסלמי ג6עס מסופך נרנומינו וכעורגל כ"י( )י0זקיל ירוסליס Sb . נגל פלך קפךכעו

 ידן 6מ ו0עכת וטעם שו, %5 טשרוטו עגםס עטם ועליו כעו עליו DSD1  לחניתם.י4סיוכם
t1'SDכלוער .ידך, עיוניי ובירך - סמע6לים לידך קעוך *וסו לסוסינ שוי % ידך 6מ מקרב 
 סג*על קעיכיי כענין נרכס, 73רך עליו מטמיע לך *טל ורותניומ סכליומ עעלומ כח ויכלמך,כפך

 סיקנלוסו כיי עליסס לגניי טוסו מענם לעיניהם. אחזו הנוקזה )ימ( סעכמיו: ומירום דגן3י5מק,
 ונתת סוסעיס: 5וימי 6סל פיוס ולען וכן לנגיי, קוך כפו ממנוי על לווי יכער כי נקוקו,ויסעעו

 : )רע"מ( י כטד נו לנסוג הימשילו נחייך הללס 5קו לו מן עלכומי מתמהחל.
 5'(, )5פגי' ומלליס לחעס כעו לחס, יקיט סנטי גס כי )קמיי(, אמוטט 6ל1 לחטי. )נ(כח

 לנמר קולין נערכים לוי 6'צ ר3ס וגסווומ נף(, )מוסע לגמסס לכעס כיוכן
 כן Sb', נו לסמפ% סמיוח7 ר"ל מפלסי, ניס כיו"ד למעי נעלס ויו"ד ל0ס( ערך ערוך )עי'לתעי
 )ע"גע ווזעמרגעו סלייט(' געווייסעפע עיר (Db7 לסלגפו וריבוי י 5לי לסמקים סמיוח7 נמרלתעי

 מכנס כטפר ob כ"ח( (cSan 6מע אחד. הכבש את )ד( פעלם: כלמי 7נר ימס ל6ססייזע(
k~nS3י4"* סכנט לועל כלטונו סכמונ סטיגס על סכווכס ע"כ. ט3ע7לוי ספיומ7 6חי 7011, נתעל 
 5חמ סם 6'( )ס"6 גלעי לוס 17געס גסוס, כע"ס 03"5 ר6וייס מניסם ונ6עמ , ס"6 נל6והמי
 17Sb סרתי טס ממקל* 3כנ סלמון כפכייך 60סמי מס לופל סר6וי 7ען , סנינס ססינימ וטסמנהי
 נ"ט מא נל6 5ממ סם וכעל , סועס סטגימ וטס מסרס ס06מ טס י"6(י (S'DS ע'ייי מסכיופס
pSnSוטס 6סנ; מניי 6מ כי נגסיוי ועיומ7ס סססונס סימם ססי5 ולסורומ פמיניסט, סי54פרמות 

 נין לקטת *מ" סימנס נממנך 36ל ספסלו ג'( )7' עג0ומ טנעש סמעוסיס רפ"י 7שךיפמנ6ריס
 מטעתן 73פום סש'6 סנמלס )ע"ס נפקר מעטם ס6ת7 ייפגם *מ כמיג ל6 קר6 ו3כסו06ער3יסי
 וע' פגיגומס, סיגפרסומ נמסלק 0ס"6 סכנפול עכו*רמ וכוונמו ן 3ריכור*( סל"ע 3סעמקמוננאם

 גחכך גס ר3ומיגו יסעסו זס ימת ועל )רוכש(. סלסהומ ממי ט3ין ס0נ7ל עיקר לסר36"ע3ע*זכיס
 ועלס לתחמי עד 3יוסל לו חגינ וסיס הס( )פגתומ Wb~1 ספלגסי לענין bDb עלמטיממס
 ההין. רביעית ונסכו )ז( 3מופ': ע"ס למ67. 3עלמ ס*לפי ימרגעסו ספלגס עלמ 3ע3רי טסותע6ד

 סליק עג" יר4* ער3ימ סל 70607 סירס"י כמיי ער3ימ סל במעיי קל6 סך לאד( )יו"טלרנוסעו
 וגפכו ונוי מפיי עולס וגו' ס6יפס ועטירתם סער3יס נין ממטס מסגי סכגס ו6מ לעיל7כסי3
 וכנסכו מנוקר כעגמת סעל3ש 3ין מעטס טסני סכ3ס ו6מ למנינו תפורם פקרך 7ס6מעוס וסוי ע"כ* כמכש, פטון זס qb כשכיס טעון ז0 עם על3ימ פסל סמכים סל וילפת מסין.,ר3יפיס
 וסרג סמרימ. 3טל ער3יס מלס פופ" וקלט , כמיל סחרימ 3סל אכיס יעיקל ת3ו6ר סלי ,מעטס
 ול6 וו, 3קופי' קסיס*י לגנן גמקסו 7כנר Sb" ע ס' 3סס מגא פ'( סי' קו"ח )0' סופינמסס
 סכנס 6מ סכמונ נמס קמי, סמרימ 6סל מפיפס ועסינית bT7 פערי ז"ל וסוט נכון. ייסוגע65ו
 ופקייס ונ* עסק נ7סמרימ 61"כ , תו' סמני יופנם ו6ס מס כמג גלר* 3ab1 י 1:גקל מעמס6מ7

 עולס ועססק* חריפ6 מדיג* 6מי ולמ"כ ג6פר ונוקל עיקכר4 ענסס גע5* וגויי ס6יג:סועסיכית
 ססוbp 6' לזמריו ל" *להפוך חס תו' ססין לניעים ונסכו 6פר וס7כ וגו' קעי לסל מעסו"תעיד
 ק6י לממליו לי' ו76סעוך נער3ימ עיקרס סיין ונסך 3מחלימ עיקרם סונגמס Yb ממניי היכנסו6מ

 טניסס ע5עו, סל וכגיכו י נוקל טל מלס כענממ ל"ל וכנמכו סנוקר כענחמ 3w'r עםו0טמ6
 ס"6 נעמיק וכגסכם, מנקר 3עכממ כמיג סיגי 3עולמ מלוס 37פ' יונן ונוט גשם. לריסיעטס
 כך 6מר 6פר וכי ק6ל 76מתלימ מרווייסו 6"כ לניעימ, לונסכו קלם פכמת נין ספפק ליכד7סס
 7פגחס ס3וקל עגתם טל נפכם ר"ל י וככמהת סוקר כפנחס סערניס 3ין מעמס ספגי ר4כ3סואס
 . כגיכס ק6י SD1" נקי:ס לפתמא

 3סעי7 כ6ן עמ6"כ סמלססי גלים נוקר ככוכי סגריר כ3ר מסלי
 טחרימי גמל ס5ימס 7ועסירימ וקר* ערנימי 3טל 7וגחכו קר* לק 7לרנגן מילוטו עכסי. פינוים,7פ'
bbע7פוסיף ותוי *מרימי 3עילמ6 לוגמתו כפיפס עפילימ 3ין ע7פפסיק , כדבריו עסס3ל כפירס"יי 
 ונאוש ע7נר "יגו ונסכו 7קר6 עטפע CtD , לגערי סו6 יפיומר ט706 לכנם עלום דוכדכוקר6
 נקרא פירומו *ענס ערנימ, נסל חס טחרימ בסל יזם ס6ימסי יועסיכימ קר6 י:" לתייריכנס
 אוירי , 3עלנימ וכנסכו , ננוקר 7זס עעגמס כנקכו לחלק  ליעמי נכון אינו וכגנזכו נעוקלישגיח
 06י' סופך על גספכיס סגי ינועו סל6 מלטון ירך כי נוקרן על וסגיי4ס יענממ יוע"כגפכו
 עעסס ל* ופקיתו *ים עעפס יקער , וחילו סרעס ערכנומ ל'6 , מלעס ותיל a5Sh~D יקערל*

 עחסנומ ל6 ומת3ולוחהו 6דס פמסכומ יספר ' 6יט ומעללי דרכי bb ומעלליו 6ים ההוי , 5יסופק7מ
 בועך על נסעכיס כטטגיס 3כ"ע וכן וגו*לוי יטרלל עלך וקיומו, יסרבל *ור וכן טיס,ומתנולומ

 הוקל Sb נקעכיס טכי0ס וכגמכוי תנוקר כעגמת נעי סכי הכגוי, וסמני מנקעך סרעפת י706613,
ונ5



 כחבמרבך40
 עער3אי טסכיס ילעי לגנן ק6עלי עf'b 0 תיע* וכי 30ונףי כנפן 1nDm גנטיי 0סט631
 נסען ככתך bnh סייןי גפך על כנקכו למרם יכריסנו יעי כלום, א 67ין י 3קל* עט6ל סכונך כסן60
 וגקכס יצ( כ"ג )סעור עומל 3ענחמ זס לפין ע65נו וכלר י קלם פענחם וגלילמו ממען *Dpמסול
 )ימאנו שכחס כקכו וכקכוי וקרי תקכין כמיג 3י( מ"ט )עכמומ עלס 67על" 00יןי לניעיםיין

 6קה ל6 סען 7י4קת 7קנר רס"ל 7עמ 073 סמומי עשי מ"ע ערמות )עס"'ע ייץ כנסכומען(
 י סקנסס נסולת מסען עיקת על נתך לסין כוסל ותפיל ססיכ0, ענין ספייה וכקוך יעזם ילסוןנסך(
 מעלומת ססו6 3'( ע' )עס4 ייגיי עסכ0 כעו וסמעלוגות, סנליל0 על גס יסעס נסך לשןכי

 לוס עליטת נסך יט( )יסעי עועים לות 3קל03 עפן וכן כלעיי 1WDD על לי4עעי7וסאסקס
 6על וגעכתס עער3, מיינו ענסך ע"ד לפד ועכסך ותרעע ונעעע6 לפ"י. ע"מ נ"ע( )פסתכלעס
 ועעס סעכחס, נסולת ונלילסו ססען עיקת על כסך למון נופל ופסיל פסען, nsp CSIS5קר6

 נכנפ סעס0 נוקרי סל וגלילתו סממן וכיריקת נוקל, סל סעכחס כסולת וככעכו, מנקלכעכסם
 לפיסיי ועפיריס לעיל קו6 ישעל עט נענעו 0ו6 וכנסכו 0נקר (nDIW ונא ייערניס. גין פלתמני
nSP5ץכ 0נ'ע( נמים סלג )כפירוס נוקל 3סל רעמה ספין, לשיעית כתית גפתן גלול לענ"ס 
 דלפון סביל לכו עמייס3 וגזי( על3ימ. מסל פספוס ילע7 למעכי וטסיל מחליתי 3סל יין סומלל6

 כק 6על ל6 וכפן לס, מעסם וככסכם סנקל כסג"מ 6על טס ע"6( )כשע מפס DD9DSפנכה
 לס כעלת לס, מעסם 6על לכן 0ייןי וגחוך י(ענמס עפיימ 3פיכוס ענו6ל 33כף מס כיתעמסי
 תפל כק לרוגן מחכר ל6 סיין  ינקז כ6ן 36ל לעולס, לעסומ סג5רכיס י(פיוגיס כלעסעעוסו
 וגלילתו יימען ויצקת כסלמס י4עגתס עסיית כק עפעעותו *ין וכבקט סגקל כעגחת ונלסוןעיגנת,
 שיוטס כל כעסו ל6 עדין 7נזס לס, CWD לוער קל6 יוכל bS ינקר, סין גפיך ופוזר3עכחס,
 על ככקכו עפכםיס סטו 3עס גס ערנית. SDn לרבנן 0נלע7 סיין נתיך סרסי לעולתמנהרס
 נימוס כיס 6סס ילסון עוד, עלויסיס %ו סייןי כסוך SD לtnsp 6 3ענסמ ואילפו יטעןי4קמ

 כנתכו נמיט ו5ס לפסיס, עולים טמסס טעגיי עם סלתם סעכסס כי , סניי(ס על עוס3 הסריו פ6עללי
 הטיס 6יט סמן כי כגקט' על עוסנ 5יט ונף 6סס ילסון ולועל לימוק נ5טרך סיין, נסוךעל
 כעו לעסקים פס %ן סכר עלס יסי' 6ס שכר. נסך למימין: עעט סיורר לעזנה ען עתנקךלק
 ל3יעיפ יין ונטכס ל'נ כ"ג קעור כנמרפת 7קר16 בכיס" לסזכילו רשי סי' מסת, 6ל וסכליין

 (a*h ולסולומ ססעל מ6ל פסוק יוכס נטך עלת עס הצינררו וסככ, יין וכקכו כ6ן ולהצלססיןי
 פמוסי 0כקנ לסס6יר 60'  כמכיסי 3טט ס% עטק3 כלי 6ל סנחל יגל סמיכת כי כלקוך, ים"צופן
 לפתוס וא' 0גקנ. ירך עעגו nh5S מקוס עע6 תחו 6ל פנ6 עיי כי סכ4 ימעטו ל*וסי(
 סיין וננוסך 0פו5י4. סס ירך מעסקי, ויזל סופסו ו6קשכ גחותיו כל על סכלי ס"העל6 עי0נקנ
 עד ופקוקים סתועיס 0נק3יס ימיו סעו3פ ע9ג 0יין סענסך 7נסעס סטני, זס 73רך מורי(בסרס
 קו6 זס 73כך ועיממו סיין וגסיך לסיסין. ויתם טמפו ו9%כ סיין ען cinD ר(עזנפפיסעל6
 טק )ז"טטינעכהצן יין טוסם 6מ וסעפנח סעיוס 73רך וטסיכם י4קס כלוער סכר, כסךסכפו3י

 rnpA גלגעיומ כססוסר(ו כץ5 י עסניעו סיין 6ין 7קוס מלגסוס יין ססחמס כי גילען(,סיללענדעם
 פסירוטו כ08 )תי(לי0 רוים כוםי זס ללסון וקרול סותיו. *מ ועפניע ערוות סו6 6ז גלוכופעעל6
 ססנקכין טען 3'( ושט )קולף( ל3ומינו פילסו 0מ יעע6. 6מ 4וח כדי ח4 מע ט0אפוק
 נמך סמך מנפער עי( O"p5 למיתין נו יוכ7יס פיגסכיס סעזנח פנכתם סנק3 סוקקין 0עז3חעשנ
 וירפס ס3ע, ענלונ" חעל6 סינט ס3ע יכי טכרות, למון טגיעס לטון סמי' לסת סכר 7עסעעסכר.

 31עזגפ סע31ח ען ססוטעין ממס ויוכיין עקלתין סנסמס 3'( ע"ס )פס לסט כתג זו7לקווגר4
 ועפם סעזנס עצ ע*פ ההליס טעסוטס ז0 לו ענין עליו סס 3מו0' אעסו חן'י נק3סיר(

 עוג תסלף יוכח סי' סככ גקך 7עעעס לל"י העם למאין. יור7ין סקפליס עגקנ 7לע6לסימין
 "YA התמיר. ע4ת ע4 ), ; סכקניס עסקיקס 3מ3ורו סלאמס סזכיל bS לעס ותעסי ול05עז3ס.
 0מעי7 6סל י% סיום  מעופף י7עי' מל 7עעלס סי' ' )קמלי( 3יגתיס 6% קרבין עופסיןפ6ין
 סדלמ 6101 סעול0 ען nDb 6סל קל3  היאוסף יבעט יחיד לסת עולס וע67על קליו, קיםל6

 ישע 6ל6 3*י טתיסן 6פל כגיס לעון עולות לועכ סיגל סעלגיס גין סל מעיי 5סר 067סגקר,
 oe)b זרע נעל וכן סקסכיי פגרי 3ס" כ"כ ר(ל96ס סיריך לעס י7עתי ול6 סעולומ, טחי 3יןססו6
plnDeק5ס עגוומס לפדי ולמון כמסען, נרוריס וס37ריס ' סס 0עח3ר ענן וסגסגת סר6"ס ינרי 
 כ5ן סזכיכ ל6 האחד. חבש האחד לאית האהד לפר )ינ( סל16ס: ע4י4ס סעיכ וכגר3זס.
 נפל ע"0 "י )כש ספכומ 3סנ ונמרט סמג"ד כ3ם6ל ססרכץס לכל סעמפטע מכללי סקכוסגס

7Dh~גס וסי' כנטח' עמר ל6רגעס ס6מ7 לכנס וקילס לטני ס6ח7 לתיל סריס עטל להסס 
 עץ )מלס גסכיס DWD3 עמץמ טס סעד *3ל י(כ3טיס, לס3עמ סמריס לפני להצל כפויכק

י"ג



מא כס כחבמדבר
 מכל פר נשכי כעספט נע"ס לם"י כווגמ, )וגסו כתססרס 1nbS מעטו ככס מעפו 6סל כתחפל"נ(
 יכוליס סוגיינו לכנם, S'bi לפר onp שוור 7ל6 וס6 כן(' סכין לO"bX" 6 גקכי'. נס' כמוניןמס

 סעודות תנין טפין לסורות פנ5 נ"ל t7Db תלת גלמי 6חרומ,  כנקלכנומ י כנם לכל גור לכללפלסו
 גין 6מי, עקלינ 6חbib 7 ע% ל6 ו6סי' מסס, עקרינין כנסים ממס 6ל6 )נ65 ל6 ס6ס ,תעכנ
 פלס פנונ טירח תקופם ותן על 6טר נחיסו חים ונעגין שיגו לנ"ל ליעם לחרטי ונלמדיאנה. לחשאי )יד( 6חד: תלם מוסיף לכן עחו)ייין( קפ"מ )ערענ"ס כלס, סעועיומ גיתי ניןנלוח

t(DDblhn)  ועול כסכמו, מנת עולס כ"6 6על סל6 כתו לגעלי, נוסף סמגס לחרמי עלעל ש"כ
 משן מסך ס0ו6 כקרסי יזויגו מ7ס תעגין טו6 6נל 0סגיס, כל למיסי לועל לטוי יומר סי'י6'כ
 סנג3ים סמלוער4 עונעומ סגלקחו סמתידין מעולס ו0תכוון )גיי6(, סויחו כבסמלם ל0יומ ס7נלנסינמ
 עתעות סמתייין לסקרינ 5ריכיס וסניי טגס נכל כי סל6מרי' גסנ0 מומן עקרינין 6ין זונסכם

 י4תרועס נתרתם ניוס 13 סריסכן סוקס גיוס נו כעסרו"ל ניסןי נר"ח סעינר כגיתי סחדגזססמרוע0
 0תטכןי סוקס למדם 63חי סטגימ 3סנס סל6סון נחרם וימי מעמכן נסקונס 0כמונ ועוול יסחזס0
 בשבועהיכם. )כו( : ח7סס עמלוונס קרנן וסני מדם מורם 6ער0 ססגס לח7סי ז'( )כ"ס לדלוז"ם

 נכ3סיס omb כבשים. שבעה )כז( : ר6ס 3ק"פ תזל ועב"ם כללן וכוונם טעם 1:5 5יןפעסט( )וויכען- סעורנל כפי גמרגעו ומס )רעליגי6נפסעסט(, נל"מ וטעעו נע5למיכון, תלפתו ויניע6וגקלם
 סנ*ש כי טעעו, ומל גתתו. כנסיס ענעת י"ח( כ"ג )קעור *על עירת לסתי סטי עםהגייס
 עיפלו עעכ3 חצין פין גכל ע"ע מנרוי עין על עעכנ 6ח7 עין bD'1 6ף ע5)'מ, למעיעם

 וי54יל%מ, סמ6מיומ על לסורומ ססעיכותי נמי"ו טנעמ טס 6)נר לגן , ע"נ( דליחות פ"י)עמיאל
 כנגמלי, מנעיי נ6 עליו' עעכנ עגינו bD'1 סחט נונוספי כ6ן כעכס נו, עעכנ סם'נעס עקסלכי

 5מ עקלינ 0ל6וי עניכו כל גע% ל* 061 גע"ע, 5מ7 כל כי וסתמל7ות, 0י:תמלקות עללסורית
 : ס3י7ות0

 )עכירם3"י נעסור ת6י ל" תנעי נעסירי למדם, ועסות 6ך עיוול 3מ' וכן לחדיר. ובעיטור )0כט
 י"ז( פ' (k~stns וכן ספסט( ע"ד wb1 נז0 גסגנ יעיון סס ובעל קפצים,ס5וי4

 מעפם וגיוס לוער רבוי סי' לחים יוס עסר ונחעסס י"ג( ס' )ולקחן לחרס יום עמרונחעס0
 חעסס יוס עטל, 6לנעס יוס ט'( )כנ6סמל ס)נמו6לי יוס לסק7יס טיולי נעקפל כעסמעעמל,
 ט0יעיס DS' ותל ארנעי4. עסייס ניוס גר( )ו3גחע" וסלמס עסליס ניוס ויין( )וג7י4"ג ,עסי
 סיעים ננחאח יגעיפוו2 סוס לפס ובין קלסי עגלתי ט עועיי למיוחס נעגיגי0ס עיוח7יס60ל0

 65סלוושיע( )לעל6טישעק שטלף תקפל ססו5 סק7ולי' טעסמל נסס 9Db ל5 לכן , לסססקהעיס
 )גלונ0%7ל( 0יקו7י שעקפן ני04 0פתעס *גל סקו7ס, ננחיגת וס עס וס ע5עלפיס י4עחפלמחלקי

ס0ו"
 לפי w~b עוניי "נל זס, עס זס ע5טרמיס 0עקפל pSn' שין )6נו*לוטום( גו7ד עקפל

 לע5עס עמנויייס עו)נ7יס קדוסמס כנחיגס ס6לס כלעיס וכקלו ל0ס סק7יס מנחגת בלסי סריסנוס
 כי ס%ס ליונים חג סס גתייחק זס ועטעס טחול. יעי סירס 0קודייס סיעים עס 50טלפומגלתי
 ויום תחנ(ן לנליס נסלם נווספטיס )גוייס וסעת6חייס 0קודעיס 0יעיס נין ~'ppl עוסיססס

 סלפגיוי סעעסס יעי םסמ קוף לסיומו ונ"ע ס)נעמס, יעי עססמ נקדוסמו תדל מסה* qbססגמ
 *וס וסזעכיי סכנת כלס סעעס0 יעי מטס וגס ' חנם זען סממלס סוג י4ס מלשליו סעעטסויעי

 6מ זכור ככתונ סמנת, יוס 6ת לזכור 0עעס0י יחי ונססם ויום יוס גנן עליט וסע5וםספנתי
 ססנשי וניוס סקיורי' עקפר 6מ סעיד 13 6ער לכן רע3"ן(, נסס ימרו נס' )עעס'ם ססגסיוס
 לידס. סקהעש עס ס%טרמומ ננחיגת קיוסתס ניחם עותדיס DS Oi~D' נ51טרף, עסמלחלולי עקפי ססעיכיי ניוס ססניעיי וגיוס 6ער וקכות DPD סל *מרון וניוס נו5טלףי יומסר פסוססגת,
 עקול נמעונס ססו6 געסור רק ככ5ינך לחיס נעסירי *ו 3עסר0 כ5ן 6על 7ל5 נעעס עודוגאל
 סו6 יגסס 7עסומ ומפעלי סקס  ג7ר ג3י6ול קטרוגינו סרוגו כגר כי וסול"ס, נקנו, סערוכל

 סעעוסו. זען נגניך עס עכין סעסוס על לסורות ספעל ועסומ 0זען, תן תומסט עבין עללסורומ
 , ססס נגדל נככקיס סס ע"ע ומעתידי מסוס מענר סאן על טישו qb עמל כיוס מעולונחירך
 עורית מי3י4 סו6 מתקור וגיל עסי". סוס על עוריס סלמי ססס לזעניס קליטת כ"* ס6יכסלמי
 רשל  וס לסי 13 ויס נעמייי 16 נענר סעסומו זען  טיגניל עגלי נחמס עס ענין 0עסוסעל
 הצ75 0מעל, 3ג7ל רככם סי עס DD"' על עוליי ססו6 ע75 כי ן פעל סיס ידני: *מוט
 שכם מא ס5י עזם 0גס עסיי' סס קריתם 5ס כי ופיכו ונוגנל גזען עסיי' על עולספקינו
 ספעליס נעקוס גס ססס נעקום נו ויסמעסו ווערני( )לרעען ספעל, סס קר5וסו ולזם 000,נעל

 ורסנ'ש וכח" 7נר לסס פירסומו 7ק5מס כעריסי גפרן יי5 %י סלילת כסתות חצפי7קט,עונריס
 ט0ו6 לופל עליו טגוסל .מזתן כמיגיע כבועל מליחס כסחבק וטעתו ססתוס כשף עס לביקורסירסוסו

סעמ




