
דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר

www.daat.tc.il

1

 והקבלההכתב

 אדברים
 3סס וים סקסר, כל סל סקדפס מס סל6סונש סקוקיס ממסם כי דע החנרים. אלה)א(

 סו6יל ננ"יי Sb פסס דגל עמסי 7נל 6סל מפסי פל ינולו למון סעעשפלפס
 ס7נרומ עסרמ סקודס ויקרע עי סימל עממלמ ס6' חלק סלקים. מ זס מממל ים כי , 63לעמס

 ו0ו6 מ63 סככי וסקללומ סגרכומ עי ויקש ען סל חלק עוקל. נעכיכי עיכל וסו6 0'()גו6תמכן
 פ"ם עם 6מי ענין טסו6 וגו' וסמקיס סע7ומ 6ל0 )מ"ט( ממלם סס 6מר לכן עסע5ומ,עיגל
 קורס סס ויפר ממורר(, קוף עי כ"ז( מ63 )כי ו0קללומ סגרכומ ען סנ' PSD 'תסס. ויקרסמסריו
 כסממלמ זס קפר pSD'  עלסת ססמלמ כי הכמנוגן ממס. וייבל ו06"כ סיפג נ6ל ט'( בכ"זס3לכומ

 וככנ17 סלכומ על6 סו6 ויקלס , נפורם חס"ם וייבר, ויקלק CSh, געינר. ויקרם סונומ סקסליסנ'
 מן ספ7ו3ל ממס ויקרי ק' כגנ7 ססו6 37ריס פנם' חלק יומו כלומר סלכומ עלא כפייגריס
 לחתר סעפרסש נימקו ולמגם פיד. וככון כמליס, סעל0 וסי6 י )סנל'א( סלטם ע,!6 סו6סע5ומ

 וס6עמ סקויס. ק' נקוף ויוסינוס עעקופס הומס יעקרו ופסס טחיי לענין e~hn ססקוקיסס'
 לסו7יע סו6 פקרך סל מטוטו הירד!. בעבר זס: ממי מלקי לסלטם סקדמס לק ס6'עס ילכויונס
 ועם ופן 53יזס והקוס 63יזס מפרס 7נר עסרסס כססק3"ס בעילם כעיט 70גול, )וים פקוס63קס
 סו5 סיר7ןי נעתר מן. פקומוס סכולן וכר סעט7ס תסמרי רעלו וכןעיי

 סכ~
 סו6 ויולך ומכדן

 סל נעפר3ו סיס 6101 פולג ערנומ סו6 בערבה. סס: עעס ס7י3ר סעקוס סו6 במדבוי. :ממרט
 טל נפזרמ ססו6 סוף יס סו6 סוף. מול 3עער3: מסיס ספלם יס סו6 ספלנס אם כפיספייר
 מסוט תפל. ובין : ספי3ל סל 73רופס ססיס פארן. בין : מלסתיס יס ועי פוף עיס כעאסע7נר
 7' חלקיסי ס' על גמלקין ומן כולןי כי לכן כולן כנני ארוך סיס סטעינל חומוס שמון,סיס
 עפיהם טדינר סעקוס על וליפן ג"כ כומן 3זס יום. עיטר אחד )ב( 63פ5פ: 61' רוסותי'עי'
 כי )סגלים( 3לגע לקים פעיל סר דלך על כססולכין יום י"6 עמורם סעקוס קומו טסיםיסייכו
 י"ג( )סלם כמיד סעלגליס פסלות כי , 3רנע לקרס מפוך ססיס סמ37ר פן PSD סו6 ספלןע37ל
 טכסיס, תימס ומספלו 3לגע ק7מ עי וכ63 כמיג )פי"ט( וכקן פ6לןי עמ37ל נמס מומסויסלף
 וכיון ק7טסי סבלן מ7נל 6ל וינטו כ"ו( )עם וטפל ימד סגיי(ס סכמות סככי3 ס9:לגליס נמזרמלכן

 לנולו סל לנולו סעקוס ידענו , עמולנ יוס ל'6 חסלך עלפק סו6 נלנע קים פעקוס כ6ןמסתיע
 סוכימן סל5 .פלע7 בארבעים. ויחי )ג( כוס: מסלך פרמק מ"כ לו סיס פטלן נין נפ7נלססיס
 נסעם פלי סגי סעוניס פ5ס טפילו מוכים סוכם 9DbT" וס6 ונספרי( )רם" למיתיו 511DPל5
 6פר ליוד ונפסכיל 753"ל. כמג כן ופוכימו, ומתל עוכימו ביכו פעסס nDD3 מ"א 6נלעעסס
 לפי S~b פמי5וי ממונס עסס  7כנר סי7ענו נעי מיינו לונימס ממעוך 5ל6 לסוכ'מ יאין60

 . , סננלחונס עקום סו5 באדרעי. )ד( : עמוכמס לימטר טעכס סוס 5ין ניופ6מו עמזיקסעתכו

 לעלחעס עוג וילל  לי"ג( ל,י5  לתקות קענו5ל )0נן"5(, סעלכות סס סכמנ וליטאי 1D1Dוטעום
*יצעי

----- ----.-  



 אהביית1
 יוטנ ט השק עטני סיס 6טל 6ער י6ל1 מתכנניי עלת ימיש אמונח דשנ. אשושהעי:

 כ38 )ירסיס נלחכת יומנת כעו לערו3ע סתעס פועל610
 פלפל עגל bwa נ-צ(, רשם טס עטן .

 : מלוקם מ4ו יו2ינ יוסג %ן ניע יונתן מימם ולום DSD)~ ופרעי( י געתן סכמג שעוותרוגע,
 ענר סעק צפ0ו tYUDh1 נויו ונטל לבוי וסיס עונרחי מעלים סכיו4ס באר. rntD החשיל)ה(

 4נ( 6' )מיוחל מיגרו מרנו % מעקורי מפולם סמל09 נזלך סע4ס שיכו nb(o)ל6נשע(,
 , לרסס לקסם טעכיכס הרמס, פוי קופיף ול6 הפסי וקם הכיסס ויותך וכן ליגל, מלכו Sbעגינו

 רמשי לפון התורה. את באר ולו: למואסת 5רך אין י לעלסה וכמינשע לנ%, כמו 1bs כ6ןוכן
 סיס מועלת תף, כי ספעיס, 68ל לםוכומ על כוונמם 6ין לטסן פירסם למון נסגעיסעלנותיגו
 ינח2ינו ילך *גל 6סלמ, לועס נסמם ל7נל לטוכס 6מ מנו ל6 לרנאינו תם י ערס לימרתןליחס
 לל נעפפע לסהומ סמי עמי 5ס ע"נ( )גיעין %ערס JIDS' נעלם נעלעל וסעכוון השלגיילקלוט

 O'D3D 6מר נעקום ע6ערס עם עקכיס כוונות, נסנעיס ר"ל לסתום גסנעיס כ6ן וכן כווכא,סמי
 נרעי6 הף6 סמסו9ס, טר6טוכ0 מכווניי פן מון טנמולס ססניעיומ סכותות וסם לותורי(,מניס

 י למוכס פויס טגעיס לעיטן לסון ט3מיס  מכסירין ייעין 0וו ועמען פאר ל( יי )3ויקל6עוייעג6
 י פסיעתי )רעו' 6תל כולס, סמולם כל קומו תלע7ין 6עו נעעי נעונר )נדם( ע8מ ופיע"ס.
%

 פ6ש"
 עשם. לפון, סנעיס ל" 6עיף 6עו עאס ויסיק bnSt %י ש גל דיימי 1ידט

 ליעמי, סו6 זו 6נ7ס ומנס ז0(. גפ6עוס טכתתנ9 תסעמנריס לאמי טר6ימי לסי ע")סעילומ*
 נעקוס כ6ל לכמונ ספקות לזלך וכמלפיד שרך ססעס תס 16 נ6ל, נעלם והו 016 סממיעעס
 י עס0( ויפל ובסעומ לחגרי סו6למי נויהן )כע'ם וכס מחק לטון סטייל תלם סירסו ולזםלנטל,
 610 כי כעו עס, 7נל לעמום סע05 וססכעמ סעחסני( ר(מם(קום על נס כס מס פיורייוכעו

 כוסס על כם עלם לגומעו יפססו ולזם שסי לטק ויניע 6וכקלק מתרנתו0ו )עקג( כס לךשימן
 ככס כוונסוי נכל מסירופו כמו נכל DWb"1 סעוני4 כל ק34( )פנס כמערס מניגר,ס6תמימ
 סמולם כענין 63ל למעל סוטיו מעל וסמסנרומ וסעחטני, סעיוגי סממזקומ על סוסיך תלםימפרס
 לגלום כם63ס וכן נסכלומ, עסיס וסינוטו ~i9Dbh סנסעל ופוטנ גדל ת63ר סר6סון סטסעלעטסי
 נ6ל סו6יל ופי'. 763, ט3פעל ועוסנ גדר ענ6ר סטייל מופל ככס 03מנ6, כרמםטסיכוסו
 עמ%ליס 60נן0 שדגלי ' יאניעיוה טוגומי' נעמס סמורם 5מ ל0ס %ל רשל עיקל*רט(י)קל*סעיג

 מקום ים ספמע ע"י ונס נעקוכ. לסמסלפומ ול6 141 לסומפמ ל6 61'ע כממתען מפעליםסכי
 ס%ו0, ניטור למוסממ טיבם מינוס נר(וקפומ מורס נעמנס ימזיר סשומ ען סרגם כי זסלניטור
 עא נפניכי זס נססי סינטו כעו 6ז0רומ נרונ לסזסיר לק 6ומס ימזיל טל6 ס%ומ פןו0ר3ס
 6לס כל ועל ספנרומי עוכפי נכל יפחיי 6פר מסייס וקול נמוכמות זו 6מל וו ערונומ6זיילומ
 שנניס פשנ סמולס כמיגמ נני ויצטינו סוטול זו לגיס לינרי ק3ס  כתן וסר6"ט נ6ר. 0איל6על
 07כ6 %ל וגילף 0יענ, נעלס 0עלועז לפי לסון נפנעיס סי' וממס סימני 63ר יכמיכ מנ6נכי

 כי סיגיי זס 6ין בחורב. )ו( : סיומק ענותני יגריס ויגס ליוי, מסכיל געל וכע י יעמסעג%
 שערו כללום" חז"ל ואפרו מוכים, יפל% סין ססס סתמכן מיה( מורג ונסר סמורם כמכסנסיכי
 טג6עיו ספיעיס נטנו עו6נ כערנות כת65 עאנ. נפרנומ וכסכו נלב"ע %עלו ומרעומי'נתיכי
 )מ'ע D~D ע" י קיני( זס מורג סכמנ כר36"ע יל6 )טנלא לגער 3מול3 יוליכו 7נר חגםבמורני
 6מס מלוג טלפכין פי' לרוב. ההשמים כככבי )י( : וכו' מולנ סל נקלט ו~7ס סעו מיני סלנ'(

 לענין 6ל6 עציי לניס סס מסכוכניס 6פמר 6י כמכניס סיסיו מכין לעכין S~b טייסיככוכני
 ל6 למנסףכס לשבביכם וידעים )ינ( )סגרים(: רייס 6מס כן רניס ססכוכניס כעו גלנילוג

 נעלי ומנס מנע עכל מיקמו וטעמו נעעלומס, סכזכרש כל על ob כי נלני O'D7'hק6י
 חכעים עס עממנלמ וייעיס עלם ס9עס כגיגמ DS' כי )טגר"ש(י עיע נעלי ניגס כפליחכתם

 עפגע 6מי זס וייועיס( מכעיס 6גפיס פכם Dpb1 )ע"פ וכמפרי י דפס נעלי וייועיס ופ"וגנוכיסי
 כי מנו6רמ יעמס פנס. וי7ופיס, מכתים ל6גטיס 6ל6 ע% ול6 סלך לעמס ימרו לו סיערעדומ
 לכס עופיס מאיו לסגעיכס וייעים נספרי כ6ן השערו ועם ע7ע, לנעלי מושר סו6 וייופיסעלמ
 PNS ירדו 6בל 0נניני(י מפך עקרה פל פסועו כן לפרם נוס כווגמס 6ין omb, עכיריסו6תס
 יויעיס, נסס לקרותם רשוי עדע לבעלי כי סתוויי נעטקלו 63 סטינו כ6ן וייעיס עלמעטקל
 ט פירפו נוהי' מפל נמעצמ ידועים כ6ן לקרותס חצדסינס , 9'( )קיילמ מן ליו7עיס ל6כעו
 וכלל סומעיס, לעגומם ונכרת י7ועס פעפלתס כלותר -וידפיס סרע3"ן כי ומסיר ניע. טניי'כווכיי
 ופונטי 6עמ %סי 6ל0" יכולי SID שגמי לחיא %יכיס סמוסכיס כי וידעים, נעלמ 0טומעיסיפעלומ
 , סחט ל0*ח2 רשוי 6ו,נליס סכל סיו כי עממל0י לסומ9יס ידועיס סיו וקלו ימרו, 6תר כקטר%פ

 גל 6ין ההל גלם"( )סמונ6יס מ"ק 37רי כמרי גססרי ט6על לטג"ג נפח כסא ויר06עושי.
ינוגס



נ אדברים
 וע0 ליו"כ מפני 6יפ למס ע0 ומוילה שסליו ערכנה ס3הומ מיסיו עד יומנם וחי83'המנס
 ופס יעשת ויע עשכ. לכס, ייועים פסיו למכייכס וייעח נשתל לנך ימנ מל6 פחי %Dרקס
 )מאג וללענות רסניה. 37לי גס לכלול סומימס סעע5עו ויר06 גפפתי, הינו לס"י סי' סו6סנון

 כזען לגכיות, אסונים ימיו וכתם עמס, כוסס סנליומ מרות 6לו לפנטיכס וי7ועיס סא(פכהי74כין
 עענין ייועיס סנריומי עם ננממ ועם6ן וננוון טופס ום3רמן פפלס ונפם מונס עין געליביילדו
 מל 6סעומיי4ס יריי סקר בראשיכם. וזששיסם וחנם: 06ני4 טעכינו יחוס 6סל לתען ידעמיוט

 נביהן ערכותינו )לב"י סיםלס לירך תומס ולכוין לעמוס לידס מסיס 7ייכיי4ס נפלסי מלויומיפישל
 דלפון סכמוג יעם סלוו"ס ינעיל כנר למוכומ(, מנויי 3יכיסס וים ט, קי' יסזק6ל ומילקוט31קמלי
 יהד על6 0ו6 ס0סייס נכל כי רנוסיכוי 373רי ופינו טועם עמלעי7 סו0פס סו6 יו"ד סחרלפשי
 וי4ע'ש למעסי למון וסול יענים 3סי"ן סע6לימ מי"ן מססליסו 6על ס7לסס וגכווגמ ר4עקורסיעמשי
 ל6"ס ונדגלי נ7נליו ע"ס גל6סיכס לזל נס ס6סעט 6תלס כלועל מומס, o~bb וטעעולכלי
S"1h; סעפלסיס סחהעונו ל6 גס 6פעס, נלסון סייס סתמלמומ קםס עייין כי ע6י  ריו9ימ  ורלרלנשז 
 לועל לטוי וסיס מ"י(י )סר4ליס גויס לראפ מסיווגי נ'( )מוסע 6מי כ6ס לידס וסעו כתומסריו, מלעשי גמנול 16 על לסון סכסוניס יפערו כטילות סמעגוס נכל כי מנסוג, 11DS  תריץ עלםל6 כ* סו6 3ר6פיכס נעלם 6סר סס43מ ונ"ל סססטי עירך לנטומ סירס לנעל סיס זס עה03004

 , יכססו 6ל סקוס ס%ד0 נעל ע65 סני"ס זרום ולפנס עליכם, לכ6סיס 16 לכ6סיכס ו6סיעסכ*
 סספגמ0 על יורם 6סר ממס סיעס לסון עדנו כי לנעריי 7קרaD 6~'  עוקרם  וו הרטטהקז
 15 6ן זי6 סטעללע )6יך לעסניסיס פוסס fntb ר"ל זס, עענין ו6מיעס סלח כ6ן וכןססנסס, עגלי ד( )6יו3 עסיס עגלי צרכיו, על סעסנימ כ'( )מסלים דרך ומס כעו וי4מ3ה:נוסיתעיון

 וכן 7'(, י' )עמלי כע" כף עסס ר6ם עעגין ס%דס לנעל יסורס נר6סיכס ועלס י3ע*כ6כטערן(
 לסתן nas) )גףע 19Wb עביי נמס וסת5וס סמורים 7עמ סעסוקל 6ת ויכנו כ"ג(ן יאנ )מס ר6סיסכיב
 ונ6 נמוכם, רענו עע5א רמו ולעכו רמו כמירים יל, קרוי משות ען סעחוקל יקנ%ויכליס
 מעני על מסל ו0ו6 עתנו, ים סלמס 737 מטרתך, וי"ו( )עסלי רטךכעמלך

 כ6ן ורוזט 3ע5ומי.
 הקלעך סוויכען' היירעל 3עערעף )6ין עסס ומסייס לסיס "onh ג7נליס כלועל כלשסיכס3עלמ

 גלמי עע5ונו  DnD7SW כעדר 076 כל 6מר וסע5ומ מסורס תהלי וסםעילעל(,
 קנלסן.

 עררו, הומס
 י פעור נעל 7373 ג'( ד' )לקען פעור ננעל ס' עסס 6סל כתו , מענין ני"מ 610 גל6סיכסו3ימ

 לעסנימיס סס יסיו עיייעתכס כע7ריס סם 6מר ס6ל0 ס37ריס כל על מנס ר6מיכס, 373ל כ6ןוכן
 סעע7מ מעיקר והמרי נר6מיכסי ו6מיתס 3תלמ מתכוון וזמו 3סי מלכו 6סר סדרך 6מ 6מכ0לסירופ
 ע0נמ סוננ ילך וסעס , עסס סגר5ס סתכ~מ עלעלם המור יקעו 06 מכס , זס לסג:לימסכסאיס
 כל כי 003, טעם ל6סעמ 3כססס תממייניס סנטי6יס סכס עלי0ס, סעוטלמ ססמגטסעניעמס
 ננוכיס 6ער ול6 וידעים. חכטים )סו( : ננזקיסס מייכ ידו מחס מעקור ט65ן יפעול סל6לועס
 נצרך סג" נפעם הומו הוער הומו ומונס מחוזר 737 כל כי ונכעיס, נכלל נכללים ממססמני
 וכיס מ"' ונכל סיס 3יגמ וררו )כ"ט( ומס סיס נ7גמ וירצו 6'( )כ6סימ כר"ם כמלע, ול6כלל

 יפר6ל עסכס 3כל גע65ו סל6 כוונמס 6ין ע65י ל6 ת3וניס ס6ערו וכנומיכו עקוונוס,3סרנס
 ר6סיס ת6ומ וספ 6לף D~D מנכל כווכמס S~h י ניכס יודעי יסכר ענני כמיג מסרי מזוניט,6ימיס
 וע"ח , עם נכל 0עס 6מ ומפסו כר"ם סתסמטי 6ל כ5רכיס סיו ס6לס שיניס 6ל3עס כלעושרת. השרי אלפים ושרי : )סנר"6( נבוכים סיו ל6 תעקנה מנמעט סנ3וניס תן סול סתפיומ, כלסיו
 נעלמעי4 סענסיגיס סיו ס6לפיס סרי ווט ל73, קליו עיו70 סמעגות לו סיט ':מליס ען עיןכל

nb5S,"עמסי סעס מופסי לפיוס גס עיומ7יס סיו סע6ומ חרי %נ D"W1 ויקלוף ל"6( )עדנר 
 עסס 6ל ויקרצו וכן סתלמעס, ע635 ס63יס סת6ומ ום?י סילפיס פרי ממיל מקייי עלעסס

 ללעם עיוח7יס סיו סמעסיס מיי 6תנס סע6ומ, וסרי ס*לסיס סרי ס5ג6 לסלפי יסווספק71יס
 כע"ס ' 3סס מממיל 3קללומ ולכן ס3כולס, סיעוליס וסס זקנים, 3כ"ע סגקר6יס וסס ליסר56',מורס
 3י4' ולימן b~'S שיורע י"7( )חגינס ו6רז"ל י מעסיס סר וגו' עירוסליס עמיר ס' סכס נ'( מ)יפעי
 לקיים פוטרים לסיום עיוח7יס סיו סעפרומ מלי enb פרסיומי מעסיס נס סיס מולסחועשי
 3ין ממורס וללינור גיוסי 6ל6 הינו ססעספט לסי ססומטיס כנגד כפל סזקכיס וסיו , דין0פמק
 י"ז( )סנסדרין וסר"ן סמוס' מעיסמ 03 רגמיימנ לעיכיס, קלורין וך3ליו )סג"ל(. כלילם 3יןגיוס
המחמי

 עסלומ לסרי עםכממ יל6 וכמ"כ , 6לף י"ג o'Dib לסרי עוי ת5יכו ל5 סני כל  וכדעכ,קמע6חש, לסרי הלפיס ו' עוד עסכממ ל6 הלפיס למרי מ"ר ר133מ עמ' (pDW1" יר64 6לף, ס'עמכומ ופלי qib, י"ג מתסיס וסרי הלפיס, ממס ע6ומ וסלי עמומי סם סיו o'Dib סרי העריי
 לו סיס 6מ7 גל ע"ע סועטיס 0יו מטקס qb גי , לתעיי(תס עקוס 6ין ייגלפו הליגעי הלסיס.סך

עיקל



 אדברים2
 , ושכגחם D39h יתרו פיה )וכפיס סייע" pnD' קיום על לריווח לסוערי עסלומ וטיי 3ר3"יסורית ללעי מעם" טרי מעט, 6ט לסמוא ע6חז מרי סעלסעס, ל0כסנמ 6למי' סכי לנדו, י(8עעמעקר
'Dyb'סרי 0ס סי t~Dlb כנוגס סעמקועס ע6וינ יממנו ול6 סעלמעס יורי לסכול כס ליחס סים , 

 ערכי מגיסם על onbfn ע*ח2 פכי ol~lbb , 00 ישי סעלסעס. stff לכפי סנסגח גסזנישע"
 נפיס תעיי ייעותקיס מעסש סרי יגס טעמי D)b' ס*עמ. כסי עלמסוע 6יט עפכי יגורו ול6סס'י
 ן הסק( לקיום ייכיס נעלי eb נר7ותס כסף %ע 6סכי יין ~bS עסלומ טלי יגס %ע, סונטי%6ת.

 כלל שכרמס 6פמ כגעס ל6 ס"ס  tmm~n סמעכומ לו סיו מסריס כסוס ע*לנע 1Db מכלולמרי
 עטפכ מש לרנח2שו ומכס סכ6סונש. עחעמ ס06רוכים כעוס יסעעט ל6 ונוס ה(מענומס,נעיקל
 לעכזם סעופכן סעספר על סעפרפש כל ומעסו ת6ומ, וסם o'Dsb וסעוגמ רנות פגעת ר(סליסכל

 שהכס bS טלעיי סל6 פל" לניס *רן גססע 6על וי(כמונ סעמגף(, סעיכימ טיכס ע6י רייספלש
 )אפנת י יוד כפעג6ס Sb1W~3 כעשט רנות "ג יטרלל וסיו , סיעש ניגרי כקעור שפיס ססמרק

 0עירחמי וככר טפלים, עכעח2 טימעעטו נדרך ועפרטיס ל3ומיע ע7עמ פססט עמרפי גטו  יןקוסי'
 4פ6י מעיקר* קופימס 0נכש6 ולינרי י נכוש( ל6 פירך שלכו כי וענותך פירוסס על ימלונמלסמ
  וט נרו. ובי! מח( : סר6וי לפי סו6 כעומס גס ססעעמס עיקר DS(כי

  עליו צו15בר  דווו לשהי
 י(ענהס עכרך 0ו5 כן רוחין ובעל עספרי(, )רם"י וכו' 7יכר( עסקי פל נרו ונין 7"376כיסי
 ס6ומ יכפילו ולסעעיס סליסייס, ולעסומס ססניים ספעליס על ברישו ס6ומיומ ען DDbלרועע
 ג% נטמגס 6ך עתקועוי זז ל6 מעלס ממרון ועיקר נקופם, 16 3ל6טס ט"ן יוסיפו oaס6מלק
 נל, כ68 יסודומס נעיקר 6ין וגלל וגלם וגור וננר ולנר יגר ולכן סוררתי ע775י706
 וסכס 0טו6, סכג7ל מעגין עישוי 75 6יזס נסכוי כולס פמרון עיקר סו6 גר תן סתורןולענין
 וכניסיי פסיפס למון וטיס ימונו, ע"ע סעהן עלויי עפעלי וסנרו גאים )מסלים  עזים עלייגולו
 גק5יל 6וגכ בסון לסיום סו6 נס ימכן סנסעוך 6יס עפני מנולו ל6 גס ולכן נקטיר,  קוגלכתו

 פ"י תנעלי נס י 0עי"ן עלועי ע3עלי נירום לסין לסיום ימכן עפקלו לפי ו נר ופנס ,וכפיכם"י
  שכפל ענע4 גס ע'י(י )תטלי p7D ינכר( ועבזכמ ע5ו, ע"ע ל"ש %נעלי גס יע, b~bעשי
 לא )יז( : 3י, 6ימני(ו סכולן 601עמ סלסוןי כעמפט סרי"ס נענוכ סגיע"ל סנ5רל 6ל6 לנו,ע"ע
 מעטי( ל6 סה6ך סו* 06 מנכרסו 55 כ6"6 %סנךי מא 06 מכירסו bS 6ער ר"י פנים.תכירו
 י )ערקעננען( וסכלם יייעי( י(6' , וספוכו דגר alaD1n נ' כו% ככר סרם , ז'( )קכסילין למיינו כככרילו
 )יגריס 5ליעו יככלו מן )פערקעננען( וכיחוק זרום וסנ' כ6ןי כ"י פ" ועזם קמיו, 6מ יוסףויככ
 נעיכיכס' וליס יעיו סל6 כ"6( )6יו3 מנכלו ל* ו*ותתס עססו, ל* 6ל שמעולס ייעסול"6(,
 ועם כסוי וגויתי ידגר %עם סכוקעיס Sb ראיתם. איגר )ים( כסן: גס ל"6 פ" סטיןועזם
 כקולות כמסיס סר6וי כ6ןי נספרי ס6ערו עס מתעי נלסון מכולל וימכן ר6יססן *פל לותרלו

 כעעחוי 0ט3עי לרכי על י(נעליס ע37ליס וכלהנס לפניי(ס' ועוםלכיס סרוחים כקסמומועקלניס
Dbל6 נפ37כ להיכמס ונר(זכירו וסעפו6ל, סעסונם על 7נל, מס מא 6סר ועלם וסעןי ט63ל 
ס7ל

~leroSn 
 שיימס מסל אפל וסעומל6יס, סעסו3סיס תס37ריס סלדו עס קתעי נלסון למס

 לנופמס 6ל6 כמכוונו ל6 ךחפרו. עכב( : תוסמל כערער ומהש 1DNfDa) כיכר סינט)רוסעס%5עק
 ונין מול כין לסטייל כוונתם , לאי( )יוטס מלנני( ומפרס ממס וכמיג ויסמרו סכ* כתיג 5"יסל

  סמולך על סונר מול כי 3יכי0ס, וסטנ7ל *חלמי נעיינס וסנ7יקס סמיפום סור6מס סמכיססמפירם
 סגופם על ספילס עס סריהן על חפילס לסון רגוסינו טימפו ולוס קלונומ"י לנלומ ונכוסססיירן סרפמ 6מ ו30ויק סע0סט על סוכם ספירס 6נל נסכונמס, ססי6 עס כפי *ותם לניוק D~Dhלדרן

 עעללי0ט, לוע על יוכימס 6סר %ן לעכס וימורוי לסון רק סוזכל ל6 סל0 נפרסם לכןוהאלפס.
 מלפסס לגלום למסור כ"6 ערכם, ליעם לתור סיס ל* ס*גסיס גסיסות ס6למס כל כי כמגלםכי

 7קל6 סינוטי סו6 עכנליס עלס וכו' נמכוונו ל6 ערנליס מס 6ית* סלמניכו 7נס"ם ההצ ;)מלפיוס(
 ננע'. פס עפילטא וכ"כ עלגליס, לעלס entS פלס % ובילקוט ססלו0יס. ען ל6 י37ל סעסלמיסען

 וכדן ויסורו, נסס נפעל נסלם טס כי לנטמס, ע5עס נסלומים נס עלסנומ קל6 מנק ל65עגס
 סדין הל בשמים. ובצורות )כח( : עשש כענו*רי לננועי ססיפוס Ya פיגול וירגלו )סכת(6ער

 ODb וסלי י יגלים 3ססלנומ סעינריס סערך פלומי לנרי סמורם plnDn ל6 כי י גוזמת דרךנסעש
 יועו על כעו )עלמיוינען(, וספל6ס ססמועעומ ענין סו6 נטפיס 36ל י ט'( )עקנ ג"כ תערוע5עו
 , נל*סיפ[ ליס ]עעשפ )מסליס( נסרן טעום מס *סר י כ"6( )6יו3 ותטעו 6לי פגו ' 6מלאיסגמעו
 הינעל )5ין עליטס עטמועס DVhn עד ת76 כפלץ נדרך סו6 ומרקס מעריס גודל כ6ןוטעעו

 ססתועעומ לשן ג"כ תסכי סטעיס ל0' סעיס  סטעיט מסליס. 6על ז0 ועעמן י 6לי(וו6וכ7ערנ6רען
 ' 0' כנה געל O'~SDDW1 SP  %טפיש%וה לשיור  יחס נכי לעילי ה'  גר6 0סעש לפוער ,ו0ס3*ס



נ אדבשם
 פן נכסן , 0טייתייס גופים נויל תתעלי 3טתיס עמס 6סר ויצול* 0נ7ול ט עעסס סה06ט

 ועט5ומיסן, IwnSpn מונךתיסן60לןי
~SIDD1 

 ערום עטטרס יסיעו *יך סנ7וליס סת6ורומ 3'
 סל6 עד ס6לסי 0נמל6יס נעיליס הישנעו ו0עטקל וסעספי סע7ס תממם, סירן לעומק8עעיס
 חשנונמו יחסרו, *סר סקל כנור *מ עטתוע *וזן מעלט ול6 מסקנסס, 716 ג~6חש עיןמם3ע
 ס6לס סיקורים ותג7לומ 6לס, כל 0י%ר מעליון סעח על סריס יסמועס 0ל6 יגידו,5סל

 ולועעותו. כנורו ס' יר6מ ויתל* tnbr כל עומס רועתומ על נקרנו לנו וימול ימפל6 מ!6ומפ6למס
 3ר*ומ כי לס', מעים לשייש 6יס לנכי נמן סקרן וכן כלוער 6דס, לנני נסן וסקרן עודוקער
 qb 6סר מנססי קטנחש 0יומר סי5ירות ע3יותיסן, 65%יסן עם וסיכסס סיס סירן , מקר(6ין עי סעעסיס עכל כניל עמם3ס כל על געלם תתעל סקל כי לו וינינו גסס סעסנוכן ל3ימתס )סל* bSD1~. 3ת3וגס 06 זס עמ*יעיס וכולס תסמרי 6ין סרטייס ננרו6יס כגוי סעולגשס76ס
obסיו qib ס0ס עעס ג7וליס סעי:יס bS מ סעגייליס )ור6ומ ע"י וולמי סייס, עין מרקס* 

 למסי סנ5רכיס 363ריס תתוקכיס געורות נריומ סם nhr ונכל י רגום רגגומ 6מת עלסונומסיס
 ע75 ועם k-Sb, כל עסס 6סר ספרון ונסי רם עס 9WbS וימפל6 נסס סתתנוכן לב יפתועססל*
 כוס סו6 מתקר* ועערכמ 73עמו; ל7תומ ס*דס טיוכל וכנוי נמולט עכל גפל6 מקר bS'1 ונסנננעלס
 6נ5וסעוינען(. 6לל0עררן 7ען געגענען 1 . . . 6יס לכני נמן וסלכן . .. סיג- תענפען דעס 6קט עריע 6ונ7 )סיעעעל ן ל0' סעיס . . : . . .ססתיס
 לר6טוןי גס יסרס מסגי סנדלם 6יס לנני כמן וכן לסכי, גס יטרם סר*סון ט73למ לס'סעיס
 ען נו יט כפסוחו, זס עקר* מפרס ופס נמגועותיסס. כעעט סוים טדלמום וענין ספיר,כדרכי
 מלילכ, סקרן *מ ס' עזב כקילו עסעעומו יפיס olb לכני נמן וסקלן יעלסון סגיול0,סזרוס
olnbעל סר6מונס מגממו *ין ערן עלם מפניהם. תערצון לא )כ"ש( עכוגו: על שיוסת לרעלינו 

 מריןי כעו ערין סמו6ר ומס 6ללת*כע(' )געוו*לעיג, ועלוס ניול כס ספע על כ"6סם3יר0
 כ"6 סמוי כגנור ל* *ומי סעסס פי' כ'( )ילוז" ערין כגבור 6אי ו% כעו ולנאי, לם3מוכקער
 יכסלו, רודפי כן על למניו, מקונוס דגר 01DS סטין עי גנורמו על נוקף טסו6 עריןכנגור
 )יסעי' יעלעו יסרבל D5b' ו6מ כעו ערי5וסי כמופר יס' 0נור6 ימוצר e3DS סו6 סעריןועזם
 פסות יחום לו סמיימם מיינוכ8י(

 עליי
 7סייגו )סס( יעקנ קיוט *ת ומקיימו כענין רנ, כס נעל

 גזתן וסתת מפ7וגיי ערימס ועיי כעו )נעוו6לטסע6גן( לנגהי ערין וים סק7וסס; DSDn לומתימם
 *1 ניוסל יסים ידו ועומס נכחו 737 כל לו עםליס רק נומן סדין טסולמ עס SD טועךסריגו

,hS; יסום עלן 6101 עמסי תיר*ון ול* תער5ון ל5 כ6ן, סנ*ער עס סו6 לגולמו סערי5ומ ועענין 
 תן וסו* למניו, לעיווד עמירה לכן נ7ול נכס ותמופע ערין מסו* ע14 לוער לזת!מוסעלעומ
 טסענין ענד  m1JD 13 מע73 ל6 תעכרו, נסס לעולס כעו סנמעל, Sb מפעל מאל ססוקגססעליס
 חכתיס וגלחת ע6ני7, סייגו 6ני סוני *למי נ6נ7, סיינו *וגד כסס מעיתי וכן עעכוינע73
 סמירה ערעש מירס ממסוג bS ר9ל עסכיי(ס מעלון bS כן סחלי05, תקנל ספגו לינעטויאולץ
 3עכ7רם3"י נשאך. אגשר ראית אגשר ובמדבר )לא( : )רס"פ( 56טען(, כיכי געוו6לט (D9~rbעפגיסס
 nSD7 ונ"ל D"D~ וגו' ל*ימ עסו , גססן 5טר וגע37ל לי" ענעי סכי קל6 ס6י 03 קס"נ)מנוס

 מנעת ועל ותפלס, טגמ למון ססו6 0נויס כל במכס וקסיו 3גהש, בבלוני ען יגר, CID מא*טי
 ועל סתסונמ, כלותר 53ר5ס 1Db כל רכולי יזם( )קרס קב* תעל 6"י נסן סכסמנסססעיניט
 *סר עלמ כן לו. *מל כל ועל ג( 6' )נתיבל 16ול עקתסיס סיומל פסס טנעסנן וסםלפןספרון
 געזעסען( ווירייגקייעען [9Dbe 60רן, ככל ולמסלם למס מטס 37ריס רחש נעינל וטעעוכ*ןי
 הי. התאנף )4( ר6ימ: נעלס עפסיק טעם ים לכן 3ע37ר. טרחו ו0גפל*ומ נרקיס כל נזםוכלל

 גי(ממעל תסעעות כפסטומ לפרס ר5ו bS )לקען(י ס' ויתענר וכזפ סי' ק7ס תן רגז כוס וינגעש"
 ית' לו עייססיס 6כו Yb1 וסיתסי ענרס גמעל6 רונו נמעל6 וכפילס"י' ע5עו [צל סוזכססו6

 סלימוק, מכ4מ גטעיומ 0מפעליוס ען סערוסק ימ' 146 סכן % וזס וסקנס, ס6ף נואקי(תפע4ומ
 סס כשליס ל69( )עטומ מסמקנו ען כלי כל כעו יו65י לפעל זס נעכין טמפעל לטון פ"לכן

 סעעל כי נויס3, 3וימנכלו כעדם ניגס, כיו65 וסרנם כאס( )ויקרח on~b ו0פנמלמס וכןכמעליסי
 סעגיעשור(5עכ

~wS 06 על"כותישי לומנייס ע"י 6ס , *ע5עייס עאי ו53יס יולבש ימי, עענו 
 סס כ76ס 3סס כים* 6סל ימ'י עעגו ונעסכש סי%*יס 60ל0 וס6ע5עש טגעיוס, ק3ופע"י

 כל י163 יס' עענו וסכעק, ומנקערי 0קג06 כעו פגיציחשי י(פרגסום וסמפעלומ גבהותעמפטם
 ש' סא כי ע% רק סלילסן י(ספעליומ ע% ל6 0נעגפיסי סכאתנומ כפי5ל0

~Wb ונססגממו, וימי 
 סיורר %דק יוסל לק כ6ן ומין %3ק, סעליונס תכעסו גירס מכן 16 ס76ס, עעפי גמם ע5%ס
 ימ', עתר י(טופע טטוג לקגל י"היס גלמי ט0ס עד ע5עס ע% וספמגומס  075 כגי חיוג שע)

ות



 ב ארכתם8
 h5W סעיינס פופסי לוס נעיון אתר(. qb עליסס סעני6ש wlb, 0עכעיהיס ינשם יתיחס"א

 bS1 טעקיס כלמי ומס פיפי 3סריפמ ני'ע סינוס %ס, כס לפיינ ועתם יין עמריעלסכיסס
 ס8לס פססוססיס qh וסגל וסתססע, סיוסל סכן ל0ס סגל6ס מעגי כן מיויס יק עמו,לואיס
 ז6מ ככל יעמס, יוסל מגזול כך כ64 עסמטס טרעמ 3עמ ורגקעס סכעם עעדת (bS יססעלול6

 כלמי b"h גפריפס, סמסויינ Db ו0סורף סלסע, 6מ ועכס ס6לס, ססופסיס יין 6מ מנועלססוסר
 סאות ש" סייס על ל613 ימ' עעט סעסמלפל %דק סדין ככס , זו נסעם סכעם ע"מ0ל3פמ
 6סל %דס ע% וענרס כעס qb נקר6יס , וכיועס לסמלי06ו עערי לסורייו סוט לישנייושלעיות
 סלילם כי ימנרךז ע5תומו על יתערס כפעולם סמענל 0מ6גף סעמרגעיס מ" bS לכן נו.פונעח
 עשפ ועביט qb כקל6 ימנרך עעגו סיוט סליק ס70ין 0יו65, סססעל סו6 6גל עלסמפעליל%
 D'D קעת טסעמו גמעת 0סטיס מנקלת קעס וערני לעלעל )יועם OD51DDסוף

 סוסי
 כם%יט ו

SDwk~ ס' קים ען רנו סוס מרנעו לכן יתנרך, עענו סי65ס סגזרס גו לנעול DDDbi1b1Db) 
 אגס טה %י 6ל וסכקעכיס נכטייסי סנ5ש 6ף סל לסתום ס8ר נס לסגין ים וס וגררך45רן(;
 6ף 7נ6ערו חסו, ס' מסך 6סר 1Dh' ימרס סי למס נקפיי קימם 6ם כי 6סי, וסרט סי'6ף
 סינקומ סעחמ מא סם כי ovb~ ננסי סחער וכדותם qb PSJ וימר כנע6ער גו סעכוק 6יןט

 , ויומעט הכעם ולנפם עסעיון עמפעליס טנעס ע75 וסעס כעסיס 3סס ענוק ס6ף כי ,וישרול

 כעו ימ', עענו וסכתסך סיוח ~.qh ל"צ טמעגוי ססגס קעיכומ יורם %, Sb 6ף נקעינופ6ענס
 , 6ע5עיוס n~sp ע"י 0760 % ענגו וכעסכם סנ6ס סיסועסי סמוננו סקנה סעיכומ ססו6 ס'יפווצמ
 ימ' נו ינוק ס6ף ופין o7bS, ועניעש 6ת5עיות קנוס ע"י י% ננזרמו סע65 ס6ף %י qbכנט

 ס76ס. על למעסך סק3ומ עשי 3ססתלםלו 6ף גסס נקרם רק נעורי 5יק יין סו6 %56 כיח*לס,
 אמפעלות עמרנפו,2 מכיעיומו כל כי נע5תומו, נו ענוק ס6ף נפיס כי נכנויש, כמנח סעטקצן
 י סתעט סקנס על יורר( סככוי S~b כןי לסרם סלילס סנורך 56ל 6תנס סכרין, כגוי 1%6 6101גוי
 וגעו עלך, ל0יומ נומו  ישמי שכי ילך סעתכו ססנ0 כגוי 3ו פסעכוון עלכיי כסכמי וסגיכעו

 Db ככס י לפעור ס5וימי עם כ"6 6עתודסי ממערמי 3על כתו סככוי לסלם סטין עסערמי,ויפעור
 0עיז נ6עמ בגללכם. : עקומי owc על סנ6 63ף קודמם ס6ם סעעני, נ6ף גוונה 63פיקיסם
 וסכ6"ם לענץ(. עלינתכסי נגלל טעעו 6נל ננללכס, 6על מין ט ס6עכסס ל6 יעןסכמות
 ככני מ7ס סיס ארן סככם לנלי עלייתי פאזל עי( מ6על,

 %, כיכולם התעיט ל6 יגס ע7ס,
 נגד 36ל י ז0 לעונם לרוי סיס bS ס' bS~ bDn eSIPS עסיס 6נל ניכלמו, לל5ומ יכנפו bSלכן

 0תפיל0 לנור פלס דלי מכפל לספמס תלס"י נע7' כונים עעך, נפיס ס0 פנזכוסן כ6ן לפלנלעלי
 0זס3 זלי פיו5י6 עי והעלס Dpnbn י(ממיל0 עיד סלם, זסנ ירי ונמל מעלך מסמס נ6סלסכומי
 , עיס כנני עירי הינכס סם מנ6 ל6 עוכס כלועל ננללכס, געלם סעכוון חרכן סלי, ילי*ו5י6
 גנללכס' ל6 נעכולכס לועל רפוי סיס 04 לפי' 6ענס כ6ן; לסקגל זס עוגם לי כימן גנללכסלק
 עפם א נעגול 63 3מ' כע"ס סע6ומלמ, סקנס על ונעטר , סעוקדעמ מקנס bD יטעם 3ג%כי

 לרמעסס* יסוג 6פר עד לסגיו לסמו7ומ ס' פגי ככס עממעיס סממם ל6 לה'. חפשו )מא( לי:י
 0% יגלים נסו65ס וכפילו י ל0' פסיכו 6לי רק נ6ערכס כקלס על עונכם סגל ללס6ומ ממנמסכי

 י עספעיסס לפכים 63עמ כעלוי יס' קליו ימריר סככעי, ס5ערכוס נלי עססעיכסי נועמס כ3לעפיכם
 הדבורים. תעתרנה כאושר )סו( כנסתר: ול6 3ככת לך, 11buD ולקער ס' לפני גפסולמסמסך

 וינססו ומכס מגס מפורכס 6סל כ7כוליס כ'6 לסככיסכס, 6מייכס ייפי חידת מניס 3חל3ל6
 ן ל73 סנלס נק"ל במכס סנליפו סס כן עעקי5מסי יוזק מן ינלמ טועעו כל 6מל נסיעסיקול

 6סעמכס על כמכי' סימם bS ה'. לפני ותבכו (hD) : )רע"6( 6סכס לסכום מממילו ניקמכסובסכי
 לכן 60ויכי עפכי במור לסור ססו%כמס עד במכס, וסכו ריפו 6סר על כ'ש ווילסס, NIDDעמוך
bSDW 'ימכן מפסי ונדרך עלם"ין ישבתם. אשר כימים )ם0 ומלכו: וסמונו 6תל ולזם , ס 
 ים 6לנעי0 וסעסכמס ערג~ס למלום 3קיס לסכם סמעכנמס 6סל סיוציס כעעסל סעקל6עעס
 , לריס סנים דקים ולסמלכם לסנמ כעגסמס ס6לס סיעים נעספר סררן. עטור לסחהעס טקסעי

 6לנעיס סמעכגו סל6 ו6ף י סוס 6לנעיס עתומיכס 6מ מסטו W9D 6סל מאח כעטשכג6עכ
 סתמני( עקלנ לסעס ית' סעליון עחם7 סיס זס יד( נ' )לקמן ככמונ מנסי לייס נאמלעיס
 פסס נס ניגס וחטב ' פס ים" כע"פ 3ע7נל עוד לסמעכנ לרייסס עלסו םל6 מגס ע'סוך

 ופ3מס: בעלס %ן כיסק וסר6ל'ע ל"ג(. "י )סלם רחשי כע"פ עכנלשי לסלוס סקדעסלספחי(
 י mDD51, לפסול סו6 ובאפמרי סע%ל סקנייו2 כיע עעיל6 כי שגומל נרכס ונשתיתם. אכלתם )ו(ב

 כיעס כי ליכככש, mb עעכס לקמם מקט סל6 ססלילס על 3זס ססעטעהמכן
 כעודכם עיי ולפתוחו 1bbS סו5 עיכס פמקע חס 6עכס כי וסכסכי יזען לכס נטיהם 06ילוחש



ד בדברים
 puS*1 סל6ומ לעען כן מעסו מא לקנות, ושיניס סיו ל6 06 מגס ו6ף 15%, מוך גסיעממ(יין

 כע"פ כלכך, י(68 כי פעל ע"ז ז סקרך כל )קכומ כדי רג עומל לכס ויפ עעכס סי6 סי נרכתכי
 ותן עפך פנגל נסל6ומ ילעס ז6מ ורכל ר3, זען זס 3מ7נר סלוכך  ייע 610 קמיך עפו כילרכיי
 ימי( נעין )י(ס ולסלם תתע )סו5י6 היכלמך וים 6מך רג ועומל mD" w~bn )6 כוסל3
 : כמסועו ידע עלס זס ולילך י לליס עעיס קר3 סריס מס יקורם וחס י עמס סמקנו מסכל
 16 4עס 3ע3ו7ות סעתעקק על לק טס) בינו עיס עעפס עסון ידיך. טעישה בזי ברכך)ז(

 3סל כלכך תסס ליחס 6על זס ועם י(תינר, זור )6כסי סיו hS 6ל0 וכל י שכועס וקניןנעסמל
 ע5ליס )גזיי עע5ליס 653מס לי(ס ס63 ייגיול סלכופ סו6 סס ססזכיר ססנלכס וימכן יייך?עעסס
 סימי4 סכיי לכוס, נסכים עסיס 6ת ענו7מס סכל לתסלותי מזין ען )סס סיס וזס סיס(ונזו(
 תגעו %ליס 3גי 5"6( )סנס7כין כמהערס ו6מי' יתייחס, עעפי לנעול סנדול כ'רכוס נרכס)סס
 סג0. תל פפיענ7תס רט6 פסיס סל ענו7ס סכל לט מגו Y'b סכט)תסי ואנ כ40 לגותגו

 לי(ס וים עע5וויס סו5י6ו 6סל ועגחיי 65ן onw ס0תגלך יייך' געעסי ירעוז סכתי לרעגיןוראימי
 ותכבסו נלכמ יייו עעסס כענין גייס, כתילך וסכל עעלק ועסלל ע5ריס מסלל וקנין ועקכ0עוסל
 ל3ס ו3ע7נל יריו. עעסס כקרש )6 סמקכם ספריות פתירמו ור6יימו עכ"7י 6'(, )6יונ 63רןסלן

mpn))1 שעלו, פי"טWb עומס 0יו תגייס ישעלו ס)6 כיסכם )י(ס מתירו )יסי6ל תסס )סס 
 פרין  ויזעו גיולי מלכוס יקו כן וסמלי 3סיע3ו7, ססם7מס מל6 ויזעו עסליכס לי(ס סלפו יסס
 עוק3מ סס3רכס עזם ע3ו6ל YD. 3לכךי 0"6 כי סג' נחמניס onb עםלכס ו)6 כלוס מסריס6סס
 3כל שומך מיקן הלכך. לך פסק לכתך. ידע  ייוריט: אכר מסיס עע5ליס 3ו ס':%ו סרטפעל

 כעו  ייע ולפולי(ע5ערך
 ס6) על יוער כבלי( ורגיס וס7עסו urb עם 3טס  י7עתיך שלסיס וידע.

- ע5עו 3עיעמ ימ' סעו)מו כ) כי סאון זסימעלס  עימס מקנו פל6 ויכירו 7נר. מסלם ל6 
 : )לעיס( וכסליותיו ס' מעפי ויל% שריכס סינו6ו וכדי 60מוס ע75 )%0תס מקוו 6נ)שולך,
 לענין. ל6 4י. עשו כאשר)כס(

 )פ"ז )לס"(' ומיס S11b עכל לעכין 6)6 6י5ס 6מ לעגול
 כמנו מ)6 לועל 6כו %יכש ונעימי כלחס 6תכס 1W7p ל6 6סל 7נר ע) ס% גי 3פ' פכמו3עס
 6%, כי 3פ סס ע" 0רע3"ן עען וכגר סל6"ס. כע"מ לסס, ססנילו נכפף 6נל (qp' 3ל6לעס

 עפו כפטל ידך 73רך 73לך על עוסה לי עסו כספל פילפ וסל6נ"ע )סס, סיענרו לעסנס דיכי
 שיופנם עפו 3ני לפיכס ושגול עו3כיס 6מס כמוס וכן , 73לךי גרכן פעיל סר ספניו עפו 3כילי

 קרור כנען 6רן סיס עמס כי עיינסו, ילך סיעגלו O)ID ל6 %וס עלך "~blk ייעלך לק3סעיל,
 76וס געלן כלל 163 )6 כי ס3) זס גס לער"ן כתב ע"ז גס כתוב. כך כי על ע) עררוולכן
 לחס תענין )6 עיבר סכמונ סטין כלקי( ולמעמי 3זס, מסקליך 3רעג"ן ע"ס י עו6נ 63לןול6
 סעי6ט עענין י37ר 36ל *ל5סי דלך סעגלמס עענין לqb 6 ועו36, עסו 3כי ל00 םנמגוופיס

 ירך לעגול ספוג על5ונו רפות )מת 33קס0 )סיפון מלוס 7נלי עסס פסמס לחלי חסי3ג3ולס, לעסי יסל6נ 6ת נמנו oc1Sb bS1 ססלוס קרי6מ על סמגימו טל6 ועו36י עסו כני סלושקירוב
 יתרי( סלוופ0 תחייכי( תגפי  יסיגו  שדרלפ עזס, גוק סוס לו יניע טל6 םס3טיסו 61סלי6ל5ו,

 עפו )גני סלועו עקרי6מ סימון יסעע פן עפם תסס עא סס, גדול לדיל ועפכךי ע6':לנעכילמס
 ועל 6מלמ, דלך )ו ונפר ocn נע0 ועמס )עטרן יסומ לו נמכו י6 נסלועו עילגו וחסולעו36,

 3י גס עוויות עלסלמס עסס סגתייל6 וכעו ועו6נ, עסו ענבי *נכי כוסל ל6 ויפער סי'"ון יפעוךזס
 לרימון  עלסו7יע עסס כעגע ל6 זו לאס 6ל5י, 7רך עמנסו 0)יכמ עעגו גסענעי עוסיתם יגול)6
bSnנגד )לסוס שמעולל סל6 ו6ף י ועורג עסו כבכי לסיופ אננו יפסוג ול6 זס ו:7עיוגו ימעס 
 סלועו קרי6מ 6ענס כי סיפון, עס כן ימנסג ל6 6ר5סי קלנ סוקס ניי ללכמ ועורס  פסד3ני
 ויכער 6ר5ו 6מ יכיש ל6 , מרסות עלמת כסיעתן 6נ) %ן, ופלך מעופר עדרך כק וזיגגו6)י1
 נעלעל סע% וזמו 6ר5סי דרך ויעגול עפנסו עס Dp1 לתוכו וסלט כלחו 3ע) 36ל אלוז, דלך)ו
 6פל וע1bD 3% גגי ל* עסו כאל )י תעסס 06 כלופל וגו' לי עסו כשסר י:רנלי שתגרסלק
bSסויר מרע 'סלוסי )לנרי פעעו oprn 6ל5ך  דרך  יפנור  b13S Sb עתני. סעקוו0 ספרן bS1 
 עונע )חיות סוסיו סייגו לסורות סס", עסו כלסר )י תעסס 8*ס נני5ור לו לל,מל עסס%ס
 תעניעמ נלעז לק לו סזכיל )6 לכן ע7ינתו, לקנסי יתלם סרווסס נססנמ ונצלע זו קטנםעובר(
 כיןלסמ גס יסעס 6סר עלת כי גמעי ססנ6י ענין יונן ,ג6מלש נעלס וניעת ועו36. עסו3ני
 תסעעו 6פל 30רכס 6מ וכן י יפע6 נסי* ob סטעעו יחט* (b'D 6סל כעו )וועג)( 1hmD 06עלת
 נערם 6שכ וים )וויל( כעו כע)מ וסיעיון פסוו6ס כ"ף סו6 13 סעסו3ל כיף ו*ומ ספעעוי06
 מיי עסו כשטל וסעס ווין( )ווענן כעף "6ס DISW וכפכי ו0יעיוןי 0מנ6י עפעעות, חיי%מב
 תעמם ותושג פעים גגי )י מעפן געו 05 כלועי 60ע( געעי64ן עיי וויל )חחאו )י מעטו מו05

עעיי



 נ ברכוסים*
 כתו לחופו כ'"1 למצלמו תקוסל הסיגו qb סע6על 3מסלמ לק )נלמ ינו* תקר6א ונכעסעע7י,
 סתיעמ ע% רק נלועל זועי( סתועס סנין רק טטעעו סהועסי סגין זועם רק י"ס( כא3)יסעי'

 לק וגן סרעקקען( זי5 ווירד כפרען 15 נעריכט Dh7 )טל ויפחזו ייעו0מולענות
 לפעי

 עיס
 נלנלי 6ענרס רק. י(כ6 כן יניעוי bS קליו יסטומו,רק רניס כי 1nDD qb יגיעוי ל5 ~יורניס
 ננמיכמ סקויסי סמן על רק עלס ויורם נרנלי, 6עגרס וגו' לי עסו כבסר לק טעתו 4ן עסוכמסר
 *עגור מנקיי ביי כי  מדע 3טונמי, מעבן 06 6נל לעגול, לחיל סתיומי נדרך רק חלך ל6ריווחך
 כטעם לסעעש טעעו רק ונלמ 7ל"ע ו7ע וגו'. ס6רן 5ל סיר7ן 6מ 6ענור 9Db ע7 6ר5ךדלך
 כך, hlb מינו ססענין ו67י נר6ס ל6ער גלנו מתפער 7עחי *ועדן דרך וסו* ספקי נליו67י,
 מנוי וכמון מכס עם רק סוס, נעקום "לסיס יל6מ 5ין רק עוס געוויסק( 5לח, "ג7ערק,)גיכט
 תסס קיים מירוס6 ולסך *ענרס, סמק נלי 671י נרמס כ6ן, גס לפיסו ים זס וע"ד סוס,סנדול
 נייוייעו כז0 לתלחת0 רינ מרמור לך 6ין כי תלמתם, 3ו וממגל כ"י( )לעיל סימון על מכ5טוסונס
 וגו' נרגלי *ענרס תסער ולסתמרסיס לר5ונוי וסלט ככסו נעל יענור סרסומ נתעמ טנתגיעמקליו
 סכין ותסמייע תלמתם, עתו למרמר ס)%ווס 6מ מטס קייס 3תס ייטוח קריך ססלוס 73רךג"כ

ba19'D5עכור0, נרגלי 737 *ין רק י"מ( כי )מקת 76וס לתלך ס6ער עת0 כ6ן הכקתל למון נוטנו 

 תירכסי לכס 6מן ל6 כי 03 מ0נ7 "ל ל( 3' )לעיל ככתוב ל7י3, "ותו לחי"ל סל5 %טוס מסכי
 כקן *מכס י כמחלתם לפלוס יגס 7נריו סיף oa1 נזק, סוס לו עיע סל6 737 *ין 6תרלכן
 מסתיט לכן לעלמעס, קופס לסלוס 37ריו טממלמ וצף י תלחתס 13 לממגר סג5טוס ונסלקיים
 נססך וכצן *עומסי 3רנלי *תר סס כי עוד וסמ3וגן cwnSw~ נזק יסיג 637תמ דגר, 5יןתלם

 ס6ין סס לכן סטסל, 6מ ולימה ותחתל סעיקל 6מ לסקדיס סתקר*ומ דלך כי נרגליי*עורס
 6ענרס *ער לכן נו, לסלמס לסקי סיס ל6 כי בדעתו תוסלטמ סיתם ול6 56לו עיקלימססענרס
 סעיקל סיס 6101 ולעבורן וולמעס נו לי(0גל 1S5b עוחלטמ סימם סססענרס כקן 6תנס ,לגפוף
 bSD1 כרחך נעל נרנלי 6עגרס 5ק ג"כ ססירפ לרי"6 ורסיסי לעכור. 0ק7יס לכן כעם,צליו

 )נת37ר רחומינו ע6ער ות65מי ורחוק, 7מוק סירוסו וגו' לי עסו כפטר גע6ער 6תכסלר5וגךי
 סמינו אעפ"י קנסי bS1 עו*נ עלך Sh סלפו 76וס לעלך יסר6ל מסלמו 6סר סינט( חקומרנ0
 be~) ))4 נסומטיס תפורם נמורס כ6ןתמורס

~nblD 
 6ענרס לקער 6יוס Sb הלמכיס יערסל ויסלם

 עסו כחסל לעז תסס qbl 6גס, ול6 סלם עו36 תלך 6ל ונס 76וס עלך סיע ול5 נ"ר5ךכ5
 י04ענרס ול6 וסתיסי סלמס כמיכת לי עפו כאסל נעלעל מתכוון bD(1 יעמס הנוקר ע"כ, י וגוילי
 63וושו ההיש. בעת )לד( כ7גכנו: סלוסן נדגלי וססייונ r~b1k רק כר*נ"ע, ס5ד תן ג3ולסדרך
 תל 0א סע* כחוס סימס תס' כי עריוי כל 6מ לכתו עיתו עס נאומו , עתו ו6ת ססכגוסועם
 כי ועיר, עיר כל גגי ללחום סו5לכנו ל6 לכן י פ%ליטס לעלי גם6רו ול6 כג7גוי לתלחתסעעו

 : )רע64( תוכם Sb לנו* לנו 95DD 61ין לפכיכו וכנוסים לכו7יס מעליס כל 0יו סעסכס כלנגפילת
 לש3 )עטות וכמיג סנטריי עלי נכל יסלסל ויסג כ'ש( כ"6 )מקום ת7כמיג עיר. כל אתונחרם
(a~sונמרס כקן ם6ער עסו 6שכ סימון, ערי סחריעו סל6 הנוקר ס3י3, סקרן ערי וגו' למס וימן 
 6לן ס% ע6י יקמס DND וגנ6וס, חזרו ולמ"כ ססמייעוס לוער כ7חוק 5ס וגס עיר? כל5מ

 וטוכומ גדולוס עלים ל( ו' )וצמחכן ככמונ ונמיסס עריי(ס סחריעו סל6 כנען 6לן פנל ועוגקיחון
 , ען פס" כ"ע( ט' )וצל* מעיר 6מ כשפי כענין *מ bSn לפלס ודחוק טונ. כל olbSnנמים
 סם6ירו עצתן סעיירופ onb ' נמוכים סכע65יס ומטף ס*גםיס 6מ עיר כל תמוך סחררנו טעתויימל
 כסתע וסקול כתו נאמי סמקת לותר %יכיס תמס, עיר כל מחרס ו'( ג' לקתן וכן תכונס.ועל
 ס5ריכיס וכ7ותס פרעםניס

 לסוסיי
 מרס סלמון ומסטל , עמס עיל 3כל סחרס ורעעו ני"מי 6ומ

 כעו פעלי7עט( )וויקט,  חלס  לסרי יוסג עויין סעס סנעטס גס כי כעורפי  מסטיית לכליון6יכו
 סחרס רתנ"ן פ" טשו( י"ג )ל6ס נס 6סר כל ו6ת 15מסמחרס

~k-mb 
 Db1 י  o~mx1 5נס" יגס

 גבס וברפס 6מאכ סס וננוצר ע)ווס סעיר ססחממ כי כ6גסיסי 5מר סגגררומ ~O'Dlk 03י 9Dbכל
 מסלמי תעכין מא עיר תלמ כי ויתכן , סחרס ניצור רק opb וסטף וסנסש עחס ולטי"ז 0עיר.6מ
 כל סילענו עיר כל וכמרס וטעם רס'י( )ע"ס סוגם ספירוסו מ'( כ"ו )ירעיי עיר פמ6וסעלי'
 בסטיק לכן גנגליס' 610 ססנ6ס חטסמ יעיקל ותפכי וכטף ככפיס ונמס פרטים *ער ובח"כ ,סוגף

 נקלס: סו6 סס%ס  חסטח רפיהן פיה בס  יינרו עעמס, וסטף סכסיס 6מ סטעעיס3על
 סלמ6יס, עימר כם6ל לנדו סו6 כי י סיס גליל נטוסו עוג סגולך על טעם כגוסן ט61 עוג. רק כי )יא(ג

 לניס, ללעיס כסבלו קרכיס נעסמרוים סלמ6יס 6מ מסכו וחנליו SD9nb נעלמתםכי
on~blיוכו סכס6ריס on~b להוי סו6 כס% סעעוגש ועתלחעת כ'( 3י לתעלם )כתט*כ עתון לני 
 עליהי4 ברוק. ערש ערשו )לשם(: עליסס כתליכוטו לכן סרפ6יסי ם*ר נננולמ נגור יומוונס
 לכן ען סל עלם ערל סיס ונסעתטחו ע75 מזק סיס קטן חעוק סכססיס )וויגע(י קטןסל

עתו



ח נדברים
 6ין  ועם ט טים olbS כי ע7נל; סכנילותו לותר ויומק )רט3"ס(, כלזל פל עליקיי לועטו
 יתכן ל6 נ7ול 7נ76ס רמנס, anh וארגע 6רגס DIWb תפע עליו יתכן ולוס לכך,הלך
 קנן טל7 076 כל ניל7ותו S~b *מס, ע6פס יופל נרגנו טניס על יומל סככו יסיחסל6
 ענסל לעעלס ס6עורס הזאת. הארץ ואת )'ב( למכו: כפל על חככו יטלס 6עס זסנערך
 ולניי, לל*וגכי כתתי על לסופו bib עקר6 סל לרחפו עסונר תינו מערער. חלמון: סל ועדתכנון
 ועעס קופו, עם סעקכ6 ר6מ לפנכ ימכן ויומר )לעאי(י סיס סרעון סר עי ילוסס לעכין6גל
 כ6ג'ע כעאם , פעולים לסני יוק מעל למון SDJS' פסו* יאז( לאי )עסעי לכס ינחלו כמוילסכו
 לוס יועיס מלנס וים ,מס

~bD3 
 סוריסו0ו לעי ועפ/-ם , סורסנו סז6מ סכרן סעקכ6 ועעס , מעליס

 6ת עמעל טסענקם נזיין וסייגו מסנוגיס נצלך נקסם סי6 . ואתחנן )כנ( : וגו' עערועלופעל
 סיחוגנום מסנינם ע"5 לק תנוקמו לספיג ענקם אינו יאענ, עע סעגוקס ס7נל bb ללוי קלתיעשו

 ממלם, כטעם תחוס ויכעס לכך רמוי סמוכו 6עמאי tlbSni 1DSbg רסעיו כעימ וימיצוררסעתנקס
 לעפות סעמנקם Sb סיגל עזינמ תתינס וענין פלילס, סיעסס סעתגקט Sb סינר עזיבת מסלםמענין
 סכין DDb"' ננהו עוומל סו6 סגי( סעתנקס געעי מן b~w ט6ס 0ן עקיצת חיינו סכינסיט

 נפי ועע"ס רס"מי נעווירךען( ניטטעג7 ננביע דוס ומרגועו י 3סתסעל ונ6 )זונם. SD'1סינר
 על עוגותיסס I~JSD ססו6 לנכון צומו וקולין ניסעתן זס והלבנון. )כה( 36רסס: ויתפללויכ6
 ססו6 לסי י סעו 3טעס עומיפין וים )קמרי(, ילבינו כסלג כמני סט6יכס יסיס 06 מכי'ימשול
 סס נכעס עוי לסוםיף וים לשון; מלב יו"ר( )ט"י ירעל כעלעל לנן, טסו* נסלנ מעיםעכוקס
 וימל ג'( )07"3 ככמונ סעורי' סר סו6 סעק7ס סקוס כי טס' סגיליס וסלנונס טילול D"Dוסי
 סל טס נטפס וירט( )ק"מ סלמנ"ן 1Wb וכגל סעורי', ניכל נילוםליס ס' ניס 6ת לנכותפלורס
 לי 6לך 6ער ונסס"ס ל3ןי על*סו וסמול וקכפוןי ו6סליס עול ססו6 גמל טס יכמון כיסעור"
 פקיקמ6 נסס נילקוט סס וצער , סס ולם"י כנמלגוס גיסמ"ק וסול סלגוכס ננעת ו6ל סעף. סל6ל
 תעסי כמעלם מילס"י וו. ויתעבר )כו( נמוכו: סלנס ספעיס סקטולמ D"D עול" נקלללנמי

 ונחפר ; ס' קים רגז וסוס מלגס לכן וסענרם טפעס .סתמעלות ימ' עענו ית סלכויקו6ונקלח
 סעזנסי 6מ ו7סנו כעו 0סרם' כמו ויתענר סחי סי וימענר כתני זו פי סוף bibp לעסר"ימעגיל
 כרקס וכן ומעם, כעם עריס לענין מלפרסו ג"כ י(כםיק מנס YD. י6יענרי קנ'ס סננני ול6וס"ק
 עעקוס סעד סעחק על ענר סעל סיורם כעו לץ , וסמעס סכעפ ענין 1D9DS ססצמ עןם6ין
 כעו ס7נל, ען ססמנחס וספרת סעסמנס פכייס על עוקרי כע31ן יוריי ככס טנעיי נעוצןלעקום
 סעספט עט%מ וספית עין סעלעמ סעכיגו ע'(' )יסעי' יעגול עססטי וכקלסי %ס' ירכיכהימרס

 לו עגור עוי q'D1b ל6 ע'(, ואסלי ז', )%יכס פסע על עוכל וכלמון ענטנעסען(י)עכט5יעסען,
 סחוכ %ן ססגממו סנפיר על עכר לסון יורם וכן סססע, על ססעגחס עכיעת סענינס ' ")עעום
 , כ"ז( )לעיל זועקותיך עגלתי ל6 י נ'( )6קוול מעלך עלות 6ת עוגר 6מס ע7וע עליו,סעוטל

 לענות prpnn כלוזיר ט"ו( י"י )עמלי עמענר וכפיל ווי נסטרמו ע5עו סעממזק עלונסממעל
 טונרי נעין %לססגיח עמסנחו וספיר סעניר ימ' כביכול חילו ס' וימענר סעכין ועזם , רס"י()ע"ם
 3ע- ז6כע )7י5 ומלוקו 7גר סרחקמ על 6מכגזימ לעלי5ס יועם , ווענוועג7ען( , )ענשיעסעןעלי

 לענין לפרוסי' יסוסע לר' bD'1 7ל6 , 3י ס' וימענל 3ס' כ"ט( )פמק6 נחפרי ו65%מי ;זייטיגען(
 עטם ל5י וסכטי' סססמיי' ע"ם עונלסי עסני בסום יכולם ס6'גס כפסס וימענל 9Wb1 וסיסיכעם
 כביכול ככס וליטלכוי מקרקע על למכי' סעורם ס7נל על עלססגים עיגי' עעגרמ סי6 לג:ן עלי'קםס
 ועסיס י ממגוכי' בנלי ועלקנל גי %לססמכל עינו סעניר סע3ילנו לנלי סגמנע סנונועס תסגיית'
D~Dמוקיף 3סל6 לך ימיו וכנור מטינומ יותל טעמו דבר. תוסף אל לך רב : ס' גסת*גף ינליס 
 תגיע ל6 מעגול, םל6 עע7י סופכם לחסר כי לעדען( 15 עעסל ניכט דיך פיל )וויכייגעללפנל
 עתחגוכיס גוויעתך ע"כ ע3וקסו, יחיג bS1 עם% קרנן כעס עליך יתעלו כי מסנונך מזנוי תפ*רמלך
  qD1n 6ל וצין לאט( )ירוני' סמלך ר3י כעו ומסיגות, נ7ולס ענין לב עלת , ו'מם6למך כ%3ךסי6
 כסורקת גוורמ, בלמי סלילם סי6 6נל bS ,qDin לועל מו"ל יה"כ גיכט( )זיללכ,ט סגוזלמטלילס
 ונרחב )כם( : מפגו 5ל י'( 4ט )גךוסיס כמגם גיכט( )%"גע וגיעום סר*וי ע% סלילם סיוכס עלמלס
 סנכי' עגין כי נ"ל י )תי3"ע( פעול טעות לפעמי 67זיויגן מוניכן על נכיין גמילת* וסייכ~ןבמא.
 נ"ע( )נרכוס סנכי'י צעקת ולענין סירן ורע7מ רעם לענין יסמסוסו רנותינו כי גי6, נלסוןככלל
 )זככי' כעקרה ע65גוסו סר6עון לעגין גוש. וסיינו יעעות טסי %וריי OD ושעלו וגוסם, זועותע6י
 יגס*, גי6 כל כעו t?1r לטון S17A לוער רצוי סיס 67"כ עעק, עכינו hD'1 ע76י גיולס גי46ד(
 עפגיו, סיגוקו עד ע*7 ג7ולס רעם מסיס סנקיעס טע"י ורע7סן רעם לסון כלוו"ס סגנון פי'6נל
 סעיוך qp'n געל גת3 כגל מנע", ולענין מגוסי. סיעם לקול גלועכ עיי גי ongn *קג,1יכעאס

נעלך



 ך נךבהיםש

 יגחע טסזכיר ס3כ" ענין נכלל ונזם יוא7(י )6יוג סי ינעם פן י ע3רח b'Ob osn מא0)יערך
 ומנכי: סעקוס טמיס כו% וסיט יקרתי ני6נלסון

 שיטל 16 ס"3( )לקמן ממכסיי מלוס סככי ,אפל אעל מקומומ ס6ל 3כל אתכם. מלטד חכי )א(ך
 מיגס וכתן 5'3( "'3 )ר6ס לפכיכסא נומן %6י "6מר 16 ס( )לקמן נשכים" ת3ר*ככי

 י סונר פ5ו0י נלפון כי וזס, 'Sb1D, ל7מ סג5רך סניול ליידוי 3זס ויולס ממכס" 7wSn חשכי5על
 טסת כפו וספפפסיס סמקיס 6מ ליסכ6ל תסס ססו7יע י כעספען סי3ריס רק נעסעעומן שיןכופןי
 ליפר6ל פסס ליפי כי לסורומ *סכס' פלתה אנוכי לומר כ6ן סוייף לכן , 3מוכ1י לסנינוכמוריס
 טנעשפ יעורס וסיט ניגס, ה-ונכון ס3רוכ ספירום ליחס וגידר iDD~W1 מק מנכל סיפסי ממכוון6מ

 ס37ר כי , ראו פפס עד דור פיור 0קנלס מכפי וס6פור6יס סמחיס מלנוסינו 3עיכוספקוגלת
 מסך סרגי( 13 טמ0יס ט6פסר עד עממלסומ ס3נומ 13 סיורן ושמסר מוכים מירוטים יכשולי4נכמ3
 סעי3רומ ספקר6ות 3ס3כת עקלקלומ ללכמ סטעומ ערסם למסער כיי לכן ימ' יאורס נומן7עמ
 וגיר סיינ 413 לעסומ ס3ע"פ ממורס מקורס 063 ימ'ן מעליון יעת 0פך 03 ול30ין , ס'פפ5א
 כווכם טמלוסס ע7עתס ולסרם 3זס, ונכל פייג לפרון געיניסס ממכעיס י163 3ל ט3נמ3,לסורי(
 סכויעמ מי( ט3על מתורס %ירוף סנכמ3 0מולס סניון גי  יחר ממכס כי סמורס 3ע%מ6פלמ
 60לסי, ס7נקומ גירס לעוקק נורעיס לנ7א סנס  מן  סיפרון, סרור עו סכ3ישס פ3%י  3נ3היסלס

 נ06 עערוס DUD)D סמורי( כי מעליונותי סנמםיומ ס%מא וכל שלסיס רוס 6וס3יסס עלופ56יליס
 6סל 010 סנדול סיקת על סוס , עפם וסעמ6מז נס ס7נק מכם6 פרוס ועי , נ3ו6ס ע"ישלינו
 עלעי "נכי *סל וסעסמטיס ס"קיס כסן ם6על נפם לשולות נ6 יסליל נים כל ים ננגסעליו
 וכן מא, 5וכי %סר ופטפעיס מקים 6מכס לפיסי ל06 ס"ס( )לקטן 6פל זו כווכם ופלהמכסי
 על יורק לעד לסין תיי(זמל ותטמטיס, מקיס 6תכס 1WSS ס0י6 3עמ % 5וס ואומי לע( )פ'6פל
 לא מ( : D~D וכויי ירש תילם סנ6 ע6י *'( ל"ז )3כיכיס לטמורו סנינוסו וכן ס3ע"ס,שמוכס
 )נוע כל36"י רס"י יעם גר06 )לסיחי(, 5י5יימ ס' 3לולנ עינים ס' נממלין n1'DID סיתחחו.
(O19WWW6עוסיף 6יסת ממ65 לל bSb לחת נע5ומ ינס טס לתנחס דעת שעכס עטפי נפ5ומ 
 פטום יגל למסך וכן מס"תי 91pb סו6 3מל3 עוף בסל פיערו 06 כנון תוסיףי לסיקור*ימכסו

"1pbעס"מ ob טעוט0 להיטלו סתנלע תנרע גל עמוס 13 ים עד3ליי(ס 6ל6 טפול סטינו יתעלו 
 פסייע יסעקל6 ספכע0, עעין 03' 6על וממיר נלפ"פ(, )עחם 7רנגן לסיקור מורסתיסיר

 סמך רקס ו3ס' סנרעו, 6% טתירס, למון גנתך וכשן tws 6ל6 *יגו מספר סנ' יל'עלמתנ"ס,
 11p'bi *יתי' 3ע%ת גס כי יולס חס סוקיף' ל6 תתעורו שומו נעסאס תוסיף, 6% פעיתםלתון
 כ'ע לניס, נלסון *פר וכסן יחייי נלסון סנרע ול* מוסיף ל6 6ער לטס 3ס' וסוס עכ"7י3"תי
 יוק וממסע פק ותסס 0וכ06 עעתי עיקר סירס qh סגירוסליסי סג7ול סקי על ס6זסרסדכאן
 יישורר( עם" מורסן שערי( ועליסן ימלמל,לכל

~Db 
 עליסס ולמסען לשיתוך עס0 ע5הח וסוט יורוך,

 ינייו 6טל ס37ר מכל מקול ל6 מכי' נ%מ עוגל כסור6מן עומס ס*יכו פי וכל סיס, עכסינכל
 סד3ליסס זס כס סנדול לנ"ך גמנס נע5עס ססמורס וכיון מעריס(י סל' ריס 0רענ'ס )כעחםלך
 סדעמ על עולס סיס י6וליית6, ול"ת כעסם עובר 37ריסס על טי(עונל עי ע5פס, סורס ספלמס
 ס6וסלס 063 לכן לספךי וכן DDD כי6וריית* ע37ריסס רכל לעסכם וס כס גס לסם מיסלופל
 D3D~ גייי מנטל ל6 עי"ת טתקונל, כפי רק ילעיו bSD מגרעוי ול* 1D'pln ל6כ6ן,

 3סעס
 לצפך. וכן עי3רי0ס. רק ע"סת *סור סייגו ילעדו עוף 3סל *3ל 67וריימ6. טיסיי 13 ים3חל3
 סכמנ סע5ומ, לסרסי 3ר6סון עליו לסלת3"ן לו D'D סנ7ולס סמלוגס סלפ3"ס תעל נקתלקסופס
 7נל על וסעו3ר י*וריימ*י ונ"מ עעע נכלל סו6 יר3גן מילי 7כל סרפדך כיעס 06עליוי

 *יע , ס7נכ פן ממול ל6 ל"ת SD1 י לך יגיסו 6סר סדיר עמ"י 17עסית נעטי( עוגלע7כריסס
 ו6פרינן עלקומ. ל6 ומעתוי כיוי כ'6 נסס bD'1 סעונסין נענין נדים עקילין וכן ' לקולייל3גן תסיקי לופר 7רנגן נכל זכין ולעס סן, דים כולן כי קוסריס נדנרי פ6י לסמעיר רדויסיס
 6ין ולינריט סט. ו3עג"6 נסורך סרעג"ן נססגס ע"ס ירננןן עמס וימי 7*וריימ* עס0*מי
 לסמוות רם6ין סיו bS ע"פ 67וריימ6, ולית ע"ע 3כ% סו6 7רגגן פילי 7כל qb כי לספנמו,עקום
 כלל סניילו ל6 06 כי , וכיופם ולפסיקן עונסין לענין oa תפס סורס כסל ולעסומס7נריסס
 עסי כי סינר, על תוקיסו bS7 %ו על עו3לין סיו 6"כ מרגנן, לפילי כעס 7"וכיית6 גיןל7יג5
 לייט כזפ יסיד ל6 *0 עיר3גן, *ל6 הסול 1yb 3תלג q1D נחל עינת יפתרו *0 לןלסכי
 סמולם ופן למסערתי עסערמ לעסומ סג7ול סנ"ד סכיטוס כפו S)h מורמי פנפל יגמל טלסקל
 7נרי0ס נין עס 0נ7ל לעסומ ג5עוו ככס 67וריימ*י ולאת עסס נכלל למיוחס ליכריסס סכפגיסן
 לעירם" וסגם תוקימו. יל* 1WS על עונרין סיו 67ל"כ וג7וע0, והספיקן ועומסן לעגן מוריי,לטל

כ6ן



 הדברם
 ש0 461 שנדי 5"5 7לול3 כרכנן לן דקייפa~Db 6 מוסיףי 3ל פטום 3לול3 עיכים 3ס' חסדן
 נפכק כד5על" 3"2, עסות ט' ולים ק6י לסחה' 50י 1Db" 5פא אכהון Sb' זס פטוםיאיט

 מ0וrDb 5 שנקה 3ל6 תימס מיינ תפרט זקן וטין קתיירי, מקוס 3סיו3 ריימס לופל יםוכמנקין.
 תפוס 6נייי 7ל6 שע"ג 3,ה תסוס ניס 6ימ bWSD3 6נל תלום, למס ותכוין נתינו ומלשנותכו
 ק" 63רפ יארז כתחם עלך, תעדני סרג וכ78 נתכקנמו(ן )0ר6"ס 610 סים 737 ומוקסםיזעכם
לשי

 רמא טסיכם לולי וזול )"ג ס" סיר6יס 3ק' סכמנ מעין ר"6 7עמ גס כחס ~לוס קק"נ.,

 ול6 לכד תערץ פקן 7ענ0ירין ססי6 תפרם סיימי טמן על ועוזר מסנין bSb לכו 6יןכסני(7כין
 נז6'ז, 16 גנח כסלים מפלין זוגומ סני כסתניס נ"מ פסוס סים כעו ויגס ג"ח. שיפולעמוס
 ויפתל פעתיס כעס 3S1S סטטל כנת , גיוס פעתיס כעס nDb ת5ו1( כסעוסס 3"2 תסוס יםככס
 5דס ונסיי ל"ד גי' עתנ"6 ספוסקיס )כת"ס סיום כל לולב ליטול עס"מ פתתויינ סנ,נל0 כןסג6ס
 )5עלתעסלען, סעמומף 737 על מכוסף י3ר 06 מניסי סני מוסימו ל6 נלסון ים 631עס י WD)כלל

 lh~(q ל6 כלמון )ווי7ערס6לען( וטמיס פעם ומזרמו 37ריס סכפלמ wSS 06-, ומוסף כעולויייון(
 מוטיף' bS לעמא ממתרוי ונו' סיכר כל 6מ סם: וז"ל ר6ס 3ס' סנל"6 כמ3 מי. ג'ל 6מלסכום
 שערו תכ6ן ל על יוקיף ול6 ת7י יפסות ל5 %ישמי 3515 על כתו 7עלוסי גופים על ~חיףסי'
 שסילו כסן יוסיף טל6 ס37לי כל 6מ 6'. תמן על ול6 שרגע עמן על 6סמ עמה יוסיףל6
 םל6 לכמו תתכו, מנרעו ונ6 ס37ל על מופימו ל6 5ער ושמסגן ו3פ' כי(כיס. 3רכמ על 5'37וכ
 e)nb מלעד שנכי 6מל סתספטיס ו6ל ססקיס DnD Sb שונר נמסלס כי י ת5ומ יורי"נ עליוסיפו
 כל 5מ 5תר ר6ס ונמ' לעסומ. שמכס תלוס שנכי 6סר 7370 על סוםיסו ל6 6ער ופילעסומ'
 )נרפס 607 סנינומי, ול5 עפ"י. מנרע, ול6 מוקיף ל6 גוסם פלוס ם63ומס ר3ומיכו ירטוסינר
 על מוםיסו ל6 מיל תמלי 5ממ נרכס קופיף יחל סל6 לכוכן סעורך לכסן תכין 5עלי' 3'(כשם
 עספע ונספרי תלסון 6תכס 7ו5ממנן. 1D'Dln תל6 לס וילפי 7ת5וס ננוסס מופפמ סו5 סוס ,70גר
 סחי וכר לכסן ענין סכ' ל"ני tSp תעין לרה סיר6יס 03' ככנריו תנו% ויומל 0נר68יכיצרי
 וכן 5ילמ וס' נלול3 עיגיס וס' נמפלין ס"ס כגון מוסיפו ל6 רם"י 7תע8ט ויע ינליו. תוסיףל6
 וכן סנלעי גנם עוגל 5י5מ וני 3לול3 שיניס ונ' 3מפלין סרסיומ דנג' כנריו תסתעומ י מגלעל*

 bS מאל Wb'i1 על ול6 סלולי על ל6 עוסיפין סטין תכין ממס יקמכי ל5ס( )מ' נססי:יע3ו6ל
q'pln6עח מנבע, 7נל ל6ו טייך ולר"מ 7נלולנ ס"ת , מנלע ל6 מ"ל עמס סוממין ם6ין ותכין 
 ולולד SDD'1 תטמ %ן וקין כלותי סיגו סעס0 סגי qb ע1(ס 706 חיסל ו6ס ינג'ז,יעעכ3ין
 על עגת ע8ע לנעריי לילת עסין ול5 לולס געל ול6 כלל מפלין סניי ל5 כ5)ו )י' וסויחיית,
 נס ע3ל מעליו ע"ע S~3D evp תל73 לעסופ, ס3ייו תלוס ותנטל סיוסג כל וכן מגרעי3ל
 ט ים נסה מסל נלא כמקיעם ד3עכיעמ ש"ז( 7' לראם 3מי' רסל'6 ~ע"מ מנרע 37ל ל6ועל

 נסג5על רק נ"מ עסוס נתלל עוף 3סל 63יסור bD'1 לעיל ללרתנ"ם ויע ע'ים. תנלעי גלתסוס
 )סורס קיינ 6ל6 עוסיף נוס 6ין י גורס עסוס 6ל5 מסור סייגו כסנ6תר 6נל , ע0;א מקורמסוק
 תסוס 7עעוע7 נמקיעומ 6ין 7עיומנ, 3מקיעומ י"ס יחכו יכנר 6ף , יעעייי( גתקיעומ סו6ככס
,WSנךפימ ותיוסכ ספעןי לערני כדי רק 6ותס מוקעים 5גו עלוס 7תסוס 5ועריס 6נו סכין כיון 
 bS1 תלועים( 363כי לרה )3סי 6כ" 3ם6גמ סרג 7עמ 5עגס ומוקעין(. י"ס ):לזם עסססוק'
 6ממ עמן כתגן ס5ס 7', תמן כנון לגערי סת5וס ערטל קינו ססגלעק גת015 רק ממ"ע 55סייך
 1S~Db ופקת לגערי 0ע5וס עגטל דסגרעון 0יכי 6נל 0תלוסי ניטל ול6 כסר 7נ7'!ענ7כחל,

 תפילו מגלע, 3ל עסוס b)'S עסס 705 סיקר 5ס ז6"זי 7עעכגין סנלולג ד"ת כגון73יענ7
 זס, ל6ו גי' שייך 7ל6 עלוט לסס כמנוטלן bnSDJ לעריס יופם י עלוס לסג(נתמכוין

 6'ע מגרע, דגל ל5ו מייך ג"כ נסנך 57י , 06 ור5מ' מנרע. 3ל תסוס נו 6ין וכע"ע וכטלסיוסנ ותכם'י
 נטולם עס ס5ין עסס לך 5ין 7ר(6 ע"עי נטול על ילקס תעמסי נו I'bD ל6ו על לוקיןלת"ד
 ל6 יניbS 6 6מרונ ע65 ל5 ל"6( )מונס 67ערי' כעס ועוד סתעכו. ל6 וזס מגיע, 7נל)6ו
 סוכל נמק 7ילת6 קתרין 5מרונ, מורם מטמכמ 7ל6 טיכי כי לימי ס7"5 ססיט6, , כ"תון ול5פריס
 תיכיס ג' 5ל6 כ6ן 5ין 60 , מסמכח סל6 תסוס ורסון פריס לעימי מ"י -lb'k התקלך, 67מיעכי'
 לי pD'n לחסרך, ד6מי סור63 תסוס תניס סיגינו לתימרי לי' לתם oa1 מגרע, 33ל ועונרלפור
 לת"נ פ"נ מגרע, נל תסוס נו 6ין תסוס למס תכוין י63ינו ו6ף 67ורי". מגרע 'פנל ל6יתסוס
'WDDמשיגו סול"ל וטגיסי ליתיס רק מסס6 סטינו לתאיך 67מי b'sn י3סעמל סור63 בסס תסוס 

 bSW 6או לעקרך 6מי ילת5 זו 7חור3' ועוי נלקו, ויענור עיו0 לסס ויכוין יניקת ילעטמיי
 ל6 כעגיוסי ושככי עכאי. ועמס, גקוס יסו"ל חתור מגרע 55 50 לולד, ת5ומ שתגעל 861מ3טנ

 7נל ל6ו על ימקסס עד עעסס, נעועס 46 מוסיף 37ל .ל6ו ע) כלל ללקומ יע 5נ(ס3יכומי,
מנלע



 רדביים6
 טענסו כל s)bt ל* כעו ט3כללומ, 1bS סוי יי(6 עעטסי נו שיין ל16 על לוקין לת"דמטע
 ט3כ%וס לקוכסוי

 טכ~
 , 6סי ליגל עיוחד ל6ו *יכו מוסיף 1bS Ss1 מ"כ סמופ3מי, עם כל

 לסל6א ו6ף נדי(, סנסל 3ל5 עסמטיס ש )ער6"ס גרעון 15  חוספס 06 3" סייך ולט ע"עוכלל
 6% נ6 ל6 מעיקרו DS' מיינו טנכ%ומי ל6ו סף bS מועמס כל S~bn יל6 מק"ט( ע5ו0)נפינוך

 נלקו פפנו"ס( )פי"נ תסכם כסף עת' סו0יף. ד3ל נלא *ינו חס ע"ס. סעווק7םין, מפוליעל
 כ"ח( )ל"מ ד*עלי' וס6 סו6(. 6קס כודע ל6 סלעו כעיקר ס3כללות ל6ו סוי ס7ס על מסכלודל6
 יעקסס סו* ד36א לן, מקסי ל6 זס מוחיףן גל עמוס ילקס נסוכם נסעיגי סיטן עעסס5ל6
 לוקס וענוםל כ6 *נל ע"6( )פקמיס מככללומ 1bib 7לוקין נסוגל לטעתיי אזיל 361יי י סכיממס
 סו5 ילנ5 סעעיס כתם ופילס ססגס ן לסלע3"ס סח5א לסלמי סחסיעי נסרם )עיל JbS"סלם
Sep71 על לוקין 6יןbS ,תקומותי נכעס סכאע גרס וכן רע3"ן. 3ססנמ מס ענו*ר וכן ס3כללוס 
 קוים ינ* סס"ם נכל ופיכו יל6 וי6"ט, תמוס' זו גרפס סכרים סמ"ק כגליון תוסרי"פוסגנון
 סר6"ס נס *עכס סוםיף. דגל 1hSb לקי bS 63תמ טנכללומ, 1blb לוקין ס6ין לרני *מגס*ניי(,
 תס6 סרג ור*יימ SSh'. מלפוי %יך וסיכר עלקומ. מיינ מו0יף ינל 1bib סעונר כ' מנ"רעלוס
D'9DT1 סיים דניס כיון כלל, לסכין וכימי ל5 וריתון'bD עמוס עוכר כך ונין כך נין 6מרוג לו 
 לס3"6, 3סס כס"ט תגרעי 3ל מסוס 3י' 6יח לוי סיט פינים סג' גס יטול ל6 *0 כי מגלעי3ל
 ~טול ל" ופם"כינן arn, לסג5ל תפטר 67י וכיון מגרעי גיל ע3ר כ"כ לני עיכיס ג' יטולו6ס
 טגייו עס 5מ ליטול עלוס סר*נ"7 נסס סס סר6"ם )כת"ס bnSD3 לזכר לו סים כסריס עסיסג'

 3ו 6ין 3עלע6 לזכר כ"6 לסו כטיל עלוס ODS ד65 כיון 6"כ סע5וס( מטמכח ,טל6 וכדילזכלון
 לפי 7)ויוס3, נתקיעות י% טכנר 6חר TWIDb7 כמקיעומ  מועיף 3נל סבין כונו מגרעי 3לתסוס
 13 *ין חכעיגו עמקנס ססו6 7כל לסוכם סס 3מ" רט3"6 כר"ם )16 ממטן לער33 כ7י לקסריגו

 י גלכם 3לי ונקולס bDSD3 לזכר מכוונתו ע5ד מגלע 37ל ל6ו תתנו מנסחלק ובמרי 3"מ(עסוס
1)DDוע"ז רביעי, חין מורס מטמכח סל6 כדי ממסר ס6תרונ מחם ורתון פריס גס לימי פקסס 
 טימכוין לססס6 6עגס כמריס. עיגיס ל לו נסיסיס גס עת"ע לס63 סינוטל לחולנ' ימייטי'עטני
 7לע6 מיימ" ול6 עלוס, לסס כווגס 3ל6 כקוכם כמתיגי 3D'S ת7עמייני ' ננגן סייטי ל6 עלוסלטס
  מועיסו, ל5 מישוסיר פס על טעם נגס גומז הראות. עימכם )נ( מוקיף: 3ל על ויעגוליכוין
 יס על נסוחיך ודפיתס ולגנותס לנרמס טסו6 פעור 3על ע3וומ על  סחסנתס רוייס ימסכי
 עעס 630 ממיתוס מרקו 3זס מגס כך' על ונענטמס ענודמס סיס זס ונ5עמ  עטויססיסל5

 כסס לרם"י נסיק עיין הארץ. בקרב כן לעשות )ה( : )סגל"6( ימ' 5וויו על יומרסונוקיפין
 מסיס כן 3פלמ קטן זקף . מסעעיד זס 3עקל6 סטעעיס 3על ודעם טעס 3טי3 נפלאי מערסס6"מ
 tDQD י דמוק ק5מ סעקר6 3כי6ול כוונמו 6עגס ; סבלן עקרג למפרידו בכיי פסי* לכיוסתסר*וי

 6ין סברן קדוסמ גויל סלפי לנו, לסולומ סו6 3עקר6 ססעכוון טלפכעו, סטעס נגיגס DS''ומל
 י ספלן פלסי עממט ידעו ל6 כי כת"ס ימיי עלומיו SID עקנלי דם נעלי o1Dlb כ"* גסעמקייעיס
 o~lb נטן מחדלי כעו י"ס , וגוי קבס כאסר סברן *מכס btpn ול6 נונלי5מו סזסיר זוולכווגס
 עיומ3י' לסיום תק3למ חיגנם סקלוסס סחרן ככס שעו, ע5י אליו סר"וייס ת*כליס כ"6תקנליס
 כוונם SD1 י יבעו ע75 לו לחוי סייגו תאכל סרטן קולס כחסר *ומס מקים ינל ס' ר5וןעוברי
 "( )מץ* כן ססלניס ועל oa~ ערפיי ויכוככך עטך סו6 ען כון, תסרס כן ותלם ס6לן,3קר3 לעי עותד גנון ות% וקיום נסים לכס סיסים כיי לכס כממי וסת5וס מתורס כין, גס *)ורזו

 פי סגרי* פ" י68( )תטלי ostni איקס כן , ענינו על קיים לסיומ סתמזיקו ופכונו 7370כסים
blk~Dי(סקיס קיום ידי על וסעעס לסייס. נ"נ סו* איקס לעוטת טתספע וסייגו %יקם, ונסים כן 

 1DDDbD9tD); ל6ג7ע *יס )פעסטיגקייט סק7וסס סללן 3קר3 מקועס לכס מסיסוסעמסטיס
 ונעבעו רע ט76ס ל3 י5ר רנ8ו, סכמי כעו וסערמס רק וזכרמס *תר ל6 ועשיתם. ושטרתם)ו(
 עליו Dp~. מנסס ורום סים ל3 סייס לו יעמס טל6 זען וכל ~עריסי ולמ5ומ מול לעניניגסס

 סייס סעי וחין לגו לום על מקוקיס 7נר" *ין נס מעוסק DDbl"' למורסן לנו לסטום)נ6י
 בעולס 737 כל טכעקט יטרי7וסוי ועסקיו ולרכיו י3לכלוסוי מעולס עעגיני ד3ר כל לניסתמם
 כן ל* כמורמו, לעסומ עליו ויקטם ובמעלס עטין ומוכם Tn1S ולכן סמירס, תן סלנ נעיגישול
 גס סזולמו וכעו י ולילם יועם 03 יסנס סו6 , לתורס גויס לנו סטנע כלוער , חסלו סי סמורםעי

 עסולס נפטו עמס כי וחומס, סו6 כן ועגחקיוי עכיכיו על עמטכומיו תרונ לנו יסכר ל6נלילס
 ממס ל6 ססכרמ נענור עראי גירך לק ל3 נומן פיכו וארכיו עסקיו על וגס סגל, עמם3ומפכל

 0760 סירך כמו נצנו, וג5וליס טעוריס סס7נליס לפי עעכו, 'OSDt ל6 ססיין וע0 טוכח*יגו סלועי עס לכן , סמעטיס כל על ועמרותס עמגדל ל3ו כי י מסערך גיולי ל37ריס נעיכיוכמטניס
למעת



ז דרבעם
 מתלימיו ס' 6מ ויענוי סינעסטי עליו יקל ו6ז נססי מפוייס וכרודו טמייו עגיכיס ילכנוכלםפ1ל
 סעירת ע"י 37ל סל כללו סגמוכו; סע15ר עיי לענ71מו מוכנס טכמטו לעי לנ,  וניובגטעחס
 ג"לס, ולניט לעסומ תסערון סעור bb כי ועסיחסי יסערמס חשם cnDW, לכלל "63 3ל3סחורם
 ול6 סעילס, 3ססססקייס

~bb 
 שיקול סזוכל כי יעסה, ול6 סיזכול שפסל כי ועסיתסי וזכלמס

 נסעירמ 6ל5 מקנס וקין מלמטו*, ימדל ל6 יקרו כסימקפגו קולי ס6יטור 7ק7וקי כל ולפחמעלוס
 לסמכיל וחכ)נס ס' ניר6מ שמסנוניו מסיינס סיום כל נלוו, טעורס סתולס סנסיומ נלנ,ממורס
 נפיו סנורים טיסיו עד ותס0טיו חוקיו גלנו ולנלור ימ' ונ7רכיו 3מם7יו ולסמ,:ונן63ת%ו

 טתוך סתקר5 3כל מעילם למון ולכן DD)S~ סמורה 37רי למעתיק 71עת טעם ייb15DS 3בנינתו ולסממני
 סעסייס ו55ל כלסי וכן ימרסו תורס סוער מורמךי ו6ס)וורס כתו ספיומ, 56ל עסיי' I1DSIלמורטי
 5ריכיס וסתלומ 3ל3, ס)נירס 5ריכס סמורס כי , סתלוח כל לעסומ סמוקים, כל 6מ לעמוסכמיג
 לעטות ל6 כיד( וי"ו )לגל" המולס יצרי כל 5מ לעמות כמוג סמורס n1DDS %6 וכס6וערעסייס,
 ועת"ם סמורס. כעלות כנועל יום( )עזרן יעסס וכתורס וכן סת5ומ, מן סחורס 7'גרי כי ילחומס
 מ05ו ועסיתם וסערמס טעס ויסים סינר 6מ סונר וקניו ען ססו6 לעמומ גטעור כי 56ללקטן
 *ת סנוור קמלי חכם. עם 6וים5ינען(: )ס5ררעגד סת5וח Sb n"DD פגיוני וחפן 3ח6וסומיחלו
 וזזיך עלייתי, תסינין וס5ועומ וס)נופמ מסכל DS"' טעס למס סטין 7נריס ססס ס*לס,סמקיס
 סמכליומ טס)נ5ות qb , וסוף סנרים; נסמל ננוקר סדנריס ממרון o)nb וגנוןן מכס עכו רקיסערו
 5נל ונטנע, נסן קודתיס רק סס סמכליומ nbr נכל טמקיסן כתו חיים מלסיס דגרי מססנמורס
 יתכן ל5 כי מכלייס, ע"י ל* סחקיס ע"י סי6 5לסיס קר3מ ועיקר נתעלס, לסס קודעיססחקיס
 שתגו ינ5יייס סיס לולי 5מר סחקיסי ופס מלסיס פית  פלוויס במעמיס ב"י שלסיס %ללסמירב

 כי שעזני, על הדס וזריקת סקרנגומ כענין ססכל ען רמוקיס כלס כי כלל, גודעים סיו ל6י%
 וזריקת 3קינגומ ענוימו וכל 3נגיגו ותמכגמו כליו כל ותנגימ ח3גימו וסיקים ס'~סכן על6כמכל
 סס, סחקיס ען כלס וכ7ותס ועסרס טואלט סכסגיס 3ג7י ס)נמתלמ תעיר 76ו)נס k~.lD ולפר7ווס
 וגכל5ותי ג0יס גרויו כל ולעיכי סעז3ח, על ומלכל ס' תלסגי 06 יל5ס כי זכינו י7יסט עלורק

 3סל3גת עליכס ס' כ13ד כרקס נעין ועין , נתלח)וומ נעמיס נטם 6דעתס על יחי3מס ט5וונס%למת
 6לס, כל נח0יגו כחסר ות"ז מקדט; ולוף סג3ו*ט ספע טנעקדם, סכפל"ומ וש"ל מסגי,מוט
 ומס תסס, גסתלקס סכ3ו*ס 3וולחעסי שנלוי יכולת לסס "ין 6דווחסי עעל כמרחקו טוי כלחקרו
 סגוי וגרון מכס עס רק סע)ניס אערו bS כז*ס ולעס ועעולט; עמסך עס רזויי סגולםלחוך
 סנר6יס tO~no על לקער כלס סתטל"ו ניגנת rb כבמוי סחקיס קייעס ע0 6נל אסייסבול

 ליסר5ל, ס' קר3מ סעי7ס סמקיס קיום ינן סמולךס כי גוולס, וכינס ל3ס חכ)נס סס כילכקילומ,
 קול 6תר כ3ר כי )ניותרומ, 6לס עלוס סמי קול. זולתי )יב( "ליו: קרונים מלסיס לו' 6מלוזס"6
 יבערו ספסל וגעלי קול.  זולתי סמינר. לל)נדגו 63 ומס , רו*יס 6יככס ומנוגס סו)נעיס 5חס37ריס
 סקולומ *ח רו*יס סעס וכל על לע"ס *על ס3רימ ונעל סעגין, למזק כפול סו6 קול זולמיכי

 6ומ 3עיגיסס ריו ככס *נכי עלת סטעעו כעו כי יו3גוי וס37ריס סגסתע, 5מ ל,איס נ'(י)סעומ
 1*ומ כי ו*ומ6'

 ג~
 ניול קול סל סיו וס*ותיות , עעט "לס 5ומיומ לולומ ס"ויל למוך יו"7 1*ומ

 ~Ob1 וכן 'Sb1D, כל לעיני )נ75 עד ותנוח5מ זך 63ור וכאיריס קיניי סל על 5סר ג5וילעוע7יס
 כל וכן Db~, 6ומיומ ג' וכן 5לסיך, 5ומיומ ס' וכן 3"ס, 5ומיומ.סויי 7' 5גכי גיליו 5מלג"כ
 עסרמ כל מוס עד 53ויר לעיגיסס ג"כ גריס סיס ל5זגיסס סגסונע דגול כדי חוך ודגורי37ול

 סוס כלוזיר קול, מעונם זולתי רו6יס 5יגכס תתונס כ5ןי וסירוסו ; ימרו 3תכ7רם3"י וכ"ג: ,ס37רומ
 "לקים 3וי5על גנר6מימ (D~WD1 סקול )וסומ טסות מקים *ומיום תמעוגמ חון ר"ימס ל*תעונס
 עימל וסנדלו 37ול למון ונסעעומ כי נ"ל 6כל, לגלמי לוימיך 5ער וכת"ס לעסומ, bSD סתלווסעלוס נקל* סלטו גס כי כעלום, עסרמ קל75 7ל6 0* הדברים. עושרת )יג( : פוסר( 3ר,ול ימרוו3פ'

 סוגת דנם ~ODk כי וכשגיון( )נפי"7 סרע3"ס *תר ודועיסס, וסגדם המירס כגון לו ס7ויממסלסוגומ
 סדגוריס פיני כל כולל ג3וט כלל סס סו5 לכן נגסס, סנרסס ססו6 עסענין נלסון קעלי5סעל

 גכנסיס נלס כי ו7ווניסס, 5ווייס 5ו טימוס 06 סנ7ומ 06 כאירוס ob סיסים, 6וסן 611יזססרכים
 l'Sb ס' וי7נר עמס 5ל ויקרין 3סער5 ס6עלו רחומינו יעח גל*ס וזס עעיגיו, וימס 37ורנכלל
 זכר נכ0ו3 סטין *ף בגס חגס. לסון קרי5ס קד)נס לוויים ולכל 5עירומ ולכל לנרות טלכלוגלעד
 5ליוי וידבר 7כמינ כיון 5ענס ~ווייס? 5)נירומ גס לרנומ לסס ועניין 7נור, רק ולווי*עילס
 וימו 16 מליו וימעל 6ס"כ סיס 1Yb כי , נעמעע ו5ווייס *עירום qb1 סדרור עיני כו! סכליכולל
1'Sb3")נת bS טוויי רק *עירס רק סיס qb נתסתעו סיס ל* סע5ומ עטרם *ומן קר6 5לו כהן 
 דבורים עטל טסן 63 לסורומ 37רומי טקר6ן עכסיו לצדן, n11W?D m7n1DD ע5ומ עמרכש%

כלליים



 ררבתים7
 שתעסי כל כ% ומס מלטיס, וסליי מרסיס כעס כוללים ס7גרות סעסלמ סיעת ססו6 געוכללעס,
 3סרש מ60 נכי נעשפ יומל וכענו6ר עמסטיס D~p לס"י כעגם נסן, (DISIS שוס יארישג.וגל
suפסני6ס 6עשס )יס"י(י סנעשפ מולס צוה. ושותי )יד( : ס7נרש עסרס כקרשו ולוס סלוסומי 

 וי(רעל'ן( סל6נייע )כע"ם ס7נליס עעסרמ חון נמולס ר(כחוכות סע5וס ס6ל על סו6 סכמוכעססע
 0% ל6 ו0מנף' סע5הם ס5ל כי לגג7ס,  עוע7ת חיגי, יזר עעע7 על מעורס ססי6 געת עלתע"ע
 עעע7 6חל נסר סעעי יום נ6לנעיס לק דיגיי סר עעע7 על סעוכ' ס0י6 נעם לעמס6ותס
 3עס פשעלו 70כרס עמלת כל לו ספ" סנע"פ. סחורם על 5וס ולותי סירס"י לכן קיג*יסל
 ספירופ עעסעעות 5וס נלסון ויס )ל6"סז נסס סגכל~ס סע5ומ כל ו6ת ופלטותיסן כללותיסןס0י6

 עקרם סתקסלות תשחיתי. פן )מז( : ונססטיס( (D~D וסע5וס נמורס לך 3ו6תנס כע"םוסני6וכ
 טרשן ולעל , יגל לעמרסיס נו כע65 ל6 קסם, תעוגם כל כ6יתס ל6 כי למכיו ס6על עס עםא

 עד פ6מפל' עס נכל ססו6 סככני סעעע7 זכרון לסס*יר ית', סו6 פר5ס סיום סעסבפילוסו
 פוס ולנלוזי לס7פ ל5ס ל6 זס כל OD כנר6יסי וקולות ולפי7יס וערפל ענן פסך ונלדסחיכם
 יוסל מחוקם סכל*ס ססיככ לסי יותלי סעעוו7 זכרון סיפ6ל כדי סר6וי ען פסיס ולעפשי0עהסי
 נפניל נענע 1ל6 סגפעות על עורס סטות 6עפ"י כגר6 קול סחי7ס וכעו סגסעעי סיגר ען73עיון

 פן עזם כעכע 36ל , יומל ס0ו6 סעעע7 בלגנם סיתחקס כדי נכללת סמוכיי מ7ס ל6 לעס יא
 כדי העימס, 6פר ססי6 י(מעונס כ7עומ SPD לעסות לכמסכם עונם לעסות סחפנו כיטסמיסון'
 שוכי( יעג7ו 6מליכס יקועו 6מל סבגיכס עזם ויעסך כניכס' ולגני לבכיסס ס37ל וכלוןלסם6יר
 סיומל סתועלמ מא סס6וכ לפי ל50יל אעלו ט'(, עגלם זולגותינו )לס"י לסם לסליל*. אושר )ים( זו: אסרס מקונוס נכעס זו נפ' וכסל מסזסיל וזמו לספ"י, נסעות יתלו 16סיקים,

 083 סיס כי ססעיס, עכוכני סנ6ומ מתועליות ס6ל כל על טוכתס וג6עמ לכל, וננלסעפולקס

חלק
~D1h 

 s3p1 ועיירי( עייכס נכל סיוטנ ומעיל ' ססעיס עסערי כסות לקגל וע7יגס עדיני( לכל
 ולעסוז זס 5ב6 טמע לקנל כס זס לעחוז כסן כי ססי6, עריכי( חלק סמן סכמומ (D'Dinb ולע19נ
 יט 3חל ויס (qp תשי6 ים , יזוקו ל,סנ ענףס ו6חרמ גמופח ישגו סעסלרל 6י%ת יפ , כך6מכ
 עלת גלקסית. עעסס סכינו ע6ז ית' עעגו ועוגגלות עקוילומ שלם ומכחות עופלתי ויסנ7יל
 על טעם  כנוסן ותעלעל כיסנו. 6מ ס3*סתס 6סר כפו )ווייל( יען כטעם כ6ן סור6מו6סר

 נמלקים כחוס ססעיס %נ6 נותן ימ' ססו6 סמל06 כלועל וגו' 6ותס ס' מלק יען לססו0פתמוית
 ותעעו י כנוי לסס ולמלוק 6ותס לענוג נפוייס ססס ומחסונ כעולס, כקלס ג7וליס עסעסיסל0יומ
n~wbמתל06 לפי נסכל, עכ6ימ על ורטית, *על לכן עלך סל כנסו סו6 ז0 כי לסגיו, סעוע7יסעפעפיו בכנוי לעס פסעלך כמו ועגיל, הכגד פסוס עי 6ת ולפגי לגדל ית' רקונו סו6 זס כי 
 עכלך ג7מ תי(יס סכלך על6ימ מעשי כנפעל, ונדחס ומער ס6לס. ס3רו6יס רועעות חכלךנעין
 רחבית כתב ספסט וע"י ספקל. לדלךס6עמ

~Db 
 לעמס' סעעיס לכל 5ותס ספיח 6סר חלק

 סע6ורומ גסן לליס וכ"כ ל*לסיס. לכס יטיס וסוך גמלם לעס לקם 6תכס S)b ניגס חוספ מיגוכי
 וגנוסיס ידוע ומר ועול כוכב ים סעעיס לכל לענ"1 1141 מומס, יעניו ישו ob לחלקםוסעזלות
 הלסיס לטס יעפו זס ונעגול יון עלכומ וסל מלק מלכי טל נ7כי6ל כג6ער 11tSD על6כיעליר(ס
 מלק 687 סכתג רסני 7עמ ג"כ וזס וכוי. סל עליכם מקיעו ל6 ס' חלק והמס ויעניוסעטם
 יגכיו ויקה lnus~ סנליסן נ7נרי סמליקן blb המריסן עלטעומ ID1W ל6 ל6לסות לססהומס
 6ער ממלם י סססט דיך עס 37ליסס כלל 6עגס ן כ"ס( 7' יסעע6ל ל' )פ' ססלעו7 ינלימס
 ID~D ל6 סוחיף לכן ל6לסומי פימזיקוס %וי פסוס לטעות כנוס וסלע ל6לסוסי לסס 6חהסמלק

 יעניש 151 06 סרסומ לסס מכיחן , 5סליססעל9עחם
 )ער6'"

 חלק למון ולס"ז לנ"מ(י וכע"ס
 קל6 6ער עיל* 6ענס לחלקס. אומס נסן סס ספילס'" כ"ס( כ"ט )נקביס לסס חלק ל6כעו
 חלקלקות, לסון מניס כווגס גס לסולחם נ6 6חםס סלק לסון כ"6 למלעיס לידס 6ותס נתן6סר

 נסלעוי( 07תס )כבעוג67 עעסומ כסס סיס 31DDS לטעות עקום גסס נוסן 7למעעיס נוס,וסווכוון
 עעפל0 לו גוחן ססקנ'" י"ג( )ל5ס סקר נגנית גיסר6ל גס נוסג 6101 לססן נקיון 7רךוסול
DIDnIי(כ6 כן כעו נ6עוכתס, כן ש'י יסקלו 06 ימשיל 6ת 03 לנצ"מ וטוסת 6ות op)Sw 
 60לסיס אסי 6ת יסכמו ול5 לנד ססיסוף ג6עוכס יעע7ו 6לס נכל oh מומס לכיבוסנ37ליס
 ל6לסומ אומט לסמזיק ויקורו סעליון ססס 6ת יסכתו כן עיי ו6ס 6מס, סכלם מגס ס76וגיס,וציון

 ע%ויס גח כני פ6ין סעקר6 .עבו6ל סרס ספילוטש לכל- מנס ולענסס. להלטש י,עפפ9 6זעעפי
bDנע ו3פתימ מש  סנסורין  עמוס' סס 37ריו ועקור קרו, ק" או"ם לע"מ וכע"פ סמשףי 

 0גש רנ 9' שקם עעע 7גתמו' וסוט עעגי, וטללים  רוהט סשיסוט  גרורי זס נעניןוכציתי

 סש תגיס פועל *0 *3ל עא, לעעל0 זס גס6וננל ספיסוף על עוזסכ ס5שי *ן טל י(ע"1דגרי
וסו



ח ירברים
 כית כזס, טימוף על 5%ווס נ"כ ס*ין ניפ6 תיתי דווסיכי t1'SD וססינ , 6לילים עי:תמ 3כ5זסו

 %ן 1Dbi סגותן כל כ6קל Sbltti וד*י ו60 , 3זם כימריל סס סרי ~otsls ע3וימ עלט%וז0רים
 DDb1"' ערוסי 5%נ*י 6י לעיוי סל6 6ליליס 3ענודמ ס5ווי עיקר ס"כ נר3%"ס כענו*ל עזס נדוליס ל*על ו*מי' *לילים  ייורי גוסי' "שו ועוי %דידן 6יגסו ועי'ם 6ליטס יממלל 16 %%סלס ק5מססליס

 וכמ"6 6נוס, 7ול סענדו ע"ד k~sDW 35*י מל 0גנר* עו3י blk~1 6לקיס 610 סס' יוים:ססעוני
 לסס וחלק 3וורוס וגתגס וגלגליסס סכונני' 673 ו60ל סוייל ס*%רו *גום יול סל נטעוסןכמנ
 סרי YD. , 6ליליס ענוימ עיקר וזסו 610 טגייל עי לגדל ס6ל ל5ון וזסו לסנח ישס ר6ויי'כנוי
 5רקו ולדעמי *מרמ. כווגס sb סמום' 7עמ 3ני6ור ע"ס נמעונס, עכ"7 סע"מ. SD3 יעתכתנטל
 ם*יכס גפלס לעס 6ומס ולקמ ~tlbSDX לסס ועסס )נע5ריס סס"י ס0ו5י6ס ליטר6ל כי 0ע"מייגרי
 *נל 0סימוף, ע3ודמ qb כלל לזולתו לע3וד סל6 ימ' סו" גזר עליסס י %רוס 635י  תממעחצדי'
 י 0כל על ויכלמו ס*ל נע5י*ות סס עו7יס 6ס ערוס, 635י עעסלת מחת סעוע7יס עעיטלס*ר
 מפת כסוף ססו6 סג65% סגס וונודיט וכ7ופ0 %עלס לסלי זולתו לגע65 גס עו3ייס זס כלועס
 )נרטאו ע5עס 6מ לסו5י6 יעמס ט6ין כיון עליסס ל6סרס סכלע0 ססכל 3עספע 5ין י עליוןיי
 לפניו* 0עסעסיס 6מ ולפ"ר לסגמ עליון 6ל סל כ3ו7ו טזסו מדוניס רק 3"סן ס6ויוגיס 6יוןסל

 עיקל סיס ווס תע"6( )לפ"6 כלע3'ט כי וע"ז 6גוט, 7ול ענו7ת סימס זס 3דלך ססיתוףיוענוימ
m13D)סיס 0לזס ססימוף ע3ו7ת כלומר ע"5( עיקר וז0ו סג"ל נמסו' ס0עתיק כונו )ל6 6ליליג 
 0לענ"ס וכע"ם י% 0סט  ל4ייט ע5עס 5ליליס ענו7מ סיעיס נל31 5עח' סעעגו וססולססיק71
 לטעות סגול%מ ס3ס ל0ס סיס כטיתוף סענוימ וכויי 0גכ73 ססס גסמכח סי%יס ם6רכווכיון
 ל0ס סגלס תנל טועיס 0עולס סכל ייע ס36רכס סס סרינ3"ס כ' ז1 ולכווגס 00"י. נסכפ'ת~יליס
 לו  גודע כך סהוטעסי 3דרך סולכיס סס ס73ורו 60ליליס טעו3די לו סגודע כעו כלו%לסטעות
 לטעות סגולעמ ק3ס לק ס6יגו 5גוס סנ7ול סם,תוף ענוימ וסא זס, טעות ל0ס סגלססם3ס
 מס5 מן טלפנינו 3עקכ* ס5ווי 53 וע"ז 0סימוףי ע3ודמ  oa 6סול 0כל ליסר6ל ונ*%מגעורס.
 'מר734ילס סמור0 3לסון וייתנוגן סעוניס. לכל *ומס מלק 6סר ססעמ, 5ת ול6ימ 0סעיע':עינין
 ספליס 3רו6ים מנכימ ס0ס ו0מעליס ס3פקיליס י 0טימוף ענודת ו3ין ע5עס 5ליליס ע3ו7תנין

 טעיסי עס 003 לממף סייך hS כ5לס ססליס נרו6יס גענודת כי מסמימוןי פן לטון 3ס6ונלס
 סעס%סים עליוגיס נלו*יס ססס ססעיס 5נ*י נע3ו57 6ענס 0געורס, טסעחחס 'b'c כוווענודס
 600 מן סממיל רק 0סמתס, לסון נסס 0וכיר ל6 טעיס, סס ממוף נ0ס לס"ך נ%רוס.,לפניו
 כללס bS )לכן ע5עס. ל6ליליס סגירננת פנס )נסוס נש סים 0סמוף ענודת זטו כי סס%יעישיעעיך
 סעמליס 0נרו6יס מגגימ ור*ימס מסמימון סן ק5ר0 נלמון לוער 6מי נלטון ):ענודומ טמי0תורס
 סטיחוף  עכוים עליסס ל6כוור )נגלן ל3"ג S~b י 5סור סכל וליטכ6ל וגו'( סירמ ו6ת 0ס%ט 6מ6ו
 3ייס ססרמומ לעינו סעוניס לכל יומס מלק 6סר ע5עו זס %ונקר6 ו5יר3ס 0גזכרמ. כווגסעל

 3"כ סעוזסריס 607 ע7מזיכן לזס סעוכיס וק5מ סג"ל. סונסרמיס ג7ולי וכפירום c~r. ע'7לענו7
 עלוס 3"נ דעגס ו6עכמן 3קיגי כו"ע ע3ודמ ונד6יחגי סוי תורס )נמן ל,מר qb כו"ונ עגודמעל
 כו'ע ע3ו7מ על 3"נ 7*יעגום סמס ופילס"י י..  ו"י 3סנ0דלין כ67)נר" ג*ונלס, ולזס לזסס'ע
qhל6מר tfrn 610 3ח( )דנריס עיכתי" bS 65%סמוענוח ונגלל וגו' 3*ט ונמו 3כו )נע3יל 3ך י 

 עאכ. קיי%ו, לסו וכ7קייעסו )נ3"ג ל0גך טקליגסו ל6 ליטר6ל מורס ק3"ס יסי3 כי ס"ע וגו'ס5לס
 נענתת  רייי44י  גילתס 1)6 עתם 5)יל ססו6 סעולך נענו7מ רק 67יעגטו רח%ג6 גלי %יל6סגס
 353" 7ילן קר6 03 דעטמעי 3גווג6סימוף

 *חל ד6זסלו לוער לנו 6ין ימיי לכ3ו7ו ססס סמעיס
 גמסו'  ו4 3עגין עו7 ול6ימי עלס. 5וסרו ול6 גלי bS גלי דל6 ועס קרי 3סו 7גלי 0% רק%'מ
 ג"כ ט5ין חכעיט כעס 3פי עורנל  וס ס7גר qb טש קע"ח( קי'  חיו"7 יט1ייוי  לימירטט7ע
 ם6ין ועוכח וילוםלעי ננלי מלעו7יס נסני  ו1 37ל 65%מי ול6 יגעמי 6גי טסימוף עלע5וויס
 עליו, עוזסל 3"ג SD'1 כסרג סימר6ל 7כל 7(hSS סרי עליסן, )נוזסר נ"כ עליסן עמ;ימין יסכ6לסל סנ"י כל 3ע"6 3' ג"ו נסכ0ילין סי6 )נפורסת נריימ6 7ס6 ל6"י יסר6ל 3ין 6ליליס 3עו73חילוק
 נתוכו סר*ו %עומ עפ"י סיס ססיתוף על )נוזסר 3"ג ס6ין לוונר זס 737 ;זגממסט 7ונסוכר5ס
 סי5*ס כסנג6 סס 6לס 37ליו 3עחכ"ת ולופתי לסנלתו. סמופי 7עמ מסקנ ע"ם bnD 7"ש 3'3כורומ
 ר*ם 7נלי גנגו סעליו סג"ל 'SbtnD ר' 3פ' ר3וחיגו ע6ער ע%נו נעלס זו ס3רגע ססליט"פלסני

 ס~רך ול6 סמימוף. על עוזסי 3"ג ס5ין דילן b~p גפירום 0ג"ל סעפרסיס וס6ר רס"יססרטגיס

 לעגין 77וק6 לסנרמס סמופ' 7עמ 1300 סג"ל ג"3 ו3חסו' 5"5 טנמעו' 7מס ודע נחור0.סכמונ %3קר* סיעכ 63ל עסורס פס730ל סו6 ר3 3י קלי 7זיל זס, מילוק לסזכיר 3קג0ירין סססתלעוי
 סוניוח7יס דגריס לעכור סזס נזען סרע"6 טסמיר עעס גקתר סו5 י סםימוף על עווסריס *יגססנועס

ל6ליליס



 דדברים8
o)slbb~קכ"6 סל 3יף7 סם"ך כע"ס סטימוף על יחסריס ס5ינס לפי ~rPn ועי" הל'פ. נסס 
 על 6"6 לך יסים ל6 ימלו ס' סזסנ לניר 03' ועוקמי סקי'". נ"י ש"ס ס" יו"ר ענ7יסערי
 לס' כלתי תדכמינ לס עיימי ק'נ 7נעכס7רין ומיחס סמוף. ל6קוכ סקע"ג וכחנו 3עכילח6סכי,
 מ64 מילמל 7סך יל6ס יפנס ססמוף. על תוזסריס 6ין מנ"נ לייוק' לך כמ3 יכפן ו6סםללנרו,

 נוס סתיונל כל כי לנקר עסג1לך וקין לסייר. 16 ל*לוסומ 5חחס מלק 06 לילן יקר*3פילוס6
 ס6ועומ כן ס6ין עם וכ7ועס, מעולס ננלי6מ עכעיסיס פיגש מסיו סקדפוגיס ס6ועומ עלסו6

 מכור )כ( : נסלותס ולסמפלל נטונמס לירוס *גטנו סמייניס ג5כלומיסס מוקיס ס*נחכוסנזתנעו
 ית' עענו מתכוון סטתני סמכלימ סיס זס כי )לס"י( סזסנ 6מ נו טעזקק, כלי סו6 כורהברזל.
 עתו ספוסעל nbSD לניי טמור זסנ ThD'1 טסיג" סימפרדו ככור כזסכ %רמס נתלריס,לסענ7ס
 טונוס לס0 וסספיע ימר6ל *מ סרנם %ו כי מתורס, לקנלמ נגמרו סכס6רי' ורק ר(מסךיניעי
 ססיו עכיכי' כל עליסס ס6ומרמ סז*מ ממורס עליסס "גל עמ%י' סיו ל* סיענוי, גלמינודלומ
 עד וכזוקקו כפסרו זו ולקנס קטם עלכומ SID ממס לסעניס ס' n5DW סימם לכן נססירגילי'
 לסקר וכמסל לעמומי סל6 מוסיף לם"י צוך. אשר )כג( כססם: ערלון סמורס לקנל ליווייסטסיו
 לכס ועמימס ותהתל עליוי תלווס 6תף4 5מר סנרים 6מ סכום לנ4 ויפעו , גריס SD לוך5מל
SPD6יון לעסומס מגלטוינו ס:ליניס ולילם תעוגם על לסורומ סנ6 וסייעתי עוקגר. כערער סו% , 

 אכלה. אש )כד( כפמוטו: ליך 5סר ונזם סו%ווס, כתקוס bSD 5מר נעקום עלעסותס כ6ןויאסיל
 תיתכי' מרגעו וינ"ע ותונעם סעפרעיס, כ"כ כ6פ, תסרוף קהותו ע"S~b 5 כי אוכלס, כ5םל"ל
 מלכיס געגעייס סו6 סכם *מיזת מעיקר כעו סר"ל וי"ע ססגסווס, 5ת סרמיקו bS1b,6יס6

 לעלס ויחליפס לסומיי(ס יכלם הומס נ*חיזמו וסקס תרוומיס סלמס )ססירום( SSn ולסרוסטמיס
 כן כסו סזךן נבויל סתמעלס דק קטור תסס ויעמס octSSn ימוך תסרס מים יערור כי6סר,
 ממלימס סריית ס*לסימ וסבם וגסעיומיססי מ6וומיר(ס ספכ4ס ג6גמש סי6 כ6לסימ סטכיגס6מיזמ
 תקרץ סמקסרומ עינריסס סמנ6ר ל6 העכס י קיומניס 3מס תשמי כך רומכיי 6סר לעלסוימלופו

 לסוייעכו זס סקרי נכווכמ לדעתי יסכן לכן ק%, Sh הלממריו עס ועם מלמכיו עס עסזס
 ס*לסיימ טסטמעס ייעכו כי לס7נקס, ומפן 6יס 3נגי רולס ימנרך מעליון כי ע"6, עגיעסכו3מ

 לקנן עלתו סריס יכין ל6 ו6ס לקנלס, ייועס וסכגס ייועס נע7רגס נסיומו סתקנל עלמוספע
 מנו*ומיו סי%ימו עמל דרך על 5ים על נגור סקס עעלונו, סטינ סעונע סו6 מגס ססו6סססע
 ל6 *רקס מגל פני על עתו תטרם ס' ייטיל qb 06 , יזרע ול6 ימרוס bS וסו6 זו3סכס
 עלתו סכין מל* ססו6 סטונ תעלתו תונע וסוס זרע, ול6 מרס סל* שרי מנו6ומיוסללמגי(
 פעמיו פכסרון ייועס נעדרגס שיומו רק SD'1 נגזר היכו תם טוב ט76ס על כמנגזר כילקנל,
 16 למרע ניים *ין כי ולעזלוסי לכוכניס סענויר4 כתגעס ולזם , פלט( ע"ד געקריס)עיין
 %ד מן ימ' תענו ספגיעומ ססמפפומ olnb לנוגסי עלי ל5 טנפם מיגור תס לסי רקלסיטיזן
 כלמי *ו לכך ראוי ספקנל סיסים סן מגס, מקי ולעסומ וסמוכו, יגר לעסומ נייו סיםרלוגוי
 ס' מקד ססלגמ עגויל וסוף *פיו, וסספלס ענו7ס ע"י ססספעס לקנלמ עלתו מיכין רק ,להוי
 ופנל לקנל, עוגגיס כסיומס סוכו גס לסטפיע ימ' כפיו ילורי לסיומם 5ותס אחסנתו גרוייועל
 6ם רססי רספיס חי"מ( )סס"ם סק7ס נסיר nb1? לעונייוי ס' חסנת תתיל נ7"ע סתסורריינל
 סניכו וגכורסס ס*סנס מוקף סתסיל מנס וגוי, סימנס 6מ לכגום יוכלו ל6 רניס עיס יםסלס3מ
 כי כין. 5תר (ו ס*סנס ופיס לנטלם, 7נר סוס נכס סיין D'b נלי מכוער ל6ט לעונייוימ'
 ~tDbL קנלס 5ל 130 טענעימ מכנס כפום למי סו* כדגר ס*וכלת מסיס 5תר אוכלס. 6םס"6

 סטין 73731 מסרס, חים קל עמיחזמ סעלסנת נו 5ם מלקי סרנס טנעו נכמ 5מר ס7נרכי
 עו3ייו Sb ימי חוסנתו ככס תסרסי כ"כ nrDbnn 13 ססלס3מ 5ין ס*מ מלקי עעט רק טבעו3כח

 ענחיגס ומנס סטו3סי ק3למ 5ל גפסומס ססכיגו תס כמי סו* מגחול ותמסיי פטונולססמיעס
 טעם למס וסוייף זס; DSD(( 3תקר5 כליו ססזסיר לזולם ל5 ימ' Sb'1 6ל5 רצויי סענו7ס 6יןזו

 כמ געל ליל Sb סו6 נלועל קנא אל עז"* וצרן מגייס קוכם ימ' לסיותו ע"י לתכיעמוסנס
 *עכס כל, ונור* קונס ר"ל קג6 וסו* ספטסיעיס, סכוכ3יס  כמום למגומ נידו וסיכולםוגנולס
 כל על מגיוס 5ל ל:כומ לך טוב ולזס ס*עסי, כח נפל תענו רק תעלתן אינס סכוככיסכחוס

 ומקימי ס37רומ(; 3עסרמ נימרו סיענ וננוקר קג* יל )וענין ממחמיו תס על 1ל6סגנוסיס
 סל סעו סזכיל לעס 6לו( ויקלט )יכר ס' 6לכיי 5ל ג'( (otScn טוב סומר 3ע7רסלרכומיכו
 כי יוער סו* וכן וכוי עולעו 6מ סקנ"ס נר6 סללו סעומ טנסלסס ללת7ך פעעיס מלטססקנסס
 ברייס ענין T~b1 סעיס קוכס פענין קנ6 ונלמ ספירתו ע3ו6ר יעו"סי וגר קג5 5ל ס"5סככי
 נקג% ונסומם tInlSe 5מ נוקג* )ננסי סענו5ר ולפי ס'(י 5מ D'b נקניתי נל*סימ)עע"ס

5מ



ם רצברים
Db,נלסון קג6מ. b)p 6לסלטו יפ יע~פ, ומפולמי פינ עכל סכקף 5מ ור(עזקק יתחרף נקלעי טו 
 ליס *יכסס עם וכי %וסם, מלוס 6פרמ כל 3ססוק רחומינו 73רך סענו6ל לפי , זס נדלך %ןנס

 נין ליס 6יכסמ עס עזיקו 16 פועילו 6תס כלוס ועוכל טמר 6ו ו5וכל נסעם מומט 3יןלסקלם
 )נכי רפיתן כע"ס מסירוסו , סנריומ 6מ ~רף bSb סמ5וס נמכו bS 60 טע6ומ 16 טסורומ*וכל
 *גל ענוגות, וע7ומ מלעות עסענוס חיגי נל6 ועזוקקוס 5רוסומ סנליומ סיסיו ישקן( 3םלוסמ%
 עקנליס 05 לסקניס לי' 6יכמח ע5י וס וגדרך יעו"ס. ס*עמ. תסכילי מכעיס מכפם נקייימיו
 D"D5DbS ועו73יס מרמותו 6"ע ע%י6יס 5ו *וסו, ועוגדיס ועעסלמו עלכותו SID עליסס 075גגי

 bib כמנס ל5 %ער ע"ז וגס לו, מעמס ונס מסעיך ר3ו ו6ס נו SuDn ונס חט6מ 06כענין
 ועכיכי סכפם נקיי יכיו פנל י  סדעס מנוסי סיגי גלמי ועזוקקוס 5רוסוס סיסיו סגריוס 6מלגרף
 טסוריס סתסיו 5תכס ולזקק q~5S רולס טסוb~D 4, 5זסרמ 6מר כ6ן סימר קנ6 וזמוס*עמ,
 bV נסס מעונן יסיט k~Sb r'"DS1 06, לכעו סעונייס 6לו גסס סננסמנסיס נסס7ומ דעומונכל
 זקיקס לידי מעני* מא סקס כי *וכלס, 6ם מ5ל עליו טקיס עס יאק ומזקוקי אילוףענין

 סעיקל נר6 פלס נני6ור נל*סימ נמפלס סכמנגו נמס נחיכמו עין 6ת סקול* יסים ו6ס%רימס.
 ילשון יאכלון לא )כח( קג6: נעלת סעמומף וספירוף סנרי6ס עבין ג"כ ינין סנלירסעונכו
 יסור 7ועיסס ולכל נסס ים כי סעפרסיס, סיממנו כעו כקסמות k~ib נונ"ן *ין ירימו,ן.יסעעון
 לל3ומ נקנס לסיען עללי נלסון סגו"ן סנ3חרס - יחלי וסו* מרס"פ, כר"ם י(לסון ג7רכיגאול

 כל כי נם3כ, ננכל געסס נקרש כעו סנסעל, לסולקת ג'י גי( גסמעס לכן ידעתן, עטימןטרחות,
 גדול ומן טייס לוע נו טיס 73נר מן מנקנס, כגוי סעיד לו ייוסף ע5מליס פעולם סעקנלד3ר
 ספעולס סעקנל ו6ל זכר למון י1(פועל Sb יתימם וכפעל פועל מס סיס כיוו סייס, לוט 13ס6ין
 כפעל ססו6 3עס סכקנס ענין לעלעו DPS מנוס* משוסו כלוזיר סגמעלי סול6מ וסוס נקנסלסון
 נלסון מעגו ל7נר סמ6ר על סיפול , וסעמו*ר טמואו 56ל נ"כ מייך נעלצו מעגין וזס יעזולתו
 גו'ן ענין וסול נקנסי סלמון נו לדגר יפול עענו ועמסעל סמו6ל עקנל ססו6 עס ועל יזכר

 ויללי( סת5ל, גוצ'י סכוכי"ן 5לס סכל , וכלועס סגתון זכלוןי , שחלון לאסון חיגות נקוףסרגלית
 b1Dn ר"ל ו6סרון רשמון סכסי6ונר ן עעכו וכפעל סלוכי עד3ל עתו6ל סגוס6 סתותו לועל3סס

 כסוף לפעעיס סנחלומ סגוגל'ן 6לו כן גס נע5עו ור(ן6 עי(ס' ונמעל ו6מליומ נל6סיומממושר
 לשכול ותכוצי( תושר נסס סבין ילימון ל6 י6כלון ל6 ור"ל , סמובר גו"ן עעין סס כי 'ממעליס
 לבלס: וכ7ועס מלעיון מ735ון יסלכון יעיסון ול6 יייסס כינו סמ6רי על מ7ין ועזתולטייסי
 נפויס ובזרוע רמס, 3י7 יסלסל סי65ו מזקס ניי סי' סר36"ע נפויה. ובזרוע חזקה וביד)לד(
 ל%מ on~b למניס סוכרמו סעכומ מע"י ' נע"כ מזקס 3י7 פי' וסנאט וענן, Db נעעו7כטעם
 ניד יתפיס נג"י סוסי סיום נעלס כע"מ נורמיס כעו bS1 כל לעיכי נ5מגלי' סו5 גטויסונזרוע
 מזקס, ניד גג7 סו6 עולכס עוטומ קועעיות, המכס ופוליך עולכם עוטומ והסנור *ער ועכסרעם,

 וסעומתיס סתומות כל יל5ס לעיניכם. באותות כטויס: גזרוע כגד סו* tlanhJ' ססונ.קועמיומ
 כי גטויס ולזלוע חזקי ליי הריך סיס ל6 ימ' למכיו כי לגד לעיכיסס כמלעיס 7נריס תיוכולס
 מפך נמייסון, נגיסון 6"מ אחריו. בזרעו )לן( )ונ"": גמסניס סיו יתמו משסם כולס עין3סרף
 י יעקב סל זרעו וסוף גלנ7 עמס 6ח7 סל נזרעו וינמר ~p"D שונר ויפס י ליריד מלניס6ת

 י 5ויפזיכט( זייכע )6וכטער 3ססגסמו כלוער בפניו. ויוציאך : נמרוי 7יעקכ נ3כוי ושמרעיוכתיב"מ
 י 3עיתלי' כסגיו מרכס ו5וכקלק פכיו. ס' י5ל כעו סססגמס על יולס מניס כי , סעיד עליךסססגימ
 7עט ספך , עליסס ימ'. סמגחמו לענין מעליון מעולס Sb טלזס סתממון עולס ליססוומ כשןלסורומ סג* כ"ל ל"מ( )פי כפעיל על173 עלס כ6ן סומיף ע7ל* עור. אין )לס( מעלס: מרגוכו זסושין

 *ין מממל ס,ס מעולס נרומי על *עכס כנו7ו1 סמעיס על ולק ס' רם כי ס5ועכתסעסונסת
 רק עמכסג וסיגו סספל עעולס סעגממו ימ' סו6 ססקיר זו מקנס סיטם3ו עי לסנוגיס ית'כנודו
 סו6 3"ס סוים כנועל ס6לסיט סו* ס' עז"6 , כר5וגס יכסיגוסו וכעס וסעזלומ סגלגלקםעכחומ
 3עלכו, סס טסליס נעעלומס וסכם5יס סלעים ססעיס גס כי ו63לן, 3סעיס סעמגינונענעו
 קוףי 5ין ולססגחמו סוף 6ין ג"כ לעגומכומו כן סוף 6ין עדומיו וכל קוף 6ין ייו' סו5וכשסר
 ג'ל ס"5 קרום )הום  ק7ומ סנני6 וכוו5)נר כרו5יוי ונכל עולעומ 3כל ו7גוקס 75וקס סי5כי

 ואולם מכלים לנלי כפל5ס עעלס עסס וערועס געלת  סעולעומ ינכל ועונ7ל DQDIW ית'עמעומי
 מונית ססגמתו עלונו ק7וסס סריסת כל עס כלוער כנורו סטרן כל על6 ז6מ 3כל q'p,להין

 סברן כל ו)נל6 עתסת נשרן שפילו פרטיות נפרסי לועסיו כל ועל סעולונות כל עס ו7נוקס%וקם
 נעעיו מקנס מזו לועד ננרי5ס ויעלס ימרון כ6ן 6ין כלוער ס"ר5וג( )קיין עוד 5ין וזסוכנודוי
 וחעינומ סעפלס ימרון ג"כ עגינו 7 1 ע עלת כי , ע*מלמ יומל כנולו לסמגסמ י:6ויס ווו עזויותל

כע"ס



 ה דדברים9
 עימל לבסון מלק ס איו סו6 כדן העדות. אלה  למה( 'pw: טפך פור יקרץ נל5 3ויסלמכפ"ס
 סיגנל סגי מלק סו6 מ63, תנכי וסקללומ סנרכות עז ודילך ועכבן )נוסי' וכעניני סע7נר37ריס
 עמס. ויקב* "ח"ז ע"ס עם "ח7 ענין סו6 כ6ן סמינר וסמקיס סע7ומ וקלס סע5וח,געכיכי

 : 37ליס קמר ריס מכתנתי עסעיי'
 כרס. 3ל3ך *3ומיגו 6מ bS 6ונר כקלו ל73 )נלמ סוםיף רם"י כרת. אבותינו את לא )ג(וק

 ס7ורומ נענוע נעיניכס המורס מקל סל" 3וס ס0עכוון סרל'D"W) 6 06 קורךוקין
 סינ6ו סנייס סרורומ נפנור מסיי סכרית כרמ 35ל כוורותי נס יקייפו ל6 ולזס סירן Sbיעיו לי ססס לסכיו סיס יוופ כי  קנלוס, יסר סרכוז דור  ליומו ממורס נמן bS סם"י כימלנים,
 פכותם סמורס סיתס ל5 ר"ל סיום פס 6לס לכחנו יתנו כי 5)ורו וסוט לעמומסן ויספרולירן
bSbגלגל לנונם זס ספסילו יכנר ,  קנלוס יסר ליותם ל5 וריר דור 3כל תייס יסיו 5מר לכל 
 6נל  סננין  נזפן כנרו 5סר  ספיס יימס Sb נדנינו  כיון  טל5 ספק bD'1 ספים 5פמ פלסרמיס
 סנכית 5ת ס' כרמ ינומיכו 5ת bS לנור  ולזפ מיניר, עונריס ססס עס ע75 סעיס Shיכוין
 ספם כיון רנומעי ויפרו , חפפי 3פמיס סניפר ופלות מורס  ונסס  ונטיו פתו כ3ר סססטזימי
 סיים פשי Sb on~b  וכן סייסי כולנו סיוס פס cSb ינהגו לתגו כי סנטוס, פן מפסי נעמסקדם
 נכל  %1ן 3כל ונגנורמו נתקפו נפינו עופר מסוי סילתי פפיזר וי"ג סבורות, כל סוף עדמטמנו

 ומטפס 5פלפין 3ל5 כלופר בפכים.  פנים לי(  ספיס: יפמ SD סר0יס  נכין כפטל מפיד,ו~עונריס
 כפורס וכאכ )סר5נ"פ(י ירגעו ל5 וים פגיו 5ל יפניו ליצר  קילי *מ סעטפיע יסתיע%סל
 דנריס קול 5חל נפקוס סני5ר כפר יפ5עי, פנלמי נפ5ייומ פ5י5ות 3פכיס פנים  i1D~W)לנלה
onbססגטפס, לסרסיק כדי י פאזלל פס יופלל מ59  לכן קול. ילמי ריייס 15כס ומריכם סופפיס 

 3ת כגורס כל כפו ופניניי  תוך עבינו פכים פלס גי  b9pnk~ t"DDDD  לטון לסו5יY'b 5וליעמי
 סמיי פופ9 נסר עוונם ס' סדנר  וסיפם גוססי לחס סמינ"ע ספנים לסם גפו פניפס,פלך

 מכיעין קג"ב( )3סעלותך 3עכ7רס3"י וכע"ס מכלימם, עד ע5ומיס טעתי לספינכס סחורם,מניעיומ
 קופלים DW3' וכ"א 7"וריימ*י 3גס)נמ6 6חמנלו בסיגי, 3טור6 יקיימו ליגון אלסטי יעלכםעדיי
 למלעיס פגיס לעמנס מניס לעקלם פגים י טפין 6לנעס כ* מלין במכיס מלין פניס למניסמכיס
 לו לסל*ומ מיינ וכלמון למורס, פגיס נ"ט ר3ומינו 373רי מעורגל כלמון ע"טי למגיס,מגיס
 סינר טעם טעגעו מז( )עילו3יןסכיס

~D"Wkll 
 *עס*לטרייכועטען )7י6 ופסיס פגיס ומרכוס , סלעו7יס

 ס' ן3ל י נסורג ילינו דגר 5לי זולת לדרור פפונר ופקועות  3רו3 עטכם. ה' דבר :3עגרי5פע(
 פוגר  %ן תס5( כי (D~D יתו לדגר ננו5ו ו5תי  עס פלס לדגור ויחוגר ופע)ויס קסלמכסי כל5ל
 פלשו כי נעיסס, סנדל  טלין גריס  ספסי ופ"ר עפם. פדנר  פוינו קסום, ימכו ונר יעקנ,עס
 פניו יקר סעדכק, *ל כעו סע37ר, 6מ זרך ע"פ כ"ג( ט"ו לכנם"3 6ל כזוו ססור5סו 5םפלס
 b"S) )וע* לעס עי)כס לעסומ וכן *ליך, פניו ס' יאר כמ"מ מליגון נפקוס ס,"( )מסייס*חנו

 )נססמ3לו )נו73נמ סור6ס י עס 16 6מ 3)נלמ ס)נחו3ר ל37ור ים כסנ7ייק 6פגס , לכס לעסומכעקוס
 ולע"ש 63ל סס7נור ולעיף. Sbבעלס

~bD) 
 ססע37ר סען3ריס, גון 6מד 75 56ל תגניב ס7נור

  ירעוז 63ת, 16 3עס עחו3ל כם37ול *)ננס סחסונס, "ל עחיי3 גלתי תסולע לם;י 7נןיויגיע
  3פרנריס ספ5וי  כעין פרנר זס ופפס זס פעם לוס זס  סינור פחליפיס סניס טסיו יגור  פיןעל
1'bDשויל יחר לאפסון פייס וכפסק  פמליף 6נל סע37ריס ען 6ח7 ע"5 מעיר גס"ר ס37ול 
 ססס סנוס5יס סטווים פל מפיד ספורים ועפו יסו 3פלומ  ונוכוון וטוי  לוויריוועקסעל( פסיגוימד
 ל6סונס ס3ס  16  ר5סון דנורו פסיס זס 5ל סרנור ספיד )וייטח מסוי 5ל5 ימד,  נפכיןכטוייס

 סם סנזכל כעו ע37ריס ג"כ 0רועיס סיו סגם כ"ט( )נר*מימ עמס )נ37ר עולנו כע"ס373ורי

 וי37ל כמיצער זס וסמך תחלם, 71373 ופסח סונ37ריס ר6ם ססיס 3עס 3יעק3 ס37ור טמלס*ל*
 75 %ל סגס*ר 37ור ומיינו סע5יי סד3ול ינן נ73ל פרטיי 37ור כעכס 13 יר5ס 6ליוי וייבללו

Tnbסמסונס. *ל עמיי3 סלמי 737 לו ולכגיד סעקנל לפגי ינריו לספוך ססמכוון סע37ריס מן 
 ימ' סעסעיע ע"5 מעיר נם6ר ס37ול סיס ל6 3ג"י לחזני ס37ליס עטלמ סקנ"ס כסססעיעומנס
 על 6ועריס טסיו לצער ס"7( )יתרו 3עכילמ6 כפיס , ג"כ גאי Sb וכעמק עחליף מיק S~h ילנד
 6' כל על עמזיר סיס 71370 עלי5ס זרך *ונרו ימקגי( )ע"מ מזית ו3ע7רס ל6ו, ל6ו ועל סןמן

 עונסין וכך כך 13 ים 7יכין וכך כך סוס סד3ול 6מ עליך 6סס עקנל לו והועל עיסר*לוא'
 וסיס 13, יס סכר עמן וכך כך גו יס וחעורין קלין וכך כך 13 יס עלוס וכך כך גו ים גירום וכך כך 13יס

 ולפנס וכו' ומן סן לו *וער 6101 סק3"ס פל 5לסומו 6חס עקנל לו ואוטר וחוזר סן, יסרבל*וער
 פא נדנרי סחככ  לכן , לפט)ניע ומסופת DWIDS, וכלסייע פסליך סדנור ס ס פ"2 סנסעמזו

 סטופע דפס סחכפמ על לסירוס ועסי ית נעלס ונור (~nbllk עור לכלול 9DDb1 וים. עספקם




