
 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



ש הדברם

 נע%או ס7נל ומועל ממופעי דעת se כ"כ פסכש קינו 3ע5עו כססענין וסוס סעטפיע' כנלי%
 סעכין 6מ לו פפלין ספספיע עסיס לולי י ס37ריס ק3למ טלילס 6ל יומל סמועע 5מ פכליטטיס

 סיכר לק3למ וחסן מסוקם טסופע 3לנ סיכנימ עד וככוכומ ימרומ ר6ויוס ו:טענום לוומעסיקו
 6סו7יס לסיות ימי הריסס 7עומ שפיפס פסעיעו Sb כטובע 7עמ ט3סמכממ ולסיום , גפסופר5ון
 סס5ערמומ על יולס *מל (cS1 טסו6 עם, 16 5מ פלח ס37ור Sb סמח3ר לכן ס37ולינעגין
 מגיעייס עכיכיס 3סס סי6 לועזת מחמוניס נעגיגש מ7נלמ ט0יqh 6 סק7וטס סמורם וסכם י)פיט(
 ספן גלוים וגלים, סמום איסי כולס 6וריית5 כי מכלימי לקין בנוס פעל גבוס לסני%יסופכיעש
 מטינו סגי( סכססר יזך ע% סי6 וסמופס , 03 ומנואט עמולם כמור ססו6 עקלם סל מטועולסי

 נעת סיקוס נעעפי *תגס 37ליס, נרעז גנוטיס עניגיס ונטפן נסמל *גל סימני 53ר 03מ3ו6ר
 זוסעמן, ממקם סיגי סר על טעפיו יטר*ל מזיל ס*פרו עי עלעrb oD3nb 6 6סר סמוס'קקבלם
 עופק גסתלי הממכל סיס עמס 6ח7 וכל 67וליימ' נם)נמ6 סכיפיומ עומק למסיג יפר*לוזנו

 67יסו 3נסעס6, *המכלו סמיכי 3טול6 7קייעו *יגון קג"ב( )3טעלומך 3עכ7רם93י כע"פמניעיות",
 סעפעיע ימ' מעליון 7עמ עס סמולם עקנלי 7עמ טסמ5חיס ואחרי לעס. 6וריימ' יכל*עיקרון
 עלם לרגול 3ו ממחגר לכן נפסס, ונכל לננס 3כל עליסס וקנלום סינרומי עועק לססיב.ס7נלומ
 כצלומו עס0 6ל ויחן )נ"6( פ' מם6 )כי נק"ל וראימי רסמ6מ7וס. סס5טרמומ על יור'ס 5סלעס,
 בחצר סרט סיס לפיו פל5 עד מורס רנו מלתיו המלפיר פטל  6מו ליבל עס הלסא"ל 5תולצנר
 לספים פסס כטעלס  כך L~tb1  6ני ועוור 3וי ר3ו לו ומנר בוסו פסלינו 6חריו עונםומה%
 ספנך סיכום כדי  עניך ע"י פליכס כל מפסס לי פלוס לפס  סיפם נסעת  סוט  עברך.יבוח ~rpD ליר(  5מו: לדגר סרי ותמסי יני ונתערס 3י יפר פסלפדס סתורס נורתו 5סר לופרר(מסיל
 כי קלסי לדוריס  תנלין ן  לרנ"ס( ואיפס סעוד מינוס כדי ס3ת פקוס  כמנמן ל5  כיוךיוסלמס
 3ע73 6גל 5חריס, נעמכם עמילה וסעגוחס טסני%, 56לו וסעיקל טפל, סוף סם3מ גיוסספנוטס
 וסחקילס מעיון סי6 סם3ימס כי י כלל סנימס 3סס טייטס 7לo~5b 6 טעיקליס סי6 סענומסורופס
 סעל*כי( פעסיימ וסעגומס סטנמי גיוס ליסר*לי סעיקל וז0ו ונחורמו, 3ס' ולססמעמע למסכילט*ג( רעליגייגנן- י. געגעגסטשג7ע ג5טטליכע 5יל )נעזיגגוגגסט6ג לס"6 ס3ת כקל* זס וע"מ נימלו()כע9ם
 עיוגס יסיעו *יך וס*עס סעני *גל 5מי', סעגומס עדילי סס3ימס ינקיוס 6),!ו, טפלםסי6

 Yb 3ס, פמוייניס וג'ינס ימפ5ו ל6 ס' מורם 05 ירעו ל6 ס' צרכי 06 6לקייס געטיגיומקירומס
 לננס ייכומ hSn(D )נעסיית סגוף מינוח ol5b 7תסכחמ סי6 עגוחס 6נל , נסו סייכס ל6סנימס
 חכרת. )פו( וכחים: טקטיס מס ו3זס על*כמס למס לעסומ סזס ניוס עליסס רנס עור* ספיןנפם
 סר5פונומ 73נרומ 1b5WD 3ע3ור , ססכמ לשחם טעפיס 3' ימגס ססמולס סעסרםיס לו73עס
 כל פסוען נעופק 0יטנ סימפוטן לעי onb פ5ליסי י5י6מ זכרון ססגיומ ו73גרומ ס3רי6ט,זכרון

 3' 6לס למס סכמונ כווגמ סיתם ל6 ופעעולס טבלותי פן רחוקם סקנר* מזו ימנתןסעקר5ומ
 ניוס ססנימס על ג5טוינו טנענורו סטעס היגו מעולס 3לי5ת ומחלם טטגמי לשתוסטעעיס
 3גר6ם"ם כמוג ועמורט סיעים, עס5ר יומר ונקורם סט3יעי יום סיום על סטעס כו6 לקסס3יעי,
 9Wb ל6 סר*פונומ 373לומ וכן 13, ססנימס על כלוס 5וס ל6 ומס וגו', ס3מ 13 כי הומוויקלט
 יוס 6מ ס' גלך ע"כ 6ער לק סעולס, נלי*ת זנרון %6 ססנמ יוס 6מ n1DDS ס"6 5וךע"כ
 תמסר 0קיוס0 מסלי עעל6כ0, נו 0סניתס וצין סיום ק7וטח נין ים ר3 וספרם ויקדסטו,ססנמ
 ועכ"ז על6כס 13 076 3ני יעסו ob 4ף סיוס, לדומו סמסייגס תחרות ולחגולומ לגמינומסמרעוז
 ע5ליס י5י6מ זכרון סטו6 סכמנו מסגי סטעס גס סנרי6ס, נעם גמק7ס כנר כי קיר( סיוססיס
 סכמוג כמן י"ל( )ט"ו לו תעניק סעגק ע5ומ על גס פסלי סלאמי, סטעס דיגו וס מגסנלעס
 )סם סיימ ע73 כי וזכלמ 6פר ססנועות חג על וגס ויסדך, 3ע5ליס סיים ענד כ' וזכרתטעם
 וימך מחנוט כי סקוס עס ועל , י"ז( כ"7 )סס יסוס גר עטמט מטס ל6 קווי על וכן , י"ג(ש"ז
 מטומיפ כעו סיימ ע73 כי וזכלמ סוחיף גכולס אחריך תעולל bS כרפך מגלול כי לחלייך 9bDnל6

 על סכמ31 סקוס פעם ם3כל זס על וליער זס 631 ססגמ, ע%ומ על ס5חרוגומ ס7נלותכעשרת
 סיימ *מ0 גס כאומר י ואליס עיטת זכרון מוסיף סע73יס ואל מגריס 5ל וסכור וסמגיגהססמל0
 וסלא ו0ענ7יס סגריס לחון סחוג %ס גגי ס5ר עעל יגמל עליך חל ולכן המלליס וגרענד
 לפ7גו וככועס, כחגיך לננס ולספח סעוללומ לסס ולמגיח לך 1ahn לבס ול0עניק עססטסל0עומ
 לפסן סס ט6ער פס לפי לק ע5ליס, י5י6מ לזכול סכמו3 מוזקק ל6 ס*חרוגומ נינרומ ף ם**'כ
 וס6עס סענה לסטנממ רק סטעס סו6 %לריס סי5י5מ לומר ע7ק ולכן כעוןי 51וומך עג7ךינוח

 *עט פסיס י5י6מ 5"כ ססגמ, ניוס עלינו ספוטלומ  סמו3וס ען 5ח7 טיט כק וגסעעל5כסי
 6ות כי משעלו מנמותי 6מ 6ך סכתונ ען כלעי סו6 ס*עמי סטעס 5נל , סס3מ למעילםסעעס

סי*



 הדברים10
 לע תסיס לעען סטנת לגו כמן ס' כי יורם מפסועו עק7ימכס ס' %י כי ל7עמ העיט גיממש
 עמס וזס סנכי6ס, 6מל ססי"מ גו טסנמ כעו ססניעי גיוס טונתיס *נו ולכן עעו, ס*כמכוליום

 סטיאם ו3זס מלגו, ססניתס יוס נס סו* מלו סםנימס יום כי ימעלס, ס' Sb עוסנ נכנויסנמומי
 ז6מ כווכם על סכסוכן מממס כעו עעו, ו6כחגו 6לסיכו סו6 יגריל עקדם סי כ* כעולסיויע
 עלות וגו', חכרם ונו' יכום לעען רע"ק וכ"כ )מי"ר(י נרוריס וס37ריס עקדסכס % 6ני כיל7עמ
 נם טסטנימ עקלים לי5י6מ זכר סי6 מעני עגומם וע5ומ מענד, סינוד כ7י סי6 נכעסטניחמ
 bS1 וסעלנוע טענוהס יוס סו6 סנמ השבת. יום את לעיתות סעונ7יס: תן סענו7ס 6מסקנ"ס
 לק עעםימי פעולת סעכווגס ססעליס ען 6יכו כ5ן לעסומ nSnD ונ"ל לעסומ, לועד נסטין
 טפי מנרכס נוז6מ )ע' סקדומס קליו ליימם מענינו וקדמתו כתלם נעמו6רי מוכר וסמלטמקיום
lwp))כגעלם פגו עמס, 6סר על6נמו ססניעי ניוס ויכל תורס יערס סוס סיום על כי , ותנוס 
 סעליוניש חכעתו גורס כן 6נל גיולס יומר לעסומ נכמו מסיס 5עפ"י -ttlb~k סלילותי עלסנרי*ס
 ליום ליימס כלועל סמנם. יוס 6מ לעטומ כ6ן. ס6ער וזמו סתסקלי ועל 01עקפר סע7סעל

 נפייס פנין סניף כובע )וכנר ישרשו" ומקונו סליעומו SD סכל נגערס מנו ר"ל סעס", עניןססגמ
 abt Dlb ס3ת )7ען לס"'ז ומרנותו כר6וי( סליעומו על ס37ר תקון סי6 ססעסי'- ועם",ימרס

 יסייג מזען ולסעתיס עעל6כמו, מוסק qb 07500 גוס וילת7וגו , בכנען( 15ווערק5יללפיסרונג
 וכע"ס עסוק שלו נעיניו מסיס cr~ SJb יסום bS קכינו, י1735 יסליעגס ל6 ו6סלססליעס;

 רנומינו לך. ייפב ולמען ימיך  יאייכון  lPD9  )סו( : עטוי 1Sb1  פל5כתיך תססי  ולמכסיך כל  ועטיתע"פ
 "ט3 חרוך סכולו כעולס יעיך י6ליכון פי' לכן ליכbnSD ,6 3ס6י ע5ומ סכר יתערו חולין()קי9
 כי י כניו( )כע"ס ע"ז מוכים יגויס חורך טל ומתלעס י מ"6( רס"מ )ע"מ טו3 סכולו כעולסלך

nYSnיביס על כופל 6יך bS מכילי כיעי כעו סזעניס על ענבי נלסון יעים כי מכיס, על 
 DSn כי מגיס, על זו עליים מפול ול6 ק5ל, זען וים סריך זען ויט ס6רן, על סמתיסכיתי
 יתש סחוס סוים ססניס וכל למקיף. 3ו ססמחילס סגקו7ס על 3חקופתס ססתמ סוג עלסכם
 3עוס"זי סייך bS וסקי *רוכיס זעכיס יעיס סתסתעומ וכיון וקלר, לרוך נסס וקין סעחם'ומיזם
ob~לטתוניס, 16 סגם לסנעיס יגיע ס76ס יזקן bib ל7עמ 6ענס ללוך. סכולו כעולס ו57י 

 סכלם מנסעי ססעולס כתו וכ"ל ? ונו' 6סר ס76עס על דילן קל6 המסייס סו6 עם יקסםלנוסינו
 ס7יןי נעלעל 7מכנועו ססעמ ממת סיעעול 6'( )קסלמ כס"ס ססעסי מפס ODJ נקשסזתניי
 עיועיס נגני(י לריחנו )6ינער6יר7יס(י ס76עס על נסס סע~71ן סנ5מי מרומני מעולס נקרםככס
 סמכה ולסיום רנומינו: ל7עמ ס75עס על יתיך י6ריכון למען ונלי5מ וגסו עמחמ, T~bsתעל

 ולוס כעעססו, לטים מסוס 6מס כי מפד ס' ולך כע"ס ימי, עעגו מ70 לק גחול 5עססעע"ט
 נומן 0"6 *סל כין גס 6על לכן המנס, 3חורמ סו6 תסכר כי מכר עמן גטם ר3ומיגוקר6וסו
 53רן ויסיגמו גו מלק לגוף גס טים סממי' ם6מל מעולס ען ע7נר ססכתו3 ימכן 6ענסלך.

 ייסל*לי 6רע6 מרגועם סייס 6רן יזע( )י"6 ונירעי' כ'( )כ"ו כנימזק6ל יסריל' 6לן וסיםסמייסי
 וניניות שוא. עד )יז( : נ5נש D~p עע"ט : סמ"ס 6רן טיסו יטייל 6רן 6' קע"ו )וירט געכ7יס3"יוכ"ט

 5-ר 6'( וכשן ע"כ. כ' 7' )נסנועות רז"ל לעלעל סי6 הזם ססיגוי מנת סקרן ע7סר6סוגומ
 ומוסלמים סו* ונכלמי ול* ונכלמי לסקר, נסתי מסועו תל6 ו6זסלחי' סקר יוכל ול6 מוכליומגן
 ו6זסלתיס סקר יכלתי ול5 יכלתי יומגן 6"ל 5מרינ' לטני וגו' לסו" ס"6 סם 6מ מ60 ל6עסכ6
 מידוע לסכום נטנע סו6 ס3ועמ ו6יזסו ימלי 3ל6 עונר "וכל ולי יוכל לסקרי נסעי ממנעותל6

 לטני יממלק סס6עמ פ"ר( ססגיון תלום )ע' נסגיון נתנקר כי סו6 תמלוקמס ו6יכומ Y'D-ל76סי
 י נעווים( )6ממעיע"מס סגע65 16 סעמלט ו6עמ ניטסוועג7יב( )6פ76יקטים ססכרמי כ5תמ 'ר6סיס
 bS נעכע ול6 סכרם לו סטין נעספט סעמי7 על סו6 עעגליך( )פר4גלעע6טים ס*פסרוסעספט

 עיקל סו6 ליעי ר3 ליעם כי עמלקומס, 76גי סטכעו עס על גמינ לגו י6יל וזס גססוכו, ול36ו
 nnbS 06 ימכנ7י *סר כל וסוט ל'( )עמלי עתני מלחק כזג ו7נל סו6 כעו ס6עמי סיפךסולתתו
 ויכלתי כעו סעומלט ל*עמ ו5ס סוס נכלל סייוע 6מ לסגומ סגם ליעי ל3 עולס נוס כיסעוכרמ
 נטרן בנרו ל6תוכס ול6 סקר קסמם לטונס ויצרכו כתו ס5עוכס מיסוך סו6 ומסקר 6כלמי,ול6
 טו6 שוכל ול6 שוכל ולזס שממיו נעעob 6 3רעסו 6ימ ינגוד כי ob סנגי7ס, וזס ט'()ירעי
 סיין ומוסו סגל 7נר על ויורם סים, סיפך סו6 סו6 סל סר6סוגס מנחס רנין nD7S שולססקר.
 61'ע ג"ש( )יסעי סו6 371ל תסו על כטום וכן b~S) )חסליס סו6 סגלי מסותרים כעו תעם13
 סעוסלי ל*עמ וסתגג7ומ סי7וע, 6מ לסגומ ob כי מכללו 6ין ולוט סעונרמ ל6עמ ימכג7 6ךסא
  פ'( )ילע" ימעע6ל Sb 737 6מס סקר כי כעו סקרי ור6סוכס נעלס יקרץ שכלתי ול6שכלתי
 סכוהיש לפי סייך bS *מסיי( נעטמע )ומא כע5* לסיום יסוג 06 נעסיק 6ך יסג 6טרושולס

e1Db~



יא הדברים
 )כניי גין עעמס יח), )6 ע) עוני "וכל ול6 5וכ) רנין 6ער ולוס סקכז י6 מו6 0%ר5סהי4

 נל6סוכית 5ער סרס דיתי )לב כי סל5מוכותי ע) עוממות 50מרוכית יגרות ליכין גין ייעילב
 הנלו )פטור 16 למיינו גלעך מנגול ע"י 6סר עדות מעיי ל6 ימאנו סקר עי גרתך חענ0ל6
 סגין עעון *ים לנקות יעיי oh וקולס לטירון olb סגין 3עכיכיס 6ך יסים חס כעססעיטל6
 ננקום 3גי7ס זס גס )ופס 3חנרו נגייס ז0 *ין נודפי וכיועס ססכמ 6מ חלל ט)6 לעקום6יס
 ס6עמ גמד ססו6 סערות ע5ונומ על סיורה סו6 עד נטגיות גk~tS1 6 גרעך( סייך ל6 ע"ע3"ס

 סגו6% *עם סיטך סו6 מסקל רנין ולרעת לעקוס. 075 נין וגס למגירו 075 ונין וכוללטנא%
 גל ומסו כסו* נעינו וי7ע0 סערות ונוף נע5ס נוגעים סולמי 73גליס מגס לסורומ ססנייס163
 לסנים מתיר לנו על ימן סגייקות, ען וככועס ל3גיס *1 סמורים כליו סיו כעו יזייקו וגליועילו
nnbcי65 יכזב 63לס 6ס כי 171ניון 6וע7 לפי ול6 סנרור OtnDDS ס5ס כגורע, תעוקל סעספט 
 סלמון ועספעי ססגיון ארכי על עיום7יס רנומינו דגרי כי ממנוגן סעדומ. נעל 3כ7יקומ סכחססימ

 נממ7ס י(חג6י )רס"פ, לת6וס מע7ס 3ין ס73ל ים תתאוה ולא ונוי תחסד ולא )יוו( :)סעעער(
 לכל תוקכס סו6 0ע5עית מלתותו טלפי , נו עמ7נק עלתי ום)תות כעיעות סגמסק נחש מסיס0א
 נעיננומו ונ75 סדנר 6ל ממוסק סחע7ס ענין וסוף *ליו, מוסק 16סו סרוסם סכל 60גוסי'מעין

 ע5ונס; ע75 עסונח טעם נסס ים סתסוקיס סמק7יס מהער כקלו סינר, גע5תוס סעמיו:קופרנסו
 כסיחונל מלעוס נו ימסוס 6נל עלתי, וסלתומ כעיעומ סוס 6ין סנפטק סנע5ס ,b'c 0מ*ו0וענין
 סימוק, 373ל כסיתער3ו למ3מ יסוג 6נל ונמונח טעס 6ין סונליס לפקןים כנון יגג', Shויפורף
 ססו6 סיומי ומא עועי סלעים ים טגמיס נומן ומגס ס7נר, 6ל ס5ילוף עי5 לק כעיעוסס 6יןוירלי
mnitsטפלומ כילן נגיס וגדול סנים סכסכת לענין 3סן סענויומ סלעומ וכוהל עליו, חלולק סטין 
 עמת7)ת המתו סתתי: )כלוס חוסנ ט5יגו 5יס לן וים סיופיי יחננ סל6 6יס לך פקיןנסן,
 ע) ימול ל6 ילפיכך , ככך התחתילי ומפסות עניים 3לע7ס לו יס 06 סנגי' וגדול סנימ%רכי
 5DD' נטמר olnb ועננותי(, סיופי עחעמ 0ו6 63סס חמק קסס כי מעכסי )טון לק נכסיםסחסק
 , עועי מלעות 3סס כסיסי' קע7ס למון נין אייס יעו) ולעס ועני סייג 3יו2 כנון 50יסומביכי
 , סיגר ען מתניע מתועלת )כגון עיוחד 7נל עם לצירוף ע5י לק מלמומס כסטין מ*ו'ם למוןויין

 תועלם לימי מיגיע דבר 6ל יגר ס5ערמומ ע"י %י6ומ לו ויט גס"ע עוע7 37ל "ינוססתועלס
 מקפיו פינו מפ5יס נסמר גס מסייך נלנ7 סחתדס רק 1Db מל6 ריסוגום ג7נרומ )כן חנרו(יען
 3דנר סתעיס ממלם ואקר י(סע7ס, 3טוג גכנקיס נסכולס לנמו*, כו60 סל וו(6יחור סק7יעסעל
 6עס עני אמס חיים רומ 3סס חים סמפ5יס כל 3ו כלל ומח"כ מנית כגון טייס רות 13חטין
 לפיכך נתסיס כ"ל טייך סטינו סתתות ג"כ לחסור סכמונ ט63 ס"חרוכומ ניגרות o)xlb וסעוריפוכ

 יסייגו סת"וס ענין ג"כ 003 מסייך סחפ5יס קייר וממ"כ , סמעיס 03 וממר ס"ס "מו כ6ןסק7יס
 סו6 סמ*וס גס 0"חרוכות נ7נרומ ס:מונ טפחי טוס עזם תיו" ; וסלמס כעני וי(ס7ייס3ימ
 סרימוק תכלית ס76ס 6מ לסלסיק כדי וסוס סרימוגות, סך3לומ על ממורט טסמעילס0וער6

 סססכ) אסו , למגרו ססייך כמעך ינר  ס76ס ימתוד bSn עועי 7ל6 למנרוי סמייך עסעלסת6וות
 מיסתזל סעוחל ת75 ר16י פינו סוג נסוס נו נר(ניס סב) נענעו סגחעי סנ7נל ע6חלעחיינוי
 עועי טלעומ 13 סטין 7נר S~b נעליו, נו יסכו ול* 13 כהכנס סו6 סיסים שכעליו לסוללו*7ס
 מסיס סלמעתיס לסמ6וומ, מתותר סו"6 סמ*וסן נגרר מכלול עס blk1D 7נר, 6ל סלילתי ע"5רק

 ק5ת סו6 וסלי 7נר, עמומו סנע)יס ויקית עתועלמ עלונר( נפני שמפן  שים וסנ6מססועלס
 לו מנפל מסוג זיין כלי 6יזס קפל עלעי *% רוכס סס5ייי W~7D חסר, ל* וזס גסגס זסשלו

 עד ולמסמיל סכלי ז0 לסת6ומ %יי7 טעומר וסויט לו, צריך וס5יי7 כלל לו צריך סטינווירוסס
 סיפן ען סייס 5ת לסרמיק כלי י(62וס,  עית גס 9pb1 סכתו3 כ5 לזם ' סנעליס לוסיעכרסו
 י סיגרומ נעסרמ סגופלומ סלטונומ מגויי סתייס3ו 60לס סינרים עפ"י זולמו. קניני Sbר(עגוגס

 נימ סקייס נר*טוכות וכן רעךי ניס ממטוס ל6 ו63חלוגומ רעך נים מחשוד ל* 6תלס3ר6סוגוס
 סממפמע עי מזק סקול מתסיס לותר סכעומי על ניול עלם נפרס 6ם גדול. קול )"פ( וסיור:סול ועני ט7ס מגית עס וכלל לניח *מס סק7יס ונ*סלוגימ ומעש עול ולעס ענד עמס וכ%לשטי(
 טמס נ"ל לכן עזס, לנו סיע  ממועלת ידעכו ל6 קופו, ועד סעופם עקוף 16 0ר3סלמרחק
 ונספס 5מ נלסון נכתנס סמורס כי נפרע, ס37ריס ועפרם נכלל ממורס דעי עלן יגףיו7יעע
 מפוגמו, כמי ומכנון סכלו, כפי סעסכיל חכעמו, כפי ממכס כרכו, כפי 1Db כל יגינוסכהורסי
 כל 3ס יר6ס ו3סירס עלוססמ כעריס סי* כי למס, לטוב ותגס חלקם יקמו כולס וסקעכיסשנניס
 גיוליס סל3, מעון )כל לסיטיזן סימם ימ' שעליון סעחוקק וכווגמ צולקיי עגין סיף כי קורסו,6פ7

 0ס ומסתחומ" סמורס  דרכי סקנ) מכנון ויפרכס ידיו, תעמי מס כי שליו 6טוכיס כישם כיוקעעיס
תעיות



 ההב-ם11
 ט3ע8פי ממורס יללי כל נקריס 3ד3ליס כותת סי6 6יך נס יליט 003 נדרסמ 00י6עעמת
 קיוטש 7גליס ילעס וסכסנ3ות סעפוקומ ונפלטות סתולי4י גס פככמגס מקוים %מון אחליק

 טכיכי4 וגלוי וסכסל*ומ סנור6ות , וסעל*כיס סטנצות ענין ' ו7לכ" סיס 3ל6סימ עעסס כפולמקישי
 ען ויקמרו סקול לנעלי ירנו כולס 1 ו3יגר4  וודע יגרי ללינות 53ל0 וכיון* ס' כנוי רעוםומלטס
 לקטול 3ע5עו וילגיל סמורס 3יגלי עמם3מו סי7גק יומל סעעיס 3על ססכס כי כחוסך,ססולכיס
 סרגם לו יוקיסו ויותל ל33ו 6ת יסריחו יומל , 3י4ס גבסו תמעטי ויומל י 3יג1D'pP 0 יומל3סס
 כינס. על ניגס מכונס על ומכעס סרגםעל

~rS1 
 ונעלס עגול ססו6 סנונע I'DWS סמורס ג7עס

 3סס לעמעקק סמולם 37לי ככס רגע, כל עמח7טיס עיפיו יופגו מים6נו עוד וכל סמלן,גנטן
 עכינים 3סס ולח7ס לדרום גירמו לכסל יחד ועתק53יס ל33ו חררי מוך כו3עיס סעיד לב,נכל

 תעלועומ לך וינד י"6( )6יו3 כע"ס לחכעסי קן 6ין כי עם, 3כל וסולכיס ועסגנריסגמל*י',
 רטיתי מכלם לכל סעטולל ט6על וכעו ים, עגי וכחנם עיס עקלן 6רוכ0 לתומי" כסלים כיתכעס
 חכעת כת*ומ עט6"כ מגעו קמלי 60דס 3סס יקוץ סגומגי גחע7מ כי עטיי ע5ותיך רחנסקן

 0עועדומ 0כמל6הם גידיעומ כסטי ומענוג כועס יונ65 נ7"מ לעיין סריס טיסת7ל יומל כישרולס,
 עם כ77 7"מ כעמלו עת נכל ירווך  דיי' ג"7( )עירונין וכשתערס , וקומיות" פלותי' מחס5סוכומ
 טעם, גסס ע5% נסן סוגם סס%ס כ"ז ד"ת qb מלב נו עע6 3ו עעסעט טסמיכוק כ"ז זס77
 סונור ע5ס סולקתו קול עלם כי יסף. ול6 נ7ול קול ק5ר, נע6ער כלולים סקלם ס7נריס כלסוס

 סיגול סול*מס 6סל סלי' לקול ocNb ויספע ltDh' לקול ספעמ כעו נעסמריך(,)וושרט'
 סלועעמ גודל על טור6מכו גויל ועלס טומעיס, *מס 37ליס קול 6חל 3עקוס ס6על וכתוסכסעע,

 עוד וסוקיף ; וו"יט( עלס36עכעק )ליין ניול קול ומרגום י )ערי364ען( ס' גלול כעניןוסחסי3ומ,
 סכסל*0 ועעלת' ממורס סחמי3ומ PDD~ ול* כמרגועו ,tqp ול* וקער. עעלתו ויוקל ט37לעסטינות
 יסף ול6 גדול קול ומרכוס מכלים, 3לי עד סמורס ניגורי לססמעטע נוכל כי לעולס, סוטקמשינס
 נעס"ס. b"D י 737 גסכיס מגיס לעיל סיער מס עס עכוון וטוש ; ווירט( עיס36עגעם *וגעג7ליך)שיין
 סגיוו6ס קול ס6י יסף ול5 גחול קול ע"3( י 7' )נר6סימ 3עכ7רס3'יי ונושמי 5ל0 לחנלי7וגעס
 נסא( קע"ז 7' וי" )מ' וסם 6סמעעי 7ל5 סניע*ס 7ק0 ומיסו מדיל ונניע 6מסעע דל66יסו

 נצול קול נ'( )רכ"ו וכסקורי גדול, קול וסייגו וכוי ס3ע"פ מולס ושיסו 37כמ3 ד*וכיית*מירום6
 עערס וכס י"ט( 7' )מעות עס סיערו חסו יסף. ול6 גדול קול כמיל וע"ד hw~b1 רז*שיסו
 סוס סיום *עלו שקונס שמע. שישר בישר כל מי כי )כנ( : גדול לקול סזכס גן פלכוטי5*
 ; ס' 7נל לשפוע סיכולם עניעמ על ל0תעורל 0חליס ועמס וחי, ס76ס 6ת ילקים יידל כילתיגו
 נסלסם וסייכו לפעלס(י כעוזכר ומעולס חסונ סיומל תובל )שסוי 076 3עירגת נסיותס 63עתכי
 ממוערי עזוקקי 16 כשיומס ימק פיו פ6ערי לסייוע סיו יכולים גסעיומ, עניכי עיול סמריססיעי
S~bלימול כטונו ועיד ממוער, עניני עכל עופסט מעיי לסיום יכול עי ר"ל וגו' נטר כל עי 

 כז6מ, עליוכס לע7רגס לסמעלומ 16 נכחו *ין גשר, 3מכוגמ מסו* מספל ונירגם Sb זבתעעדרגמו
 רבוי לסיומך 63ומן עגטוניותיך עופטט מפיח לסיומך ע76 ע~וכס סע7רגמך וסלע 6מס קלנלכן

 ערער עגין 3כווגס וע"כ )סגל"6(. עע7י עע7 פס ו6מר4 ית' *פיו ס*על וכעו ס', 7נללסעוע
 )3ע7ר' בערס ]ע"ד עמס וסו* מכלל, ען מסרטי עיח7מ האדם 3עלמ סס"6 כי ותיג 60דס6מ

 3'( כ"ס )3ר6סימ עעכ7רם3"י דור[. qSbS ט3" גוסס זס 076 ע65תי, qSbn 6מד 076 ע"פקסלמ(
 במקל" 6יס עמס 6', כ"מ וטס לע3ו7. *ין ואס במעל k~tSD1 לסכיגמי לפמלח פסס תפןילים

 לל'")וניקועי
 0753 רומי ירון ל6 7כמינ *דם בקרי יעמס עגלן 6י(

~SIDS 
 פסס. וחיינו 3סל סו6 3סגס

 עולסו bS לכן והסירי זך סיס גופו כי סממעלומ, סוס סלגטת כלמי לססקייס כח ע5ל ל73ו סו*וחי.
 % 5ים י37ל כאל סכמות עליו ססעי7 כעו ססי6, סגנו6ס ק7וסמ טמע עלסנול נומוגסעיומ
 37כי לסגין ערע"ס טל ניעתו כח סיס כן סגלו, דגרי לסעוע גנסל 6דס אין כונו כלוערלעסו

 וימיי ססמין על ויערסו יי( )יסוסע חיומס עד עעכין ומי joSn עע7ו על עוווד וי614סנט6ס
 )כעו לעימס סקרונ סמולסס איל ל63 כפקס לננס כלוער נמות. למה : סנרי6ומ מלעוספענינס
 3עעיס סמורס עקולי כי ל)נימס(, קרונ 3"ע, לרעש Db", לזח[ ]ירעי' סרע3 עפני מחמיוויעם
 עסתכומיי4ס כסל, סיס כומס וכח עזיעזעיס סיו 6י3ליסס נגיש, כל כניל כולס סיו קיני סרעל

 ול6 3טליס מ7נליס 63ח7 כלל ונחם3ס 3סס מסיס סל" ביי כת, OD3 גאל ול6עסירפומ,
 סיעו וי4טי4ורומ טק7וסומ ס37לומ 13ks לעעלס, מעיד מכוי כעמס ומסיס 1ממ13לומיוו מזעןעי44
 IDW~1 י5*ס ידור סגכל פיח( דף )ס3מ שערס כווגמ וזס כווגמס, 3פגיעימ ולסאתכן 0ק83ס,עפי
 עתי14 כי גמסס 6%מ כעגין עעס, כמס י5י5ת כווכמס והין 373לDD1 ,1' י65ס סג*ע' ימשילטל
 גויל על עלי05 טסות כ"ס( )ם"6 דקרנו לגו ושם כעגין לעימס, טקלוכ סג7ולס ססעטי4כף8

ססכיס



יב ו הדברים
 שעיכס קמל לטייס סטנת על טסינו אטי לסטינ אוכל %חמייי(ס כמגו וכלמון וססח7,י(סל7ס
 טע" לנו סג 6סכ %די יעקל לום ותחי וכן מילדי כפס ותא ע'( )ע'6 3סוגעית ס0ו*כעו

 תבועת ומולס ונתיימ3ס. עליו, 7עחו נם ולמ"כ כמת וסיס לנו תנועת סיקס סמת'סלסלרפנ'ןי
 טיפלו סעע0 נשמתן, עי65ס זס 9wbn על טס סעסרס"* סססעולל עם כתייסנ )ו3זס ושילנו
 ע'ם עתו, סל6 פטמע כססם, ל0םיכ נעמיס כעולס וסכתפל* ייל י"3 ל6סוליסן חולוסם

 י טנימי
 .וכספעס וכתייש ננו, כננת טייער לפלך פסל מעמקים, סכו D"D קסלמ געירת זס כמניןועע"ם
 ועעס נאי. סגטעיות 0תססעיומ כ"ל עפסיחי עימס על כוונתם סיין פ3ו6ל עשת וכו' מפגוגססו
 גכי'י עטוס ע131 לעטע ספן סשיע לנו וסיקס טויו נדרכי עעגו נסג יס' סו6 גו:ומ. לעסועח0
 דאי, *מ OU'WDh1 סעס 5ת לי סקסן 5לי ס' 63מור וכעגם יסר*לי לכל תורמו לל11ו7 סיסובטונו
 פסיו התורס עקנל לסיותו סר6וי "מי גס יסלסל ניח כמסות נכל bb'1 לגו ס':תגרר עתםשפנס
 עדת סנגל סמום נעין רשינו כי 3נגו5ס, יאולח קבלת לסביל מנכחו 610 לנדו עס0 יקי%

 6טכ סטים לנמו סו* כי נתעכס ועמוס ניול פוסח לגו חס לכך, וסל6וי ספונמל לנדו סו6ימרתך
 זכ*יס שכחנו ושין , סגנורס עמי 3ג0613  סחורם לקמלת ומתיכו 0' 3ין עועי לי:יות ים )וגמל

 *מלעיי גלתי סתולס לקגלת גפנעיס 6כו יכלמכו ספהחרון לעינינו צרור ט0פופת וכיון לזסיושכוייס
YbOb ומי(%וי ט%י', כלפי הוכפש סי6 ילככו, ללשות ל5ונכו לקמל סר6טונס יעתגו על געעויו 
 כמות. ולעס ן יחלנו קיווית סגי Sb לנטת ליווייס 6נו וטלין י תסס סחיט זס ערך 5ת לסכיללנו
 פסס שנין כגדול סקנדל  ליחסי טפלי 0ננויסי na17WS לסתרהצס גסטותוו  3י(מסטעות לגוע0

 076 גני ס6כ 3טל כל מ" ושין וימיי וגו' נטל כל פי כי וז"ס 6גסנוי ול* ריצוי לנדו ססו6לנינעוי
 7עסעעוהו p~b7 וימי סעע *טל ופסו למסי סיס ל6 טעיעס נס זולמס כל כי מתורסי פפק3ליס5ינס
 ס6יס 6ח יינל עקו7ס פ'ם כנד ע5תס, על נטל כל טעם S~e סספיעסי ול6 כממי' פינסלסלול
 גולעי ערךי מסלי שנהנו S~b מיי כסכל סג7ול ס76ס תסס וסכוונס 3סר, נסס 6"ע כב. פסס,ליל
 *מרו לפסס תדבר. ואת ה"א יאסר אשר )כד( : לנופו חי ונסבל 0דנול 6ת סעע עפנו פי3טל
 סגסעי ויענין סו6 סס37ול 0ו6, לינול שעירס סטן ססנ7ל כי 37ורי לטון ולע%5ס 6מירסילטון

 סעכוונת 0כווכ0 מסי* טנ37ול סלומני מענין סו6 וס6עיל0 סססוע' 70נר ו0ו6 ס73נולי(העעי
 פםעות סו6 טסינול ליעל, L~Dn 6ל ס' וי37ל גכ"פ גיפר ולוס כרנ"ו( ו7ל6 סלם"פי 7עת )וכן3ו

 חוכן מנין שליו 70נור 3נו6 עיד סג7ולס לעדרגתו מסט סג0 סיניגו, לפס לסס3יר לשעלסענין,
 6תס קכ3 3זס שליו שערו לכן לעסי סקניר טעטס ע7 ל73 71373 ט3יגו ל6 ינור6ל *3לענינו'
 tnbD קטנם נפ7ינר( כעת האנו 36ל סלפעלס, ע7נול ענין ס6תס כמי ישער 6טל 6תוספע
 טלqb 6 ז6ת ונכל סר6ויי ומכוכם עעקס על omb גנין סלqb 6 כמטסן 70נריס שלינות7נל
 ס" *ין יתן. מי )כו( : )0גרע6( ועסינו וסעעגו וזמו וכעסם נספעס w5m' שמולס עעעיגסמע
 פעי סגתינס סססעת סענקס 6יס לגן לק כ*ומ זס 6ין כי כ3י6יס, ס' פס כל וסיס ימן עיכפו
 כי נשל לכן יתן. עי יבעל 6יך למטמיע סיכולם לניו לו *סר י% סו6 *3ל לימןי יכולם לוסיס
 סס ועזם תן, 5ותיות פתי סרטו סעיקל וסגנורס, מכס על מוטטך היתן עלטון סו6 ימןעלת
 0ו7ך מנס 5סר ועש וסג3ולס, 0כמ עקום ס0ו* )י3עלסישעע( טילן סל מעליון PSP עלשתניס
 חנם עוזו( נרקיע גסמקיס' ועזו )כענין גסעיס כרסס חפ5רתך עוז כלוער מ'( )21סליס ססעיסעל
 תעולת מגס קיל 7סס )ולעמלסיס מפך 76יל עם 7קר6, 37ריס6 76יר פלך נגד ועולז עוז,למון
 סיסמתו סלוחי ימןי עי ועעס ויתקיפו. וימן 76ניוי 6ת ויתן ל"ע( )פקודי ו3פכ7לסנ"יגמם(,
 6סל גרמת '1SD גל ס', מלחמת ללעוס נליינען( קריעפיג דשך זי6 )וועגן מלזו ומוולס 3כסתסע
 רייס, נלסון ימכו 6פר ול6 סגי0ס. על ס' ירכת טויסס כל לסיום ויתסזקו , לרנלס פושם סלעי5ל
 טמילסו סיפתיגו ע'3( פ"ו )פכסירין סעסנס להון לז0 דמיון וקלת לנגיסס. bS1 לו:3ס twnhכע"ע

 : ימחי ול6 *רוך זמן סיעעוי סעתנס לסוןסלפ3"ס
 כילל סלעג"ס ומיי , 7נרכות( ופתגי' תחסלי )רס"י וי5ס"ל ניפשע יוליך נסני לבבך. בכל )ה(ך

 סע3רס נטעת ו6פי' גו ולס*עין ס6ל 6סנת לנו 6ל ס76ס טיסים מרע, וגי%עוג
 נוס, נכווגתס ול"ג עירס, ג37ל וטפילו יעסו לרכיך נכל כע'ם י5ס"ל סו6 זס סכל וסקייוסכעח
 עספעיס סנקר*יס 0ונ5ות נמלק וסוף , סימל 73רך לענדו ס5חד סס"י,  בריווחן 7רכיס סטנילסיות
 לקלק 6גו 5כיכיס סע5ות פן זס כמלק מגס ; 6יס גגי S~b לרע ועסורקפות ספחפכלות עןססס
 ~bSnib סטפעיות ען סיס הקים 0נקר5ות סע5ות נמלק הפנס ot~'Sb; סיבר נעיימ ננוולנעל
 סכונטי 73רך ע2' חומו לעצוי לגו עו3 יותל סערות מן זס (pSn כללי רעות סיו ל6סמולם
 סלפנים )כלעת סתורם ע75 6ל6 עלי0ס מלעגול מפגענו ול6 סע3רס *וס3מ נשמותינו 6מטנניח
 סססת7) *סר גימע, ספספעיס 6ת ס76ס  יקיים  וט 73לך סכס 3%ות(. סלקיו פעעוגסנחלי

לקלק



 ודברים12
 נשככי מייי יקיא וסלבס 8ענס לעכורי נקלט 6טל %ע שן גיא כל ערנו ינעללקלק
 השב"כ סלע יללו גיא זני ילסום י 6סנם טעמי bih כססו, קרג ולמקרם עתטזק יידולסטת
 ינגס ובל0יכ סעסססיס, נסלק יר5י4 נימס 'rg' גסם מא DX~b1 Db לעלס ויסו פזהללסוס
 יואחז סלקי סכל שאעליס עמכנדיס לס וים עוסכעמי נזם סרעלש  יעם 6ין o)nb 0סוקיס.נסלק
 6ליסן עסיג 0כע סילל נרקיס טגס עי י סכונט ובן מיסר עעולס יוסל געספסיס 3ין 3סקיסנין
 עד יסלי לעירנמ ר(76ס מימעלס עמוגם יומר סיומיי סכל ועלומקי סע3ע עמננ7י טסםלפ*

 סיעו יסמוך סגרך טס סנט נקרנו, וכעם כס% יסים סעמ6וום ולנו כלל' lbD~ בלמיטיקעעס
 ונזם ו לסוג כולו סני" יגע 13 כסוע מירוס עי סתוקיס על לעגור לרוע כהיי ססי06ר6סון
 טל6 3עסמעים סא געגע י אסנת 3עסץ; נס %ש Db ו6ר34מ חסו מרע, גילל נס קומואסוג
 עוטכל" סמן %ייקיעס

 3עכין תעשם 0'י נענויס גדול יסוד 6101 6לסיום; ע5ומ פסן ע5י ר6
 ססור6מו mllb, ען כפרי סו6 ע76 עלת טאדך. בכל עשה: וטעי 83נ 37לי על רניכו ע00מסונמ
 י עתקך 3כל ע76ך נכל וניהור וכמהסי 'bb9D 6הומ סעיס, נ6ל ההום כעו )געסי5ע(סעקק
 13 ימס לצנך נכל טנע6על , געסי5עען( ייינען 6לל )6ין ס' חסנת נינם יועסק מכליםט"זיס

 ונכל - סכותרומ, סכססיומ ססעעוח ימס גססך ונכל 60סגי14 003 סמכלימ סססי' סגופגיומר(זיעומ
 לסורקת מסוכת מ6י, למון עטין עכין ס"(יס 16 עו"ע; ועניני סמעוכיים סעסקיס ס"נועמיך
 וסות עפי, טסינו עיום7 7נל ססו6 ירייקו ע76 ע76 כעו ספסורי(, סטנע ען סיום סמ%ייסיכל
 ע75 ס' טי6סג ע76ך נכל ואעל י )6הםעילליעכטליך( ומכיס מעיי עלוי ססו6 עלומו נעניםעומרט
 יתרר(ו וסנרי ייייומ מלטון ע76ך עלס הסיס עעוכך, נכל עטיך נכל קערו ורז"ל כסו; 3כלע76

 ס6% ועיס ע7ס 3כל ע76ך נכל לנומיגו עה ובעלו )לס'פ(; גיומל.  ל76ס סמניג סו6טסעעון

 סר כעו י (ab~bb) סיתרון ססור*מו W~DW' עמך עלס רוחמינו סוליתו סל6 ונע וכו', לךעויי
 ססנמיכר4 ייעבו כבל כי וכיועסי סריס פ6ר על ימרון סגנייומ געכין זס לסל ים סעכינו 1bD,ננוס

 עד ועמועכס ק5ונר4 ע7ס ליחס ים סנרו6יס לכל כי סנכו6יסי כל על ימרוכו סיolbS 6סנמוכ0
 l'Sb, ע7ו7יס לתוניס סעיופ סטין נזס 'PD סו6 ס76ס 6ענס מסוכו, bb עענו לכסחז נכמסטלין

 3טס ס3פירס מכונס ולוס לססוכוי ומן ליונ מן  ער4ע7ומ 6ממ Sh לכסוס יוכל עע5עו סו366ל

~vbn6גט סערות לחיט ייסוט נעין *ענס סנרו6יס; ס6כ כל על 0*7ס טל וסע% שגזרון ססו 
 סא וכן לרסס, טנטנעו 076 ויט לסמ6מר, טנענעו 076 יט נסגעי עזו זו ננ7לות יגס6יס
 יותל יגעו ע% כוסס ז0 076 זו ועם3רi(D'bS 4 076 )ס73ל ננלק )כע"ס טע7ח 3ענ"נ
 מנעו עיי נועם 9Db ופיס לרעי חומו סעפמיס מ6וומיו ירכי ננ7 לעעו7 עליו ויקל טונלעסין
 ואיך מ6וומיוי נרסס 0לכ7 לנלי סרנר4 ה7ריס ג7ולס טעירר4 %יך ולזס רע פועל לסיוםיומל

 עפיהן ענעיסס סכטיימ qb 6ל0 6יס 3ני וסני  גריסי עעעו7 לסלמס יסלות וי(מקועעותי(תננלומ
% מוס, זססלבס  לספלעס למס 6ין Dbt נכ) ספוכוי 6ל ולזס לסוג סנוסין %ופן 15 ע0717 סיעו 
SD1 סי(קל על לסוג כועס ענעו סנסצית א ויסעמ סיויר( וכעו 6לסי טנעיסס נרי6מ חוסן'bD 

 כוער ענעו (D~W 6טל זס DDD'1 יוי0 ככיר מ6וומיוי ימי כגי לסמג3רומ קרך גטין ס'עכו7מ
 5ער6 לסוס כי יומר סלמס סכרו זס כנד סוס 3יומל, עליו קרס לטוס סכסילחו 6ף כי ילרע
 076 מעל י6יונ גקר6 ננלק )כע"מ%ל6

~SD' 
 עיס נכל לנחמיכו עלעל עכוון ועליז , וגו'( לו

 6ופכי ונכל י olh פל סע*7 סי6 סנפיריי כי מולס, c~bD ע76ך נעלם לך עורי ססו5ועיס
 3נר6טימ ועעשם ע5חזיו. ולסעור לע173 ס' 6ת מ6סו3 רסס גין קםס נין ehi סכעיי'0נסיל'
 דגלי nwb על ו6זסרס גס'ע להווי זס ע6ער למרס 6ין האלה. הדברים והיו )ו( Tbn: טונג%

 וסעססעיס ססקיס Sb סעע 6'( )7' לעפלם , פעעיס כונס ע"ז עקויס סזסיל כנר כי סל3, עלממורס
 Db וטעמם עש3( )ומס ועסימסי וטערמס ויזו(, )וטס 690 ע5ומ 6מ וסעור י ע"נ( )וטסונו'
 6זסכי4 וסוייף כ6ן טמזל ער"ן , שמוכר( לעוי ע6זסרמ ע37רמ כולס פרסם )וי"ו( וכן וע5ומיוימוקיו
SD0בריסון על מוספת יינו זס עקרה 63עת 36ל י 6זסר bSb וכעזם י סו6 ריסון סל פירוסו 

 משל סק3י0 6מ 6וסניס 75 נ6יזו  יויע סטיכי לפי לועל? מלעה עם וגו' ס37ליס ורזיונקמלי
 נוסכיו ועונק 0עולס וסיס ס6על עי 6מ עכיר 6מס כך ותמוך מורס לעור וגה, סינריםו0יו
 וי6סונ ס' נ7ככי עמ37ק ט76ס כך ידי פעל מורס נמלעוי מלוי שסכל ע"כי 6ומו' 6הנולמס
 %ע סקנשס bb 6וסניס % נ6יזס יויע חיכי ל33ך נכל ס"6 6מ ואסנת שועל ססו6 לפישומי.
 6פ עכיל שמיי כך טעמוך צננך על 60ל0 ס7נליס תן מ5וךי *וכי 6סר 60ל0 ס7נייסוניו

 סטכלימ וסחקירר( 0עיהימ ססי7יעס לעעומ יכולים ססייכו כלוער )קפכ"( בירכיו ועינקסקנ"ס
 0פ" 6סנמ כי DDb31 ' כן %יט 0כתונ נישל לכן י סם" ל6סנמ 60יס 6מ סעני6ס משפעגעימ

 נעוג וסכלו *עמ ודוכסי סגדוליס ל3 עחקלי כעס קעו וכגל לנ7, ע5חז" וקיום נמורס סעיוןעא
עעס



ת הדברים
owשקיא? כמתיא שחימש מלוס 60)נמית ועמעמו סבא 6ש3מ היין ולהמסי ונעוממיס תפץ 
 גוש 6פ ו6סנמ לנוזיה וכמים רוססו, מעלוס לכל ימלקס 60וסנ כי ורסנתי עופל 3Sbאת פ* *גל ~6לעקהסי לנמס ייתסס 6מ vnSS נחה 6אר0 בינו טס ח ~ני. הצצםה(

 כי האס כשגת כטל לי קים וזין לסכון 6לו לנגיד ושככמס חסלי ומערו 0נריומי עללשנסו
 טסתפיל0 ס' ו6סנמ יסוף עיט על עופנ ומננמס 6זטרמ כי לכו 3י6רו סכם 'יעו"סי נסכון,י3י6ך
 עע1( וכן סמרט0ינו

~WbD 
 כטויס תף עזחת על וכמנמס וגר ייך על nlbS ולסלמס אסריו

 לסכנן נוכל ל*6ל1
~D1b 

Sb ממטריי גלמי 7נר סו6 כי כלסי סמוראי Y'D1 על לק עותנ היגו 
 -טלnb 6(YS יסלסל 7סעע 'btD נסקי *י ebbDS 6ימ )ירושי( ונעכירסנ"י ; ו6י(נ0 ימתמ%מ
 נכלל ~DD 6ל6 המכלילו, כיחודה יס6 סעע 06 וסיס וחסנת לנמל כמיג bibW1 'hnbיעינו
 6ל6 רחל 6יע ובקועך ברסנך וגו' 3ס ויגרת לנור גס כי סו6 עעגיכו סלע7 רוגל נסיע'סכ6
 ול* פטוגהס. וס37ריס וער3ימ. טפלים סעע קרי6מ עסות וללע7נו וגו', ו6סנמ ונו' סעעעל

 עבוט 003 6טל וקיעס, סכינם סליכם יטייח( י סנוף עעע7וו2 5יכומ *רנע גאן טיזכיליכייס לכלונס ובקומך. וגר בשבתך : 0עמפכעיס ען 706 נזם טסססנס סל6יסי לפי bSb עליית(1(עילומי
 סע, עסר6סון מעול וספה וספוט יגל 6סמ מנכל עסלקומ לטני עמסלקות ויגס זוזכקכי6ס
 ע0ס 6סד י6נ7 3ל עעו 6טל מפסו לסעוכ כריך כי 73עמו ע76 עועלי ס76ס כירךנסליכי(
 נל וינה פטודיש ען 13 יפגמו פן 3ל3ו וסד6גס עכירס סטינו %3סש סוגם ומסשס פפיעסומכל
 1SSS דלb~p 6 6'ע ומסיר נפטו קכנפ פטט גס כ(0 לו וים לוי6פר

~sDSn 
 וסאן טקע נ3ימו

 נכל סעמט3ופ, 6מ סעעייסומ י6גומ עליו סמו סניי 6סר כירך נלכמו גס 06 כי OD9עכל
 טען תע טעים. עלכומ עול סיטם לקרו* עמם3ומיו ולייס3 זס עכל רעמו לפכומ עליו' סמיו3זס

 D~b ענגי וליימעל3 ועעככ עקם נעגיני %כיו 3סרווסמ לעסק פ7ס מעוכן סיח טטאסקיעס
 Da כי עליוי מנוי 076 טל ס7עמו 3לילס 3ל3י דל6 יזסיר לכן 3ליל0. טסט ססכי3ה(וגעמ י *לטייס רוסנייס לענינים ועסם3מו  רעמו D1)DS יחל %0ס על c~p 73עומייאי חס אטונים
 כריס סיס כן , ע'ם עלו ולקנל עסקו לעעפ ע5ווס 6ז גס זעכייס, כעניני סמט:פקו עתגיוס
 ען מולך כי י סין3 עקויל *יכו סעקל6 לפון 7*ע ימכן לQr 6 *ענס פסעו. על סעקר6טוכם
 3טכ3ך 03 ויללת ולועל ספעוכי ולקמל סקל לסקייס נכון יומל וטיה( י עעכו סקל 6למסעור
 ספרך עליהם כני ע% קלש מס מעיקיו סיועי עליות כי 73לךי ו3לכמך כנימך וגסגמדונקועך
 6דס נכי סטרך ונפעם לילם, ממלם וסוף ולסה"נ לילך o~b נכי סירך נסעם סקרי*ס, זעןעל לי יולס יקרץ ונקופך 7ונטכגך רגומינו קגלת טעמת על יוכי( וגס 3וי ים יצום סכנת גסכי

 610 6נל מקיום, 6ל הנוסף פט3ור וי"ו 6יגכו יוגסכנך ואו 6ומ 61"כ יום, טל ):קרו ומאלעעוי
 )מלוולס 5סי כלוג ועמס ונו' כלוניס סנים ווצטימ כעו סו"'וי עסול6מ 6פ7 וסוט , סגי6ולהיו
 וגסכ3ך סווגו ככס סכרוניסי ימיו עקום 63יזס ל63ר ס3י6ול וישו סו6 גועסס טסוי"ו הס(כאח
 טעיס, עלכומ עול לקנל י(מיוג נגרך נ0ליכמו נין שימו 3סנמו 3ין ; סקלי6ס זען' לנבלסו6
 ייך דא וועכן 5וו6ל בוני , )למעליך והסכנך ומלגוס י קיע0 טען סכינס טען 6ל0 ועכיסנסכי

 וקשרהם )ח( מעמי: ען ובמליו ~t1)tbk ען ממלם עכונו, על סעקרIIDS 6 ע7ל 1.נזססעלענגסץ(י
 נמוך ?נר סל סק5וומ רקמי מסלונים מקטר עירכת על סוגפ רס"פ. כ' קפל עלם ידן'. עללאות
 היגויס, וממנבל ממפרק סקטר עוסין 6ין ס6ס סיעד, טידנקו כדי k~D1 6אן ועס7קין7נל

 עם געגעו לף יכל סקוסליס 16 י 06 זס ינליס 3' סקוטליס 06 , כלכיס זכי עיןוססתקסרומ
 קטל ומעוסי סמנל; טל ס6' נרקם קסל טעוסיס 16 ימד, סס3ל חמי פני סקומליס כעיןע5עו,
 נסטון; תקפלי סמכי מקות סכיי יזו על ומקמול ליס, זס 37רים 3' סמקסלומ יסייגו ספלוןגירך
 נ'( )נסע" פי' עי אמועט ומקטול כעו עלונו, עס סיכר סמקסר יסיינו ס3' נזרך קמרתעוסי
 יזך, על ל6וו2 וקסלמס כ6ן מעגין ועוס ע5תס; עס לק 37ל עס עמקסלס ס,זועס סימאסל6
 , )6כקכיפ5ען( מכי 3ינל סיקמרס ול6 י )קניפסען( ע5עס נר5ועס ממלין סל סר5ועס קטר עסיימוסוס
 יהרכם ועל סיד על יכייס סמא קסל ועם ' קטל ע5עס נמפלין טיפסס סעכוון רק , טכי ידו על ותקמרכענין
 3כק עס7ט יד סל תסלין לקטול שריך ל"ו( )עכחומ נמוכן *מס 7עס 6ך ; גופ:ין 1560כעו

 ובין לקמול; %יך טעכיפס סעס ננכל 7עסעע ידך על לטות וקסרמס עע"ם ור*יימוסעני70י
 סעזוזס על ל5 נסככם סי* וסכסינס נימןי עזוזמ על וכמנמס ג"כ 6ער טסכי עוכרטמ, זור6"
 וקטרמס מלשל נמפלין ס7גר כן טעזוזס, על יקנענו ו6ט"כ עקולם סיכמונ ל"ל 6ן סקלך, עלכא6
 על יכחס סקנוע סקסך ח ועס מעיך, כך ק%ס טימא קייע6 סל נקמר ונקתס סימקכסמיינו
 יוס 3כל לקסול סכנצנ כיכמ סימם ס6ס מבפקוקי סעלהז יסיר קלם ג"כ ועגפ ל5ומ;סדות
 5תושצאמ  רטייתי ל6ומ ייך על וקסכמס ולוער לקמל ייך DSW ליוקעיך )ריך סיס סכחסגטעת

סקחיעקז



 ודברים18
 טונ , ייך על ל6ומ וקסלתס 7כמינ סטתך 6גל , ס6ומ יתסוס  עם07 חייו יטפיס סיד פלסקטירס
 על*כת נתעלין סיאנס ול") נס"עז "1Db סו6 לק ט6חריו פס Sb ס~לפת וקסיתס  6nsnsין

 ומס נ'( )פ%ומ ייך על abi וס" וכפם ליומי ימיו סיכימס Iwr טננל נכחי טימקגס, נעםמקמל
 סתמלין נסכחמ סמולם סמכי%ס כעס חז"ל *פרו כנכ וכתנתם. וקשרתם : סקסילס ען כלל וכלל6

 נלנגיכו סנקגל כיי סתות, ננד ר6ס סל ומסלם מלני Sb קרותי( סו* יד סל מפלס *לו,נ%קו%ומ
 *וחס ונסכיחכו , מסכל %סכן מס ס6נליס 6לס סגי כי י 6לו גפרסיומ סנטרטומ ססכומונ%מסנומיגו

 ועתוך עדי לחיי וגזכם ס', נדרכי זכר ונוסיף נסס כמחזק מקלסי סגכנ7ומ סיסתומ גקנלמעליסס
 והיחסנות סלע ע7לגי נסוג י סעיס .3על*כמ ועמעקק גולש עליון נכמר עוכתר מפין גפותסמ%ימכו
 קבעו bS לפס ולסכין 7עמ לכלל כ3ו6 ועזם -- יל7יסס. וס%עסיס סטופ6ומ 36ומ ממןמלעוס
 י תפלין גלמון ונחלו פומפות מצות על b~p7 נלימג6 זו %יום על מנרכס 6מ ס3רכוס%ק7לי
 וזס ' סלל ומלסו ומלילים ויכימ בסון טסו6 יצער זס תמליל מס על טוגיס פילוטיס כטילווכגל
 כהו וסנילסי ממרסס. סעכעו פל6 %למון ססו6 גריס ושיומר ממלי %טרם חגור לטון טסו6י%6ל
 סלואה מפלין 3סס 6ין ולמי"ז )6גז"כיערן(, %לריס %קנס נין יפלס לו, חמיי ס' ספלםכי

L~DIA7וסנ7לס ספרסס למון תסנין נלסון סנלכם כוקח מקנו וננווגס ; ג7ולס מגועם סס"6 ומילדך י , 

 %עמסנחם וונונ7ליס פרוסים לסיומכו , גי(נחמו סעכוון סמכ~מ עלינו גק3ל ס3רכס ט%63ילמכדי
 גלתי נסנחתס כי לננינוי עחסנומ על i1Y)'D 1Db1 צחרי נמול ול6 סעגוגיס, ועעעסיססרעומ
 מניעי רוסס לעסומ סמועלמ %סס יגיענו ל6 מיוסי כל נמפלין עוכמריס סנסי' qb סלנכווכח
 %ן *ין %ס, 7נר לעזכרמ לו לסיומו יעם כוון נלי 56%געומיו 63חמ מוט סקוסר כהונכסם
 רק לזכרון תועלם טסוט נקסילמ, 6ין כי לזכרו, *ליו צליך מסיס סממן *ח"כ יסכח 06סתי%ס
 ס%מיריס גדעת ג"כ %טעל 6ני וזס %יוחי. דגר על %זכלת 13 לו סיסי' כמכוון קטירמו נעת06

 סס סו6 %זוזם כי וסי ללמון טעם *ין למטוכס נסטקפס *סל מזוזה, לקבוע ננרכתס6לקייס
 9p'D חצר עזוזס לקבוע ג%6כיכו, 6"כ , )מ65חט( 6לס סרסיות ק3יעומ %קוס וסנים ססעלללמי
 סטתי סכמו3 מקלף 6מ %(וזס 3סס לקרו* לטוניגו על רגיל ואס גלמי, נקנע זס %סס7נל
 ס*7ס יטחון סל" י"ג( )ירע" קמח וטחני כענין סו6 סנה ס%וע(, 6ס וסי' )סעע סמורי(פיסיות
 סכתו3 סוס סקלף ככס קומו, ע"מ קפח וסמכי ג%6ל 35ל נטמגיסי סיו סנרעיגיס רקסקעמ
 5%ומ קיום nDD3 36ל קומו, ע"ם %זוזס 3טס גקר6 ספמח %3זוזמ לקגעו כדי פרסיומיובסמי
 יכיס לכן כלל; והנגס כיונם סוס %זו(ס לקבוע ללסון 6ין ספממ %3זוזמ 6לו ספרמיומקניעת
 , %טס זז יסיגו כרגומיגו כ%ולגל י סתגועס טעגיכו י זיז %סלם סו6 %זחם ססס לופל 3זסלדעתי

 סעסכועיס מייס לרעלי ס5ל טסו* פ'( )תסלים מיי וזיז %ן ענרימ %לס וסי6 עפל, יזיזט6%
olpnnעזוזה 3עס וסטית ססעל לחי ונקראו  ירפגיידיט(י לעקום ob גסס סכלת תנועת ע"ס 

 ססו6 מיגומ וכל ני5י6מו, נין נני*מו נין מ%י7 3סס ס76ס מנועת על "ס מ%י7, עליססוקנוני
 ס3ימ ממח מעל סמלון ע"ם עסקוף נסס סדלמ מעל מעליון סלמי סנקר6 )כסו נסס סי6מונס
 ס%גי(ג סו* סכן חלון, 8גורמ qip~n סמלת 63י נפ' סר*נ"ע כת"ס %תוכו, ולסניט לססקיףכיי
 mTnb נלננינו כקנע מגועותינו טנכל ס' וזיווגו ן סנים( פתח על חלון סיט יס%ע6ל *לןנכל
 ספוכיס, עקרים %סני סלכנמו 75% מרזייית מכועס 3על סו6 ס*דס כי %יומיו, וקנלמ ומסכמוס'

 י לטונ נוטס סו6 גיסו 5%י כי ונ%עטיו, סנ%חסנומיו ומרע סטונ מלויים 3סס 6מר ונסס%מועל
 סו* מתיל 1Db S)b ו%יכ %עתי על מעיי סיום כל עועי *יכו לכן , הפוכי Sh סוערוושי

 סלע יללו %לגסס סוקס וסלנ 3*7ס ספסכלמ טגפס מלטול (1Db כךי וכעס כך ODDנמגועסי
 ופושם  3יינ f1DW ועטמייי סתולס נכרכי לנחול לעימותיו כל גסטיית ו7עמ טעס טוני65%
 נו ומגער נלננו סמ%יס לסג  נעלוס כקרנו כוערומ חותרו ם75% טילל לסני וכקטל יארוזוגלולי
 *ול *מ יכסו סו6 %7יוגומ וענגי מגממי נגס ויחסך וע5ומי' סמולס יטכמ rb י וכיול* סמ*וס06

 ס*ולס, לעטומ ויחסלו עפסלתסי %סענמ ויקחו ג3ירס, %סיום סעסכלמ סנפם *מ ויטילוסכלו,
 סכפסימ תכועס גין זו, נמגועס מלוייס ס6דס %עמס מכל ואמרי olbS; ס%יועדמ ממכליתסכך

 סנפסית תנועס 6ל מגועותיו כל לסיום 13 גיסו ונ%סלמ קרן לסריס סמורים 3*מט לכןוסחועלימי
 ששרות פלסת  ספתס(י נ%(ו(ת )ל") סמנועס נעקום וסגולם טנכג7 סס )מסכין ו5יומסלנ7ס,
 יכלע סל6 נפם, כחוס כל 13 לסכרים עז %טס ס*7ס ניד ים ונוס %חותיו, ומסיעת ס'ו*סנמ
 06 כי סתורם, מיום כפטל סכס0ימ סגועס Sb זולמי סלכ, י5ל כסי ולמעול סמו%רימ מגועך*ל

 סעליון ישגור %יל6מ ויחרד נלננו ומגע נ"%מ סככני ס"ס *מ מפתח nlrltbS סוסםתרסס
 כולס ו*ולמומי' כמומי' ותאחי חזקה, %%טלס כולס כגפם על ילאמו ומחסל למגיו,ס5%ויירמ
 מגועס Sb עשו 1ל0עומ יסכון, כתיגו על "סל סעליון וככוך לסקל געשו ויינוט ס',לעגו7ח

סחועיית



'ד ודכרים
 יעל6כו *יך כי סמולס, נדלכי ס6עמ 3ינל כ"6 זגל יעטס 1ל6 ענל ל* חטוג וליזטחאממ,

 סלוי י37ל ו6יך ס', כ6וס bS wb~b ויככי נעקמליס 6יס סיקתל ' 3סתי 6פילו לע nlwSלנו
 ע0טגומ . י5ל וכל נלנו קריי יסטונ ו*יך כולס,  יו7ע ס' סן נלפוכו עלס ו6ין מידס  נילך6פילו
 ורטן עמג לסוס סא ססס0 נעזוזמ 6לס פרםיות כק3יעמ סעכוון ס6עתי ססכ)ימ סכים , ס'פנין
Sbע5נ על 0עיי קיים לסיחם 6נל י(רעא' גסנועתחן יסרקו נל ס0ווגל כתומ t7Db *כהגועס וסי 

 תטעותעו כל Sb מעייי קכיעוס לעפומ לאל ט,וזה. לקנוע כנככו0. עסירי_ סקגו לכןסכסטיס'
1D9PDD)9 י י סויפפ" 6יינעל  גייתעעם 7עם רעגונגען 6ללען נעזיפ5ען, 15 ק6יר6קטערDbblb'a' 15 

 7ועס L~t?rn קניעת ע5ות ,I"'DS ; געטעיעעען( ט גרוכיזשע5ען לעליגי*זען נ*ך 6וג67וכפעלילדכען'
 וקסלמס, כתורס כוושט מפלין לקטור סגרכס 0קנו bS טנספלין כעו 0מלין, סג0מ מ5ומ 3%עכיכס

 סג0מן חיונ על לסולומ מפלין, לסכי0 מקנו 6נל יי"ח, סמסלין קסיימ ינרנע סעכוון סיס  %וכי
 סעטס קיוס 6ין ככס נסרסיותיי(ס, *ליכו סעכוון יאככ7ות ספכומ פן 7עמ גקי0 נל ' סיוסכל

 וי5י6ס גי6ס סנכל מעידימ, עליכו סיונס 5עכס כי ססמח, נעזוא סמלמיום קניע0 נלגעמעלם
 עדלנת Sb מככ6 ע7 יוס Sb עיוס לעלו0 עעלינו כל לסיומ , וסקדוס סגכ73 ס5יול נלגכיגו%ייר
 כרי0י ולגיע נחוסס 7ל0ומ לסנל עסעעמוי Sb סגמס מכיכ0 כל סיפורו ע7 ועו'נ7יו, ס'6וסני
 סמ*וס כ0ומ כל לגליו 00ת ולדכ6 0ועריותוי ס7% קעיו 13 לסכריוצ לנו, נ7לך סי% טיסיסכרזל

 obl~1, %*מס נעזוזס סי7 לסכי0 ק7עוכיגו מקכו סזס סגיול ולסכלימ גנפסי סעוזפל5יסו6ולחומי

 )וען ונו6י, 5*מי יסעוכ 0' וסמפלל עלס יי" *ומינ 6סמ60 עזוזמ6 0זי fPD)) )64חערס
 כסי' מגועותינו סנכל 03"0( עקור געזוזס יי לטנ00 ט6ין כ' כ"ס סי' 6יגל ל"ע סנמסו'סמיעס
 13 ססעכוון עזוזס, לק3וע נ"כ סנרכס גוט0 לכן סעולס.  0עד91bas 0 סל3 ית0ען 3לטעוליס

 סקת6 געכ7לט3א bwb וסכי סענאל. כפי 0עיי 0יונ וסו6 מכועו0יכו, כל Sb קגחותלעסומ
 כ7'א 57י05 כגווכ* 5יסו וי6 לעלעין לקנ"ס 7וכלכ6 ג"ג יגסי 7ל6 לסרעי' L~rlno נ"נלעקגע
 7ע*ר". סקו7* לעענד גגרע" *ייכל 7וכרכ6 ס*י נ"ג 07ע6 כיון וגו'. *ת וזכרמס 6ו0וול6ימס
  לגימו ~גסחיול 6מסי סיני(, סעוום 3סוק לעקקיו עניתו טססולך כ0נ ע' ס" 6יגל י"עונ0סו'
 על )מ( פלימו: וכסוסע עסיכס, כניו65 ס0יוני עליו ימ0יס עכסיו כי סע5וס, על לכלך5ריך

 ע"ט נעל וסלנ 6"מ נעל סלנ ופלו טקלו כנל ; )לס"י( 06מ bib 5ריך ט6ין כמיכ עזחמ5זוזות.
 3ססיקת* Db5W' סרוו"ס ו6ער ע"ס. ל"יי יי עג0ומ נעק' s~r ע6עלס עס לטמיעו זסנד3ול
 פילוסו ו*ין סגתיס, רגוי ע75 נלאר tiritw ט6ער וראל ~bnSt, עזוזות עזוזמ? ועסו ס*ערזועלת*
 וסל7"ק ; ונימ נימ כל סל עזווומ על וכתגמס פילוסו S1b נימךי nlflttb 06י ':ל עלוכמנמס
 גלע7 כערי ויקנל וכן סקנלסי לפי  יויוווו% 6ממ על גימך עזחוס על וכתנמס 6עלגעכלול
 תתת0ן נסתיס עסירכתיס, 06ת bb 6'( )יונס סטפיגס ילכתי Sb גלעיי עעיי (nDb י'נ()סופפיס

 כי 3זס ירעוז לרנומיכו פוב. כל מלאים )יא( : כעוסס "מריס ועו7 עסתיס ג*0מ יא( )ם"6ני
 כגון נתולס סנ6תריס 7נריס סס סיו 1S)Db לסס עותר סעל*יס ננמיס b~w *סל ססו6ספו3
 ונ*תור, נעותל ג*כו ~b5W)k נכל יומס וטטליפ וכו', עללס 16 כל6יס געועיס כרעיס *ו י0זיריקדלי
 את )ינ( : ננו6כס י"0 פ"ו סלם עע"ס )רענ"ח b~D *יקול זולתו ס*0ירין כל לי(ס סותרווסכס
 כעו ס5ירוףי עס לסול6מ Db עניגיס, עני 6' על סוכת לרם"מ 6מ עלמ ס3נמ תירא. איה'
 ססול6ס זית ועעס יעקנ, עס כעו יעקנ, 6מ ע5ליעס סנ*יס  עקכסו, עס עקכסו, 6מ סיסונגיו

 ועס עקכסו, 6מ כעו עקועיי 7נוק ob וע5רכומ, ינוק נע5עו סו6 ו5ילוף עס כ:כין כיפכו6לי
 עס ס0ועל 16 סגטו* עס סכוס6 7כוק לסוכ6מ 6מ סס גס ויורס כדילעועל, 6מ ':עו עכעיי7נוק
 עקנלי וס6רו וססעיס ספעל סי6 טסנרי6ס ס6רן, ו6מ ססעיס 6מ כעו סמעולס, 16ססעול
  עגין גע5עו ג"כ ססי6 סגוס5יס,  טיייר  גי%1יר% eb כל וכן טונ, כי ס6ור 6ת ויר6סמעלי
 לסיומ "מי עלת כעו כעקר6 כ"כ ועסועסמ עט" עלס *ין סלפיכך ס7נריס, וע5לי:הםסמ0יעס

 עלמ לסמוט סע6מרות נרונ סו%ך לפיכך tblD11 נוס6 וסעול נסועל עמע5עומ סע6ערומרונ
  ססעיקיק 5)6 , פועלי עס סעול סתקסל גע6על סעפון עיכך כמי(51 לוס זס יס7 סגוט"יס קטל5מ
 גר*סי0 סכם6על י סע6ער נגליס'נעופק סספועל *0ר י סססול ען לפעעיס סיעליעסו 6סוור סק5וכעל
 וס6לן, טסעיס 6לסיס נר6 נר6סימ ולוער 6מ עלמ לסעליס יכול סיס ס6רן ו6מ ססעיס 6מ 6לסיס673
 ועמורסיסי ע3ו*ריס סנרי*ס טסי6 וססעולס סנור6 טסו6 ספועל ו*רן, ססעיס סי(ס סספעול*0ל
 גסכרמ סו* 6מ עלמ טכסמעס טככ"ע וסייכו לנוייןי ס3סורי( 6מין סכל ליטוי S~fD 56ל טכולמיכך
 לגערי, טעלס לסעליס 6פטל טסיס 06ל נע6ער, כזכר  5ווש ככומל פעול 6יזס עור עעוכוס6

 סא 06 גני וירסו עגין, על תעיזס מועלת 3לי 13 עלסעט יו"י טל עוק5ו *פילו תקיןוסמולס
 עלת וילעז נעקל*, ענו*ר וסא סעור* טעקנל ט6' סגסא סו6 ימ' ססגור6 ,ז'ח, לרגוממע6

06



 ד םדבשי14
 לנטרו כמסל 6ת יצלפו יטלו S~b) 06 1ל6 גני יכן סתימ. וסו6 כממל משa~S 6 ע06%

 סו6 וסעור י 8מ)ס חייי סעני6 סעוס עקנ) יסים ס)* יקנוס S~DD סו* טס3טר' עורו,)לכות
 : טסעיס נ6ת נ3ר6פית עע'יט 6כי)0 )ייי סע3י6 3י3ל פעול גיכ יסיס bib 6מ עלת 3סספתלתל
 ז5ר סייס ע7ומ, סנקר6ומ סע5ח2 6לס יעייו עם ע) הערות. טהנכ(

~'mbSD)S 
 י ע~סס ועיומ

ndbTuoסעסמעיס ועם 3מולסי פעעס כעלס 6סל ססקיס ועם וכיועס; פסם מנת ועזחס מפחן 
 ונכס ולעירי 6סס על סכ6 וכסרוף 3סנמי ע)6כס תעומס סכסקו) 6)ו, 3ע5ופ פנעסוסעוכטש

 ס7יכיס וטבל וסמועריס וסנור סטוכ כריכי סע7יכומ ייסוג עספפי כי tabS חיועס כלעיס לזורפומ
 )סרעל'ן(' לענין ככומיס  וכולס יכילוס לו*יסס נ) ועוניסז י"ס %יקים )ריכסו 8יס סגיןפ3תורס
 כ)) סוזכרו )עס )סנילוי %ס סנין סע5ו0 סמן סעמפפיס ע) סי6 ססס6לי(י לופר כוסלונ6פמ
 וסכרי" ספנע ע% גסס הסר ס" 1D5DD טס%ס ע)יסטו )טות %יכס סיאט 63 כילמורינו
 סעפ)ח2 כקל ע) 6'כ סי6 וסם*)ט עיכס, )סזסל סע7יכס קנון תקין עפיי עמייכן וססכ)שלוכית
 ל3ומיגו אתכם. א' ה' צוה אישר סכ)יומ: נפעמות וייועיס עפורקעיס עעעיסס 6מרסע7ותייס
 סאת סענויס עס ~nSb 6עגס ע5ותי'י וטועל סמורם 3פכעת סמכם )3ן זו ס6לס *סמו3*ג07
 s(o יעסעעוש )כס עע)מ כן ויייקו , ונעניסיו סתולס 3סכעת סענעפ סרסע )3ן ימקוםלכס
 ייכי ע) מיוסי bl~D כ"ל לוי ו)6 *תכס ובועל 8תכס, עע)ת ג"כ כן תייקו ס)6 ועס לו;ול6

 עס ו6סעעס עע7ו בעו וכלועס, )כס )י(ס ע)ת עס )נסונל פעם ע%5וסו 5הם מלטוןעסת'
 גור( 6סל כעו וכלועס, *תכס 6ת ע)ת ע0 עסונך סו6 ומעם עסת, לכו 5וס סורס לכס, טיאי(

 6נ) סע5ווס, סיוג 8) ילעוז וככועס )כס ע)מ עס ט3ס3ורו סוס 3יכיסס עסס,'וסס73ל Dbסי
 עס ו6מעעס עמיו צטט 6על י6סון 3ססס לעע"יס ואס עענו' למסיר סכ)) ען ע%י466ע
 blk~b עי לכל (ss נוגע 6)יסס סנ6 %ווי ספין נר*סון, פע6יס ס8תס לכס יר05 שכס, ס'י%פ

 לעלו עסס )כו 5וס מולס וכן ספסוריסי מכו ו)" סטע6יס לכ) ירעוז )כס DSD יג נר6מוןיפסור
 סע37ל נוף )כ)ו) גו סעכוון olnb ונלמ עס 5וס 11DS נסתמנרומ העכס ז )*וס"ע ול* )כול3ח2עו

 סגכל ובעו , נקו ובימו 6יס יעקנ 6מ כעו עס כעלם ג"כ סני6ולו 6מ ע)מ כעו , %ווי 3מיו3גשכ
 התכסי 5וס 6סל ס6על %ן )כן ' סמיונ נכייל ג"כ נכל) ססו8 עסס 8ת י לוס כמיג%ווייס
 : עספפיס וםשפ מעות ר"מ ועע"ס 3זס 8סרמ 7רך לעמרסיס וים מפלוטי נכ)ל D"b Yaעככיק
 6) עס עמומו ופעם שמליו, 3)ע"7 שעילס למון עחונל כ16 היינו. ענדים לבנך ואטרת)כא(
 ע) תורד( 6עירס סלמון )סיום , ניכיסס סרם"פ וסנ7יל י י"ג( )סעות י7 נחוזק שיו ויערסכעו

 וסע6עליס סערות סחוסיות קטול ע"י סעתסוס tUb סטכלי סעורן לסייטו ט373ורז סרוסכיי(ס4
 ססע*על לזען ס)ע79, סעום eDD 6עיכד( לכמון ע7ק )כן ספקיי ניול ססועע לכסםס%ילש
  כעלעל, טענוקט סתכ)ימ ג"כ מוסג )סעקג) סע"על טניצעת ומכי' הגיס כנק סתכ)יתי3ע5עו
 ולווי ט5לס  כגון פרכו,  טיפיך למכלית ומכנס סקינוס 5לי 6יכו סספיפר  בנפן יל לפוםופעס
 מיפי) מ6)ס ס6ועל עפכין סיסים נוען סחפי סעכיןי מועל סיסים עס כפי סכל  וכיופםשאסרס

 1י"על )*נלי(ס *3יע)ך ויקר" כגון 63ל' ו)פעעיס כלע"י לפעעי' עורכו 6עסי"כ 6), לסון לק13
 חכוי עםימ עס 6)יו וייער 9D1S סייך יחמל סיס סכר6ס מכפי ל( )נר6סימ )כו D'DD עסלו
 7ק7וק DSD' 6)6 הנוקטתו, מכלית עניין סטיג )6 ונם6)מו ע6נרסס תמוני( פנקס סיס ס)6כי

 6ת פסגל לתיכוק סטויליס  כפכין  ייעת, סיס לא תמוני( %פיכם ס6לס מס סימט )6סע6על
 לרעו *עכס כווכתיכו *ג) סמיכוקי ען מסורס עקוויס 6נו *ין סנת6י עסיס, Dbt עסי(5)וסיי2

 נזות טסו6 , עע7י עמית יעסו )6 8סל עעסיס גע8ערו ססתס וזמו עסס, טו3 )6 סעכ"פלו סניי לק כך ע) )ו סיםינ כשנרסס כל) חסן סיס bS ס6ניעלך 3זס סעכין וכן עעססוי גכומל4
 38רסס Sb כניעתך ויסער טונ *ער ירן( )סס ס6סריו ונמ' סת%)ותי סוס עליו סייך פ)6עוסלפ
 י כך לעסומ ססכיעתסו סס3ס על פטוטס ס6לס רותו טפל סנכרן סוס, סדנר עעימ כי ר*יסעס
 סיס סכר*ס סכפי qb סתסובס נעכין וכן Sb, נעלת יסעס לסיכך מעונם ס5ריכי( ס6לסססו6
 ומעס נלע"ד מפס נס כע% kn"Db1 י מכ)ית נפגעו ססתסוני( 3עס סלע"7י סינוס רק 03דויק
 מס 6ים nSbn טס61 זקתי עס סתועס ירך טססו6ל סמסונסי wcn סם6)ס סועל לסי כי63)י
 יו7עיס 6נו נסטין , מפק עוי )ו יסקל טל6 עד סילמו עפמקח ססונס לו גיתן לכו *ססר*י
 ס6)מו ויימרס כיי עוגנלס, כלתי תסורס ג"כ )ו עסי3יס 6נו ולפיכך Sbn, עס SDI ט6)ע0
 *ל, ככוי סייך כוס עכין סע) י7' נחוזק Sb'1 ו*ערמ י"ג( )טעות סכתוכ 6על לכן סוס לואמיד
 סכם  סילת ססי8 וגויי שם 6סל וסעסמפיס וסמקיס מעדות עס כ6ן כעו גסגנ)ס סטו6לקולס
 ער לטוסו פל6פו ספכין כל לו ולסגיד כמוספק ב"כ לו לסםינ %עי6 6נו ס4מו,  עכיןספמרפ
 )גגך: ו*עלמ  %ן 5סיכ לזס סלפ"רי טפופ  'SID ועש פנוקסו מכלים נפמוגתעו עפיגפיסיס

Db



מר ודבתם
 8זכיכ 6יגגס וכמטופר( , וי(צטפסיס י4חקיס SD1 0ע7ומ על סימי( 0ש6לס התקש. כ4 שת)כד(
ש6י

 טס 610 שעיזם פעו עיטי, ולמס (ss~ בסס 5חי סט למעם מלשן טלטלן שעביט ויר06 חקיסי
 מרחיי לסס גיכ וימעם וכרי זנוב עכל עיוס7 מס ע0ס 706 פנל טים qb סלקיעיסי לכל0כש
 עמס 6סד לכל סים qb כוכ3יס נקרשים נכלל כולס י4כוכניס יכן ' טעים כקי6 י4מסמת רקיעכי
 מס וכן כוכגי עול וסו6 מכללי לסס מסוס מרטי מס לו ים עסס ו6מ7 מגכ'ל, ס5'ע נסשעסס
 וחי ערג וימי יום כקרש Ps~n זען וכן r~s, ע6יל סססעם מזען למלק סלטי סס סו6יגש
 בליש נכור כל מכופי כיוס כעו נלילס, סנעסס סינר על גס יוס מלם ויזכיל 06'7, יוםנוקל
qbחנךסז פס ככס שיח(, נכללו מזען על כללי טס סו6 יוס עלת כי הקילס, 3ח5י ס0יתס 

 ס6חרי' מסרטי גייס סזכיל לכן טעסי לסס ~rb סע5ומ בוסן על רק מרעיי סס על טזכירוססו6ל
 ומכס סע5חש. מלקי כל סכוללמ כלליי למס סמוקים 6מ מזכיר סמסונס בעכס י וסעמנ!טי'סע7וס
 ס*לס סערת מסעירת מתריס ל0יותיגו ~embt עכל נוס ננ7ליס 3ג"י חגמכו עם עפני יירמס0ס6ל0
 , מסכל סכרעמ ע5י גזסריס סייכו 63לס כי כמורסן סוזכרו לעס וסעססטיס ספוקים, , ע7וו!סכקכ6יס

 י4נכזל עול וסמם 0', ענדי לסיות זכינו לפרעם ענ7יס עסיומ 65תגו n3DS כי , r"D סמטנסונבת
 65ת 1s3s תרגיע, מעיי פנינו על ס' ירדת זו ולצ'נס ממורס; עול עליכו קנלגו קודרינו עעל כסרק6ער
 מניל 6ין ולוס ליש"ט. וישכו וגו' 591י6נו ונו' מיינו עניים סיער. חסו יומי כל 6יון' ענויםעמחמ
 סעסם9 לקיים לנו *ין סמורס DD"~ כי וסחקיס, סעיומ לנין O'9D~b 0כקר6יס סערות חלקי3ין
 ע5ליס, ימ*מ שכיל 6לס נכעו גס כי מעש עלס סי; עגומת ע75 לש עחיינס 0*7ס טסכלע%
 6טכ %א 6כי תממו. ו0זכיל וגו' %ק שזני וגו' לעיס 3עספט עול מעמס ל6 3ק7וםיסכעו

 כי חכלמ 6לעגס ננד ממנול ול6 יחוס גל WDnn מעי( bS מ5* נכי וכן עבשי 6סנססע6סי
 כמנם סעסמטיסי ען סס 60לס שעכיגיס סכל qb ענו6ר סכם ע5וך, 6גכי ע"ע וידיך סייסעני
 עונתי למדמינו יתנמך כל נ76ון נוג7יס סייט rb כי י ססכל ססמי3ומ ע5י ):קייעס סל6סמורס
 לעעל6 פסא גירך יסרבל עס rbn ססלש סנסג למי סמוקיס טעם וכלל ; ס' עניי ל6ססכל
 רצסנניס ומוקיס קיוסומ גענו7ות לענדו בנתכו מ%ניס זס לעעמ פל6, נדלך כ"6 סכף4וגי סענעען

 4נו 84וב 0תקיס 6מ לעסומ ועמס ועופמיס 6ומומ ס' וימן ושהב"כ olb, טל רעמותסקול
 tb)'S עלע6 נ60י עלוס סכר 63עת כי ומעגיי מיי עוג גוס סמורס מנטיחגו ל6 , הימיםכל
 מ"פ ל3ומיט סלע7וכו כעו סיעיס' כל נסס, עכו"ם עו0"נ חיי כי מדבר, סגלני מיי עטוכ6נל

 י(עפעם"שי סמלות ען עקועומ ככספר כל עלם ס6ין נוסי OD~7 וירפס סיוויס; כל ל36יומסממי
bb6סל 737 סס סו alen ,ל6ערותדן עיל כלו י, לחשוון נמסי כ)תס וגס נכקפס עעגין וחפו 

 עוסשנ נס" מעלית ונועם 1Dalbs~Db)' )סע6כטענ7עם ס37ר 6ל וחפ5ו סגפם כלוחסענינס
 על לסמעס %3ס כפ 6ין סעוס"נ מטונות סר6סוכ" מכעיס טסוייעונו כעו כקרי לקיןג7ולס
 פיסעי' סו6 גרביון, 6ותי4 יפממו סל6 כיי סכני*יס 7עוס ול6 ויעיון ערך לו 6ין כינולים
 ול6 כגיח עין 6ותס ר6סס סל6 סטו3ס כלועל לוי לעחכס יעמס זולמך 6ל0יס להמס ל6 עין6על

 6ל" םסמ6וו וסול , תמונם( נסלכומ )ערענ"ס לו, סעפכס לאס 6ומי4 עסס e5cSh 6ל6שיתיי
 עוס"כ ל( 85ע די )ויכל סנע)ס ונעילס , 0עקווס עולס נכללי ונקר* , עעלס ולגסי 0גני"יסכל

 )די* סעקווס סאן יחס 0יעיס, כל כקלם וכן סתעכונ; סל כסעיס, סר מטוני סר ס' סלנקרם
 6ל מנ6 ו6ס0 וטיכ6 מעיי 6ת היכיל 6מכ סעקוס נכל נימרו לטויס לייט(,*ללערווינסטעחטע

 סג* 0עקוו0 גזען סג05י וטונ מעליון נועם ען בוס לנו מסורס סנטימס סכס 3סלוג((י*נוסיך
 .נקיעות סעוסנ ס%מייס מפייס 6ת לנו סנעימס טס גס הזה. כיום לחיותינו : ססנל ח"המרי
 נוכל לשוי סנסעס נצן סיומינו זען כל יר% סוס כיוס 0זס, נעולם סיומינו זען כל מתורסיוס
 7על )6ין סנשייס סמייס Db נמסיכו Db לסמיומ לחיומיכו וסי*. ע6י, יקר צרך דגרלמסיג

 כ'4 סי6 כסיום נעלס סכ"ף lID1bn' % ווערטר( לענענם עוויגען 7עם לוגם לייטגענעכווור9יג'צן
 קלתו לנו. תה" וצדקה )כח( : ססוס זען על סעכעס כיוס לי ססנעס י כיוס עכרם כעוס6עמי
  געטיתו סכל עה ימן 6ס 1Dlb לענוי טייב פסוק ללבו סקכוי מעני כי 75קי(ו סעי!ומ געול6מ

 מוקפמ ט עשק יומל סו6 %קם כי %קי תומו קל6 6מל ונעקום )סלענאן(' 'פעו יעסס75קס
 סלע. 3י4 עהס Plb ו3ס' ' %קי( לו נויססנס לך 3לך כע"ס מענין, לסמלגמ יונס נסעוססס"6

 עש גטם עעלס כי , סדין( עסורמ למניס ואקס ספין, ע"פ עסעעוסו %7ק מ', מעכימ)חצלס"י
 משצפע כל שת לעושות : חנירו סל עתוממו ככוס 706 כל כבוולס %ומ, עוסי נסכל יםננוס

 6ת לעסחש *על לק נעמי"' סעילי4 למון חיגר ול6 חקים, OD3 סע5ומ Db קכ3o~lpo 4עקכ6
 לפסים נסעכ כי ובער 3עסיי'י סעיכס למון ומיגל ע5חש, כמס lmb קר6 זס וגעקר6 ונרקיסיכל
 *עשס עדתי גס חומסי גקל6יס סעדת כל כלל 63עמ כי סרגל, ows וגזל ספ%כ:, כל*מ

כשנצל



 ז ודברים16
 עסעמ לטענו סנמסיינ מעעש סע%ס, לקן עמ6מ טסיונ י63 ס6ס כלטון, לנעלי 3יגי0סתסגיל
 יר6מ עסעמ ז0 טיסים ופעעיס עמס, יקרם ו6ז סכן על 360 כעטעלמ וסכויי סנ7ולסיר6מ
 ע75 י4ס ס' פקחיי כל ומכס סקס, יקלט ו6ז סעס על וסעוסל סע73 על 60יון כעסעלמסעורם
DW1fk~3סס ססיו3 כי סקיס, גס עטש. o1b5 יר6מ הצלי סע0%, וגיורת סכנו7 יר6מ ע% למערס 
 גנסיגמ 6ענס סמלו, ססעחם 3ין כלל סנדל 6ין ית' ססוכ0 נומן Sb וגערך , כל 76ון ע5מ0עוכם
 ענין לקטינ פילבל מעעיס סווקנלס סעסינ סננסיכמ כיגיסס' סנדל יפ לעסומס סעמוייג0760
 לעסומס ויסעולל סטטוס ענין יומל 13 סימגלס מעעיס נוי סים 6סל ענין עפ*מ ויקגלגו6סי
DbDWסימעוכל ומעעיס סג7ולס, יר*מ oc1ib 0' סקחף סססועל ספק וטין סעונס' יכ6מ ע5ד 
 סעוג7 וסוט פניו, ע%מ עקיש מסנן כעו וג7ולמו ס' לועעת ילפת ע5י טמא שטמי טסןע%
 b~cn סקיס, גגחינת 6ותס עי4סוער ג7ול0 יומר eSDW3 סוtp9D 6 לקלל סל6 ע"ע לנו6מ

 קוגוי רקון לעסומ זוכם לסיומו יתילס ומעמס רני4 63סנס תמלסנ נמסו גס ס', עלות 6מקיועו תלכי סייסי נכסס תפסול ורועעותו 0' כסג7ולת כי סרקי לקנל עשע רנו 6מ מעוניכע73
 Sh ננססו עקום וקין %6וי סעקווס ססככ ען על6וס רעיונומיו כל סרם לקנל ע"ע סעונ7*ענס
 ועסיס, ופעלם נעפי' ססעילס ענין למעמיס סתורר4 סינרם ולוס ע5עסי סענו7ס גכףוסממעמס
 361י1 כענין סעס"י 6ל ספכיעי וסחפן יאנוס על יורם 6ל0 3כל סעיןס למון ועסימס,ופעלמס

 ויקאעכ0, ליחו ע5וס תנוס עתי לב נכל ועיסליס סע5מיס סעעל0 6כטי עטים וסיט ס7נל, 5מטעי
 עא גסס טבקיות tWID על 1760ן כטוי , חקים גפם ס' מחייי פעטטס 0קו7ס נעקרילכן
s3pS'6עגס 60ל0. י4סקיס כל 6ת לעסכם ק. 6עכי4 ול6 פעיכיי, לסון סמהס 0חקזס %ק 
 וס6ס3יי ססעחס גס 6טל וגזולתו, 0' לועעמ י% 6גיו Sb כנן נסס פסקיוס ע5ומ גקכ6יס%ן

 כל Db לעמות כטעול כי ו5עמ נעסי"' סעירס לטון סתול סיכל' לכן סע%ר4, קיוס 6לחתחנל
 , ס' למס רק חי5ונימ פכי" סוס סע5ו0 נקיים מסיס סל6 לפסינו, ס' לפכי געייעס. ולוססע5וסי
 רק מלם לקנל סל6 סעוג7יס כזו עעלס נפולס לנגסי מכס SD", 5ו0 ימ' פסות ע75 ינויכמסל
 : D~pn נמס וכענו6ל , 75קט וקר6ס ע6י, סעליוכי סרומגי געול מתורס סנסיחס ימ', לועעומוע5ד
 63חן qh סמולם ען 610 ממטם 67יק1ל 3י7יטו סעק31ל על עוכי( 7קל5 פסס" יסיר. כי )ד(ן

 ספוחקיס סקכעת וכ08 , 3זס סולק ויין ' סעקיליס נכלל סיסכס כל , עעעיס עטנע0ס6עס
 6מ ססרפ0 נריט סכסוך וסרס ע6"נ(י פ'"נ )ערע3"ס עסשמ 7ממכומ לייקול6 6ימכסו7נכל0ו
 גירן סעמסלכיס לכל טס תסק ודין וסנו7עיס, סקלו3יס סיו ויגס נסווה ירגל כי עעעיס,סנעס
 כי קוער סו6 ל78( )מעות 6סל וגעקוס החוצו. כהבחותיהם לרם תעשו מ" אם מ )ה( :5עמ
 עלת סיפעם נענעו ענין לתומו יסעפו ob כי עלוס 637עס 6סי עלת נלי סמלון עזנסהוס6ת
 וסענלס נסלומ סעכין ע"ז ונסעם כי מעלת bSb )6מהעיהן(י בוסן נעקום "ופן להעניק כסיירוכי,

 סעממיינ ססו6 )6136לוי(י ועל'פ נעוסלי כך סיסת סעכין עאז יורו ob כי ועלוס)סיפיטסעטים(,
 נע6על וי0% נדי נכי יעגלו 06 ט37ל, לי סעסס 06 מגעול, סתכ6י עלם ססש 06 מוספת%יי
 ועופן lwr נסוס עמלות טוס לרגל יסים סל6 י *סכי

~Sb 
 י )ז4עעלן וכך כך טוסן על יסים 06

 סיס bS ע"ע עכ"מ, עמוייבמ טסותיה D~Db כי 1%DD' עזכמותס 6מ כי טס 63עלו ולזפכול(,
 60ליליס 5מ לכמן עתיייס סיסיו 0עמוכ, עע כא6 סע5ה PD גי4 ל37ל טס שליס סע6ערכוונם
 סנוי6י Sbi ,~Pb מסתסום bS כ? טס ס6על עס כן וכעו *מלי געקוס כך על ס%טוו עםע%
 עעקוס כ3ל  סי7עמ ע0 יייייכו ל3י, כי עלם סס 6על לכן סע5וס, nbr טל עקועס מס*ין
 ; )6יעסעל6טיף( 05 כ* לטון 5ער וגעוסלט, עלוס נדרך סכתי05 על לדגל ססכווכס %ן *גל ,6סר
 % סן תופן נסוס 6כילס סיתר נו לך סטין י"ג( )סעומ 6ט 5לי 06 כי כ6 עעגו ת5כלו 5לוכן
 *0 כי ונו', לפכי 06 כי וגף נפעכיך לתכול מוכל לbb 6; 5לי 5ל6 *ומן ט5ל סן ענוםלסן

 6סל עי כסו ob כי עלס פעוט וים ; נוס וכיו65 עוועיך *65 6טל 05 כי ינסר, 6סל3עקוס
 נעים רחל *0 כי סקיסיס ען י6כל ול6 כעו י )ק6כיעילכעלל( %9י לסון וסו6 , יעגן( זיי6)עת
 סו* ססעוסיס 6לס נטוי וסטעס 7'(, )סס יעמל ע7'6פל י6כל' % מקיסוס כענין כ8ג(,)ויקרס
,7Dhbbb 53ופן כ"6 חוסן נסוס ס37ר יסיס טל6 י ונפופן נעגין 0מג6) על עטעפ 05 כי סס6ל 
 לסייע טען, סמאי על עוכל 9Db עי נלסון סעפעפ ob וכי נהו5ליע6ק(, )קמיי5י?יסלוגי
bSnלמעימי, פלוני גזען לש עלאות י0יסיל7נר( t(p'Sb9~DWD9 06סל סלול על ג"כ ינ* וז 
DSD*וכי כי כסהר ל ob :)6פ טפל וקניו כעו י(ק7עוכיס, ס" כנר הברית. שומרי )ם( )לס"מ 

 זככי פיכו בכיו גס ו6ס לנכלו גריתו לקיים מועל סק3"ס קניו, נלכדי מולך סנן obט37ל,
 ynb לכן דול qSb עד וכן רביעי ללולמהצל

~IWPS) 
 אסימס וסעלמס הו' תמעעון עקב וסים י"ג(

 י4ל6 ססס7' לקרל ר*וייס wbn כיון לנהיך לפעול י5ערך bS כי תו' לך *בסיך ס' ומעלוגו'

~km



טן דרבהם
 %לס גיוליס לככ!יס נמואס סין פלqb 6 ל6נלי(ס פסגעיפ סססי 06 יש %ליס 6%4יתרפס
 לכן כלל מכוייס סיו bS פלפניה,ס חדאז 36ל ' ל6כומיכס נסלע 6סל תרימו 6מ מקש רעעןלק
 אצפ עעסס %ילף גריס מסיו נקריס יו65י עד ובפקי ס3ריפ ומתל לנוססי סלית לידס זכלל6

 עלותיו חועמ %6 חתוך ססו6 כ6ן לאלפים יועל סו6 ולסלן דור. לאלף : )סגכ'ע*(מנומס
 סט6 לסלן לדלף, פותר סו6 מירמס()יאטםיס

 סעי
Mb 9 סו6 לחסניW1b ומסקי סכרית סמל עם 7נוק פס סיעור ל5ס3יו קמיו(עסוע0 )לטרי לקלסים S'DS7 ,"ינוק עלותיו ולפועיי עכ 

 יעי WID להרסיס 6י 6ימ6 ו'( פלסם )יסרו 3עכילס6 6ענס )ל6"ס( פ6סליו 7תי qlbSעס
 רעתו דור qSbi י(כ6נשע, וכס" ע"כ. עקסר, והין סקכ להין זור qibS תאל סכים הלסיסעיעוע
 וכן 7Dh, נתנור כסיס עמר 1Dbl כיכך (t1ss עיפר סוqlb 6 כי ועז, לעולס וסו* קן6ין
 ללפע יפלס פ" רם" לשושיון ומשלם )י( פעעיס: סכיס qSb סיס הילו וכן כמט6תיסם,פגע

 לסוכתיו יםלס 6מל וסרת3"ן עו"סנ. מן לי(6נייו כיי ידעונים עעסיו לסכל טוב געול3עו"סז
 6תס כי כעו לעיג 3ין יסכן געול מםלוס כי סע5רייס, 6מ ס6ני7 כלפר ל60ני7סי יסעתסגעול
 פסלי לועס ימכן וליעמי סוגי(, מסת רעיי מלעמס לעס כעו לרעם נין כ:וועססו, לסיםמסלם
11b5waכש , 0450 ענין סמירסוסו ס'( )6יונ שקך נוס ומלס כעו י מלוס עמס נגזר סקס פעל 
 , ויין גליקקליך )לטפט לסונפיו ועסלס כפן זס עעכין יסים , 7'( )עאנ 1YS ססלוס לפיסךססלוס

ווירלי
 עסולקיס בגוסס מלעש סס0 סיצ5ונייי סלוס נין ומלועס, סרסעיס ס5לסמ וסול געסען(,

 ננסיכמ בנימו מפוי פי(הש סגימייי מלרם 3ין ככמוסי ווחויכיס נ3רי6וס עקונליס וטליים,עעכ"ו3ומ
 4 פש סת7יכי, פלוס 3ין קירו, SD סכל גו סימנסנ קכיניו סכסגמ עס וקודכס ונויוקסמו
 וליעתי סיין; נעלעל הניע ושייטל, מ"6 פניו. אל : ננמל0 י4טגעיס פככיו ונין בינוסקכתת
 לו, יפסס סטוגיס DDW'1 טכס היתכעס, , פלעס ויפן ען , וספ%ס סג" למון סו6 כ6ן סניועלס

 ונלנוי זעגיות 3ת6ווס כמפו לקל* 6ונטעלגעסעוכגען( , )ריכטוגגען יפנס 6סר נכל  ירכיופעלי0ו
 ואכיס לק כי י לו( פותמין ריעע* סנ6 ע'7 )וסות סעומ עס ו73%יס סכלים 37ליסעקש,
 מגי יסועמ 5ו7נו עלת ית63ל זו כוונם ועל ; מכיו כקרסו וספיר י יעיו כל פסס סו6כאס
 )וסעסלטיס מוכס *גי 6סל סמכיומ נכל תומי סעוסיע פסות ס' א 6ו7י( כלועל ע"ג()מסלים
 סגיך כם6תי כעו י )געעך( וסלאמס סס6לס על! גס O')D עלת יפעם לכן , ננאורו( CDשמקו
 מוגר( דגכ פנקס כל כי , סנקסס Sh עמחיינמ סועת פניימ כי עטקסך, קנלמי מסיי יינם)וילה
 וסל6ויפ סנקמס יופר על סעולוו2 הסרוס כטחות ח3ומ וימאס 775י'סעכיןי לכל ועמס3פידעתו

 על 3קמס מס תסומף זו לסנה וכן סתנקט. רבון נס לתלי סונסנקם במיני ייטנו לעמןלעסומס
 : כפפי פ6סנר4 6מ כקפתי כעו )זוכען( יתפוס ועל , י3קסתי סילתי כעו 3יטטען( , )געזוךסס6לס
 וכעו *סל, מלס חתר  למעמס כי סלמון, לגעלי ויסר 3ססר כלקם זס לסון תושמעק. עקב)יב(

 כהן *ום 1ל7עמי חיטם*, נסוף טספמ סטיון מסרטון ונעלס סקנלוןי וץ וי3"ע 6ונקלספי(וסימו
 1 ססעיעי( מכונת וכיל יעסון( 6סר סעעסס 63מ כימרו )כע"ס סותר כעין מסות יהספנמסעעון

DJD~סכל וטעמו למםמעוןי סמוך עקנ וולס ויפיס וסנטוס, י(מולס סתיעמ *ל כטוי "סיס לעכס 
 לעעלס כעט*ל ועסימסי ופעלמס 6סשז 6על זו ולכווכם י געס6לכעכק( היילעס )עו:ס6לגסעיעסכס
 *נכריס סעי 6מר עקנ וכן 3ענוכ כעו עקנ עעס תשמעי. עקב ועפקמס: המערתם ט3ו5תחגן
 יקלקו כי טו6 וגטן לני עקנ כמעלס וכן כלסלית סכל עקנ לעס כי העלו וסעפג'טיס יגקולי
 וסעסונח סעס ל6מ סינר נדול וכן 6ע0 לנרך ר6ט כענין ל6ס כלמון 7נל כל יזסלמ סקלםנלסון

 מהלס וסלמס 0763 7תיוגו יתסוק סל5ק כי עקנ 7נר כל winb ינקעו תן כסעיס ל6ס13
 כעו q~p תלגם ו6ונקלק ני(עסי qla  לרעיון ולזככ לל6מ סכחונ ימעל וכן וסוף 6סלית 13וסעקנ
qS~כזניה נפנינ סמולך סעעוקל סגרך לעימור סעקנ וסיס זנן ננזל סנוב לסון עם16  טיורטוט 
 טיסעול עומס ועסו0כס סעסמטיס סעעכס D~p וסיס י6ונר ועוקפם, עקו3נמ עירס עקוגי(וכן
 על וכן ספנן. 6ת וגללו עלסון כסגתו סוס ט37ר בגלל לנס וכהנס D91D ויפס 3ליתוי לכסממס
 ענין נעקנס עסס ויסוף מעונים  ו4 ויעקנגי סלג עיקום וקגונ גלגול עקובם לסון; כלרעתי
 וייו עקנ סכקכ6 סרגל 06וכי וכן לעיסול' סעלינ מפך כי יסולון יעקב יקלקו ולכן וקנותגלגו4ן
 יסלסל עתטם Db ועוקב יסלסל סל lsbnDS קיש סל יעיע ילך י651 סיס סקנ"ס ~DS' ס7נוליי6 כסירוס לעו חן 6פ מיעיכן תפעלי ס6על כעו נלסון סו6 ועורגל סזסנ כפויה כעו סיותסבטמיר כסויי ויישגל סיד D~nh סלפון b1p1 כפסל עעוגל סיותו 3ענול כן יקליפו עסו 3עקנ"וחות
 הלנולין כסגות DPD5'1 עליו גריס לסוגס וכן עקיףי כלועל  עיל 9DD סגים על מיל עמלסכיס
 על עקנ טס סגפת 3טעס למוסיף ויפ )0לענאן( 4:ןי מוות עלס *ותיווה סטמי O')'pDכונו

 סקהף שליפו כי לגומיגו, ניגרי ועיטנ ייחור לסון 4'ו( )"יונ ~o3p ול5 ען ססו6מסכרי
שלוף
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qesפמיר ולפי נעליתי כףםעוס יפער משל, חדל עלם8נס ען עמקססי אצרו מבחיסון ען 
 י סנ6 זען עד ושמעכנו המלמרומו סכם י עהסנ לחיי מסון טעול רק 3ע0" עיד *יגנו0%88
pS*סכר ועק3ליס לעו"30 זוכים ס6עס לסי , לסוחף יגהר ל6 ס' וסג"מ 6ער ולזע עק3, יקר 

oc~wעשמ )עיין סי ל6סו3י וושת6חרחש סעק3 מסך , 3עו"0ז עיד סטו3יס D"DJ בענין וירק 
 נעורים, ל5ייקיס יבחר 36ל יקמל 7ל6 סו6 למוכ6ו כ"3( )עירו3ין כשיערס מסכר( עלעקג

 )סינ7עלעל( ל0' סנר5ס מכלית עססנמ ovbl סעמגגד וסירס משטן על עק3 פס סתם אוהכעס
 פועכיס מס כי ית' עלומיו לסעור ע76 נזסלמי ר"ל רנ. עק3 נסערס 4ט( )מסלש 6עיעק
 לעו3י4, עעכנ סים ולמי ס', 7רכי 6עמומ עלססיג סנ%ס סנ7ול סתעכנ גרסם על0לכ7דתי
 ר3י עלס סוםיף לכן וכיועד סככם מסם עסני לירכו לכס ל43 נעקועו פכרו 6מ סעעכ3כנון
 נעל סו6 ישירי סו6 מסטן סו6 לרעתו, סריס 6מ סעעכג *מ 9b)S י וקטטה עכיבספנין

 )6ינ7עס ר3 עקג נסערס שעם יוקלו, 6מ לריב ססגיעימ סעלמעס ס6יס ננסת התעריךפ8כי3ס
 י סעסרמש כ7עמ מסכל על ר3 עקב נמרס ]ו6ס י סינ7ערעכ( %5קזעטינען יענען 3עף6כעןא6
 וסעו73 עסס' סעקווס סכר ע3מינת סע15מ נקיוס גאל סמא ישעל ססקי7 מעלך וכי ע*7*קסם
 כוח וטין לעסכ3 מנופל סו* מולס מדוה. וכל חלי כל )סו( : עסו3ח[ *יגו סרם s3plסיע
 נסוחיך סימכס מי על 6ף ונתנם. ל"ו: ט"ו נסעומ עזם ופחם )סגלים(. גרופיס וסס*רענבריו 63מי כ6כ לו 6סל סו6 וע7ו0 ס*נריסי נכל ססססטי( סעסלס סג3ורמ כי פרטיי *גל טוסלו
 אעפ"י כ)ולמ ו0ו6"ו סל, וימס )כע"ם(, ינס לSb 6'1 וגו' 6לף ע75ך יפול כעבין 3ן, הצקול*

 DID~"no ומורס )6לק(י %סל כעלס ססו6"ו 16 3'(, )על6כי חנלמך וסין כעו%ואוואס,
 כקפל לעלס, נ6 ולוט סכלן על י65 מסתם כעו מזען, 3גמיגמ זע"ז י(ע5טרפיס 'סעספטיספני
 כשל כלועל נסורייך, ימנם כשר עעך יפיל סוג6יך, 3כל וגמגם עעך וסליל וסעס ' 5ועל630

 ואכלת. )%ו( : סגעכסיס נכלל 6מס מסיס ל6 עונם על" ויחול יוסני' נעון ע7ינ0 עכסמסח
 סחם )3ע7לס ררותינו 6ענס ~S)bWk, כליון מא ס%ילס כי , לכליון תכעס וסוס% , אנערמש6

 ומכלת ס%'7 קרעים, סל ככסיטס קוסנין יסלסל כך מיפגמ זו העם עם סערו, 1Ab) ערלךנפקוק
 כפמוטו, 6כילס למון ו6כלמ מירסו ע"כ. מסכלו; גויס מיל ם"6( )יסע" וכמיג סעעיס, כל6ם

 6מ ועלס ירכס. עפרי ויסכלו מבנלי כי כפיך יגיע כעו ן )נעגום( ססופיפ וסקס ממכלוענינו
 6יסכען )14% עיכס ומפנס תסמכר סעעיס כל 6מ ו%למ וטעם עןי כלוער מעיר 6מ כ65מיכעו

 ס3ר3ומ לך סו6 עקם כי כלסייסי 6מ לענוי מגים bS וסי' עם33, פעל תעבד. ויקח :נעגיקען(
 ל6 06 נמחי לק דיגו כסעס כל ממיי ל6 לווי כי , ע3וימס 3כסמ ומלכי 6חריר(ס מכקםטיעיס
 כמלגין *יגס 6לסיי(ס ענודת כסעוזניס נקסריי כמגויל ע"ז עכללס 6סל א סני עמס ז'יקנלו

 ab~ מענוי ולD9D~ 6 נוכל ול6 סופעיס(י ס')פלע3שן
 פוקס "0 6ין כי עלעגוי, ע5עו ליסר6ל

 כי ע6ער 300 וסרע"ם עוד; *מרי' מפין עוסלטמ סמממס 6נללסוד
~p1W 

 סחות, ל6 ע5 לך סו6
 מחום ל6 ערער סיתר סימנס 6עגס 6לסיסס, 6מ לענות לעוקם לך יסים עלילה ממוס 06כלועל
hSוסמו7ס ס6סנס י(כנוי כי ונורם, נ7ול תלום ס4י מוסיף ונורא. נדוץ )כא( : לזם יסכים 

 ו70ורי 3ככו7 לכדו יכול כמליס, נ6ס3ס גולמו 6מ לחסוי יכול ל76סי הס סייכיס 63ל0וכיוד
 זולם זולמו 6ת 0760 יירט ob סיריוס 36ל ימ', לנוב* מחימום ניס וקין מו7ומי לו למסיכול
 ו6ס וגוכם, ניול *ל מאס לכן , לניו עמ' כלמי ירמס *ין כי עיניו, לגגי מלסיס סמ7 6יןמס"
 ערגלימ )עוסר"י עלמגיו כ"b9'S 6 6ין כי *ל גרועוומ ומונס פוחס 6מס עליך עור6יר4סמסיס
 מסכומי 6'( נ"3 )ע"6 ילפי' עכסן תשרפון. אלהיהם פסילי )כה( : עול7מי( עיל לעקול**73שה
 וכשכ עומר, קלוס מסוס 13 נוסג סריגו ו*מ מסרמון *לוס עמוס 3ו סגוסג *ס *לסוסוןפותל

 עומלם ~ru יסרב לי7 סמ3ו6 קורס כומי סנטנו כוסי סל קליל סייח( עעכו"ס )פ"ט0רע3'0

 לכלכם סל6 סספ6ס 16 עלס ונעכס קרקס למסרס עגטלין כע7 3'( ע"ס (OD ו3עמג"3י(נ06י
 סימם ולס D"DP) )סס סלענ"ס פיס ועת ונותרין, וספ6י' כקורס סי6 %רכס פספס 3טלי4ס"ן
 6ין יסר6ל סל ס*ליל לעולס 6סוריס סמ6י' נין סי6 3ין לנרכס טל6 נין לנרכס גין ימר%פל
 כותי פל טפילו יסרוק SD 6ירי6 ע6י סרע"ךי נסס מעם סס נכנע וסלנ לעולס, נעוללס

 סל S'Sh לס וסוס לס ווגכס 7לו1* גגער' כ67ערי' *מוריס ספ"יס נין סי6 נין סספ*סיסרבל
 דליל ענטל 'Sb~D עייכ6 ילרג6 כיון זוז מעים טניגומי ול6 ע"כ. לעולס. כטול לס וטיןיסרבל
 דילע6 גזירם כומי סל איל לנעל יכול יפרש דין עירנגן ורק נסנירס נין נמפיקי4 נין כות*8ל

 פל לליל לס וסוס ני(גנס0( גקכימ ע5י*0 כגון מסקל 7נר 7כל נסגנסס לס )וקניי לסעגנם
 לקלקש 0עחונל טילן טסו6 נאסלם 6"כ סי"פ( ס"מ ת"ל )עיין ל6 הנטל ע5י ל6 וסויסתכל

 פל סימם סרעניס יייק ופפיל לנפלסי יכול ויטרלל ק5י *דיגי' 7סגנ0ס מירר( נס סייך7ל*
יטרלל



'ז זהברום
,Shl~*עקמת 6'( מ"ג )מס דגקוגי6 סו6 סכן מדע bllwin יפושק עשיפש עפכקלופ עפסחם 
 יסמינן כירשני פפגי bS וכו' ירקא לqbn 6 7פקפס ונקוף כ7רכ6, תסגי ינכלסו ילקוןואולת
 ששוח נתמרס 6נל מסלת, cS עגנם 7ילע* יר3* נזילס נסו סייך ימטלטלי עיד, 7סויכלסו
 6סליכ6, 6מיכו65 סלעוי6  מסדר  הריי נזירס מסוס נס 7לימעתונל

 שפכן סכסלפין יכל ונסי
 מסה מיפם 3סוכ9 כמט שמכר(( עעמ 3' כ9ו ונסם5יס ל"ד, )עעילס יסרס ערפל טוןעומר
S'bb)סנסמנרס ,atihn *ייקםי 60 לסו י6פמעיע מעיססס על מער( סלעי( עגכי נעל וי(רנ ע"ס 
 %ז 0כנ וסייס פי ענבר( 7ילע6 נזירר( תסוס  bnW1 0מס רכ6 ועסוי כחלו קהמיומ כעסממס
 עפיססי ססונש' יעלי *165 סל6 שועל סיס סרסנ"6 סגנון לנבו סל ספו הזכירו ססמוס'סלולי
 מעיסת יסף קעשש לפ" )יחי ססשך וכן מתיר(תוי לייסנ מלנס כממלט יסוסע סגי וסליע"ס.
 עסמ6 3סי6 סיפן מעיסמס' על מעם מעכי ותני ע'ם. י לס עגנס bnb מטעם 3ססיטיססמוקי

 פייך 1ל6 7עמונל o9~bS נין זו, גורס 3סו ימייך סוויגלעל לרכל נין ילנ6י ץ לגזילסמממיגסו
 עלוכס: טוגות למוקפ' 67סמעיט אוער יגזלו ע7 כשכ למס מסוט וסיגר י ותנכס גסלעגור
 ערפילי לנרו פסס נכ06 ססיקס, עשי סו6 ס6ליליס ניעור 3'( ע"ג )ע"6 ולרנומעו באש.ת,שרפק
 3כל o1SISb ל6נ7 עמס קפ"ס( )ע5הס נקטע לענות וכלמון ען, ע6לילי עיילי וקר6עמכומ'
 עעסל ויומל עופנג יומל פיסים נעם פין כל וסמוך מליקר( סרימס 3סנירס וססממס 36ודעיני

 נין סלוק יפ 7לילופלעי כ6ן( רש 6' )ע"י ועמום' מלאו( )שוס כפיכוך סל6"ס וכ"כנססממסי
 י שפיפס שומים ען ינפל קשי( קעשו מל )יוגד ססוקקיס כמנו ע7ל6 6פכס ען' לסל עסכומסל
 ששט D'~'Sel 37עי 7סחיקס ססיקס( י"ס ס.'ם'נ' סולין )כמונו כ"ס לרעת וסגם כן. תסתעל6

 פעט'ש )סיס וסלתנשס מס סרסני* וכ"ל כעגל, 7ועי6 נסריפס מחלתם S)Sb זול טריסס,ע"י
 פל כין עמכות טל צנין כמסטי' כילן קל6 6"כ מסלמי לטורפו בריך ספלם ols 7נעט'ילו כ'סשו(
 י(עפטמ תם מפרף( 63מ ט', כ"6 שעור )כע"מ ועפר לינק וימונו עזם וס ס4יו'סימפריו עי י(עעיפו כס יכמס טסתם ס7נרי ע5ס סלקי רסזמ סוכ6מו מרף מים ועיקר מריפס, 3עיען
 עם טריכי עלם סכסעעינין ססיעי6 ענעלי סייענו כמו ועמל, 6נק לסיום סריפס ע"י לנותיוכל

 נוסכת ובנק כעעל דק 6סל עד ג6ס סוסנ ימסלל t'SbpSb 16 עלס מין (o19wb 15נפיימן
 פכיפס 6"כ ק%6ינילען( 3לטונס נקש כעמל דק סגעסס עד זס נדרך ר(עמכהש מלקיסרכנמ
 ססוסקיס לסיטם 6ענס יולדיו, מאמים וסק3לס ו0כמנ לגותיט, סנפי aptDDC 3ע5תו סוס7קל6

 ל*ט3  ייע% ל6 מעלס, ליס תעפילו טליפס יגעי סרענ"ס על ל0עקסיס וכן לזם, עלי(סולקיס
 יבליל mnD5 פכמ3 סעסלפ"ל על מעס יעקנ( *מס כויטעון ויסלש )ס' לתלך ונלגמי דילן.קר5
 )עכות 6מ"ל כמהו. חרם ונו' תועבה תכש ולא )בו( : ע"ס כסריפס,כינס

 כא"
 abn יתכנס

 ומקלוגמ ועסעסיס שליל ט39( עעכושס )ס9ז י(כע3יס וכ"כ נימך, Sb משנס מנא ל6 עמוסלוקס
 ע'ע4 לוקס. 5לו תכל 63מד סנסור( וכל כימך, Sb מוענם סנים ל6 טג6על נסכ6ס שקורםל0
 ול'פ כעסו, סו* סרי עעכו מסוום פ6מס עם כל כעטו, מלס וסייס 7ק7וטץ( )טפש תתלוועוד

 6מוכיס ס7עיס סכי פלס מקרו3מ 16 עעסעסיס 706 16 איל וזיכר ענר ס"ט( )סססרתנ"ס
 סשס ומקרן3סס עסעסיס ועכל "o'SISb ענא ם6מס עס כל כעסו חרס וסייס סכ6ערנסקס
 %ליכ"ס 3ר6%ס, 5סוכיס וסלעיי( tSISbn ליסכומ סגפת ילע7כו וס bipn לז"ל ליועמ מגס ;כעוס
 6ין נימך Sb מועגם תכיס ול6 מנלסון ויכויס , עשו סמקר6 נלסון אם עוין לשין ל0סמ7ל5גו

 עע6על י7עגוסו כגל זס הימור כי כפסוטיי' סנים Sb אלעס סתועגס סנ5מ קיטור נוסעכוון
 מטקסי סס ען SDD סו6 מניס ל6 עלם 5בל לך, ולקסם עליסס חי(נ כסף ממתוי ל6סקויס
 6ייכקינ5עע( י )געווינן ועססה7לומיו יריו עעעסס o7bi 630 מסכר על סעיוגי 73רך יולס6סר
 כשם( )כ"נ מ% נכי )עע"ם י'( )עס לסט6מ רסע מעוים י"ס(, )עמלי ים3ע סממיו מ3ו6סכמו
 לכס לסומיף כאס( ירט )קיופיס 6עכ י(מתימית סנסגס סילומ סנטת סימר SDI נניס( חנ5גי

 (ff~ ל5ולכי סיעעו לנימיי שכי גס 5עסס עמי עעכין כימך 5ל ועלס ; סס סלג"ו כע"סמנוקמו,
 כימך שרכי מעגו ליינות וסקס סכל לך מרוים ל6 סמוענס נימךי Sb מוענס מניט ל6וטעם
pb7)סייוליכען 7יעעס 5 5'ינגלינגען, גיכעק ייל קלל 6נסייליו:ע 

 נעוקר"
 bUD עעלמ מ"ו

 סינכ קנין כחיגו 6נל ווער7ען(, )ויין, וימומ ע5י6ומ עבינו 6ין וס"ת סגטתרמ;'ועלמ מי"וסי6
 וסליות ספכל כעסו, מרס וסיימ וטעס לךי 6סר לך ימי , טול לי וימי כעו כעזינעען()כעכען,
 וויכקליך עיין סילעיע גלייכו6ס נעויט5עסט )617 חלס קגין כרסומך יסים קליל נקל!יפו לידךסג6

 ס36ען( פ,רעסייל גוט5עןי )וויל7עטע סנ6ס ענין וסיימ עלמ לערם עוי וימכן , גוץ(פעל63גגטעם
 פלפ עס עסולנ סיס פרם כי לגנר, 6ימ סקס עי( 7מרגותו 3'( )קסלמ o7bi סוס ע0כענין
 כלועל ישי( צפע" עעסס למפיס יסים ל6 זס, ועענין סיס. נעקום ל6םיך, גגיכ סוס כעוסוס,

%
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 3מרגוסי D"D , לגגי ימיו ל6 קוריסס ו'( ג8ע )סט וכן פעכו. יסכו ול6 עעטס טוס לפס ישעל6

b"WD1)'פסיוני סנים ניעעפ ג6 נפ 
 סמוענ0 פן מסנס qb Db bS סעקר6, ופעם עמס(,

 פלצו. סברס ין ממם שלו סוט סרי זאפ  וסליפין, עכייס ש"י 07ייט 7יל0 גנלע6 לאע5עס
 : ג0נ6ס 6קוריס מליפיו ס7עי ופסיסי' סתוענס, מן ליסנח2 67סור h9p7 מריסון ע3ו6רסלס
 : לך "q'S וכת"6 )רע"ם(' עטתו סעכוון ססלונומ Sb %ס פוסס בעזותיו לך נומן מיסרך. )ה(דק.

 תחומם (qD תרווומ נעו סעוניס לכעס 6ח7 נסען סכזכל ים זית. ארץ)ח(
 )7נליס גסעמך ונפלי נינך נפלי כעו וסועךי תועך 3כל מנסעך סיוכפל וים ל08(י)טעונן
 לירכי יקויו 6ך וסודפנות, סקרי עחי 3* ל* סוס סמילוף כי דע טעעעל. וייעל סליקק. יכ"ס(

 מנקעך ינ6 עמעומי עין ס0ו5 וכחוסת כסף תלועת כעז 706 עעין ~ak ססועכיס 06 כיר4ר4גית,
 יסכם 6ז וגויי גסעמך וכמרי גענך נמרי כעו 63יכוס נניליס סספוכיס tDh SJb 06, סעסרק

 כמוסס וכלי וזס3 כסף כ"7(, פ', ו' )3יסוסע 630 ועם נ5ורמס; טונים פכליס כליס כיסרנם, ועוי נ'( טעות כ"7, )נר*סית זסנ וכלי כסף כלי כעס ו5ס וסועד; סומן נכל מכספןויסלם
 והולי נמוסת וכלי ונרזל וזסנ כסף סקייסו כי מכוונם *ך כלי, על עוסנ 6יננס 3חל מנם ,וכרע
 ולוס *ייזען(, DtSSb הויך געריעסעי )קופשערכעם וימורגס כליס, רק נתוסמ גולפי פ5*1ל6

 סם יעי( tec1%1 וכסף וסג כלי וכל 6'(  )73שי( סנע65 ועס ספעיין; יכעס כאסר סכנינס נסממכים
 6ך נ5ורמס עזנח לכרכי סקייסס ל6 כי כזפק והין ל0' 717 מעלך סק7יס *ומס oa כיעמנ*ל
 )גסעו6ל *ולס ; 6מ7 פפין 6"כ וכעס מותרס על סכווגי( עיקל ולכן מנימן נדק לקיטיסמיכם

 וסג וכלי כקף כלי 6על נ-ו כע165 כאטר סכלים על סעכוון עיקל 61"כ ונייו, סכ*על מ"י(נ'
 ל%. כליס ויעמסו טלסכיו מכלל על סעך סס כ"י( )38417 וכסף 301 וכלי והער כחוטמ'וכלי
 ע5פס ס*יפס מרי סס לפייס סכזכל עם כי וינס' מען זים %ל 6רן סנחעך כ6ן סוכסלולוס
 וכעסמינ"ע כמיסס, ע"י י,'2עריס עזיסיס סיו65 על 6ך סו6 וננט טוכן זימ oi1b נפגע, ססכאסל
h~9bסד3ריס ומפאי ירופלפלן  נסרגוס )ופס 7נס ענשין מוער%ת6 תנן פסם עניין זיתיי* דמן 
 עסתעות לסי וסני( מענין, מפסיק 6רן ורננן מיערו, ע'7( )ננרכומ מו"ל 1wbn  מנין ניןעילס
 כמעל ל* ע7וע 861כ סממוק, ממלת מסו* גענור ול6 טסוכפל, *רן פפלס סמלעו7 ייוקמלטון
 כי יו5רקי ד3ריכו לפי 6ך פנניס(י יכל נר"ס 53ל"ס )ופ' סססיק ירן ידגם ספן  זימ 53רןנט
 סען כעו 6יס ע"י נעמס סי6 טגס למס S~b עענוי לירוש והין נחר עין ססו6 נמלק ומכססען
 )כרכות וישנעת. ואכלת )י( נרכס: לענין מענין סססיק וגו67י , עעסס לכלול לו סיס 1*8כואס
 פנל ור"י נכזיסי אכעס סמי', זו וסנעמ שכילם, זו אנלמ ס3ל ל"ע קר6 3סך מליגן נ'(%"ט
 עכלן סס כסיוטיו סרס3"6 וכ' יעו'ם. כ3י5ס, *ועל סוי סכיעס 03 סיס 6כילס ום3עמו*כלמ
 3עלעbn~npb 6 קלסי לסכי סס" עי וים , פליגי 3קר6י דס6 67ורית' מוו לר"י וכני5ס לכ8פ 7כזימנלעס
 דפייורייי  סיסרוכ" וכל סס יסרי"ס  plw' ולת , ועי' געולת איער( ע67וריית5 ולעולסגינסו
 ימים ספוסקיס נספמ עכרעת 7ססוגא וכ' 53ייע זו טעם סכים סס ונפכ"י , נעיכן נעורסס3יעס
 ואוזל מיי* לי פתם וטל קג"ג( 7' )מלוקס נפכ7לסנ'י ולאימי יעיס' bwtlb1 מעול* כנידר*ו

 לקנזס לי' עריך ל6 כריסי וימעלי (hD~D כס 3ר יכין ל6 עי וכי ס"6 6מ  ונרכס ומנעתואכלת

 עליי טיסו ורעות" כזים bSb כס 3ר ייבול לDb 6" 6לי , ונרכס ונסר וסנעת ויכלם כוקיס6%3י
 זעיר ססוbib 6 כס 7נל קעי' WST ו6פ" *קלי סנעס י ישכלל עקרה עיכלה לססו6 לי'ויטווי
 ול6 כמיי רקון ר5ת, מי לכל ופסניע כך ונגין י ע4' סוי 7טנע* רעומה וס6 ימיר ול6נכוית
 ע"כ. , לעילה חיוס לעיסנ נגין לסקנ"ס לי' לנרכיי נס 3ר ו*ממיינ וויקי ונרכח וע'7*כילם,
 ו37ל כלנד, גססו לקיום כלופר גפפו לטונע הוכל 75יק יתרו( )פ' לעסרי"ק שסריס נעגיםוכן

 פגרת ילס פ6%פר"ס ,  מסך לקיום  כסת5כל כלגעל וטנעת ו5כלמ ושם מנע סו" אוכל טסותשועט
 מל ום3פת דפלם זס פפיפל ג"כ ופ3ושר פירוריי, גפורס שכיעס  כעינן דל6 פופקיס  פסיךג"כ

tnlptnpeוכפים 7יך( )3עגניגעקפ ומרגויו סתועפס יל מתיוס ולי לס סים 3פס פמפנגם ססנמט 
 67'כ , סניעס 3ט סיס הכייס וסנעת לעיער לר"פ ('bD יל6 ס* וימכן ו30ע(. )בזקן סרסדמיי
 לסמכם ו6כלתס כפו למונע, ואכלת לופר לו סיס ס*כילסי כפות 6ל מיעול לתם ,רקס*יכו
 פטעעומו ום3עת שלטון Dlnh י ס6כילס כיוס על לסורות %סעעותו סיס כויתי זס 11bSalלמונעי
 סלק על סרוג על יסורס טניעס  דלסון ו6ף  סטתיס. על ימיססו לכן לעסיס, סעועיתמעולס
 סרוג על יטועם שסמים ספוק על *מנס , יסניעס סריס ולמס לסמי סם3עי ננוקרשתכלס,
 טתיס, תפוק על גס סניעס לטון פחנו ע"ע רויס, כוסי ס5מ*ס, 6מ סרוס ספות רויסילטון
 י וסמים ו*כלמ י שרור סיומל למון blp *ער ל6 לעס מיעט וכי לי( )מסלי עיס טנעס 6bSרן
 כ"ע( )יפעים ממס ו0כ0 50פ6 ימבוס %ע6ו, 0סומ0 על נופל סתיס נלסון עעע*' 07ייענ"ל




