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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



יח % חדברים
 %עיס ססנכי %5ו%, עלטין סו6 )6%5 פעים 33גי וכוולס שימס יתילד ס%סקין מעיל ע"יכי

 למון וזמו י(ר*וי, ושירן ל6ימכס יטונו לתוכן סנ6 ספטקס וע"י פנקס( ניז0יין אדככותש
 וסם 4ם ע' נסקתם )כע"ס סר6וי. חייו על 7כר nb's על טטוכמ וסיעם חימס נלסוןסתיס,
 ח"נתו מכ ל16% ממקס סססומט , סיעם על עולס סיס וטתימ, *וער סיס ob לסיס קלפיו(6ת

 לכוום ל6 סגוף 6ל %סקס סכנקמ מסי* ום3עתי למון קר6 6מל לכן סעזון, 3נרכמממורר(
 סעקנל וס06טועכ5 טקינס כי ס3וועיוי סע6כל לססכומ 6כיל0, %ורך ססי6 טמיס כ"6%56ונו
 סרוק ע" ~blk סע%ל SI:D ומעולת ס6%כלי *ת ולסמוק לטמון נמכועס מעיד 610 סמ5כל6ת
 עסלי7 סרוק חס סקינס, למוך סע6כל וגליעת nD'DS עם יורד וסו* ס76ס ופס סגע5*וסדיר
 יגס יסחס, 6סל עסקת ע"י וימודף יתרנס וסרוק סריה וזס פוס, זס סקינס נמוך ספ*כלמלקי

 %וכך ל6 סקלן, על סיורר למטר כועס סססק*ס ו3זט מעכול. מעולת וימים יעמלססטק6ס
 זו פסיס ככס נמוכסי סטעוניס סזרעיס גרגרי ולגדל לס%5ימ כח נס למת כ"6 3ע%5ומסשידפס
 סע6כל עיכול סעולת Sh עעיס סככי 6ת למזק כ"6 , %5*גו לססקיט כעמעומו סגוף אורך*יכנס

 ססי6 כממיס כ6ן י%6ר ככס וניס, ס3עס hS *רן י טכיעס לסון נמטר ס*%ר וכמוס3מוכס,
 ו6כלמ וייסרך תירוסך רננך ו*0סמ י"7( ל'6 )לקען b~p ד6ונר ופעם סניעס. לסון 6כילסלקורך
 : ססתיס גס כולל *מליו ס6ער וסניעס 67כילס עוכרם ap~m, וננכל לנרי נ*סי0ס ססזכיל ,וסנע0
 ולכוי מסע מוקסם לסון סו6 רז"ל nDIS *עכס )ליגען(, 301מ תסלם llaS לתרגמו רניליסוברכת.
 ס"6, 6ת ונרכס וטגעת ו6כלמ דכמיג נלכס ג"כ 5ליכס כקדם קי"ד( 7' )כ"% ממלו כי , טו3לכון
 כל עבין כי עעך 'OSD ל6 1("ל הלכני( נכי יט%ע*ל התבעל פ"ק לגרכומ )3מיוסיו סרס3"6וכשכ

 וממרועס, תתברך וקערנו 3טעוי ולגרך לסלם ס' גמר 13 כי וטכמונ ס"6, 6ת ונרכת כעוסנרכוס
 לחעך, 6מ ונרך %לטון ורנויי תו0ממ לסון סי6 סכרכם 36ל סו67סי ענין סנרכם כי תמטו63ל
 כא' כ6ן סלאמס וליכ 63ורך, טס יעותד ובצנרי יעו"ס וגוץ מקיך לעלגי ס' 6מס נרוךוככס

 עינליסס סיו" ס5יל; *סר ס' ננרוך ניתרו וער*3"ע פכ"ו, ת"3 3עקריס *ל3ו רני וכ"כטמיגוך,
 ימום רק 3סס ס%כוון hD'1 מעליס סרוס ידענו וכגל י וסרנוי ממוססת עגעו כ6ן ונרכס עלסכי
 י  יעים %3סס, כנימו 63סל סנרכס  נוזות עניגס טכוכלתי 5ייגענס55ט( )615ייננענ7ע ססעלת"ל
  6כערקענכען(, זעגעכ0ספעגרער 6ל0  )ויללסי ימ' תליו ס3רכס יפוי  כין ודרכת %לת ינוילינד"י

 אמרת דרך 6עת לכעכי וים סמקר6; לסון *מל למרגם סיטנ ידקדק ל6 )י6נקען( ונרכתוסעתרגס
 לסי כמרגו. ס0סט ו73רך ג', מעל סח"ס גסם גק' %ומל"ח סג6ון נזם וס"ליך י סכרכומנענין
 "ככוך לסון ני6ור לנו ימרווח , ורנוי תוססת מעגינו ימ' 1%6 סגריר נרכס 11DiS גזםסעכו*ר

 סל*סוניס ס6עלו 6מל וזמי 33י6ורוי סעסרסיס סתל3טו 6טר סססט, 73רך עעקו":ו" ס'ככוי
 ס6מרוכיס 163 עא ית' לכבודו וסיעור ננול סים ר6סוגס נסמקמס נו ססעונן כנויו" ספרן כל"%ל*
 מכלית 6ין ככס מיעור rbs מכלית 3על גלתי סו6 ימ' hlk~D כעו *גל נזמי לטוגות ספיןלכפר
 סנדול נפקדו ית' טסו* ו6ף סעוגנלי סיעורו נתוך טותו סעגניל %קוס וטין ימ' לכגו7ווסיעור

 6טל ונכל , עכנו7ו מגוי %קוס 3ו סטין עי נכנו7וי סז6מ סטרן כל 6מ לעלט נלו"יו. עססטיי
 וע5ע5עס עגנלס סטרן כל *ין ז6ת נכל כנויו, ממעת תיוגי לעין ימגלס עליו לסטכיל סייסיפנס
 וזסו *ליון סעוגנל סעקוס %ן יומר מלגס תכלים לגלי ו%תרנס עתוחף סו6 כי סג7ולי כבויו6מ
 החלמיש. מצור )ט1( רוים(: וייגען 5י3ערטטרשפט סעררליכקייט )וייגע קעקועו ס' ככותכרוך
 ו3ט6זיכו מלעיס, ססו6 5ול %ין *וסו 7סיייו מסוג, מס %ול מ"ר סטין מס טטו6 מלעיסכ6ן
 כלליי 5ול כסס מנכלל פרטי" מלעיס סעין למס תקר 5ור מסוג טס לורי עמלעיס *ער י"ג()ל"3
 מרכוס כתו ל*מ7, מ6ר סמכי ולפעמים למגי מ6ל ס6ס7 סלפעעיס טמומ, שכינס זס כעוויס

 6חזתן נמלת נחלמי 6מזמ %נטמס, עז עזי עכטמ 6כן, עלוטת מלו5יסי הנכי חרנוז 5ול5וריסי
 לך עמס ידך ועולס סכמך סזס פיוס לועל מוכל סל6 כצו סי' סרי"6 הזה, כיום )יח( :)רס"מ(
 כיוס כי סגרים %61ל %חולק. מעקר* לטון ל37ריו , ליורומ ז6מ לועל מוכל ו!6 כן , סחין6ת
 ססנועס לעען רק פננך ונימר 753קמך ל6 כע"ס טטנועכ', עלטוס

~Dh 
 6,ן כי לאטומיך, גס3ע

 סוס: פיוס נע5עך לולס ס"תס סוס כיוס וזסו נע5מך, ,כותלך
 ס7עיון כ"ף יוםימו ו6מליס ססגסעס לסרמיק b(bD'b ,bS עימר" *"מ ר'פנ.ך. העבר )נ(מז

 לתניך סעונל ס"6 ומרבוי  עסו7ר, "ינו סעקל11DS 6 ולסירוסם *כלסי כ"טוסר*וי
 לסגיי יופי טען סו6 סעונר עלמ כי ול"כ מעוכר.  לעלם סו6 עלמ לסקייס ול6 אכלס, 6טטו6
 סיאבת סעיל לוס יועם , OD) סר*נ"ע )וכש"ט סעדיה כעו סמא יחי( )לקען סטו" סיו"כעלת
 פוליךי כעו מסוה aR1) )סגנות יועס למניסם מולך וס' וכן qlb, סע~י*ס כעקום ססו66לף

 סל0 סו6 ועע%ו *כלס, Db לדגיך ס%עגיל כעו יועוגל כ6ן וכן ק7עיסון, ע~נר ססוכתסס"*
לסגיך



 טדברים18
 *משל פקי ערף* קושה עם )ו( : ויפחיסס יכלם 6סר ס37רש ען וכתעס %עם *ו lbsbלפתך
 לגו טליתות נמלי שלך 0א סערך קסס תעכס מ י מעורף קסם עס ל3כ ויוצל 75קטיי(יס

 Sb ועני*ס עוגת גלמי מא סעסמנתו ברולס 3ר%6ס 5יק עורס tob סיו7יעסו 6עסאי81חפ3מו
 6נ0 לפנות יוכל טל6 63וסן פרזל וניד קסס ערמו כצלו סיורר(, Sb יפכס bS כי חססססקיי
 הכמזיל עס על ליהוטכן ים האכניס. לוחות )פ( : )רע"ק( כע"ז לכו טרירומ 6"ל ילך 36להעט,
 תכלים כי עמכומי 16 ען טל סיו 6ס לנו עס כי הבניסי סל סיו ססלומומ זו 3פרסס סעעחכעס
 סט6 עס למזכיר כ"6 0ל6וי ען טיס ול* סלומכם, סטמנרומ נרעו טנעוכותס לסוכיסס כצןכוונתו
 טל מסיו מועלם *יכות onb שגיתי לוחומ סע7ה2 לוסומ כנון ערכסי יוקר סעג7יל לסם,ט3ס
 כל טי(קייס וניוסר לע, למכפיל לו עס שנוגסי לס5טער וחסינוס סמנם6ומ סים 3זס ספין36ן
 6נן טס סחין רל לכן י לעיקר כטפל לסק7יס עסר6וי וטין , ונדהם ע7ומ ללומומ 36ן לומדיסעס
 ויפי( (D"D יסלסל 6נן רעם עמס כלמון ענינו 6נל )סכרין( וגסעיומס 0לומומ חותל על זסנעגין
 ש3ן עי(81 כי 6ורמע6ף( )סיקס, פרעיו סל מעיקרי סיעוד פס61מו סלפע בעלי 3וס%6רו
מא

 קיני
1psn ועתע5עיס כלולים מפרייו' יבר כל יסוד ככס 6מ7' ע5ס ל0יח2 3ו טסמ6ס7ו חול 

 כי עשתן יימריאנ לכל סעיקרי סיכוי יגס ס37ריס מעמרת ולסיום 6נן. נקר6 עעו לסמ6ס7נו
 מ60 נכי וכע"פ ס6כןי לומדת לך ו6תנ0 %טפעיסי D"p רס"י )כע"ס נ1(ס ועמ6מ7יס נקנ5יסכולס
 יוקל סם וסו7יע י סע5ומ כל ימוח סעליסס לומומ כלועל 36ן לוחוס קרקס לכן aDISC) עלמרוגז
 לנאיכו לעיונו כנר וסנרי נסס, וסלויומ נכללומ שוס סמרי"ג כל 6סר ס7ברומ עסרמ ערךתויל

 ולעלו פעענו, זו ממיס ילעיס דבר 6סמ ככמונ טעעיס, לכתם יו65 6מד עקר6 5"7()סכ0ירין
 ככתונ מכיס( לסנעיס )כלועס לסוכומ לס3עיס נמלק סגנורס עפי ס6% ויסור יגור כל ס"מ()טנמ
 לכעס עמסנק ויגור 37ור כל כן %%ומ לכעס מסעים ע"י עממלק סססלע כעו סלע' יסופןכפעים
 שלעיון ססמימסם על נמבוגן ועמס ממורס.( לערער טליסימ 3סערס וכע'ם ומונף יס"י ע"ספגים
 כי סמורם. עקריומ 3כוונמ סעתמלקומ וסע7עומ( )סמ3וכומ מפויס עס ס36כיס' לסמס5%ומטיס

 נעגין עזס זס עסתכיס סתקנמס עי וקומי נמחק עזם זס סעמחלפיס סןי o)3b עיני6ל3פס
 וסתפ%ומ לסיכוי תספיק ניכו , זס 6נן עין וסמפריומ ל0מפו55ומ יגורך  סרוטס וכמ ,סתפ5%וסס

 עוס וט י(ס עחולסיס , סרסם נסורס סיסגס סכלליס פנים ס*רנעס ככס ס6נניס' ען 6חרעין
 כוונמס, לססנמ 0טתילחם נעכין עזס זס עסוכיס וו ותקנס , סמניונימ כותתם ועועק מוכןסקוסי
 סימל. מגיס לסננם עססיק חינו זס, סבפניס ספניעי סעכוון לסכנת סכ5רך מעיון סטמ7לומוכח
 הנני ומס נגיןי למון גן וסרחו 6נןי נסס onp סגקר6 מא הנכיס עיני ע*רנעס 6מ7וז1(,
 סול הנני כקלאס לכן ועפר, מול ען עורכ3ומ וסס לננין, מסעיסן ולוג ניוחל ס5%וייססם7ס

 סרכגתס ולפי גננין. מסעיסיס 1bDS1 ולעזוזות לעטקוף ריחיים לחנני עסעסיס וסס)ז6כיפטייגע(
 מלקיסם 6ין סיתס5%ו נעת לכן נפטיטי נסס ס7וסס כח ע"י ולסמפוט לסטתנר מן נוחותז6מ
 זס נמריים מבסס ושעפל סמול כי נמחק. כ"כ olp17b סרכנמס מלקי DS 1'bD' י לעלסוקגמזיס
 סל6סון ספנים סו6 ככי( 5ולומ. ום6ר 6ומיומ נסס למ5ונ ניוסר סס עוכסיומ ולרכומס בקלות,עז1(

 פירופ כטי87 לק ג7ולס, לססמ7לות הרך 6ין זס גירך סעקל5ומ למנין כי פסי' סנקר6מלמורס
 כבסיס סמנר( מלוטי ונוס סנעקל6, ספסועס י(כווגס  לייע לו די זס עס זס מומס ויחגלסעלומ
 ספוגן עתיעי ע6עליס נעקר*ות יעDb 65 יסניפ ל6 זס גירך כי ת7ע, לטכסי יועיסוקטכיס

 מלטיס י(ס ob נסס לו סגי 6ין עשן בתלות וגס י סוכומ נעלכם פכין וכפלי נריפיס מעות16
 ענ4 0עעעיס רק יסעור ל6 כי סטגחמו' עין סססט נעל יפיס bS 6לס כל על מפריס,*ו

 כיא מנסו, עס עקוסל וסונסוננ וסלמון. ס37ול עטגויי סטגוייס לכל כרקס ענין 16 טוני(לימי
 , כעסעען ס37ריס רק ידע ל6 כי , ע76 ועעוטס קלס ססנמו נס ככס , זס נירך סעיוןסמס7לות

 כמזים פינס פלקיסס גס 0מפ55ומס לקלות 6טר סם7ס ל36ני לויס 0עקר6י כוונם לעועק ירדול6
 36ני וכקר6יס והיייי 6יכומ גו סים )פעלם( סלע סגקר6 610 ס6נניס %ן ספני מעיןלערסוק.
 כ'ע, קפוניס וטיכס מסיס יגכי תעין ותזק קסס יומר ס36גיס 6לו ו0רכ3מ )ק6לקסעיינע(חי7
 עח%ת לעל"יק ימפו155 טם3ירט מלקי זו ולחנם מיקס, 3י7 ל* 06 ממעים nbs3 למגרס קססלכן
 0נקר6 מבמורס סטני ספניס th1k1 ככס ע6י. 3זס זס סעסו7קיס סרכגמס למלקי ס7ומס כסמחק
 כמנס bS טי(מור0 ייע כי 75קי 3ע6זגי C3'a מינם כל סן*מ לפלם יטת7ל ס7ורט כיילם,
 ו3עקוס כ6ן חקרם זו עלס חכם על ול* , ל73 סעלי5ס ליוסי 5סומ דרך 16 וסו7ען צקיילפוגש
 עתיעי סע6עליס ען *D1~lnc 1 %ן 63סמ סתורם( 0טמעסס עיומ7מ 3כווג0 ויק על6ס, סי66חר
 06 סיטג. גיל ל63רו ימכן bS 16 ר05 ל* 6טל שיופר עבין ידו על ולסורות ללעוזשתוגן.
n)obSוטס *מלת, למכלית *1 מקיטל Mw 65ו קט0 עליתן *1 %ס עלס סכמונ נלסון מע* 

ללע



קש טדברים

 תלי סע~וכס, מתכעס שירכי זס *ין כי למקרסי aY~" 16 ללי6ומ יחםbS 13 נריר, מלתיפת
 וחפתינו נסירוס ל63רו ר5י( סל6 גישורו,  נחמר ענין על 3ס ללעח 63לס 3מי וילון נכווגסשסק

 %6 זר יקרץ ושסר י ועזוקקומ טסורוס nllwb רפס נמורס עטרי ידור סכל *מחיינ %3k~W1לי5מו'
 ומומי חכלימ 3לי נעולם 737 נ3ר6 סל* כעו כי ניוולי לענין ס7הס 56ל סו6סעיק7ק

 ככי( לו,
 כל על לעיין גדולם סממילומ 6ל כריך ולזם ומזיונן, סקרי ע"5 דגר מייס שלסיס נ7נרי (SDל6
 סססילות ככמ מכס 3ס. יתכוון עותק על 613 עד , וקון קון על וגס ו6ומ 6ומ כל ועל ועלסעלס
 חלקיו נס סמפו5טמו לקוטי 6פר לקלע זועם ענינסי עועק ססגמ כס גס ככס זפי נזרךסעית
 סםלע, ען ומזק קסם יימר וסוך 15ל, י.גקי* סו* 50נניס ען ססליסי מעין לערחוין.גמוש
 3ל73, עפר מלקי תן 06 כי קייייס ot~Snn לqh 6 ועפר חול ען %ולכנ סנלמי 36ן %יןו0ו6
 י סמור קרן כעין וער6סו , ת5ומ5ח זך סו6 36ל עפר כסדר ומסוך עכור *יכו סו:ו6 מעמר6ל6
 ונקרש י מסור נקרן פעליי כעו קניפין כן גס גו טיס מעיין( )ס6רנ6רטיגעל קרניי Pbונקרש
 ולעמומו סיוסחז טפסר קסויו pt,DSI 3יומר 3זס זס ות7ו3קיס לרסיס 0רכ3מו ממלקי סם על5ור

 סגיעס מסיס סל6 עד לססחיזו טפסר גס ומכרס. 5ול לפורי( וסקס סכמוכ כעו כקכ!ין ומריףחי
 ניול יומל 3כח סכ"ס 5ליכס סלול 6נן לסמפו55ומ סכי( 53ור. סומטין נכל טכמונ כעו עיקר,כל
 סיקרי סנמורס סטליסי ספנים ככס מסלע. עסמפו%ומומזק

 זס גירך מעיון ומסמילות רמז,
 שכקויות ועל , חעירומ ר3חומ 5ומיומ על , ועחפרס 5ירופס מינוס וחוסי י(מינומ ~Db' עלסו6

  ויומס 76%, וחזק קט0 יומר מא 073 סעיון ססת7לות ספק נלי 6סר לעלס, וכדוונססשותיא
 כי , עונוקיס יומל עגיניס ססגמ כת גס ככס כוס, טגדולס סססמדלוס ככמ לכן י ס5ו).לסחסו55א

 , ניגס על יוסיפו יומר 3סס, לחסוג ע5עו וירגיל ממורס כצנרי עחסנסו חיידק יוסל מלעזגעל
 60נניס ען סרניעי וסחין נינם. על וניגס מכונס על מכעס לסרנים 3סס נגסו ממערסויותל
 36ן סטין גוס ונכלל סקור, ען קסם ויומר חזק יומר עת וסוס )קיעזעל( מלעיס סנקר6סו6
 ג3ישר כרס"פ )עיין לכו סנו7עיס סגסעיס עכנ וקםס חזק שיוסר סגפם bit~D 7י6ע6נטיטונ
 סרניעי ספניס סו6 ככס י %סוער סנלמי כח ~יך ולי(ססו55ומו ס6לס( 36כיס עיגיס ~3עסעומ

 %יע, אטי וערוג ססעון ען ומנעלס סכממר , נפל6 נדרך סנדרה ענין blk~1 קויי סכקר6פנמורר(
 ועעטס נר6סיס כעעסס 6לסייס קיוסיס אליס לפס ימו7ע כי י סגולם לאסי רק לגלומו 6יןכי

 60עת קול רוקי לנעלי כ"6 יריו ל* 5סר , ס' כנוד דתומ ותריס וסעל6כיס ס635ומ עניןעככנס
 עעוק עעוק גו 0ססגס גס לכן תסוערי גלמי כח סו6 6לס נכעו סעיון סיומדלומ וכחלמעמו.
  *ין עד  כפליים חניכים  לנגר חדלי מוך כוגעיס קיוט ורעיון טסות נלג נס י(עמעסק כי ,610
 סכס מסורס. למכעת קן 6ין כי עיונו, ססמ7לומ כס נודל לפי עם נכל וסולכיס סעמגנריסתקל
 ססמדליומ לססגמס ס5ערך ערכם ליוקר 6טל סמורם מניעיומ עעלמ על רותו סגוומומ תוערלסיום
 לסם סוכיר לקני, נעונס מגרעו תם על לעולרס ימלמל *מ ס:6ען רועם 3י:וכימ לכןכשלמומי
 עיכי 6רנעס כל לכלול רניס נלסון כין *תר ולכן הנכיס. לומומ סותריומס' *מ פעעיסכנוס
 יקריס 6חר ונעקום סחוג. פרעי טס ומלעיס קור וקלע סכולי נהוג סס סו* 6נן OD כי5נן,
 ס"רגע0 סמ6ח7ומ על לסורומ "'מ( ל"6 מס6 כי י"ג ל'6 )עספטיס *73 לוימומ , יחידנלסון
 חכעמ סיורם 6ל *עכס עיגיגוי חולסמ לער*יס רק שינו עזם זס כטייס ממס עס כישניס,
 סנדול רננו נסס ססעי7ו כונו ת76, עמ6מייס סס שליו לפחו, ס6עמ ל7עמ לנ נכלסמורס
 על סקול סנסגין לעטם עלעעלס מכמסו ו00פנוי לעעלס, עלעטס סו6 סלעו7 קדר סוער0נר68
 ספפט "פילו סקור ירין סל6 ותן וכל וסקול, וס7רוס ומלעז מפסע כוכיו על סכל יליןגוריו
 לי' 6לעיזמ 3ק7עימ6 סי6 כך 67וריימbnTb 6 5"ט( )עטמטיס 3עכדרס3"י וכו6ימ6 י צרור*יכו
 *גפין לג3י' 6מגלימ כגוס רגיל 57יסו לכמר דרסם סו5 671 זעיר זעיר 7יקמכל עד וכו'נלעיזו
rD)b39" וכדין ענין שיגון דעל6ין חעי כייןDD 61ל6 לסיסי כונס 7קר bDD1bS 6חד 5ומ אפי' לנגלע ול : 
 טווס *לס כמיגומ סמי סיין וגיל י 5לי ס' נמן ספעס עוי 6ער ס6פ"( ונעקל6 שלי. ה' ויק)י(

 ס' עמי 16 כי יום ע' עקן סיס וזס לייי עיד מנימן יבר גסעימ נסיגס סי6 ססניסגי(ול6מס,
  ען ריר סברי שם  ס%ליר כי סיתורי מיי רוסניסי גמיזה סיס ריסונם  וכסיע לעסט, סלוסומ6ת

 העגו וטלועד D'DDW1, נומן סו* מתלעי מגס עדעמוי עליו לעתוי ניכלמו סיס סל6סעוסכלומ

 וככל לכסי גממי עו3 לקח כי לקחי, כמטל יערוף י לקת נסס סמורס גקר6ס ול:וס %קבל,סו*
 לסכינאי אוף  דמרגועו ט'( )עפלי עוי ויסכם לחכם מן סעלעדי על כמיום לטון סעקר6ימאס
 כ"כ )נך'נ q91D לי ממיי כעו מפעלי ל'6 גחקרון "e1D ו6ף רבנן מנו י לשמעו נדנתי)ורגיל
 נפולס, ועאקין טתין ימיו 06 ח'( )83נ ופילסוסו לפוי', ח"ו נ'( כשוסע וגויס ימכו כיעש*(
 עלסי ושלנעים יוס *ללעיס גסן ו*סנ ס6על *תכ סגיי מכס( )גמלם פכחון תסלים פופויק

ג6



 %דרם19

 כלועל הף %י 0' וימן 6על עא א, שן 703 3יפינמו יוסטון מכלית 0י0 עם י0חה8 %ןנ6
lbn%ס37ליס געסרת כי סלופומ, סקל נסכתם 60עמי סעכוון  עלת7ני סקנש0 0*0 ז0 שן 

 סגנוררן עפי לועי עפ0 סיס חס , שריסס וסלטי פלטייך כל עס שחם סתלישנ כלכלולים
 עלמתה 6נל S)h ל6 למס ע"1( י ת60 כי )3ל3ס טיבלו חס י יום 6ל3עיס 700 8לנסויו
 6ומס וטסי פיוס סוכרי שעז וסיס פסס מולס פל עיע0 6נל פסס ל6 ופיס י 6כל פורעסל
 סיכום ועסנס פעקר6 ללעסך כשנ( פ' לנס וייקר* פעלו זינן עקר* ועל י 3ליל0 ע5עו לגין3עו

  יעת עכובך עריכי, לעמס סלכי4 נתנו כלן לסורחם עתיר חריק פתלעי7 ומס וסגניםמוקפא
 ס7נליס, נעסלמ ממניעי סעכוון 6ת לעסס סקנ"ר4 סלע7ו 0לעו7י על וימן ילת לפכםלמהפיכו
 גסס ע"מ יום 6מ סתוכס קרקס עקועחם נג' הקהה. ביום : tpbn גל עס כליי סתורם כלסכו%
 לעקנל6 פנסיה י6תככסו גיוס סקסל גיוס וינשע 8"6 וסם טשו; ישב י' יו"ד נקען סק0ל,שוס

;brtnh69 ר6פוני4ז 3מעס כמי עימ כל גקי4לס סגו למי סק0ל יוס 3סס וס יום וגקלDb 
 יכעס. Db לי סקסל 6לי ס' כפעול נחולץ 6לסיך ט לפגי עעימ 6סל יושי( 7' )והתחנן 6עלעזם
 כעסכם מ, ל ע* נסס 0סגועות סג 6ת קללו סעקועות פגכל וסמלעו7 סעסנס חכעי לטתיטו0נ0
 פגעסי כל תסלועין לס סיפ לעסת ענין נמלעוי וסס נסנס, לסיום פסל ע%פ 14()סנינס
 עללם כסס קרקס ל6 ססתורס וגיותר , תבוס ססו6 , ונמלעו7 געפנס עוועי 6ין 3עקועותוכן
 עקום נסוס Ob9p ל6 ססגועות חג 6ת 6נל , סכות סל פעיני ויום מסט סל 0פניעי יוס *מלק
 יוס סיקרה נמורס b5DD(1 עס SD עקמי oa כקריזות לז"ל הכעכו 1W1S כרסס וסיס ן ע5רמ3סס
 3סס וט יוס 6ת לקרות רז"ל לסט סלפו ועוס סקסל. יוס 3סס. ע"ועוס נסלפס מוימינועמן

 הן כטיפין, ע5למ מלגוס עכרת ססעיני גיוס כעו ו6קיסס' קיערו לסת כן גס פ0ו6עללת;
 זקנים 1tpb עילס קרעו ישי( 6' )יופל וכן מטון, ככיסין מלגועו סיD15D 6 מ" מג)6עה
 קולכן כלעוס 6ק3ל תלגועו כע%מיכס 6לימ 1ל6 כ"6( ס' )עעום וכן , קנ6 ככיסת6 עלעותלנועו
 וכעס ע"ס. רגיכו עמס מנמי סקסל יוס מס כעכעו סו6 לז'ל מנסי עקלת פס 0נסכנסתטן,
 3ע5עו סיגל olnb ע1מ. סס קרי6סס טעם גכתינס מניעית עכל ליפ סרעז לקול סלינססגע
 יסים, bS וכעסו עעולס סיס ל6 כעסו 6סי סז0 וסנורה מנכני יוס 6מ עסיס קל6 לעסתעוש
 על 1nSDW וימלון עככו גודל 1DS 3סס יגר כל לקל6מ סל6וי ען 0פ לSWk~ 173 יוסנסס

 נס 0עיי4 כל קסלמ עירכו וככל י סערך ממומי מסוטים 7נליס על גס מעמל נסס ל66חליסי
 סס 3קלי6ת סיום כגת Db תסס סורית זס ולעס סע7ס, כל 6מ קרש עלייתי ויקמל כעולנכלי,
 יעות עם6כ ו0 יוס סכנ7ל כעו כי כן' עסס ענותנותו עע7מ עסס כי ויסכן ? לו למפ6למפקין
 מפשלת ונכליל וסיר נכנוי ovh גני ס6ל עכל נו עסס נסלם ככס י וממ6למ נתסלס גססעולס
 ממתיו על על0עלוס D(~b ענע לכן ע5עו, למנח 43 פיוס פנת ותמוך גיוסי נו נרשפו כימן6סל
 פסוע 3סס ע"ת יום 6ת עסס קרari 6 וימרונו, 1D5D ס3ס יאכיל לנt1nSDW1 6 סיוס כחוי6ת
 נעוד onbnD וגוס בשיש. בער וההר )פו( עלעו: סנמ על עלעולל לכעכע בכיי סק0ליוס

 ועמוך יייו על מיי SDD5~. 3זסי ישעלו הלוחות. בשם השתפוש )ח( : )לשם( גמםנ1ססעלד
 עסו ידי עממי ולסליכם 9W1S )"Dh ט"ל 67'1 יפוק וסו לסמילס, י7יו 'תז 6ל מממסכעם
 סלוחומ למגיס 73עתו סיס לי, לך סק3שר4 לו כלתעל כי זס בעלעל טסל*ון וי'ש "SD;עלם

 לסברס כיי גיתו עוד סלומות פני פתפוס 6על on~b גוחל יסר6ל ייעו למען 6כן ילעעלס
 מקרסו עסס סר6ס כיון ח"נ( 177 )36ומ ייועלו ורזם נעוגס; פססקזוס עס וייעולעיגיטס
 וסס מלוט Db93 6חו ט61 6חריוי ול5ו וקגיס סגעיס onib ור6ו ל6טוליוי חור מעגלנעעטס
 מנרו עיי תסיסס כססוט0 וכמפס עלמ מניט יעו"ס* עסס, סל כמו מזק סלוסי נלחםהחוו
 עגילך נסך ס0ווכל עפם 6ף ויסר עלסון כן ov~s סע6 כע7ועכי סוס ס6ערו 1DWS~1 חזר)ולסין
 qb וימל נמ' כע"פ למסור פגים D9rD רק וסעס 6ף למון 3רע עגינו 6ין  סל7עמי תס6,נכי
 סתרגועו לא"י( )עמלי 6ל0י סס וממסתי כעו יתמרס כ6ן ו6מסופ עלת ולדעתי 3עסס(;ס'

 ו6ס כעו וסמלנות, פסיון לסון סם סוDDn 6 סרס עיקב כי , געליננסיע5ען( (lW)bl~bוהסלל
 סל6 ימרס 3סת6עלמ 3ינל מסופם כל כי 6נס(, עסלפ למקטין, bD w~bn( )ע'ע חספספסס
 סגטנע וכן קמלי כס על ועתל3ס נכחו עמססט 610 03נ0 3ג7ו, ומסמפסו כעכין עענוייפעט
 סל רשנו Sb לטנו 3כמ עתמסע סו6 מנס ישי כ3ו7ו עפכי למסוריו  נרתע והינו ט' 3ססלפקר
 סעלגריימען(י לזיך ס6סככזי נס ישעל זו כווניי ועל סלעי לסון תרגעוסו ויס0 כגיכולי נ"00עקוס
 על ל3י גתתי פ)6 5עלגליפמען(, 5יך 60נע )6יך סלומות גסני וכמפופ כ6ן *על ז0ועענין
 לוס וקכו3 ועלולי ניון  יכך 003 עלי4מגטג ספפמי ול6 סלומומ, סל עלך ויקל ספינהםגרדך
 טלאור ים ועגל עעי4ס נסעו וטנכ pnD' ליפריל ספין עעס כיס סאו( כגס )כפעות*פדל

ו*עכ



כ י %דברים
 %גונומ 1Sb עיומ והחמה. האף )יפ( : יעו"ט סלוחומ, 6מ סמ3רמי חט6מי לגי מילו מסיתל
 לסוגות נסגנמ ו3ק5ף( ונכעס 63ף )3%3יס נעתי גליתי וכצל ית', Sb'1 לייחמם וטין 6יסל3ן
 ע"פ ועם וגו', וקלף וחמס qb %חנלי* bllbSn ס' קים ען 6טמלחון וינעים ית', 56לועלס
 וגו'. ואתפלל וגו' ואתנפל )כה( סמטט: ע"ד גס 6לס לד3ליס עקיס ים סי' ':סמקנה 7גליסקוף
 ננפינמ וע"ז ס%טפטש סגי סמימסות על יורו סווי"ן סגי י סמסללמי 16 סמגפ5מי כאסלטעעו
 וים" ססליסי ניום וימי כעוסזעןי

 ממשלו כי ז5(י )הלסי נrb 60 סיס כאסר טעגיגו הנרסס,
 טגי 3ין סעחלקיס כ%פרטיס ודל* ו5סנפל. )מל"ח( לנעלס ססזכיר ונס נענעו 1(61 כ5ןס6עור
 כמעסך נ6עמ כי י 36 כ"ס עד ממוז מח"י 6ע5עייס יום 6רנעיס על ג5ער ססר*סון 1SOנסילומ
 )פ' (1Wb על" *מל יסר6ל, 3עמנס סיס 6כל לילכי וע' יוס ע' נסר עמס 0מעכנ bS וסזען
 יוס 63ר3עיס סיס 6חמ, n~bs ס0ן 6לו כפילוס סמי nb(o כי , ספסל *מ יקח ותסס ban)כי

 ממי נמינמ סעעש סמי סטחויר וכמו ניסכ"פ, וכליס *כ עכ"ט ססמחילו סלוחומ, לקבלמגייס
 כקן 6על ול(ס 6חמ. גתיגס רק כקן סחין qb י"6( יו"ד )לעיל r~nh זס סקוקיס נסני0לומומ
 ממלת ותער עקו7ס. כ3ר ססזכיר ע0 על לסורומ סיייעס גי("6 סלילם, ו6לנעיס סיוכ'6לנעיס
 630 רסנים וכת"ס ' מפלתו עענין ק5מ ל0זכיל ו6תסלל ו6מגפל לועל חול וכקן ן ו"ח;גסל כללדרך
 *ף ונעלגו, עסס טל מפלתו סועילס עגל כנעמס גדול חט6 טל* מפערו סע6 ליסר5ללסוייע
 פל6 כדי לסם נתכפר עמס כי , ל0ס *ער לכן סכני"יס מפלחם לגו יועילו נחס* 06 יסרבל63לן
 במכס יגרס מחטבו 06 סבלן *ח סינחילכס 6חל bb י וגו' יכולם עגלתי יבערו טן טווויתחלל
 כמפורס לו חטבו ימר% יבערו 6ל6 יכולם, %גלמי לבער ססס חלול יטיס bS 6ז כי סברן,%ן
 עזנו *סר על וגו' 0*ף מרי ועם סז*מ לקרן ככס ט' עטם %ס על סעס כל ויבעלו ג5ניסנפ'
 וזס יוס, ס%וגיס כ"6 %מס גמעכם ל6 סמסט כדרך סכי ר36"ע עייי וגו'. וימלכס וג.ו' ויתססונו'

 אשר : סעיקל סו" כן כי מס6 כי ס' סגל"* 3טס טענו*ל ות37"5 דל"* סלקי 7נלי עםעקכיס
 עסוגס סמכמלמי נלסון וטפסר סמגפלמי, 6טר ספעס עוי לוזיר 63 ו5מגסל ס6על בחלהתנפלתי.
 )סער*גגע- סערך וממימת סע7רגש גפילמ ושסני , למפלס כמילס ססל*עון ובמגמל, עלסוןנסול6חו
 סכניק עסס כי ו'( )גחע" 3עיכיסס ע*7 ויפלו י"7( )יסעי' ונסעים כמלס 5יך כלו'וויר7יגט(
 סיו ויגס קחו, ס6למ נלמי תפיס ל3 סעלנ 6מ עיעמו לקת 6סל SD י מעגל 3חע6 ג"כעלמו

 לד סו65ת, 6סל עפך טחם כי לד לך קליו וכליעלו *חריסס ג%סכו ויסלסל זס נכ,ט6סעמחיליס
 סמגמלסיי 6מל סוקיף לכן סלוחומי 6מ ססי3ל לעון לו חטנ oa לזע סעפננ cnb כיפג7ולחך

 : פיך( עכעוויל7יגטע זעלגסט )6יך לעשי גסילס סקנומי 5גכיל"ע
 6על ס6לסיס עעסס סלוחומ מעורת כי מלס נלמי סמיקון סיס מפלסי כל עס לך. פסל )א(י

 *על טר*סוגומ ו3לוחומ דבר. אשר הדברים עשרת )ד( : )רעש( לך מחל*לי
StDS)'לנול כל כין טיו סר6מוגומ 7גלופומ כונירטומיסס, וללנומיגו דגרי 6סר ס7כליס ככל "( ט 
 מפיל סגיומ, 3לוחוס מם"'ע ועפורס, גלוי ג"כ מתורס פגיונימ מסיס ע7  מורמי סל יק7וקיסוינול
 ישראל ובני )" נלעתיס: סס7ל עמועלס 73"ס סחורם ערער נסגסמ עב"ם ככל פלח כ6ןסמוניט
 סל6וי DDb~ כמג וסלע"ם כ5ן, זס ענין ספול עקום נני*ור חלוקם סונפרמיס 7'צמ וגו'.נסעו

 נערגל רועים מסיו רונס 16 ק5תס מנס עימתוי על לסת*וגן ומראוי סגור על תגינס ס75ינןממפלת
 הלעזרי ויכמן ויקנח 06רן עת טס ו3עודס ל65גס, וערעס עיס לפס לע5ו6 למוסרתגפעו
bS1163 לסח:6וגן SD 6כל ממתיון העכסן 6לעזל לכבוד סססו ול6 סק3ורס, על ולסח36ל סעיתס 
 סנזכריס טעקועומ חומן סכל עימי גחלי 6לן יטנמס סג7ג7ס וען 550ן, ללעות 0ג7ג7ס (1SDעבט
 ט5דיק נתומ סקנס לסיזק D~S עמו ול6 ס65ן, לערעס גכוניס וניס גחלי יילל סיסעמס
 %עולס נענין טסו6 0סירומ על מעולס מסיס סס בשמו. ולברך לשרתו )ח( גגו: לכנוי1ל6

 ס%ייסל וסו* יוסר, עלסון סו* לסעעיס סתיס, %פמעפיס לו סיס מרס"פ, כ' טענ.7עע7לגמ
 6מ יסקו סעס *'( )3ע37ר %5ל ועזם , )סערוועזער( ועכוגו פקועו על סכל ועגים ס76וןעל*כמ
 מעיד עלוי סיסיס ם%יך וסנטם, ממורס נלסון עסלמ סס יביס ולמעמיס יסרמסוי וסם תו'מעסכן
 :ן 5ל על 01יס י5על ססול5ס ועו"מ  ליוילפיחסער(, עלומיו לקלל ע5סס על ולעונות 176גיו5גל

 נס יסרסו 5סר ססרמ כלי נקרסי לסרמ ססר7 3ג7י *ת למקטיר, לסרמ נקרס, לסרסלחלמי
 עסרמ טס ולפעוניס סטעוסיס, %ן ססס 1W7r'D ונס לטיס עוכניס עוונ7יס טס ר~כליסטנ*ומן
 5ריכיס מנעלים סכיו לפקוס ללכת סנעליס כרגלי 610 סונסרמ כי )5עלטלעעער( הגנח סטורלמון
 י לטרום מוג סנעליס עערכו סל5 עד ממסיו עמעם סו* מכס לפגיסס, 6מר הלעכס כל לרגלללכמ
 סע7ס לפכי מ'(י )3ע7נר *חיו *ת וסלם ניתוז על ויסק7סו חומו ויסלם ל"מ( )):5סימ כפעלעזם

 ; %"י( (Sbp,W למלתם לטויסס יעע7ו סעס, לסיכות יעפיל כל בסקוס עסס ע"ז( )פסלחומס
וגמלעו7



 'דברים20
 עימסונמלטה

 טכסן כלוותר נינסוי  ייין mSD' 16 7רמענ6 פלוסי 6י כסני סגי עסקיי ל""
 סיקול לקנלס 0' "לית סו6 06 16 למסי קומו ולסניה לסוככם סלופו blo 06 6ים קרנןסתקריג
 ס17יונומ תעלך נסגיל עקנליס וקנביס סעלכיס נח5לומ פע5וייס כעז י 0עקריניס קיגנחם 0'3סס

 60מור ע0ול6ת סכת ענין כסיס" סקמק, זס ליחס *65 6ענס עכסן, ס"ס לעו7ל וגשתסנטוס,

 סיסים עלמון 16 וסנטם %פי' ערגול% סרס .ענין סיס ob כי )סערטרעטוננ(י נתקוסויצעי
 3ין כי 7לחענ6י סלוחי ול6 13(כרפ דיין טלומי ר(כר(כיס סיו י *ויפס6סוער( )6ערוועזעריסעקק
 וע5פיס עוע7יס סיסיו נ"י וסלוחי סלותיכו 6ענס סכסכיס ימיו וכסכרם כניכולי פגעני תועלםbS מעוני ממועל מועלת עעכו סענוקפ י(מכלית סמיי יטיס סייוט 5ורן פמסיס 3ין נגוס יורךפמסיס
 טית סם סיום נסתיגת עס6אכ לגי, לסוג mitao עונקי ולסיפיר סקינטמ 'עסערמ פק71מ ע6סגולקנל
 סעקימ נע3ו7מ מממינו ועסעסיט 7י7ן, סלומי מס "ס סיטכ סקעק יפול rb נעקבתי 5ע7עלפון
 סנמפנ לכו לטונ וכ"כ בנ"י, זנמי 6מ ית' נעקועו לקנל ירסתנ6 פלוטי סס 06 16 לכו,לוהג
 וסנעליס 6וכליס סכסכיס סיערו ענין 7ונעמ געגעו, סם"י קנלו כקלו סקרנן 6מ מכסןק"מ

 וכזפ כיכ0ו, 7רמתכ6 7טלומי כ"ג( קיופין י"ט' )יועם 3עסקנ6 עלס וכנרתמכסליס;
 לטרם שעועי שכסן Sb "ם( יא )לקען סיער , כן עורים סעקל6ום מפוסי ונס , עכ7ריס()3סשו סרע3'"

Dh% ססענלך כתו י(61 סגי( נסעו, ולכלך לסרסו וכסן סי' נסס וסרס ס' בטס לטרם לעועי 
 קל3טמ נטעו לקנל יס' סלומו סו6 סעסרס כן ליסר6ל מנרכס ולסלק לסולכ0 ססס פליטפו6

 0יקפ 67ין לנרכס סירוס ליקוטי US יפ כן כץ( )מענים לסילומ כלכס 67קסיגן  יכעוטעמנלכיסי
 )יחשמל 861ל עני', לתססע יכולים ול6 נעלעbnNph 6 זס ייףקפ מקיק סס 7נגצ 6ל6לעפ5ס,
 ול6 לסלמס 6על למרמסי לפכיי(ס יעעיו וסעס וגו' יסר6ל נמעומ עעלי לסקו 6סל סלמס עלעשך(
 DISD' כן6 ופינס כפריס כינס לטיומט נסעופס 0' טפז 6ין כי , ס3עליס פלוטי יסיו כצלולסלתני
 *על 0לייקיס 75וק גני מלויס סכסניס S~b 6נל 3)וקועוי לסחוט 7ר(ן 68ן לו לסכור סיכול70יוט
 ס' לע3וימ ר6היס כסריס לסיותס גתוריס ס' סלוחי סיסיו לסרמכיי מלסני 6ל יקרנו וסעס)פס(
 סע7לגס 06 3זס, יכוון ירפס עין 3*יזס ל63ר יפמ7לו סעמרסיס מעמך. נשאל הנא מה )יב( :63עת
 , לם8י( )ע"ס יישמי ועעספטיך נטיי עמסיך קתל סעסורל ס6על ע"ד סעופם יל6מ ססו6סקעני(

 ומוקרי נעסכי"6(י בע' וסלועעומ סכגו7 סעעלס יכפת סעי* סנ7ולס י(ע7לגס "ל 013 יהון*ו
 געלת סעקופל ונין י ע6ל0יך וילעס כעו ע"ס עם סעקוסל ירפס פל לסוגומ 3ין ינעילוסלפון
 י"מ סיתמו 6מ עס ,וסעקוסל י סעוגס ירמס סול6מו ערס עס סעקומר מירש, מא 6מ כעו56

 כלב וכן וסכני, יג6 פן שומו %כי יר6 כי '3pD ט6ער סעיפו ODW' 6ענס ; וסרועתופ0עעל0
 , סס לשענו כי 60רן עס 6מ חיכ6ו 6Sbער

 ו60י
 טלין ' ו*פעע סעס 6מ יישמי כי "על

 נלסון לעגיפ ושין Db, עלס עס עקופל וע"ע וסעונפ סרוק יל6מ כ68 6לס 3ollnbnעסעעוון
 ירוכס מס במקמרה גין ים מסנדל גל לכן ל76ס; 075 ונין לעולס *07 פנין סיאנס גין4לק
 מורה( %סיס טס עס סעקוטרמ ירפס 3שס, סוי' סכני מפס עס י(מקמרומו כין שלסיס ססעס
 ויטיס ונו', יסמיל זס טומע *לסיס ככמור סדין  עדם סור*סו שלסיס פס כי סעוכסי יכ6מעל

  תדם פ18* י(נכ73 טפס סור6מ כתי ו0לועעות סעעלס יר5מ על kl~1D ניס סוי' עסי(עכךסלמ
 סככני ס' nbf מ6ר ניגס יזכירו עעלס ושנסי ננני6יס סכמוניס כסיינרו וליס ו6סנס;לסעיס
 יעיקלין ומרגועו פעו ולמופגי וגו' רעננן *ל 6ים ס' יריי נך3רו rb , 0' 6מ יל6 סיס ועו3ייסכעו
 ע6נמיס סכמוניס כסיי3רו וכן ' שלסיס ויכף ויסר מס 0כמוSw 3'1 6ער סיל6סי ען סקטגסשעיכלה( כש* עונך סיס ל* *יונ Sb~1 פיעלו 63יוג *ענס סגיולי . סתו כנה ענמינמ סעונדסט%"ו
 יקסיי לפי"ז ניומל עליסן ממגנלוס טגוסגיומ סת*ומ גמעיותס, יפויי ועסלכגמ טנעס עעזג*פר
 כ"5  3סס סוגר לי  סלועפוס, ילפת לסייט 0יכ6ס ען סג7ול0 ע7לנר4 6ל למגיע 7hWע"רשס
 עעסס כל 5ם כי סירס כל זס כי רי י כקלסים 5ם  לקסתן( q1p3 כע"פ כלסיסי יר5פס5ר

 bh יומל גויי( טנעו פעם לטסות olbc יתדכגס 0וי ססת5ער לפי נפנופיי ינ"1ס5ל0ים
 ס0י6 סקטנס סע7לגס *ליו 'TD לכן י וגו'( 076 וגן ויכזנ Sb 6יס ל* כי ננלק כת"סססועליומ

 י עליו 6ער ' 6יפ נפם 0גקר6 וסו* , סנפסית Sb יומל גוטי( טנעו ע75 ססו6 עי ועל סעוגסיר6פ
 % נוטי( טנעו עוג לסיום 7וז וכן גיולס. יומר ע7רגס % עוכסר זס כי , ש *מ ירD'b 6*סלי

 Db יה ותכ* עצו %עב רוקי, וטונ עיגיס יפה( עס *ישוני וסות SD'1 י(כתוכ כע7וו2ססועליוי2,
 %ט לעעל0 עלס פ*גלי(ס qb עמס, וכלסיס יל6 כי י7עמי עמס ohnb על טייער ועם 'ס*לסיס

 % ניס סול ממס למי ס', יר6מ נו סזכיל ל6 ז6מ נכל לסני, לנרפס ולע עליו סכ6עלעי
 ספקיי ל6 3עקדס ימ' כוהמו וכל גמגמי, ל6 ס' וטעי כעיט עמסי קוים נעלס ל'כשרפלקס

 דורו לפפי *נלסס עעלמ לסלקסכ"*
 כע'"

 וסרע3יס A"p9 יפסוס )לפ"י סג7וליס י(תמרסיס
 ולסנע



כא יא ידברים
(W1iS8פט יכלת 8ל *DW כתו tt~swel כ'6 המט יפת ת% ע3*ו )0ש1 ינץ סיס ל6 ו)זס 
Wbll6פל 63 יועף נס ו)זס ; 16 ניניר(ס יומל סמשלקס פס 6100 6לסש D~D 6מ 3פק כ'ש 
o~lbb3מפס0 658ט ומנס רככני; סםס כ"כ 16 גתמרקס ס)6 )מי יכ6י %י mmpn מינלס 
 0%8יך, ויר6מ מרע תקלל Sb כפו פ6לסיך, וילפת 3סם טקישר( לסנרו 076 סגין יפססמחס
 גטך 1Dhw חקת bb 68)0יך, וירגם עפיתו 6מ 6יפ מוט hS1 68)סיך, ויר6מ מקום פיניתמסני
 ט פיס עקות כ) Y'nb 6)ס וגכ) 68)סיך, ויל6מ לסלך נו תלים bS ע6)סיך, וישיגותלנימ
 כשכו על שטל )סמפמומ )ו טס סאליוש %י ס6יס כי 68)0יךי ףל6ת ט שמל טסמסית
 מעוי מ%ימי

 *פכס סעיוע7; סעורם פן 4כ6 6ל0" יר86 6)ס געניגיס סזכיכ0 לכן עעון,
 י שיכ06 עצרנות מם* גו פענחן , חלאס  %ן  כפו , 0%יך ש ססעומ סיף עם עסוו:למסמיכ6ס
 ענעו פעזנ )6יס סעיכעמ, עסעסי )6נפיס 8ינלמ 0מוי0 כי י(טעמהם וי6מ בעונםירש

 וסים סקטנ0 טעירגס עכשע עליו %וס ' סיר06 ען סנ7ו)ס ספיכנSb 0 ע0ניע מעו:עסוטסוערימ
 עורגם Sb  נכססהחס )י(ציועס לע שתנגיות )י(ט דין סופכיומס מעדי ועכס ולגפי שקייט,ילדם

 0יר6ס דופן עליו תפס עזנו עיכנמ )מי 706 )ס3 כי 0ככנ7, ס' יר6מ Ov~)SD  שוססעליחס,
 8פס )גני 6ין , 0י6 זוערתי bDSD יכ06 6טו ט)פכיע פקל6 ע3 הע חשם סססנט, ג4ם %יוססי6
bnS"6יס נכי שכיסס 6מל 60ופס, יתלום % צנרו 0הג לנינו םפטס לפס כי סאן זוערמי 
 ויל6מ , סכופעחצ יכ6מ 0י6 מפס יל6מ 0"6 6ת )יר06 סיאנס,  פירגות 3' שזכיל ככן פורמיפייכנחש
ooSWb'o יי0 ע) 031טתלס לספיג וק03 טפס 60)ס יל6ומ פעילגומ 6חמ כ) כי יופתם, ילפת 
 ונקמי ניס פוגע )ו יע לתועליות תמוקותיו סעגסיגת )6יס כי נשווי 60יס איכנת עלךנמי
 מסת )0כניסס סוכריותיו כס ליוסדים יאל )ו טס סעונם יר6מ פ75 סרועפומי ילים 4ססגמעמס
 קטן סמנת 6ין עגעו יזנ ם7% שים 6עכס פ%תיוי ע)פמוכ 6סור יסונ s)s נא ייכענו7מ
 6מל שים ס66(ישי נמאיס נינריס סכמו נעין יפקיף כפסו ופטנע כ-כ' SD'1 קפירסמ)עויש
 נומן 706 )כ) סכתו3 סזכיל סכין נ7רסומיו(, סכין )וכמשם סרווצפוון ירדת ס"נמ )ו טס )ו%ס

 ז0 נענין יומל נסחיך פקוס %ן וקין זגזגו; וצילך סירנת למי *)יו, זוטלתי ע)מ6 פסים0יל06
 %ס qb לטח מא 08 משי כעשת , ימ' פלאיו 00 ונו'. דרכיו נכ4 44כה : "הס כמנת58מך
 פטייס יריו עעטיו מסחטת וכ) , ילכ" נכ) ס' 6מ  )יעם מא וגף מא 6פ וכבנץ , וכו'כמוס
 ומפי' %כיחס 6ף עגיכיס נכ) קומו )יעמ י עטית וסים  יעסו, פלכיך נכ) כמים 0', דלן6)
 עעס 73נה מענין טס סרייך מרקיו )םענס נכעסי וסלענשס )סגל68(; ססככסיש אגריסום*כ
 יסעוסו bS ופעורך(, ע76 ע)יוני( ע7לגס סי6 סע7לג0 סז6ס 71ע )טס וזס פס ופייסויעמי
bibנמסו כמ"מ  טיטעס כ"3 י עגינו סא %0ס ע5י16מ וכסיו7פן , ג7ו) 0כג) ו"סל י,עע עעע 
 גכ) ויסתכל 7נל יינר 631  בדול יו קט יעטס יעמס ו% לבדי סטא יריעת מכלור ויסיםכולס
 סכ3י6יס, פן )פעם ~b1D הופל 6ני יעמיןי ו6ז 6100 0מכ)ית 6) ינ6 6ס וירוס ומגועםסוע)
 3י6ול סא ונו' סע5ומ 6ת צפפי 6ם'ז סנ6פל ימס )ופר סעמרסיס פכימקו )עי( 6ע וטסע'ס.
 ו)06כמו )ילגמו עציך י"ס 6מכ נכ) טעעו לך. 4פוב ונו' מעמך שואל היא טה פקים:)עס
 תמן פס %קם 06 כי פמךי 7נל )קנ) הננקם Sb1D סו6 36ס נכ) סכי ע5ומיו, הסמול)עננו
 למלל מטין עונם )ן יניע הוויו Db סגמעעתן עוגתך1 73לח לק 6ים %ין טויו 6פגס כי)ו,
 חוס זכומ (SUD סענכ0 עעוגס כ)) יחיי )6 שהד. יקח לא )ח( : ס%סיש סייס ומאעת
 פן זכות כפוס )י(ג5) נעפון )םש6 6ין ו04 ענלס, עכנס עט0 6ין כע6ערס ססוע6יפעסס
 על6 75קווציו )לוג געוכ %ייק פנים. ישא 4א )רע"ע(: פ)עס נתפונס זועמי0עוכם,
 תמנע ונפעו עבין ספמע ש"ל תשבע. ובשטו תדבק ובו )כ( : )לגיס( ק03 יצנלס ע)יעגיסכו
 מפרום סל6 )ו כפנעס כדלו ימ' 13 כאכ קפולם שמס סמסי0 סינקומי וחוזק גת) ע3)מולות
 זס פ% ס6סוניס רעים כסני זיין(, 5ונעפווקסלען )6יסס 6ל0ותו גנוח) וע)י(כסל ע)ע*ין)עורס
 ל"י( פקן )קשפ נפכ7לפנא 6ימ6 וס וכעין לעולס, 6סנמס נרים מופר ס)6 ימד ונסגעו)זס
 6ת )קיים י:סגעין עשן נ' ג' ונמעולס 7מסיפכא6. נלז6 8מ7גק )עסוי ססנעי ונספוע6י

 : )לעשי( 0פ5י6ומ כל ע) מעולך קפי ע73 ממסיס עמיאל תהלתך. הוא )כא( :0עטס
 ססעמיס מם6ל וכמוך סעעוק סקלן כעס ע3 סוגם )לס"מ נקעם מס ובקעת. הרים אריץ )ש('א

 קניניו עכל געון געגעו סו6 6סח וגנעס סל היכו שיניו סנה 6עייסמםני3יוי
 ויומר ט7ס  כעימ כטעמו ניו) וכססתן גולי כקלט מקיט געית קטן כפסוק 6)6 , גול כמוועמוק
b9p~טס כתנקעס כחו ט61ס נקיעט, פענין ומא )כלוך(, נקעס ~pbe ססעס זס וגמיןט 
 נדו) מעם תעמס כשיעי( סתתנקעי( סחן ומלית DD't ע"י למעמיס 63עמ שימייוס נמוי(עפוק
 פסס סנינ סט" לאן יפויס פעומייס שסי וגנעומ, כמכיס יחול מענין ז0 ועצוי עשת,עקוס

עסזיק



 ,ארכותם21
 סתמחיק כתוך ניול טטפ לפעעיס סמל6ש 3ין וימסוס למ65י1י לסמנקע קלש כס חומסתחזיק
 וסוס , ע"ד גיולס בי6 ויעם תזרמס תמכיו סזימיס סר וג3קע י"י( )זכליס סג*ער כענין יניגיסס
 לתון סייך ל6 סבי6'-ממטוט על מס, וימנו תגעל נפלן נקעם וינ%*1 י"6( )ל5סימ פעלו"ס י סגים טיכוס לו מסיס "יכותו ע"מ גי6 סכמו3 וקריו מנקועי ע"ס נקעה ר*טוגס כסגפהגקל6
 בי" ים סריס ט3כ")נע5י6סי

 טחססו וקמר י מעום ולליכס נכ"ע ננלוי' 6יגס כנקעם 36ל ועתק,
 0גנו0שי 3תקותומ מעלוי כעו ממתם. סירן מעוט bSn 3טמ ליס3 כדי ימי3מס סס וצחרועל*וס
 כתוך יותל סכנקעס ולעיות 3קעס, מעתק תן טימסו0 סייגו ימנקעו, ו0עתקיס 6'( )עיכסוכסח
 כורך חס פסח עתק 0נקעס סיס ותילו ונקעותן סריס "רן כין *ער וססמלס וסביי סעעקען

 תמויינ סריס 9nbD *מר -כי וכקעומ,לועל
 מכל געוכיס, מעמיס יסייגו נקעות מס סים תוזיל"

 וסרי סמטת, סעעק ען ניוחל ומפלס גתוכ0 טס3קעס ו67י bib 3סכלחי כתוך סל 560לסטם
 03 טים תעלות, נמני כמרן 6ת הנמנח סריס, נת5ייומ מתיל עמויינ סנלמי ינץ סו66"כ

 טסו6 כתו כתמירות עטם מולך סוייגו שריס תן -qmDt תטל עי לסמזיק 3קעומ ים בסמליס
 (bD~ גלמי מסריס פן עליו מיולד מגסס ססטף עימורנטרן

 עמס רן "גל ותן סוס בתקותו
 עלם *ין ירחוי 3קעמ מככר ו6ת סגת 6ת ל"ד( )לקחן ות"ס תמליס; גסלומ לעקוםוכלמס
 רם"י וכת"ס ירחו כקעת ו5ת ור"ל ו5ת עלת מקכ *ך 3קעס בככר סטין סכככ על סגבקעת
 את ושמתם )יח( : נקעס סו* ילבו ובצמיגת עלונו 3נמיגמ ככר טסות טרף 16 יוכמן,ומנבוס
 מיטיס לכס יסו טל5 כיי תזוזס עסו ממלין 0גימו נתלום ע5וייגיס ריו טתגלו לסמר qbדברי.

 ועזוזס ממלין 0* כיקור ודליך רס"י. כ"כ b"S) )ילעי' ליוגיס לך ס5י3י יותר וכ"סכעמחזלו
 Ssh מרטיותי ת5ומ חטנ סל6 נקמלי לרז"ל רדיתי ו53עת 63רן, מלויות וחיגן גיגכו סנוףחונם
 טכם5מס נעלוס ע5וייגיס סיו למק סחרן תן otnb עגלם סיגי DDb"' ר"ל כלל נדרךתעל
 יעע5ות לועל ונוכל יערים. ליוגיס. לך סלי3י *תר סירעיסו סו" ח7סיס לכס ימיו ל6חוזרים
l~'bDסתר רסיסי לתישי( קרסמי )מ' 6יכ0 לנס נתילס תנוטל תלאמי וכן קעיירי, סגוף מו3מ 
 מסריטו לי ו5ותריס 3י תרתין סתיו רעוגי סתם לסקנ"ס, טותו וכלסגין מציו ס*עמ וגניתיקר6

 טילתיסו סו6 לסק3"ס, ל305יני 3ם3יל 6ל6 333ל ותעסרות תרועומ ים וכי ותעסיומ,מרותומ
 D"D- נסס. הלוייגיס יסר6ל טיסיו נונ5ומ 50יוני 5יוגי6 לך 50יני"על

 יתוקי סס וננוכר מגס
 טל6 מיי עדל3גן רק *יגו נחול 5נל 3*"י לק עס"ח חיוג סריגן ועעמרות גמרותומ קר6לסך

 דתירם ר"ה דגלי יסיו גזל 0גס כסיחורו; מדם'ס יריו ול6 ותעטלומ מרותומ מולסמסמכם
 לם"יי נלסון סגוקח6 לסגינו סגטחנסס וספסל ל"מ. סמלי דקתם סחפני, לנלי עםפמ6חייס
 והעמלות מלותומ ל"מ ומא תו"מי 3ת5ומ תלוייגיס סיו : כז0 ל"מ ל6סונס נסעמקס כמורעסיס

 לרתנ"ן ראימי 5עגס רס"י; נלסון כוסיף ז0 ותסגי ותזוזומ, מפילין ל"מ ססס טעםוסעעמיק
 D~D. עתוק. חוד זס נעגין ים סלתנ"ן וחיים לסנינו; ססו5 כמו לס"י למון ב"כ ססעמיקוולש"מ
 וכזמרי 3לרז'ל סטתכלמי כיסר עעט עיני גמקחו 5תגס ספוד, ע5נסי לסיום זכיתי ל5 בעגייוסגי
 תקוטטמ סוי 35י' לס "ער 5ני' 33ימ וחזרת למתו על DD)D לעלך ווסל וז"ל 3זססיתרו

 3ע5ומ ע5וייגיס סיו 3גי ליסר"ל סקנ"ס למס 5תר כך , מיטיס עליך יסו ל* כטממזולינמכמיטיך
 סו7יעוגו כי ו0, נתםל רז"ל 37רי באליס כחס ע"כ. ח7סיס. עליכם יסו ל5 מוזריםסכם6תס

 מעלך נעלס לכנוי למתקסם תחויינת טס"סס כעו נח"ל, 6ף )גוף סמלויוס תלום מי31 בודל3זס
qb5תעליס עריס תפלוק 5ז 06 כי *ניי, ננימ ויומנת מניתו עלומקת כססי 

~'Dm מכסיטיי 
 06 הינגס עוין Sb'1 תשור סל* לעולס תענו תמי*סת סי5 כילו נעלסי כנוי תמסלמ -b'kסגס
 5סנתס דבקות בודל גוס תריס סי6 סגס , נעלס ננימ כתו נמכטיטי' תמקסט למוקר נעםגס
 ומעוקמתקליו

 סגוף מונם ע5ומ נקיוס ככס ' (olpn ניחו 5ל ולסור לסמזירס נעיגיו מן לעלו"
 ניס 5ל ונסרס לסוג ותומלמ מקוס ים 35ל סג5ולס תן י5וס כ6ן ס5ין כל לעיני יר5סנמ"ל
 יכול נהרן, 5גי טומע וסתמפטשי סחקיס 5לס ילוסלעי, ונחלתו7 קדם. כניעי עולעיסתלך
 וסיו 5לס 37רי 5מ ומתמס בטונם T~bk תעל תסרס 7351מס הותר כססו6 ותמלין, ת"תהפילו
 3חו5ס 3ין 53רן 3ין סגוסגין ותסלין תורס למלתוי לתרת ס5 5ומסי ולתיתס עיגיכס ניןלטטסות
 ריט3"י )עיי' ,לערן

 השמים כימי וכו' ימיכם ירבו למען )כא( : ס6( 7"ס נ'י ל"ו לקרוסין 3מי'
 סמיו ס5רן על נסיומכס עוס"3, חיי תעין סזתגייס 3חייס פס לחיומ מזכו לתען ירל0 הארץ.על
 מר5ס עולתך אערס כעין לענען( סיעחליסעק )ליין נסעים 5סר סמייס כלוחן 5עתייסמייס
 ומלעיליס 3חכתיס סלוק bSb סאן 5כל0 5ם וסלק נותל למסר בו. ולדבקה )כב( : )רע"פ(גחייך
 3כתו3י 7נקומ למון שיגו מעעיס כתס סגס ן ער3וחיגו( )רס"י נו ג7נקת כללו עליך 5גיוניעלס
 7370 חנינות נערור התקמנה 37קומ על סכולם ו7ומיסס נ0' ס37קי' ואמס 5קריךן גפסי7נקס

לגטם



בב יאדברים
 י 373יקט %גייסו ומי יטר6ל 6ת סק3"ס ח33 מ3ס סל לטעות 3חעטס %6לו שכירטס יחדלהפט'
 73יכס גפיו ות37ק סגריר סרטע *ותו טל %פרטתו לס ויה" בנ"י, Sb' 5תכס 1370,תי כןכת"ס
 קסי' ועיי לדנקותי גורעת סנדולם ום6סנס מגסם 37קות ענין 53רו ע%5ס ס0ס סני יעקד,3מ
 ולדוקרי ויקי רמו וייער ח"ו, גוף 37קות על ונדור סכחו3 כילו לסיפק, לידס לו מסער וכי .סכ6לסו
 , ג'( )י"ג לקצן מירקון 131 גפפתי Wb~1 ו3פי' , 3'( י"ג )לקטן תי3קון 131 וכן נלנ, ט1361

 יקפיל קל6 לסו קסיo)th 6 סו6, סלנ נ%מסנת וימי וטפי כסקוסי וינקו fDW ע5עככ(ספרימו
 3וי ולי3קס פלכיו 3כל n)ss ס"6 6ת k~3DhS וגו' סז5ת סנטוס כל 5פ מסמלון סמול 06כי

 סנ3י6יס,וכ7ו%ס %עלת סי* טז*ת ולפי סנפם, ינקות 3"ס יפקוס לס37ק מייניס סכולםיעס%ע
 נתנתי סטרן ילומת תלם וסטיך 3קרגס, רוחו נחתו עליסס ס' נחתלת לס טזוכיס עעלס%פנטי
1'L~lbוכרעע יטל5לי כל 'נו 37קיס ,b"b ob1 5ל5 כן *וצר 5תס *י L~pS7S1 13 ס 37קס%% 
 *פסר טוסו י"ג( )ירעי' D'b %תני על ס5זול יזנק כיסר כ"ג(, )ם"3 סמרה *ל יזו ומלינקכצו
 פסועי 5חר לסתמך רעתך על תעלס ותפיי סק3"ס, S~b כן לפרסו *"6 36ל 075, כל3י7

 טעכ"מ ס37קומ, נעגין כן למסוג לך 5"5 תסרס(, 3ס' סר35"7 )וכ37רי סונקועומ נסטרס%קל5ומ
"Dbמטר וחיך לטם ג%סל כקטו ו*פי' *כלס ל6ם ס%סילוסו שסל גירך* p31k~S י *כלת 6ט עם 
 ויתרועס יתן גי"%, רק נכתר ל6 זס נס ס*%ת לפי וטס נו, לסינק לידס לו טפסר וכיוז"ם
 ו0פ6 מכעתסן רוח ע"י סנפם 37קות מינות לעולס %5רו ע'.ז כל; תצוגת ול6 תיל לוסיין
 גפכעיס bSb p3X~S לעמות לך הין לנסיגתן 5יס כל 3יד ו6יגגו ליר5יו סו* לולקיס עמתתיפרו

 טנ*עפעומ כוי ות37ק 5לסי' לקור תזכס ועי"כ לחכ%יס וועד ניח ניתך וים" גוף, יניקתומלעי7י0ס
 עליו גס 6לסיי המי עס טסדנק מגסס נחכמת יפת לו ים זס וכנר ונוכן, סגלתי יקנןסמוכן
 ר3יסי ג3י*יס עע7ו ס%ויל טל יורו סזרמ ווניל גמרןי חזון 6ין טסם גי%יס יקר כ,י' ס' ו37רג'( )ם"" טכ5על סגנו*ס 5ול נתנועע מכסן עלי נזמן כי סננו*ס, 56ל ככתונ ועמורם *ור,יזרח

 כ*%ן כי כולס ויפעו 53גו6ס גדול ס%ו*ל טסי' לפי זס וכל נסילס, לסריס ס' ויוסףסכ6ער
 66 ע5עס ע75% מעסיי סיס, גס סתג3*ו לסגיו ונעעיס חכ%סי 5וס3י עעו 371ק1' לא'סו6
 3bM" לס וילפ" ססכיגסי למגי כעדי יDS 13(' סעומ7 כל חז"ל וכע"ס זו. ל711ונס עניעיסאיו

 יחי' ל3ו לסכי עותי מסיי וצן כל hib עו7% סי' ס' לפגי וכי עתרתי 5סל ס' חי ס*%לסדי*
 %חכתי מלכות כסס גמתכחו עעס סל הנלו סניפי Sut1 %"ם גס סמכיגסי לסני נצי כדלוסטלוגי
 גסחכחו ול6 יטייל ג"כ סמ35לו לסרן כס"מ הסרי זדתי קלס ס*3לום 5ער פסוס ל5ויטר*לי
 יסר6ל נית כל נמסות %*ור ק5ת ג"כ נסתלקו עטם סל חכמת ונקור כסגקחס ,יל* מלכותן%מס
 אייך 5יך )די6 *תסס ונפרם *גי כנוער אתכם. מצוה אנכי )כז( : ע"ז 1ס3ן סם'כמס. לכלל1631

 וסננת סג7ול( טבורו כסקירת )ררנ"ט פס ם3על תורס סנקר6 שתורס פירום וסו*עלקל"רע(
 כיון מי' ללכת. וגו' וסרתם )כח( : %סספיס פרמת קוף טכמ3תי %ס עיין ונלסון גידורמילוסו
 וענדתם וחרתם מכתוב כתו ממטיס, וכלכיס קמרי סחלכו משנס כירך ען עעעטמפורו
 כך 6חל ' ייעו 6טל D'S'Sb יע73ו נתחלם ידעתם. לא אשר )סגר"*(: *חריס6ל0יס
 , )6געלקעכגען( 13 ונמילס ספון סקכעת סעגיגו *ניך, קלסי 5ת דע ן 3ל33ך וקעת ס', *תייעתי ל* %שגין לפרמו רמוי ויותר ; )סגל"5( ידעו bS *סר 6ליליס מיעננו עד עליסס 0י5רימג3ל
 ~ערקעגכען גיכע ליסר )די6 03 ולנחור ל7עחס סריוי ינן סיס סל6 י7עתס ל6 6טלועעס

 bD"( כעט%עס %ונם סכרכם ל" סר6"ס וכתר ויניע. 5וגקלק וכ"ח סעקלליס, וים סענלכיס*מ פירס"י הקללה. ואת וגו' הנרבה את ונתת )כס( : ולסוטיע לעזור ויכלתם כמס שמקרוןז"ללעעע(י
 ובין יניתך, כי וסיס כמכתים ג*%רס יסרבל לכל זו כמרסס וכלטסי יטרלל כל סנג'כס כךתגיימיו
 סענרכיס 5ת עיתנו פירטו לכן לנדם, סלוייס סיו ס3רכס סגותגי ענו5ר ת63 כי 37פרסת כןס7נל
 חדלו 7נרי סעעו 5מר יוון כסעוגס ונסרע כעוגם 7סועע עענסי זו ויין ע"ס. סלוייס.טסס

 לכן 6ען, Dbe-~ ויתרס כ7כתינ ייני %סיו k-D13D כעפי" ס3ועס 5חר 5)נן סע,וגס כלכבערס
 סס כיילו סו* סרי ומקללותי סנרכות 37רי )נסלוייס שעעס במרי %6ן עגו סטנעיס סכלבמרי
- ס3לכס )ומגי וסם 5ותס. 5ועליס סיועג%ס  *ועלים סיו ימליל סכל תל%ן7ית דעת וים 
 ועיין ת63. כי נפלסת ו3%ו*ל ס*לוליס. שיחל 1%6 %עניית חון סקללס ופלטת ס3לכספלסת
 וגתלעו7 נפסלי יסוים ר' כדעת כ5ן פירם רס"י הירדן. בעבר המה הלא )ל( : כשן3לת3"ן
 %ונס שלוגי 56ל סיו כי סירכן %ענר סרנם רקוקים סס עיגל וסר גריזים טמר 3)( ל"ג)וכועס
 טכס כי מחויי *לן "%ת סלא qb סכגעגי' ~Pb ויער 0כומייס' כעת טס טי,'טניס oxטמא
 יומני הסס 5ף וסכותים סכגעגי, קלן קליו כנען %גגי 5מ7  ימוי כיון ע"ס 'שוא חוי מעול3ן

 5פירם"י סגלגל וינול tk~ib לסריס סערכם כסקוס עוסנס עיקל כי נעלנה 9Wb מ"%ססליס,
לקוק



 ינ יארנרים88
 ספליוי נלקמ 6ענס לנ)נ), סמ?ך סגלנל עו) *מ6 7פס וטמכי מלעה Sbao wh, קכמק
 עי)י עפמיס יומל סגלנל ען רסוק סא ופכס 3פכסי סס וסאע ס"נ יייוי6 ף יל7עמ כעןמתוסי
 י5ימיי לנ)ג) 7סעוך 6על, לקועס )יכוס)עי 3פילופו WW קרגן 3ע)14561

~WSD3 
 81מי סו6

 *ינו 7ילן יקר6 סנלנל ימו) כעי סים סמ)עוי גלקמ וליימ3 3מוקסמ6י ול6 3ילום)ע* ל6ו)ימ"
 סכ36יע י7עמ לסכס סקעוך 6פל גלנל סוb 6(S ליכיןי ססתוך יטוסע 3יעי כן סנקר6נ)נל

 hS מרס" ע5ס 3מס כי it~1DS פפיל 6מי bS נ)נלי DSWS;: סתלויס יא *ומ *עכס טה(3פילופו
 עק7ס( וסעי י"נ לך גלך )כעשס סע6ורע ע"פ יאקל6 סס סו6 06 סון 'ס"העס סי6 לט6ימכן
 6סלי עלמ פילס רמ"י וסכס ע', ס. 3יעפע כעוזכר סע6ולע, עשט נקל6 ליר7ן סקעוך גלגלופס

 יודן ר'  DW1 %'7( עכסין )ך )לך גרגס ל3 7עמ זס 6ענס עוסלגי 56רי סנ5עי יכ-עעומלג,
 יוין ל' כ7עמ סי6 יי)ן יעיער6 *סהס ר' ס7פמ ו6מסר סעוךי 5מלי עופ)ג *סל  לטפךש0

 )נמ1mb 6 סעסת 6מרי וכן עי7י פירפ"י עים( כ"ס )3סל לו תי(א נ6ולס נעכל ו6מכירירוטן
 %ימס %ו 6ין וליעמו סיריןי עענר רמוקיס ר(ס וס8ע סשג יסויי( ל )יעמ עכיס משמ(.ז'

 ליתוק, עכין סל6ס נם עיר, לעני) עס)6ס עעכין סוSsb 6 סמלילס, לי(מססכחם ~bS פלםלסלפ
 זי" זהי )עניסערכע סיל7ן 3ע3ל סס ערוסקיס סיר7ן 3ע3ל סעס סל6ועעס

 bSO 3עקן עע"ם
 עסגי )סעיי( 7יניס 11 עסמעח עירסומ, וס חקיס ודגנחפטים. דמקים )לב( יסמס: 5טלזס

 ליאמך 3ק"ו 71WSS סיכול ומיר5ו קר6 לי )עס 3כאע 3מלעו7 כעפם ססכל' כג7 פוק סו6פסעירס
 לשיומ מעפפיס ייגיס וי(ס נע'ו סגלע7 737 סא ועססט ספכל. נגי ססו6 לסורוס סקכ6ו3*

 נמקותי: ל"ס עעאס )סנר"5( ע7ו0 סי"נ כ) וכןכן
 ל173 ס6רן על 05 כי PbS' נסון qb כוסנומ ססע%ס עסיכן תכ6ן האדטה. על )8(יב

 SD"~ תיח 6מס 6פל למיער לים יסוי תיחזרי ס6יעט על י37ל עקויסטסזכיר
bbbמייס, י(ס 6פל עקום 3כל סע5ומ גסעילמ למיי3 63 לסוקיף כלמך על qb ס6יכו Pb3 

 ט6תל תמס , פענינו סלעד 7נל חסו סגוף, מו3מ פסס גע5ומ לק 6יפ זס סיו3 6תנסירהממס,
 טגוף מוגמ ססי6 עיומ7מ ע"6 עס וגו', סס ע73ו 6טל mmpno כל 6מ מ36יון *8373כין
 bn~b )סכי 3ח"ל. 3ין 63רן 3ין כוסגמ סגוף קו3ת ססי6 כל tswn) qb 3ין 63רן 3יןונוסנת
 6ומס יורטיס 6מס 6סל 7ס6 סכי' ילפי' ונר l~sbn ע36ד יל6ו וכר6ס )או( ו3קיוסין3קמרי,
 SD'1 ס6עלו ססו6, סעקוס ען סעס 6מ om~b1 6תריו טחעל עעס bSh , 6"י 6101 קר6,6מל

 Db"' לכיוף ע%וס ג6"י עעכושס( )מ"ד סרע3יס וכ"פ 6מלייי לכיוף ע5ווי( 6מס 863י3קסרי,
 ועיי' , נקע8נ וכא מ*ו קי' 3תיגוך עי" ססו6י סיקוס ען פעס ואז  ויירטבו סנ' מ3ו, S'Sbכל כ6ני lmb סככ3ום כ"ע bSb 6מר" לר7וף ע5וויס %ו 6ין גחשל 6נל 5%גוי ונכל 6ומס סנ6ג7ע7

 קויס סו6 פגיעון וגו' וכ50מס סנל"6 כ' עס'מ 3ס" וכ6ן סק"כ. קעשו קי' ליו"7 3ני6ולוסגמ6
 המן פנ7ע ססו6 סעקוס סי' י ססא סעקוס תן מעול כי3וס )6מל סו6 טמס 06 וינ7תס יכי3ופ
 6"י 3ין ססילוק וזסו כי3וסי קהס גס עתויינ כע65 ססו6, 3עקוס סיוס 6סליס )סרש %יןכ3ל

ts~nSסיי3. *יגו סח"ל bSb כי3וסי ל6מל vb1 3י נילופלעי ס6על עס ווסו כינופי קו7ס געי מיי (עסנ 6ינו ע18ס3ייו hSb ,ph) "נוטג 6ינו כי3ומ כן7ס ע bSb 'lob) *חהס ע3ו6ר עכאי 

 ו736מס 6תליו פכ6ער עס 7על לסולומ ונויי וקייס מ6ג7וןי 6נ7 יקר6 ליס6 מעני6טסמלתוי
 טסי6 ע" וס6 , סגוף תו3ת . ססי6 ע8ז עס 67עלי' beb סלעג"ןי 3מס ססקסס נק7וסין פס3חי' )סלייל" )וכ6ימי נסשל. -SD qb" ועחסליס סגוף תוגמ סיDS~ f'D1 6" סו6 ועא סעיךי ק6וכו'
 6מס *פל נסד" ק.י6 כיכסנ 63רן bSb 6יכו וי6י וססו6 , 6מר" ולסלפ לעקלס ם,,3יס ט6טע8; לעקי bSb עינל סכמונ ו6ין , כלל עכייכ6 נס6י כמינ bS ע"ז לענו7 טל6 יי(ייגו סנוףסו3ת
 עניינ5 3סך כמוג סיס ט6ס סניכומיי bS עעמ סעכי אכי סוכח. 0ירעיס יעואס 6ומס.יורםיס
 3', "יג כ3עכות  tr~w יותי' כרמ ז7הס ע) סחיינין ע5ומ לק ענ" י)סיגן סוי bS נומ6יעק

 גמל(. qb 8כוסגוס סגוף מו3מ טסן ע5ומ )כל ql1nS יכוכל סו6 )מה 6ינוי 3עכין ע7כמיגוכק
 פ3עמ על מיקכו ס3רכות פקדלי וכן onib, סס ח'ע SD1 , 6לן טס 3סלע 6א על סכיסוטניי

 ע0 )עי" ט76עס, פלי 3רכמ *ר5ומ ס6ל מילומ ועל ס*לןי על נלכמ 63'י סגדליסספיכים

 יס סלסו 76עס כי מ"ל. ע) 6יעס טס סכממ ק5ת לסעעיס ו6מסל ט'( WDb93 '3סכת3תי
 כעו ס5עימס מנועמ 3ט 6ין 7ועס נסס ססיDS 6' , מנועס וסע7ל וסקיטם 7ועי' עעכיןלרטשמ
 פג6רן ס6נכיס 1S'Db1 י(5עימסי כת 3פס ים כולס ועמכיומ 5עחיס גע"מ סנסעייסי פ6ל לכלפיפ

 37ליס %עיממ ניכר ו5ינו ל3 זען נעפכמ 5עיסתס רק עמכיומ ~1bD ועמרגיס ונ7יליס5עתיס
 עיקרי כל 5עומס כס 3ו 6ין ועמר SIDW סעורכנ ס63לן סעסריי סמלק ראל %עס וס6יעססכניסי
 ג0ע7כ וסוקעמ  1עע0 ססי6 *יכומי( עאס סכס %עסמי *כס ע%ס b'c1 נעמיס עעלס כקטסי6
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