
 שן 1ררב-ם82
 שיכם עעך ונחלם סלק 3י(ס ללוי לו טיט ומקס טכחס לקט י165 ללויי כומן 6מס עמךונחלם

 : 3עעסלחיילים
 לזלל ועש 0עזק7לןס, כל לעלו וכן מסניי עמחלמ סל6נ"ע 6על עגים. שבע טקץ )ש(18

 ט3ע גל עסוף אעל , כלמיס 3טעטת %b סכמונ 7ינל ול6 י ססנע כחוףמקן
 כחמש עספסמ סניעימ ם*ין *תלו לכן טני7ון עם כל סימפוט טעיטי(' מעסו לכס סנתניססנים
bShמרגעו ויגיע 6וכקלח וכן נפומסן TPW ,073, סל6ל'ע על סססינ עס לתנ"ן וע" מחוף 

 3חכעח סקו כדתומ עעכו חלק וקין ינה כל קוף סו6 קו סלמון וכוץ. סטפלימ, נסול6מס%ס %י פינ~יס bib חיף' למון טמא סול6מס נעייך טויס וק05 קן ליורני( )גגי6ולו סלוו"סוז"ל
 נעקוס וכתמם עתנו PSO ו0ו6 ס7כל חוף על ימול קליי לסין 6נל י נפקוס כמעח טסו6סטיעול
 ססנ7ל וזמו סעיל, נקל 16 סנימ גקן מקער ול6 מעיל, נקלי( סנים 3ק05 לותר מוכל לכןוגזען;
 וע*מ חעסש עק05 ונין ו7ועיסס, סייס עמל עקף יעים, סנסש עקן יום, *רנעיס עקןמנין
 סעעסל זען יעיימ סכין רפס 3ס' לסון כסכוי ונסגיל מנין ועמס הועיססי יעיס סנעס מק5סיוסי

 יעי7מ ונין , מנוטתך עעסל כל 6מ סו5י6 מכיס מלס עק5ס 63וערו תקלס נלסון ר(כמונפסעי6ו
 רעלז(, נס" )ע' מעסי( מעמס טניס מנע תקן נסערו עקן נלסון ססו5י*ו ס6מליו ססעיסזען
 סא"ל, סד(כ7ל לסי מטניס עק05 סי6 סתעסל וזחן ססניס, עקץ ת7וק7ק ססעטס מוען למיוסייגו

 U'D1 7ילעי', סכיס סנע ypn 6ל יעיס, טלסמ עק05 ע7עס 5"ע( ל'ס לשם )קיווייןוגסוקס'
 על וקיים, כז0 סל*נ"ע ע"י סטינ סלם"פ וכן לוס. עקום 6ין נעלכין 7למילם"י3עסרס"6
 עונן לסומרן ע5ען 6מ עכריחיס כדלו זס נסירוסס ~O'h1W נסגנס סמעי' סססטגיססעמרסיס
rpnב( : לצל לדגרי לסמכג7 כיי עפטוטו( ידו. משה בעל כל שמום wna Db כל יו SD) 
 לנקם יד לו יסים bSD עטסי SD3 טל יזו SD לק נומלח טיכס סספטס לסון כ" )לם"('עמס
 כי טעיטס, לסון Sb יי עלם קר6 מוסיף טגכוונס וימכן י7יךי ממעט לקען 6על וכןחונו,
 זען ולהמל י s~p לזען blb עסעטמ סם3יעימ סבין ולוסל לטעום תקרס סיס 7355 טעיטסנלפון
 ו0יכולס מכח סע0ור6מו יי עלס סוםיף לכן , גסיו 6מ לסלם מלוס על עוטל סחוג עיןסק5וג

 )ע*כע, עיצו 6ל5ו כל 6מ ויקח ענין, יי וסעו יוקףי נים יי ומכני כעבין ולסהר,וסמעסל0
 לו וים עלוס, לביס לוס וענד עליו, ועעסלמו קלוס נ76ון סו5 מעלוס כי געניעט( ינעוו6לע
 ר(ל1ס ען תעלוס יעזוב סטעיטס ט3סנס י(כסונ ול05 נכחיו, וטענות סגוף פענו7 סלוס SDלעלוס
 יתולו ככתיו ומענוד נוסו סענו7 נס bb מונו, לסלס הריך סייגו 3לנ7 ל6 סענו7יוי כל6מ
 פעם סנעחל וכיון תענו, ידך עעסלמ ומסיר תעזוב כלועל ידיך מסנט "מר לכן לנעלייעעגו
 *גלת סמכוכס ונעחנלס סזעגיס. ען 1Db5 חונו 6מ לננומ לעלוס עקוס 6ין סו3 טענותיו,6חמ
 סמכיעיס כסגם לק סחונ גניים ל6סול סמולם כיוונם ל6 ספטט צלפי )6'( 3זסי סתחכסיסר
 קל6 כי ינוס ל6 לעס טעם גתן סכחו3 כי , גבייתו סמילס ססעיטס סגת עלול 6חי 35ל י3לג7

 ס6ז סטעטי( טכס עכול ס6חל ולע7גו ס115יו יחיל סטעס 31סעדל טעמיו נמל ויל 6אכסעיטי(ו
 זס כי ססעטס, נלסון 60יסול ז0 סכמונ מסת" חס וזסו מונו, לגנומ תחיל כטעם זס עני6ין

 י(כמו3 ללסע 7וע0 לגנולס, עעכו לי(מיי6ס bS קט3, זען עד סג3י' סס3ממ על רק יובסמלטון
 9Dbl 36ל , סעגלס עסיכח סעס ל5י עטו מנקל כי לוער טסכווג0 סגקר, טמטו כי ו'()מ"כ
 מסעט ססניעימ 3סנס כ6ן qb סגמיי 76וס עונד נימ Sb ססני6וס עי 6ומס לעטון טנוזמן
 0כמוג ס5וס עעס כן 11DSS ים )3י( ועור לך. טיסלס עד 6ומו ליגס סוכל זען 69Dbiנל

 חומל ססי6 ססגס והחל ל73סי ססכיעימ 3טגס רק ולזלוע לחרום 01pb 6ין כי קלקעומ,גמעיטמ
 קמעם ע5עס סתטנס כי )גי( גס טעיטסי כקר6וס ממיסן כי לזס זס לסקיטס ונוכל טכסולענוד
 טססג0 רק תגס יונן ול6 סעלוסי 6מ תסעטמ ססניעימ 7סניעימ( )ש" לק לערס ול76נרי'
 עליו ועירס חגרו 6מ סתלוס טס כר"ג סמי' ומס לגנומ, מומר 6ס"כ Ssb מסעט, לנדסי6

 יסרי ר6ס ול6 עכ"ד. סעסג0. כווכם גג7 טסו* כעדועס למנוע, יכול דיגו מלויס 6מלסניעימ
 , *וסם לימון סכו ומח"כ סעגלס 6מ סנקל טס עזנו טעס לפי לק כי לו מעיי זס מי כי)6'(
  להעמס עט*ל יגס ו6נליסס. פלקיי(ס סגמסלקו סוקלי טעטו מס סי' וסליק"ס יונס לגיגס

 וסס ויטעטוסי סעטוס *על ט'( כ' )3מלכיס וגס עולעימ. וסקרם לעזינס סעיטס תלתסור6מ
 סדין סנ5חיס וסחרתי סלקיסס על ססעטי( לסון יסעפו קרעי 3לסע וכן עולעלתי מסרסמיחס
 *לנס ומין קע"ג(י )ג"כ ת770י למעטי למיס סגי פגיו, עעל טועטו קי"7( )3"3 כעו חזרסי3סס

 והעיון bD'wb, 6כל מלגועו ממפיל 6כל כי סעיף קלעי נלסון יקרא ואוכלס ספירומ 6חמעקיר
 ולר6ומ לעולסי עופכךומ טסן סניעימ 3מילומ סנוסנמ סעיטס לענין למקיט ס"ל יומל )3(ססיקמ
 נחומם, לק מא כתפיס סטעיטמ סעגס סענו6ל וכו', ייפרס 6מ 7סטוחט סל6מרי' נעסגס)גי(

ועעיל*



 סודברים
 למון מן ופויכעת ונלול0 זכ0 כול סלעת ענו6ל סלן סכל לעולסי סעטעטת מסתעעועעיל6
 לפין י*עשנ כ'( ק" ונטולת מ' )ננייין סל6'ימ דעת רעהו. את יגוש לא פמעל: על _סמקר6
 0שס, bb ליגום לעלום לו 6ין ססעיטס סכת כסי(תסילס פיי ע"ע גסומס bib פטעטתסניעא
b"tD16ומ"פ י4כענאס  לדעת 5עגס יגומי ל* 0סמיער4 םכמ עככגקס עיי ל0', מעיטיי קר6 כי קר 
 סל*נאע פקכץ( ס"' )ק" נמו0"ע 0מופיס וכ' לעסו; 6ת ינום 9Wb) bS וש'ז עוד לתנועאפול סמוי 6גד rb סביעית עו65י סל לזם נציל סתעס ועסמסקע מונו, לגטם עומר ססעיטס טבתכל
 בו טס" לופל ת"ו כי סל*"ם' DDIS 7כתכוון כרקס פגש, הנע ממלת מניס טניצ תקןטפי'

 )מ"י מפרס *ת יסמוחט נעסנס כענבול עמעטמ w'nD יטוף S~r9 דעת על לסלוקעינוי סעי
 ינוט ול* לתונעו יכול ויין 7עלכ6 *מקעת* qyn סעתסיל סרסרם ליגכי כמכוון 7b~bסכיעימ(י

 .*עלס גזת מלוס פל עעמו תניעת ע5עו לעלוס לו סים כל אחיך. את לך יה" )נ( : לעסו5ת
 י ינכסו 9Db ליטר סוכו טעל ועוקל סתניעס ען ע5עו מעלוס סיסתלק כל S)b י עטמטמ סססניעי21מולס
 5ין יגנו0ו עיכס לנ"צ מעלותיו י(עוסל *רז"ל ולזם טניעיתי עחסעעכו ללוס סתורם זכתי4 ל6נזם

 , תוכם זין זמו סגוגסיסי יחס סנ"י יק זוגם 6עו שעלוס כי יגעי bS ג" קר" bnac1 bS עסעעמ,ספנשית
 וכן לגט, עומרו והינו כייו טיכס עט!יק נססעלו0 6ף תקן וסלל , כתיכם רכיך 6ין ליחס, מטחם ספוסיוכיון

 מרוזנול כמינת סבכיך ולזם , ני7יי(ס סוט תכיעת מוסר ססו6 סנאי נמני כסי*ער לו די rD עלוסכמ0י6
 עול למלוק סעמסכעיס פיות כקתתעו וגוס סקסרי(י על 5נלי(ס ונזלע ' ת"ז ק" ונסוי("ע 7"ג, עכומלעתונך
 עי4 עם יפס עתמנר 6יכ0 סטעס עלת *סם סיס *ס אביון. בך יהיה לא כי אפם )ד( : סלל פתקנת ימוכס

tolpaיסעי' עזם ססעל 6סל וסקרון, י(סע7ל על עופסע סם  לדעתי סו6 6נל( (f"D סען *סם 
 גיסם כ"ו( )עמלי ועם וכפסי, נערל ים מסיס מסינר שי!(, )מסלים Dbi 11PD שפק סד'כלס
 ייתלל סס תקועות נסקל ססוqb 6 אביק. שיר: סתרגועו י"י( )סס למרס ובמסק 6ם, סכנםע5ש

 סס 6מי סעקלס ומס סתו% סס כי , )כיטי(7ולפי( ספוממט סס כ6ן ליעתי סו6 י)7ילסטינעל(
 תתכלו ל6 עקרם, סי6 תוענס כי סעקל0י סס וק5יר ולע לקופי חולל קביל כקטוףנעוסגס,

 כי )כעיליקקעל(, חוסל !'( )6פמר ו6ויכ 5ל *ים %, סס כעו סעמוענ, ל7גר מוהל תועגםכל
 וסייס עום )לעכעגי( סת6ר סס סו6 סיום כולכס מיש 6'( 63יכס , )עע( עוססט ע76 לי%
 6סל נטכיעימי חונומיו לטעט סעלוס סטטוס *חל מנס לענען(, )י6ם עוססט סס סלמון3י7
 וססק7 נזק לו יגיע סל* נז0 י(מולס לו סניימס עעוכו, הגוי על ולי6ונ לסמ6ונן olbaעטנע
 יוזילו ל6 הניון, 3ך יסים ל6 כי וסססק7, ססע7ל טססת %ן 6ין 6מם. ע!'6 כספיו,גסעיעת

 סומל סעקל6 5ין ונוס לוס. ot)pn *מם פגעלת a~r ועעס ונוי. ברך כי : וילומ עכיומ ש0לך
 ען רק יינם hS וכקן ס*ועסי עכללית י7נל עס כי סקרן, עקרג הניון יס7ל ל6 כי r~biלתחם
 סל ליהו כסעוסיס ב6ערס לנותיכו כווכו סלזס וספסל , נסניעית סלו*סו סעסעט מעלוםמפרעי
 נסעטו כי קניון, נך יסיס bSעקום

~bib 
 פקוס סל רקונו עוטם סו6 מכס נולדו ע5" ע%

 עעעע ס6תס ג6ל5ך *מילו וטעעו 63ר5ך, 1S'Db 3*ר5ך עלת נידור כי נל'ע, סנוף מוגתמסיט מי על qb נדרן 6ל6 טיכס ס%ק0 סעיקל יורם 63נ5ך סתסיל תאמץ. לח ונו' בארצך )ו( :נחס
 סכת קרנס onbn סל6 י ס75קי( על ע!0ילך 6כי סס גס כקתיס, וסמטת קלגסיות מעטתטס

 לזם י 5ד עכל מפקיי שני כע65 י ליקי( סס 6מן 6יך קרקעותי *ו טעומי ל0ספיט קליך 6ני ו6ס יססעעי(
 סעעי(, סס טלין לקרן כחו5ס 75קס לתת קליך ס*מ0 ועכס"כ סלך, על ויוסיף 0' יכלכך כי*על
 הועל סיס 7וק6 גררן סכונם סימם ס6ס י ם"ל לעעט נ6 ל6 נ*ל5ך קר6 כססזכיר כי עזסולעינו
 השמר )מ( )לנ"מ(: נדרן מתלויות נמ5ומ ספקינו כעו סקלן, 5ל כנועכם 15 יוהרן 6ל תנודוכי
 מלו חוג ימסחר סע6 0טמי עפני סעט0 קוים עלסלוות כענע םל6 נזס סז0יל ללגותיכולך.

 כי נ6פרו נעס"ז גס נסכר סנטימו r~D1 ילעז ע6 תמן כתן שוות סוייף ועזוז םניעימ.ומסעעגו
 עוסנ ז0 עקלי 6ין לפי"ז מ"ג(. י'י סגיעית וגעסגס עסעעסי סע"ט )עלענ"ס וגו', 70ברכנלל
 וכן עספטתס. סניעיס *ין עסכון SD" סים עלוס כי תעניטנוי וסענט  עקו7ס ס*על עסעל
Dbסימג0 גמגייי למקנו סיפסר 6עפ"י 3זס יז0ילכו מסכתונ נמיכוך( סר*"ס )כע"ס לוער 5ריכיס 

 סונו, טסעעת על לדלוג לעלוס לו 6ין 61! נסגיעיתי !ס סוג מסעיט סל6 עעע סלוס עססעלוס
 סנעעון משי7כל

~ollp 
 סטמס עפגי נין עלסלוותי כעכע סל6 כלל נדרך יזסיר ססכתונ ג'ל לכן

 גססלוסו כגון עעוגוי תינוי מסם נו סטין נין סכה, לגומינו ניעם סמפטי( עפני עעוטסי*נד
 מנסכת כיון ייער bib עלסלוומ, יעגע סל* לעלוס יזסיל ע"ע יטמע' סל* כפילוגי( 5ו עמכון,על

 נסלו05 ללוס נורך 6ין 6"כ כעמיר, מעכי סוס נסס כולס ויל י(ס ססקכ סילן מניות גלססעטס
 ספלטקיס ס6נסיס ען סלוס S1b' כי *ניו, ס0לו6ט נעגיעת עין לע ע7מ ו:עלוס ים ע"עזו,

 עיגיע ליסגות  ויהירך  ריטנתי לסו גיח" ל5 ע0פיל5 ובשלו פלורס שיגו עעין מלישנת41צמ
כסו



 סודברים88
 ונזיעמ ניגס לסרוימ כדי ע6מליס מעות לוס סו* לכן t('wDD סריס 3יר6 כ"כ טנת )עי"כפו
 לעלוס סו* עין 5רמ ועית 13, עעל bSD קנים עגמטעס תטלו 6מי 3קנ יותר ורטונו גמעו, יאכל6פו

 מנפגת twek~ qb גמיגת עגיעת על גס סעקר6 יזנב זס ונדרך מחניון. ע6חיו ;ו נפעים עונםגעגעו
 לעותר. 6ך לו נומן מסמס ניעתך תדין ל6 ע"ע , עעך אפיוני ואכלו כע"ס לעגייס כאלן מנואות כלסמעטס
 טניש סנ0יף *מרמס נגקו7ס עופר ססו5 ע5עסי ע75 עומלטמ קירנס סי6 י סמ3ע סגת קלגס למוןולפי"ז
 עעסית. וגגיעס פגיעס ס0ו6 י סונל*כס Sb לקרנס כענין י סקור3ס כמכליי סמניעי' להתחלת קלוג ססו6סטית
 ססעית ססכס כל כי עסתעיי מוחלטת כלתי קורנס גס 7קל6 קרנס לסון סג"ל רנותינו לפירוסאעכס
b'k~נעלמעס סטינו י סעלמעס 6ל נקרנכס וכענין לס, סס71עומ ממגיס עכל יותר נמניעימ קלונה 
 לחוקי( טסים אעפ"י , מחלל 6ל סקל31ס מעיל וכונו שויני לארז כשנוך כספר על כ"6מעם
 סטנם *על ל6 השבע. שנה קרבה : יותל סרמוקות עיילומ סבל כערך קלו3ס כקר5מ 'ארכסעונגו

 סכ6ונר קלקעות כנסעיטמ סם3יעימי טנס עתמלת כ"כ נוסגת כהפיס מעטת סימם 7""כ ,סס3יעימ
 7לטון מירותו, מתחיל ססנס 7עתמלמ למפסי, ע6 ובמניעית מעני ונחירות תטעטנס, וכמניעיתנו

 מנס 6על לכן סופם; עד )נתחלתס טסגס זען עמך כל מם)נעוחו טיולי עספר ססו6מניעית
 בנס סל ס*חלהס 7גרגע ס"עתית כקנלם כולס, מטכס כל נגעל נסכנר וסול , יספי נעמפרסטנע

 *וחיות, סיקוסו מזיגותך. וינע"ת נרסע. 6"מ בליעל. קונס: ל* כספים סעעת חלסט3יעית
 6ים 6תס וטעעו D'bS. ת6ל טס כקן מסו* ול"נ סמן ך0ו* רסע 737 נליעל *ונר, נ"צול"ס

 ס5יקס ען עיכיו סעעליס כל סיג( עמ"ע )כ"י סרע3"ס וכלמון למעל, וגו' לך אסערנליעל!
 סקפי7ס סחורם כ' עסעטס ונסתיט נליעלי גגי ~מש ע6ו כליעל r"DD סגקי6 כינו נליעלנקר*
 לל' מדמיון עימדנו ויגע"מ ערם"י' תעניק. העניק )יד( כליעל: וקרינתו זו רעם עמסכםעל
 נעלו0טעען, )טיסן גפסכס נרטן ותמעגג עעכין נקו"ף, ג' כחילוף עוגב לסון טפירטוגריס

 )*וכטערסטיטיען( *חמו מחזק כלועל ומזוק מגוק לטון ספירסוסו לסון הנעלי וים מנטען(פערגגיגען
 ענקים סם לזס וקרום לסוגומ. גס6ל לזם יועיס וסלקו למס. ממוסר לסיום ריקגיס 3י7יס י65סל*
 ל6 כי עלסי כל לו נמתך לגנך ירע ל6 טעעו ברכך. אשר וגנורס: כס עמוזקי O'Dlbעל

 עססס כ"6 עכלך טיגנו גומן ס6סס עם ס' נלכך עיטר כ"6 ו)נעגיקו, סליו גומן 6תסעינוגך
 וטת %ריס טת לך ומטתי וסענקתי היית. עכר כי חכרת )טו( : )ריש( מסלו  לו תן ככמוגית'
 פריון לך סגתן ויפרך, )נלמ לפלט 5ריכיס לפי"ז תחפרי( )רס"י לו וסכם סעגק 5תס יףסיס
 ובדלת. )יז( : ע"מ וססודך' ו'( י"ג )לעיל וכע"מ ל6זעגעלי( ליין דיר )ג6נ עכו7תכס חלףועחיל
 D7b. כל סל 3ין 76ון סל ועזחס דלת נין כי ס"ט( )מ"ג.עענייס וסרענ"ס 7יג6. 3ית נתרעמינ"ע

 שעכל יועל רעי שוככיו מיעלך ס7ייגש %6 ס*לסיס 6ל *דוגיו וסגינו hn'b עטסטיסושכילת*
 יגמעגוי זס פפירוס ועאם עשו. לנין נינו blb גר5ע חינו כ6ן פנל עדנר סכמוכ גגכתו עלננ"ד
 לצוק, סו5 061 מעניק, סעגיק עס 37וק לאטתך. ואף ניטור: פיך וס7נל , סעפת גירוליונפל

 מעניים )פרג סלענ"ס ולטון 3פפריי רנומיגו 7עת וסי* רם"י( וכ"כ )ר"נ"ע ~5עת ג'ינס 5ססכי
 סלקיכם על עוקנ ומינו בערער, רחוק מסו* qb סעגקס על עוקב ;כ ע")נל סק3לס ולפיס"ס(
 Db1 75וני 5מ *מנמי 3נל5ע מועל מסלי סכתונ ען יר6ס וכן גר5עתי 4סס 5'ן כי *ליוןבקרוב

 פטתמיל כעו ללעסי גס סעכקס ס5כיכס עפורם עקר* סל6 למנין וכימי ול6 ע"כ. נגי. ו6מ"ממי
 %)נמך ו6ף לוניל 1rD ולנוס וגו' תעניק סעגיק וגו' סענרי' 16 סעדלי חמיך לך יעכר כי זונפ'
 לך יסי' "b~k שליוי סקרונ ע6ער על גס עוסנ זס עשר רז"ל ליעם ונסעת ן תענקילענין
 *יגו ססגל5ע שיון, מיי יעי כל פי' סיון סל 1WSID יעי כל כססני עליו סיערו עולס,עכד
 היגס סע3לי' anh גס- כי כןי מעמס לטעמך qb1 *תריו b~tDI סנתז 5מ ונ6 סנן 6ת נ*עונד
 לסון כגילום כ5ן "ין. ולמי"; ע"נ( י"ז 7' ש'ק )כקרוסין ג67ימ6 סני 6ת ול* סנן 6מ ל6עונדת
 סמלניס ועל וכגו, סכיול עעגין כן עלם לסרם יס סעגקס, על הומו סמפרסיס וללגומינונעקר".

 )ע'"כן
 וטעעו סטיט5ע( י (D'rh3 ענינו על קיים לסיות סעמזיקו ועכובו סיגל נפיס ססו5 ;'(

 ספסומ s(s לרנותינו סמא כענקם וסייגו )6וגטערטטיט5ונג( לסחזיקס ומכון כן למנמךתעמס
 גע תכמונ למעמך ו6ף וינע"מ עעגי- לסתפרגם מעט לכתמזק ומוכל תלעיסי מלסיס מסיסדגר
 רקי לסון 6ער כ6ן 4'ת. דמו את רק )כג( 3פרסס: k-rS סיומך ידעתי ול" לס, ותתןמירול
 סי5י05 על עויס 6ך פלס כי תפ7ס ל* סור נכור 6ך 6ךי לסון בנכור 6ער י"ח( )3פ37רולעיל
 וייער )רעפטריקעיף(, לידס סוס *יגו ונעקש לסם*ל סוס גם*ר מנעק5ת 7סייגו נמק5מ, סכלןען
 ס6ל ו7ס סייס ט7ס 76לוO)'b1DD '0 שכס *ת אך כעו נעגעס, טויס טכס 7נריטעל

 ס7נל 5%וס ענין "~blk כע"מי עקל ע7ס סייס דם גג7ל יס טפיכמ ונעגין נעלס, טויסנע"ח

 נעלס ויל5ס עמסי נחלק וגעק5מ לם*ל סוס מגעגעת מסייגו סלק 6ך *לזה יימס)לימיטיטי"ן(י
6י



לד טז סודברים
 ; )35עלעגליך( מפעל תטל *"כ וסוף מכלל, ען עכולם טסדנל יסייגו )6נטמג(, ככוי לטין16
 SD ויקער עניןי נסוס 1bDS טוס 6יכו טסדנר כסייגו לגעלי, סכלל ען סעי*ס על לקועלס
 וסכקס ריקום נלסון לק ועלת )76ווערז5טיף(' לוס זס מויס גלתי on5D3D 37ריס עכללסעי6ס

(IDIDDit)D)כלעס 6חד )ומענין ט37ר ען כמרוקן ססכלל 16 סכלל %ן יגר מסורק כלותר י 
 כול )3לומ, 643 יקער וכן לם*ר, סדנל נין יתום עוס כ6ן גם"ר מל6 וסי* מל3י(י*ליק

 תמעכו, סנתומי 6ת 6ך מס *%ל לכס סנמות,ן Db 6ך ע"פ ע"ס מעמן עזם )ונזייןלעדינליך(
 6מ לסעור עליו מונס *גל מ"ע כיתו 6ת למעול לטיס תונס סיין סע6ער ענין סי'67לו
 ם*ל DD סמנת *3ל rs~' זס רעיון סוס 3סס 6ין וטמנת טסנימ לקי לטון כוסל סי'ססנמ
 6ך, למון 6על ממנוע יעי טפל עכלל כי5י5ס ט"מ נטעילמ וכסמיינ נעכעס, פויס סענועיעי

 סרס6י סע5ער כווכם סי' 1Stb 7'(י )דנריס 0דגריס 6ת מסכם פן לך סטער לק 6ערולספך
 סל סימלי לסייגו 6ך למון נופל סי' סיני, סר עעעד לסכום רם6י 6עו 6נל רמות 37לילסכום
 קיום על סקו7ס 1WbD3 ססזסיל 5מר 6נל לסכמם, מעותר 37ריס ס6ר עכלל ענובים ימיוחייכי

 סני פסס פיכי, סל סכמת על סזסיר סע*ומר ונערער וגויי ועסימס וסערתם ס5ערס%לומי
 סיס ני3ליס סנדל על תסעם 6ך %לס סנכ"ע )נזס תדע לך; סמער רק *ונר ממולס"סיעכיגיס
 ם*עפ"י לועל סע6על כוונת ויסי' ענין, 03*ל 5ו נעין 5ו נמוג וימום עציון 6יזסניכיסס
 כספין olnb 6ךי געלם יפעם (Dtk~blD'1h) סכלל ען עימס rtb~. כין ים WDb גינל פויסססס
 ob עקפיייס גלתי 3דנריס ססניל על רק כוונתו ועיקר סד3ריס, מווי על כלל סע*עלסיקסת
 תפרס, ל6 טול נכור 6ך עם 6)נר ולוס רק, כעלת ימס 6ז ל6, *ו עגיגיס כמ"ר פויססס
 המ"כ ונמס וסו5י5 נכורם, ק7וממ לעכין נעטיר סנזכריס הנ"מ נין תמלס טס סכתונ טסטוסלפי
 למסוות כלל סכתונ ירד סל6 כין S~b 5ךי נונלמ יסיים לפיכך סדי', לענין תשוכר( נסעםככור
 וגידיו ומלנו 7)נו חך מ*כלגו מסעפיך ולואל וכגיטין סמלי 5ת ננכור סנ6כליס 373ריססמלם
 73רך %6ר 5ך סימורי ונס ל6כילס ינכול מסותר עם לי3ר כלל כווגמו סי' ל* 36ל מהכליל*
 ע5ס הכילת מקטען 3'( כ"ח (?q סע0 כל פרק גפקחיס מצות. עליו תאכל )נ(טיז )רס"פ(: רק  געלת סיעם ולפיכך 3ס"ע, כלל סוג וסו*63כילס המוי מנכור ס7ס %5ל וסוג 3פ"ע, כלל וסוט חולין; 033עת 3*כילס ונותר כולו ססככולכלל

 Db1" סחען על ס%וזסר זען כל לדורות חונס ע5ס  *כילת לקנוע חזנןל6זסרת
 ע5ס 63כילת נימייך פסח 5יכ* *י כתיג יהכלוסו וננלוליס ע5ומ על תיע" 7ל* פס" bb'1גזען
 לשור6מ עלס 11DS 7)נ55נו דקרי. עליו שלת לסרם ים וו כווגס ועל סס. ערס"י ל5. ל6ו6י

 ע"סז, עחיי לסתתלקוס יעי, 3ח5י תעלבי 5ל ס'( )5יונ נעתו גייס כעלום , וסע7רספתלקומ
 נס ושעירו. כסילוקו כנוער כ6ן' עליו טעם כן עיונך, קלקמ ומרכוס לרם"י על'יחי גניעטרף
 ס6עלו 7'( ג' )ויקלל יסיינס ככליות על סיומרמ וחת לזס 7ועס נחומי תאכל פסח *כילםנסעיר
 סכליות. וסמתלקות נסע7ר שכליות על לעס ג"כ כליום, סחין אע"פ סיותרמ יקיר b~DD3עליו
 לנסיות ערם"י, ונקל 65ן 53ערו ג"כ פס עלגו טע7ו3ר סמגיגס על עוקב מסוף ימכן מפסעוע"ד
 מחג יעי סכל לס"ט, תמג יעים טמעת ככמות כולוי סרגל פיסוח לסקלי3ן יוכל מגיגיש סלעיכי

  ערכיות יורגע וס זען סכל חולם הוגרס לכן מ"י(, עמגיגס b~D רעג"ס )ע' לנוגיגס ססכ6וייס
 , מס אותיות סמי סו* לחס סלם כעיקר נ"ל עוני. לחם : סכלות  "ת 3ו ללסמ וסינוס עצוימען
 סו6 זען נכל 076 לכל סנ6כל לחס סתםכי

~Db 
 O'W3 סגינם 06 חיעון, לירי לסכינו נתמעס

 )נלסחעין סעיפה( 5מ )נוגעיס קר ובקוס ot~p 16 מיס כי חסי נפקוס הומו ט9נגיחין obמעיסי
 לס3י"ו סחימוס  פעולת 13 כסגעמס רק לחס מס סנחמ עיקר יסי' t"'DSI 53וגן(. תטיל)וכמערס
 עחיונ 5ד נכל 03 געגעת סחי)נוס מפעולת qb לחס נמס ס)נ5ס 5מ כ6ן קר5 מנס חסון.לידי

 עחעסת 7סיינו , ולסתחען סחיעוס כס ע"י לסמסעל סר6וי %עין לסיות סע5ס 5ליכס עכ"פ יממורס
 ע5עו סע75 7סייגו נכך דרכו סגין עסין 5)נגס , זען ובכל )נקוס נכל נכך סדרכם י מנוססעיכי
 לסון 13 נופל 6ין ל*כילס, ראוי ומיגו ויחרם י63ם כי לכתח%ן סמיעוס פכם )נלסמפט!לגעגע
 SD'1 תאכל ל5 ל"מ( )פטח'ס 47'ת6 לעס מחכינניס וס7נייס ע5ס. י"מ 13 יומין ואיןלחסי
 לייי o)'bb O'h3 ע05, י"ח 3ו יו55ין חיזיון לירי סנ5יס יגריס י ונאות עליו S)bn יעיס סנעסחען
 7כתינ 7נחלס עיי"ן( )עגחות ויעלו זס. SD 1ל* ODS סס גומל זס על רק כי עלסי 6יי"מחיעון
 גע5ס.  יכתינ עחס 7ועיו ודוחן, נ6ולז ול6 מנו5ס וייני נחמסת רק eSn חיוג 5ין סירןימלחס
 געגמומ. ע"מ סעיכיס, נחעטת רק ח7ם *יקור bD'1  תשתלוי ל6 וקלי ולחס 7כתי3 מיסוכן

 סעוקדס b~p ומביק דילן קר5 סתלעון אייתי לעס סגתקעס 3פסחיס סס ס)ל"מ לנעלוכעיתי
 ס' )פטחיס סתלעע עייתי וכגר מות, מיכלו עומנותיכס 3כל תאכלו ל5 עמעום כל נ5נפלסת



 %ןדנרימ84

 0יקים6 יעיקכ ו)עאם 63וכז, חים 7ין ל0ו)יי ר%ס ד קום" ועחעמ )0יקים6. קל6 סך06
 עקל6 י)מ" )6 וזס למסי 7*יקרי וסו6 ע%י י"ס גו ייו%ין סו6 סעון )י7י טסכ* )0ורהם6מי
 6ען סתען *כילמ ועגשמ ו0ע5ס ספסש ע%מ כי חצ צאתך. יום את תזכר למען : 63ימרספ
 וחיל 7כסי3 גרמ, ססקמ עמיית נעטעמ ימ' סחיינ עעס זס לך ויג)ס סעי6ס, זכילתעחיוג
 ונ*כי)מ , ס0י6 סנפם וככלס0 עסע5ת *וכ) כ) יכתינ כרתי סמען נ6כי)מ סיינ וכן 0פסת,לעסומ
 סזכירס עסעת וכ*ן כ6ן 0" סעעס 61)1 ע%מ, מ6כ)ו נעלנ 7כתינ נעט0 רק סיינ bSסע05
 ססען )ענשת סגי( 6ינכו מזכול, )עען %ווי עסס; רק מיינ bS וכ6ן כרמ %ן סיינ )עס)ני,
 ע5ות ע)יו מ6כ) יעיס מ3עת )וער עסל5וי מסי' ספוךי סעקל6 0י' כן ט6לו סע5ס,אכיפ
 נתפין כי כסנהיעו ינ) ע%ש, י5*מ נספזון כי ע6ייע %מך ירס 6מ תזכר לעען עתילשס
 מזכוכ לעען ס0עעס עוכלחמ ר6י" וגיי 65מך יוס 6מ תזכול )עען 6על אח"כ עע%יסי65ת
 יעיס וז' סען ע)יו bn(S )6 כן, סכתו3 קסול רק ע5ומ ע)יו ת5כ) יעיס ז' עס קסור6יגו
 ינריס יענרו סל6 כיי ר") את ולעען עע5ריס' י%מ נספזון כי עוני למס ע5ומ עליומ6כל
 ם6ין וחעורך, מורך יכומ )עען .כעו זס ו)עענ ע6"ע, 65מך יוס נכ) נפי( סזכור עזכרונך6)ו

 כפ' כ6עלו סעולס ח7ום לזכול לק ו0חעול, ססור 13 סיגוחו כיי ססגת ע5ות סמ60 סססכווגין
 פיי רק 0ם3מי יוס 5מ לעמהם 5יך ע"כ ונו' סטעש Db ס' עסס יונש ספת כי סינרותעסרמ
 סכנס לעען וים ותעורך, סורך יגומ סע)5כס עמיימ )ייי תbS, *3 סז0 ניוס סמסנומ)עען
 ירסו bSti עס מזכורי ע)עען נפס ע5ליס ני5יימ סקלי*0 ע5ות )לז") י65 ועג6ן 3וס;כיו%
 יראה ולא )ד( י'3(: 7' 7נלכות b"DS גמיוםיו )לסנ"6 ע5ותי כל 6ח ועסימס תזכרו נל~עןכן
 ו0ו6 ח7ס, 7נל 6ועל 0ייתי ע7לס6 33י ע)י ס3ל*י ע5וומ6 7ק6 7עקתפיג6 )ו)י שאור.לך
 נ"כ נכ)) ז0 ט*יקול נ'ל ג91pb ,0%0 נפקס יחען נ'( כ"6 )פסחיס לנותיכו ססוכימו6סיי
 י מסעיסו %ולך וסעוכן 0עוכסל ל7נכ , ר6וי עלע )רוג סיטעסו )רנותינו ונג6כו כי יר*ס, ל*נלסון
 ינר כ) כי י5ס, עטרם פעו) ניכוגי וסו6 ל6כי)0, ר5וי ם6ינו ס6ור ל6כי)0, ל6וי מעןכעו

 סל6ויום 3'( )6קתל ענרימ וסי6ע)ס ע)יוי וסססנחס סססמכשמ עין עסי ל~סעיס עוכםרסעועד
 יסיו )6 וסס6ול סמען וטעעו ס6ורי )ך יל6ס )* נ)סון נכ)) ז0 וענין סעלךי 311ית cSלמת

 נקפכי כ6ן ח"ם ווערטסל%ז(י )6וננע*כטעט, יר6ס ל6 ומטעים: 5ורך לסוס ועוכסריסעועדיס
 עיגרייוס ענו6ר סגס י וכו' פפמו 6מ )טמוט ססו)ך 19Wb עכ6ן 3)נך נט) ס6ול )ך יר6ס)6
 5ורך נו bD'1 וכינל כעסר *ומו )ממונ 3ו ססעטון 3)3, סניעו) ע) לך יר06 )6 לסוןספי'
 כ"ס( )פקתיס סעמגימין ז3רי עיגינו מ6ורנס ונזס ס"ב(; וע05 תען ע0לכומ פ"נ )ערעג'שכלל
 יכ6ס bS סג*על נ0ג6ס bblt' 91pb ופ) נסנ*ס עחמל ספעמ ע)יו סענר 6"י ס) חען7מנן
 91VbS )" קכמינן ס)ו סחען ע) יכ05 (bS סימל*) סענל )פי 7רנ* ל6וקיונת6 טפי' ס6ורי)ך
 כ6ן, עקועומ, 3סכי 0תוכ0 כמנ0 ס%6 י יכ6ס ל* יל"ו 0מנונן פסש, 5של 6פ" נסנ6ם5ומו

 לך יכ*ס 7)6 )6ו סווסכ0 ועזנ0 י סען לך יר6ס 7)6 )6ו 6)יו טס וקיס ז'( )י"ג ג*ונסרסמ
 לך יל*ס 7)6 )16 וסני6ס 0עוק7ססען

~lbD 
 0כתונ 7קו7סו סקויס 0ל*ו סגימ0 וכן סע*וחל,

 סגל6ס כפי רק סעמנס כווגמ מhs "0 ו6ס נזס(, סנמקסס 53ל',ש )עאם כנתיכס יע65 ל5ס6ור
 סגי6ס )י )עס וו)ס, bS קגם עטעס נ0ג6ס פקמ 6מר 'Sb9D ס) חען )*קול ר*סוג0נ0סקפס
1bk~1 16 תען לך יל*0 )6 נקל6 0עוקיסbk~ 60ול כקו7ס bS 657ענל כיון ו)ועל , יע SD 
 עפעעופ ים ס*וכ לך יכ6ס )6 סנלמון גנירוכ יוכ0 זס סכס פסס, *פל קכסוסו יעbS 65ל%

 סנ)סון 60עמ סו6 וכן י DDD )יחל גס לקכקו ר6וי נפקמ ז0 )6ו ע) 3ענלו k-rSl סג6ס,6יסור
 כ)) ל6כי)ס ר6וי 6יכו גע5עו 0ס5וכ כי 00כ*0, *יקול לכוון כו יס לנ7 סיול )ך יל*ס)6
 עוכעס 3ו סעמוען ססעיסס bnSN ס%ס לק 6עו וזס *סלומ, עיסומ 13 לפען רק עועוו6יכו
 מסעים )%רך געיניך יס" bS סם*וכ ם6ולי לך יכbS 06 נעיעלו 6'ג ו0עכוון ס*וכל; )סיךיומל

 כנל יסרD1P'D %67 (6, 13 )מען תעעיסו )5ורך לנכרי )עכרו ס6סול וסו* 6)יו, ל*ויססם6וכ
 פסנ*מי סספלי עלמון מען. 'S)b ל6 עיעס ל6כלו 6הוכ תס ננימו יע65 סל6 עליוונוזסר
 ל6וי עעכין , יל6ס bS )סון עיפלם עגאכ נ)3 ניטול סו5 ס6ור, )ך יר*0 7)6 נ)6וס0עכוון
 יר6ס ל6 ויעס לנסו6יןי ר6וי ל6כילם, כ6וי עיקומי נס לתונע %ף סמלעו7ו ניגריסעוכגל
~bSD'לפי"ז כ)ל. יוכך נו ס*ין וכינל כעפל סיתמגנו ו0יינו נעיו:יךי ועוכעל ר6וי טמ6וכ י0י 
  076 ם) נלסומו ק6י סמען ססםמ נתוך גס ילקמלי ג)עת יעיס' סנעמ קי* 7עסייסעעס
 ע)יו סעגל TnD1 7)כאם סכמנ ע"ז DP" "לי' ס6גת נע) )7נלי ג7ו)ס ללי" ל'ל ועזסלנטלו.
 ענכל וע5י ק6י גלסומ" עין8מ נפקת ספען יעיי כע%ן לעעת 7גולס ופונל ttnk1W עומל0ססת
 סקמ )0)כ' מייס עקול נעל ע)יו סמע0 וע0 כ7נכיו* וננויל כ"ס ססו6 קמכי וקמס ע"ס.3י'

ק"



לה פזרבר1ם
 למתקיים המטל 6י 0* ל6ח"פי סע"מל עמעם לעעון נורם 07וי נועל נחען ם%ן 6יך משא(ח'
 לס"י טכ' לעס רכי תע" זו 6ין לרעמי לכל. סעוסקר דגל וכוי לססנימו נטווס ייי* DNDbעד

 6'ע עומר לעזתו גס י6י לעזינו bS ל5מריס מיינו עיד, עומל 6ח8פ עשע סל חע1 י'(,)סולין
 לחכור הקול 7לכממלס qb סרי וגסוס" ע"ס לנכרי עוכב %ס מ6ס נפממ לפעל 7עש%ינו
 7נ7יענד כיון ת"ת ל0ססוחו טחול 7לכחחלqb 0 ס'יכ רסיסי גל עקלי עומל ים" 73,ע73 06ע8ע
 עס"מ ג"כ סו6 סג6ס סיקולי לעכול 67סור )וס6 ל", תנטל 7ע5י לענין גרמומי' עמס ק6יעומר
 3סעל יותר וענבר 3תלופי0ן. עסו סג06 63יפייי לן דע3עי געלי ע9ז( )נירים חוח'כע'ם
 53ליימ כת3 לזם דועס רפ"ס(י היסות סלכ' 5סוגס 3גי 03' ועייי 7' דף מורס יפותי סלכ'מעלך
 טעולי' עכתת כתותי 3י' 6ערי' ל6 ע"ת ליסרף לעועי 6ע"נ נפם" חען 7כזימ ענו()פח"יס

 *ין דעי כסרוף ליסרף סעועד כל 7קונר לר"מ ופרס יגומל מע"ג 5וכלין, טות6מ יקבלול6
 לסרימסי עוונ7יס ילעולס 5לו 7ם6ני נך3(, )עגמומ סוbnSD5 6 יעסר6 6וכלין טופ6מ3ר(ס

)"bDWעועי עינו 6ס"פ עד ויסטנו יעגול 06 חען 
 *וכל לסממנ יסוג זס סחען וכיון ליסרף,

fnb6נמחת חומו גסן ל b9DD) *עוכלי נסמנ עמס גס וטמיר נעלע -D"D 
 נספגת כ' דל* וס6

 עעון 3ל כסוי עטעס לנטלוי ק5י נרעותיי DPD3 ממען כע"די לעעון נורס לסוכל ילכ"ם6ר"
 מס מאל"מ וכע"ס מע"נ DP" כנ*ו"ח ע5עו, לעמליף 6ף עומרים חען יחליפי עזינו,3פפח
 וקיים 7תכלן 60 חולין( לים ולין 3ר30"6 )סו63 לעניין 7ל7עמ כיון ל"ד; ולוועדם סעומ7עו'

 כמנכס סלסול יכל רכל סג"מ, קיפויי דעי זס ba'1 ר"ל 7עיסן ba'1 לסי סו6 עקחוסח73עיר(ס
 חען סוי ל6 85כ סתוכרי ביי עמגס לק *יגו ענולס מעוכר סעק3ל וסעעומ עעוןי סוסקינו
 לעעון גורס עטעס 7ל6ו ס")1 נבגי נטול למון נקפלי ע7מכי יעכס חליפיו. עטעס לעעוןנורס

 לכן געור ספקל ממקירו Ybb ערעומוי לסוגייו לחוי 3לנ נטול עסכי ל6 67ייכ סכיי 6עלכעשי
 7חען כרים דקייעל"ן 1bnS ע"ת כת"יי %ו לעעון גורס יקופל לעין 67ף כחסלי, נפעםג"פ

 חזינן 07* לנטלוי ק6י נרסומל עס"מ סחתן ג"כ למוי טעע5 עשן ע0"מ, עותל עכ"פפענל
 כר"ם 737, חומו סל נעמס נקל* וסוס ניגסו ויי7" 13 קנין זכומ לנעליו יס סג6ס חיתוכינכל

 ליכ6 מעול" עכתמ יכמומי טעע* כלקו טע6ס, ומרועם עללם סל 63מלוג ל09( )מוכיםסלפ3"6
 7ייי' יידוי ואייי כל 7ת6י ס", לכס 71*י 7ס0י6 נסכלתי ס6סוכיס עטעס 5' ג:יוסלעסקליני(ו
 סייגו 1bS 16 לכס סוי 5י תפליגי יגעע"ם ס7ע ביי. קרינן לכס o'1DbS זכות 3י' יליםונרסוס"
 עעון יין 13 סדין DDb"' 3ל קרינן D)S סו6 ס7יוט דעעון לרננן 6נל ננוס, שעון תסויללש
 ושגיס 3*כיל0 לגערי לספירי ותרועש עללם ע7)נס 5יך דגליו, לסחין וכימי )ול6 נעולם לקי"חס

 על גוס מחולק 3073"6 ע"מ סי6(, כך תלומו עיקל ונס ופיכס 63כילס עומל 7על'פלעע"ם
f'Sbok1נסוכם מס כי כר5נ"7י רם"י דעמ גס ונטעת לכס. עקרי % סייס 6יקול 7ע75 ליונל 

 וכ"כ סו6, מלכס לתו סילכך נעמו סנ06 לטיפולי מרוסס טוס טילינו עעון דין 3ס ספן למאיכ'
 wb1 ~1Db" סיכת יכל 3רסימי סחען 5ין ולעעל0 עט"ם ג'( גרס )ג"קים"י

 סרע3"ס וכאר 3סג*ס.
 OW1b3 ע"ז י3כיליס כלסג"* סר"ן דעמ לאונס (ch)c. %סר ספלי לנטל יוכל קינו ש"ז( עמען)פ"נ
 לו ם5ין ירטנו 3ל6 סעכוון l'ba סל"ן כת' ילחנו 7ל5 ו3עומו בחייו ננגס 6מי( ט5י קונסלבנו
 גיג0ו 7ידיס גכקיס 571י 6ל6 לצחיו, *1 לבניו ונוסן סיפ* קמני 6יך 57"נ טגכסיס בגוףזכומ
 דנסעמ למעוטי( 7"ס ק"ע )חולין סכמנו סמום" 73עמ נ"ל bD1' עמס. ליסגומ לסקי סלינו6ל6
 ועמוס סכוסר, טעם למס ססימס כיון ימר*ל עעטקס 3סו קריכן יל6 לכפרם עחמרמ סנ7חתעיל
 שסקנס נעסרם"6' וע"ס נחי7וטיו סרסב'א וכ"כ כתגו, ליסנומ %ו 7ע5ומ ליכד ס0%מיסור
 , ססק7יסס קורס נסג05 תימרס סג7ממ עיר סנעטס יכיון ל"י( )מטו' שליס סגי סלנעלייתו

 כשרדי תסיס ושיך סו* געור מולין וש"כ לסקדיסו, סי6 נרטומ' ל15 וס6 כלל, מקים עלס קלעי
 05 ע8סמ תיקיי סטין מיינו 7*וריימ* ל5ו 3עזר0 סכמחטו חולין ישעל לעשן אסלולכסלס,
 טסניח ערם שיכו. ו57י זו לכמלס חולין סקרגח לו טיעל0 6כל סעזנס, על חוליןתקליד
 סחוחפ'  סדעמ ג5על ו5ס53"ע.

 כרם3'"
 i1'SD נעליס וטס יי7יס עקרי נסכ*ס יס5חול ול"ן

 67י 603 ע"ח גג7ליס טס זס יעתו סטן )וכמל 3ס. לכסוחי ועלי לסקייסו, ניצופסיל
 על פירומ סנ6מ שוסל ס"ס כירים י וסרמנ"* סל"ן כעעם בע"כ עעכו ליטלס יכולים ם6מליסTD ע6י קלוש זס קגין סזכומ )6ף 3סס קנין וכוס גידו סנס5ל וכיון ערנגן( טרנה 3רן- 3לסוי
 טיזכט כיי 3סס לו סיס סקגין עזכומ ע5עו לסלק יוכל כע"כ( on~b ליטוב 5סי" יכול"שעו
 5לו גכסש לסס ומוער olpn לסס טער5ס למחיו 16 לגניו לנומנו סס סכין כע"ס 6סל,3י(ס

 מ"ר , 3עמנ" לעי" עכ"פ 7סמקר. גווג* 6ל6 סו6 עמגס ל5ו וכס"נ לע5עיכסי עלו עלי96וכיס
 מים גכחיס קגין עקעת לססנךלו דייו ים "ף'ע מלו 1Yh1 לעיי קנין ילין ישגשג ע8ע,יפסס

פ



 פתימבררם86
 t1Sb ישנות טס סנל"6 כעאם ן כייסלו

 ס6יסורן סכ06 37*יסולי טלי סכ"ן(י כיללי פעם וסו*
 נגופם לו טיס עזכחם ערו plps טיוכל עד 3י4ס קנין זכות לנעלים גס*ל %"ע עולסיליקור

 קכינו יכהם כידו עכ"פ מנסיר לופר' נוכל ממיר .עצמו, 91p'bS  חיתי מיס גחעז' עכס"כול0סקילס,
 *יקור 3ין סביל bnSDs דפונר סו* )ולשם , ולנטלו לספקילו  יפנו עליו לספסלק סיוכל עדנגופו,
 י%טלח וגלייתי ל*יפורוי סיתל ים כויל ע"י ו3מפמיס tD7D ל"מי ליומין לסיקולו, סיתל ליםעולס
 לתלעי כסס ע"ג ע"6 סקסל 7ל"6 60 ל(0 7וגעס ר"מ(, סמרי וקחס ג50, ס' %סמרי סו6ריסס
 כסנ6ס ס*סורס a"tb סר"ן טכ' יסר5ל סל 6ליל סוי עקעי' לס מגגם סוי 67י סגנס0 קודםלבטלם
 עכפיו ססו6 דכעו 6ף סרי 3ט. זכי )151 *למי ע"י למתנטל סיכון כיון מ"ע עעון דין נס*ין
 מן מעכסיוי גר4 לזכות ע5י עעון 7ין nttcSI 13 נטול לס 7)1סכחמ כיון ע"ע זכים 3" ליסלית
 עליו 3ענל עעון יין גו לסיום 3ל 7מסכחמ כיון מ"ע כלל מעון 7ין נו 5ין סכעמ 3qbח%ז
 יכיון 3ל3, בנטול דדי הספרי 5)נל ולזם לנטלו 3רסותו לטיומ D")D קנין זכומ 3ו לו יס ,ססעח
 ול6 3י'. לי' (bS7 bw 3עלע6 מילמול גגלוי סבי מעוגוי ו5יגו כ)נ"7י ל6ו לצפון סנולס7דגר
 ם'א גרסומן *יכו דמען מילא לנטל נרסותי' ל5ו 6ימוכי' 7נתר ו'( (O'nDD ע67עריי עלןיקסם
 סמם יסעעמ' על6 כי לנטל, בלסותי' ל6ו 7עס"מ Ob1Jb7 י נרסומו סו* , כחילו סנתונועסקו
 *קול.' ע0"ת סעי'מ 7חען לע"י( )סכוחיס ככ"י דקוגר לטעם", ולנ לני 6על ,יסורס לבמא

 ב"ק )ערס"י 33"י עליו לסתחיינ 3רסותו סו6 כקילו סכמונ עסקו ולעעלס עמם 67על ל"6וכן
 ולעעל0 7מס"ם סו6 מנגול ועכו דלפני לל"י רק עותר, זענו לסני 7סונל כפס דל6 סו6כ"ט(
 קיפולי ObDi חען ייסור סכתונ סססוס וכיון כ'. ק" ניסו7' גתע נמ' (D"W נ"יי %סרס גי'*ימ
 סכה רק סקכין, נזכות ממון סגפת סוס לו ספין ו6ף מקנין. (כוס גס 13 לו ,9ba פל6יותל עוי כמען ססמעיל לוסל עסתנר סמיר עמתו, סגפת לעבין עולס ייפול פיסולו לסיומסנ*ס

 כעליו. גקר6 ו0ו6 מלו יעקלי כיון לו יסלל 06 כז0 קנין זכומ גס מ"ע ולנטלוי עעכולסקתלק

 6על ול6 חרטומו, פינו ולעעל0 עס"ס חמז ל"5 6ער ולוס גליי. עליו לענוי 11WD כי4נ6תסוי
 לס593 כנעת יעי וכ7ייי' סו5 7נעליס גכעי' נכניס כפקור a~uh1 סלו סו* י63ממ מלוי6עו

 י נסג6ס ס*פול כיון כסלו מסולט (olb עעטלס סוס 3(ס לו *ין ע9ע סלו טסו6 הע"ג %8נסול"ןי
 עש כלוס, טל סנ5ס cltbD הע"ג לנעליו ~PbDX ,0 קג'ן חכות ל"6. 67על  נלטומו *יגוחסו
 ממורס SD'1 הסיס ולנטלו, למפקירו ובעגו למסתלק םיוכל עד גידו מם6ל 06 כזו קעגס 0כ*ס6ף

 ועשו מלו *יגו ניע* ר"6, שעל ורפותו למון וזונן היגו טלו, מקרי ל6 סנ6ס 5יקול7ע75 ,ול35"י )ונרם"י ענ"י עליו ועגל עליו וסליטס )נונסלס לו ים כיילו נרסומו מסו* 7עקכיעי
 כקילו סכתוג 7עם16 ניעה לנטלו, נכטותו סייגו מר"ת עוכח סיכי גס סלו. סו6 כקלור4כתוג
 סעעל סיכי לנטלו 3י7ו S~b 1'bD שלו, דל* סיכי ילעס 33ל עליו לעיור לענין נלסוסומא

 עד 5ט1  3לסותוי "יגו סחען לעיעל 67י י ל"6 דגלי 0גי6 לעס יפל* כ' מס 53ל"ס גסעכיסי
 3סנ05 הסור ס0וDDbD 5"' .לסורות ו5י נסג5ס, הטור סממן o'hlno מ37לי ילעג* hS י9*57מי
 ע"מ י)נ65. ול6 ירפס ל* כחור קר6 כ5 , 7ר"6 לנ"ל ג"כ טלוי סו5 כקילו ננ"י עליו עוגלתפ"ס

 נין סיס סקול סס73ל , ג"6 6סעעי' -ג7ול 737 ול"ן רטנ"6 ל7עמ לשרינו 6עגס 073.ספסליך
 זכומ גס וגחונן נקנין, ,כוס עכ"פ נידו גשר 7גהינך סג5ס, היסור לשר וחלון סכ5ס*יעול
 נוס כקול מס"ת תס"ח עליו מענר לחתן כר"י 7סינל לרב כ"( 6)נגס ומסור(. ונקרי סג5ססקכין
 ינומר, ש"מ סע0"ס דממן כוותיי דקייונל"ן לר"מ 35ל קייע6י נרטות' ל5 7ע0"מ למיער לן5יס
 מלוות 3731ליגו. מס"מ. לנטלו קיימם נרסוס" ומפיל ע0"מ, פסיי יסים כקנין מזכות קנרס5ין
 נמעל מסית סע0  נתחלת לנטל גוסגין ים ט'( קי' דפסחיס )פ"ק סל5"ס מסני* נתסונסי לם"ידעת

 16 היסורו נזפן 0וי 6י ונסלע , 3עורי' זען ונהו היעור" (מן דאו עד5עלי' לסרי ו0קכיססליפס.
 ('( )פסמיס 5עלי' דס* תעוס סטוי ע"כ. דעי, מטיל פסע ול5 קנוע זען ססו* נעולי'לזען

 כ' L~ri1 לי' ננוטל )נ5י bS1 נרסומו ולקו 7עי' כ57ורייי עלוי' דרוגן 7*יסול* כיון נסיםוגנטלי'
 363ן עליו תע0 וכנר , 5יסויי' StnntD ק1יס ס' סעס סיף ר"ל סם כמפילת רשי  7ע"םסר*"ס
 סס ממלם סו6 וע"כ קנוע זען ססו6 3עורי' נוען גס סריסם 3סעמ כמי לס"י מסלימעוזר.
 לנ *על יסוים ר3 סו5 זו דסונעת6 דער6 גכוגס, רשיי דעמ ול37ריגו ע"ס. 3ם"קיכענו5ל
 נוכל מפיל ל3טלי' גס קייצם נלסותיי ל6ו ע0"ת 5"כ *קול, עס"מ סע0"ס פסען כל"י7קונל
 לנטלה גס קייע* 3רסותי' 7ל*ו כד6וליי' עם6וסו ירנגן טלו סג*0 67יסוי ססימ 37סעסלעיעל
 י *יחולו 13ען לנטלו מס"מ קייע* וגרסומי' עותר מס"ת טעעס"ס 7חען ככ"מ S"D7 לציין5ענס
 קוליגיית'  גחיטי טמירם"י ו6ף יל3נן. מרי דמוי לנטלו גס נלטותי' לרוי ל6 דלנגן לנמעט קנל50ין

 טקטיס 6ף קור7גיימ' לחיטי סוגל דרם"י 7י"ל דרנגן, מלי 07וי פועלם עז0 5ין סם,נמחלת
סס



14 טזדברת
 גיסה" גויע נתסף כת"ס 78לנכן, 610 כזען וכק נעור חמן נעסח עיס עלייתו נסנן מ"ממס
 67י עטטע טס עתסלם ע"כ כ' טעים מטם 7נ7שי4 סעס כל ר לים רם"י  זעת עסעע וכן כא.סי'
 יקטע. נפני ע'ם 67וכיף סטם ניי "ית מזליגיי% וכשי ססונל ענו6ל עי6היי'י 67סוכ סםלפסל
 חשעס תשו( ק" ווי )עג" קני יכמאו %םחימ6ו זנב נכל סס3תתו יניתי לבשי awוסכל

 6תי4 6נל ל* 6תי4 6י לך מכי' 6ית לך יל6ס ל6 גהיסלעי tolb bnshvn ננסעמ 0לנעלי
 ל6תכ כסספק*רו כק לניסורו קויס כפ0סקיכו כ5ן 4ק כסלט" 6פ" מג" איים נשל"רו06

 נוס סעט6ל "פי %(ע. ויוכיח עליוי עומל ססקהץ 6פ" תיקהו ותן 67סל לסט 0כ*ניפולוי
 ימען 6רי nAbDS זליילג סי6, כ9ע ל6ו לגעלי קייאק נלפומיס ל6ו מיסירו ויפן 7ל6חליס6
 ילוחץ סעחל, 6נן כעל ולת"נ , נגיל 3ססס קיית6 פרטות" ע"ר4ת, עופל סמקם עליופענל
 לי4קסומ 6ין לפיאז ס6פל' וכייפ תלעס לנטל קייאק נלפומיס עותר, ולפרן סכסלפין ען 610חען
 לכן לנטל, קייע6 נרסומיס bS ויימען ליס 67ימ lbnS סו6 י0ירוסלפי סילוסלתי, ען רטשעל
 נעולט% ובתגי טיליי נכפומיס עטת 7קייע6 לדידן לם"י ויפמ ומסקיכוי סמו5י6ו נמס עסניל6

 י 3נ" עליו עוגר מסען ניעל ול6 סטית גפע0 מגייל עי כ' ס74 נקיי ססכ"פ וסגףועמקילו.
 61על" עתיר ובסיימו עיינם, עליו ולוקך נטול לו עועיל 6ין סוג 3סג"ס בפיוסו ססכעיסכיון

 לייין. כ6י" מכפן 6ין ולינרינו tD"D דע", כ57וליל עלו" ללנכן 67יקיל' ניון ~D'Dוגכעל"
 סנ9ל יבליטועסוך

~Ynb 
 סיוכסיס סע%' 6מ ניער ול6 כיעל ול6 0סקמ מוך מעת גמי די%,

 געיתו ל6 ו6ס ג6יקווה, לעקבי לסו נימם יל6 יעמס עיד נילו לob 6 זס, TnD על עג"פונריס
 ת"נ 03כ6סי 91pb ם0סען 6ע9ג כי מלשם. עקכק6 67קור סעסשפ כמען נינו 3עלוסו ול6עיי
 גמסו' נימול סיע 3על ניעת יל6 חר4 לעיל. יונתן ליעת נקוגס כתו גינויו ייורסים ס סגכםגוף
 עטעס טפל סנוט 7עס על סלען תת'" בסי' פסס סלכ' חיית בתקור ועיי' ל. וס" טעכף'
 6% ם6ינו לנטל קיימ' נלפות" ל6ו תיקור" זען ל6סל TWDT יר64 7גטיגו ניקוד וסגם6סל.
 יים )גסי' סעחל 36ן 3על )0לג ע65תי א ל06 6ענס , 3סוקקיס  7עס גלוי bb 'Db5XI יעיכנק
 , מקול ם6סרן עסגקנרין טוי OD7 לעאי לק 1Pb לנטל קייע6 נרסותיס 1bS7 7יש6 סכ'פססיס(
 )פקסיפ יסוסע ונסני גנחם. י לכעכו ק6י נרסומיס כקמת עומר 67מרן עסנמלפין סוי 7חען לע"ר6עגס
 לעהכ הס עשם.  ע7לננןי 6ל6 ביכו בסור 67פרן 607 סוכיס במרס( עע5י מון ישם 3'כ"7

 3ח: להסיג סעקוס כ6ן 6ין זו, 3עמגלמ סעכוון ולפי ספוקקיס, נפיחת כנרים כעס 6ל0נ7נריס
 לאל מיינו עלג פללי יכסו כי גערנ פויס' ס6וס ומכי' ג' כ6ן מהיי הפסח. את הזבה)ו(
 עע5ליס %תן מועי מסססיכס, מסעם כגא )עערכי וגסס o~b כל מלאם סעס סכקתלקףח5ומ
 6תי4 מסמם כנוס זונסי 6תס געלנ כקן? ימקייעו וכי% נג'ע' יטו סמקם ממחרם כע"סנסוקל
tSnbעמי ועז DDb סך מועד עד ומולך אוכל% tolltnD ו6ף ט'(; 7' )נגרכוס רשי 7עמ וזמו 
 זנת י( )ס'6 כתו , ובכילם סעהי4 גס ט גילל ע9ע סמססי 6ת מונח 6ל6 קל6 0זכיל7ל6
 ז'( )חסלי SD' סלעים זנחי וכן , מזונת מונס תלנוס סזנס יברך סא כי , יין יועל סילו מלנומו לעספיוס
 נסוכ6מו, כסול ממקס מזנח 96כ מז(י )מסלי ריב זגגי מל6 ענים וכן גיולס, חעוי0סילפשי
 כל עוותו סעסס ם6כילת 60כיל0י עגיכן וגו' מועי ססעם כנוSD1 6 ססחיטייי עלט לעלגעל

 0"ץ(; עע'מ )ס9ס סלעגיס וכיס כעוונו 7סלכס ל"ש דעת וסיס לתחלי עמ71 סעל0 עד%ילס
 עד מפקס אכילת מיס דקיכל וכלאנשם י"6 דעת סי6 פולסו, cnb 65מך עועי נכ:י' סכ'ולסגי
 לנו יסקל כ"6 7ליעת ל"י, ליעת יותל מקכיס דקלי מסייס וגס כסלכת6, 7ל6 וסולחיוסי
 גסליסמו לסעתין רימס כיון ועול י עע5ליס 65תך 3מוע7 עליו ילעוז 6מל סליסס מעורון3עקכ6
 ממתעי hS לכ"י 6נל י עע5ליס %סך מועד כקלל זס 6ין 3יהע, ק7סיס עולפין סיין פכי 3קלעד
 נתרכס עועעס נעלג עלס ויגיז ; תז3מ כעלת ככלל ז0 וגל %י5ע ועזען סססיע0 מן לקקכ6

 סכתונ ויאהיל ס%ע0, ען ס6תכיו ונעם ססמיט0, מן יילל כ6ן 7עד סיגלה, עעסלססרהו
 לנד סיקר ל6 כי 65תך, עוע7 עד לועל לתוי סיס כי ס6כילס, זמן נטל על לסוי:ומ ע7מלת
 יסמיל כסכנ5לו )סס( רדל וכת"ס לילם, מע5כיס ט59 סחייך סכתו3 עע7ומ סי5י06, זמןסיס

 לנזמרי נפי' כתג 6כר0ס ולע ונעל 65תך; מועי גקר6 0לילס וכל 3עלנ 6ל6 ,גאלו )6עע5ליס
 לפלוסי עקסיקיס 37ריו וקין עקש. סל למטוטו קלוג יותכ DS bS~D' כ69 סיטת נמיי לם"יפחסם
oe16שלקככה פליות זען לילי' פלגומ עד תיכלוכיי סמס6 נעיעלת ונינ'ע כ0לכת6. 7ל6 קכ 

 מלס השם'ש. כבוא ומזכל: עעעס מסלימיי עבין וישעיט ול6נאע, 7לא 5לינ6 מאמעסיס,
 ניחס, געל על שדייגו נעוסלט סגי06 על מן כלל, נרכך סכי6ס על סלם9פ( ))מאס יולסנו6
 סולמי סגי06 על ומן סגי6ס, סכוגמ ססמינ יכירו כוכיו וכל ל63 ל0% מסירי נמקוס כגלסנ6

nDhnש ש6 שסייגו % נתכעס פסו* סעמ0 5לי גיממו, ולסס)יט )ג* עתים עדין %0 הכגר 



 מהדברר86
 0נס כ'ז( )נל6סית 63יס געלנה ויגס 6ער tbs פסוס ע4ו יקטרו 0ניbb 06 80ני6סנמטפ0
 וזע , נימס Sb 0עני6ס נתכוננו 6ענס 0יו 6נל מאס עסת מפיט ל6 עיתן להיכמס ססלי"ןל6
 סניפיי נסיינית ם0אס 6%ן עם 063 נסו רסלומכס

 )ק*עעמנ"
 , ba סלזס סמלועות 3על וכן

 , לכך דותו 0עכסרמ נמנופס כ'א סכימת נתכלימ סכ6 6ין ס3כולס נ*D.SbDDP 0 6רסמוריכס
 ונידת סנוף, 3טוע6ת עקים ני6מ לענין נימס טעם נעקדת דני6ס רז"ל %s העיקל סו6הין

 עכירת נ6' י4כמוב לך עימלע bS 6ס י כס מתלויות גע5ום לסתסיינ סללן ו3י6ת , וינעםשעליים
 פ6ל וילעגו י גס וימנת וילסמס עלך בני לך ממרט כירך ויטינ0 ירומם למסר blb ס6ינססערן
 מקיעתם, 6תר כסייגו עעס 0עעס גיסת 6מל ספכין ס6ין כ6ן סמעס כנום וגן עטיו.מנאות
 , נאם נלסון 0סעם מריעת 0כתונ )וכינס ולעעלס מעות הסס יידיינו wb'3 זען מעסך כלל'*

 כל06 נזרימתס סססעם ססעתי רפית נעי bS~1 , סקרן( על י65 )פסעם עי06 נלסון ממעםחכיממ
 כ65 טעית ונסקיעמס י5י6סי למון חט ודעכו ועמרסקת סתרן כיור עעל עמרועעס סי6כתלו
 קעסתע? עוחלסת נניb1p7 06 לעדונו ויטתיט טכס(, לסון חיSS 1" ונ06 סדין Sb סוגמנס
 % ינ" מסעם וכנם י'3( )כ"נ ולקען ערס"י ס6כיל0 ופן על ויולס סממתי סקיעמ 6סל7סייכו
 )3עססטיס( ענותי כגל )רס"י(, נמול קרוי qb 610 5לי ואכלת. ובישלת )ז( סעמכ0:מוך
 וטלל י ע%ען( )געניקנ6ל ל6כילס ססכסר סוכ6מו עיקל כסול לסון כי וחלנ 0גסל נפולנענין
Ybוגללי נק7רס סניסול S5b~ iDb~ י4סולס ל(כסילס ל6 ונפקס bib כ6ן. חיילי ואס י סקלי 
 ג( מסוק נע'ס סמביג0 ען גס ע7נרס ס0פלסס DS1' הג( לגס יי4"נ עורסתם 37רי עז0)פ'
 גמר לכן יוקף, לליפ15

 נכלל סו6 סוקלי ל6י" עניש לל"ו ובכ7ליס ססי0ס מכולל נפול לסי
 סכתונ עעקר6 עבית bS לעס יעשק נמונח וסקפס 73"סי סכתוכ ספקת 6מ ויפסלו עןעגומל
 גמורר,,כ6ן

 גפרי לסרג כינלי וע65סי עמסעי. עסגעס גס דילן 7קל6 קופל, כ6ן 6ין 1ל37ריי
 כר'ז וסוף (ffgg,) סכי סל לנקרו בבקר. ושמז : ערבכא6 6סכסש עלס תמנ y'p' טה 3קי'מ6ר
 6ין WS"7 ושמילו לחמוס, מין nb5S ושקת יושט סו6 סטרי חיסון לנקר למיער bYS7טסן'
 קלנטתעו ולסקרינ נעזרי( מניס ר6יימ נעי יס6 אסון, לנקר לעיער ליכד "ץפ יימסמסובין.
 D~W חדשת )ח( ע"ס: ע"ז(, )ל סיחי( מוק' נמס י(רד'פ פכשכ ומ65תי וסנינסי ר6י"עולות
 )לפ"( יימיפ ען ופסס סימן ען סנעס יעים? פנעמ פועל סו6 6מר ונעקום מצא.תאכם

 )לעיל סתולס מיאסילס 6סר כי כזע רז"ל כ37לי ענו6ר סכחוניס פססומ ועלו5פיעכילמ6(,
 שיעים לם3פמ סע5הם לכילת על עח0ל ~D'b ליעהם סיס עסתי עליו ס6כל יעיס פסתפ"ר(
 SD'1 לפון פפסות וכמרייק סמנ, קרגכומ ל0ני5 וככחלת נעיב כי4ס0וסוכ"5

~Wh7 
 כעט% קר6

 ס6כל יונים פסת ל6ס4ך והילכת ננקר ופכים כ6ן מורס שערס לכן סע5וסז שכיונם על עוזסליסים ל* סנינרי, סלעי DY)b3 עסק פור לו פ6ין לכיסו ללכמ סל6סת יום 6סל יפנס ob 6נלמסי
 לסכול גידן b1?1 י4כ3סלת עעיל ומתרסק גיסך  זלך ללכת גניכן סח גיוס כסתמכם qb יכ5י4ע%מ,
 למכלך מינם רירך נשיותך סכס6ריס 0יחהס פסס Db 0ע5ומ לשכול ע%ו0 6מס נע 1 סגגר4סלעי
 נסעם D'b) )מקמים כלשם 4סכ6 תדוייק כעס 0גלש6 ליבלי מסיס. ינומר כנר האלך סשזהטוס
 סעף, s:bn נגל 6יט עלט 6טל נכויס טסינו ונסעי( מען מעכל נגל יסכו מע0 סכול גקוספיסנו
Ob17ס6 וטי *יגו ע% מכול נקום סמינו 3סע0 ק*ער ע6י געורי רמות רק 6יט יופי נפ6כ 
 לנומיגו 7עת עכאמ ע05. 6טל נקוס ימט סענוס ע% עכ"מ ר6סונ0, כלילט סי03 160ט f~b,וע, 7גם*ר ויפי bSb עשי סכול הקוס סחיט יוניי גם6ר גס חען מפנל נגל ימט 607 לים*,וימי

 חורך נו מ6ק לסומסמ חינו לך עלס ל. תספר ושבועות שבעה )פ( : יקכ6 נסססיסע3ו%מ
 נע6ער סעטון עיקר נ*עמ ~S~b blk י נלנ7 סלמון מיקון bSb סלעו סעמסנס נמסלמ סירנתכעו
 גינן, געלעומן עסמיט כעוס לנסיכת 60ל0 ססטעות מנעת D9'DD מי4יי4 מל5 ל0ולומ ונ6חז
 עכיגיו סרטי נכל ס6יס י4נסנמ 6יכומ לנסיגת מסיס סקפירס שינגס 06 כי , ססעונהס יסחטכחסר

 י4כגוי, 1460 ל5ני0ס ססעכ0 ענין לך נעלת פיס ל6גלה(סי ר(כ6ונר עקריך לך לך כעוועעסיוי
 לך געלת ים 0עקועומ גרוב ויק גדול לגוי מעסך ומס ולסונתך לי(נ6מך לך לך מס למשיוכע"מ
 ניע % ינסק ען ידו על סיסעל וימוגו ספלו 3ו סיעפנו סיכויי ם6ליו לעי וסטנס %דךענין
Sbערכו, סענוקט qb1 יגסס נ'( )פס"פ נעפיל qSD כי סז6ס י(סור*י4 עעכין נו ים לו סלך 
 סס ללדת 6חר 5קליס "ל לו וקלך ונרעיל י(נ5ניס DD עפני מגסס נרם כ6לו י מ פירי עלי05סי"

 למועלת רפוטי נעלוס יכעוז לך מסמר נענין כ6ן וכן איו ותפנס ולנוט סע% שסוף פגעולססליס
 פ6יס עכל ר64לס ססנופות ם3עמ זען נספסך ניוסר ול0סטי4ר לי(מקימ ולטונפוי 0760כסם

 , ו0פנועומ סיעים כעות ל7עת לנ7 נו משכוון 6ין תקטל נעלת גס גי , מחומות ועחסטת0עגעיות

 3ל'"( סס וכן מניסור, נעיי יאי( )6יו3 כעכין )נפ"נ*כטוכסי ותעיון סי(פגמס גס כ6ן עגיי*3ל



 מההכרים
 ססמנס0 עגץ ט י(עכוון עיקר 6נל רגליו, ע5ע7י כעט לדעת טס ענעס סיין יססוכ 5ע7יתל

 ז*ייק9 )יוOeWSD 6 על תסקפו לך מקמל פפס כקן וכן הזנסנום9, פרייו פיכחו עלומעיון
 סו6 עיי נססך על ומתכתן " 3עי63טצתנק4 וואסל pt~Pb דיין 5יל , דיך סירפיסוען
 סמנתי ס6עמי ויוסע 13, ססנסל סלעתיס9ו3

 מסלם לפקול 3לי עעפס פוס מעפי( 6% עענו,
 ען ע0 קך עסותו גקנלו  60זס סיסנסנ וסעו כעס, 16 סי6 יאונס לרס"מ י(יעפ עסקל3ע6זני
 עעגע נס לישו תנ6 גל י(כקפכיס, פלעי כל טיכוס ועל מעקמני כעחצ על עקפיי ססו6 י0יעיס
nDbמנעם 3ססירס מסגסג ככיר וססקול0, סגלועס יאסרס i~ibo bS~ עספלס כעות על מקפידו 
 3סקלון עירס 6סז *736 פל6 זמי זען עפעפך ופלת סי9 כל 6יכומ על גיומל מיקדקו S)bזניי
 לי.עמ עפי נפסו Dh יסעף ו3גיל6 ושרתעי, ס6יס נפם עעלמ וסמוסל סענכע מנסס",מלעות
 פ3תומ מנע 6ע%( )פ ג6עלס 6סל נעקוב ע8ז סתור41 סי4עיכמפ וכעו ס', o:O מעזנס

 נפגע )3גסקוסי נמדיר ויגס כעסשם. סריסי וסלעומ סעיעוס על יו מי(עכהן מטתנסיתע*תומ
 מייעסכת לפי ממנוי עיקל סגעעעד וסססזל0 י(פסנין ס3ועס, נסס י(עכוון עיקר שיות ס69פיכס(על
 6נל זס, ענבול סין לסמעסך רכסו סחין עד מנעמי עספי גע6סי וסכוי לכוד כעו ז0 זעןכעוס
 טכיקקע0כענ7על 6יעעעל 36נעפמערכ9ער, )מיין פגעי( זען ננול מוך תעיי ויסקסו ולסוג לפזולשויך

 מנעם יתעלס ס5יתס נע0 י(עטון עינך 63עמ bU~D מגיייי כווג0 על b3S פכל תעתס5יי9רויס(,
 כעו 63ל48 6קוכ 5סי 3לס8קי פרסים סני סים רנ8ו( )עעשם ייענו 0ני4 כי לך' חססלסטעומ
 %h וקמילי4י 6סיי11DS 0 וסכיי(ס שמכס, ויקימי כעו ביושי יקר וסמני לעיגיי(ס, יומווייסור
 וי(יגליס סכספ' D~Db על כאן נידי סירס ושופן סנוףי eDb על כולו נ6לשף סירסמשומן
 כן לו, פנ63 פעקוס S13A ען חון י65 סל6 16 כעעססו יעפס סל6 לנוף סיקרו כסו כיתוניס
 י(תולי(י סכעמ לו סננלס י(ננול נפעולסו יסלון סל6  סנ76ס gDnD וסתת סנסס כס 6מאנסיו
 לג13וי עכלתי ימססי סייעי סרחון "שקול ל6 06כי

 וסני עם 6יס 6ין ע6פ0ס יסכין לו, יסכון
1mbnסלל כל יעליף 06 נס ענעו, כמי למעול ספ3עי ולחוכו סמם סייס יניס 06 כי י 3י7ו 
 6סל רוצף 0ה74יוע סעיועס, סככות לעכין וכן יומל, עלמסון טעיה ססניעי מספן יסקפ ל6ספרן

 נס ול6 פלכים עלך מסיי( 0כסע נננוכז%ל פע65י כעו מעיי וכן , עלך ל0יומ יגקס עומלנעמס פוסלי לי4יומ תנקם זס גס 0מע נדול, עמר סל לסיס ענקם פר נעמיס סר ל0ימ פנקססכ3וי
15DDסחרר עד OSDb כסימפטע גפפו כסות נכל לפיס יקרס תע י לעליון 6יעס עג נעמי על 
 נטל תפיס יתעלס 6ענס לעולס, 'Dfll ל6 וססכעס י(צולס ננול ויענף עע5ול, נלי תסס6מז
 ס6זי,רס 16 0עשס כי , ליסרך קולו 6ת סמעיעך י(סעיס ען . ל( )ושמסגן תוליי שיגרס אעעכין י(ע3עיי וכחונו סס1 ולקסוס לתקול יוכל ניגס 6מר סעופי יככי ומו7יעסו ס76סן כססלכסות
DIWnאס , עם דבר עעפומ 0760 6מ bb~ נגחלי השקר נקפל כקלו סו6 יכנס עלעפחןו נענע 
tstQJוי,אי(רי( סעוסי נסגלי קסוליס וסמל פשותו 16 לסמינוי ניכלנו גטין עד bSD לסטן 
bSD1מוקי נקל על הונס וערס %3שסעען(. סעקקעלןי ט )ייך 4קלך נעלת 0עטון חסו לרדומי 
 )5עלניג7- פקוס ומתום , לעפומס 6לי 07641 סתקסיות סיוג סוכ6מו S)~D עלס, מס vtDDnlסי

 11Db לע'"( )7' וימי טגעכ7רסנא וסע5ו0 וייסורם לגעספט"ס( וכעיים 5ט:לססליכטוננ(,ליכקיי9י
 איריס, bNpnbi סכיסצ6 לנכי לון  כפקיי bSb לי' ענעי לנרך m15S נניוי 6מ %וומ יעקבויכל

t D ~ Dשסר וע"ס י(תקסרו'(. לסוכמך שום עלם סמי' ענו6ר IDD עאי תתנעי ולסוט סייס גסס 
  ט( סננא)יסזק5ן b~D כ9ו ס3ריסי 3סס9סורמ וכללס נמורס כקלי ו6יסכומיי  מסורסע5ומ
 9390י כרווכם ספפיס תסי ~bb תסורסי נסרים o)nb ייקור פפי' סנריפ, ספסורה שמכסותשסי
 סכיס לדפס כעו כאק, נכל יגוער יוסר פס וסור  83פ(, ר"מ )פזם 0רע לננכס כמ6ומ5עםות
 ל33 י5ןי לצנום לססחםיו נזול סיסים סנפפיופ כסגם פ6סר ע'ש סכיס, יוסר מן ירישומוסרן
 לדו חשקן  יסמוך  שיחך י6סיכ הצ5ומירי סתיס ס3סעימ סונרים עכלן לכו 5% -ירעים.
 ס76ס קריך זו ועשייניי , כנרית נעסוכמ ולבוריס קסוליס מעיי י"ס ייטנעיוס מלותיו וכלמרע,
 6סל ס6קוליסי נניס סטי סיוסג כקים לסיום סעס6ו0 כנססו לססדעומ וע5ווויס מורסססועל
 סנדול נמוך מעיד וסוג סלוך %ך 36ל י תנול סוק לרלי וריוחו כטם5ו מנועמו סעעייס עפנונתנע
 לוס על לעמול כדי כי סמורס, לו  סננל0 0גנול 6ת 3סס יפרון 3ל סתולסי נרים עסורח,ננימ מעיי יומנ כקלו 0ענעיס, ונספחיו גת6ומיו 6"ע  0760  יזעם ככס סדרוי כומלי יגכילוסו6מל

 סל6 תוסס ולתקול סתתות לקגור לפנייתה ו3רימ 7לתי0 עס מוסס לסוס ס6י0 %ין0ת6וס
 , עגעוכיו נו ססענעו י1ג6ומ עס תעיי לסלמס סניעס 076 סננפס סעלסעס וסיט , מסוקסמבכס
 ננפק י4עסעלוס פ6לס סמבות ולנ"מ ער6סונס, מסנף עס ול6סונ מטלסי ס6סנ ע0ולפגום
 ספניעי %כ 6מ ללכוד יוכל נו ועטוסןס, י(תוכ0 זולת 6חלמ עלסעס כלי לגו 6ין 13ונלסעיס

)שלמס



 מהרבעםז8
 נתמן יסוקל כמטפלו יתרו( פ )פכילת6 טפלו ולזם תמתיומ וששקל 130י 051ליכו טל040
 ל0ס וקער עליסס וזלק סרס כעל סתורם 6מ עליסס סקנלו פסס ולטס עליכן 6ט מקנקןמולי(
 קלאס לכן , סטת סרטנית 0סניס ל0טינ נוכל סיתורי, ולסיות ממוריס, עכוניס קעוליס 6תססכי

 סד3ריס פן שרוכס גמלגופו. ע'ם סני מנית לפרוס עלית ק"מ( )משליס ועפל סניי 3ססספטולל
 ככס יטר, מחסלם כפסי ומלקל pb~, ספסרם נוסכי פיעל עיפר, פיכי סכי סים כעוסוט
 מנוע, נסס סכקל6 כפמי פנוי ob סנוי, כעס 0גקל6 גומכי מנוי 6ס סנוייס, פיני סכיימנם

 ס0ו6 כ) וכו' bn)DS 3מעכית6 דיתיג פ6ן נ'( ימיט לקמול נפכילסג"י פפ"ס 0ינליסופסתייפן

 עעת0 ע"ס. ממונס. וסקרי מנע' נסקלי יכלתו גכלל' יופם גסי(61 נא 67סיי בנין ע"פ 6מקלפגפי
 לך. תעמר מגועות מנעט כע"מ. מכייס 3כווכ0 סמורם כווכם המסי ופיסל סנוי מעל הועל%י

 פוסגל תפיי גס לסיומך י נססך ושגעל סנף על ניומל מיקדק 60לס ססנועות נסנפתכלופל
 סולתת עפיקל כפו כי וו*כען(, לעליני6זע )זיענפן מגועות סגפם וימהגס סנרית, פסעתמהת
 סוריים כל נס ים יעליגיין( פ5ת ככס סרוטגי, פ6קל סגעעפי וססטנס ס0מזלס סוe13D 6מ"מ
 פעססעלן( )ניכיען, ו0פ6סר סקסול סעכעו לעליג6לפ פן ל*טיגי גלסין פורכ3מ פלס ס0י6ס6לס,
 5וריקק*עפפן, )5וריקנעסעןי מגמם דעת ויסוג וסססנס 0סמזל0 סעכיכו לעליגערפופפלת

 כהעלס פגיעי, גסס 0תול0 6ת עלכגות רז"ל נתגעו סל6 ו0תנונן *יגויכנע0ען(.*י3עליעקקען,
 פםסטיס לגו יראי וכמכישתם ס3ע"ם עלס י6 סם3יפי. כיוס 0' ויכל ל( עעז )3ר*סיסמכילסנ"י
 תרף Sb נעוקל ססזק כסף ו6ל פוקלי קמו תורס מנלי 6ל6 פנעמיס 6ין סנעסיס יסלםונע65
1YDbעוהי0 קמו )ע"י ס' לנס נףקלש ואש תולם. ינלי "ל* יוסי 6ין מתויכו ס' נקמיי עליו 
SD,מכסוי ונפכדרסב9י גמדות. עדונק,ס 0יו נעוקל פסוק מיא ל03 נפדנל ולא תורס( 

 כי"ג(
 נ* מ' )כנפכילת6 נליס נסס י(תולס כקל06 ולזך 6וליימ6. ד6 תוקל 6ניךי מוקל נכיסמפ

 סיסיי גליתי פ'ג( דנ69 )ו3תג6 סגלית דגלי 6לס מכ6פל סולם 6ל6 גלים 6ין פלס( יונקמלי
 ונוס מעוקל. וסו6 0תקסלותי לאן סו6 גרית סם סול6מ עיקל כי מולסי *65 גלית 6יןשתוי
 0זכילס ל6 לפס ו0ו6, , 0ממנליס כל עלים פפדו 6סל גדולתי תעיס ס0ו6 ניכל  7עתיכותמיימנ
 ל6 ספסנליס. פסי גוס כהמלו ינליס ומלנס תולמעוי פסן יום סו6 סוס םסמג שמולס14

 מקולת גסול6מו סיס , תנועות נלסון ספגאל למי *פנס , כסםועו סלפת 6וסג . יעם נססמתיימנ
 השבועות חג מ"מ, סג נו; סלעתי סעכוון 0מולף(, םזכל0 ססנועות מנ 3סס מכס סמולם,גלים

 וכקלי לעליגי*כהנעיניקעם(י זעק שייעל)לעליגי*כספפסט'
 )ק"מ כפו רגיס נלסון ננלל0 ס%לס

 סענועומ מנ יוס 6ת נתמלס ויפלס עקופות; נ0ל3ס וכן ותמולות וספטמפיס ססקיס *05למקותי(
 ספנועות סג 6ת קרחו וסמלפוז ספסג0 סכמי רז"ל וסגם לו. סקויס 6ל ניטול סו6 חסני מ-ם,יוס
 סיס לע%מ פעין נסלפוי ומס כם3תי ל0יומ טסל ע5רמ יא( )תכעס נפסגס עקמי נססנכא
 3טכיי(ס 0יכיי לדרדס כי כין ,  מסוס ססו6 ואלפות געסנר( פהעל 6ין נעקועות הע מפלופין,לס
 וגיוס כ'ו( כ9מ )מנטם ויניע ל6ונקלע סע65כו וכפו סגועומ, לבס  נימיר  סוט D95D %סשיר,

 ונבעת 3ע%תינון גסטעותיכס עלת סתרנעו נס3ועותיכסי לaD1n '0 עכסם נ0קכינכססניטרים
 0ול6ת שטעות נעלת סיס כעו סני5לט, ע"י טנו%ומ שנמלת ע5פס 0סול6ס ע%מ 3פלמים

 י ע5ל נסלם ושיכוסו נע5מס זו סול06 ככס י נע5קסמוע( נייקטעע )%6כע סתמני ומומיססנוי
 עורכו וסו6 ל"נ( )ילעיס כעו )6יינגעספעלט(, סלסולים גנית 0פוסגל ע) יםעס זס סלם גסכי

 פעור עוכל, כקר* וסגלוס מסני פקוס וכן יקירי, ניס נדלית כלי יתלנועו ייפעל0 גס%%ת
 blk~1 , נעוז( ר'ם )ע"ס וכלוק עמור מס מסיס סע6קר נעקוש ל"ע גו( )יסעיס np1Sופוספט
 קלשו 6לקייס סעגיכיס לסמנוד7וס י(מיוסי יוס כל כי מלוחכי, טפ6קל SDI ממנוי עלפסמפ
 ועלים עמס, קרשו %ס ק7סו 6'(, )יוקל ע0% קימו י'( נ' )עלכיס כעו %לס, נמססכני5יס
 ס', למגי כעכר כ"b"D) )6 6פל ס' ו3פנו7מ שמולס געקק נ06ייפ פתנויד ססיס סננ"7פופל6

 , לו ס~י( גסעייס יכלים על מפוזלת כפסו סי(יס ל43 יר5ייס עגיכיס פן ימרפק עמגודד כלכי
 0ממ5יס כל עם וס5טלמומ 0ממנרות לו bD'1 פדרסו נניח וגרסי מבוי כסיט לסיום נכססווימיפס
 מסכם ריס טרפז קול וכה' מרומני; 0סנוי סו* ו0ו6 גממו, *ת 0פעגיכיס ס6ר5ייס וכעולסולחיכי
 וגסנת כחכמי. לרעתי שנרסס ו6ת ע"ס. סכועומ למנ עולס סס קריצת בכעס סקריךס3יעימ
 ס6קוריס סנ)יס עטוני תוכנית עומל וסס עומר. יטי כקרחו. 0*לס ססנועות מנעת סיעיומצע

 ע"ס. נחמור. פוס יגרתי וכבר סרומכיי פ6ער על הוסט יעורר סזס סגסמי ו0פ6קר ימי,וקסוכיס
 סענו6ל DS1' 0כ0. עד סכ6על סדנריס עס סיטנ עכוון סקמירוס פגפי מתיקון 6עמ מכפיורכלי
 נ0קמתו תעיר וקונג 0סוזל סלעיי פקפל נכפומ וסולסל 0סגוי אני 0קף ספכעו סלוענפלס
 זען סממך על ya יה0 6סר טנתי נפלת קי* גע5מס ססור06 "והש ז0, ופן כפותגי(פמך

מגעם



5ה שןדנתם

 ושפנס 0י(חזי0 0וכ6ת ל'כ ים סגת טנעלת 0טנמ( יו46 עם סנמ נ6י )כעו 0חיסטשי

 מגעי( גסס 0סעירין יעי כעות 6ת hla9S סר4 0תור0 ספעתי4 ועם וייגדש; סטטי3עעעי
DIDISb  מנוע סם גין W~D סנגל סיט לסי מל 63עולי שמן סקלתם ט3מות ט3ע שקוס

 טבוע, 3סס עס6*כ סענוסס, יוס 6101 ססרטח יום סם סול6מ גיכ יס ט3ת טנסס ט3מ, ססוגין
 )וו*כפ( סיעים טבעת ופן כעות לתורית ט3ת סס ס3י(זכירפ מגמי מטס bD'1 עם מנוע 3פסחפ

 סכל כי 0סנת וסו6 ג6מלוכ0 עלייתי ס% מסלעי יוס למוך מסול ימי ססמ *ת 6פשלליס
 רק נ7עמכו עעליס %ו 6ין מטע סס כסזכירגו 36ל מעיקר, 6סר וכטסל י(חתימס יפלמולך
 י זינענר( לשוגע  ס3יכיסס סטיותי יוס % ססקסס  סלמי ot~nb ס3ע0 13 'סנכלליס זעניספחן
 ס3ופומ מנעי( נלסון יומר 3סר לכן סיפג, 63ר ממורס 6מ לגפר סעכוון מורס טגפסנסאסוי
 מנע נלסון מונן 6יכו חס ע3וע, מנכל יאסדיס פנעס ומס יופי לפעכי סיונה גס .13לכלול
tt1DIDסעסמל סס 6ער כ6ן כי סממי מעול, לש זס ש מנין  מכוייס סכי פל  פור לי(מנהן ויט 
 bli~D סי6 3ל6 סעספר טס סנתומ D~D 6ער נ6עור וסס מזכרי סיפן ס0א (q~p גס'אס3עס

 נם% ססעות' ס6ר סיפך נו מעין סיפן עסיס פד מטלטס סעקמל טס לכי לקנס מעיןהיפן
 ולכקני( (q~p ני4'5 שכל ספססר ונסס לס'אי סכקני וסיפן q1p3 טא 3ל6 מזכר IW1Pממחם
 למון לך תקמל 6על %ן למגיסי עימיי סטכי ומנוי , נקנוס( וטלס וכליס סלמס 7אנ ה4חגל6
 ל37ר עגתי לסון עירך כי לזסי כעס לתם וטפסר וניס. לסון לכס on1DD1 "פר וססימיי,
 6סל עיבר 0ססעתו לקנל סעענעו ניגר S~b הסרי נכנר לסטפיע טפענעו ברנר %רנלסון
 סעקנלמ 60רן ועל זכר, נלסון 60זיגו 6פל לירן פססיעיס סירס סספיס על נקנסי נלסון 13ייצל

 סייס חילוין וכעכו 6סל סנ6דס סלנ וכן , כקג0 נלסון 1bk ומסעע יספר לס עפעלספמעמס
 13 ייוסר 6ליסס פססיע ננחינמ ו0א פעטיסס לעסות ס36ריס למכועמ 0ל6סון סעעהלוסוף

 כקי, יס מוסכות יניס טעו נקנס, נלסון 3סס ויפר ערכו, עקנליס ננחיכת סס סלנסמעורלומ פ5י סו6 לפעולותיי(ס סתנועתס סנוף 6ככי onb 9bD טכונטי ל6ס ולגי גאו זכרמלמק
 תלמם 63מול סס ו0נ0 6ת71ע(, כליו גער6ס ננסעלומך עז0 )עמ"ם וכולס וכן עפי4רומרנליס
 סט6כס עיוס 0סנת עימרת לכס ופמרחס כפפ"ם סעועל, עכממ ני(קרגמ מקמירי( עניןסמולם
 לותנו סעעולל 6101 סעוער, 3סקל3מ מלוי סספילס עוין כקלו סימות, מנע ר4מפמס עופל6מ

 נלסון י(כמוג עמנו יצנר 13 הזלו" 6סר פיגר עונרעמ מססמיר0 אסלי סז6ת' טעמירס 6מהכרס
 לניס, נלסון סס 6על ולוס יתקנס, עין רקיען ס3מהז DID יעול לכן עקולי 33סיגמ כעוגקגי4ו

 עעעסס 0סשי0 ענון תלם סנ6 סס לעכס לביס, נ6גסיס גדול סעסק סיס סעועלסנסקל3מ
 מקמיריי, עכין לקיים עמעולל ע5עו עדעמ וס6יס גקעטי מלמט סמל בזען לק מעופלסקלגת
 עין בסיפן סנועומ סנעס טועמי בו ויכונר ע5עו ואי פעורל ננמינמ זכר נלסון 13 יינללכן

 ויגלים ענפו. ע% סקמיר0 סמעוררמ לו ג6ס וימיי יסיר סכל ימיר נלסון ג"כ *פל לכןמזכר,
 , )6ויסער זולת עסת סי' נדבת. מסת )י( ד6וריימ6: סז0 נזפן שמירס לעא7 פקוס למס ים0%

 עד 0גסס 70גל וסתכמ סמעסעום על יורו סכיי(ס , כע סרס עס qmDW כפק וסרם כי ,ייסע(
 סועת ססעו0 גי(תעמות ע6כען(' סליסקינ )5עלסעע%ען' וחילך, תולך פלקיו לשי גוזלסיי4י0
 מסריס שפמו tDb עסכי 7הג כספק כעו ג6ם, סנ6יס וסזכוכימ סעמכיומ ונכללס ותדושיסמע6ס
 כמעסיין עיס, קלו לומו יסג ויעססי יללו יסלם י, חסני נעו מליס י וכפס ססעס ומס יעדעס
 זולתי עלת סילם סעגיכו ,Sr עסרס ססוס*ל וכעו גוזליסי כעיס וכעמס נעם סקרם0רופ

 גו חנוק לו וטין מכלל ען גוזל 0יו65 קומו כמלו סעכיכו מכלל פן סעי6ס על מסידסשר6סו
 עטים ככס זולסך, 6לסיס 6ין כץ( )ונ"נ סלכן עס דלם זולת קול, זולסי כ5ו)36פלינזקינ(,

 י 6ויעער( עיינע, יולת כעלת סכלל' פן סימנס לסוכמת פקת עלת סוסתן גזילס סעגעונעם
 וכשלעכסי וננך'סימוס 6מ0 נו לסעום ס' נככס לסי ממן 6סר ידך כ37ס זולת סעקל6ומילום
 וכר ס6מט נענען 15 דא י" ג6נעכ 6לייוויל~גען יעל )6וישעל חכרם י וגו' וסעחמ זס כלזולם

 סוגם לי(71ש נענין, ימי עסונריס סעקר6ות ותלם 7ענקען(, 6וג7 וכו' 5יייען יין יאז*ללפפ
 סעכיש גס ולסעדי ונימו 6ים ניגס לספות 3ו 63ש ס0ס וסניגומ 0ג7ריס סעל73 סס3ועומ,חג

 סגעסיגו פיוס ט0ו6 אזכור ססנועותי נחג סעכוון סמכליתי והעיקר ל3 6ל לסוס יםהסכ%7יס'
 חוקי כל 6מ 11WDS1 עלינוי עלכוסו עול 6מ פחים מלס נלנ נו ולקנל למלעיגו, ענ7יסגסס
 בקלס; סמוקת 6ת ופסית וסמלת גע5ריס סייס עג7 כי חכלמ ל6על. סמתס חסו 0ז6תי0תוכר4
 ג6עעעק7יעכעל )סיוע לעשת מלסמו עול גק3לת 6ל0ח ענד ונ0יימ געסימ סיימי עניועעס

 כסייח סז0 0יוס וכענין כעמיתיי כיהבי סעעס פתגומי לסגי שייתי ועתם כמו סייס,געוו,ללען(י
 מסעם מניא כי , ע5ליס נם3ת 3ע%ש וטעם )געוו"ר7ען(, 0י0 סל6 737 סעסומ ט0ת6טסלעס

גס



 מזדבים88
 העישש סקנס סיס 5לש פענוי מ סטתו, נקנס שומו, גסטפו 6ים כעו סנורעתי לחני(גס

 י סתורם לקנלת לק סים ל6 5ריס נספכוי יס' עשו סעכוון ס6תמי מכלים ' כי ממורס,לק3לס
 ושליחש נעלן עמ6חזיס 01יו סעגו7 נלי וסססיעס יערפל Db יורני( 6ל1 כי ניקטילי" עסותיוכע"ס
,"SD6כע6כלומ כסס רגילים מסיו ינסוס כעס עליסס ס6וקרת מתורס לקרל תמר5יס טיו ל 

 ו%טעלש סייכו עם זען הן ועלססומ בסר על6כול סיום עקמנו 7Dbi יותנע 6לו סמנתן ;ונעריוס
,1bDי נסס עורגלל לסיומינו YD) 7ורומ, ליורי ע5ומ ממו"נ נ6יחור D'D יללו 56ל עוקסס יכל 
 , ולסרגומס פס לססרומס נע%יס סנרזל נכול לסני6ס ס' עע5מ סיסס ולוס עזסי יהור 6יסמל

 מ"מ עסוענייס סיו ,כי עעכס, 6%מ ניגס יכולם סיס ול6 נע5ריס oS5b עקוייעמ סנטחמווססש
 עע5ליס יכעס  6ת ני(ו5י6ן לעסם ססוזיע נעו י(םויס "מ SJ~s נעוקש והחכיעו עלכוסיעול

 לכלל נזול יקור מן נע5ריס, סנעסו וסונופמיס ס6ומומ וכן סוס. מסר על וכלסיס 6מסענ7ון
 ע7עיומ נעמת רק ס' 6מ לענוד מייניס ס6יכס ספרן עתי עכל 03 סגנדלכו נעם סקיו*סמורסיכו
 עפקול סכסגנש נחוקיס oa סי 6מ לענוי סתחייננו יסי6ל ו6גמכו ופרסיסןי נח גני ע5ומ ז'סמן
 חקות כמי ס6' 7רכיסי ס0י על עולעו נוסג כ"ס ס' כי וזס. , סמולם מוקי ומס olb סלרעמו
 כל. עס נס סכוסנכטנע

 , עכר6סימ פניקיו ס*5ס ממוקש כסי ורע טונ תקנליס כולס ס6ר5ומ, עעי

 סיגי(יג סנונ%יס וסעוסמל ס*ומו' ע"י 5עגס וארעיות, טנעיומ גת5וס רק חייניס תיגס זסלעותם
 יירגע וע7רכי עסכל סכסגני' בע3ו7מ סתסייבו לכן סטנע, עמקומ סלעעלס נסנסגוס יסר6ל"ס
 1Pb %ן ס6על נתיכים כי ג"כ וימכן נו%ריס. סייס ענד כי נת6ער4 נכלל וכ"ז סיגופי;ועיע
 לקלן כממג סו6 מגס 6רנעיס נו ס0לכו סע7נר גס כי לפרעם, ענדים נס ססהכו סקרן7וק6
 נקגלמ לס' ענ7יס 6נומיגו כעסו גו 6סר ע5ריס, 6רן נערבל כ'( )ימזק5ל סכמונ עע7ומע5ריס,
 שו6מסגן סקר6ס כעו חוקים גסס ממורס כל  06 כ6ן וקרי חורט. נעמן עלכומו SIDעליר(ס
- ס6לס סחוקיס כל לעסות מאנועינו  נסג 6ער לעס סעמרסיס סגמקסו עס ימייסכ ונזם 

 שעל שעל לODI 6 י np~o חג 6ל  יומר שסירס זס כי י נתלריס  סייס ענ7 כי וזכלמססנועוס
 ועל, י(כמונ מכס מעניי )נ5ומ קווי על חוזר ססו6 כסר36"ע ג6ער ו6ס ססכומ, נסג ל6 גסזס,

 ולעס, ענד לסעח סייניס גו מיינו וסכומ 3סם" כי גס ס6לס, סמוקים 6מ ועטיםומעלס
 סנועומ L~D3D קפילת על סוDhl 6 חוק, היעין ססעמס כי סמנועומ, נחנ י(חוקיס ענין עסווע71
 תפולח עקר6 סו6 יזך ג7נמ עסת סת6ער. סוופרסיס לכנרי גס , ר3יס למון otp~n ייעל6יך
 עמלת רכומיט לעדו ז' פגסגינס ודע - ל37ליסס. לגערי וו.ותר 6סר עלס גס סרנ"מינע"ם
 סזולס, לסיל6מ נע עס עסת ססממתף כעו כי סמולין, ען 6ל6 63 היגו 30מ31 דגר סכלתפת
 עכנ7יס כל ג6על ~sr עמרם 6סר )געליכגגע*כטעט(, סעעלס פחימומ לסורית עעו יפחמףכנס
 מחית bK~D מחולין לסול06 ונסס עלת סום6ל ככס סכנול' פפימומ SD וו76, מזלי עססזי*ס
 נוו7יני(, עענו עעולם ססו6 יעליס גגינעעלמו

 סיני6ס על ססול6תו 0וולמ ענין נעלעו וסו"
 נע7רגתו מממות 737 כל ככס בוז 37קומ לו ויין ככלל %ן ותופרם נוזל סו5 היוזל 1ebD מכלל,ען

~bD'
 וים יעלו י ס37ל סממלקומ על ונם עלת '1DWD ונוומני' , בו ימ7נק ול6 ההעולס ען נונעל

  ס0רגפוסו לנגיגו  6מ סעקו D'Db עלסון עח5סי עסיננקו גילוסלע' ופי' תסעקו, סלעוניסתעסרומ
 כקיר למני גיחי מורתיגוי עמן יום ססכועומ חג טגקר6 עס ומכס ונק(. ערוך )עי לנניכופלגון
 7סנועומ 6' יוס וסוט פעם, סל- נ' יוס סיס ומנת עמ%יס י155 ו' גניוס 6'( D~D7 )כנםעולס
 י וסו גיוס סו6 מעסיס 7יוס כע65 ספמילסי לגעפול ממחילו והו וגיוס , עע5ריס י65ו ס'רניוס למכי bx~)m olnb. לסילכת6  יכוון וסול לכ"י 3שנ0 כירכת  ומתורס , לפפירס חתמים יוסססו6
 מעסיס; גיוס ססנועומ מג עוםיס 5נו ולעס לח?ירס, נ"י יום וסוף ססירס  ניסכת בסנמולכ"ע
 7ל"p"D~T 0 ת7ע לעועל, O'DDD ניוס 6ל6 ור"ת גיוס סס3ועומ חג סכמוכ תפס סל6ומירקו
 לסעעיס סיס סר6" עסעי עק7סין 7כססיו סרי סנעסי פעעיס ססס פעעיס תתסס פעעיס ע5רמ6על
 בז' 16 כלנכן ו' ניוס bib 7כ"ע b)'Sb מורס כימנם bS סע7יין qb נתיון נחווסס ססנועוממג
 יאורס קנלמ עיקר DDb37 נ"ל ל37ר ומבלין , וממי( מ"ר סי' וגמ"י 5"1 סי' רינ"ם )עמסוכל"י
 6ת נקיון 73' לעס ויקפל וגו' 6פר עמס ו6ל עספטיס ס"פ כהנו6ר סגנלס, יעי נסלסמסיתם
 וייגין 76ועס ומרס ו6ס 36 וכגוז ופנס כס נני עלוס ז' ססס כעססעיס כל ו6ת ט 7נריכל

 סכתנ ען סמעס עוי לסניסס וקריו ניוס נו עסס כתג וס וכל י סנחאכ וקללומ ויונלומוסעיטין
 6מ עעסס עסס כרם ניוס ינו ' וכשע געטס ס', ינרי כל 6מ עסס ויכתונ כנסים נקיון3חעס'
 כלס 6סר סנלימ 7ס סוס ויקער לעס על ויולוק ס7ס 6ת עסס ויקח סם ככ0ונ סמולסינרים
 קסוריס onb סרי עסס למס %5ר  יתרו פ' נעכילמ6 ועז"6 שלס, ס7נליס כל על עעכסס'

 סמורס גתיכמ יגס ק:7ס סכגר עגו6ל סנס כולן. סמ5ומ עליכם וקנלו נוקו תחל מפוייסענוניס
על



%5 8האכרים
 סעלחש חליך רו3 פטם ע"י עליסס קמלו כ3ר 370ליס' עמרם 3ו טשעעגו טכיגי( גגלוי 0סלעל

 סתכו כחים 3ם3עס לעשר נתוח' וכקטי , סחולס קנלמ על סססי יום 3קר ויסי ער3 וימיד"נ( )3פףי שיימי 0% 3זס  וגיפ6 פ"מן פס סל עליקת וגס י.סנ3לס, יפי ~DDSD  מסורס בגליתוגכנחו
 ס37לות עסרמ וקותן לפסי 0ית0 סמורם 7ק3למ י bD'1 ולע"מ סססי, יוס 6%י ס37רוחעסרמ

 נלה 13 מסיס ו0נול6 סק7וס כיוס ת"ס מנ 6מ עלק3וע למנוע כעליוגס סחכעס וכיוונר(3ם3יעי
 *עונם לקטני ל7ולומ קלקל מוס י63 פל6 ס7נריס, עסרמ לססתיעס 0עס כל לעיכי0מכיגי(
9Wbiנוע סכלנו )ע'7 סגגוכס עפי ומסווענום מכליות עלוס טייס סדנריס עסרמ לק מולס *ין~ 
 י(סורס נכל ס6עונס לססריס וכדי ל'3(, כנגרכות סתיכיס, סלעומת עפכי גן'ס ס7נריסעסיס
qbפמל לססילס נ' גיוס ע"מ מג 6ת לחוג לני סוקנע מרע"סי עפי רק טעעגוס טל6 סמוקים 
 עליכו וקנליס ועטסטיס ר(מורס מוקי רונ שמט DW' סיענו 3ו 6סר לסגנלס סטלימי יוס 5זגו

 סממלס עיירי כגו סל6 וכמצוגן ס3רימ. 7ס סגת כאו"ם סנרים סיס ועליסס ונסעע, נעמסנע6ער
 סכפוריס יוס 0וכרוןי יוס כפו 3יווווי סעיומ7 לענר כרמוי מולמגו עמן יוס גסס סס3ועיח מג6מ
 סעמעסך לינת כרגו , וחוכומ סעמתנו,7מסמ ותן מירותיגו, IWIS 7וווס מ"מ זען כגוסו 36ל ייןכללעס
 : וקעור ססגנלס יורי נס%רפות כ"6 מורטי 6פ7 ליוס ויומך היכו סמורס עמן nleb)D לפי , הגיסכעס
 קל6 לי לעס סקסו מס  ו3תו0' נזולם לבעוטי לך 6'( כף )קיכס לרנותעו לך. תעושה)ינ(
 5ל6 67וריימ5 ל"ו נענירס 630 דפ%ס ומרקו י 3ע3רס ס63 עלוס תסוס ליס תימק גזוללפקוע
 6ויר כגון מ), למסע קר6 למכינן ע"ע י*וריית5 ס"נע תלום 6י qh וסעעתי ע"מ'עירכגן.
 ספקוליס, עקככות וככעס טוע*ס סתקנל 73כר 6לו ונ7"ט סרוכ וקיכך נפוכס, מסיו עפחיס5לנעס
 למקול, כי7יכו סיס ל6 גענרס סנ6 )%וס 7תטעס נזולי גחכך קיכך נ5ויל עת סנם*רוסלעה
 עמעת 063 מעלוס be'1 נעכירס סנ6 עלוס תוי* ל6 סנ7מת מנעיר סמול לולנ ל"מ מוק'כע"ס

 עתעס זו 3קוכס נפיק 5טו גוני סכ6 ע"מ. ניס, נפיק כיס סגעסס סענרס שמעת 67טוסענלס,
1abעעקנל גס*ל סיס סרוג רק מגזולי הותו כ6ן סיס ל6 הילו 76רנס כי גזול, חכך מעט 

 פחום S19D פכך רק סיס סל6 כסרי סיס סכך סוס 3ל6 פנוי נסקר סיס מנזול ועקוםטוע6סי
 וסוי גזול, לתעוטי קר6 לרכינן לסכי י"זי טוכס כ7*ערי' ע5טןפין 67ין תג'ט' פחומ ו6וירעקש
 מסול סכך OD ומניסם פקלתוי סמורס חיתי, תסי חימי טוענתן סתקנל יגר כעו פרזול פכךנזול

 גודע גממו3מ עתעיס 37ל ראימי ס"גע עלוס ונעגין ומעולס, 7"ט פפול סכך גסוכס ויםעליססי
 יאתר" נס* 6'( b"np )חולין נתוחי ססני5ו סריכ"6 37רי על וסוף מספרי 3חיף ח"רניסו7ס
O'DDD))ריי  רלי  רומי ותירן ול"ת, עסת ירט וס5 סרינ"6 ססקסס ליחייב, ל5 5חליסס ע"ז 
 דלימי' כווכן סלאו *גל עסס עסוס סייגו דמי 7ל6 607 לוקס היגו ל5ו הומו על ענר 06עיסו
 ענר qb ob ועמסי לרם רוסס עסס 67ין כיון קוף דקיף עליו ומגיס D"D~ לס. דמי7עסס
 לכ"ע ונועיל לk~r1 6 67וליימ* שוס גני י6וליימ6 ענרס ועמס ~D3k שוס ס6י סוי סעססועמס
 , סעסס סל* 15Db יחי ל* 161 עועיל ואינו כלל עמס פלוס ~bk' עמס ול6 ס"3ע עלוסוסוי

 כנד עועיל *ינו 7סעסס כיון סלתו על לקי וספיר נ7יענ7 אפילו עועיל היגו ס"נע לעמוסכיון
 עקום ייעמי ול* 6ג6 נגר נר ול6 נגר ל6 מעגי ותגי , ע7יפרקוגס נגר ו3ר נגר דלריךסכסנ עי זו b'D1p סרב ו0נ7יל לוקסי תיגו הכמענר סרינ"nb 6? וסימך ס"נעי עלוס נסוי כיוןסלתו

 ומפיל י ע7רננן 6ל* 67וריימ1bS 6 ס"נע 7עלוס סגזכר מתוקי כדעת סרי3"6 יעת 57יע6לקומימו
 עליו סעירוגו כנר קעו5סי 3(qu זכרך 5ער 7ל6 ס6 זכורך. כל )טז( : לוקס *ינו 7כע3ל*ער

 מעין לסנדל עלס מס סו6 סי' , סור5ומ סמי זס נסס לכלול סנ6 עוד ונ"ל י"ו( )פ"נ3עספטיס
 *גנט עפר כי וכול ולחיוגו, מצוי סנכרוני פעלת ימרון ע% מותל סס ומסגי סזכרומי 6נלע75

 )7עמ5נעלי6( גס3ע גלמם כעו נפועל, והורשמו פעול ססו6 6ף סרוקם נוי"ו זכור ק"ג()מסלים
 מפועל סו6 מזוכר סכם 6ממ 3נמינס נזכרון, טו6 ככס יחי סנמיגומ עממי נסס D'bלפי

 ו*יכ סעזכיליס י"ס סזכיר0 סעעורליס סינרים 5מרמ וננמיכס ייסעוליס, סס סכזכליס701גליס
 כל כעס ויסיט י )רעקירי6טוק( מפעול סו* י7ס על גחעורר 6טל סזוככ ומכח 53)נמ,סועליס
 לזכוכ, סלקום *מ גזכרוגו מתיר סיסיס ע% ננום רוחגימ נונ7רגס כגעלם  o7bS ת6כזכוכך
 כל 6מ ועסימס מוכרו לעען אומס, ועסיתם סי ע5ומ כל 5מ וזכרמס ס"ק 5מ וזכרנוככמונ
 סגסעי מעולס 3עגיכי טרוד ססוonib qb 5 לזכור לנו על מעיד ימים ס5לס ס7נריס 5ממקמי,

 ל3 עלסם יסכת ,bS 7עמו יסים ל5 זס נכל ע)ני(ס' לו 6סר מעם* נזיקי ישקורומועממנומיו
 נכל סזוכריס נע67כטז6)נע( 7ייכע )6לל זכוכך כל וטעם , סמורכ DD"' סכל לעמוס עליו סעלווס 6מולזכור
 נ( קק'ש לך סלח )עכילמנ"י ואעלס רחומינו סניגוסו זו כווכם ועל ססס. ענו7מ עסונרפ כל לעטויעם
 יועץ: נכל על% למון  רדומת שיכון גיד "lhs ול* קיים* קייע6 ינטרין *ינון כל *ל6 זג:רךי ול6זכורך

%ג



 %זדברים89
 ועטפחין סעלנהין לסי סמנועסן ע'ם חגנ עמלם סנ מיו"ט שכקרש נ6ת סקי ינ 7עמ הטצות.בחג

 כםעחסי ועכלכלין עסזדן עלק7ין כלוער ומסיסי וסוסים 16כליס לעש( )ס'6 כעו יו"ט,3סעמם
 )עסמטיס חני חלנ כעו נחג, סנהנ עשם מנ ר(קלנןונקלש

 כ""
 קי'"( (O~i1D חג 11pb וגק

 ן סעסס עכזנו כלל יו"ט על ססונמ 0נ ססס לינליי(ס לירק. וכ"כ חג. מעמס . כפו מסונולמון

 מאגו סעס0, מביגל ר6י" לרגל כעלומם יסביל %טוו עטם סלם ו'( )מניגש ס6עלו זס עסו86כ
 ל6 1'1( )3י5ס לעלו 6יך י וטיסוח מליקוד סע0ס סג גסס מעונן 06 ועוד סעסס. סייכוסגינם
 י6ף 91gbS, מכעיס גיד כח 6ין נמורס עמוכם ססימילו 37ל 60 ניהט' עטסמין ול6עלקיין
 מל6 סו6 סייכו 5י( )כנינפומ עסערם וסערמס עטעס לנטל מכעיס גיס כס ים 61"ם7ג30
 רקי' ופיס ק"ו, כמ"3יו"7 0סו" )כע"ס לנטל כח ל0ס 6ין 7נר לעסות גפילוס ירמי( כסי(הויS)b 0 גנך6י נמייוסיתחכם

 לכן לגעלי. סחנ ע5ומ מינטל גזרחס' לפי וכקן מס( ונעג'א מקא"
 סימונם  סוסתי בעכס כי י ע5עו ניו"ט עוסיס סמיו סליקהין מטעם עתם חינו מג פס ס0נסמנ'צ
 סריס % יימס פלייסס  נדרך ופסילות" עתנופפיס סויכיס פסיו  וסכליוליס סמיפחם פשטסו6

 מלסיס ניס 6ל ollb  נסך 6פביר כי  פ"נ(  )פסליס  סכתונ כפוהק לני  וערוג נפפסססכנסר
  נילקוי )סונן נעורם  וכמפרס , סגנ  ספון ומורס רנסכקול

 ס' מכי לסר5חש נרגלים  נפעלו סי,
 לי(ס' 6מל כל נעזנס נקלנס רוחם ע35ס 65 כי ומלועס. נ5ל5ליס נסירתם נסורס  פונריססין

 ללכס וסמקט, 3עכומס ניגס םיסנו ענימס שלמרסק כפמומס 67נס ל6 ססמקרי נעקועוס33תיסס
 נמל 6ין עיס וקין לחס' 6ין עכל ריקן ס6ורמיס עלון ניס יעבו ללוג *פר  73לכיסולמטלטל
 ומפכה ססקט געכומת יסככו bS נלילס וגס יתעיף. 5ע6ון ולרוום סוקקס גסם לממניע ייןובין

 יקיעו otnllbD אלון ' ותענוג, נפפתס עלסוסיסס על ננימס יגיפו 6סר מן פיוס ומסםכ33ימס,
 לקלס וכיועס , עעסעפיי(ס ויאכועס עעיגיי(ס ססיכ0 ונגזלס , ומנן O'bD7 עיכי סבלן עלמחמיי(ס
abSnnקוכם %ון לעמוס סלגליס עמולי ססעחס זזם ל6 ז6מ ונכל , 7לך לעוגלי סנ*ומ סרטם , 
 רותם 6ת לגסס עזם מיום נסיעמס טורם ונכל לגס 6מ עלבו וסעסס מסון סררך עעליונכל

 מעולס, עלך ונטמעי סס לטפוס עק7סו, נניס עליון סני לסמר*ומ כדי ולססטלטללססגועע
 סג, פס סוגת 3ססון סכקיעס וטלטול כמפסס, ססליכ0 סכופס על מכס נ5ס. 3נעיעומולי(סעכנ
  נפיסס, י(רנל D"SD ע"מ קיום ועל )וו6לל061לעעפעקט( נסעחס סלגליס עשי מטעטועעעו
 סיאט: ע5ס מעתת על ס06לתסי6 ז0 כי סעחס מסלעי ס0גיגס סונדל ונוסמ-6סליםמכ"7עןספעל(. )%611- 0גיגס סלעי סוקרי סקלגן ג6 ססון, 3ל3 מסיס ננקיעס וטל0ס גילכיס  טלטולםהס
 סעוסיניס מעליך נכל לסנטיך לך ממן וסוטרים סומטיס לךי ממן על עונג לושבפיך.)יח(
 6על כמילו מעריך נכל ען ויתו ימסר rltS למסרי( )רם" ועיר עיר ונכל ומגט סכי נכל7ייגיס
 3כל לסנטיך לך ממן וסוטריס מופטיס סכמונ, סיעור ספסט וע"ד )סל6"ס( סעכיך ונכללסנטיך
 פעליו נכל יסמוט מסנט שופט סעליסס, נכל יסמטו ומס לסנטיסס סוסטיס סימנו יבעלסעליך'
 איכוף על ולסורומ וסוטליס, סוסטיס על עוקר למגטיך כעלס ספסט ע"י כרקס ולי)שלענין(
 לפכיו, ס%יס ס37ליס על ולרון לסורומ סעיוסד 6יפ לק נו לסגין *ין מומט נמס כי-ר(מענומס,

obלסבול לו סים כל לתגרו, 6ימ ,מנין צעון העניגי 16 לסקוס, 6דס מנין ס*יקוליס נעכיכי 

 Db ולכוף ליין, קומו סמו3ע עם ליין לעעו7 סגמ3ע 6מ לכוף עליו כסיקוס ססומט 6מלסרס מעועי 610 וי(סוטר סתורם, עספט כמי לטאלו יסיג ומא לסכיו, ינ6 סללו ס37ליס עןנייחי
 פוסטיס נעלת מפסוע סעונן סו6 וס כל ססופט. ען עלו י% 6מר סעסמט כיגל לעמוססעתויינ
 כח למוסט לסיום י לסכיו יג6 טל* 3ע0 עירו 3כי כל סעעסלס גס 13 יונן ל6 6נלוסוטכיס
 וססעליסי סע7ומ למקן ססגיות על לססגיח וכרסוגחם נסווקיס לם3כ טומריו לטלורסעעסלס
 לרון ססופט למכי יומו יניבו ס7נליס פן ניגר עוומ ססוטריס סיכמו וכל סעעוומ, גלולמקן
 רסעוי. כמישומו

'DS1 ססופייס לסורומ לסנטיך' קל6 סוייף לכן י סוסטיס נעסעעומ זס סבין 
 יכול bS "י( )יכעיס עומלים סנט עעגין סו6 סגיי עטך, ולעוםליס לסלים ימיו 60ל0וססוטריס

 געס סלויין גליומ Db9' 6לו סנט ס'( )עכי(ילין (olnb ולעעסלס לסלל6 כנוי שסו* עיסהססנט
 ליכומ סיוכל לסוסעיס סכימן סעעסלס כס ירוו למרעיך נעלס סכס )5עסטערפיסלפסלסנט
 סל6 עד נעקקיי(ס '0עס עכיגי ויניסו ונלתו3הם נטווקיס נעיל סעסנניס געס, סכוגטיסטוטליס
 לפנייך ולחרי קע"ו( ע5וס סלו ונסס"ע עסנסילין לסשה )ערע3שס עועע נ7כר 1S'Db עוליעפו
 עליך. עוסליס סנט סנטיך, לסיומ לסנטיך ככס כססי לסיות k~DbS %לע 6מ וינןגלע'7

 החונייך הממח U~b7 עמ6 37כי עוביי גמל ולעיע לעייף ליס *ימ 7ייכYD 6, 7סא6 דוסעכרם ונזו'"
 על תלויין עמ6 עונדי כל bib אע 1ל5 לחיקוי גנלי 3ין דע* ~Tpn 6% , דיי% ייע*זל6

 תכסח. עיני יעור הישוחד כי )י8( נחונאסו: בספק "יסו עמ6 עעונ7י עינוי *עיס ו5יקוימתן
ונונפסעיס



מ שזדברים
 גי על3ו,י סטפטות עשי" סהר *ים על SDD סקס מוקל מקמש. יעול סממי 6עלתעטסטיס
 סמוקל על זס סוקל נופל ולכן כעוסג' כירכיו ויפקור מסכל יניע ושייו סלנ, עכקס כעוטטססומ
 תכעס מוקי לעד טל" לפי נסורסי חכם והיגלו נפםו נטנע פקת 0760 לסיום ויוכלגעומכלומ,
 3חכעת עלכת נלוז ו3סיותו iD)D יתותר ל* ומז סתולט חכעת כפי גוש ו"יט טלע7ס 16סתוררש,
 כי טועים וסייגו למע, וסדיק %יק ילסיע 3ז7וןי סעספט 737 סיעות טפסר גכסילו' ונוסנממוכרי
 סססמ7 למי עומת יקם סל6 וסזסירו ממורסי עמכונת מנלוז ססופט כגנ7 עיבר סמי Dpn ל*6זסלמ
 ל133ימיש

 )קל*
 היכו זס ותויר מכעיס, עיכי וכתב מורס 3עסנס %ן 63ל ופן 3ז17ןו סעעסט

 ספתך. 3ענול 3ז7ון סעטרש על סע7נר לטעות 6ין ועעמס ממורס, חכמי כסי סכוסג על 6ל6יופל
 להעמו 6עס דין ליון חסנו וכל 53יק, תנסגיו נכל סנוסג ממכס ס75יק כנגד *מילו סמימקם ל" 6זסרת כי ונמשל ; מכס ול6 כסיל בן וסוס נז7ון פוספט עעס כסיומו מכס יס"לנו 6יךכי

 עיני יעור מסמי כי סזכרתיי עטעס סמ7 לקמת עליו יקרר( ו6עפ"כ , רמע ולסכסיע שיקלס75יק
 לסגטומ סריס כפם עט3ע כי , 7עמ נגלי עססט ויטס ערקתו חכ)ומו עיגי יעור כלועד ,פכעיס
 ונוין 3"ס סנפסות יוקר 36ל סכפסי 3על יניגס bS נלנ הפונס נטי" וסור ססח7ו, רוסנו"כות
 כן מכס, והיבכו מקת 6יס D'D כווו ומנס סל3; עין עקלקל ססת7 כי ויויע ויכוייס, מנססקוי
 ונוסג כמולס מכעת מוקי ס6סף ווי על נופל מכס מ6ר מסרי מקמ, וקיננו מכס ססו6 *מלים
 יעול עסססד OWIS נוכל וערתן ן פקח יתותר ס3ע3ורן גדולם וניגס סב) כמ גו עסין *עפ"יכן,
 3טי3 כרפוי ויסקור יעיין ס)6 ססס7 יעורנו כנקל קטן מסכלו לפי כי מקח, U)'b 06 מכסעיני

 סס6זסריי ע"ז ולעד זס 631 ממחדי יעורנו שול ועסכיל פקח סו6 פ6מילו ללועגו סקחיס,יעור סטתי כי 3ונעפטיס. 6על לכן , ע6ו)נס ססח7 לו יעמס ל6 ופקח מכס סוoh 6 "בי!סעסמט'
1SIDbעין יעור טסטח7 למי 75קי עספט לעסומ סחר לקמם לו ס6חור ופקתי מכס פוסט על 
 מתורס מכעס תקי q*D מכס ופקמי מכס לסיות ססומט סקריך לחרגו ועוב ; סכלו ועיניהכעפו
 ל3ד ססכל כי י יסר6ל למוסט סכרסיס ססמיסן לפי , ותסיר 5מ סכל 3על 3טנעו וסקמ גס,וכוסם
bS05 יועיל bS לניס סתורס ותכעס כן' ונוסג ומקומים סתורס מכעת לעד bS נסיותו תועיל 

 וינרי היניס לעלי 37לי לסקור שריך למי עמפטי לפור לסו5י6 נכמו 6ין כי מסכלי חלוםכטנעו
 ססתפלל וכעו נדיןי מתוניס מוו מסגו כעו ומסקרי ס6)נמ נין לסגין ממנולוסיסן על ולעעויעריס
 יכריס מחסר ולפי לרעי טונ כין לסדין עעך 6מ למסוע סולע לב לענדך וגמת נ'( )ע"יפלונס
 סוייף ולכן , פקתיס מאס מכעיס ען סע37ל לסולומ מכעיס, עיני כקן סזכיל לכן רשתוכסמיעול
 )נמוקגמ וסעלי5ס ספקם, ע7מ וזמו עספטי 7373 ולחקור לסמכיל רומס ל3ס DD'1 כלועלעעי'
,vbnיעיכ ססמ7 כי 6ל6 עעי סזכיל ל6 מעות 03ף כי olnpt מקמ תפל סורקת עוסו לפי 
 וכא )רכ"ו(. פקמ יתויל ל6 בלנו רוחות עינים סים ולולם ולסת3ונן, למקול לנו עיןעגגלס

 וי( )סנס7רין כעם6רז'ל ותקירס, נדריסס סעופך געגיגי סו6 סקמיס נמולס, סו6 תכעיססגיני
 כלחומך סיגל לך נרול 9Db 06 אירך מיערי *ל ל6ו ו6ס יעור כנקר סד3ל לך ללול06
 נתורם 1Sh, 37ריס נסני עומלג לסיות גליך סייין כי מיער, 6ל ל5ו ו6ס יעול לך 6קור'עסי6
 כיי י עלעיעומ מוסגי בכל פקת לסיומ כריך סעיפך ונעגיגי , סמורם חנלי נכל 3קי לסיומ%יך
 י כנקר לך כלור k~D nnbc *על מעולס ערעיעומ לסגין ספקמומ משרכות ועל סיכומןמידין
 סיס* 6על תולם כחדרי 3קי לסיומו ס5טלכותס ועל , ערעיעותס ידי 6ון פועלי יסלמו bSרעען
 סדן לסיות ויכול מולס, דין סו6 6עמ דין סדן וז"ס לקול, ס6חומו סילוע כעו סיעם לובלול
 יסק ועכס ונרועסי 7ין p1D~S' לטעמו 6)נת דין סדן 6ער לכן ערועס, סוSa;b 6 י"מעש"
 נכרי סיטנ 731יקומ מקירומ זו וס6למ ומקלס , מעגין נגוף סמורס עפ"י 7ריטס סו6 ,71לסמ
 ס37ר, ככון 6עמ וסנס 6ס"כ ועזם , ערועס יסים סל6 וסייגו וכו', יכחיסו ס"ס ס37לי 6תלסיטים
 )רם"י(י 6עת אמפטי סע5ויקיס 7נליס צדיקים. דברי עלועס: יסיס hSD נכון 7"מי עם"י סו66ממ
וכ'6

 ס37ליס עקלקל סי' משיגי, סג6עלו סעיויקיס יגריס עסגס 75יקיס לנלי ויקלף נונכילכוי
 ויסים יחייו, לדקו 6עמ ס' עספטי כ7כמי' 6עמ עמסטי סירס עקיגי לגוסס סג6עלוסעש7קיס
 עקלקל "יכו b(S ס6עמ עלס3יט חכעיס עיכי יעור ~7DDk כי זס לותר 61"6 ס75יקיס,סיייניס 37רי פי' יסיס 67"כ חינוך טיסים יתכן ל6 כי ; ג5)נגיס נטעי , סקופיס חלוכי ע"י 75יקיסדילי

 DD75 וסנס )רי"ף(.  לסמקלקל ימכן ל6 ס75יקיס ס7ייגי' עפי כנר סעדו ס7נריס ט,7נריסס,
 רוו"ס כע"ס מיגו חס ע"מ. קרעך, כנרי כי ימכן ע"ז טען וסר6נ"ע לדגרי,  מומר 5ריקיםרז"ל
 לפטרון ופי' וי( (P1WD יין נ)וזרקי כעו סינוכיס, ועיכס ססעוך 3עסקל 1b3D לריס ע65נויכבל
 מוקל %יקים עלמ ולוס י ש על"כי כתיב וכ6ל1 קעוכס 6יכס על*כי עלס לעיס, על6כי וכן ,עלס
Sbעסעעומ ועיקל 5ייקיס, ועספטיס מוקיס 7' )7נליס כיכמינ וס75יקיסי ס%עניס ס' עססחץ 

סכמוניס



 *ו מהרבתם40
 עקלףי ו0א עעול פ610 ספחני עומס לעוס חמש כי לטמיגו, ע" nnwb על יולך0כמו3ש
 ירכי לסיין qS~n טסו6 75יקיס.ל"ל נגרי qlpn ססו6 ססכימ וסלעי( מחייני פלעעגומ סחוגול6 סזכ6י פ3עעכומ סוטת יכלו פל6 סיייכיס עיני עעור פסול לעיגיס 1SA* מקמים נתעולוקנר05
 מעפם פסול עורון ,למון ל6  ילכוי qSpn 76ס nS1b כיכסינ סילא, עעס0 פסא q1S1p לסתכוסל ועל" י(כ6סוני(, ען גב7למ 6חלמ לעס ח5מ %ולחי סנלסי נעמו נסקול סכמוניס לעוס יר(מורס
 פ0ו6 סר6גשע כפייום ועלו ס'(, )ירעי' ירקו ולws 6 עיגיס לנ, וקין פנל פס כיכמי3 יסכ%מ
 עעוסח ססיייניס 06 ע0חלוק0, יעלט bS נהין האיקש סל עסססס 16 פענחו qipmעקלקל
 לש עסקינן 3רפעיס, לPhl 6 לסעיס 00 מנס nD7W מא אס נלעסי סל6 16 ניעםחומס

 ?עור נכלל" מא סיס עיכיסס ער6ומ עם כי עסכלומ 6נל ע7עס פל5 ו6ס 0סמ7, עסנמ,בטועם
 מנעשי, עעטמ ע5י חדק יאורס, ביפי עפ"י סיסים עשו סיין ע75 75ק צדק. צדק )כ(סקמיס:
 י(פורס.3זס סזסירמכו אשהה. לך ywn 5א )כאן ערתיעיומ: נעעגהתיי(ס שין 3נירורסיוע
 סרענשס כ"כ לו, וליוסי לעקיס לנוי 6סי עיכל חילן נין עצמי 3כל 16 סעז3מ %6 חילןעלנעוע
 וסוי מרס( יי )7ע'שכמתמניי סגעני חילן פש6 עקועות כנם6ל 6סלס כ6ן לסרס *ן 6ע משט(; עעכוש ומשו "נ ס")מקס-פ

 לפלס נוהך 6גל 5סזס. עוביי סקרון לסיסר6 יפלמין וצעק נעלי עונדי צקלון סעס6 מלסיחינן כי מ"צ( )3ל6פים 3עכילם3שי כע"ש ילשי לעודדי סעיוש7 6י1ו
 ימל' עמס עסתעף סמכי( פסס סלמון, געלי כע"ס סעיקרימ 0י(ול06 לסי o~nbטלמ

 ש6כ וסו6'
 6ף5- )נלייע ומלק (gg ר6 ונלעיומ ננסופיס נו bD'1 נענעו יפל פסא 16 5נ, זוימעסו עועי מי"א סססס עס עוםיי סו6 6נל ועכ6ןי א גוירו מחיגנו תסרסו יסר סעול0 6יש IYDלכל

טיעסעני
 נס נפליית 6סר0 עלת ימעפ לענו7ס עסויר יופל סימל מסלילן D1q~S1 , 6וי5ל6געכ7( ,

 סתירה סוטימיי לכן סיומי, חילן עסין סיו טס6סרומ ולמי רם'"ע(, )ע' מנעני חילןעל
~nhS עןכל L~ttbn צילן 16 ע6כל צילן פסו6 נין חילוק וצין טיסים, עין ;plp נספרי פירסו ומס 

 onnS %כ וים ן לנכמס( תלע וליאל )עילאי D'b bSb bn)npb , סכרין 6מ ללנומ עןעכל
 פתלנס "ונקלק נמכוון מלוס וירפס גויעע(י  6וימטיעקעכ7ען גל76ע לייגען )6ילגעג7 ען כללפלס
 וי'ו 6ומ לסוקיף 5861 ימד. כנועכיס יגס כצלו ען כל 6טרס סתלומ סלפם סכין IS'b' כל6טילמ

 : סכ6ייס לעגם כלבעלת
 נלכד מ( "צ )ר6ס סקל גכ3י6 סליכם לסון 3עי6 קל6 קכיר olpn נכל ויעבד. וילך )ג(ין

 )פס סכיממ תביל הע73סי כלכס ז( )סם ו3עסימ וכענ7ס, כמריס 6לסיסבחלי
 תפולס, 3גל כוסל 3ה( 0עו07 פכן ס63יקוכש חעול 0יוסל לסיומו ויתכן וכענ7סי נליסושך(
 פעליו לעלוק מניס למעיז סייוע, לטיותל qb סיסל6לי לכסם ופינס וי(סמוקומ ה(סמ6ע5ות עןוכעס
 ירך ימיכין וסמ*ת%מ לזריזום סנ5לך 7נר ככל כי סליכסי לסון מזכיר לכן סעיסי מלכוסעול

 לא אשר ל"ו(: ישג )סלח 7עלגליס ויגסו ועכו חלפון כע"ס סליכם, לסון 3ו לקמלסעקכ6
 אימי bS 6סל לסרפ, געעס לגל נוס מיקנן לעכול. 5וימי ל6 6סל מ" ור6נאע רם"יצויתי
iwcSלסוער, קריך סיס ל6 זס גס 5תנס יסה ויעע7ו עליסס 5וס 6% סכל ין% 083 סו6 כי 
 קינו 5וימי ל6 6מל לכ"ו 6על (ס ועמני 6חריס, שלסיס לענוי סל6 ל3ומ O'nDD ס,סיר פנלכי

 עססנומ 0פך יע3וכ, ול6 מק לסם נמסי 26ל כר5ונס לעטומ םיוכלו כמיריי תטמ נסוס תניסיל6 5וימיי bS 06ר מ" ור(כע"ם ענו6ר. וסיומק לענים. ל6וי(יע 5וימי לbSb 6 יסלסל, SDעוסנ
 ויגליע עלך המלגועו כ78( )יטע" ותטוס היי כעו ועעסלס סליחת( עכוי לסון 5ח תלם מ"עצ י כפיע%173 עטיי ושסול ולסליע למלעיג כשוכו יכול סר לס ים ווניל עיל סכל ממסנועע"6

 לסת כלן " )נמתי' ירוסלים על ענגי 6מ 01561 כ"מ(, )סא6 לנגיד תוך הן)נעפעסלסס5נער(,
 נס ועפעם ס', מקהי 6ל5ו, עליו חקי עי , לווי סעכיגו 7pD למלם מלועס ועעסלט סליטי(ענוי
 נמממוניסי תעפעף לסם ים סחים 5נ6י 1Db nnhsD' 6תנס ועתטלס. י(מתנוס לי(ס נמסיbS %אי ל6 כן ממיל( פקויי סקיי, עם16 י גיסו על ויסקייסו כמו c~DWWO1 ומסליאי( סתכויעל
 0עקר6 לסון 6ענס שימי, עלת סילם וימס י ונחיליי כלוני לעעסלת י(סענומס ספין מוסיףלכן
 יפ י(6ממ תטלקחח למני נחלקים ססוויס 635י כי נ"ל לכן סקר. וסרכוזי סנפיריי כי נסלמוםסיגו
 שיעומס יתרסס וכפי מלזו. 63רן ו3*ות0 מועלם ווילס ידענו ל6 ומסג" סממסון, OSIDS עעסלסלס
 נקרץ סועליס סס ולעטם עמנמ6י ססו6ל לכס כוכני סנעס כי עצמנו. סכעלס לני לעומססי6

 60וכ Db ערכך לנכרז עמיל 0סעם י ס6לז פירומ וסירס מען פירומ ענסלמ סם)נם י סלזוסנסעס
 על9*ניס ונא יחצרץ קיורי תתשש סס ונסרומי גיתים סינים וסיעור גמוספת מועל וסירסועמעם,
 וי(36כי' סעמכומ עולי7יס רכס עממם ג6לז טרנס סועליס לכת כוכני מעימי טלל וכן ס76עס.סני

 ל33 יסעף זס ייועיס, 63ינליס סועליס יחס0טוגומ,
~Db 

 חס 0פכל עח7י זס יע5ניצי חס
עעע9ס




