
 *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



מא יןקרים

 3עוסל עי נמן עי נמכעס עי 63יס ונסס 6מי כל מעולם ענו6ר י5ילין ונסמל סחוס. 6מעשעסס

 6עגס 19bS קרוגיס מס כי לכס כוכגי ססנעס עמועליומ ייענו 6לס כל 6ענס נעעסלס.ועי
 סגל6ס 6ור6גוק סגקל6 וככוככ , נלנומינו טסחכר יטניט ככוכ63 , עם3מ6י לעעלס םי(ססכוכגיס
 עטזס כלי 3י(סגלומ ולק 6יס עין עדן סזמתס סל6 נ61ד סריס סמק 3לי )וכעוסו ~עכשוקלוג
 גנוסיס עולס סל נלועו סעוע7יס כקלס( עכוכניס ע76 סלמס לכו ימגלס *מגו ע6טל טוניםיוסר

DSDWI5ין כעעע סקרן ען ולרימוקס עסועל סנלמי לגנסומס לכתן כוכני עז' ע76 סרנם t9DPW 

 ס*7ס 7עמ 63רן סעעסלתס ספעיס 35*י .וסיס עמקם סקרן k~nibn Sb מועלת עמס ייענול6
 נעומס סי5 ל" 3ר6סית עיו% למס סגמונס זו עעסלס כי לענ7ס, ליחס לסככע ספיןכיסס

 עסל*וי ספין וכעו סייס, למועליומ וסילומ מסעים לק 6יככס עעסלמס כי עילגתסיסחימומ
 עסמ7ליס ססס ססעיט ל5נ6י ס"ס טיככע כומגס ס7עת *ין ככס 6ומו ממספם לעניו לסככעלספלון
 סנול6 5סס סט3יע פל6 ססעיס 5נ*י יומך 8עגס ולמועליותיו. סייס "מ ולסעס לסלםתעיד
 י 5ליסס נככע לסיות D7bS סעסר6וי לבעל לטעות מקוס סוס 3זס עמחמ, %לן מועליומ כמותימ'

 ימ' למניו סם סעספסיס סעליוגס סע7רגס נמכלימ לעעלס ופס ספמלומ 3מכליס לעיסלסיומו
 לסס כמתי bS 6טל סעיס 5נ6י lmh גס 5וימ4 ל6 6על ססעיס 635 לכל "16 .6על עשו3עלועיס

 וסרניע הומס. ולע3ו7 עליסס nllnwcS נככע מישים ל6 לאס גס י גברן ועממלס עטיפוס
 5ויסיא ל6 'אסל ום6ין 1D5D נסני סלם 6מי עלעל סו6 הטריו סג"על סכל יורם ירםסנעלמ
 סמנע6, כיון ויג"ע וכתש , )רם"י( סערות עכווכמ הדבר. נכון )ר( : סענו7ס 6זסרמ עלעוסג
 עכווכמ עלומן סי' לק , זס געקוס טעם לו 6ין כי עזופן סמיי לו נכון bS'1 עכומ וסלמו כעול6
 7נריסס 1b5% ל6 *לו ננייקומי 3ין ומקירומ 3יריסומ 3ין ועטתי' סוים ססכיסס סכ5י'נכל

 לS~b 6 סעייסי סל בגור ס7נרי עלס ומי' נטלם, עיומן ונייקומ, וחקילומ מבריסוסעכווכיס
 סע7י' נסי נכון כלועל כון גפרם כתג סליקק 38ל עכוון, סי' סיסים מקוס שוט גכון עלתעקמי
 סעספנ' כשסל ככון יקרש טנס ככהים; ממיסו 6ין כי ע%5ו olnb סכ6"ס(. )כ"כ סקרתכשסר
 וכל וסעססגס, ס7נל סהכעת כ"3( )עמלי ממתיך על ימייו יכנו וכן 7:1נור, Sbעכווכת
 )יטעי' דגל ועדנת כעו סילול על סיגל ועלס י עתגגייס נימי עוסכעיס ימיו ד'( )מס יככויככיך
 6ויק- )7י6 ס37ר ככון ותלגום י יגנח יגר וסלי ספניו, על 37ור 37ל ס' יגר 6סל סינלכאם(י
 : ס6עמ לפי נכון שינו וו6סכ( )נעווים, ככק 6עמ וסעמלנס 6ינער6ייכםטיפעעכי(. 6קעז8גע
 ב"כ ועסעעומו סגיס סעסעעומו 6גמיס סגיממ נעיל סכ6ער למי האושה. את או הא"ש את)ה(
 שפילו ס*טס 6מי שמילו סייס כ6ן %ע 3ע5עס כסעונ7יס ג"כ פטוויס סייס יטל סכסיסלסיקים
 ממיומ סי6 סס*סס כשעל סל6 כ6ן סוסים 6מ לרנומ ועליך י )סגלתן( עוריות כססן סייכומגסים
 שעריך. אל : מרע"ה( 7עותיס מסך לסולומ 13 סע3לס נטעי לנוכס עליך ועטין עם  ייעסו3ל

 יפס לקיוויךי ומלגופו נו סע3י סער זמו מעריך 6) מי ולט" דיגך, ניס לסלע וינב'מ5ונ*ק
 3ו סגע165 מעל מעליך. ממס 67ימ6 ספמריי על מרגו'2ס יפוי מעכו 7סעתכנעיס סלו6ס,6על
 למסוות געל והעת ע"ס. ת"ס( )כתו3ומ 7י7ן תלעו67 7עמ DS( סו6 לס"י וינלי 13, טנאנוומעל
 DDD על SPID'1 ע"6 סלונם 7נעיר נכמונומ סמס 67על" לעס י(מלעה, יעת עס סחוסיייעת

 סס וסוכם ילקוט(; )וע' 1DPS' 3פ" 6נלסס ולע נעל לסגיהם 5ליכין 6כו 6ין ולסי"ז ערם.נ"יי
 וטין ספפרסיס. כ"כ לעספט, מעיל כסער לסנמ וסזקכיס סטופטיס עגסג כי 3"י סתם עלסער
 כקל* גע5)נס סעיל גס כי )טמיר( 7וק6 מעיר sw b15D nDD 3כ"וו סעי סס 6ין 1:י , עקמיקזס

 סרדיניי כל על טעל סס יולס וכן עלעל, קלוי ממרגיעו ט"ו( )ירעי' ספרן כפעלי כמוסעל
 63ל5ות 6על סרו6ס ו3נמ כשעי ל"פ כע"ס 6וי3יו 6רן סמל *ויניוי "על *מ ולעך ויירםכעו
 %6 ספילט6ן ם5ר כקכ6 סיום עי וכן )פפ*לעע(, סעל סעסמט ס5ר 16 מעלך ס5ל נקר*עזרם

 כ"6 )7נריס עקועו סער ו6ל 'ליכטסס"ף( גע- יייכעס )6ין כפעליך לי3ומ יעלי כעו סיענ יוכמו3יס ינו6לו ונזם )מסירטע(סיסעע6ליס

 י""
 3סעכיגס סמעו מלוס ועספע "עם ל'פ(' )יסעי' יקיסון נפעל ולעוכים כ"ג(, )ססססעלס מעיי זקכי 6ל "יטעם(י זייכעם געריכע )שס

 ויעשן כ"ג( )שסלי 3כפםו סעל כעו עעכין 610 מעריס פס וליעמי עכ'7. , כולס וכן ז'()זכרי
 סיופכ" ססכעי' כי , )ק6לקוליכען( מכעיס סערו כך רז"ל נמי ועוכנל כ'ו(י )תול7ומ מעליסע6ס
 7עמן נקועי ולסער סגמנעי ינרי עול ר(מונע למעריך סיטי  רטט בועי לסס הליך סעסמטעל

 עומנס עקוס נקלה ססופטיס 7עמ ו6וע7ן סססערס וע"ס ממוכס, עסמטי עמ"י נ75ק ניגסלש5י6
 ע'ט פעל נפם עכולך עסמול' נסעליך( להכול תוכל 3ל6 )כרפס לעעלס סעכוון ולמישעליך;
 ספמוקיס וספוספיס  ססכפיס ססזקמס לוער ימכן ועעסיו, 075 מנועת לכל ועש מעולסנוסגמ
 סדינם לפי סחיט לכיחם סכסוכים  פורך כי ספלי נסס YA יקביו ועטפטיס מסוריי נטכעםסייד

משטסו



 1ןרברבם41

 קיט( )מסלים מפלח ומני ערעס, *כסי נמוך טטעעו ט'( )ירמי' תלעס נמוך ם3מן נפועעטסו,
 )ר'ס סמר6ס 3ל6 עימם סטין זס "עיקר* לפיוסו ,רנומינו עדים. ושנ" פי על )ו( : ממפללושני
 מערם לעיוסוי עריס .סעעלמ ונ"ל ע-ט. עוכב, עמיכן ע"ז תעם מס 3מ"6 ועסלם'ש י ע"נ(כ"5
 . כעו סמר*ס למון ג"כ סוכ6מויעי

 )3ר6סיח סטים ננו סעיד סעד וכן )ערם"י(, כנעליו וסועי
t(1abסריתר*ס ועל ס7נל 6מ 'סכלו ס6כסיס על י ועומ*עמ פסותפת סור06 ע7יס נעלת 6"כ הם 
 סנים ע"פ סנ6מל 13 קמלין קליו נ' סיסיו' 9Wb" ו' ו3עכום לייגען(, )וו*רגעניע נעוגלס0תרו
 לידר סייג ורס97ל .להימס. ע5עך סיתיר עד סעמ יועם ען לס ילמי' כ"ז נקנסילין וע'עריס.
 3נו מעיי סעד כעו סתלהק'יסזכרס 5ל* עדות. 5ין..לעון סעקר5 נכל ת"ל, גילול יתל 3ק5תגוס
 עסומ לסלמי ועמלם עזסיל נסחיו ל6ועיס עד מן וכן רסיסי וזולתם נגו, סערות 5תס כי יסייס
 6ותס למלם ימכן ל* סע5נס ועפיי סזס סגל עי וכן וע5וסי לנגיד נעכין קרונ וסוט תיוחס737
 כקפלו לעעטס, קו7עמ ,סעיות וכ16 עעסס ליחל פסיס 33"7 סע7ומ כי 3"י, למכי עדותפענין
 וגק. 6ענול ל6 6גי5ס

 ל6 ושן עשו סחוטת זולת שסריסי לסני מעיי מסיס סע7ומ כי פלכי
 כתמר כי כריסנו, יזכירונו טיכס 5ל5 סכוהס 5ין כרסך על ומגס עבוי סעו3ר למני לקמסיס
 Db~1D3 וי(ע35ה( סנל ג6לו .,ס וסנף חומסי י4עע7גו כאטר כרמנו 5סל  סגלים גוכוכ ombגל5ס

 ול6 יקלט .עוכס 3ג"7 סממסיD)Wb 7 כי 6חיוי לרעם 6ים *ומס גע3ור סל5 ויזסירוכויזכילוגו
 וי(מל6ומי 6זסלומ לסיותן m7D נקראו סבות וכן 01זסרסי סזכרהן 6ל5 סעיד לסון ענין ואיןעעי7,
 סיירם aD)D1 שלסדרתו סמי שפרו משזינו נסירמ וסני( לית.  ספלומ על 6ל6 סוס ססס ישקול5
Dbrk1,עריתי, תיו כי י סו6 75יק ל6על 3ט תחי4יי סי5 סגחט6 6מל כי וסיקס לטניו,לער 
 ג6עלו ל"י DS(* 3ע7ות וסכר- סענסו. סן ממקלו Sb ליעלי 3גו סעייס כגל טגמט6 קורסונס
 עשן קלסי גו לענומ (D'b חעק עד יקום כי סקל עד גלעך מעגם ל6 סלסוגומי סמינ"כ

 ם0תרסן כלופל סעיי Ybb עד -קר5 ול5 עדי ול* יקל* עורס סתל5ס סעמוחי כי עסיתילסתל6ס
 ס37ליס פכי 0לו3 על כי ימייוי 33'ד ססג7ס וגס ססמל*ס גס עד טס יכלול ם3סס5לסשמסאו
 עריסי סמוכר4 סזכירס bS סעקק2 .לענין וסנס סמר*ס, 3ל6  עיומ 5ין זע"ע 5ע7יס,סולכיס
 סטים סלוכי ויטפל ל3"7 י3ו6 סונף לו מים פי כל סלי מש"כ 5לסמיי 6ח7 חכם ע"ז טעןוכנר
 שיכיס ס6ינס bSb עיים טעון סעקק2 נס כי שפרו רז"ל וכולס סיסקלוסו. זס ויספיקשמי

 וכסיל לק עי עלת קקין טפין פסני 5נל למס? תכין וז*מ נקמלי כנריו ניסעעו ודי 13,לסמוום
 3ל6 כי כן נס וקנינו טמר05י עעון סטינו מניט נעקים עריס 10זכרו ול6 וסו6ילועתרם
 טעון ססו19Wb 6 ע"כ fbs, 6סי עד יקוס ל6 כתור כ3ל כי olb לספים *פטר 5י עריססכי
 שלושה אם וקייעיס: , ,5רההס 0סכעיס ומנרי סמורם ינרי וסנט י4תר6ס, 11DW 6יע 6נלעריס
 לוער ס7עמ שלס -ס0יס  נע7ומן, נ6ענומ לענין עטולפיס עספרי מגי סס ופלמס מניסעדים.
 פיס ענלס עווור 6יס מיס;ס מסכל פן פרסוק 9Db1 סקוסי לSJb 6 ג*עניס עריס סני77וק6
 חז"ל ס5עלו כענין ו6קימ', קנון,) נקכ6ל כ3ר ססלסס פלססי נסני נמרסה" נ"7 עונסעלי'
 סלפם פנס נועל סכמות סולרך עם"ס גים6, לימג* עמוס גי' לית תלם* Db3' 7עמ6עכ'עלתך
 קעול, 7סיינ ימקעל מ"6 המת. יוכפן : )רם'מ( , יצוע חו"ל ודרס ססוטוי למי זמו ג5)נגיסיעריס
 ס" ללאומינו 6ענס עימס, ספמוייג רק יופם bSD ע"ליוי פונן מסוף ,לעומר ס"מ וולסלפיז
 מעדור 6ל 3ו סכססמלו געגענען(י פלייז טש7 7עס זיך )יער לעימס עלעו פסמיר עי סעמיועם
 ל* ס"ס , נסיו ונימס עלעו סמיינ עומסי *כי כן ע"פ טו5 ססינ פלונים פיחס עתחיי3סלמס
 ושל נודעמ, ססלילס סחיונ ען אחד. עד פי על : ע"6( )קגסדרין נסרג. "יגו לעיתם ע5עור4פקיל
 ו'( )עכומ *לז"ל לכן עומרי, ערער וי4ו6 יועמ, ל* ע"6 מע"מ יצענו יועמ מניס ע"פם6ער
 ימיזי עוע7 כמסוט פנ7נל ססמימיומ על נס יורם 5מי עלס כי ע"מ. 6ח7, *מז 6מי,ע6י

 6ת ע"פ 5עלו ולזם עעסס' וססמוומ ס5טרסומ ל"חריס שטין 6מ7, נוי כעעך ופי כ"ג(,)*יו3 כטסי וסוט 1Db, ס' כעו "כס(, ויינער 5ין. )6ייג5ינ עוזו ולסטתוות לס5טרף לו סכי וטיןנענינו
 יחייי גריו וי61 לחמיגומו דוגעסו 6ין סעור מנכל ר"ל סעיומ7י 6ח7 ננקר, מעעס 5מ7סכגס
 ספעסס, *מ קושייתו, עלל גאצושס מגי 3ין ס5ערפומ חילוק כסים וכן נמגחח(ן מס )עע"ם וס73נל
  עיוסימ, ענות לרומינו 3סי נקלד זס עדות 5ח"זי 3זס כגון כ6מ7 ספעסס 6ת רו6יסם6ינס 6י של, פשין חס זס עסלע סילל 5מ רחשרן סעי פזם כנון חדרו *ת רולס זס עד ספין5ם
 , מיובלים ע7ומ כלוער לייגען( )פער*יינ5עלטער ע"6 ע"מ יועמ ל* נערער ל7עמס סעכוון5101
 והין )קמלי( לכעימו גע7יס עלוס תהיה. העדים יד )ז( : נעמס 5סר 6מ לעלונו רו"ס 6ח7עכל
 מנזקקך עלסי סעייס יד נקטע ללחכך פחה7רין( מ"7 )רפ3"ס חטלס לסיימו סעס לם"ללפום
  )חנס7לין  כ7כתי3 קר* דנעיגן 0נ7ון סעור , נליסוגס נו תסיס סע7ש יד ביי לעיקס ללישלסעיד,

ע"ר



מב יזרב-ם
 , קולס נלסון *%ל 1ל6 מיי, 363ל , לספימו סעייס סעודת י4כמו3 מלס זו דלכווכס -מכן 3'(ש"ס

 לסורומ סיד 6נר מזכיר 6נל סרוקת, 6מ ישית סיס נוטל טופר סעו 3כ6סונט, יוצקתנוסעייס
 טי"קכל olpn 3כל לנוסינו טלע7וכו לעס ומגס כלל. קומו מעימין 5ין 7כליסכי14 זון קמיד*3ו
 קדם סוי' למון נסו עיכתיג זלו )נעכנוס מלוס וסכי פ5למ כנטי דטגי לעכובך, סו6 מסיסלמון
 לכס, מסיס קים עיכסי3 לחולין יח6ומ דיכן םניעימ פירומ י"מ( ל )עגסומ מסיינרnSP 4יסיוי
 מיש נסוימס מסיס לסורומ נ6 מסיס' סעזש יד מוו", נלסון לעיתר קר5 %סיר 36ל3ר6פוכס, יי גו יסלמו סע7ש קכ9Wb ,6 7%ל6 נע7יס נשי סכ6 6'( נ"מ )קיוסין מט6 3סווימסמסיס
 6י סי6 יסדתי יסלוגח6 %סק" ן נסכסדלי סם וסגה ן סיד נגקטעס ועעכנ , למעיי %סכזקקו יסיד
 סיש7 סר"ס ניגרי יומר ותנוקר ע"ס לעככ. עכ" 7דלםיכן מסא 7כתינ ow משי 7יל6%כחכמיכן קל* 37עי עסכ6 דייק סיכי גמוק' ומעסו , יד לו סטין געלויע כמפליגי , כזעמיי קל6לעינן
 הנרי לי סעוסיס ו3יוסל מסיס. כמיג נעי נע7ש כ6ן 60 37ריסס לסגין זכיתי ול6 מ"ע.הנכעיס
 , לנידם כקעע נין 3י' 7עמלקינן סו6 עכוב* גי' כמינ יל6 7נע7יס 3סירום' סינסנ סססמי"פ
 נוס. 7נריס *ריכומ ע"ס , לגייס נקטע גין 3ו לסלק 5ין לעכו63 ססיס 3יי יכמינ 5%3ורע6נל
 סתום' ומנרי 7ע5ורע. עתסיס יעמיס תיייס טנ6 ופקי מסיס, כמיג נתי 3עייס ס* יזמניול6
 ' 6עדיס נין 6ע%רע נין t"AID שכולי לק למודי תתפרע לתו טת%ימס ניותק לייטב תמסרוסלים
 כיכמינ קל6 3ע" qb bWSD37 bS דכיע* כיכמיכ קל6 7נעיגן עעעט 103 תלעוד6 ק*על*ע6י
 כ7כתינ קר6 3סו לעיקס 73ליכ6 7ליפכ3 3סו קסדיכן תסיס 3סו דכתינ וגת5ורע 3ע7יס 3י4גךמשע
 דם בק )ח( : כלל 3י6וכ למס 6ין סמי"י דגלי S)h סר"סי בדגרי וגסרט 6%י מסוק ז50ענס
 כגון י ינליס סגי מנין סימם לסנ7יל לעיס עיס גין כעו סיחם עלס כ16 תיגו יין עלסלרם.
 עשבו ל* כי עמול, ו6יזס bnD עיכס פיוס %עגו ונכוסס ומוסלם דוויסי עיכי סגי למניוטנ6

 ל73ו 6מי 7נל 3ע5ס מכסל פקפק ייצר סכמונ *נל , כוס פסק עפנמ סניול לנ"ר לעלוסססכרס
 למכיסת סנ6 16 ל6. 16 וגם 11 6ט )5, "ו לידס k~hnp ע 5ס bS, "ו עעע" וסיס *ס ט ואלקו  יול7מי יט 6ו ויגס 7ס 16 גיס ים ס7וויסי עיכי עסלמת 5חד כ6ן סיםכנון
 מא 06 גו וכמלקו עלקומ, דיגי 16 נססומ תיני 16 ממונא דיני סייגים, עיכי עמלסמ6מ7
 ננ7יס כנע 16 גמיס, ננע 16 , 076 עע גגעיס, עיני עסלסמ 706 כסן bS 16 D'b. 16ס%נ
  סמרטיס' 5ל  ס%ממלק לעשי סו6 ל7ס נעלת DS~1 15ת לעי"ז ל6. 15 פע5 סו5 06ונמלקו
 יעיסי Dn3D ליום כ"6(י )סס סכגסיס לסנעת כי(, לים שינמק לעל עסרוגיס פלטםכעו

 לכל ליס כן סיעים, פסנעמ יום נכל סכנסיס, עטנעת לכ"כ סמריס, %ן *70 לכלסעכוחס
 ומן כך מן כלועל כך, 31ין כך 3ין טסי 3ין טס 3ין שעלס סעתסלמיס, 3ין לסמוומל13מיכ1 סספטורי ע"י י1* שניןש ותלת ספעח, ען be1S אצע ס7ימסי ען לכ"ט לדין ,  מלע"ס ען6סד
 )עת"פ ול%ספטיס. לסקיס לעלוט מורס כין לדם 7ס 3ין ונו' ליב תל י"ס( 3' )7'ס ועבשכןי

 סן לעמסי, 37ל %%ך וכעלס עוסקך יסי' כי סתקר6 וכעס י"ז( לע"ד ונפטומ ישג כ"3תקוסי
 *ייגעל עק )זיי6 %ס 7ס נין זיי*(, )עם כלמ"ר נין נעלס סגכון וסתלנוס ילעיס. עיכיפמלסמ אסי סיס" סן סייכיס, עיכי עפלטמ נ*מ7 סיס" סן ס7מיס, עיני עמלסת 63חד ססעלסטיס"
 )זיי6 לנגע נגע נין רעכפטז6כען(י 7ער 6יינע עת )זיק ליין דין נין י 3לויק*בסליקקע(יעל
 נידם: מא פעות )5וויסען( 3ין עלת ססרגעו ססיסיס וסעתרגעיס 6ויקז5טלע(. דער תייגעעק
 )כשט טע6ל ססו6 יפין ועל *עין מסו* סע6ל על נעיניך על*יס מסילו ושוטאל. ימין)יא(
11DS)פסס נויתי יצוע 06 6נל לסס; מסעע ע"ע ניין טועין סס עיכיך עכ*ס ילפי מל י ספכי 

 ססוSbDD 6 ועל סע5ל ססו6 ימין על יתעלו 05 7סוליום( )רספ"ק נילוסלוני *ערו כנרעועיסי
 יעוצה אושר והאיים )יב( : מיקון תריך כ6ן רם"י אסון ו5י"ל(י רסיס )ע' לסס לסיוע קיןיעין
 סיייכיס %ן 53סי pS,w ססו6 ימל*לי %עבי פנ6ממ ממכס סוקן על Jp1D וסרים עלסבנדון.
 tDbJ1 ועלית 631ת וקעת כת"ס ם3ילוסליס, סג7ול לגא לילך שוום עסות פניצילו, ס3"יע0

 וס*ימ , זס נעקל6 *%ר ועליו י וגו' מעמס לך ישרו 6טל וגו' ס37ר VDD וגנסימ 9Wbועליו
 גערתו סו6 יעמס 16 כסוררתו, לעמוס וסולם לעילו סמכס א חול 05 ילים נאון, יעפסושל
 פסדם; לעמוס סורס 1ל5 כדבריו ג6טריס ולעז סכם 06 6גל לעסומ מסוקס הק6 ו %יסיםסייח
faVD~8לת 

~gw סנונים פעולם 06 , טמון( ווירד )ען ע5)נימ פעולם 06 כוונות טחי כולל כהן 
 סגי(וגומ סנונימ מעולס על סעירוגו וכנר נענען( סער6נל5קטונג *ויק5ינונג )%רומלגועו
 כגד סיפסס עט 3כל תימס למיינו כללי זס 6ין ההוא. האייס ומת תועק: 3עס 33סלס3סעליס
 על 6ל6 סייד 6יגי עערס זקן פזז( )קנס7רין ל3ותיט ס3י*רו כעו ג7ייס, 3ו ים גי פטעעי8ו.
 לוס לגו* מממל 36ל נעת פיוט מא רשעו טעכין שין ואף ספ6ס; וטגנסו סרת  פז7וכורלר

עא



 יז םדבר..42
 ומילוטו 3שכס טעיקלו דנר על 6ועל צ7ס י. ר ת6יל. י' , 7נכי עאס. ס3% רמוק0 קנסעא

 9ועפמ לסופיף מייוכס כנון מסלין, blb~ שו. ויין ערע עוסיף ו6ס לייסיף גו וים קופריס"מ37כי
 כאע, עי3כי ז0 נעכץ עעע9 יעיס וי , ל(; פ'" קנסילין )עיין עומפהם סעס ויעטכססעטא
 עפורס 0עיקל יסח hS1 קומליס עיכרי טסכל, 6עי" חיי3 "ם6 כלמ סזיונו ינר ככל7לל"פ
 7*ש עי וכי6עכ" נתוכי4י .עסצט סעיקל טיסיס עי 'bS 3WDD ולל"י ע6עקתו. 3תו כנון_נשלס
 זק"צ. "יינ סופלח עיגלי 6סד דקיוק על *פילו טעעון לני DD11 הולוך.טורי4

~ms) 
 יככ

 קוסליס, ינלי SD סיינ ו6ינו סיי3 סולס יניי על 3סמלי bt'b וכ(כי ע7חמי ע*"ג נ6'י4כלע7
 7נל על סייג ההע wpt עסוס עית0 סייג עקיגי לעטס כ0לכ0 משסמי טסו5 עיSD 4כלוצל
  רבר 0ייע למהת המוטם קנכי  יכאע סלטףצי  7סמכי קוסליס 37לי ז5ין.לסרם עירגנן.טסו6
 לש; קפלי סמס 7ס6 ."%יס, ר' כיפס. לקפלי דפערט 6כרסס זכמ כנעל bS7 )חססהס.
 י6יכ6 סיכ6 כל ~.W"pt סיינ מע6מ וטגנמו סכמ פזיוכו ונר דנכל נעי,לריע עויס ל"יועס
 עאס עס%נ עסס גסיי3י 67פילו 7וק5 סע6ת וסגגמו כלמ איכו 3עי ל6 7כ"י bSb ויורודשלס
 סוסיף ו6ס q'D1e5 כיי נו ט*סח DS7" עסס סייני ט6כ לעעועי ממלין bSb לגו ו6ץלוזענ,
 נמהס, עמורט סו3ל סי0 6ט סע6ת וסגגש נזזז  ט'ווהוו 37ל s)s עסיינ ל5 נעי ולכ"עגולע.
 ,.  לזע'צ סיוכ 13 ולהן 0ור6י4 טל 7כל גי0 טייך ול6 סו6 לנ ניס קכי דל נמורי4 סעעורט 737כי

 י"ס ריט6 ד0ך וי6י מעול, ' סתורס ען מפלין yh ס6וער 3%ד"ם גד"ם סותר סניפ טלעסותטנס
 עועפת סעס לענין b'o  רימ ל6ו  רשיליי  -ftb bD'D7 ענ7'א, ניים טים ססועל לעכיןסי6

 סעפוכפ נ37ל  י4עא1 עסייכ  7לאע לסכ6נאל פפ" עעעליס קפ"י ,עפנס כלסס יל6 )ואטנמפלין*
 נסיעס" סרץ פינכי לעימי ,פקוגי6 נפירומ 6לס רלרימ סעקר,(. 3פילוט %1סולק3מורה4

 )עחפ ליכ"ע עתס 7כאי ,וככ"יי כל'ע סח( עתתכח (a~D סלת3יש פפק ו5ס טס.לקכסללין
 וכשע, כ" לנני כליפ לן י,וקייע6 כמג )צ %וס עעין b"9S טיכ6יס ונקמל לעאט(, 3טסנכאע
 וכשט לחפ כו'ישי סלכס ורשט ר'" ככ"י, סלכס ור"י לאת עש )עירי3ץ 6עלי' 60  ירשופיול6
 3על לסרכ ר6ימי וס ונפנין וכית. כשי לגכי ככ'" כ5ן יסללס נפטיעוס כ' וסי6ך י פיקוע6י
 ס סעניס נ'( מיי )עילונין סכתג לס'י , על דמקטס טסס( נ6גני  ושמ 6נן )נעהי %יסט6גת
 לחת על כ"י q'DID עס Yb כעמ6וי עליס חצטוי q'pln נל 6יקול bnb. נטנמ ממליןזוגומ

 טסמ3ין ינל נכלל ס6 לי, לעס וקכ5 זס 610 סוססמ תס- מפליןי lnbS" ייורוך 7קר6,תלטי6
 כלמ 6י6 סלטיות ס' לעסופ סולס זק"צ ל6י זוי סול5ס נתי סוי סי6ת וטגבסו כרמ זוונועל

 ל* עסוי qnp1D ינל DbDD1, כלמ סיינ 3ס3ת blb נתפלין ץ65 י6י 0ה6מו, ע%'*וספ6ת
 טיס6 ט5ריך 6יכשעי q'pin יכא לקוטיסו, עקוס 6ין סכין נטס פכמנכו ולעי4 עחס.לעט6.
 עו כא ט5יל ונלסת ע%6סח1. 3ש כגת 3סייי %פולס עיקלו ט6ז qb וללחע 3מולה4,פיקלו
bPb0צשת ט% סל )עעע נ6 גולע סוקיף ו6ס לסוקיף נו ויט כזשק הצפוכם , 3מורף( עיקלו 
 נמע סכיס יושי( סי' )נעכךאס  יעת סוומ נעל וסרנ תפלין. Wib 3זס לנו ס6ין פטי4עסיו3י
 6עעשי לפסולומ לסוומיףי וכמכוץ 5י5ם על 5ית 03עיל סעאו( י5עת )מא ספסק סלעניס6יעמ
 נפסט ספ6ל גע55 סתועפמ סתך 16 וכט0תיל סכלי 5ת פקל טכססוסיף יטתי0ן Dnbטסתך
 ויסגי 5י5ימ וס5יכ* נפכסיכין סמס 6רפריך Yb סאס, פסעס סכ6פתס טעסייתו ספמויען
 S~ND יקודס ופועוו נלוע יל6ו 5עמ על %5ת 3סייל %5מ ס6יכי לעפרך b)'bo ופועד,גרוע
 )עגסחם י6על כל'ש 7מקק 3זס סכת3אס יפס עקול יס6 3וס, יעתס qlpi יל7תי ול6לע"7. ס" 6כDAbD) 1 סקטס וכן 1SPDb. - נסוהמסו ועכסיו י כטלוס סר6טהיס סיו ססנייסס5י5מ
 3זם ופלע 6ח6, עעט0 ליכ6 י3'ש קומץץ לכעולי ללע6 קתכוין לייקומי  יננר* עע6ית0

 ממות יניאלת מון כלועל נתמ" לפון טסו6 סויי ל6 עעטס ק*י גגחת 0טס6 57ער6יוכ5
 6יפ טסלענחס סס 0כאמ כע'ם סעפוי ען כקכ6 ז0 ו6ין עעטס ססונ טפיר נ'מ על ענרגמכ5י
 סעיל יללנ6 סוש( יהי סי' )6וא 9שז סרנ ני6ר וכגר עפכמיס. %חך וכחפ ר63 ינריתפרמ
 פכן כ' ססליי עס וסני6 קייעו, ותלווייסו 5י5יות עסגך סד סמך ל6 6פל סיינו כטרסלעועלס
 ומום' רם" עיעמ סוכיס 5י5ם( סלכ' עריכי )נני6צ %3עי עסליחו סרנ וכן רמאי ערנריעפעפ
 bbb 6קרו 5י5ת 7כלסו פסוספס Y'D נפקלו יל5 כטריס עס5עיומ 6' סתך ול5 י6ףול6ג"ר
 1SPD'b1 ענרע ינ0וקעתו % עטכסמ 7לר"פ qb וססת6 עי(ס. 6' סמך סל6 כ"ז 3"ס עלמעונל
 לתסכך סמ'ח %מ ל6 תו6"כ י כסליס 0ס כךיעו תלוויי0ו 6י וגס 3סוקפמוי ספ%ס מגלפ 6ינו זלרנ6 כען מא י סאטוגיסמ5יח

~Ob 
 3סעיל לס עפכמת 60 ספלין 6ל6 לע 6ין 67עלי ור"ש

  כ7כנbSb 6 פותי מנלי ל6 6ינסו ל0, עסכסת ילכ'ע ו6ף קרעימי 6גנכ6 ננכ6 וכילעועלת,
 מעעכים נןמאז טכמנ לעיוגי b)'b  מר%יען על 6עקס גוכע. 0עוקיף כל לעועלמ גיאוילט6ץ

חינ



טנ חרה
 פסיכ %מ 6י SS1S סצ1 עדת פ% bb % WSN א%ס ע1 %כס rsw ש' n"prאי,
 י(כענשם נינכי י,מתטכעמ קמלי ותל wbnwl. נרעיל לסחנו כ6ף סיס ולפיטם" סעשס.ען

 מי"א 6ער 1)6 לקמליי, עפי ייכנס סי6 נתסלין ר6 עשע נם% געסס n"pe bS וס ויללסכמנ
 6ין יתושי ווה6 כש6 ומיכסו הוכוך מוכין 3ע" כ'ע יליף 7ענ" יורוך 6טל סתוכס לעיחעקש
 טשנ( עעערס )מא עיכמנ י(כענ"ס טל סעעו וכירט עשו(, טסעיכ כהו )עי" ממלין hSbלי

 סעיומ ען DDb3 ב7פמס סלעיוס וינכיס טנע"פי מוכת ורחם סםעועס עפי קומו סלע7וינליס
 וסמקטמ סנזכח2 וסם וטיכס טסטעס עם DS~ למוכת a))p סעט6וס וינכש ' ניחס שכפםט0מוכ0

 עמן 6סמ על וסעונל סנדול, ל'י עפי לסעופ מרצ יגכיס טלמס עקלו %סד %י כלוסעגסצמי
 סעפפע SD1 וסענסגומי ורעיות פפקנח2 6לו יוכוך 6טכ ברוכס סי על 6ועל סו6 סכי נל"מ,עונב
 לך הייו 6טל סינכ עכל 0עיח2, ען נ6סמ סדין ען 6ח2ו סלתנו 37כיס 6ל1 לן' יפעלו6טל

 עכל עיגל סו6 ונף ממוכס סי על יקכ6  יעמו ענו6ל פכ'י* 6ים, עסי 6יטצפק3)ו

~SS1
 ענש7 לקגלס מליטם טע%ויס ספלע%ס כל נ6 ולטרחה עיטכ6לי 6' כל לטיינ

 פרכה 6סמ עטם על לסוכומ טנ6 תף סמוכת סי 7על עקר6 7נילף לפועל ענען bS סו ע"שסנדולי
 עשכ , סויפום נסעפס שע'ע לסמנ פ6עכס 7עמני' נשמעי ועדסזיכן ff~g' 6פ ט לסייס)מפלין(
 67תינן וסממת סקנלס. עפי ססלכס ליחס נ06 סכך לש ככאי תר סתורה סי sw עקך6טיט
 ע5ו0 וליעומ לייקיף וייהנו 6ין ש סקנל0י ע% יילכיי 0י6 שר"ממ כסער יזקוף טספיונלסכי
 מגוייס 6לנעי( 3ר4 טי%לפו D9Dh ע0% גס למטכסיכן qb1 סזקחני 6מ נו ולס"נ למדליןלסכת

 ליגאל )יי(ייט D~1a עייף ו6ס ל0והיף כר4 הפ עיתם ומיכוסו עסח2 פעיקכוטנמפלין
~DS91WS 6ין זס ועלגי ל73ס. מפלץ טמיכפס עססלכס )עיין 5יןמהע qS'nS סי6  כתפלין עמפליןי 5י5ת 

 6עפא מ5מ 6נל עמס., נסעהי4 עונכ עלקייעס וסנתנע לקיעס 6סל" ללטפה מלרך Dr~nDע%ר4
 כיי לי,תעעף סלית נשצמ סיין ע% עסויים סלינו עקלית %ה רק 6יני4 מדע נכל6 מונסטסי6
 נקלחת ל6 ככימותי כמייני נסעורות כק לזע'ב עימס סמוכיי סינס טל6 כמו יע מגתי גולעשום
  עעגר( נל0 )6 כמסולן מפעול עפם ננשל לק לזקחנ עיתם המלכס סיינס ל6 ככס להוין,כסייני

 בשם מעיקרו כינר סייג שוקקת סלל דיקך ליף  תו' סברס פי רעל דוקר* לכ'* לתנםכלי%*
 נובע עוקיף ו6ס לאסיף  נו ים  טחיך שאס, ס1 פור נטתו טסוסימו וכ"א ודהי ידיתיופיחסו
 יתיך כלוסל ס7נכ ען מסוכ % ען ליחס b5'b נספנא סרבלי כתג טסותיי 6לו מגטים)וסני
be~"7נל. מס 6ין סכי גלוע 0יי4 ו6ס נמומפמו קומו ימסול סל6 עעצ יסוכ ול6 סיכל טס 

 דישם פילוטה ילד" יוכון  7עעלס לך, ימעלו 6טל סעספע ועל 7קר6 עקימ" כן בסס י66וליפמי
 שלכעסי על למוסיף טלין וכמ"כ 6לנעס. b1p7 00 7טוספומ וסיש עס'א, סעיקכו י3כעל

  עיוסימ כוונך על סבוכי( סיוכ ססול6מו עטסע, כקלט סו6 י(עיקל DSP1D1 עמאתופפסוהפי(
 סקלו וכיש כש6 ורכס יסג( תטפסו על טלפון 3תטמע, ינכיו יכנככ כעו נלפתי hS31 תוססתכל6
 SDD'1 6ל6 16% ול6 6לו מנ6יס 6לנע0 3ר4 טי5טרפו עלוס לע5ו6 כשי ט6תל סז0 מכלל6פל
 נעbS 65 סלפון סוס כלועל מפלין 6ל6 לט 6ין ט6עכו סס ול"6 ל"6 סר טכנאי נסטרת)עו"
 6כ3עי4 03 פי5טרפו אסלות "%ומ גס לע5ו6 עלייסו מלעויין וטל" קטקיל ספיכ נמסלין(6%
 לפמ13 מא 0קנל0 עפי טסלכ0 לטכע3שס 5כל b9PW. כק ייליף כללק מוך לככוב טירללו 5לומנ6יס
 6כנעט י(כענשס סזכיל ל6 זו ולסנרי לסייגו 6סכמ עמס ליצסיף בידעו 6ין טיחי סויפומינסעם
 נ כת לק סנלפון תן 1ל6 סמוססמ ען bS עסיכוטוי ול6 מעיקכו ל6 וכ"י, וכ"י כ"י פ6עכמנסוס
 עפי מלכי( וסיט סיינ סשז D'DWD 11SDD3 %טמפ לשסי4 מהי( כי75 מפלין עמיתי סטסטם
 ויוסיף ו6ס לסוסיף נו וים מלעסם 9Dbp7n סכמי סס נכעע עסכ"ת סרג ינכי גזם התנכולסקנלס.
 ועט'ס למכסיו פחי סמופפמ עעגו ונגיעל ק"עמ, טמוספתו כא לק סו6  דפסולו עסעעגורע,
 ר(תוספמ עעט נכייל י6ף לעוטלמ נסגיל 6נל גשמי על עוגל סמוקסת מעט כיעל טל6רז

1~heהנפתל סיני ומא סעיפי( קוים סנכעת מפסיל 06 כתו , ועומס נולע ג"כ סוי נכסע י $פסולן 
 כ6ן 6ין טסלי לא על עונכ 5ין )עיח וגס ועועי גכוע ho ra י(תוססמ כשיסיק qbנססתו
 ען פפיקמ 7נכ על 67על יטוי' יל' %לת, 7ע0 טס טיט ויע י %י5יוס כפסלו מכש כללעמס
 Dp(' מסלין 6ל6 לנו 6ין 7כשי 6לינ* 6%עכי' לעסי נסי7וסיו, סכשן ההל נססגס. סכ36"ומסנים י'" יפת ומא נמסלין לק עימרו סייג זקשע וקין ,  76כאע לגעכי PSD וכף D~w ומאכפוסתהס

 ליין נין ליס ים ד3ו קכ6 ממלין bbb לנו פקין פ6סר וגף יםל6 דכי sw b~p* כ" 7כסלעטי
 bs קכ6י יכסו זכי נ0וס%מ והעכו ליב 7רסען לעלי נפעכיך msn שלי להנע ונע כשןלדץ
 מכוללין 7יניס %מן נגל למן למעוע סי6 טטנוס 6ל6 כלן על חייב פיסך עעכ6 נזקן לסועווךס
מפקס י יגייו 6מכ סעפסע ועל יבוך 6טל סתוכס פי על כתיב S~w ffgt 6גל פנסצכס, %הסל



 תרב-ם48
 על DDIW "'ptS bSb 0כמונ חש3 םל6 לותר ונו' נאון יעפס 6סי ואש תו' מקור 1ל6תעפס
 וטין יין 3' מ"ח )ח%ייין נתופ' כווכו סקס חמק ופין עכ"י. ל"" כיירימ ויורוך מורס67יכ*
 עורי נעל לסלנ וראימי סיים. ל6 יסלע יכי עקל6 לעיל 7ירפינן פרסות סגך כל יסו7י דרנילנו(
 נעלי לנוסינו עפי י% ול6 כמכס עועס מלעיז 6יזס 6לו, סמוק'  יניי על טכמנ נר"0 מס*גן

 זנני זין סלנ לפס ולילו חיים. יל6 6י% עי ני(יי' נקר* יכמיני תנע וכין 7ס 7עלסמום'
 ני(מגת 0ף6 ויעם נסי'0ל"ן

 0ל6ג'י
 ברפ"י ולסמל נע5עס* סתום' געלי 7נרי טסם ע71ס סיס

 וקין י לנעלי חדר"ג מליג ככ"י סמוח' נסיטמ גוס ג"כ Srb כעס6וי, עלי' עפוי דסמוקממ7קונל'
 מלגל, עד לו פעתמיגין עכסן ישמעו. העם וכל )ינ( לעעלס: ססזכרתי SD'1 לקומימועקום

 י'נ )ר6ס כמיג כעי יכעסימ ומע"ג כר"ע( מ"ע 7'  יקכסירין עעסגימן )רמ"י נרגל מומוועעימין
 6פל ס-ע בנן וכן ימתפו. וסנם6ריס כ'( ל'ס )כסתר זותעין נעליס וכן יסעעו, יסלא וכלי'נ(
 נזקן 77וק6 סרגלי עי כסס סעעתיכיס גסו פוערים ול6 יסעעוי ימר6ל וכל כא( כא מ5*רכי

 כל סגרגל סעתנס גו קוער סייך לכן ממס, כימנן ס3ירוסלס מגדול 3נ"bSb 7 נסרג סייטעעל6
 עד ניגס יעמסו 06 טסני עם , סנעילס גנאי טומן פסורגיס נ6ינך 6נל י לירוסלים עוליםיפר6ל
 היי ללעם מס ססינ 7ר"י והע"נ טס. עומתין D1b9S עקובכם בסגך יטפו יפטרל כל 6טוסרגל,
 ישלול בנ"י ר(תס מכיסו לרגל סעוליס יסרבל כל 67עו לא' ל" חס לס כמיג, יסעעו ירפו,כתיג
 נלוז עסעיעיס ססעימוסו 67סל יסעעוי כתינ וממיל יר6וי 7לכמוג שומו סעעיסין סעת36י(0י6

 3מל רס6 למרימי לפו  טלואים למלוה %ין 6ין ועיסו , עעיש זקן מסיס על כסרג שכילוסליס
 תענין 6יך כ"י טענת ועל ל7ו7( )עסכיל 3כ7יי 7יכ6 דבי סלומי עטלחיגן ול6 סרס, ימנילסו
 כס סעס כל  סייעו סו6 עעל6 זקן סל עכסו יכל כיון למסיבו. נ"ע חם 7ל6 מל יינוי*מ

 עליו סולקים ססרכיס כיון טנכ"7 עופלה מסו* qh על" סמילק סכל סק7וטס נמורמיכוסקנלם
 bK~D כא בלי תועלה 6יס לכן עחלוקמי לסרנומ ול6 לדכריסס ולסודומ עיגליו לחזור לוים

 מידופו כעו גרטיס ותורס וין כעומס קנלס כיבו וים יסר6ל עמכעי כ*ח7 מכס וסוט נקכס7ריןקעוך
 סמך לעטומ ויורם טנירופלס סנדול נ"י עמ"י יעלס 70יכיס ען פנקסי ללנים יויע ו6ססס

 נתוכח S17A יאפים זס סל6 יפערו כי , סקגל0 *עמת על סועעיו כל נלג ספק כולה נוסרירהאי.
 גזיריו סים נ37ר ספעורומ ען כימת עליסס pSln ו0א טנירוסליס, סג7ול עגאי כ6ס7וסוף
 , פגעשמ עמולם סבייינו סק3לnD1wh3 0 ל0סתסק עקוס סיט גלול עופם סו6  וט וככומסכלם

 עשות נכל ועפתמקיס סולכיס וימיו נכולו' זס תפק ימלמנ 63סמי DnD PDD למעון סנמממוכיון
 עקנ4 גמי ס*עמ 6ם D15WDD, 6"ת נכל ועסומקמ מלו" סעס מי  רשם ומיניי סמולם,עעטת
 וטיס 6ים וכל , 75ס עגני וחמי 6חי כל גיי עקולם סתולס כתוני כווכם 16 י מנע"מיאולם
 על סעס נלנ חפק סיולי7 סעעל6י שזקן טליי סעכסל0 לגודל סכ0 מנלתוי כסי סעקל6ומימלס
nwbסחיט ניול עוגם לו סוקלנ לכן ן נעויןנ יעיי וקולך נעוס"ז סייכו ג*עמ פ0י6 סקגלס 
 געל *מל עיד *וסו סוועמיס ייכו 5מ עלענומ 6כו כזסרין טככולס qh ב"7. עימום מייני3כל
 י גינו 6מ ועעכין עליו עחעירין בוט ע"ע נמכקן סנונימומ גקלון סעימסו qb סעען6 ע"עכינס
 , סלסל 3ו* עי עלסעימו עעמיכיס סס וגס לילוסליס שוסו סולמין מנעילו 3ל'7 מיגו סכגעל6ף

 ס7נליס נכל ועסשקיס מלויים לסיות סעס 3לPDD 3 מטיל 610 נערס, עיי( עליו ז0ועוגם
 על ירסס לנע וכל , דפייו ישתין ול6 עס זען עכגד לו תלויים מייו סו6 נס גסס, מלויפסייסס
 סעמוייןו נ"י עימום עחויי3י ככל ימוד0י נעיממו *ח"כ 06 דיכו בענוי נחייו סכעגם אסליעיתתו.
  געמגי' ומני bnb PPD' מסקל Ob1 - מסתלס. עס על נעורס כפרט דיכו עכוי עס עיממומיייס

 עער6  ויו ע"מ 6יכ* 60 , סדין ענוי עטעס נערס ול* גמנמ ל6 ינין *ין א"נ()חנסדלין
 , שמעגך 6על לכס יטיס 5ח7 7עפפט *יכו זס ונעקם, כמנס ליוכו עותרין ויסים ייכו 6מפעענין
  גבן גס ניגסו. סמר*ס נכי 1bS זועעין 7לוכ כיון ל"ג( )כמוכומ כ67על" בכולן. מסוסעספט
 ינין וטין סיין עגוי עטוס נסס ים 3"7 עימומ 7נכולסו כיון נעי 0כ6 סמר*ס, לע ול"גלובוס
- לכולן. טוס 6"7 7עספט 7יכ6 סכי עת?6 מקן כן , ופנת נע"סשומן  ס6לס סדנריס עמיי 
 נג"7 דעיממן כיון וכרועם סיוע וגן נתסיס 36ל סרגל, עי עעסיגין עער6 כזקן רק לרוע7גס

 יטיס ענם6ל יומל סלאמס ברגל 6ין סכירה כיון סלגל עי 3סעמכ0 מהצלם טס טפיןפנעירס
 יכפן י 3"ל עימומ מייני לם6ל וק"ת מנין סלסונומ ס73ל למנין כרוויט ונזם עיד. שומןעעימין
 נילוםלס פעיממו עער* 7טקן *1DWD, יסלסל וכל כתינ קושע ונין ובעקימ יסעעוי סעס וכלכתיב
 עס פסס ככויע סקנוןי סס טסות מעסי וכל נו 6על יסלסל כל קנון וזען עקוס פסוסנרנל
 כן ונעכין, נעקום Iwr3 ומשירוף וכמכרס ססתוף *וסכי כל על טסגחמו )גחיכ'ק( עס עעלמש6
 16 וסג0גס 7מ 15 כיעומ ע"י זעם ז0 ענין תסס פיס פלעיס קנט על יונתי )נקעכן( עסטס

ם%



מר יזדכרים

 *גל סק3וןי מס טסות עם נטם קר*0 לכן 3ירוסלס, יחד קנו5יס יטרלל כל טנרגל ענין,ט6ל
1bDSועיר עיר גמל עכרי(ין ג"ד סלופי ס0ו%תו ופתר סנעירס' כנ"ך ס%ימחן ג"ד מימומ חייגי 
 6ני0ס על 3יחפ מכועס טס ססוSb1D' 6, רק יסלעו, סעס וכל 003 %6ר bS %יממס'עבין
 3עירותס נתוסנותי0ס יסלסל ולכל ז0, נסס יתופר סנ6ו)נ0 סןעי כל גס כי מקנון טסופיכו
 לטת על וביומית ר"ע דעת לעיקר לותר וקרונ , ימצעו ימר,ל וכל 3סס 6על לכן סדנריימו7ע
 עוד נזק"% וים ס"ו% וגן נמסית גס זס ללסון 57יתי' ימצעו, על ל6 נזק"וני סכ%6ר סעסוכל
 ונעלס , %קועומ 3סנעס "ער %יחות חייני ו7603 וניסי6לן פרע ונערת 13 ס%6ר לטון,טגוי
  תותו ענעלין עוטo7pn 13 "גסי ותקלנ סנעייס' 3ל'ד מסוי 3"ד תוהמי 5037ל עקלגךיסלע

~'DD
 חי מלוח כי י עירו D)b' עקל3 תיחחו ניעול סטין %%ל6 נזקן o)nb %קלנך. גובס כמעל
 o)nh 60ו0%, תכלל סנמנער וניטי6ל' רק %קרנך, 5תר ל6 לכן תיתחו, ניעור וטסלירוטלס

 מס 6ער bS לעס גיבול ומריך Sb~D'W, סיע ונערת כ"ס( כ"3 מ65 )כי 06עכ b~b 3עיממגס
 קנוי ע"י כס0זגומ 7סיינו ס3עירס, 33"ד ס6ינס %יתש D'b 53סמ 67יכ6 כיון ולו%כ%קרצך,
 ל6 לכן ס3ירוסלסי מגדול 33"7 ססק6ס ע"י מתועםוקמירס

~Wb 
 דחוק: 0ו5 וכקרצך, מס

 1nDT לסרמי3 נטלים אופיס ירנס 7ל6 610 זיך( )פיר לפטרו לו סוסים. לו ירבה לא)טז(
 לו, יל3ס bS וזס3 כאף וכן %ותר, 63וי3יו לסלמס ופרסיו רכנו כ7' 36ל פוחים נרונולי(סנ7ל
 oh 6נל חיילומיוי סכר סיטת כדי רק לסמעטר כדי גחול %ם ינקם מל6 .ירנסי 7ל6 סו6לעלונו
 גו ובין 0ן סלו וזס3 כחף 6ו5רות 03 וע55 ממינין מכנס כגון 0רנ0 עעון טסוניס ען לוסקע
 %3קועומ לו ונבת מרגום לסס)ניע מגג ס6מכנזי וס%תרגס נחג0ירין( סס נמי' )ר"ן ירנס ל6עמוס
:ab)ען חון עמל סתוג0 וסגך כ"6( דף עסנס7רין )רם"י עסת סוווגת 6ל6 נשים. לו ירבה ולא )יז 

 ו7עמ עסר. ספוגת וסמלגסיס 0נסיס גין סכחa"D ot)Snn 3 כסרע3"ס דל6 סר36"ד DDTSספלנםיס
 עטר ס)נתס נפיס כי 3לח3עם, b"s) י"6 )07"3 עסולס תיקלח כל35"7 לסגס7לין 3חייוחיו'סר"ן

 0רת3"ס ו3גוקמ %וטעם, חפר סר36"ס לפני ססי0 6תר טס rD ונשגיל טסים. ופלגסיסגס*
 זס וננול כתג סונ"ר קי' ס5%ומ נחפר טסלע3"ס לי3ריוי 5ון ו65%תי סר36"7י ג:7עמ סיסהלפכיו

 ונמגר לרצותינו התורה. טשנה את )יח( : וק7ומין נכתונס גסים עסר סעת0 טל יוקיףסל*
 משגס ו6ונקלם ומוסיף רם"" כאם תורות, קפלי מגי לוכלך טי0יס %סככי למס כחו כפללמון
 ס3יגומי ול6 לדגיך, וסגגתס זנן סגון ענין עסנ0 סרם3"ס וכ"כ ועגור, מגון למון יגםגס ממרפמסגן
 ד3ריסי וניטול פירום כעו עטגס  %לת סיורר לרכ"ו ור6ימי סתלך' לו סיכתו3 ו0ד3ור ססגון סו*עס
 נקר" 0תור0 6ת 53ל מס0 0ו"יל סגו יפייס חסילכן

 גקר5יס סח:עיס וחרולי ן חומס עסג0
 ולע"פ מתורסי פירום מורס תסנף כ6ן ונן י ט3כת3  למורס פירום סו6 ס3ע"פ מ0מולס tDS%מכס,
 כל 13 וקרי סיער %עעס סיכתנס חורס מייחס לזולך לכותנן, רסקי 5מס 6י סנע"פסד3ריס
 ריסי ופס סלוייס סכסניס תלסגי מטיס ו0כתי3ס כן, יעסט סו6 לנדו לו וכתג וזישו חייוייעי

 מזית מתורס הסר ועל סס%ון, 7%עמ כגסגגומ סללו סי7יעומ לו יתקלו 0ס קנל0, 6מםיסגס7ר6ות
 מירוסו %קנלין 5נו והין עכ"ד. חייוי יעי כל 3ו וקרה עתו ושימס 5וס סעסכ0 עתםס0מחנלס

 נלסון ויע סנע"פ. סתולס עקולי עפי יקע לו סיין פילוס גענוס לח7ס רם"יס "כו 6ין כי,ס
IJDtDלנטבע קר6 %תסלם( )רפ"6 וסלתינ"סטגימ. גוהק* מורט מטג0 פירס 0ך36"ע וכן סכח3, וטופח גוסח6 לסון מערוך פי' סנ5תקלע t~SDno 0מפל0 תמגר והין סכח3 )וסנס, ונוסמתס 
 לסון כי 0גוסח6, על ג"כ כוונתו brplb7, פרסם תולם )נסג0 מרגם סי3"ע %ס כי ויסכן%ס"מ.
 סגי תעל וגקחתס כעו %וכקינו, ד3ר מקרח לסון סגיסס 3פיגוי שתורגל טעמק ולסו,יכותמה
 , 36סריפט( )ק"סיע' %תם 6מר לכמר 0כת3 %גוף 37ריס ותקיר ס%עת'ק , מם7יס עמוקי ,ס6דעס
 מתורס יוכנס 6ת לו יכמו3 סוכלך פי' הלויים. הכהנים מלפני די3"ע: סרסה לסון ,:"כ 3ע%5ווז0ו

 תגזימי נלסכת סיוסניס סנ70ל6ומ לטסי סס וסס וני7יססי סלוייס ככ0גיס לפני טסות קמל%קומו
 ליסי6לן ותורמך ליעקב תספטיך יורו כר"ם לוי, %סנט חיו יסלסל ודייגי סול*ומ עולי לוגכי

 כספיי עליו ס5תרו , 0לוייס 0כ0ניס 6ל ו3ימ 13 ס"6 יצמר VDb סיקוס 5ל ' ועלית וקעמוכמוג
 ס56ל %סקפר יעמיק סלוייס סכ0גיס תלפכי רל3"ג ס" וכן ולויים. כמכיס 13 פיסיו נ"%7לוס

 ושגיטין 0"3( מולס תקפל לסיר סרת3"ס  טכמנ ונס DDbD~. ת7וק7ק סיומר טסו* סלוייס0כסניס
 שפולם תקר* וסוף 60, ליס תג6 5"ע 3כ"% עליו כמב וכמנס 0ג7ול. 3"7 סי על מעזרם עספר*וסו

 לפיות ")נגס ,כר, לטון 13 %5ר לכן לספר גריכם סקרי06 בו. וקרא עטו והיתה )יט(לפכינו:
 5ל סמולם 7נ?י נומן נס6יגו סירסר לגום6 לו ונס כי מתורס, רק 073 מעיקר סקפר I'bD ,עעו
 כי k-bant, 6ננר ל" רום. לבלתי )כ( ממוכס: על ס%וקנ נקנס, לסון "k~D'k לעל לכןלנוי
 rnlhanc5 לו *סול סניסל6ל מקטן וטפילו ל3, גנם כל ל מועגם כע"ס ס' מוענם סי*סנטוס

*3ל



 הה ה .דבף4464
 ,סברן, עם וילמ ויוגכיס כורעים יסרבל כל- כולל *מיו. כי ע37ר סכחינ סעסונממ סענוס תן6נל
 לגלמי יזכס וכן 1WD; ולסטים עליו ל6עיל כעסו 6מ7 כל ימסונ hib עמס, ים לגגו יפיססל6
 ע5ומ bSb סקו7סן 3עקר6 מוזכר סכור 0מולס' ע5ומ על זס ובין , SbnD1 יעין סיקוס עןקול
 נעיכיוז ינחו סל6 תאמיו רק -לנתו רום  לגלמי י(תורס שיומס טל6 סכווג0 0קים, מסל ול6עשיו נספרי ז"ל מנמנו ונס וזמו ורמעס. ז7ע גל לסם3ימ נגורס ד3ר לעסומ ט 3סס מינוייו0נ3י6
 ססרסעיס לני גנ0 6ל6 עביו וסיס ל* ס' שות יחס סק67 נמל 36ל עליסן, וימעולסימום
 לסעיס לסיוך ינוסו 6סר ס' נדרכי ל3ו ויגבס יילד ל6 750עס כרעם בשיניו מפלש ימיו101ייס
 וזס בו, ולסמג7ל לסתנ6ומ פסס ייסמ ול6 סקרם פסל יקם סל6 פל רענן נזימ וסרגממתם.
 ס' עק7םי יקמ סל6 ומוער קל ע6חיו לננו ירום ל6 ו6ס נסק7מי' סי)ועול חלילם כי ימכןל6

 )רכ"ו(: נו לסחג7ל-
 6וכלש סכסכיס ואין 60ט על וכקטרין גנו0 מלק מס סקרנן סעורי יאכלון. ונחלתו ה' אשי )ב(ידץ

 לאסיסי עולת סחינו D3tWk~ qb ע"ג סקלו כל 7נ*עמ י6כלון, סי 6סי ועלו*ומסי
 מרגועו 6מס כי יו"י( ט"ו סלם )פ' 06ס נקר* למימין יורר טעענו סעז3מ סע'.ג סיין נסוךוגס

 ססומט על סו6 סעתנומ כמינת מוג הוכח. ,וכחי סאת )נ( OD: ענו6ר מרגום וטעםקושן,
 06 קאו )מולין לך ימן ס3סעס 3על לו לוזיר יכול ויינו ימר*לי נספח כטסומט תונע סכתןותתכו
 וכמיג ל*כילס רפוי 67יגו כיון עקרי ז3ימס )דליו לטרסס סרט סז3מ זונחי עטת יערוונכזטרי
 לו 5ין סזגמ ינחי נקמלי עוד ופערו זנאם( דקרי סו6 שקילס לקי טסו5 עם DS1b1,חגחת
 גל כגון ז3ימס נטעם מיונק 3ר סיס לob 6 ונימס טעם נמר )כשלינן 3ל73 ונימס נסעם6ל6

 ססוממין 7נסעמ עכיס ילמיכן רניס למון זונחי קר* ועל6ער מטול( טנמנייל D7'p פלסוסכממטיי
 ייטנו כגל  7מלעו67, לעקקנ5 7לימ6 אע"ג טז(  ענכורות )שיט י(רע3"ס וכ"כ נעתנומ.מיינם
 טרמם 3נע65ת לממלי סך סססקו סטוס"ע על טען ס"3 יניד 03' )וסרג ס"6. 3ק"ספלמי
 לכדר53 ו6וקעוס ליס עגיד עתי ס(נמ זוכתי ע6מ ס6י 3מולין רימס י6עריי עע5י )נעמגוס,מטור
 אסרי ימתס *מיי כר"ם 7סמרי סך 631עס , יסמרי לסך לס צעוקי וסל"ל סט3מי עס סכסןהיין
 לטעעיס 7רט לכן סמיטס, סעס ל6 ל*כילס ר*ויס ם*ינס 7סמיטס *זל לטעעיס ומיסו 'ר"מ

 חזען 607 כחפריי נז0 ספוהקיס על טעגס נז0 *ין וליעמי ע"מ לטרפם. פרט סזנמ7זונמי
 טכמגיירי קיים כסגסמט לעעוטי סחיטס נפתח b~b לו ם6ין סזנמ, זו3מי ע5מ 7יליף ימפרי67י7ך
 דקתי לין לעי( מזנח זונמי )נ*מ 5סך מלעו67 עטוי ל6 וע"ע קל"ך( )מולין נעמנימן לסמכן
 כלסו 31DDS 6זל כרוכלם לקו 7מלעוי6 ע"כ 6ל6 גר, ולעעוטי סחיט0 נסעמ 6ל5 לו 67יןלסך

- 7סמלי ילסומומ לחיכך וס"ה ח67' ילפומ6 רק נקט ול* סזנמ, 7זונמי עלים" יקחוילמומומ  
 פעולת על מסו* זו3מי עעלמ *ינו לרעמי מרפסי לעעי סזנמ זוגסי ע"מ מספרי 67ערוס6

 יכרך סו6 וכן 6כילסן מעיים כלוער סירו  ימרנותו ט'( )ם"6 לעס סיום זנח כלטוןל*כילס, מעועי על bs ל0וכומ סזנמ וצער סס, "ו סור זונחי לעייר ע5י שוי עיומל סזנמיעלס סטרפסי 6מ דעעעט סו6 סזנח עעלם 5לCD'nD 6, טעם ל6, רבוים סייגם 7ממיטס ותטעםססמיט0
 3ס"6י סז3ח כצן מצער ונפרט ספקם( *מ מזנם טס ו' ע"ז רקס )עע"ם עזוג5 מרגועוסז3מ
- לטרפס D~D ממסרי 5ער וממיר 6כילס, למעו7מ סעיומ7 7נרוטעמו  דעעעט ג6על 06 וגס 
 י סמיטס סעס ל5 ר5ויס ס6יכס ןסמיטס כיון סם3רס ע5ד סבינו לי כרקס זונמי עעלתטרסס
 יורם סחיטס זנימסי ללסון ממיטם למון נין ים 7סניל ליס, 7יליף סו6 עשו 7קל6bl~'S" 6ל6
 ל6כילסי 70יוט ~ורך ob סקר3נומי כענין ננוס לגורך ob מכלימת ענמיגת ססמיטס עלנמרט
 סחיטס, למון 3קר5 עוזכר סיס 05 לסי"ז זנחי( רם מיון על ססמט bS כ"ס ל"ד מס6 נכי)עע"ם
 דמעולת י  3עתנוה חייג טרפת וכונ5*ת כסמטה סמיטס, סעס ר6ו" ס6ינס סמיטס 7לע'ץ לותר סקוססיס

 7ם6ינס לת"ד gb סתכלימ, 3נמיגת סמי* זנימסי לסוג קר* ס0זכיר עכסיו 3סי נעמססטמיטס
 , סםמיטס נתכ~מ סעמגות מיונ קר6 רחלי כיון נעחגומי לחיוני לן בסני ל6 טמיטס, טעסר*וי'

 עמגומ עס 3' קליו מולין עיי' )זמגומ. מיון 13 5ין (3ימסי וג'ינס נעדר ססמכלימ טיפס נגע65מפעיל*
 גוס כעו 0תופסט סס וסוט k1(trtJ כדיור על סג  ין תלת צאנך.  ין וראשית )ד( : ל5עימס
 על 30 טלקסים לפרם מבין 65גך; סל רגיזת רסמית ור"ל 55נך,  לוולמ כנתוך ולפיכך)סור(,
 לימן סיכול סגורך, תן *יגו וסוד חמל0' טגזז סחי* סל1נר לכסן ליחן קריך סיס פ6"כ הנגזז,סוער
 מ6ר מס סו6 ע"ס( )תעליס  גן על כנוטר ירו סל גזי סס o)nb לשוף; סגן; סוער ען qbלו
 ושנ"מ )רס"פ(. עעכס ס7ם5יס סגג(זו גרזי ס7ס דסייכי סנגזז, סטם על וס3 מפועל, סס15

 : קי58( מל"ג קי' )יו"ד עq1p1 ,5 גין 63וולע 3ין לפריס 06 וגדיעתך לתמלל, לרומס ~גזסקסית
 חמס וסלם סותר סו5 מסלי עעס כלוי ע37ל סמינו לוי, עסנט ססו5 ילכסן הלוי. יבא וכי)ו(

6"0



מח יחדביים

~b'bסעסרמ ס" וסכיהן bS סכל נסעם ושעריך. טאחד : סגל"6 נדגלי וע" )ר3'"(. תלוי SbOD' 
 נמעל ככיווץ יסליל כסכל מעליך 63סי כעו לים בלסי נ'( מס חוכיה )ספריי 706 נסערככנקין
1Dbנקלגטמ ועונייס גיסעל עקרינין לפנל סכ6יס סכסניס וסעכוון מס( )רם"י 6ממ נעיל כלועל 
 לפלס לטמיכו כוונת וקין - סלמס. סיסמי פקין D~Db סרגל עוקפי כגון מלגל תסתםסנ*ות
1phn6מר4 י6"כ י 6ח7 כמעל פעריך q)SD" על סונולס כיהל סו6 מעריך גס כני"מ, עשס 
 סריס, בסני לפלסו ים 6ח7 עלס כי זס, סו6 סעקכ6 לטון 3ייסו3 כ"ל לרנומינו olnb כימלגיס.
 כחים כחטי, סקסל כל %מד, ירעו ופלס ז6נ סגסרייס, וסמ6ח7ומ סמחנוומ  יח7' למוןס*'
 יויע כי כעו מעיל, מומני על יולס סעל' ימס שעיניינכם 5ח*עעען, 6יי%גיער, )נייד6ח7
 )שעל; ימי ת*סמיס עמ6סייס סע7ינס עיירומ כל כממוסני מעליך, 6ח7 וטעס י עעי מעלכל

 נו סיס מכלל, ען סעיוחד 7נר על 6סי עלס יורט וסנ' סט"יטענעוו"יאער(. 7על6ייניגוגג
 מעלך, וסו6 ס3עס סעיופ7 סעס, 6חי סכנ כמעט זולמו, עכל וינ7ילסו ייפ7סו 6סל עקמומיענין
 טנעיירומ סעוגחל סעריך, 6מי טעם לפי"ז סנסליס. סעונחל סוווריס סר על ן מכריס 6ס7על
 סול6ומ כממי כפול סעקל6 טעס וללנומינו טטל7עע( 7ער )סויסט סעיינס ר6ס ירוסליסוסול
 רטן )ק"ן עילזת מנכל סעונסלמ געיל יחד סס6קפס עם ימל6ל כל עמ3למ 0לוי סי663לס,

 פמ"יאן כסגי 6מי עעלמ וסנדלו נקו7ומ גסם 6ח7 וולס ניבול סויפסט76ט( יעל *ין5על6יינטען
 על ממכריו לבד )ח( 7Db: מעור ל6 3קר6 רוושס לי4מכס מעקרך נסננמ 0יטנמנובר
 לס" וסוקיף נסגתדי klnb1 נסנתי 6גי לוס זס ס6נומ מכרו עם וכמלעוס מקפלי לסוןהאנות.

 דעוכים סכמג יוסל עיוסנ נמרגותו Sh'nD 3ן יוכמן ולמון י Sb1DD1 717, ליעי ס6נוו2 סיכרועס
לסון

~tDSb 
 עעכליו לסון בעכס וסוע6לז יוי עי עט0 שיעות סיס עס מלראי 6נסמכוןי ו'5ימתל

 כ68(, )3סכ יתכר bS עריסס ענרם ו070 עענין ססו6 וילעס סונשננרותי מלוק על ליימ3וקסם

 וס* כלל יעכר ל6 ליעם 6י יעכל bS עבי ל"ו( )כנערכין ססחגות, לסון רק ,יכילס ענינוסטין
 עלמ ככס ימצ"ס. יסכסי hS יעכב ל6 ע6י bih 7עזנכי, עכלל ללויים מסיס עולס ג6ולממ7כמיג
 כעדאל וסלוייסי יגיגיס 6נומ גתי על ר(עסערומ סעסמנוו2 סמתגומ, לסון 610 ג6ןעעכריו
 על עעכריו pSn ל73 שונר. כשלו לנשיפה גס עסלמ 7קר6 7לים6 מלק ועלס כיי7(י)נךי4"6
 כמי על חלילם מעיד י4פוזליס לעסערי עעפער סעסמכיס סקרנגומ 1pSn לנד יר05ס36ומ.
 )*וימעל מרגועו ra'DS ויסי' סרגל, עחעמ סל6 וג7נומ וג7ריס טנמ הצורמי סמעי7ין ומסס36ומ,
 עכיי4ס עגרם 3נסל )עעשם פ*טערן(, 7ען ג6ך 5וננוועכקלוגג וייגער נייח טסיילכ"עע7על
 נרוךי עכירך ימי "נ(' )ס"3 עכרו ע6מ מלטון סו6 עעכריו  ונלמ כי עוד ויסכן יעכל(.ל6
 למת סיגל על ל3 סיעם טעכווכסי , יניר סטכו6ס גן מנכור , כ"7( )ירוני' יסורס גל,'מ 6תשיר
 הכותק סו6 סרי עעסערמו מון עמיו כ"ז מכסן וכן )*נערקעגכען(, תליו סעמויינ 16 סקורךלו

 ניס 6נםי יכירוסו עסעלחו זען ו3ר4גיע עזנח, קימי עמגמ לענין ימסנ וכנכרי סענ,דםונענו7מ
 טעגי4 וקין עעכליון כ6ן נקרא וזס כסוגם, נתמגומ מלקו לו ולמס לענוים עתירה ימנלוסו6ני

 כי סור*סס, נ~7י וגס סול6מסי 3עיקכ עסוממיס סעס כי נכרי וזס עעכר לזפ סרסכ(עחלוף
 לא( : עכרם לולס כן וכן ועסילסי סגילס לסון סו6 כעג( )ס"6 נידי שלסיס דומונכר

 י"ס )ק7וסיס ס6ונומ 5ל ממכו 67ל וקכ6 עלעו 6ונ לעכספומ 5זסרס וס ונקרש לרפ"יאוב.  סטואי
(b"S6גפ" רס8י כע"ס כסבול. סעמי7 7נר לו לסגיך נסס וסוכל ס3* נ6ונ לכס*ל אסרס סי 
 13 ימל 6"כ לכסיל 5וסלס uDn 5ל 67י שליו סקסו סס p1%' 6עגס ק'". 7קגסוריןלעתגי'

 6זסלס סי6 לילן 7קכb~'b 6 ממוכל פי' לכן ונכלמי, ממכס 6טל ומכפם ו'( כ' )סס 7כמינכרס
tlbD)S3 טססמ7ל ק7וסיס 3פ' סס כמניס למ"מ נסיי שסלן קרנן 3על לסרג ושלימיD"S יעם 
 7ל6 קל6 כי כלל, סעלומ פירום יפנלוסו bSD לפי סמום' כ7עת לפלס לם"י ללס ל* ומלרם"י

 סנם*ל על *וכ סומל נפלס וסיבך סעכסף סו6 מנר דחונר נעבינו נונכסף ע7נר כולו נךיע"
 וסכס*ל עעגו, סנס6ל ס7נר על ס6ונ  6מ ססויל ססו6 ס6ו3 נעל סו6 ססו6ל ון6י 5ל5נססי
bbb~p1 שינו עס6ו3 ססו6ל כי *31 מאל bSb 6זסלס סו6 6ונ 7סו*ל פירש"י ולוס סונכסףי 

 ים" 6"כ עליו נמוק' ססקפו ונס עמס, Slbni InSbD 6ליסס k-)1DS ל6ו סי6 ממכס 1ל6לעכסף
 לפוכס 16 ג6ער מפגו 6ל לסון כי ע7נל, 3תס קי6 כמרס 5חו מנכל לפי קוסים, שיגו כלתנו

 SbJ וממס סעכסףי וסיט עיכס לם6ול לפוגם 16 סכם6ל, וסו* לו סתקוסק עס עסכלסבול
 blk~D עסס InibD סטו6ל על ג6ער סוס כפרם נסכרס לטלקס מנקמו Sb בחליו 6ערמפכו
 כע5עו, SD3 alb על bSh ג6תל ל6 וס מפגם DD1) 9Db 36ל י לו סים וסקפק סס5לסוננקם

 7נכרמ כ6ן, סגלים פ" על נסגסומיו סכ3 וכ'ג עכס. וניגס. לידע ס"ס 5סל סגנם סו6כי
 כמיכ שאסרס עס6"כ tSbn)c על ול6 ע5עו *וב על bp1' מ"ע 6חריסס, לזגוס קליסוקיף

bb



 יחדברים46
 נמעל נלסון יונ וכם"ל כתיר ולSbl~ ,316 6 צילן דקרי hlDS ספי' דייק ולרם"י לצוי, מפנו6ל

 סרסו נס כמג וכד3ריסס סנם6ל. על ול6 ססי*ל וסו6 ערו SD 316 דקתי לפי מסכנעמג"
 למעמיס לס6עין 3ל3 *מרסס לסגומ סכל כולל פגיי' למון עוד, ומוסיף נק7וסיסי מסבסי'

 סעוסס 316 לבעל 5ז0לס סי6 תפכו דל* וקרה לעסומסי וגס 3סס S1b~S מללויס%מוע3יס
 6מליסס, מוכי' נקר5י' oc1)Dn י 316 3%על ססו6ל על גס 6זסרס וסיף 3סקילס, וסוףעעסס
 6ית6 זיי"ן( )מרק ד3מ"כ , מתימן ס(כרס 7מ"כ ע3ריימ' למוכיח ים וכן 63וסלס רק היגווסעו5ל
Sbוסנם5ל 3קקילס 6לו סרי נמיו סעד3ר וי7עוגי %סחיו סע37ר פיחוס זס *31 ס5ו3ומ *ל מסגו 
 יו"ד( סרק ק7וסיס פ' )מס 1("ל כמוק' כ7עמ מנוצל 3חפי6 וכגס 73נריו. ע"ס 53וסר3.0כס
 6ים *ועל ססו6 לפי כ*%ר, לננס 6חרי0סי לזנומ סידעוגיס ו6ל 0*ו3ומ 5ל מסגם 1Dbוסנפם
 ס6ונומ יל תפנו Sb מ"ל זויין 6זסלס סלענו עוגם וגוי ידעוני 15 6ונ נסס יסים כי 6סס16
 וצל ס*ו3וח 6ל מפגם *סר וסכפס ת"ל שכעגו ל6 כרס מתענו ו5(סלס עוגם סי7עוניסיו6ל

 נז7ונו טימ 5ונ ג%עסס ס%מעטק ~Sb qD)nt סי6 סמנו 5ל 167סלמ וננוקר מנס ע"כ. יסי7עוגיס
 )נקועומ 3סלס לרס"י ע55גו ונ16נמ ; כרם"י יל6 סמום, וכ7עמ סקילסי וכמרמס ו3ע7יסכלס

 סונ37ר 316 לנעל *ו0ר0 סכ' מסכו יצל 3קר6 סתולס על 3פירוסו 60' סתום'י כדעתספירס
 נחנס7רין סס כנ'עטחיו.

~up 
b'alpJ 316 ממנו ד5ל 3ל*ו פילם"י כשעלו 6חד 3ל*ו וי7עוגי 

 *ל 6זסלט 3" 6ית 315 3על כ' כרימות דרים ל)נסגס כסירוסו ופגי סייעוגיס. וצל ס5ו3ומ*ל
 גחולת ר3ומינו ליעם %מגגי סו6 רם"י סדעמ מכ"ל סעמנר" ר6ו וקלו וגוי. 60ונומ הלמפנו

כ0ניסן
 כסיס ועמס רעמו. גייסו3 כ"כ עממיליס סיו ל5 , )נקו)נומ 3ג' 13 חור 3עלעו S~r ומסוי

 לסין ונין מ3תור41 מויל לטון 3ין סביל טים מחליטו סנס רם"י' לדעמ סעסייעיס 37רי עלל3
 ס6ו3 3על סו6 וסמויל עליוי ל3ו6 אעמיד 7נר לדעמ ס%נקם סיים סו6 7גסהל 37עמגיחןיגמ*ל
 ספוכוי )נ3ו*ל לדומינו 373רי כי (ים למס ינגין יךעמי ול6 13. וסוקל סעכספומ עעס0מעומס
 סעעלס ס5ונ, 5מ 3עעלס *ערו 7נריס ג' מס( ונרט"י כ"ס ס"5 לילקוט )עו53 3תכמו5%כ57יתי
 רו*יס opb סס סעו)נ7יס , רויכו ושיכו קולו 5ת טועע וסטו6לו , 1SIp 6מ סולע ושיגו רוצפוצומו
 כ"ss) 5 סוכל *יכו סעכספות 0עוסס 315 ססנעל נוס ענו6ל ע"כ. קולו, 5ת סועעיי 51יכסשותו
 יו3 סס3על ונס30ליס וכדועס סגלנלת 6ל סילמו עורך 3ע5עו סוי עמי7וסיו ל7עח מרולססיים
 קול גס סועת. ע5עו יונ ס3על מצין %ס , סמסונS7p 0 סועע לנדו וססויל 3כמסותו,מעלס

 ויובר סו6 וסע5ס מפיו, סתסמ ס%מ 11ן מנעלס, )נסרכר כ"5 יונ עס3על יולי יענוסססונס
 סידעגו והחרי לסר6"ס(י ונחיגוך ' עעכו"סי רפ"ו ונר36"ך 7תגס7רין 3)נתגי' סס )ערס"יעמליו
 וידעוני 316 טויל ע"כ 5"כ ל0עלומ, כספוחו ניעמס %מעתק סוbu) 6 מו"ל שיגו 315ס30על
 סויל  לסון  נין כלל סנדל  ויין י עמיוומ יונרי  ל0תו7ע וברולס 50ים כ"5 , 5ונ ס3על "יגו7קל5
 סעלסס וסר5יי' כפועלי סור5מו סמורם 3וס נפעל לסון גס כי יימגייי גם6ל לסון וניןדקרה
 נסקל פעעיס סני נשער וכ"ח( ו' )כי 03"5 , סוקל רק והינו גס"ל לסון 3כ"ק נע)6 ל73מעמיס
 סתיעס מן 5ין לכן מפועל, על יורו וכולס 5לס סלם ?P גמ5ל למון כ"ק 3כל ם*ין וכיוןרסוס. לי טיחן וסירס"י פעלך תן גם6לתי ו'( )י"ג ונגחפ" עעגוי סקל למות ופילם"י 717 עעגוגס"ל
 סנה ל7עמ ננקם וטס 7Db. נסגיסס מהכוון כי גם5ל, נסס כקלי עוקל 5מ קליו לגזומינו06
 זסטגוי

 3כל יולש ס0נסעל qb כי גס5ל, 3סס 7קר5 סו"ל למגות לנותינו ל"ו סנכווגיי געל"
 olb 5ין סלו3 סעל כיון ונ"ע סנועסי 7נליDb'1 ועציי מעל סו5 טנ*עת גטנע, כעו פועל רק ם*יגו נפעל )נ55גו )נ")נ ספעולס, קנלמ על%קוס

 ונולי"
 שעכרימ 7נר %נלי ל3טל0 ונפיו סנועס

 ס0וDS 5' י נמנע נפעל נלסון כתיג לכן חגרו, תניעת מכח ליכנע 3"י סחיינוסו כגון ,"ותו
 )נסעעוסו סיס 57"כ , פועל נלסון 717 עעגי ט5ל יסוגתן %6ר ל* ולס (1. ס3ועס 1tSD לקבלנפעל

 לכן , 717 על סקל סגדת עג7יל סיס ונ(ס (ron 3ית ללכת 717 ניקם לנ7 לני ועת"ותסעילוגו
 וכנר קנס כ5ן ססיתר4 לסולומ נפעלי נלסון 717, מעגו נם*ל לדינר ולסוגו פיו  יסוגמןמעל

 6ער לי נח)ני' וכן סעספחס. לכל שיעים ז3ח כי וכצהרו ללכמי רסומ ליטול 717 5מסעכליח
 37ל עקנמ כ"6 לילוסליס לעלוס סעלך ינן רמוס נטל לגד לנ ונמקות ל6 כי סגולך, עןס"למי
 0ימר4 סס6למו ולזויות סעפוני, לטו3י' עקום לסיות ס' עטלחי עגות ספגו נילוסליס סנעט0לע
 ס"ס )גזיר סונמגס נלסון וכן נכפעל. גס6למי לשונר פיו אסכיל לכן לכך שמכריחו 37ל סנמע"י
  למתירו מכיל  DS nibDD~ פ"ע י גדרו לממיר עסחכס עויל 0וה עסגויר DDb"' י לחכם גסיוע"ג(

 סקייכ (IS'b סעק"עו וכל 3פס 3נס כצילו 0גו7ר כל כשערס לכךי סעכריחו "חל דבל ע"יסו"
 סקנס 3ע5עו וגוסי לחכס. גוויל גפעל סלמון סויי6וסו לכן י גירו *מ  לספיר כמעל k~tb1עליו,
 סוקל לסון לסגומ לר3וסיגועסגיעס

 סור6ומיסס (oSt 3יגיסס סנדל סגין qb גמעל ללסון דקר"
 כ"י* "וב נטפלת קל* *(סל 7ל6 עטעע סיס 7קל* סוקל נלסון ע"ע 0סי פועל לסוןוסקיסט



מו ההדכרים

 כם7נל qh לסורות גפ6ל 3סס ססו5ל 8ת רכומיגו 1b1p 3כווגיש לכן לDDDI ,73(1 עילונוגסו*ל
 ~Slh, נעכין טסיס ג:עו עכלימו*מל

~7Db 
 נפג70לין סס )עתל'ט )נעכו. 51hDS1 ס*ו3 יחל ל7לום

 סתנ5י סג0 כתנחי(. ל7עתי סגר*ס ו6ת ח7סיטי נתופ' עליו וונ"ט 7עמכי', SbD1 לסון עלסתעס
 על ל6 עליו, לנו5 סעתי7 ליעת וענקס ס7ורס ס*ים על כפטטיס סו6 7קר5 316 סו6ל7לסון
 נין וי7עונ' 316 טו5ל סתורס ססליב0 עע0 בס סתוס'. וכפירוס רנומיגו כיעמ סעכטף, ס8ונ3על
 )ט0ו5 כעתיס 6ל 7ורם ו3ין 5ח7( עקוס se לח3רס ועקר3יס גחסיס סעקסיל )טסו6 מנלמונל
 5וסרס כ"6 עית0 חיו3 3סס 5ין 6לס ססני "t~bm) רומ עליו סמסרס כ7י סקנרות 33יתסלן
 תית0 )נונחוייני 5יגו ב"כ י סניסס נין 0נ6על וי7עוגי 5ונ טסו5ל סו6, עענינו סלמ7 י3ר ןל73
 ס5יגו 5ונ ~Sbln 7ילן 7קר6 מנת3רר ו5מרי ו7עעי'. ק"6 3על כ7עס יל6 לג7ס. 63זסלסכ"6

 )נע0 ק"6 נעל ור5ייח Sb1D3- ל5 ע37ר על)נו 316 ננעל תסגו ד5ל קל6 ע"כ קעסוועי,53זסלס

 Sb ספירס ר5ייחו, נחתר ע5עו עפירם"י סנס 3סס, לטע5ס חכקסו Sb 7קר6 3סיפ5טנמער
 57ל סרג"ו ספירס ו)נס עלעו. נמכספומ סעוסק וסיעו גסס. עסוקיס לסיומ נסס, c'bnDSס3קסו
 י כלוס 5ינו ז0 0עתירומ, ל7עמ Sb1DSI סעכספות, סעוסס 5ונ לנעל ,  6וסרומ סמי כללמפנו
 0ו6 על)וו 5ונ ונעל עליו, לוקין ו5ין ג"ן עימת ל5זסרת סנימן ל5ו מסנו 57ל ליהו יסיס67"כ
 מעכו"ס b'"D כנרוננ"ם ס5ו3 מסונמ כפי עעסס כסעוסס לוקס 53זסרס ססו5 וססויל יגעיתס
 , נ0ס לטיו*ס תנקסו Sbn כ"6 כגם6ל 5וסרמ לסו נסיק תפגו 67ל עלסון bST מחלסניעתו על" ~(SeD, ו6ת 3150 נעל 5מ י תפנו Sb7 3קר6 טסזכירו 7מ"כ ענריימ5 סכנ"ו ור5יימסי"7.

  וידעוכי 5ונ 3נעל סכחו3 סוסיר sir1 כ' פ' סנסי' עעין לר"6 סיר6יס ננל ע55תי לזסופעוכיס
 וסעוסס , cbnuS 003  סנקיר Sb וסייעוניס ס6ונומ Sb מפגו Sb 7כתינ נסן SbDIC'1 סעוטסעל

 י ר5סוגס נסמק:0 סקפר6 נכווגת מל סיס כך ע"כ. מ3קסו, ו6ל תפנו 6ל נכלל סגיי,םוסגם6ל
 עלונס וי7עוני 5ונ ג"כ סזכיל 7ילן 3קר6 כ6ן 37ספרי סל5יתי לסי עזס, לחזור עוכרמ).*ענס

 ימסונע דיג, %גייסו ו3מי 7קל5 פילוס6 )נגיי0ו נח7 וע"כ נ5זסלר(, נסס וססכם6לסנחקילס
 , לסתס 7קר5 סילוסי 510 סנקקילס על)נס וי7עמי 6וג b1DD3 סס ס"נ ל6סעעינן, 6סועעלע6
 7לחובי' ו7ע 7ילן. )נקר6 וסיינו ל6סונעי' 5תו "DWDn7 bnSD 7יג5 53זסרס, ססו* 3ססוסכם6ל
יקכס7לין

~up 
 3סגבחו 5ין ונוס )נסמיו, סונ7נל וסו5 יועמbD 13 0'1 חד , כיכסו 316 בווכי מלי

 7לים עתג" 5יירי כזס וונ*ונ חט6מ, 3סגגתו ויס כמנלי סונקטל וסו6 עעמס 3ו םים וח7קט*סי
 סונ7נל ע5ונ מ37ל 6ינו ע"כ י נ"ד עיתת 7עחויינ כ"ז( 3כ' קיוטיס פ' 7קוף 315 וכןכלימומי
 קר5 עמתעי עעסס 13 סים Db 3153"( ועלקומי נ"ד עיממ 13 5ין עעסס נו 537יןעפמיו,
 וניתס חיינ סזןוגו וכל 5ער0( וסתורס 7"ס 3חגס7רין )סס רסאי סכתנ וזס למנר. סונקטלוסייכו
 י מעס0 0עוט0 יונ 7סיינו י נ"י עימת חיו3 3ו סים 315 עין כל ל"ל קר3ן. עני6 עבגתועל
 כל יס"י כותת סנין רנימ( סלכ' )סיף 7עמ 3חוומ וסרנ נסגבמו. מט6מ מיונ סקם סו6סו6
 סחיי3ין כל כ57ערי' נכרמ רק 3)נית0 מלוי bS קרנן סYSD 5 מ)נס לכן 7עלע6, עימותמייני
 , קר3ן נסגגמן 6ין 3)נימס ס0ן qb עונר6 וזקן כסם וגוננ ו3"ס 36יו עכס 607 ת7ע כלמ,ע"ז

 וו:"ס ו סקכ"3 קע"ט חי' יו"י ס"ך עייי כפסטן. נכוגיס רם"י 37רי ול7עתי נלע"ג. ינריוו0כימ
 , נרם"י( 3גלגלת וסגס5ל 3זכורו סעעלס כבון המתים. אל ודורים ג': נכריתות סזנח 3רכת נק'עליו

 )כזגס7רין 7ילן b71DSt,S . 5יגוזס
~ap 

 5ל 7ורם cJllb 316, 3עלי סס Sb~. עגיכיס כי 3י(
 ל5ער ניעתי ועלchmv 0. רוח SD'1 פתסרס כ7י 0קנרות 3נית ולן עלעו סערעי3 סו6סעתיס
 ו5ף ו 153נ 7*יירי סעוקיס 7נור עס עמו3ריס רס"י וינרי טנום, סו5 ס)נתיס. Sb 171לססס5יין.
 כ5ןסנקסרי

~wb 
 ו0פוכי חקרון נקפרי סיס 9W1S 5נו עוכלחיס 3ל6"ס ע"ע לס"יי כלסון ג'ע

  סתסיס עלעו 0נורעי3 וכו' עלעו סערעיג עס 33יט"קי סלן 3תר 7ילן נגע' 7עיימי ע0 כילסון,
 7ת%6ל נלול יגל*ס תוענח, כי נפקוק קע"ג נפיקק6 3פפיי סס )ניימי וכו', טסלס רוחעליו
 נחוקפת* 5עגס ; נני0"ק ילן 60 סס וחקר ס)נתיס, Sb 7ורם ימר קע"נ לפיחקי ס"ךזס

 סיר5יס נח' ועיי' כ5ן. לס"י כ7נלי ב"כ 5ית5 סי!וא77קבסיריו
 0לענ"ס 5וננס ל'5. קיי עעגז לכ""

 0עמיקו סגר"5 וכן תקט"ו סי' סחיגיך 3ח' 0ר5"ס וכן לעסגסי ונפירוסו סלו ונפס"ענח3ורו

 , עניניס )נסלסס ען3ר זס )וקר5 רז"ל ל7עת מעטו. אדרוש ונו' האיש מוה )יש : 7י'וןכמלעו7*

 סגני5 37רי על סיווחר ססני י עסקנ"ס( ממעע עס סכ3י6 לסגיי רו5ס )ס6יגו י:613מו סכו3טס5'
 נני5 סב' י עליסס( וסדקדוק ס7יוק על עלומו יעטס ול" סנני6 ינרי עסעוע 5זגו וי*ח'יס)סיקיל
 נלסון עכוונוח ס5ל0 סעניניס סלסת , סספרי( )נן רם"י טסעסיק )כונו ע5עו 37רי עלפעוגל
 5ות ויתרי 3מפר כלקף( סעקר* לטון סכני6י נ7נרי סעוותר רק נו סעכוון יסיס 5ס כיסעקל5,
 כיון 3סע' סנני5 יי3ר 6סל לוער ר5וי סיס כי סכני*, עלס ומקל יסירס, ס6ים 3עלתס"6

ססמחיל



 יט יחדבר-ם.48
 עוי זס נלסון לכלול כווכת=סמורס Ssb *מר, פעיםססממיל

 סח-

 ורסס י עעגו סעיונר סנני6 על סעודם סילעס נ6"6 סטים 6על לכן עיעו, 37רי עלוסעונר נגו6מוי 6מ סכונם כוונות,
 6מ לסוייע ס' DD' ע5ווס סו6 מנס לרנזסי 16 לימיי סייוע 7נל ס' נערדע סרו*ססכ3י6
 יגל לינר עעגו טע5ווס סי ינלי Sb ימעע bS מגס ,תודיע סריגו כידם סו* ו6ס סילם,ס7גליס
 מסום ס37ר 6מ קל37ר ע5עו יעגע כלופל נסיי. ידגר 6סל 51)נר. סקיעמוי %ניעת סו5עם קר* ועמלם צנרי, Sb יסעע סל6 סנ3י6 ירמס 37לי. 6ל יםעע bS 6סר סמים b"rDI. כאיי3סס
 יעמס סגנים ob וכן ' ס*פ(  מעלקיכ7ען 15 גילען תיינעס 6ין ער (pb7 נסעי לכנר וכעכיעלווס
 37רי Sb ימעע ל5 6סר סייס נכלל ג"כ זס סגס כעעסיסס, יעטס, ל* 16 סססיך יעססנעמתו סוי י3ל לעסומ, לר3יס *ו לימיך לו. סים עם נכנו"ס לו סנויע טינר 6מ לסו7יעסע5ווס
 ומנס לקייס' יסונור bS 3עלעו סו6 לעמוס- ס. נסס יופיע *סל עלעס ססדנליס מטעיי ידגל6סל

 גלול ס7נר יעו"ס. כנריי Sb יסייע bS גי' וקרי ים)ניע bS 3" קרי *ערו )פ"פ(3סיס7רין
 bS3 גס 63עת כי וכעוגל, סכונם נוונם גס זס עקל*  n1DwDt1 סים סכי, "וויו bnSDSדלקיתג6
 סעוותר עעל וסעו3ר סכונם על יותר יורם למניכר טסות כונו סעקר6 למון כעעפ 6לותכוייס

 לקרץ pDD" 7רסתס DS( 5קר ולכן כעס)נעס, סתלונו7 37רי מנין מס גתוי"ט וסלדכענו6ל,
 מעקל*: לסון 3פספ ע3ו5למ 3זס ויעמס לורך, וקין 6לי'י לגור סר3 נסס יעו"ם מריפוי3סכיא
 יועתי עות כפול סלמון חנק ריתת 7כמי3 נכ"ע סנס )למ"י(י נחנק ההוא. הנביא ומת)כ(
 )5עור(י ימללוסו כי נו ועתו כתו למודי עיתס לסון 3יי 7כתי3 סעיס 3י7י עיתה סכין סמילוקוסו
 עות כפול סלמון 3"ד ונעיממ סייסי 3י7י עיתס וסיט י )3קרמ( otntD כעס יווומ סקר3וכן

 13 סכמוגס 3עימס לסוגיתו יכול. 5חס 5י 05 ללונד טנ" ת"ס( )קגס7רין בנוקר וספעסזעמן
 סעיס 3י7י דנ)מתס to7b ס3י7י 13ניתס ע"כ וסייגו לסיימי, יכול ס5חס ד3ר 3כל עעימוימס
 ל* 3עכין )נ7כמי3 ירים לסוןי (SD: 3ל* olb ד3י7י . נונימס 7כמי3 וכקן עליל; עייי וקיןכמיג
  ורן )קנסילין כונ3ויל ינליס עקיפת לסון )ונסו חומס עליו בלונד לתגוע סלי וסוף יועגו,מגור
b)D'S)כפל 3ל* לסור ועם וכחנם כין סתולס קללם לכן הכגוסי t11DS *סעדנל סעעיכן י)נוניל 
 סגל69(. 3פי' )תגסי( למעימו ס3"ז על. סחיו3 5"כ מגור ל6 על ססוסיל כיון 5דס נירי)נעיתס
  זס "ין יבא. ולא הדבר יהיה ולא )כב( פעות: סו5 ' נסייף ססו6 ג3יי5 וימקטיל 3מי3"עע"ס
 סנעסיס  ס37ליס כי הכלעיי ע"י י63 ול* 5וו5עיי סלמי ס37ר יסים ל6 כי  פוליפ,  יפויפ  יליןלפד

 ,טגר5ס 06 7רכיס' סגי על ית' סווגו ססכעולס
 כעליי

 ע9י סגעסס 05 מעסי עעסס ססו6
 ומקלנ , כריס לכנען ונעטסו ימיסס יעמר ס'( )יסעיס 5ער ע"ז לעמותו, 075 3לנ סגומן5%5עי
 ל)נען ננעססו יער 5ע5עי נלסי יתנרך ובינגו סגעסס )נס על וגדעסי יסרבל קדום עלתומנו5ס
 qb כי וגדעסי עלת כונר %15עי ע"י סגעסס ועל , ס' )נעסס ססו5 לכל תמפרסס זס כיגראס,
 סעליוןי עע5מ סי* וס סגס ידע 370ל לגחון סיו7ע )נ")נ י עלינו ס5דס ונעמס סו5 סגר6ססלפי

 : )סגל"5( ו5מסורום נסען סעג'ןכזנו
 שכסול כל עמס וונקילין ולסרחי3ס לסקנס עקלפ לערי ס7רכיס לכויך הדרך. לך תכין )ג('כז

 למס סכולה 6מ לעכל סל6 .גמל, ול5 גי5 ול5 חל ל5 73רך )נגימין ויין תקלסוכל
 וסלם עלו5ס( סיח  )רע3"ס לטס וימכו סר5מניס טיכירו כדי 7רכיס פרסת על כחוג ונקלטועקלט
 6ת ולחדל למקן סריס, עסליס מקן עע71י', תכנתי 3קי"ףי מקון סרם עס 5חד עבין 3כ"ףמכין

 רעמו 5מ י63 *סל ונין יעם 33לי נין נוס ספקיק שונא. לא והוא )ר( וסעקולקל:סעעוות
 נו, מפסיק לכן י סו* 7עמ כנלי 5717י ל5ו 5ס סו6 טוגי' ob לידע עריך ל* ניער כיגיער,
 fyn. טן הברזל ונשל )ה( : )סגכ"6( סו5 ל7עמ ob לידע לריך 37זס : יכש 5סר 5ערולעיל
 6ת ס"6 וכסל כי 3גזרתסי כנ7ליס ססס 5עפ"י סתלונס העיקל O'1D סס סלם גסל סלוו'יסכי

 מעליס ומס וגילומין, 7חזפס לסון ומליך ותלגועס נמל עמלם ולסכיך, רסיס גויס וגמלמגויסי
 ימל כי ל( )ע39 5ומי מסלם bS ממועל; ינן גנרל ססו6 3סס ס)נפורם ססעול נערותיעמיס
 לסון סלל שסרם 3'( )לוס לס חמלו טל סטתלסומ; לסון סלס ונטלם כ"ז( )5יוT~D) 3קלוס

 )נקועית סקלם 06 י ומקלס ריחוק לסון עסוי סל תיליתי וסלסתס רם"י, כע"מ ומכמסטמעעס
 יומיום טחי רק ימו7ס כעיקר 5ין וסכפולין וסכחיס ממקריס כי ססכמס, b't-D )נמס3ימ סירס15:

 ססיל ססנרזל 5DD לסון וסו* נטל סרסו 06 גספקי Sw1n מען ינן הברזל וגסל לנןיסו7יומ,
 סעיען

 נעיכי ז*מ וכקל ן געתם וגמנ ע"ע סגפעל נגין לס" וסגורן סלס ססרמו 15 סונת3קע,
 סעי ען כסמלף עיעו מס3רול ופי'ס',

 ספירוסיס 1DSI' י נרזים וימתליף סת"ם וכעו 3וי מחוב מסום
 ע5*ו ,hS  לתכךימ, ob ים 16 לזוקר* 06 יט 5ס דפליגי ו'( )%כום רז"ל נו יגחלקו סנריים
 בניקול י7יסס מיל D1b'כל

 פלוגמי
 סעקונלמ סקיי5ס יכתים 5יך ל)נמולמ *0 ים 7לע"7 זו,

5גליגו



מז יטדברים
 וצילך(, כ"ט בסי' ג' שער לכוזרי סמנל ניגרי )כמנוקר תרע"ס עד 6ים עפי 6ים סי" גסשתיגו
 סטין ל6 ז"ל עלוי ר"5 סלמון ג"ון ויפילו סקרי6ס, גקנלמ סיסמסק זני סעעכו ול6 רצינוול6
pDp6"סגקו7ומ 53ורומ כ ob ססנלומ 53ותן סקרי*ס 63)ומומ 6נל תומכעומ, 16 תקונלומ מס 

 *3ומ ינגן 3ח' סרם3"ן )וכנ"מ סס קנלס סינרי עעולס י7ס סקתפק bS עליסן עולו'מססכקו7ות
 ולסגות סגיקוי לסכמים תחז"ל *מד דעת על עלס ל6 סתעולס 3זס סנר6כ לכן , לע"ד( דיח"נ

 סעקורמ גס לדרוס סים עודם לנקרע 06 ים נ"י oa י 111Ssh תקונלמ ססי6 תכ)וומ סמינסקלי*מ
 מתקלי פתרון עם סווסיס ממרון סימ*ח7נעקום

 סיו)ויס וכל יותן עו73 3זס סתמל כלמון. 3תנסג
 )סוסטיס ליסר6ל יולך 6סר כינו מדגם, עס 3וי"ו לסכחכ יחכגו מועלו סס מוזכר מל% הנכיןלמס
 )תסלים כעסנ מוכס י"ג( )מוסטים תיולד לנער נעמס עס סי( )6יו3 יולך לעעל 76ט כי י"'ח(
 דרסי' וי"ו 3ל" יתן ע3ך ותדכתי3 , כתוסס וסרנם עלותיסי , מלוגחס מלוגומיסס מלוגומק"3(י
 נתסתעות 6ין גי , עגת רסוס מתסתעומו תינקר* לסוניה סנ5טרך תגלי הכיסס ויתקיעו , 7)וסורמ7ו)נ"
 מל6 16 לו סגעסחס חי סל לללוגו לסיום וימכן צמרי ע"י נעסחס סכסעולס רק ויומןעו73
 ונכגון 7יתןי 7ויניי ויחן 7ע73, אוני' עו73 3י6ור נחוססת קר6 לסרוסי סתסורת וכועילמנולרכוכו,
 ס6'7 3חי3ס נמלקו? ו3תס ימפר7וי ול6 ימ5מ7ו יחדיו וסתקורס סס)נקר6 סליגי ל* כ"ע'5לס
 סליגיי ונסה ל7רססי "גו עריכים ס3גין, )751 ול6 סברס )751 ל6 עגיגס Db' לעסעטומסמכרע
 למכריע D'D ות"ס קצתי זרום ע"ז והפילו כתקורת 5ך Sb תסעכומס למכריע סים ק3רער

 פועל סיסים  ימכן ונמל  סיגלת סעי, יון סגר(ל וגמל זסגס מלטון. נרגילות b~pw 75 6לעסתעומס

 סדור תלימת סעגיגו זימך ימל כי ועלסון סתתנקע מען תן cynn ס3ר(ל סססיל סקלי ענניןיו"
 ונמל ותלסון ע5ו וגעל גמל עלתו סס3ר(ל סקלן ענגין עותר פועל סיסיס ימכן גס סנורו,כמקוס
 lalntnc סקל וכעגסג עותן סועל וגס י~S~,D 6 סוס 6ל6 מגורון )וחקוס סד3ר 7חיסמ סעגיגו רסיסנוים
 ר3י עחלוקת  דעת נקל לגרון וניעמס לתעלם. וכיר"ם )פעל למון לסיומ יחנן וגס יעצי גסעועד
 לקרומו 6פסר סיס סגיקוד  קבלת וצילולי 6ל"ף, 3ל6 כמיג וגסן ל)וקורמ 05 ים ח3ר ריור3גןי
 כדי 7וגיסל 7וונ" פועל סו5 גס SD)1 לפמור ים לכן ס7גזם, סכ73 שגין יו5" פועל 3מיל"קוגימל
 כ73, למון 11: קל למון ונס ס:7ייס עכל צליו מוס סיסיס ל5 סמסורמ, Sb 6ח7 753לסטומו
 ob יס קילי ורפכן ינעצו; כתיי ונילי לדיריו וסעד כינסו, לפותרו ים ספעולס י5י6מ יעגיןולק

 נפעל שנין לסיוחו ויתכן 3קת"ן. וכקריים לקריים bSb יעיו ל6 סוגים סיגו ,~יגומ וכללנקרץ
 ממוג ססו6 )נונקוס ס37ר 7חיפח מעגיני ר3יס גויס וגסל אילמון סו5 לכן עקתו סטי"לסגסעט

 מעכס וצין סוס, סניסס וקריצת נפעל לסין 6ל סוס ספתלוגו סקל תנגין עומד פוע'ל וסות13
 כל כי פי( קי' סגי )3וו16נר סחנר ססזכיר סר5סוגס סמכוגס עס"י 53ל"ף ונפסל ל)נ,:מ3 לי'7סיס
 3כל עכר נפועל q'D'~S q"~b סלמון דרך כן ספין 6ות, מוקמת 6מריסס ע3י6ין סעלכ"יםם3עמ
 ליכמ3 סוודרכס ודו)ניסס ויותן עו73 5ל לד)נותס 5ין ולכן , ס)נקר6 3כל ככס ונשנו ול6 סקלס3כין

 פ"6 סל סקנני'ן וסנרח כתיתין חסרים מכונס וסנריו וגסל פם5"כ , מל* ולסעעיס מקכ'לפעעיס
 מוספת על )נורומ סונלכיס ס3עמ כל וכן , ככמ3ת וגלתי סגקר6ת ס6ל"ף על עודיעס סי6סטעל
 גכתנומ סייגן סלמס תקותומ ס'ס ו*עפ"י , וזולך תלך כל *מר  לסיומ סר*וי' יסו"5 ת5ומיוח*ות
 על כמעל ולסמרו סני כפן *3ן-נלעס לכמכס סקביאס נטעתי )כתום קלי*מו סגקויות ע"מע"ע

 לכן י כולס( סקד)נוגיס סוסון ג6וגי 7עח וכן שג'ין נפקוס סמרר וכדעת ע"ס. 3עלכיסיט137ר
 ספסט רעלי וכעחלוקת ח"ו, סגיקוד 3טגיי ל6 מדעת, ומקול 3קנרס כ"6 6יגגס ורבנן צגיעמלוקת
 וים ר3גן 37רי גרעין 1DIDD עיקר ולפי כרני; וסרם3"ס כלנגן פין ססר6נ"ע וסמם3"ס.סר3%י~נ
 סען ען ס3ר(ל ונסל נברזל וטייס כגרזן ידו ונרמס כבלזן ספתה סכמו3ן למון עסגוי סוכחסלסט
 לערגו סלסון ועסיעומ כלזל, ויקר* גרזן יקלט ססקר7וס סי7עגו וסוט לל3כןי וגיחם לרוכי קסתוזס
 לגרי(ס סיכוי עי סחי7ו7 ססו6 אורחו ע75 נרנן ויקרא ברזלי מסו* חוערו )נ75 3ר;ל יקראכי

 ען חתיכס סקרדוס ימיל ל6 מסרי מגרזן וגסל לכמוס לו מסיס קטם לרבי לכן 3וי ולגזורלככומ
 ל6 המעולס גח53ר ס37ריס עכלל גימא; לרננן 6נל גרזן, סיותו ת5י כ"5 נרגל סיומו ע5דסעו
 נמלקו ול6 55לינו, ובקובלת מסי% כונוס סקרי6ס ג*)נממ הפק למטיל ערנומיגו 6חך דעמ עלעלם

 לגד פתרונם לסכריע סים ונ"ם לכהן, 15 לכהן לסטומם קנלס וים עוכרעוח סלען גמי3ומכ"*
 מקרון נענור עסעעותס ערגילומ סמינס לסוטי* וקין סיקר% ל5י לסכריעס סים וע"קר(עקולס,
 ולob 6 לסון סזס נעלן 3)נחלקותס רנומעו סמססו על טעם ליחן ים סענו*ר ולפי סעטך;*חם
 עעסס )וסס"6 *ו"י מעסך ו*ומיומ סונטך, *ומ מחרון נענור סי6 עמלקוסס מעיקר 26י 6נילסון
 וכן rob כקר6מ עמן 5ממ וכל הנוחן כסס לש"ל סידועיס מגס מן q~ib) מ)נורמ k~b3כססי6
 "ונוח סס *1"י *ותיומ כי 7ע ן וז"ל 16"י( אותיות )כמער 3עכלול כי"ק וכע"פ )מרס. 3נלקרקס

לכנ



 י% .דברים47
 נעולם 6תומ מס 6עומ סלם nem צואי 6עומ סלם והעל עירתי נח' קרנס וכן כ*ימיומילכל
 בעולס 6ות ול6 תיגס ל6 לסומק נטל hS כי נענוב העות וכקללו , ulh' סס ממסור mnhהנץ
 6חת סרגסת 3ל5 פעעיס ימס כי טגסיתי *ומיום ומן תפן 6ממתגלמי

-tlhSIDi-1 
 ס6ה2 לך וזס

 גחט q"ib מגס bh ולסקי*. למגיע -olbk מיוכל סחנועומ כל כלל סס כי 0תלכיס חתסמנמנועת
 3כת3 פעעיס סכמים וללס 5ו, וכ"כ כחס וי"ו סגס 15 4י. וכ"כ כחס יוק סגס 6י סגעס,ימר

 6ו"י ס6ומיומ ר"ל לתסורמ ob ים ע"ח פליגי ונסם גנ"ם. ל73, 3נסיע0 רק כת3 נל5ופעעיס
 מינם כל ולכן סקלי5ס זולת סמינס כתיבות לסליתומ כלותר כס כתסורס למלתומ 5תומ0כקר5יס
 ותסך ר"ל סס סתקר6 לסליחות סס6תוח ות"ס 3*0. מל7רמס סנר6 03 לקטור ים 050חפרם
 63ומ תסניחין 6ין  לכן ימירס שטיכס בעביר מסיביי מסמכס ול6 03 גקר5מ סכ6ומ סגקוד0ס3רמ
 לו. שרב )יא( 6תמ: ו6וס3י 7עמ לתחתי יסריס וס37ריס כסרסי ס5ס ונטולת 0מחר50ו"י
 לוי םיסכוין עד לו, ו5ר3 36ל עליו, וקם לרעפו סונף 5ים יפיס כי נכמוכ סו6, ימלחקל5

'~lnbSסתעון וגונ65 סו6 ריונן כקדור bS מדורס לגו 36ן לזורק פרט לו, ו5ר3 ודרסי חייט זס 6מ וסרג ז0 6מ לסרוג גחכוין וקדרייר"ם על" פליגי ורננן לר"ס' וסו לון סגתכוין סליגי וסי 
 תה(6י וילפל 3יגיסס, קרוע תצרי לי' יסוי תמום דפטור תברי ומן יסרבל ממעם כגון olb 3גיסל
 י 11pb ספקו לקם 1rtbn 51"י ונסן )נ5ממ ולקח :3לס 3סר וימת סחוטכן 3סר )נוכרומ חניומגי' יעלי ותזם ט"ו(, יכמ31ומ ע"ס )קגסדלין 7)ני תמלס על כתמ5ס קבוע 7כל 17כמ6 3כלקל6
 לקולי )וכן תק05י SD כעמ5ס קגוע7כל

 נמל לזליכן ול6 ספק כ"6 סוי bS וכו' גנלס חניות ט'
 ס5יס 6מ סר6ס 16 פירסי לפנינו 36ל 3פניגו, פירם סל6 ודוק* סרוג, 6מל סלך ו3גה65לוני(
 כק קנועמי', 3תקוס blb קלוע תקרי bS ית67וריימ' טרי byln סקנוע תן פירם מומוסריס DDb"' קניעומו תעקום לידו 63 סל6 סכל גריס ולי מגסס( גיד )נפרק 5י)ר וער"ן a"p, עיימיי 3יו"י טפוקקיס כ"7 0קניעומי ושקוס גולי 7סקפק תסוס ניכו, תסס לקחו כילו סויטלקמוי
 )נ67על" r"D וקסם .ע"ס. טקנוע, ען יקח טוני גזילס סקניעוס תן פורם נסר6וסו גזרוטמכ)ויס
 ויינו עמס 53ח7 ונגע נל"סל 6מי %D7~D סר5יס מסעם 7ט0לומ( לפ"ס נל"מ )סוג*נמוספח5
 טפול ספיקו לל"0ל טע6 מפיקו לל"סי ע0ס 6חד סילם טפול אפיקו נגע תסס klrtb3ישע

 אפילו דתי' תחוס על כתמ5ס קבוע 7כל טסול 1p'tD סל"טי ופירם וכו' סלונ 5מל כלךוננתוב
 3פכיגו ספירס סייגו ופילם 3ר"סר, כת65 ונין 3ר"סיי נע65 3ין סרוג 6חר סלך ו3גת65 ילסקל
 קצוע סוי לפגינו לפירם 6לת6 עיים. ונמכה, על כבחרס גרון לפיכך סקניעומ נעקום פקפקסכולם

 נמלגועו *ונקלק סוחיף הנקי. דם ובערת )ינ( : סי5יס 63173 3ר"0ר 3י' ת7עקלינן57וריית'
 סנספך לס rb 3לו5מ דין (k~DD סל* זונן גל כי , עלעס TUD סיקלת ללחון ויפסל ' זכרי דם*סדי

 כל למעי  1nlblcl  עליו מכסס ולי  יומו  מקבל לי כי 750תס, ע"פ תגולם סו6 כחלות0סלוג
 קמיך דעי לקחם פי' 6מ פ5מס 6סל ס5יתס 3קללח וכונ6ונר סנר5מי עלבון 5מ לתבוע כדיעונרי
 ויכופל ססרונ 7ס לכסות ס76)נס תתסוס 6ז ' סרו5מ 6מ ליון סמרעלס כוה כעציר וכאסרזנייך,
 6ין ועפ"ז סי7עס, ע"פ עוד ימר6ס סל* כנקי ס7ס 6מ וגוער נם3ימ ו3זס סופכו, 073לירן
 o7bi מ5ל פסו* 7קר6 7ס מיסת לפרם יחנן 6וגקלק לדעת וגס סופךי עלס 3ונקר6 למוסיףלירך
 גדעו , 6תך ך7)נימי וכעו וכליון 1736ן כריתם עבין ג"כ נסול5תו ים 7עס סרם כי , ס7סמופך
 ועזם הלכס, יעי 73עי וכן ג"6(, )ירעי' 3עוגס מצתו 6ל ייעו גממך ורסעיס דעמ, חנליעעי
 ססו6 לטיס ימסנ 7ס 7'( י"ז )ויקל* נמוין סק7סיס 6ת 3סומט ס6)נל תם גס לרעמימענין
 סאים כאן וכן י סקדטיס 6מ 7351 סממימ כאלו לו נמסי ק7וסמן נעקום סל6 טכקלי3ן כיוןכלותר
 למוגז ויסים סערגיכטער(י פערי6עתער, )דעי 7ס OD3 ימולל כפיס כקי 5ים גפם ונענדסעכלימ
 , 3לוטעח( 6יגסול7יגען דעס )פעכייעעעל כנקי 7ס ת*73 ר"ל 3סורית0 מגיס פי 7סלמיכת
 מנרו. לצין נינו 37ריס מט6 זס מטיי נכל נמוגג. 16 בעזיי סיקוס לנין נינו פ' עון סעססנו מיעיי כגון מט*מ ולכל עון לכל , שעון עוכם ול6 גוף עונם ל6 סעונסי לענין ונעם נינליוסיין *חדי עד לגרי יסקייעו ל6 אחד. עד יקום לא )סו( עלינו: 7ס נעלס ס*וגקלק סוחפתונכלל
 ענינו חמם. עד יקום כי )מז( )לכ"מ(: מיו על למענים ינעם 373ריו 6ין נת)ווןי יחטי'6סר
 ועסימס כעו זעם כשסל לו ומשימס וכן סקרי עדי עגינו סעד סקר עד וכן מונס' עדייקוזזו
 סכיסס כי יסיד נלסון סזכירס שעכס רפ"י. כע"מ ע37ר, סכמונ ע7ש בחכי כי זתעוי כשסרלפס
 טסוסר מרה. בו לענות רנ"מ(:  )ע' יסרבל סס, ויחן ע"7 נמכווכו, 6מ7 ולינר גוס, סס 5חדכ6ימ
 סלוכי נתקרם יום נ6ו5ו סיימם עתכו Dtb וסלף לסס סיערו כחי טז*מ, סע7ומ עכל סוס0ע7
 זו עדומ עכל תר סטוץ עפני חלס 13 עוכס סכמונ שומן קל6 בעם טגע65 סזס וסעי ')רס"י(
 i1'SD bS1 ססעעו %16 עס כ% 1b5% ל6 יוס טנ5ומו כיון עסע7וסי ק5מ 1SIDh גס לווצין

"י



מה יטדורים

 קומו תסייין סטין סע7ש ני(כססמ תם6"כ לוס, bS 16 תפלוני שם %ס תדחוס תעניכוייעי
 ס*חלוגיס וייעלו סלוכי גיוס עכס עממעון לוס רקונן סל6סונש מעידו ט6ס סעדומ,הכללוח
 סל6סיכיס סעייס 6מ סיירו ל6 זו ס3עיומ סגע%5 כלוס, יום 63ותו תספעון רקונן לוססל6

 כלוס תטעעון לוס bS סל5ו3ן ורמו יוס שומו סיו סם סר6סוכיס סגם סיפסר סעדיה,תכללומ
 זו עיומ עכל תוסר סו6 עתם מסעי ועפני נע7ומס; תסקייס סיס 6ל5 ס6חרוניס, טל6ובעו
 גוחן על ספעי7יס כיון Wb1('O ס6חרוגיס זס ויופני , )ר5"ס( סרס נו לעגום סכמונ קריונכללו
 עלעס על נ6)נגיס ייגס וסם סכמי 1SSnD 6ו נמם סירגו עליסס סעיפו כקלו וסוי סע7יסטל
 וואליס olntrnc במרוגש סעייס ניכר כך סתחוך ועוד י וסטור( )סרענ"ן וכך כך עטיו ל5נוער
 עם ub1( מעדיפי מגסת תחעמ 16 עעון תסים 16 סרעמ nJchS יעמקלי לתיחטגסו וליכד5עמ
 לסעיד לסס סיס ויומר תמכרוי יויע מיחד נעכין סר6מהיס מגיס נג7 סניסס למעיז זו לקרסלאס
 ישע תסר*סוגיס *מד *ין סקוסן ונזח ג"7, תיחום 3ס סחיי3 ענירס סע3ר תסס 6מ7 כלעל

 תפני י9מ( )נירום סר"ן כ' יומר תרוומ טעם ועוי ' סרם3"ס( תלטון יסוסע )פני כלוסכמנרו
 סתזיתין סיסקלו רחוק סיומל לפי גיגסוי ומלי למרי לע"ג עסוזוועיס יותר סתזי)ויס כשתניסזס

 עלען עכניסין סתזיעין 6עמי'ג לי(מנרר, סל6וי נ7נל עלתן פכניסיס ססניסס בע"פעסעוזעין,
 ולכן זען נשומו 5מר כעקום  076 פוס ר6ס טל6 סעוזעיס חסנו בולי כי עספוזעין, יומרנוס

 עסתוזתין יירטו bS 6יך כ7גכיסס 6עמ 5ין 06 סעזיעין 36ל זר, סיותו עט לסקר כוס עלפןישכיחו
  זען נקומו טס טל5וס ~D1pnL 5ההו בנמי r~D ויעידו  nnbcD 'onb סיוניחו געלעס, ס6עחביודעין
 מס6תמ יגררו bS ססעוזתין f')D סמק 6ין מנס סיס, ל5 15 סעעסס סיס ססו6, סעעסס סנעססס6תלו

 דפקי סו6 מיום זותתין 7ע7יס לז"ל ס"ט יקמור ול6 יומר; סתזיתין לס5עין סל6ויכ7נריססי
 1bS 06 6תמ סוob 6 תסעעסס סגרSD 06 לקעוך סמורם 7רך I'bD ר"ל *סניי מסמכיתשית
 מסולים ימיו טל6 זחן כל עולס קלי מני ממורס 60עיכס סחרי ע7יס, סכי עדים עלכ69

 כבן נסעוך oh סנר( קלסי נסיחס טפילו דגר סוס יסגו סל6 נסס סי7עגו וסתו6ל כעטםלסעיי
 וילי5ס חרום סו6 *עת, טיסו נרטין יותר סעזיעין ונרי סיעו עפני עסעחתין  יומר  סעזיעיןעל
 נסכממס סרפ3"ס דעמ ע6י  יושיבונז 3זס ר"ן סגרת )תכוסס ע"כ. סתשווומ, גס"ר סחורםעירך
 ס" נמוס")נ ממופים מסנים סג7ולס ממתיי תחגו לדולק כוכל וגס י(כממס, 6ל6 כ:וי 7ל6וסזעס
 7כססתזיתין נת"ם זו קוסיי 3ייטו3 סס סתותים והנרי ר3עגי. עפלוכי יוכס עוסר"מ סגפן (oaל"ח

 DD). סעספט נגתינחם עליו מעיל וכגל מעוס. סו6 סזתס 7סוי "owh ול% עיכס סייגו6ועליס
  עגלות עכל זועתין עיים דיני כטחגס עס ג"כ גתייסנ יסוסע כפני סרג כמג ס*לס סינריםעכלל

 7ל5 גנחו ומרי רשרי מכום זותעין ונע7יס סמר6ס 3ל6 לוקין וסין נסרגין 67ין 7קימ!ל"ןסנמורס
 ענילומי 3ט6ר כונו 3גווייסו סתכשס סייך יל5 טעת5 יסיג גערות 6לו 37מ' ומע"ג סמר6ס.,לנעי
 עיקר ססרי ~מן סלל לם3לומ olnb עקפיק5, נפסוס ונקטול נוקיס ס3לומ סגך תסוס 6טו6מ"ס
 עכירין סע7יס 5מ חוקרין סלפיכך ל)נזייי מוגג נין לס3חין כדי 5ל6 ס6יכו bnSDJ מערייסמר6ס
  גסס"ק כ67)נרן זכומ 5ד לע5ו9DDb7 6 ונס נכל לסמרומ ס~ינין וע"כ נוי ס)ורימס קומועמס
 טילו זכיון לעעלס, י(ע3ו5ל DS' כלל עלמם סך סיין ל6 זועעין 7נעייס נלעס ויו"כדילותי
 סייך זכומ ולד סופג תם 6"כ וססלוג ססולג עס כלל סיו ל6 סל%סוניס טסעייס 5ותלי0סתזיתין
 ג*עגמ סעיקל גתניל מכס ע'ע. לעעלס, עיוסנ כגל מזים ע6י עמוס ו6י 7נלו וגולון 7נו67יכ6ן
O'7D)ו63ומו יוט נחומו לני 0יימס עתנו רליסוניס על 53עלס ז0 נחוסן לק חיכו ס6חלוכיכ 

 ועז"6 סעיומי עכל סע7יס סוקלו ונזס OD, סיס ל5 וססלוג ססולג 15 ומלוס וסעלו'סעקוסי
 עקום 53ומו סיו ~bS הכיון י 6וגגעזעסענעס( )6ונ*נוועזעניעם, קלס ומלגוס סלם nl1DS 13חולם.
 ע"ז, כגון קלס נו לעגומ פ" מסל6נ"ע סתיעס וען ע6עלס; לפי סס לכעסם מעגין לסול6

 גין גוסס מסוי זו)וונין ע7יס כענין סיטכ סילע , סל35"ע סחכם ונפי 5לס 7נליס י"ו b:SD גלולוילעס
 075 נין מתוגך נעגיני ססעי7ו 15 , ונלקומ נין וניחס )נחוייני נין ע6יקולין 6מד על סענל עליוסטעייו

 )6יכער- קרס )נלמ למלגס קמליו ot~nb וסעע0 סטעס 6ח7 פסלוניי מותפמ סו6 ונוי6ילחילוי
 ענין חרס 3ו לעגות פן דילמינן 607 ס'( )עכומ נמ7וסיו לריט3"6 ורעיתי כ7מ. סל6טרעסתנ(
 סו6 סעקי6 תן סגי pSn ל37ריו ע"ע קרס. עד סל 3ע5עו לעגום ~pu וימי 6ל5 למיסי5"7 עי יקום כי כמיג 7ס6 13 לתכמנ נעי 7ל6 נוי 7עלמ תימורי סו6 יוקף סע7יס נגוףססזעס
 תעי7יס כמריס עריס תרס, 13 סעתין DS' וסקלי חעק עי ססו6  כ7ע כעי סר6סון לחלקניטול
 גתקוס סיו סל5 עפנו קלים מסיו י3ר על סעעיייס סכי(, ע7ומ סי* סע7וסס ר(ך6סוגיטעל

 וכן לסוגנו. ע"י כלוער קנס סעגיכו כגניר ללטוכגו כלעי nllDS ולע"י י 5מר געקוס רקספעמס
 gpn עי קר5 *ער וע7ל6 וכסינרי. סקל קימי מ68 חטם. ער )18( : קרס 13 עטם ע" מעתולעגות

כגסקוק



 שדבתם48
 ע.י מסחתו 7ייייגו רגותינוי , טנסי זופס עי לטון נערפו ט0ו6 נ"ל tDWD עד רק 4מ()ננפסוק
 53ומו 0יו ל6 כי י עיים SD גוסן סחוסך י קרס . נו עלעגומ ז'( )פכים ליס זילפו סיימסיעורגו
 תתקוונו, 7נר מחית לענין גס 'C~D חתם ולמון ססע'7רי ספעסס סם סגעסס עליו פרפרופקוס
 פנו כגן ויחתוק וכן ספקני. תעל ככסות פוקר סרטנית סמילמו עקניך, (1PWD ל'נ()ירפיס
 סס ומעיד תורתי, סםירו כלותר כג5bprw) )3 חעסו.מורמי וגן סגןי סכת סקל, ל"ל ג'(י)טיכס
 עפקוס סמוקי סער כנס פפקותו, 7נל כסית סו6 ,עלג? . נלסון חמק ענין כי יונס רגנונסס

CDDW6ופסלם וייגע(, )5ונ6כוועזענדעל חונק עד נקכ Y'nb חתם עי? ססס ידע" דופן 53יזס ' 
 סיימם עפנו כי סמעסס ונפקוס חיים סכיו עלייתי יעידו 6חריס סע7יס קרס, 3ו לענות61פל
 )נלכ6 יגעי 6"ל עלכם, 7ינ5י .נע73יס ,?ע 3סג70רין וכן 3"7 לסני געעי7ס סניטס כיייגיט, ונעלי סע7יס זס 3תקר5 נכלל לת"ג( )מנועות לרנותזגו הריב. וגו' ועמדו )יז( : 5חרנתקוס
 6נסיס, רק עריס 5?נר bS7n סעקר*י למון ססטוח וכ"ג בספריי כ5ן וכ"מ ועתדו, סג'עפ71
 סו6 גס עעון, 15 עלקומ עימס למיינו סר6סוגיס ע7ים עליו ססעי7ו סכ7ון 6ת גס לכלולעסעע
 63ופן ורק לחיינו, 0רוליס סוזתו ונסניו , סר6סוניס 6מ ס6חלוניס סיזיעו נסעם סנ"ד לסגיעופה
 כהפר ולonr 6 כמסר רנומיגו העלו וספיר ל5חיוי לתסוס onr כיסר לו ועסימס הח"כ 6פלזס

 נסעס נאד נפני עותי עליו ססעי7ו ססנדון סכמונ סני5ר זכיון ק?יסי החיו וסרי Dbi'1עס0'
 )כפו החיו פקרו סגסרג 5חל 7גס סריט3"6 מפוסס וכן tonr כ6טק למון סייך סרגו נסכנרינס פנ"י סרג מעיסמ גמ?יסנ ונוס למתימו, מפועל bb מכח תן עדיין י% ול6 חי סו6 6"כסזעסי

 Db'1 נלסון ומן למוז, onr לנלסון ס~0, סג7וליס כ7נרי ס6עמ כי .t~Db) 7גריסקססעמקמי

 ס0סזעס נקרה 7פנו5ר עונת , ע75 נקענו רנומינו דברי olnb 7וק6י סרגו 3סל6 עסתע ל6נתיז*
 ופסמנל קייט כסטו* ע"כ וקמיו עמס. כלסר bS 7וק* ופס 7כ6סר שנוקר עעיל6 מכדון, נפניסי5

 חייג דל6 ,טעתה
 קל"

 נתיתתס סומק ועופר לפגינו 3ססנ7ון רק תיחס ספוזתיס לחייב זווס כחסר לעסות
 ולסונימס לעס כמסר נסס לקיים *ין סע7ש ס0וועו 5ף , לטניגו כם6יגו 6נל לינליססי עומסך41ט
 )יועם ידו. פל גקייס נפפומ ים ימסך 3ל ל37ריסס יודם סטון כסינוט פן כמיג, סניי(יוסמלו
 ס0נ7ון לסורומ ונוי סיכטיס סני ועפיו ל63ל קר6 מקפיי לכן הח"ז( שמוזכר כתועים  שלגלרבדי
 סוזעו ab עימם, _ מיונ עליו חסעי7ו 6סל עענעו סנ7ון גסעמ גס ולס"ד לועסי נסעםלסנינו
YDhל6 הוחס ויכחיטו פ5ס י%ו המילו סינלי פל טמעי7יס עדים נסכי מענין נסיוס כי סקר,עד מסו* יורע *יך סכמונ פי' ל6 העד. שקר עד )יה( זפס: כלסר 3ר*ס לקייס 6ין עשו 
 , סיטנ ססומטיס ודרסו גז9Wb' 0 ל* כי נרגליו, מסרוג טנ6 לותר סכל ול6 עגו, מסקיימנגל
 )רפ3"ן,י סירוס עמנו פלוגי גיוס סל5 כסי5פלו מסיסי נ0זפס כי ומי' 0ג*עג0 סקנלס נ6סע"כ

 פד6ער עייס, סל עלפן סיזיהו TD זופמין נעמיס סע7יס hD'1 פכ0ע"ל 6ער" ס( )פכומוכמלמות
 סי% נמי' סלתנ"ס וכ' ומום.(, יט"י )ע"מ עדיס סל גופן  ממסקר עד סעד סקל עי וינני(קר6

 ססעי7ו סינר על ל5 סע7יס ע5ס על 0ע7ומ ממסיס עד סקרי ע7ומ שעל מ7ל5 זס,ללנומינו
 מכש טס וז"ל ההוטס p"D1 לפטנס נס" ענפו סו6 תשם כנריו על לטתעורר וים D"D.עליו,
 ע7יס גני ~7Dk סקר עד כתו. ע7יס תמני ססו6 עסת 3ו סכוינס *תגס ע7 מוכסס6עלס

 )ו0 על כמ3 רם"י וגס יפו"ם' ערומי מס 6ין ל"ל נס 5ין עד 7קוטס 3ס"ו ולע"ס נ7נליוע"ס רותעיי

"9DbT5יגו עד 7לסון טניס %ן סרי עד סכ5ער נדת 3'( )מוטס blh עיומ. למון .D"D כונו מייגע( תפס סע7 תויר על סימתם כפו עד טס כי (וי כוונם על כיק נכל ע7ומ ססעלינו ל" גס 
 כ"ס( )פסלי סקל עז נרעשו עוגם כונו )5ייגגיק( סעוססט סס על ישעם ככס 5חד, עי D~D יועםל5

 וליעל" ן hlpb7 קס7יזי3עית דמקרי סס7ומ6 5וגקלח מרגזנו . סקר עד ברעך מעגם ל* על ולוס 7טקר6, קס7ומ5דמלנופו
 י עיומל טסוbnp 5 סקל עתלמ (0 לרשומיה סילם "תל נפ" סס

 סעד )נלמ כי ימכן ויומר דחוק; ,0 04 יעו"ם. OD, סים סל* מסקל סק ע%ו מנעי ירסוופזס
 סס ססו* סעי, ספעס עוד ולוער לח(ול לו עם סקר עד וסגם סיער 5חר כי עיומרי נ5וומסו6
 ננו סעיד כפו חלוקם, ו0עי"ן לרויי ~b"k 0עי7 לוער רמוי סיס סעל סיס ob כי מעל, ל6ח6ל
 מדגר, סיס 5ופרמ ס(5מ י סגי' כת ע"י עלונם ע7ומ פ0כחסמ ל7נר 0תור0 אנוגס סימם ו5סמגיסי
 לשולום 5ויקגע(5גט( 3עלייגט, ס5ט )ער סעיד SDD לותר ס"ל 0ז0י ט37ל סי' ל* 5ועלמוו5מ

 טסע7יס עסמעי, סמקתם לנד עלווס 3ע7יס ס0(פס סמן ג5תל ob 6נל סגךי סו6ס00נ7ס
 גטי', ל6 *ו 7370 ג0י' ob מקר cb 0ו5 6תח 6ס עדומ סל עע5תס כלל יודעים כינסס0זיעוס
 בפקוס זס ניוס סיו כי 0ונעסrh 0 ר5ו ל6 נע5עס סירס רק *תם סו6 ס0נימס לסיוםויוכל
 ס6עכ קומליס מיקון ונעל מיגע(. )7על סעד סחיר סס רק סעיד SDD 6ער ל6 תמיל5חר,
יכמן סעי ליחס וי(תמלף נל51ס סגו גלילי עכחת 3על *תריו עלך יו"י, סקר ססו6 סעי עלם על%ן



מט יפדברים

 %י זס עעקל* באחיו. ענה ישקר כלל: ליום פקוס 5ין וכסן מעל, ס0ו6 7ויגם סעד עםדנדן
 סלנ ob יתעין 5נו 6ין בעלו 06 ס0זתס ט6 כיש ל'נ( עע7וס מ"י )ל 0לפנ"ס עפיםמפס
t~brניוט or משמס עפנו עלתיכס סלמס תע,דיס וטו מלנוי ל6 16 5ופליס סלמס כעו נילוסליס 
 על פסניסיס סיו ל6 ססזיפוס וסעדיס בוטיל עסלעין; 5ו וגסרגין זופעין 6לו סרי נ3נל זס3י:ס
 רייסס עפט י4ע7יס על *ונרו ס6ס  יעתו ענו5ל (tD~1D סקר. ob *פס Ob כלל עדומ טלעליוס
 כיוס נעמס לסיום שסל 6י כן נס סעעמס נגוף ססעי7ו עד סיכריס נעלי ונס פלוגינתקים
 יעמס סזפסי סוי וסכמס0 7סזפס פ3ו*ר סלסניט ונפקרי סכחסס. רנן סזפס כ6ן 6ין וסיונתקים
 כשיו. ענ0 פקר למון. סקרq'DS~D  6  וימס י04זעס. ילדונן יגעי סקר עד ויעיי קן6סייע
 נגוף ססוכמפו נ"מ לידס כמגלל סעדם גוף ססוזפו ומקיליי יריסס ע"י סגמנרל 7)נלנ7תנו6ר
 סינרי כפנו*ל סזעס סוי ימי וסכממס סזפס דסונל נוס כלפ93ס 7ל6 מטול 7עמ ונ*תמס:7ומ.
 פס6 3זס סרפנים עש7 סטקסו כולס ספמגכיס וסניי ל"מ(י לקי' לחו0"ע נתועי' )עי ונלמ"עתוי"ע

 סתעורל ול* ורעמי טעם נטונ וייסרו עייו, ופסיס וגלומיו מן ואנסן וסזונ0י וונתיפך לנעגיילסלוגי
 *יכס סבל סקוגיומ 3ייסו3 דנריסס וכל רעמו, סיפך יורם מלמנינו פקכ5 סגם ינסונמ3ריט6חך

 שלטרפות גס כקכ*מ יסזפס 3קר6 פ3ו6ר 37רים סל פססן 7למי מלפנינו, ספקר6 לייסנפועיליס
 ודל, דילן 7קר5 נמיי סכ' סגר"6 סג7ול שיגו טל קימו 37לי לר5ומ סזכימי עד עפםססכמס0

 פלקות 16 וניתם ומשו מנרו 6מ מסרג ט76ס על מעידו 06 קגקות ובייני 31פימס ס3פלקומדע
 ל6 לק ססלג סו6 6פמ ויפלו ג6ו המליס סעדיס qb סיימם עפנו ע"י ~1Wtlk 06 קכחי15

 עליו סינרו סנסעס ופס, כמסל ניגס יקויים *עמי"כ ממרי ניוס כ"6 עליו סיפרו יוםנהומו
 סיממוק עי מיינ סיס ל6 עייין וקנקומ ע7יין' עיים ב6ו סל6 כיון ונימס עדיין מייכ סיסל5
 ג6ו עדים ob *כל לגבריי סקר סינר 05 רק סייד *יגו מענון *גל ; כמר עיומ DD~'נ"7

 פקייפין 6ין סיימס רעענו שכ*סוגיס סעייס סיחפו DDb"' למגלו, 11WD 13מ"כ 6ונמ151נרו
 סקר פי ופנס כמיג לכן נ79י 3לqb 5 מיינ חפון כי 3זסי ספסייו סל6 פסוס onr, כטמרנסס

 5פל ססו6 רק 0וועטס סיס ס5)נמ qb שמיו עכס סקר פינון, על וקטי לנערי סו* מסקרסעי
 נחרית וקינו כסריס עריס עדיין 153 סל5 עמויינ היכנו סעדיין פס למיינו סרלס עליוסקר
 דעמ נו לייענ זס נסירו' מטמכוין %6נו ונדור וכן. 7"ס תכומ עמוח' כ6ן. עי דיןי נניסעדיין

 תוחס עלפו דין מנעל ob י ל"ש היי כפסמט נחוסן נמופיס פוסר"י סג5ון 7עמ וסגי(סרתנשס.
 סילוק והין לינריסס, פורס סו6 607 זועעין, ע7יס שין פלסלס פטורים ססוזפו סע7יסל7נרי
 נכל גס qb 7פעוןי עילמה סכוי קכקות 73יגי ל3י 1)6 הח"כ, 6ו ס0וזעו קוים עו7ט מסו*נין
 610, קיק דסזפס סזפסי כהן 6ין סעייס כ37רי טס6פמ ונו07 עליו ססעייו יין מנעל 706נר

 כהכין ויי סו6, סיום וסזפס המסן ס50ונמ הופר סרי הומס '1Dlp 5יך תורס יין' מנעלו6ס
 סעי סקי עד ומגס לסגן. ככפל D"W3 ל*מפעינן דיין קר6 ימיו 7ינ* 7סך לוניל פקוס לגוים י נימס כמזיק ולס 3זס. טוגה וטרי דסקיל ע"ס ניס'ח. נערס"ל ודלי למס, פו7ס ייןסנעל
~pD

 וטוכסתי כססוועו רק זתס כמסל גסס לקיים זועפין נעמיס עריס 67ין לסורגם 63טיו, עגם
 תוים סו* כי וונע"יי סוכמסו כמל* 5נל סנ7ו7י פפי וסוכמסו היימס, נעצנו סעייס עמינוזפו

 למשין סיקרי למלק 6"כ ולמיז ופסי כיסר 3סס עקייפין 5ין סעפים פפי ססוזפו 6ףל7נליססי
 קר* כולס 36ל נגממומ, חרמיו עג0 וסקל נפפון, טיילי סעי סקל TD1 סגלית כ7עמולותר
 רק 3סס ססזתר4 קיום פסכממ ל6 37כולס 3פעוןי 3ין נעלקוח נין געיתם 3ין גלל נדרךעסהעי

 %o רק סוזפו מל* qb עייס 37סלסס לר"ע וכן ל37ריסס. נפויס ל, סנ7ון פעי ג"ככססוכחמו
 3עדומ עעסס נטפל מפיס ססליסי גס נעגם ת"פ סםליטי, ול*פסס

~pD 
 ישפל ס' פכומ )עיי'

 ליי 3סס יוסף 3גפוקי ע"ס 53לו, כיו65 דיכו ולעסומ עליו לסחוניר bSb ססליסי 53 ל6ר"ע
 סייט 63חיו ענס מקר ססניסי סזעמ סייגו סעי סקר עד קר6, 5ם)נעי' 7זס לופר נוכלגילח(,
 *עס"י זמם. כאשר )ים( : זפס ככסל לו ועמימס פ"פ 0וזס סלqb 5 , סקר לע7ומ סגטפלססליסי
 עמוכגס י"7( )ירפיס ופומי 37רמי כי פסוטס, בחספס 13 ספכוון 5ין 7מסינ כפ5 מיגמ:וס5וגקלם
 )מסרי סי* זיעם וכן עלסי  פמסנמ עזפס מירמ"י "'( )עמלי ופזונס 7עמ וכן נעלמי,מסינים
 עפו מגלו 36ל לסוד נחמוס לסון מרגפו ל* סגס חט5ין, עגם כמרגופו ע05ן זעם סירס"יי"מ(
 וכמגועל י ולכמן לכמן ירכים לו מסיס יגר, לעסומ סונסכיס על נופל עלס מס כי ס*תמי וסוף עלס,לסון
 3סניל סלליו וכע"מ , onr לסון 6ס וקלוג עלסי נלסון ימולל סז5מ ססקכעס ן עליו טסתכיס סדרךנלה
 כוט סכ3ד 33נין פסו6 פממנס לסון ונין ל5יקס, ויחם3ס כפו סקל ג3כין ססו6 עמסנט לסוןמנין
 פל כמליס סקל 33כין סגכמ3ים כל כי פקרס, יפיס מם3מי 51מ, ליעם ND~bl לסיעיתמס3

 סומנ ספינפו ספת* כפו י נגממו לסולידס נרומו  לסמ*פן פין שיט , ח:סנ סג tl'DJDעססנ:מ
שיפגום



 יפדבתם49
 למסוכ סג6ס יעפנע גססו, 6ת ל0ט3יע 6תל עתפטת למסוג טתענעו 01רענ ט%ס,תסטנומ
 לסמ6עץ סואן טסמוסכ עוכי' 3כ3ד סככמנ" וכל נקל; סנזממס סן מן לקלס, וכגהצה( גסוסתחמ3ום
 עד לומו לסממיל TnbD'1 .ענ*ומו יסוג Db סנ05 כעו עליהן,, ולתסוג הכמטו D7D" עניני'לכייל
 טנלוסו למי כי כניי נלסון עכוס דלך מפרסי אעל נעגיכ" המסוי סעכו0  מים גכסטוסעייל
 , 0מקירס וסמננלומ ועיון לעולק קריך ספופל Sb סכם ען סכעלעיס ליורו לסאים אופסעיעו, נכסם י65 כי סייט סכני 3ננין לסכנום ל6ו" SD~ וסעתסטת סוס סניור מנססו סוליםסקסם

 עפעוכי לנלות כמטו תעומק סאים רום יעיול כן עעפוכ", לגלום י(יכץ נפועק וחומר טעויכגעי
 מפעל הזיתם ולרע, לטור ענין עופק וים עזיעסי 3כשק סכקכ6 סו6 סעיון. ועומק ס3ס,ס5יתיס
 wnr וכן ללעס, סי6 מס*מ לסעיס עדעמ לפונה(, וומעס, מום" טול ועויעס, דעת לנעלכליך,
Sbמעוך סיסים צריך ליונם וכסיוכם למעסי מעיי סו6 אמס תזעם צפון כמככמנ 3זס ומכלל מפקן 

 )מטלי וזם6ס"כ לנרכסי ססו6 נדע ליעמי עזיעס מסעך י ועזיעס יעת לנער כפו פוג, 6תרלמחר
 מוטנ ססו6 6פמ"י כי קל, נלסון ' לפרע מסג 9D1b חיכו יקרע, עזעומ געל לו לסלע עמסנל'7(
 כעכע סטיכן סרפ עמס3ומ ססוליי עי 6נל מרעי ע3עו כסי מוסג ob תזעא נעל 6יכמלסלע
 כלותל יקרס עזפום 3על לו כממוז נענע עליסס מוטנ סיס סל6 ותיסיס רעים ודוריס לסולדיכפסו
 0יו 60ל0 סס*גסיס לעמומי יזעו 6סי *עב טילומ הד מלגטי וכן 0זס; סנטם מוחל סוגתעליו
 לרע עסטכס על טיכוס זעם לפון 3סס 6ער לכן גססשי ולערוי גדולים ,מסעים לעסומיוועין
 כועס סמא מרקי( וססכעס, סע5ס 1nbD סעתסנס SD סיוכה( זעס נלסון וכסכססכל עפ"י ינפולס
  וככועסי ס7לך ל0טומ0 16 מטיך טל6 0נ0ע0 3י טנותגין סקוסו על  *רעי נלסון טיכוס onrלעלס
 סנסיס מסיס  לפנין מסוי  וסרסן ספסג וע ס3ספס, זומם bS  נשג( D"D  )מרופדםכלפרם
 ו6ס כי ענריסי עלס סי6 ונטעת געלים זעע6 וסכי מינוע סגעליס 6מ וימסם י זעסעמולגס
 זפומי  ורפפי ועזם יעושת. חמו, וססעמ פיך על זעס סעמ ob מירס'י ל'( )עמלי פס ידזעום
 שלוס על mmNn 37כי עענו יעטל 3ל מי 6מ ופפעסי זעפמי יל05 י"ז( )מסלים סי יפגל3ל

 מגמעי סנזיונוס כעו aw ונרס"י יעו"ט קשו( )קני(ירין לזם סניעיץ מכן ועקמי 3ייספוגעיס
 על סעסם3ס עעעיייס סרוסכי נזיעוס ככס סספע0, עעגס עוכע סו6 0נסתס פי נמםיינמלכוכו
 ויפיס מעיין סכספ על ססולפומ סעמסנוס רוס כנפי על סמסועפווםס כלמס *סל 9Db'ס37לי
 בסון יורץ סנכ"ע ס6ל0 סי3ליס ען מעורס עמס: עי עלל סוסנ תסיס סעמסנה( על ורסןממג
 טל5 פו י% ועזם 076, 3כי ס6ר נענעי סיח6מ עופלגמ רע לעסומ סעמסנימ ססמכעס עלופס
 , וכיועס סעיומ 3סכתסמ ל6 טייתסי 3עעכו סע7יס גוף נ0כמסס רק זועם עד מוחל למכיסיסכן

 עסקל לסיום רניליס 6עס פקר ינרי לינר סעוסזקיס ססעונייס Dba'~ מ6י עסורקס ס7נלכי
 גוייס אינס סתסקליס ורוב 6גסש עטקרי ל6 לגלויי  יע3י,יי bnim לסמנררי עסוי טסו736נר
 סחין פפני ומכונסו, צורמו ויסכו יתקוו געסס. 6סל נעעםס רק כאי סיס- סל* סדם 737על3ס
 ייסוג מסקר ומא נ6עמ, כעפם סעעפס גוף 9Db תמרי כאי לסמנרל עועי 3ו מיסקרוס7נל
 ושיפליג עעקלוי 6תי עעסס על13 מנויי( עמנ סיע55 ע% סו5 זר 7נל 6נל 00עונייס,נרום

 כי ותן, ונחומו עקום 1mb3 כלל סי' ל6 וסוף 6מ7 נעקום ססי' 73נר סיעי7 כ"כנטקרומו
 שוסן לכפסו יל6 ססתכזנ למי סנעוכיי, סזרומ מכלים עיף נסן)נכומ רק "ינו כוס סקרנםספלגס
 סעפליג כזס כזנן וסכת65 מניו' על מלסמו סיוכיסו 6מל נעקוס מזען 63חמו פרצופו 5יס3ני

 סי6 זועם עד ענין סכל וכיון זועם. עי כקלל %ס, כני גלונ גסת ובעו רסוק ססו6כרעמו
 עזם, גדול יומר עזים לך 6ין סכ0 נט, עיונו עוסק במרי 3עססנמו געוכ גר(קכס 7נר עלע7ומ
 סמר6ס; 5ריכין זופעין D~D 6ין *מיל ספיר לעזיי סוגנ כין לסנסין רק וינגס סססמר6ייוכיון

 פכחן עמס כחסר ול6 זעס (9Db רסא . וכ' סלט(. געסליססען על )וויל זעס כחסרומרכוס
 עפ7ומ 3מ"ך סרעניס וכ"כ י 3'( )י"6 וכחולין 3'( )נעכוס לס" וכ'ו גסרגין, *ין סלנו 06*ערו
 יקייעל'ן פעורם וססני' נסרגין ומן סו6 זועעמ עמן 6תמ כש"מ 06 געמכי' 3עכומ סגיי וכעט"3.
 וע37לי ; עסס כבסר bS1 , לימיו לעסומ זעס כבסר 7כ0ינ גסרגין 6ין מלגו כסרגין, סלנול6
 לסך ילפיכן זפס כבמל 7תלסון 3גונ' כן כוסממו ססיס ענורר רונאג( עצום )סוף סיר6יסספי
 ענו6ר לסנינו ספוכ6יס סריי3"6 עיברי וכן יפושט. גסרגיןי יין סלגו כי(לגין סרגו יל76ינ6
 כגל וסלם תכעיס למס לעלו נגפם' גפם טג6על סיי(כג TD שיעליס 7%וקיס סטרי סכיןטיגעור עי גסרגין זותעין עריס 6ין סי5. כך נעכרמ מס סעמכי' לסון 6)ונס כגעתך, כן גוכ;ס6מוטסיס
 יכול נגפם ~DD כשל לתם 6"כ , קיים קסיו וסלי לקמיו לעסומ זעס כלסל לו ועסיסםכלעל
 כן כ6ן. עי סדין סיונער עד נסרגין 6ין ס* טפס גמם לצפר מלתור יסרגו  עיומו טקנלועסעס
 עטו3ס סו5 כמס DPD נמס מעעיס כעס נעמכימן מכמוס יתץ ונגוקח*ומ סיקוסי סגופס6סו5

וכעו



נ יפרסנים
 כפכי סר3 ספליך ונמנס ככונסי מנוסחם ונילקוט בסמרי *עכס ונמוי"ט, כ,עסרט"6 ססניסוכתו
 יעלסון , סכמ3 מס נמכ"י סר3 עלי' ממעורר רנמ6, מעי' זס נענין וים דירן כוקח6 לייסניסוסע
 יעיקק כיון י זתס כשסר סייך יוסרגו 67ף גסרגין, 6ין 37סלגו לסוכיח *ין קר6 ישעל כעסכמסל
 לעסומ מועם כיון רק י סמר5ס %יכין *עם זועעין יעדים , סעעטס על שינו נסרגו *פילוסטיונ
 נין נכלל יסכל tcnf כקטל כתיג עסיס לעעלס, כע3ו*ל געורי עזיי 0סו6 עעםע ונתוךוכיכל
 , 11Dhi נעתניי כפ"ס DbS'1, עעלס סוbn1DI' 6 יעיקר מס מעלס כך ועמוך סלגו? hS ניןמלגו

 ועימולי י קיים *מיווסרי
 זעס יעכ*סל נסרגיןי 6ין סרגו ס5ס לחמוקי יישמי ילפיגן שמיו 7עלמ

 bp1DbS כסרגין 6ין 37סרגו 5מי לדיוקי לשחיו. 7עלמ ועיתונם גסרגין, סרנו 7נל6 ילמיכןלסוד
 "חיו וניכמינ סו5 גסרגין 6ין סרגו 67עריי יס6 סכמנ במירוטו סרענ"ס נלסון תנושל וכןעק'ו,
 תיומל, שיגו לשמיו עלס כי כלוס, 3תירו5ו מועיל bS נ6וומ שעכס 53ורך. יסוסע נסכייעים
 , 37ליו מפך עגו*ר ריטנ"6 ינ7נלי ועוי כסןי 3מ זורעי לעכין לתחומו ול6 ל6חיוי ען ילמיכן607
 כ7כתי3 י שחיו עקרי מסיי עיתם לשמר ד6סילו קייס, 3ססו6 דוק* לשחיו עלם יורט 7ל5סכמה
 ונגעי עיייי לן גפקhS 6 על*חיו ונטעת 6חיכס, 5ת ט15 קלנו וכתיג ניטלטל, סם לשמיולסקיס
 ועדן )6מיו יכקע" ועתגי' סכין, ען עוכסין וסיין זעס' כשמר ע7כתיכ גר(לגין 5ין יסרגוילפיכן
 יעוים למכי' לטו נקט" דעלמ6 לרורמbib 6 לסו יכפק* סו6 למוד שחיך עלסון לשו קייס*מיו

 עועימן געקוונס וסתוויי כסרגין, 6ין מסרגו 7יג6 סך י7עי' לDbS 6'1 7עעלמ ילסגיגו סריכליטנ"6.
 נוכל hS 7קר6 זעס יוחסר "למון נסכי

 לעילי
 רק שיגו סירגו 5חר נסנר(לגו 7נס לס,

~DbW 1 נ"ל לכן לעטומ,זעסbS7 סיסיו 57ערו סו6 לשמיו לסון עונטעעות tD1'p וכן hS *תימור b)C'S7 , 
 כל דנעלתa~tb 6 ו3ועל0, כסן 3ת דנזועפי ל5מומוי ול6 לשחיו 5( )סנס7יין ונד6ער"5ל6

 3נווג6 ושסילו , קלם מסי6 מנועל בפימת ללונם גזס"כ סכ6 נמעורס נדון יצימומ סמיסכממיי3
 16 3ו, ול* 03 מסתרו כגון SD(~ 6ל6 ס3ועל על סעי7ו סל6 כגון עעיתס כטור סיסטסנועל
 גדוכין נכס"ג גס סטור, וסוף לחיינס ני6ס סני6מו 6ח7 ויום מניס ממעם )'ן סנועלמסיס
 י"ס נ' )עכות נתוח' ססוכיחו כעו עיגסין, 3ר סיס 06 לבועל תגיע ססיס מקלס נעימססעוזעין
 געל ונסעם סעדיס סגדת נסעת כמסיס יסייט סנועל, על עיתם 7ין כסגגעי וווכט'כורועעי(,
 עתסין, נר ושינו גללומ ליעי אגיע bS מעייין כויע דין געל 9Db1 עוכסין' וגר גלול גחזקמדין
 לעסומ זעס כשסר )סס לקיים סנועל SD נגער טסים הנימס סגיוכיס שח"כ סע7יס סוזעו06

 7ין נסס יקויים נכס"ג דגם toltp שחיו וסרי לשמיו 7פמיט6 3עילמ6 רננן שערי ו3זסלקחיו,
 זעס 7לטין לן ונוכם לשחיו מנעלס וכיון עוגסין. 3ר סוס שילו לנועל 7סייכס ועימס ליונםסזעס
 מכי' לפרס "נו ונוכרחיס זוננונין 3כל גס bStnn עמס. ול5 לעסומ פירושו כסן נם נזועעילעטרם
 ונריית6 קייסן Dh'1 וסרי לשמיו מלערס יעתנימן לן, יפ63ל *לס יגריס ועכלל גסרגין. סלגו37ל6
 עוכלם שיגו לחוח לעסות זעס יעלסון qb כי , 5ס7יי מליני bS מטס, ול6 ליצסות זעסט5עלי(
 לעחומ 7סירוסי לן עגלם לשחיו עלת ע"ע וסי לסון סייך נעמס גס כי עסס, ול6 לעטומלסרטו
 7עמ סיין ג"פ ו53תמ סילפומ*. גלוי כקטם ועמגימן ילסומ*י עיקר גקטס ס3ליימי 5"נ: עסס,ול6

 סחורם כוונת סיתם ס5ס לעמות, )1)נלת לק לשחיו עעלת ול5 זעס עעלם hS לעילףר3וסיכו

 DIDDS עלס ופוער לנעתוס ליס סוי ל6 עעסי נפועל נג7ון סדין סגעסס 6מר סע7יסלח"י
 ועסס, זעס כשסר לו ועמימס ועמס עגל, נלסון וצוער לסרם לו וסיט סעמייי על 3כ"עסיורם
 יולס לעסומ ועדכת3 למעימו, 3ל6מוגס 13 תסיס מעליס יי ככמונ סעומיס סס ע)":ס מעייםכי

 *חיו וסלי )6ח'ו וכן עסס כשסל bS1 זעס כשסל ויעלס , 3ג7ון סיין נעשס ל6 סע7יין33י5ול
 סנניגיס ומטו3מ כן' לוער 6גו מוכלחיס לעסות עיכתי3 רק כן שערו 6לס עעלומ bSקייסי
 לנער זיי"ן ונפססיס לסענר, ל6 לסני רק ונסעעומו לסיטיזן 15 למרע כ"ס טנו,צומ עי'%3וי
 להמלי ננועו עוע7 גימל יסים ל5 5יס וכל וכן עמעעי לסנף 7וי5י מליגי לbnSD 5כולו
 לס53 , לכפר תועד 63סל ע7עס יוכש *סר nbun וכל וכן , לכסל כדי 3י6מו כמחלתטעעו
 וגו' סחטתי פל ו5ת ימליט* קלוי 67עלעעס סו* כנר, סכיפר עד פותל משיגו כ"ס qbl ונטרף סקול כיפר ל6 שעדיין qb לכפר 7סנגכגקעמעע,

~Db 
 כי3ויל כרלי נסכיפל קר5 דפסתעי יחסי  %ת סו53

 עסס. ול6 לעסות סיקס מרעי nlDDS ס' רנר ים גזים  חרופ וסרוס, 3פס פ' סנפ ועיי יי. פ"נ3ובפום
 ט5ו)נליס ס%וקיס דעת סיפך עוכח זועעין 3ע7יס כ6ן מורס ס5ערס נגסס נטם יעלסון 3זסוייכ"כ
 3עספטיס וגחול נחוסל כר"ם נפם, מחת נסם לעיצור לי' סוי כ37ייסס 067 גסרגין, גסכגו7וק5

 ססור6מו מחת, עלס סס כיוצר לכן סרו5ט, לתיממ מוק7ונמ ק03 סי6 סגר)ח גטם פעיממ631עור,
 סמוק7תמ סססקג6ס מלוס, הרימי *ת לו כומן סבכי ל5לסיו קג6 שסל ממס כעו עוקיונמיס3ס
 oa ופס יסיס(י 11Pb 3ו5ס 3)נסמעיס k~SDWS )וכע"מ שמלוס 3רימ לכמינמ עוקועמ שנססי5

3סלגו



 יטדברים50
 נגספן נסס רק 5ערט ול* מחת, וולת' כ5ן ממורס טחמירסל ונכווכס סעיש לתימממוקי6מ ס3ס סי5 סגרתן סעיתמ לסורומ נמם' מס מ לוויל רפוי כקן גס סיס שדוקין  כדעמ נסלגיןנסרגו
 סימת סעגוימו נרחץ, סנים סכע 5ענ7ר כעו ל63, שע*ומרמ לחררי מחס טלקסס נישםס6וום
 ג6לנס ערכים pb על ידך כער( וכן 63טס, Sb1Pi ויעכוי וכן b)S, סע6חרס רחל גסאמלח3מ
 לס3כ לעסומ טזפעו ער(' על נסרגין פסעייס נכסס, כסם *ונר כ6ן וכן לנו*. מעמיי מטרנסנסגיל
 וע"כ קר6, פסמעי עדיין סרגו bS)7 פוכח ממס למון מורר( יערס bS7n עכ"ס מעימי(;נע7וסן
 רז"ל, 7נרי %יקו עמס, כקשר ול" זפס כקמר סו6 דוק* מורס oinh1 זפס כסמר לוועמימס
 ע3ו6ר ויירש יסתתו וסנם6ריס ט*על סתקר6 %למון וגס מטו3מן. 3* ספינין מפקרו עשוופעקל6
 ססו5 מעונם 0ולייר( וספעולס מעסו, ספעולס לעוגם סמכלימס עימט נעחוייני כי לנומינויכ7עמ
 לעהס כי6יס כינס DW~D סע75 גפעולות רק ויירקו; ירועעו לפען נקער ל5 3סס וכיועט,כרוען
 סעס, קלני סימלנו סו* עלול ס7גכ עסיימ לקלוח כק כוס,חתור

 53ל"
 גדול בעונם )נעניטיס

 עונם 6ין 6לס ס3סלס פעלם, ושקן 3פסימ ופורס, חורר 33ן כעו יומר, יפרן 3ל גדרלעםחם
 לקלות רק כוס, מפור נעוגם סר6וי ען 5ין ע5עס ע75 6לס פעולומ כי סעעטס, עכתן'6לסעימס
 3סס נקער לכן , נענסס חורר( ססוויכס עילם* ולעיגדר ססוווןי נין סיסרנס עלולים מסעסיימס
l~WSולמיני ויירקו. יסעעו Ob 3ידיס רקחים סס סגם סליוקיסי כדעמ נסרגו ווסו(תיס עוכם סיס 
~DWnען 51'ן י סל5ימס פעפס סולית ומיונם לסעימוי נר5סונס נעסוייג מסיס סעייס יי כי 
 3ל6 רק ספחפיס דין ~rh סיפתי ס%קונל לפי 6נל וייכהו; יטפעו וסכם6רש מחריו 'לופרסר6וי
 ייסוג וימיקון פילס* לתיגיר רק והינו מס, "%ור לעוגם ר*וייס היגס סקל פעמיסס ולפיסרגו,
 פספעימו נדפס גפם טנלסון qb ודע ויירקו. ימפעו וסכס6רים המריו 6ער מסיר לכןמעולסי
 יז נשן טן נעין עין נלסין פ"ע 3פימס, סס יזונו 3עדומן שימס לטייר זעעו ס6ס פפסיכפס
 למדתו כהטל תמון, עוגם רק סללו, ~גריס נמסרון מעדים לחייג 3ו סעכוון 6ין נרגלי רנלניד
 סללו ע*נריס 3*מ7 נמררו טסמונל סי7עכו 5חר כי כ37ריסס, יורם סעקר6 לסון ופטעוסלז"ל,
 נו סס)נכוון וגו', עין סמם עין ונסטור נעססטיס כפם'ט עעון. עוגס רק גופי עונס יעגםל6
 ססנל (TDb לסעיד סייועו ססע7יס נעלינו נגושר ס7נר 95כ כעם"ס' עפון עונם מפסע ע"דגס

 כמסר לו ועסימס כי נופי, עוגם ול* מעון עונס רק יעכסו ל6 סללו, )נ6ינריס 53חדנחגרו
 נעייס וסכת %%ון, רק סחונל 6ת למ3% יכלו ל5 וסם tDWt עיטר יוסל ול6 מורס, מערסזעם

 ול6 זפס כחסר *ופריס 6ין סנת%ע קובר דסרפנ"ס י רנוומ6 3ין פלונטר 6ינ6  ופפוג6זופ%ין
 פסק לכן עמסוכחסר

 נפ"י
 ו)וסלפין לנעלי מוזר נעיומן זס, ליד " וניר %פון 6% ס6ס פפדומ

 ול5 זעס כטסי *ער" ולעולס לעעון עימס כין מילוק סטין סר5נ"o~nb nDT  7 סמוח'י וכ"7לו,
 וכ"י עסס.כחטר

 וכנין ידעו ל5 סרפנ'ש כלי כוהתי ויונס ; ש"פ( סיג נ9נ מוי'ש בע' סריכ3"ן
 נעפמ סמוקת )עע"ס ונקסיקיס ס6יכס טעפיס לצלול וממרו לפפון, תימס נין לסלק זס דיןלו
  זעס (1Db כעמכל 7*)1רי' פעם סר)ננ"ס ל7עמ עקור bl5WS ממ3 נפכ9י סרג enyh ע'ש(יפא

 *סיו מסרי עתון לענין 95כ גסרגיןי *ינן סרגו ט6ס ילפל דרגיי r01p קמיו וסכי לקחיולעסומ
 לרעם סר6ימ כנר %6כס ומו"ס. פיססי על עעסס כעמס כסכור qb ל0יינס ים ספיכקיש
 לו ועסימס סקפרי וז"ל 11DbS; תעלם SSJ ללעוי *ין כי רעוע, סו6 זס ייפויו לעעלספע'ס
 ויסרי עעכ. פיפס, עוגס %יתם עונם 06 עכומ עכומ 05 פעון צפון ob לסמיו nl~DS  ולובוכלסל
 סטין פוכים סד3ריס %שפעום סזופפיןי 6מ נסס לחייי עהסש %יק כל סתקר11DSS 6 רז"למכללו
 כ6ן י(מויס פדסיכמס גס סר36'ץ, וכיעס עסס כחסר ול* זעס כאל ספרו ונכולס 3יגיססלמלק
 ת6ן  %וקיפמי ח3ס על יוסי( ממס מוולס סמוכ, מסת ימלס 3קר מפפס כפו סממ, 16ןנתפרר( 3עלע* )ךח6 רק מניזק חחרון לונדל ט6ינו נסטששין וגס ונו', עין ו63פול %3ספעשיפשו
9DDע7ומן, לפי ל53 )נ*וחרמ טסימס ספ3ס על יולס 5טל נעין עין רק שער ול5 מממ, עלם 
 ויפ נכפס' 3וולמ לעכס רייס ODD, כ6סכ ול6 לעסומ שונו כיסר רק למייחס טלין יורר(זס
Ybכאר 6% זפס כקטר זס  יין 53ונמ וסנס סר6נ"יו כדעמ סככעס ספקכם לסון פפסונעום 
k~DD6לופל וססכל' סקנלס וגג7 מינוס 37ל סו bS סלע3"ן וכ' נסלגיןי 5ין סלגו נסלנין, מלגו 

 כי פס, מעוכו וסו* עליו סעייו 6סל כל 6עת טסים נסמונ סגסלג ד6חל וגלמני יינך3יע6%
 בקי 7ס לטפוך לפגיו שעי%ריס ס5ייקיס ססופייס ס' ימן סל6 ועוד ס', יעז3כו ל6 לדיק סיוג05
 3עו7 3סלפ6 כמ3 ל"מ פ" עספע נממן וסחועיס ; יספוט 5לסל ונקרנ סו6 ל6לסי' ס))ספעכי

 וכיון , (O"p כפסוס לסעימ ווכימ סיס ול6 למס פורכ ~Dnb O1k %6מ 6לו יעליז מי דיןס3על
 כסכנ כ3ר ים 6נל לקעל6, יושיס ולכן כדגליו תוסס %זינין למלעיס ועריס o~b הנחיםססו6
טיס סל* עם כי ' לינליסס וסורס מוזל סיס )קעל6 יושיס סללו כמסום ולחס חי סיס 5ס תולי*עלי'



נא, פ י%,דברים,

 נמטרו לו6ם,,טעי'ע'ינ% 0י0 06 6נל רסעי 1W5D לי(מזיק ר5ס ל6 כי סיס מכס עז.: תפססיס
 *ואדן עגסיכמ כק תיכנס סעזיע-ס סנ6עכם טמרי כי זמי ODW 737 ולא עכז. כתיגיסע7ס ויקוצי יספפו לקטצ6, לסו עפקען ל5 ו,גקעיק6 _עמרני ל50ילס ליגליסס עמס_ סיס לקטלך0לל1
 ל6המ, סעזי4יס 37רי 6מ עסעכיס 11bD סעוזעיסי עמל יותר 7נריסס 5עמומ על לט: מיםסדעמ
 פלטו ול6 י 5סל 43קוס סיום נקומו סיימם עעגו ס6נטיכ, סכי % לקער סכיסס יעיזו 6יך67ל"כ
 מסעידו- ע45ס ס6גסיס פן לגלויי 7עני7י לינלמ6 ימופו ול6לגפסס

 כסי ס5עס 06 כי עליססי
 מזען נקומו מס ומסיו 6סס, סס6עת סעקוס קומו 63כם* לגרר ,ליום "61 כקל ,ו'נל סל6סעוזעין
 *ועין ע5י לק 5יננרן סווזי4יס טנ6ענת ולמי 0ל"ן(, נסס עוס לעעלס )וכעשם 7גריססכמי

 על ג7ולס יותר bD'1 סונחעיס לנטענת זעת 6וע7ן לכו b5D'D סיחופן נותנת סחנרס לכןסיעמי
 זו כס לנ6ענס וטין סקולים, סניסס יסים ולכס"מ .איזי יכליע סעויעיסי לכ5ענם  ס7עמ6ועין
 סיגו וסוט ממועלי 6ל ~DX ען 0ר*פוכס כס ע7ומ ע06 כסכנל וסני( מנרמסי SD עלימרון
 פעסס לפעול י7יסס יפלסו עליו ע0עייו ע%ס סעייס 5סל וסרנוסו, פייסו על פגיון 5תסגה

 לג6עכת ג7ולס 7עמ 5ועין לנו ים 3זס יונס למעימו, נכ6מונס נו מחייי סעייס  יד כי00ריגס,
 וככסאו o~1b סכי ירמשו 6יך עיומס, 5עממ געוכ ננירור  יו7עיס 0יו ל5 06 כי7גריי(0י
 עעמס סכ0 מלע, עכל וגק? סף ס0ו6 עי ולסעית שים יד DIS~S כז6מ גדולם כגבס לעסחשגססם
 י לב עעמס נידינו כללי כי ע7ומסי 6עמומ על זעת קושין לט ממזק ז6ת כמעולס סע7שייי

 לכו טים סיעת אוולין כני סקולת סי6 סונחעש לנחנכת סעעמס עשי לנו סים סיועת קושיןעכ"מ
 7דוק6 סרעכאס לעיס עסמנל יתכעס וזס נ0כגין, יין ם3י(כנו כומנם וססנרtolw'nn 6לנ6עכמ

 ועלקוס: נעעון ל6 פסס, כקמר ול6 ופס כאסל 6ערי'נעימה(
 עסס וילך כלמון , נ3ימס לם3מ משזלו נל6ס סיס סיניים עעטעעוס לביתו. וישוב יי )ה(כ

 מריסון, 3ע4 % וכסוגם 6לכר( י( )סעומ הלריס סיג לך חוסכו, ימל 5לוי30
 6ענס סמליו; פקוס 6ל 1613 עי 130 עעקוס וסמכותה ספסורם נענעם סי6 5ל0 נכלטססליכס
 נקטק עוסק" bib ל3מיטס מוזרים *יגס ועירם כרס וסכויע גיח ססטגס תעלך טיס)קוטר(
 Yao3 קר6 ישער לכיתו ויסוכ ילך עסו ולדנליסס ס7רכיס Db ונמקן פלסעס לסילכי חלזוןעים

 סעקוס פן סרמוק 0י6- סססליכס י 4" )ם'" שניו %ן Db לל6ומ וסג מולך ורוד כענין ססו6ונ"ל
 1יס כ"6 טול נניס נקנע דו7 יסג סל6 וטעעו נו, מסיס סיקוס 6ל סססורס 1(י6 וסם3סמנוי
 יתכנס ען וריסוק ימרס ססו6 ח'( )3ל6סימ 301 ע6 ונענין *גיוי לניס ענית מעיי ומגסולך
 6ל תעיז וס3 ילך 36ל 33יתו 3ק3ע יטב ל6 טעעו לריסו ויסוג ילך כין וכן 6ל", וקירכוחזרם
 , בנימו לסגת יונל ויועיס לידס %כס בכיי סעלסע1( ל5נ6 ועוון עיס נימוק עד"ע ס3עקקו ,נימו
 )ער ויסוג ילך יסוכגס. ולפחז ססעפקס, bb ס5טלכיתס לעם כק ססיל *נסי 6ל וסנ מחרושינו
 6'( באג )מוטס געמנ" אישה. אריש )ז( סויוע(: נ6ך 6יינסטוויילען וויעיעל, 6מ;7 מץגעסע
 ט6יכס חוזר שינו ויירמס גרוסתו ספסזיר ומיראיי סוזריס, ס6יכס לכה"ג ו6לענס גריסתו סעסזיוועעעעי'
 *לענס וכן סיסמי 6סס *ים יקח כי 0'( כיד מ65 )כי כיכמינ קפיר מכמס 0056 וקלש לוס7סס
klp1'b1נסנילס חתר שיכו כמ"ג WDW*b7 6לקחם, על .YD מיסס כתיכ ל6 כשילויין 7כ6ן ושע"ג  , 
 סליקיי ג6ט0 לקמם, ול* 6סס 6כם bn'b נחפרי 6עגס כנשואין, CD7D  ונ7י(זכיר לי' ייע"מונ?ל6
 לכסס, 51לפנס גרוטמו מלמזיל פרטלו

-D~D גססיתס וסייגו לו, כעול ס6יגר( עטעס גרוסמו עעעט 
 סקוכ6ין עד עלסעס נסס עוסין 5ין לועות(, )ס6ר סרסומ עלסעמ ו6ח7 עעעיס(  )ז' עלוסעלסעס 6סי ג'ו( מעלכים )פגו לסרפנים לתילום. )'( : לטס"ג י6לעגס דווני וסוי ו(ח(יר0ן לתמרכם6ת
 ונססי ז' "כלפ סכסונ מזכיר ול6 סרענשן וכתג , 3"כ טנ5טוו ע5ומ מנע קנלמ גנם למלוםלידס
 סכעלס האל 6לסיי(סז 6מ מעני כי לי רומך ימטירו מן -נ6ר5ך ימנו bS געע"6 )גו 1pb1מכנר
 ופעיעומ פליעומ ססוכ6מו , טלס מעל ען ננזל מלוס סס כי ערמי ז' קנלמ גס נטלל 1D~Dפלוס
 סמוכו י(צ7נכ ויגס )5טללקיעעען( כלוס עעכו תמל ול6 לסיום פר6וי כמו נלו כסכע%סיגרי
 6ץ גנובי ינרי ו60ר 7עיס וספיכומ ימ' ע5י6ומו נסכמסמ עא סעכללס ס6ל0 %ח 4 נססועע.

 סועות עכ"פ לקטת 5ל0, ע%מ מנע 6ת נע 6מ ל5וומ י% סנורם ערקן וסיס 76סי עכללז0
 סלוס נין , ני6 ומ3רמ מפליג" עלוס גין ן לסלוס לידס לקלוק סתוי לנו ג*0 ולכן , לכפסומסא

 ם6ער ע0 עם עמונר חתיה. לא וגו' מערי יק )פז( מלעומס: מנין עקום ז' וסם עריסיגססום
 פלוס ל* עעך, לססליס %ו ל6 046ס סקר6מ 6מר 5ם כלוויל , עעך חס4ס bS ו5סלעעלס
 6ין כי כ-גי ממיס ל6  שי נ-כ, %ות  ז' לקנך לגייס ס*ינס כפטומם. סלוס 1ל6 וי(סנלסימעדיניי
 פ75 3ץסנדל

~mb 
 ' לע5עס an~b ינוו ס6ועומ 9hD~D וסעף. a1m1 נעגין רק עעעיס %

 קליפס rb %ע" 7כטו%. אשר( עגמ% גי(ן 7*ת שהע ממית. % 5לס גס עעעיסוט'
aSn




