
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



 פ, שתריש'61

 *ועות ס6ל 3ין מגיל 6ין וללע3"ן כלל. טלוס קויהן 6ין עעעים 6' 6גל 6ועומ. למקל רקטלוס
 61"5 ועניומ, לתת סיסיי לסלוס קולין 6ו)נומ דנם5ר נ"ע. ע5ומ ז' קבלת געכין רק עינוויסלכ'

 י נסג מ5ומ ז' ולקנלמ ועניומ לגנח סו6 סטלום קרי6מ עעעיס בז' 6נל נעי ע5ומ ('לקבלת
 נ"גז עלוס ז' ולקנלת וע73ומ לזנח מלוס קרי*מ כריך 7לכולס ניגיסס ,כלל סנדל 6יןולסרוננ"ס
 עעתיס 31ז' OnSDS, 6ותס ינוו ס6ועומ 7נם6ר וסכסיס' מטף 3עכין ר9  וו1ס ז? נ73ליסוטיכס
 טעי דייקי 7קר6 רק למון ' ולרעמי וסלח"ונ(ן וסר6"ס נרמ3"ן 3זס 37ריס 6ריכומ )עייןשרגום
 3ס*ל סוים מס 06 סקסדס גלמי מכלל ען ד3ר י5י5מ על יסודם רק תלם כי ורם"יןלרענ"ן
 וכן סםלוסי גקרי6ת גס עונ7ליס סס ותטף סגסיס 7תל3ד לרם"י ספיר 6תי וזס bS, 6ועניכיס
 נעגין כ"6 פויס סס סעגיכיס סיכל לסרע3"כ S~b רק. 6ער לכן סיגי ונ5ומ ז' נק3למללענ"ן
 בעגיכיס סויס ocn סכלן ען 7נר י5י6מ על טימעס 6ךי לוער ר6וי סיס לנד, וסגסיסרשף

 סריגם 3סך וכנס דעו(. *מ רק כ"ג ע"ג ליס כס' D~WD סיללו ען י5י5ס 1r'h כין וים*מריסי
 ספנות 06 כקיים גפסות 7ס לסטוך נ7ולס (nltlr)b 7כר5ס סעפרסיסי עליו עשו כנר ונפיסטף
 ססי6 ס*פס וכן יעם מחרי ונס-פםעו_סקטגיפ- לסלוסן )נחר5יס ושגס 7עת רעלי סיסחטפו
 ססלוס עניעמ געסס מע5חס ול5 תגנורמס ול6 )נלחעס, עוסש פיכס ותטנע6 כעלסן ידממם

 ואסמת מקלקול נתכלימ עקולקליס ססס ידע ית' סו6 כי 13 סתפרסיס ולערו יסרגו. ולינסענעליססי
 י עמסיו סיכסיר ס53יס  ס7ורומ נכל 6מי גס ננסס י65 וסלה ninibc ס6ר ונכל יומר לסגמסס
 בירכי מגס עד מורגלים לסיותס ס6לס וסגסיס סטף כי ועוד ועומ. 1736ן כליון ממחיינו כולןלכן

 לכלומס, סטווי נ6 לכן תוענומס, ככל לעסות 6תכס ילת7ו דל* ממסה ג"כ 103 ו5ימס6ליליס,
 37גי נכריתומ S~DT כר"ח וסות , וסגסיס סטף 7עכין כנצחת נעיר ליונל סו6 7ר"ם ס"ועעכ"וס מ"י נכרע ועיין נחייף' גסעס כל חמים ל6 על כ6ן 6תל נסטרי )ומגס ורו"ח. רי"6עיין
 נכי סדינן לפי CDID ול6 חרס ול6 קטן ל6 כס( ))ננגי ונסס עוגסין 5ין לעולס ס"3(מעלכיס )טיו"י כ' וסרענ"ס , גסרניס D)'b יסר5ל רסעי 7נגי עלס טליג וקע י גסרגין יסר6ללמעי
 )נ5ומ לכלל סנינו י6 7עמ נמס סדין כקטנים נגיס סכמנ, ס"6 עמסונס ס"ו מתנ"ס ועייןע5ומ.
 6ים(. סיעסס עד יועמו נמט6ו 6יס 7כתינ מנומס נעון ונסס וגפרעין סס 075 סלכקגיגו
 כי , ירסס ימס פעין סרו6ה כל כי , זס נעגין ח7ם 37ל 5ו)נר סיימי 7)וקתטיג6ולולי

. 
 ס5יותס )וט

 נסוג כ"6 סטת געות ס' יחפון ל* כי מלילם, 6כזריות 75 3זס 5ין סכגעניס עם לסתנסגסמורם
 כסיעזגו 36ל , 3ע"( *7וקיס כססם רק שגו 63ר5ך יסרו ל6 3סס סניעל ונס , וחי' ונכרכוסרסע
ton~b3 וזומרD'S ,עליו נסקינל יכול 53רלך, יסגו ל6 )נ"ס( )גטין כ57)נרי' 53רן bSD לענוד 
b"D6לסיסס. 6ת תעני כי שותך יחטי5ו פן ע5עו נעקרי ע3ו5ר וכן וגו', חכוגיר ל6 מ'ל )7371 0כמונ 

 וסיס לכגום מולך מסיס olpn ככל פרוח7יטג)נ6 סולח סיס יסוסע סכי כר"ם ירוסלוניונמלצות
 לעסות סע3קסס ויני לוי ילך לו לילך ס)ננקס יני ויפויס, י53 לססליס סענקס ווי 3ס,כמוג

 על סמולם סכמנו 3'( ל"מ )חוטב וקטרו ס"ס( )נ)נלכיס פ"ו )ערענ"ס מלחמס. 'k-DDעלמ)נס
 cb~ לזיען לרוטט וכמנו לסון, ~O'DJDס36ניס

 סיו ס6ס לונימ 60 וגוי לעסות 6מכס ילת7ו ל6
 , מוענוחס ככל 6חכס ילעסו bS 6מר לתען כין כשטיי מערו וכן מוחן. )נקנלין סיו נממונסחו(רין

bk-נ"ג( עלוס ז' )נקנלת מסורס עסו 5ס OJ'b .ס6לס סעעיס ונערי רק כ5ן  סכחוכ ו5)נל כ0רגין 
 על ססוז0רו סו6 וילסו מגמלו נתקום 7ייק5 סגר"6 וסי' כ"ג, ממים ל6 גחלם לך גוסן ס"56סל
 רק 6יכו מחים ל6 כי ירוסס, 6חר qb ל0מיומס ונותר ג5"י qb גחלס יפקוס S~b bSD מחיייל5
 יועל 6כי עעתס ע"כ. לסחיומס, )נותר עעע6 סך טייך לל6 ונרמוקומ עעעסיססי ילע7ו סל6כיי
 יטעם כפועל מיס לסון כי 3שקלט' וסנמיס 0טף סריגמ על תמין ל6 למון לפלס מלכרח עןם6ין
 מסיו י"6( )פחס רנומיגו פירסומו סיל7יסן 6מ ומחייכת כמו )ערניסרען( סעזון כלכול עלגס

 33גין כיוס למין רו3 וכעעט 3לע3, לחיומס ל"ג( )תסלים וכן לסחיותס, כ7י תזון נססעקפקות
 עוון לסס יספקו ל6 כלוויל כ"ג, מחיס bS כ5ן ייזול מענין crw1 זו. כווגס על יסורססדגוס
 לספק ס)נמויי3ין tD'D)kll 0טף לסס ינוו ס5ועומ 9bD3D עקו7ס ס5ער עס ונגל לסחיומסיכ7י
 ל6 עעעיס 3ז' פססך *)נר ומפמוס, ע73יס לסס לסיום ליווייס סיסיו נכדי לסחיומס ויזוןלסס
 3סס 13DDS1 גס למחזיק כדי פזוגומ לסס למפק תחוייג, 6תס 6ין 16 לסקי 6תס 6ין כ"כימחיס

 , ימלמל עיומ3י 3סס ם6ין מתוכומ עקיעוס 6ל ללכת ויוכלו לגפסס יסלחוס רק ומפחומילע73יס

 עס לך יקסם Sb1 כ"ג* ממיס ל* ויטוס נסס bc'1 יסר6לי כמלו סל6 משקוס 1W5D נ6"יומפילו
 ל6 תלווי "עגו זס כי וסטף' סגטיס וגחרס ו'( ג' ל..ד, ל )ד3ריס ועוג ושיחון נונלמ)נמסכ5על
 וי165 נוס גס עימס סקסו ובס מדעתו ילך לערור כ"6 1%6 6ת לכנוס סיקסו bSl כ"ג'מחיס
 7קיחון( טלוס קלילת נענין סרעב"ן על 3מסוגומיו כסן סל6"ס (b~WD לעלחעס ימסטללקל5מ

5עגס



3ב פדבתם

onh""Db ~mrJ 
k~ttbl י כקבס כל טחיאס י'ו( ל" )עטומ עמס ס6על עם כי עיין, תתלמתמ 

 עעעיס עזי גהו 71WSS לכס סיס לסם 6ער ש" סנמ יכומע נסני )עונ6 נאורס עליו6פרו
 יבעו ופסל י עסכ"ז יבעו bS 6מר ננסים מטף 6ת המיס זס ונכל , כיר חמים ל6 3י(םסג6על
 6ט 5ליכיס י נטף זכר כל מסרג נוס o)nb , מעור 73נר נסס מגכסלו ע75 רק סלג ל6עסכ"ז
 עמעפ כ"6 יסר6לי 6מ יר*מס ונמכי זס 373ר נכנטו ל6 ססת7יניס DS' סימם, סעס ססור6מלואר
 1ל6 סעייניס ת6מ רם'י לכר"ם ליחס ל6 רינ על וגתענרו עו6ג 6ח לעזור 163 וקיטססנ6ס
 מקר יסמ רפוס 3תלמתמ סכתונ מסמיר עתם וכן נוכרים. סטף oa סענים לכן סעו6ניט(עקם
qb6טסים ו6ף , טגמוכי( י(כנעניס 6ת לרנות נקפלי עליו ס6ערו סניו ומנית ככתונ כגענימי ססי 

 6ומס עמילין זס נכל רם"י( 3כווגמ סם ל7ו7 נתסכיל )כת"ס סככעניים נמוענו' עיייןשלוקס
 ומגסיך , זס זען מוך מתייסר שולי מ07' עמר מניס כל עעו ולסססומס ניחו 6ל לי(כגיקסליסר6ל
 עעלכיס פשי )עלענ"ס לנפסס *ותם וכמלחין נסג ע15מ (' עקנלח "גל 3יס7ומ וכמפז 6061ליו'
 63רע6 י5י63 סל6 מיסרני 3"נ תטמ ז' ווקנלמ סי6 06 עלוס 7נתלחעמ משער 06 ועמר(ס'ן(

 06 זען ושמל ימס, SD נכיימס תתכם ונוגעין ושין י3"מ כל ויומס תססין זו סעיס, בפעיוגיור*
S)pn'תי7 מיסרג וזו לגסססן *ומס תסלמין נ"נ %ות ז qb עלות ז' לקנל סגיי לפתר כם5ועקמ 
 טלועס סירם ל6 עליסס טג5טונו ותושג נעעון מרפס סל6 ממורס, נועם עורכי י2 ושין3"כ,

 כעי סכ6 ס"ו(י עעלכיס ת"ו )ערענ"ס יומס תקנליס ססלוס ענקסין סס 06 ז6מ נכלוסונמס'
 עקויס ככמס סים bSD 6מל ססלוס כעת ס17לממ יומס נר(לונ bS נסלוס, מנעל עגיעוזעקגמ
 לענין וסגטיס ינטף על כ"ג ממיס bS למון ל63ר כ"ל ס"ס זס יוכל סטף, וכמ"כ כעלס, כגדלעעו7
 לנפסס ילכו 6נל ס*ותו' 3ס6ל כעו ולמפמומ, לעג7ים *ומס ניקמ bSa לני, עזונומס כלכולעכיעמ
 עניעמ על ממיס bS כווגמ ומסמוס פירום6, 3סך עלך 7עחך מנוח לqb1 06 6 יע65ו.נמסר
 ויעיל סנע65יס ס6גסיס כל לסעימ 13 מתכוון סטין לסורר 6מס קליך ע"כ סעומ, Sa1 נעמססמייס
 635י סרי 06 כי ל6, 16 כולס נסמכתם סיתם *ס ססלוס עגיעתס קנת עיקר פל סנחנסגלמי

 לקולם, מעפו ל6 ס5נ6 וסרי סענוקם, כפי ססלוס וננקטים שגמנו מנס לשערן 6ליסס5ועקיס סי מעיר מום3י וכל ססלוס, 6מ ותגעו גנורחס על סותכיס סיו י7ס סתחמ מילס עססעלחעס
 o5m~ ס%5 סרי גג7 לעתוי נידם כמ סיס וסל6 סעיר סוטני 73עמ ננילור וטמענו י סעע'ומנקע
 נפנור  ססלוס שפנקסי מלפיס כנוס לסרוג כ"ל, תמי' ל5 סכתונ ישער מע"ז לשעל יעתך עלסיעלס
 סטני סרירספס

 לפכיפפ  כילם סטכפת  כפסיפס ר9  %ינו  כ"כ מסי' bS כי סייר וע"כ ועילי,
 Sh" וקרית מעיל, 6מ כ"6 י סעס 6מ ותניעתו טםלוס געטיימ סכמונ מזכיר ל6 ולוסססלוסי
 כטסים ל6 כ"כי סמיה ל6 6ז כולסן תגיעמ SD לסורומ מסליס' bS ו6ס iCDnD1 מעכך מלהםלמלוסי
 מיון ועזם ל73. סעמוייניס כ"6 יתמיינו ל6 וט 73רך כי עמולקו'י 7עומ נמוכם *מר סעסנין
 למייחס *ין נ"ני תלות ז' וונקנליס ססלוס 6ת 11ל6 נפם מונעים כעם 06 וסגסיס, סטף עלנס

 לסיריל כוס ס*רכמי גססם. Sb ללכת on~b נפטור 6נל נעליסס, ורסעמ שנומס עון בסניו!עימס
 לנדוח. תוטחית לא )יט( : נכפס עול סדין ונפיס נטף כ'ע מם" ל6 ע5ומ על סעמלונניסמלוכם
 עעס למועל ססו6 נרגן גנ7יחמ ל73 ס*יקזל סיין לסולו' , גוזן עליו מדח ל6 3וו5ול "עלל*

 ליכסו כדי ע6כל תען סעיס לתמוך סלסול ממפיי וכ67י' מטול סססממס נרם נס כיני7יס'
 לק ~IS'bk' נססחממ סעכוון סחין qb מכרומי ל6 ושומו ומוסיף סוו5ול. ליומני ג:תמי' נולעעט
 כריתם )למון עיכל נען לעסו' שסור זס גס סעיל 6מ לכנוס כדי וסדיק סקוללס לבנין שומולכרו'
 ס6יסור, וטעם עיים(. כורמי לנגון, ע5י לכרום ז'( נ' )דס"ג כעו נכין סל5ורך גערימס oaיסעם
 סנפם מרפך ע"פ שמרס 7וגתמ ננרי6ס, עענו סווכוון מפך 6ל סגנר5יס ען 73נר לסעס רשויסחין
 סיוכף נבין *יגו b~D, יעיו לק% ~bv3 וסנר(ל 076 סל יעיו לסיריך כנרם סעז3מ ותמלל'"2,על"
 לעסומ 6ין לסמיותס, %ס כגי לע*כל פירומ לעסו' 3נרי6מו סונכוון ען כן סינריך עלסעקהר
 ודיק סוללם וננגין תעכל עילגי נססחממ ססעכוון ולסיום וע6נ7וי ס%ס 6מ ס":ססימ יברנו

 לכנוס ג7ולס סיומר סס3ס טסיך , ל)נמימס וינסקי( ע*כל עניש תקום עסס לעגוע עקור לעירחניב
 נקרשו )לכן ודינמו סגוף לימיות ססורף מסגיני חוס נקרנו ימלסנ רעב גיפורי וסעטייחר*ומסי
 סריתמ ליצי סעני6 737 שומו עלי5ס 73רך יכנס לכן רעג( מרופי כלועה בס6זינוי רעיעזי

 3ו, מנוגע כל ססורף וגחלם 6ם ע7ורומ סו6 כשילו וייק, סוללס עינגו מנעמס מען כלו'צלסלעני

 יומי, ממם כי כגיסעי' יסריפס לכויי טס סו6 כי  )עלס סח7ס ען ט75ס כי סעלי5ס. 63סוע"ז
D"DDכרימת סעקר6 וטעם עלייתי( זיו 6סר נדנה כי ניסנו TD S)bn מפניך קינתו לכווגס 
 עופם סו6 כגס לע3, טרופי לסיומם ס5ע6, ונשנוק סרענ נעקור סעיר יום3י סיחייסרונעקל,
 לסססמת nSna יעסס DS ,075" סננתם עיכל ען ואכלסי סמורף Db נחלפ לסיופ 8S)bnען

6יס



 טדברים55
 נעיל לסג% עסניד 630ח 6נטט לטומן כטורי שסכיך לנ6 סט7ס ין ט76ס כי וטעם*זס,
 לסי"ז קש~עעה, 5עקטונג! יי6 *ין דיר, 45ר 7י6 יעגען סעלדעם לעם גויס  יער וו*רעסייע עענע- 7ער 5ר6גי )היין לש3(, מרומס לסיוהס ולמטיף,, לסכוומ Db כגמלם ססדס ען יסיטחור,
 חור ענ5ל עיר וכקרי t(6ffs )מסלים עלול עיר לתו )5עסעוגג( 5נ5ר לעיר מס סו6 נעקורתלת
 וסעסקס סת*כל לסס 5ל נ6 כר5וגסי ול3ו6 ל65מ למס bD'1 עלמתם כעס ליוסני' סעקוס 5רכי

 היכו לנו* רעלם לע"ד *ומ נע7ריגנכיקק(י 6(יכנעשנטי )נעטרעכקט, למן ועיס 5ר לחסלשול
 סמליו סננול ליחם לנ"ך 6% *כל קשעתען( )15 סירן 6מ לרמת ל63 כעו סמכלימ, לגחינמכהן

 סק7עוגים, סלמון נעלי לעלו מעקורי וגדר תקורי ס" 5א ועלם ל36ומיגו, גחם ODbכלעט
 עורית סמוכו ע5י לסס סוס זלך ט וים עס, עטשי על עולס b1L~D ע% 'לפעל טוס זרן נוסים
 פי 63 סרסם סעקר6 גסנגת סרוו"5 )כע"ס , עסיי' סס נקרי*מ כ"6 וסיגו תוננל גזען עסיי'על

 לרם"י ססו6 גרעי 3ר*מימ כעו 37רי לסס סווסעסים פעלים סרנם ת65נו (ס וגולגל לילם(כחמס
 ל"ג( לאס )עוועי לנונן כפל. תקחו ל6 וכן 37ור מחלת גיזסע, ט 737 תחלם וכן ו 3יו6כלשסית
 )מליכט~נג( סעונס Sb ת6ל, טס סו* כ6ן עקול, טו6 סעס, לגום מס ט"ו מבמסוק qhלגסי
 סיטור נמוך סנטים ל6גמיס . 7כל, o~s יסעם כ6ן לכו* עלס כן לגם, כעו לכום סס רם"יכעם"ט
 לסמתקע ס6יני4 3י6ס על יסעם ,ס למון כי לנ5, .סני(וג 73לך 6עי ול6 קשתעענ7ען( 7ען)15
 י עליס0 ס*ויניס עורו 1Dh ותן כתום מס לססמקע 5כיכיס עלול עיר *ל וסנטים ולנע b5"Sכעכין
 סטכם יום *מ עכול נימרו כע"ס ומעידים זעכימ סעסכס על יורם מעקור כי י לנוף *ערלכן
 *סריו שים ralh לעין בו" יסים סס7ס TDD  שפרס, עו. ~olhk כי ס6ער 6מר סני( סר6"ס,3סס
 עפכיך ליגדל סג*יס ס*כטיס ImbS לתשרי עפייך ל3ו* וסער, לכוי' סען עמעם 6יס עיןלעיזו
 לפלס נ"ל ויומל לעג. מרומי ולסיום ולססרף לסכווnStbn) Dh 6 ע%ל ען יסיס לסס , ע5וכנעיל
 כעו סעקך6, ועעס מועכמ' כי ל"י(  ט"ו )ועי  כפ3ויר כין,  לפלש  וסמירתם לסטסוימ כיונלמ
olbcססחמס עלעמומ עוזסר סלמס כעו 3ע%5, עמכיך ט6ויכ נימת לענין סם7ס ען כן D'blb3 
 כענע מכס סקהתמי נפרסם כענאר לעש, לד לסיות לך ופממס מעיל תענך o1Sn 06מנעשר
 כי ע*כל ען עלסססימ עוזסר 6מס ככס סתסי מועלם סיניעך *חלי ט76ס 6מ עלססמימ6סס
 לפיו blk~D לפסוק כד3פ שלסרי מטפיס פ5ם  כלוניל b1)S לעש פירותיו. *כילת תועלת לךים

 7נל טמא נעליי עפכיך סמונ6 3י*מ לעגין כלועל גו*, לענין עמוקו לעגין טוסל לעניןסעגיןי
  יועם סען ויסים י ע*כל ען לסטחימ לך 6ין זס נכל נע5ורי ולסדינו קומו לכנוס ומקטרךנ7ול
 וכתו סע5ול, נתז ססס o7bSעעם

 שריכך.
 ככרי סעק, תועלת עפני ס76ס 5מ .לספקית לם6י

 ע6גפיס כי ס76סי DSn3 טי684 ו63 עמריו. ליסכומ מועלם לך ים כי ע6כלי ען ממחיםל6
 *יצגי bS הוגש. מאכל עץ לא כי תרע אקשר עץ רק )כ( : חול עיל יומני סס י י37ל זססנענין
 (b~p ל* פטלו כדי שלוס עולי( סייט עד גהקן "ו טגמקלקל ע%ל *ילן גס כי יוקע,טרק
 פילוס עומס 7כם6יכו 3ירוסלווי *ערו ונסכל, ען כל ODDD11 ט משער נערלס וכן עפלען
 סני עעעסל פ"י ונלעלש 3יי עסנס 7עללס קע6 פלק ר"מ )עיי' תערלס סטור פפולוכדי
 פיק 6י* כי תיכל, ען  סייגו עז רק נקעור יפר hS1 מדע  שלס סוסיך לכן 1'(כלכיר
 כדי פוסס שזיכו רק פירומ פופס סניפם  IS'b י3ן ידיעסי לססמרלות נו  לזרך  ויין תעלפוגווע
 וגטניס, 6לוניס פירות סטועניס סע37לייס יער עגי גס ים מנכלל ויתכן ע6כל, 6י)ן cr ח7ע"סך י נקמלי Wb~1 ומפיר י סו6 ע*כל ען ל6 כי תדע *ער לכן , סיפג נו מעיון ססמ7לוס  שיךטפולו
'"DDbDכי ג*עמ 076 עיכל ופיכס , לסס ס7ועיס 076 ולנכי ולמיוס לגסתומ עיכל 6ילגי פסס 
 נידים nlnecS on~b .עומר וכרמי ממחימ 6פר כפלס 6ילנומ כל על ותזיק, וגם עג תסכלסו*

 לגגות כיי כייכס מומס לכרות מעותי ותכס"כ ליינססי כ7י תסס סתיס 3סתסכת 16 גרזןנג7יחמ
 יקלח, ול6 ס6זוכ נמחת נילעי' כענין עוד י5לח סל6 סלילן נגוף סי6 סטממס י ופוללס ייקתרכס
 חנינ סעומיט וססוללס סדיק על כ6ן ס*עי וינקור וכמוריס. לננין עסיסו שומו סכולמין סי6ושימס
 ל(, Shprn1) '7 תקור על" ונתם כעו 3על6נערער( 7ער וו6לל )3שללוועלק, לכונסם כ7ילעין
 מסיס, ען ס*דס כי פי' רם"י *סריס, 7רכיס לפירמיס וים 6לס, תקר6ומ ניקול לפעמי נרמססכי
 לענ ניפויי לי(מייסר תמגיך סע5ור נמוך לסכנם ס7ס ען ט76ס סע6 7ילע*, לסון עסעסכי

 ל6, עלת ~qtplk חקלIs'h '6 כשנס* ל6 ירי  חרגם ו*וכקלק תסמימנו, ולעס מעיל נ6גסי611%
 כי סרי פך מטסים bS ליער כעס עס כי (סי פירום על סל36"ע עען ומפיל ימט6' *חדסיים לגורי נ6 ס6ח7 כעו קת%ס ססיDDh 6"' חתעיויסי ס"6 סי* ס*יס נתלם ססס"6 *ער%י"ע
 לכן , פרי עוסס D'bc ען גס ליסור לו סיס דזי"כ יפוד יפורך, לברופ טיוכל ole  כ3ן*זנו
טובל סו" נפם כי וכינוסו ג~ר לסון וסוי ספדסי פך צוי olb  גן טיי ססדסי פן ס6דס כי סויפיכס



ננ כדבתם
,Sswמש UD) השמו סוגל, טא bS ען תטסימ ל6 סכ0 , נעצל עפכיך לט6 עם 7טק מטר"מ 
 עמסיך מעיל ססט6 כדי ל0ססימו י וטחול עעי טמ%ל עומל כק 5דס לנן סיים 5סו6מרי

 ולדרכי עוקנלי עלעל סו6 0700 פן 60יס כי דלינכיו מירוסו, SD עפט %נר tb"Dנעקפי
 סמרם ועלם , נתכנס מכרות DSn ומס י ענמסלחו יהלל נימוסו עונדן סעותנל 19bBo וסיסששינס
 לק תורש תערס ול6 עקל לנכוס ע6כל ען לכרום עומל לטתיט יפת על 5על וטלענאן ,טקף
 ערטלי לתילן קוים טרק סלילן ולוער לסקייס bSb תר סוS~bn 6 ען hS כי מיס 6מכפן
f'bסל6 ססמתס ירך 6ותס לכרות ע5ס 6מ ממתים ל5 מולס ט0זסירר(  ליפמס סמלסס מילום 
 לס יוכלו S1b' 60רן ותנינ נעיר עטסיתים שלסחים כי וסעפס י(פסגומ. כסנ"צ סע%5לגורך
 תנכסו גי לסססמס כן מעמו bS ואמס מחתועוי פיס שעיני וטל ממילו יוג ען וכל סכ6שרכפעין
 י געשת עמגיך סעיל מ% וט והטי' S)bn עפכו ש6 ססי0 ען 60דס כי נייכסי *ומס סימןנסס
 כן, סעפי( 3ע15ר יפניך bJb כעתות נסיותך ונס סעיד פמככום מסכי פחו מסית 6מסלופל
 כי לימם פי לסססימו ונס ספרור לככומ שוסו לכבדת 5מס עוצר כי וככתי מממית מומוועעס
 נסנ*יס % תענו עריס ועלקעיס otbh1 סעיל אנמי מסיו כנון מכנוס שרך ססססתט מסיטלספעח
 3ע16ל ספייוסי מלנד סגם עכ"ל. ננף, עננן יעסתוכ לעסקם לפיכ סם % 3כס לפקסס גיפרמס
 סכפרייסי וסדניק סדנקיס 0מכיד כי ינריון לתלום יכלמי ל* פאלי יתוק סו6 ועקור פפכיךלנרץ
 מכרום, ל6 וקומו עלס 6מ תססים ל6 וסער וכריתה( סססתי( 3ין סעקל6 0סלי7 ס6יפולנסלק
 גס סיס ורימס לק מוכר( תסררי יל6 לאפר סדניקס וסלפ3'ן לסריס( ינכוס נעיסס 6עכ04

 לילך פל6 ססממ0 ספרייסי וסרענ"ן וכרת, מטמימ ימי 0כמונ סיניקס ססיתל ונפלקסססמסי
 )3'ק סלענו פס על נגוייס כנריו ויפוי סע5ורי לגורך וכריתםסכ3וט,

"'5 
 9Dh ען לק 3'(

 פפלכיס )מץ סרע3'ס רפת 6פגס סס, טפירפ"י בעו עפם עצל פן סייגו bbn, ען ז0סוע
 עועיי דבר 6ל6 פוסס וקינו מזקין ופסס תסלם שכל ען סיייס סידממ S)b" 610 פןסעי(
 , ננע' ס6עלו 737 כל למון סרענאס נגירסת סיס bS קולי D(3D כלסאע )וע"ס ' 3כ"עכפס"ס
 סר6נ"י ons טע' פלס6 טסנא ט"מ 3טס מגנחי, כי דינריונכון

 מסופגו שחל כי וסיוו"ס,
 כנוט %ורך 7גט סרענ"ס לדפם קיופ יט ולכ6ורס )61כל(, פן hS כי S"D עס ע5כל עןלרנות
 כל וסכימס נ'( )עאנ 6ליספ לו 6על ע361 מל יסוספפ עלך 7נעלסעמ עיכלו גנן כלימםחסור
 סחעל 6פ%'י סס( וברם" גילקוע )י(ונ6 ממחא* נעי עליו וקערו ממילו, פוב ען וכלעיר
 עקפם, ע5י ע6כל נען *ף עומר כבום ילדונך נימ6 ו6י ש"ס, ממיר כ6ן פ5ס 5מ D'D~Dל6
 יטיס גל ע5כל ואילני oa עסיליס וסיס , ניסכ5ל עוד ילתעו 3ל ולסכניעס oab לג!3ום סימי(60

 ען *ענס סיתרו(, עמיר נלסון ח*כל עמנו כי 7קר6 ליסכ6 ונס סמולם, עקנלי 0מלעוזיסניפלי יסוי ליחס סטין לפנלים ימעע וזני עענו, סכלו כנר 06 לק ע*נל פן סטסמת ג5פיס טל*חים יין  לסיס ל5ס סמספ ערו7פי )ות7 ניסם וליילענשס י סכנום דורך סו6 מכס בסס' וסעלטספליפס
 מולס לקלס 7ל6 נרמס ק055ו. כע%5 עפניך לנו6 ממסי 67ימ6 סכע3אסי כיעס 7ל6 נכ06סססרי
 mb1 5ותסי לקון עומר ס6ילכומ ען ימיו סל6 מעיר לטכסי לס% 5נל לדורך סל6 סססמסכק
 ס6ץ ולל LOD. ע55מיו bS )%כי ו' עלוס ני(סנס כן סכמכ סלעג"ן כסס לענן זים נעל סניםזו

 כעשק, עמניך לנו6 סם7ס ען סריס כי עלעל שחפרי, 7ל7עת לועל נוכל כי , עכרסמ זור6יל
 לעס כעסך מא 6ענס כי , שכל ען מסתמת 91Db על עעס לסת סליו סק7וס 'צל עותנ*יגו

 ס6יס -כי וטפס 6סיךי סול תרכס כי כעו 6סי כעלת גי עלת וסירם סמסתתוי סימל עלפרפריו
 יוכלו זס פ'" כי ילעקמולי לעסחי( טסית ען ימעסו סע5ור( )יומני סקס 06 וגו' סמ7ספן
 י6מלי' יס6 ליונל סלוננאס עשי קג"ד ק" 7סלקנ* נכק6 סל3 מעם זס עעקל6 תדע.אישר עץ רק סע5ול:. %ולך נס לק55ו לתור מקמרי ליעם נס כשוי ע"כל עז ולע'ולסלטסו. נתפרי 5ער ופת ל0ססיתי עומכ טפולו כיי עומס סחיט וכיופם Ptt1D'1 ע6כל עז 5זכלועל ממסיתי וגו' תדע 6סל TD לק *ז ועוון, עם" סס7ס עע5י לסם ים כי עלול, י:גניר נעםמבת
 המלשל כל 5סל סס. וז"ל עילנגן 6ל6 תולם דבל קינו לחועל6 י5וליית5 המיקי כולס סמולסככל

 וכל וסרסנ58 וסר35"7 טלענ"ס על הנסכו עממל*יס י5וריי' ספיקה נעגין לגו סים עקופותעכעס
 נ1(47 ענו6ל מזפ 6סר TD לק b~p ס6ער 7עעס ענו6ר עקרם לסו WDn~b7 5חליי(ס630יס

 רנומינו סכל נדולס וזרות כתמיק*' ל6 לסטסימו עותל ע6כל ען סטינו  יודפ גססתם7דוק6
 ססו3ל ש רשי בע' כעס נו ולטפר פליו לפורל סוס י(כתונ פל עקין והין רוסס 5יןוספוסקיס

  פכ'1. טיפ. 6ק%. ובמיקו עומר דודתי מסועו עירי יו% עקרה 67ין פעקועס סם6ל0לתזיז יכולפי ל6 ספלסוליט ונכל עעלכיס(, )ס"ו לעניש ונ37לי סו6 יתילס קל6 ען  לק  מ1ט1 מ5(7'
 עתשס רק תענו לי 16 ע5כל תילן סו* 5ם זס שפק , סזס סניול מרעם עס 'יפתי 5bSגכי

חמש



 כא כרבתם68
 לזיעת לנמת 1%6 סו6 ספוע יני ס6ילטמ נטיעת נענין יאתעמק הל ויגיעי(, מכעסממלת
 ולסילו זו, שי6 'סועים 7דעת עקלים(, קיי ונקי' מקיע 5"ם סי' יום ס"מ )ע' מסמקנגיר נככם *יכס ויייעס מכעס מחרון פמ%ת טססמק וכל )נ6כל, חילן סו6 וחקו טרק *ילן מאחיזו

 פסיקו73רככן
 כמוערי

otS1 1 סמולם אקסDb פפיזר *גל עומר וי6ימ ינידיעס לסורומ מיעי 
 זעקסיכן עע6י ק"י סי' נכרו?מ סתעס עם גס כתייסג וטס וי7יעס. מכעס חסרון ממעם סי6קפול
 קליר 16 נכרי קליל סוי *י לסו עסמקי 0וי 67י bnSb לסו, קים ול6 עייל ויילעס י"נ()לנס
 יכולים פיו לbtb 6' סר" פצ"מ אפקו סרענ"ס וליעם עועלי לסקריג ;כולים תיו bSיטרלל
 הפיקך סך ולינליכו ע"פ. לעזרם, סולין עעיילי סוי brDpw1  bS לותר ויומק נפסקו.לסקרינ
 עקרי ל6 וי7יעס, מכתש מקרון נקי*וס מקרון סו* ל6, 16 סליסיחס סנמנמלס מנוסס ניןכשנמין
 דנססק ילרם3"6 5"מ( סי' )יהד ע"ז ועיי' 3י*וריית'י כש"כ נדר3גן 6ף bS1pl נ" היזלסמק

 : כ% ססק עקרי ל6 מעולס לכל קפיטל יסוי qb נקאהממרון
 ניגסו, b7D וסומכיך זקניך לריס ערופס( עגלם )ר"מ פליגי ול"י לים השוממיך. זקניך )נ(כא

 וסומטיס. זקגיס נע" ולר"י מגזימי םנלסכת ו0ס סנטומסיס, טעיומ7יס זקנים סיסיוולסורות
 סורקת ולחים נעי, ותרוויי0ו לחור וסומטיס לחוד וזקכיס  למומפמ, סו6 וסוסטיך מל וי"ו לל"ימכס
 מל זקניך ועעעו וטרפם( 3ננל0 מ' כ"ג 63עור כע"ס ע0ור6ותיו "מת (b1DD טל כעלתח"ו

 העיר )ג( ניטלטל: לשומטים סעיוס7יס ססס נפולס קג70רי מל כ"6 קרנס קגסירי זקמ ל6שומטיך
 מנס 0עס מעגין כזען *ל* ערופס עגלס ענישה סקרו03 מעיר "ין כ"ג( )3"3 לר3ומיגוהקרובה.

  סולכין ייגס סקרונס 4כטי על  שלונין  סנלמוקם 5ל1 סיו ob 5נל עעגס, מלמוקם מעיל עניןכתו
 סי6 סקרונם DL~D'1 *חרי מאי עוד נמלעו7 טס וס5ריכו סעגל0. עני6ין וסערונין סרוג,6מר
 , ס6נסיס לו3 6מר 0ולכין 67ל"כ , למס *מליס ונעקועות ל3ו6 לו5מיס דלך סטין ס0ליס ניןיום3מ
 סקרוגס ממעיל 7וק6 גוונם 3כ0*י קר6 למוקווי שסריס ך0ד3ר סרוג. 6מר סולכין וקלוס7כונ
 עלוי סוייט 7נר וסו* מסנינה(, ערי עם6ל פמות 6עו *נסים טתכין וגס מסריס, 3ין יוסנמסי6

 ערופס. 3עגלס %מויינת סקרו3ס ססע(ר ממורס ת"ונר לקיועי תסכממ 7ל6 וכתעט , טכיח דל%16ילמ6

 ענקם סנ6מ למלות רפוי סי' ויותר ורגיל, ססווס 7373 סכמות ידגר סעקוווומ ס3כל וידיגווכלל*
k~D19Dת3י6 סעסמר ר3י הרסיס 6מר "סעיל ולוער הכטיסי 3רוכ דסייגו וסכים 5%וי מסוט נונס 
 למרסו יפ סכתו3 סיער סקרו3ין סעיר למון וכן ועייו לטון כי לגי לי הופר לכן ערופי,,עגלא
 וסעיף מעירי 6ל ממלל ען 0סטמ *ורך ע7ס נחנט מעוביין מוסיסי %ים סקי ספנים פגים,בסכי
 קרונת, עיל נקרית סי6 למלל, 6מרומ עייכומ סגין עמס סע7ס 3כונומ טמומ סו* מקלל וניןטנינ0
 ס)ווקלי נעודן ונדומ מס כעו עמם3ית הדס מסני וצפן עקועי. תרמכ 3כ)נומ *ליו קרו03טסי6
 צערך וסגסגותיו וסעולוסיו יעומיו מתפער כי מסכל, 3)נ7ומ סעמוערומ מיסרות וסג0גומ סיעומעל

 וממכעס סתורם יסו7ומ עפ"י רפויומיעול
 וסנדקי סמיעור סכתם וכן עו3ומ. ע7ומ 3על נקר"

 מעולמם עוגפ 9DID'D כלוער מיקסי 6ל פעולמס ותדומי ק"ס(י )יסעיס ותזם נ71עס. חכונמנקרץ
 ס6ו)נ7ין עד 3' י"ס 3ערכין וסיעור 7W1b לסון על ע7ייס 11DS יטונטה ור3ומינו ע07. כגג7ע07
 *יזו ססכל נע7ומ סיסעלו מס%, סצינות *סר מעריס 6ל וע77ו לעס ולפי"ז 0י7. *תיעורו
 סיומל נידינו ססעוגמ וסחרי י 0יו)מ סיס ע6גסי7Db~ 0 עלים לוער לטוי יומר 0מ3ינס עןעיל
 יתחר ססנינס, ערי פסטר נעקפר רניס ס6נסיס סעיר 6"כ סקרו3, על6מר 0רו3 6מכ לילךכקוי
 סקרונס עיר כקרקס סעקפל רכי ס6נסיס 0ו6ת וסעיר עמסי ע6ח7 סכסרג לועם 70עמ Sbקרוב
 סמי' 7'( )קסלמ זנם סכסליס עמס לסעוע קרונ כענין ובנגסי סוSSncc 6 אסכל Sb קרונכלוער
 סכקעיס תכתיכת , o)pSb 3ימ 6ל 3ט0רט ללכמ זו 6ז0רס ולקרל לסעוע סדעמ 6ל קרוב 3"עסריס
 סרוג *חכ ללכת ל3ותיגו דעת גס אעקר* לסון סוגל ססני זס פן לפי סכי( סכלותם. עלזנת
 ג"7 פי' נ"7, 3הD'D 4 לעיל 6ל6 עו77ין bD'1 עקרה ינפל ע"ס 7נסוט0 ודע 0קרונ. *מרול6
 לוננומ עמס ע5ומ 60 ם"גי DD' ו3כו"פ מנע 7633 סרג נו ונמקטו סר3%"ס. כת'ים כ"ג,סל

 עסכממ וסימך י מעליך ככל לך תתן וסוטרים טופטיס ככתונ סנ*"י ועיר עיר נכל כ"ג סל3"י
 Pb נל*"ס 6"כ לב"י ר*וי' וטיכס 6גסיס ק"כ 3ס bD'1 עיל סי6 ו6ס 3"י, 03 סיין 53"יעיר

 yp 03 67ימ ע"כ נ"7 נס סים  יכיון 3"י, 3ס סים עסעיל יותר קרונט ססי5 6עפ"י לס)נו77ין
 גענלס 7עמוייגת סי6 ג"7 נס סיס וסעיר 0לונ 5מל סולכין וקיוג ולוג 7גפיסי סי* ~5b'k"כ

 לסעוע 61' לינר O')D '6 נס hD'1 עיר דר(* מיעס כ6ן *ין ולרעמי נ"ע. ססגיח ע"סעבופס.
 לפעול לסעוע י71צ 61' כולסי שתורס 3כל m~leSI ללעד 5' ג7וליס מכעיס סגי נס ס6יןכמועל
 ונלוננאס זיי"ן 3מכ70רין כשנוקר י )ניסר5ל מלמיס 03 מים *עפ"י סנס7רין 3ס )נוסינין 6יןולססיני
 איתן. נחל נד( : כ"7 נס סים לעיל *ל* עו7דין *ין *עלו ע"ז ע"כ 5"כ ס"ס. פסגס7ליןמ"4

קסם



נד כאדברים
 עלומן( )פ'ש ולסרע3"ס עעק. bSb עים סל שיכו כ6ן ס*עול גחל לדבליו ' )לסא( נענד טל6קס0
 7תסעעומ כתג 53ל'ל( )עו63 קלם סיס עסר'"ק וכמסז' 3חזקרי. ססוטף כחל סוט ניחןג0ל

 י עומנך *ימן סג' קסם טסי* לקיתן מגין עלס ומכי קמט, כעסתעו שיתן ממס במנן כסלם"ייר.5לעו7
 לס3י6 סוס ולסרתנ"ס קסיס, וכריס קסס קלע פסעע יקכ6 7פסטיס ס6רןן עוס7יוס6ימניס
 קימן לנחל עעם ידעי ע"ס( )מסלים *יחן נסרות סונסמ 7סיינו י סעיס מוזק על כתכל hSnעקר6

 ל'3 ס6לס 5ני מכס ונמסו' כפרם"י. עסעע 6ל6 , ונוסרך היימן ר6" לסגי* דסק ולעס 'לסרעג'ש

 כעספעומ ימן למון 6י ססטומס מוזק ר5וגו ob *ימן ענסרומ ים ר*יי' דע5י ימל* ו3עיגי עליוי
 תסעעו וכן קנן, נחלל ומיס ע7כתינ קסס סמא עוכמ טפיל עוס3ן ע6ימן 6גל 3נע',כשליס
 סעע עומדי לסו תיקלי וגס מינות נעלות ענין כסל ססו6 *רן עומדי וס6ימכי' ס' ליג 6מסמס
 נקיעס על ק6י יימן כסיות סו3סמ כי י לתסלל'ק מטונס כין *ין וליעמי ע"כ. ':סי 7מזקיספכיי
 התכוון סיס וים ומירדן, סיס עעיעי יומר יניס סטימת מתק לגו ים וכי OD, כנת,ל'ע וס,ליןי9ק
 נסונסמ קל6 לסני* לתלעו7' רפוי סיס יותל כסרעליס, נחזקס ססוטף וניס נמל דערימש קימןתנחל
 זכר סכין ונקר"ומ b'3L~S ול6 ימןי נסר וגס ססוטף גמר סכינתי סעכוון עני' דעוכה קימן,כסרות
 קמם עוד ולי כרס"י bSh DWCn 5ל5ייסי גוסיס כ"6 נוזל ע37ר3סס

 וינל ס'( לעמום תקר"
 כנמל וס75קס י תוניס סנונעיס וניס כגולומ ימרגס סעססט ספי' "ימן, כגחל עדקס עסמטכעיס

 יערימרי *ימן נמל סיס 1Sb1 י 93ע( ר9ם )ע"מ עמר לנמל סס וכמיבקע נמזקסי סתיס גוטמוטסיס
 וינים קי* סך ליייתי מלעו67 סטיק סוי ל6 בויתי כסלת3"סי נמזקט סיס טסוטף נחלבאו

 לסרע3"ס, סיוע ע3י6 סנ"צ מכע 3תסו' ומנס עיס. נמל על עסעעות* סוס 3סס bD'1פקר6ומ
 ק" סקוויס O'SDDS חי' יקליס לעפקיס סין עילין לסליס סי' *וער רסנ"ב יג O'DDD7פרשם

otin)Sכקטל כתיל וקל* עיס, נפקוס עוע7 קנס מעניומ 3מ7ר ו6ערי' לימן. לגמל גזע קניסן 

 סס רע"ק %DI' ג"כ סני* זו ור6יי' 7וק6. נגויס לגדל סקניס סייך ענויר , לעיס סקנסינוי
 יסניעימ כתוקפת* עמס רסנ"נ, דברי ננקור מתעיין כי ונכיר, *יני זו רייי' מעני וחנינקוטם.

 ומלממן לנעור *רצות עסלמ יינר נתומסח* סס כי עימן גחלי על כוונמו bD'1 נעליל ירסספ"ו
 ומנמפלי'. ומנעתקים סריס מנכלל ספרטייס ססעומ סס וקרצו , וסססלס וטעעק מסר סלם סלםטל

 יקליס, לעונקים סקיויס למפלס עילין לסמל כוללים, טנעייס 5יוניס עליסס למת רסנ"ג 63ודמ"ז
 3כפ שגנגס גמל 5ל סיכוין סו6 עעגינו סלמ7 ו37ר סגחליס, 6מ ג"כ ציין וסטמלס סעעקונמיך
 6ין ע"ת עיס, נעקוס ג7יליס טסקגיס ו6ף *ל5ומ. ס3סלס עיס כמל Sb לי וסספלס,סע)נק
ornססלערן I'bD ג7ל עמס ססרונ גח3, לעלבי 171עס י 5חל געקוס ול5 ע"ס 3עקוס לק נכיס 

 ים ולדעתי , סס( ורע3"ס ונר95ס ל"ד סוכם )עי' יסכם ינסוס נעקועומ גס עיסו עיסנעקוס
 נחולם , נתולומ נ' חי( )נ7ס )נ67ער" י )ניס נמל קינו 7עריפס טימן דגמל רם"י לדעמ 3רורסל6יי'
 סס Wbl~1 הימן. לנמל ננס כפקה כענ7ס bSD קרקע  3מולמ , קרקע נמולמ סקעיס 3מולמ6יס
 ענו"ל סנענ7ס. נייוע חרק 3ס גע65 י מיחום עפרם וטין רסימין מנעלס כל קרקע 3מולמ6יזוסו
 )שסורס לסמוי"ט ור*ימי כרע3"ס. עיס נמל ל6 , כרפ"י סו6 קטם קלקע דעריפס טיסן דכחלפזם
 67טל 'Db" 7לר' , יונתן ור' 'h'Db הוי נפלוגט תלים גזם ורעג"ס רפ"י  מלמלוקת סכי ע"ס(ש"ע
 סו6 יימן גחל עמעעי 7לסנ6 יוגתן וללי סו6, קסס קרקע יימן גחל לסעור, עסעע יזלעל6
 לזרוע תורס k-?Dh לי י6סי6 דלר' סכ' תמוסיס סס )נוכרחיס דנרי' סיין על73 מנס ע"ס, יגסר

 רסנ"ס דעת וסגיי דיקור. סליגי ל6 כ9ע 7לסנ6 רנ* סס *על 7גס7י' סתלתווי פסך וסוסלס63,
 כ6ן סמרגס וינ"ע Di~)1b וכ"ל י דפ5ס רמ39 מר"מ וכ"ד כרס"י, הזוזן ינהל מצירום6 כ"ס()נ'3
 נפקוס העגלה. על )1( : מנור ל5 תרגומו ממס bS וס"7תס מעריס לסון וסו* י ניירלמקל
 עריפמס ועקום )נסגקנריןי סו6 ערופס עגלם כי ונריימ'( 3עסגס )סס ידיסס ירמזו עגלםעליסמ
 וכע"מ מפיכס גרעו ל5 ר"ל שפכו. לא )ז( סעגלס: 'SD סרמי5ס *"כ )ן3ורמסי עקוםסו6

 לנקמל נכפל ען עולככ ונכפל הדם. להם תכפר )ח( : שלן ללויס נויע סוס פגמנו סל6רעשי
 תכמל ססעלופס qb כ' ססלכנס ולעס י סממעל וננגין ענל לגממל סמכסל וען לצעל, ענניןענר
 5נו חייניס סלעם גתגלס סעליחס "חל 06 ע"נ ס7ס, ספיכמ על עוגם יקור סל6 סקלןעל
 וחיך סרסי על סעגלס כסרס מל5 לונסרע גגלס זס ~ID1b מכס מנער(י 3ו6מס )ערם9יללוגו
 נפעל תן סתי3ס סורכ3ס לכן עכפרמי ס*ינס ספסר 05 ל73, 3גפעל ס7ס למס ונכמרי6ער

 ולפורומינו י ונתרוסס ימ עחעסר יס כונו נפועל, ס5יכגס כתיוגים פעולם על יורם טכ:ממעל ,וסממעל
 מוסכו, 073 לירן יכופר 151 מרווח 6ח4כ כעob 65 כי סרסי על סעגלס מכמר ל6סלפעעיס
 לכרן יכופר 15 סרעמ יונ65 ל5 ו5ס ניעת, לי ס7עיון כמי סימם סעגלס סכסרמ לעפרננוגויע
 וסלע"ק J(QIUI. ג)נורס כפרס על סעוכס סנמעל עעס סולכג וע"ז סעגלס, עליסמ עעפסעא



 כאדבתם*6
 יומל 6101 ע"כ. ; ת6ליו כעמכפר נלעס סיסים 63ופן פומכו 3דס מעש נדיני ימסר %כסרכ'

 יסדם 6סס לכמות לו ססש י לחו"ל( )לס"י 6יס *סם כפילו 6סמ תחשר. יפת אשת )יא(נכון:
 וסמנ קר5 ועיסני .נמזלם,  נון כמילל 3ין נקנס לכל כלל מס 6סס כי י 6מ ער6ס חס  6ססכעו

,nDbסיע "Db . כי 6יס, 6סמ bS כ64 6מס סיאטל סעקר6 נכל פחנו SD רוורס(. דוק* נעולם( 
 מוסר ימפ סיזכיל סעקל6 נכל מ65גו ל6 כי ככון, זס וקין לנערי, .תיוסל 6ממ זחלת כמגוסר6אס
 בוער טעם 6ין כי ימנם, Sb למעכו ועין חיוך' '6מת סעלמ 6ער וי(חזקוגי סעמו6ל; %למנלי
 כ3ר כי חינו, זס ונס ימית, 6ים 6ממ כמיג וכחלו סוותו6ר כמחרון מ" ולרגומיכו יפנם, סל006
 מקון הועל ר'6 ממלי למון ועיצתה. )יב( 6ונ: (nSD 6סמ לייס, 6סת כעו עוכרם *מתעורכו
 נלחם ס*עול0 עסי' עם 53מרניס עסי' ונחתר נרמס עמל כצן נצער ר"6 6תר ן מנזל %תרל4ע

 , כ5סרכוס עטיי וכבערס נל6ס כס" כבתרס הועל ל"ע סענרס. 53מרגיס ס6עורס עסי' qbסענרס
 6לעזל( רני )ליסרי ליגר ורלי" ניוולי 53סרגיס 60עורס עסי' qb ניוול 3ר6ס ס6עולס עסי'עי(

 סענרס( עסי' )ע6י סמעו עמס ול, רבליו עטם ל6 מעלך י% לקל6מ ילי סבול גןועמינסמ
 הלעזר ל' לדגלי מינוס סגך נסכלי. ע"כ כצפלין[ וטופלוסי 637 ככסרין סערי' יי עד 6מל]יגר

 ' נעגולסעסוגר"

 ינרי ססני6 נילקוט 5עגס ע"מ. יגעות לפגינו 3טלפוד  וקינון נספרי,  לימלסי
 , סס נתלעוי כ64 נספרי לימנסו סענרס עס" ע6י תינות מנך וכן מינומ. לסגך לימנסוסתלעוי

 לחל"כ ומלשויי סגירקס לסגיו סיס bSD כרפס סענרס4 קרי לעפי' "6לע6 סמירם"י כעס*פכס
 י klb~1 סימלי לגרנות טגס 3תלעוד. ול6 נסמרי רק חיגו וכו' 6מס זכר וסך 3פירוסו, כתכםלעס
 נכל תוחלע י3ר הינו ניוול דגר 5פלגיס גדלומ לכיוס כי לאעי ל37רי סס לדיר" *ורצי"יסך
 וכ"כ ו5נעוניס, סוך 3עיגי ולצנעם ס5פלגיס לגדל טכסיס ענטג רענ"ן כאו"ם ותן, ונכלעקום
 וגס י נצנע 6ותס כוסלות וסיו ליופי 5פרניס S17a סי' ק7ס גני רו3 560ל כותגיסי קוכומעקפרי
 מ"ע י ותכלול יקר נלנוםי ס76ס לעיני לסתכ73 סתתפ6ריס מסונים 6גסיס כעס לתיגו3זתגיגו
 וכ17)נס גויעת 5פלכיס טתממ ):ס עכל יגקוס 6נל 6ותס, כוחלים ט6ינס 61ף 5פלני:ס,יגללו

 ו):תכ73יס למס סו6 סם'3ומ לפרגים גילום כבלס ל6גסיס מכס *וחס, otDhnm סעמפיריסע37ליס
 סיקול מרכנת SD נסוה סו5 6נל לע5)נס פרטי ע5י6ות שינס ס37ריס יסויי כי ווק5י5מס, יומר13

  וכן סיופי, י_ליור ספקתן יומס  וילייר עליו, 911ונלת ולעס ססיי סלירס  סתס" 16פן עלסי(ולכנ
 עליגי  עקונלת גלתי ס5ולמס ע5י כ"6 נע5תס, כעורת פינס עד"ע ססמנסוומ סדנר, כיעורנ3סינמ
 י סנעוסומ סיפם מסי6 סמנמעמ על 6ועליס טסייגו 9DDb 6מל 1D1b על עורכניס מיינוושלו
 , עלינו נסו6 סו6 5נל 3ע5עומו, עוע7 כמלץ 6יכומ לסיומו עלי' גסו6 שיגו סמגסעת כעורמנס

 רנומ מגיס זס סל6 ונוען, נפקוס ס37ריס יופי יסמנו ולכן מלטרף, 6יכומ כ"6 היגס סיופיככס
 זקן, גוס6י נעלי 6מ ועגזיס עלעיגיס מסיו עז סעעיס נעיגי ונכוער 7נר סזקן נזלותסיס
 ולבית על %ן ולוס גו, וימנ"ו םימפ%ו עז לכ3ו7י סרקן  ג7לוח לסט סמחדס עקרונועמס
 ענין יפאמ ססי6 נוען bSb לי 6ין כקפליי וכ"6 נעיגיו. ימרס ר6נ"ע סוקזף יפית. 6טמנסני'
 5פרניס גדול סבין והסרי כעס( 3ל6 זנוק סו6 מסק )כי 03 וססקמ מ"ל כעולס b't~Dבע"מ
 לכ"ע 13 ססעגוון 5סיגיס 6ת ועסתי* כי ולוער, לססליט לכו עטן כיוול, לסיוחו עוחלטינר
 ר6יי' ר"ת סניה לכן מזען, למי סכמונ עליו מכיוון סגיוול זס 6ין פן 5סרגיס, הילומ ססי6ניוול'
 עמס ול6 רגליו עמס ל6 נעסינסמ סג6ער עורס סיקרה, כוונת ס" 5מרגיס גמול מעלל7נריו,
1WDDנגייו ו6ת bS 'זס סס" כ3ס 

 לס5טערי
 לגלים קמרני ק5י5מ סעניעמ עוס ואנוקר רודן 53רח

 ועוד כוס. ניוול על נזעים סמכוונר( סמורי( גס ונו67י וסת5ער, סעכוול ענין 6ז סי'%רולס
 , %פרין וטומרוסי 637 ככסרין סערי' סנ6ער תסס 5פרכיס גדול סו6 סונקר6 7גיוול ר6יי' ל"עסניף

 7כסיע6 י כ"ת 37לי 5סר ל37ר" 4ר6י" נו סכסונ 9DP' לסון לפרס נ"ל סכי 5פרגיס. נגדולסכסגנ0
 עסי 7לסון ר6יי' לסני* ססמ7לומו 6ין 6עגס ר"ע. 7נלי על תוקנ ססו6 נ3ירור יורם7ליסג6
 מכי' עומס פלי ען סמנו6סי 6מ ועמם עקועומ, ונכונס ידעכו זס כי וכינוסי גזול עביןסו6

 , סעקר6 נוען ניוול נקרה סו6 המלניס גדול כי , לסורות רק שיגס ר6יימו 6עגס , טרנסוכדועס

 סכיווניש ע0 רק לגו 6'ן 076, כעיני יפיו לסיומו לססתגות זס ניוול יוכל סזעניס ען סנונןו6ף
 כעו טלמון, ועממם DD" לל64 רמיי סו6 כשפינסת 7קר6 סתלעוד לגרסם 6תנס סמולם.עליו
 ועטמס פי' געי ס% וק5י5ס סענלס פ" עס" לסין ספנו, עסס ול6 רבליו עסס ל6 לסוןיסמם
 מעיל לוו"ס ססכס ומנס רס"י. כמאס סי6 סכמוכ וגזרת גיוולס על קר6 קפיר ול6 ק5עס,סי6
 ר6מ' סי6 761ר3ס כלל ל5יי' תסס 6ין סכמו3 לסון מסעעומ עיקל לפי וכתג, ר'6 ר6ייסעל

 ונרול תקון, סו6 גס סמנו6ס עעיסמ מקון לטון סו6 סעקר5 3כל עס" לסון כל כי ,לחמול
 ס" ושילו ייגקנניס, במגיס לגגי ספחמרי וסיב וכגלים, י7יס לגני מיקון סו6 המלגיס קמ5סכי

כמוג



גה כארב-ם

 טקתו, עסט ול* י1 רגל עמס ול* סל לר6יי' 7ותס טנדון סי' rh יד"' 6מ ועטתם 0כ6כתוב

 0טפSh 0 כ"6 סעליוגס 0טמס סל לסער מס ס ט-פ וטין 1WDDS1, לרגליו סמיקוןסנמהמם

 עסייס וככס סספס, סער גלוח וסייגו סספס מיקון סו6 מטפס עסיימ לכן מסער, תקוםסעליונס
 סיימת לפרגי' 6ת ועסמס כי ברור לכן לרגליסי תיקון 0?61 רגלים לפרכי ק5י5ס SD נופלרגלים
 4ימם לו סיס טק5י5ט 13 סר5ון סיס וקילו ל5סרניסן מיקון מסו* סגי7ול פירוסו ל5סרניסשעסי'
 SD 6גי ומחס עכ"ד. י דרור ו(0 רנליו, עסס ל6 7וגעמ י7י' 6מ ועסתם ונועל סי7יס 0Sbעם"
 *יך , 7עמס עותק 6) לרדם ויסת7ל  חלתו7ייס דברי ת75 יכ73 במנוריו עקועומ סגכל זסמכס
 וסכג נייט כד שעל 5גי ע"כ לאחויי ראו" ססי6 ל"6 סחנ* ר*יימ SD לכמורי קולעיופלטם
 רמסי כי רו"ס סיס rb כי י 7נריו וטעום סגי*ומ תתנו נעלס 0י0 ל6 נסקין כי , bt)S'n לסךכמג

 סמפמיס סער ססס פירס"י י"ג( )מזריע יעטש טסם על כי נגדוי עות7יס סלמון ונעייס)וסרסיס
 ש' ג'( )עיכס מפס על ועעו ש"נ( (OCD Sh~rnt על מעמס hS וכן י)ליפמען-קנענעלנ6רט(

 סקומומ עיניו סיו ob1 נמנוריסס. סלמון סרסי נעלי סילסוסו וככס סספחיס' סננר ספסרפ"ק
 למון סו6 סתקר6 נכל DU" לסין כל ס6תר 3תס (ס כנינו עליו ס3גס יחויו געיקרל0ניט
 חס כי סו6, רעוע יקוד כי רוסס סיס rh 5פרגיסי ק5י5מ על DD" לסון גומל *ין ו5סמיקת,
 ל"מ( )6יו3 לו מעמס מס פסעיך ורנו י כ'3( )יחזקאל דוחך עומס 5כי *סר ליוני!ס עליעגם
 רעם, ועמס י"7( )ם"נ ג6)נר נגוף סמ3לס על וכן י וסמממס קלקול כ"6 6לס נכל עמי' לסון*ין

 ל6נכ כ"5 סס היכו ממס כי טעומי' לי' יס3יגן 5י וגס 5פרכיס. קמן על גס עסי' למון DD'1לכן
 Di~D ע5תס סינרים ולתיקון ת37ר סייגו עוכח עלתו סתקר6 נלסון יסים ת"ת סעליוגססספס

 ולוער 6מ )נלמ לסוקיף סר5וי וזן סיס עטי' סעולמ סתקנליס סס טס36ריס 67": וספרניכן,רגליס
 עלת 0עקר6 מסתיע 3כוונ0 36ל תצוררי מפעול היתן סיס 7נוס רגליו, 6מ מסתוי *מ עססל6
 נסרכי דמיינו תשליו ומתוגן , סעעסס תם כ"6 , ססעוליס סכ 3ווקר6 סת3ו5ריס סטין לסורומ6מ

 וסגם לטעום. ספין נרקיס כ"5 ספעול כזיונן 6מ סלת סנוקרת לגו ימטר ול5 ססככ,, וסערלנליס
 זס ס3תקר* מגריו יוכל יו55 5פרני' ועסתס לסון לדעתו כי ל37ליו, ל6יי' לס3י6 סוטךל"ד

 תקרה רעמו למזק סוגרך לכן ניוולי ענו 5פרניס וק5ילמ וניוול, 5ערטעגינס
 דעסי3ם"

 לסורומ
 5פרגי' ועסמס עגין לססווח DV' גי' גימש ר"ע התגס ק5י5ס. ענין עכ"פ יורם עסיס דלפון13

 וננקר" עם" 7לסון 6ף ניוול, יסו יקיתלתיגך
 ול6 7תסי3סמ, כסי' לסון כלנסיעות היגו זס

 צנין וספוכו DtD' 737 5חת תלת כי 3כ"ק ת6י רגיל (ס 737 כי ר"ה ר6יימ לחיסולסוקרך
 לסון כן ג'( כ"ז )תרוסס לצמגו על רם"י כתים , ועגינו תקוננו לסי ODD 3כל וימי:6רוקתירסי
"DDנמעל סק5י5ס ו3*תמ לגידול, על עגינו למי וכין סק5י5סן על עגינו לפי ימנ5ר 7תפי3סמ 

 37ל לגלם סגם סעדלי גלמת על סכמ3 לענן (?ת לרעל מרקימי ודע ג7ולס. קנס סי6עפלניס

 וכיון 5סרניס, קרויים ג7וליס כססם )נמתע כלמלין וטופלוסי דתיק6תל לר"מ סייע מסוי*מל
 סיד ד6י , סגדוליס תקון סירוסו אסרג" 6מ ועסמס דק6תר 60 *"כ ג7וליס קר,ייסטס5סלניס
 ענו6ר, זס פירוסו ו7ומק עכ"ד. אינס, עדיין סל6 5פלניס לס קל6 6יך 6"כ מגדל פי'ועטמס
 h1D r~r )לרנ" 17עסמיbu15 4 י7עתי ל5 וסגס סקפטי. לסון 3גי5ור כמנמי לרעמי סנר*סו*מ
 תסתעומו 6ין גלוח לסון כ' לניוולן יינו להסס 5מ וגלחם oa לרעמו *ס ניוולי סייגואעפ"י
 nwb3 כי טעם, טוס גלמי D1~D סים5ר עד נרקם סקרמס עסיית 7סייגו סענוול גלוםדוקק
 ותלויים מרע סב7לו nl~DD שותן ט)נגלח דסייגו סתייפסי תגלחת על גס )נ65גוסו בלומלמון
 ססי' אסק bD'1 סתלמיון ויקלף ויגלם כניוקף ונסס, היוסר נסעת הומס olrI1al גהות קדר3לי
 6מ ונגלמו י"7( )ם"3 367סלוס גלומ וכן מגילומיו. כמילוף מתלך לכנון ג5ומ חדר עלגלומו
 וכתו ססער, סככ7מ סקלת כ"5 עתם בלמו סל6 7'( )כ(יכ וענוגן וגלמו, עליו כנד כיכעסו

 קעוך סימם סליימו ותעמס י כסערו נתלם עמיי לנתרי, גלם ל6 מ36מלוס סס נמחמ'סי4כלימו
 מגלחומ מן 5לס כל מגס לע"סי רעיים תללחיס עלכיס גגי OD, ופתרו מי"ט( )ע"ס מגלחתולעעסט
 *ינו ססערומ נוול על oa , ס5פרניס נוול על תקפיד סריגו לל"6 אפסר 6"כ תנופות, ל6סתימות
 3ר5ון וכממגייר כיי סס ס6לס סתעמיס סכל גוס, סונמלסיס כ7עמ ס7עמו ג"כ ו6ססלעקפידי
 DSnD ומחיר וליטי4רי לסמגייר ע5תס ומכין ו5פרגי' ל6סס טממקן ורי"6 רת3"ן ר6ג"ע כע"סנפמסי
 ויל3יטוס וסכ*יס סטוניס סנגייס תעליסס יקילו "ומס סם3יס כי ועעוכפיס יעים 3ג,7יס טססט3י'
 , עקלו3י' פרידמס 5ער מלגיס טנעס 3טכלמ כי ס)נחסי לסיום יכלימוס ל6 *תגס נ(ם3ה2יצלויי

 סתע" כדי יעיסי ירמ ואונס 36י' 6מ סמנכס 6ר2ס יניחולכן
 לע35יס ים כי לגפסס, תגומ

 עלס לעקת כסיומיי rb ינעלכס ל* גס 7מס לסגים יכרימגס ל* ססו6 ונזפן נחולם, וססכךומנומס
SDוחמל5ס 7עמס ממייסנ סקרו3יס ו3כיימ ססתלומ ומליפמ ועסרתס ענילמט כמלי 36ל *נומייי 

לנעלס



 פאדב-ם55
,~SDSSשלמס ווכי לכשע ל" פנין עיקול לייך יעכס שלקנס. וממגער %וכ" סו* כי לו ותסמסוס 
 לי' זכמק5 וכ"ל מיקוןי סל נלוס,' יסע ת6נסלוס ייוסף כנלומ סוbng 6 סו6, ניוול סלנלוט
 למיינו עליו לווי ססו6 יובס נימך מון % וסג6מס תחתל כי סקתעו, וסנ6סס עעפעעות סכיללוע

 נימו לסוך עכניקס bib לו וילך י3עלגס bS עעלכיס( )מ"ח סרענ"ס וכעיים , גיתו מוך 6ללס3י5ס
 לעזונ לקינם לי' ניסק ל6 כי י לריוגס bSD1 גע"כ טסו6 מפק *ין נימו cnib 1% Sbוי%4מי
 , עם עכל סוכא לתירוש *סר 6נמיס נין 6מרמ 63רן ולסמגולל ועעוי 5ניתיו וניס פולימו6רן

 עסמט יודעת 6יג0 )כי וססלומ נכיון ירך נהדס סגוסניס וסני' נזח גדרך סגלקחמ זוושווסל
 כעו סכ0 , סנזויוח( סמסמומ כלמח 03 ולסעס לסמעער וסלע לנכרת bSe עליי סת5וויסימלמל
 ככס לר5ונסי וסלם נע'כ וסו* לעסומ, עליו סתמויינ עעמ0 סו6  3ימךי מוך Sb ו0כ6מס7ע6ער
 נעשו 03 לעסומ עליו סעמוייג תעמס מסו* ר"ע קונר ממריו, סנ6 לממס 5מ וגלמםעירער
bSD1.שע"כ סכעסס סו5 ססגלומ טסוגמי ותמרי לר5ונס bSD1 ,נלוט מסוס כנמק 6ין  סו לכלונס 
 רדיוס, כמי גוסס ונעניגי נעלנוסי' לסמכסג סז6מ טסנוי *מ נגימ 06 כי י ועילום ניוול נספיס
 כעס ססמרמקס *מרי כי עליי, וקסורי' עד" וחסים טכסיס כל כדרך סמתקסט כומכמסועת

 03 יתעתר bS 5ומ0 סס5ונס ומר06 י 36ל 3ימ ולר6ומ Sh" לסוט מקוט עוד 03 וסין8ע7ינת0
 כמסוך 6נל י נע*קומ על6כומ לעסומ סנזויוס סמפחומ כקמת לסיום עעו לקמם ול6 מלךלענו7מ
 עמס גס כס יעשק ל5 נעלחעס עלי' לנום גס גממו סממקס למרי 6ומסי ססונס כי מרקססו*,
 (bw נימו Sh נך6 5על (,hS ניסו תוך Sb סיוסינכס נעיגיו מן מע% כעס וגס , בניתוכציותו
Sb7תק ולכן יגף, נ6סל עגסיס וכן פכיעס, עלך 3מ מכנו7ס לסורומ סנר"6 כע"מ ניסו, מוך 
 לנזוסס ל6 יתו גגי רק שינו כיווליס נס נעומס תם כנימך, ג05ל סמסנ ניסך ך ו מ Sbקכ6
 סעיומי 3מ7ר רע( מס 510י6 כי לעון לו סנמענ ס"ל תו5י6 56ל וכוסס שמריסנמכי

 גס לו,
 י ססכינס כגפי מחס לסכככן טוב כרשן לקנל לכס על וע7נר עמס תגלגל מומס סימונםמאס
 ס~ר"ס6 )כלמון נעלס עס n~mtc כפסס עיי עתו ומסב איי כסופם סי6 -מנס שליו מסעעופס
 מ6ל סימת גססיתיי רק כי פנוי', כמסימס וסייגו תיר, 03 ועותל עענילס עלי' נקנלס ע"זינעומ
 סל'ע כימק ונמכם סכ"6. תגיכומין 3מי"6 לסד" סע")1 כיר"ם . לסנמגס, מ7טי' ג' וריכסכמוטס
 ,שעביין 5ף , Sb~. כל ר6ומס 1Db~ סנס עיד(. נס 7תומר סכרייש נלסון ס"ס( )נעלכיס)נמשח
 יעלס ל6 עכ"פ t1'~DS ולסתנ6ומ לסמימומ מכויי לעמס מפיס ול6 וס, על מתורס 73עס ממכיסל6
 ונלמס נמרס 06 כי ענו5ר 610 סנס בעיניו, ולסונטם לסתכוול עוס, סעפך סמעסס סועתעל.
 נסלם sa~ 06 ניוולי 03 סיס נלומ עונגו יסיט ל6 671י ר%נ0, כפי מעסה ס0י5 ססנויסעל

 לר5וכס, וסלם 3עשכ ססו6 תימך סוך 6ל וסנ6תס למשעל כועס סו6 ון5י עליו, ולווי מיונונלסס
 טסו6 י קר* עסמעי ניוול 37גלומ לי' bw'nD7 ר"ע 73עס סגה זס ניוול. נס סיס גלוםוסוס
 חוג סו5 מעננו ניגס ילעולס ר"ע 7עמ כי סקודווו. יסנ6ס לונעסס סגלוס עעסס ססמוותעמוס
 ס%יס ספעליס ו0סתנומ סממוומ עמהם סו6 ה3( )עכומ לסוס סו6 ס7ס גאל ואח ג'()סיטם

 5ילשע פליג 6לעזל 7ל' כשעל Ob1 , ועמר סטתם וג6 וי( )כ"ג שעור נפרסת כועס זס 5סרזס
 כסומי יי4וי' קוגל סכ5 כל"ע, מוכ מעשו נסס ילעוכס ל"מ( )נעין 7קונר a~Db נגלום,נס
 : לגגעמרמ וזס לגא זס עז0, ז0 עסוגיס 7סמעליס כיון , 6307ט עעעטס 7גלומ עעמס לעילף67ין
 עינו יפש סססוג6 תסס ממנולם וסיף נעלחעס, עמקסעות סנגומיסן )ערס"י( שניה. שמלת)ינ(
 מונס מעלס עלם ע5עו; יסעול bSI , עלחעס סל עומ עכלי לננו וימיר סגפים, סנג7יס 6ללנו
 תוגן ו0א *ממק מקובי תרגועו 6מס מוולס גבר ילנס bS וכן ל0מקסע' סעסוי מעליון סנג7על

 91pbD עגוליו סעורו תבא. כן ואחר : )סגר"*( נמיכ~נס עמקסטס ס6עס 3ה4 5סר סעל0נעלס
 37ל* כןי ושמל נעלם וי"ו 6ומ סוכויף לכן טגריסי ככל וטונלמ ונמגיילמ ססי6 קוים לכס6סלו
 )6וג7( מוקפת ססול6מו ונוינו ננמייס טפקק כלי סעוק7ס 5ל סע6ומר סכיסמ עסעע סיסותו
 ימים. ירח י165: כן ושמרי ינד( ט"ו לך )לך כע"ס וסע6וחר, סעוק7ס 3ין דגר ספקקח עליוררו
 נספכיי לע יעם 610 לוומס, תיעול כיין נתר ותן עענר* סי6 5ין תדע 7י ירמין מלסינע"מ
 עעלכיס(, )%3'מ סלעכ"ס וכ"פ ג'(, ע"ז )י3עומ לע3"6 וטע סגי, לזלע לימון זלע ניןל30מין
qb16כ3ל עלי' מנ Db') ושהכיס ננו שיגו ל*מונס עני6ס סגו% כי זון ס3חנרי קליך ל5סוגסי 
 סני, כייס סקרי לו מסמיל לוזיר נוכרע 6עו ספסט ש'7 לכן ונכיע(ן סם )עלע3"סלגעלו
 כמעות סרניסי על וגומל יסיט נלסון מכלל סס )נ5*גו עקותוס נכעס כי לניי 6מי ירח כלום5מל
 י רניס על עורס ומעור סור לו וימי שים על עורס חעור 16 סור סיס תמל ומעין,מקנת
 לגן מפך נכנע סער וכן Tnh, סכמונ לך סיפרע עד סכים %ן סרי עד סכ*על כ'עכע*ערס
 כמנס DnD1 לקנס, מעמס ובסל על לצערו עד 7873 ספם9 עטלכי ירנן וכנר מכשי טעי*חע

7%י*



נו כאדביים
 ועיור עיור נכל וממח )סל סי' סמ3ל6 ע5י כי י 6ח7 ופממ ת5סל יותר סם סעסס י מטיס0753

 ולסוליתם לסעלומס Thb ממח דרך תנע"מ סלנ עספי לסכגיס י3 טורם ס"ל Y'Sb1סנתינס,
 ו6מ סתול 6ת כולל ט9ו, לך לך נתרי ל5 סלסול ו6ת )וכן סתי3ס, ורומס שורך כלולסקימס
 ושחני ע*חי, יותר על ויורס יפידי נלסון מכלל מס לסיומו cShn כממד ירמ מס ויסיםסגו(ל(י

 מלסיס, סלמס וסו6 ן 7קר6 ירח סכלל 3סס סגכלליס סר3יס סיימיס זען כעות לסג3יל סקנלסלן
 י התורס ען סו6 לככ" תגייסו מד י חימים ג' סכך ו63)נת ונעונרת. ס,6 06 ס6מס ס3מגתזען
 6מל ולפל'ו עונלכיס, 3פ"מ סא"ל כר"ם מכניס, תחקגת כס סנחגס תסוס ססס חיסיס 3'ועוד
 נגפו6יי D1(eb1 נגסו"" *פונס כ"ג( )ינעוח לרנומיגו ושנואה. אהובה )סו( 6ח7: ירמ כססטי'קר6
 סגו*ס קרקס נפרמת 37כל 7קר6, ליסנ6 גסתגס וו 7לכווגס ונ"ל להוין, תחייכי 6חת מסי"כגון
 ת6ל סו6 3ול'ו סכו6ס כי לסגי6סי סככור סנן וסיס 3יו"7י סגיכם קרקס 5ח7 ונעקום3וי"ו,
 כסס סו6 3יר'7 סני6ס 36ל , ובמתו לביס כרבוי ח3ס גדרך bic עינם עתנסג ס3עלס ,ליסס
 נלי סכ6ס ענין וגת" י ס5סס ע5ס וגן )ווססטת סם)5ס כיילו קתיכס י7יעס ירידת כלמון)נוטסט
 qb1 גפועל' סגע65 ננס כסי bS ססג6ס וניסע על נסכלנו גספוט הנמנו רק כי 6ותס, (bD1עלס

 ובוער עפסטי' קר" לסו5י6 רנותינו 7עח 5ין בנוגס סגסויין, תלד לנעלס ולקורס ססי6סית' עיי סג5ס כ5ן יסגס לנעלס, ניגס D'D ע"ס נעוססט ונ"מ נפועל, לנעלס "תונס ג5עמסס6סס
 סכתונ נספרי, 5)נרו לסג'5ס מנכור ס3ן וסיס על מסיי קר6 ונסתעי ק6 גגסו5י' נסגו5סירק

 7כתינ 3ל*ס כעו 33ן ס"ס 5ותס ירקון סגו6ס מסיי לפי כלוזיר לסגו6ס, ס'נכור סכןמנסרך

וילי
 5ענס לקרי, לי' עוקעו קי לנעלס 37ם)ויס ענו6ר רמונם. 6ת ויפתח ליס סייס כי ס'
 נתותר, מעגין כל לקר", לי' )נוקתימ (DDD" למוך לנעלס ומגובס נ6סו3ס 67י לנווויגוןדעת
 דין יסמגס וסג6חו מנעל 6סנמ נסגיל וכי bt'CD7 לנכר יוכל סלDWDb5 6" קר6 הריך סיסול5

  לס5קולס כסס3כיר qb7 ללעדכי  סיפסימ סק3לס 063 ולוס סיכור, ס3ן זכות סעקוס ויטקיע3כורס
 ינן ימוייס 7נריו למס, ול5 נעיגיו 6סונס ליתר, סתמכם ו3ר36"ע לנכר, יוכל ל'* ע"עלנעלס
 יע55 5סר נכל סגים פי לו לתת ג5ער סנכור %61 לו. יהיה אשר )סו( : 7קר5 ותליסג'1סקנלס
 3ר6וי כוסל חיגו ומנכור עחי7, למון לו יסים 6סן )5ער לכן כ3ונומוק 3ר6וי גאל סמסוט כילו,

 7ק7ק הבכור. הכמנואה בן פני על : )סגל69( לנד. ירוסס נסעת לו יונ65 6סל 3כל כסער לכןכגונומזק
 ועמס, 3ל6ו ועוכר קייונין 37ריו 6ין ס3כול למן סמום 67ערי' 607 סגי על )נ7ק*ינרסל)ננ"ן
 3ק3ל מכירתו מלק יורם פסו* DDb"' 36יו גמיי סככור זנת ob 36ל ס3כור, צמיי 7וק6סייגו

 גגככ,יי וכך כך יטול ס3כול 3ני סל וצגו וכך כך 3גי ירמו l~rL 6ונר 06 ס7יןי זון לצגיווונוריסו
 ס3כור מכיר ל6 06 כל"ו עוגל היגו וכן נכול, מס bD'1 3עקוס קייונין ססס כררך קייעין7נריו
 כלס, וכן 35יו מרח פגי על 36יסס, הסרן סגי על מחייו, לק פגי על ונלעגו .ל6 כי תומו,לחמך
 וגס 3חוס"עי כמחקיו 37ריו מעמיק סל5 סתיעס ותן סעתיקון סתורס על כמירוסו ומטולעכס.
9bD)סקוס ים 7קר6 עליסג* סרע3"ן ור5יימ זס, מ7ס דין מסבינו ע65מי ל6 סוסקיס ,nle1S 
 )יסעי' פגי על הותי סעכעיקיס כעו ' פכי על לסון לסרם יםכי

 מיי"
 וכן , לרנוני bSD טטעעו

cb6וכן *י( )6יו3 י3רכך מגיך על ל hS רכוכי גג7 מפירסומו עגי, על 6חריס הלסיס לך יסיס 
 וסיס סמגנ7ומי יורם על וזולת סיוון, על יולס סגיס עלת כי טר"טן( 015 וויללען, וו'7ער)נוס
 6ין 3כך תמר5ס מנכול 06 6נל סככור, לרקון סל6 סנכורס 6ת SWJS יוכל ל" לעקריטעם
 כלוס 6ער b~b bS  6ת "ירמ ל6 7נ5וונר a~Db 3זס קרי ו*מעעיי לנכרן יוכל ל6 עמוסכ6ן

1ltDbעיי' כזיווו קנו( פיג 3וו"ע t1D'bD סי' ונ5ס"ע י ס"ס )קרי' 7עתגס נכור ס6גי )נ")נ 5"נ 
 קכ"ו )3"3 7י7ן 7תל)נו57 ליסכ6 וכעסעעומ עמילת, סוי' 3פירום הכורתו *ת יתפל 06כסתג"י

 ס)נספט ונגתינות ממסן נק5חם )ועיין גוחליך יס 3ש חסרי נסגסמ וכר"ם עחילי ק6 ל6 סכ36'(
 3ן פגי על טכמנ. לסגל"5 וראימי - *ניו( נחיי סנכורס בעמילת טעפלפליס עם רע"משי'

 סו5 דגליו עקור ע9כ. פניי על סגריר לגיר יוכל ל* סיכור סל ספר5וף י5* טפילוססגו5ס,
 סג'ס. פר5וף פגים סכרת 61י(סו פגים, סכרת (1 יכיר 5תלי' נ'( )ע"ו מנטלות acl ש'ס.עחפייי
 גתנעו7, ונקועות כסגי עיע5יגו לחמרי, ל7רסס לס וגקיכ 7תלעו7* ילסומ6 סגלי* 7סניקוג"ל

 ד5)טלך 5)נר ול* , לי לנס יכיר לל"י לרכנן 77חוק קכ9ז 7' כומלין וגיס ע9מ י' יוסחיןגעסרס
 סנסלו לנככ,יס יכיר 6מי וכו' )נקגס olb 57)נר לנ"ע כוחלין 3ים סס 7מק וכן פגיס,לר(כלס
 נעולם, 3ו ניכר מסנכור פנים. 6סכרמ יכיר לפרס למלעטה כיחם 7לbnib 6 גוהק,כמסום

 סגם 7קפרי, דרסם לסגל"6 לי' גיחך לכן סס, סתומי כע"ס סמני נסכרת סיס מכח SD)נסעעומו כ""
 סריס קטל5סון עתתיי ע' ממכס סל3 דגל גנון D'b1 עוכלחת. סיענ"ן ימיית 6ין סנו:69 ל37כיגס
 עתק רני וגוי ו*יתער הלעזר ,ויכמן סתם bwb7 נ'( מיס"ס 3פ37ר )כלנס רכומיגו עררםלי

יכונר



 כאדברים58
1ebנאשוי %ל .6% % %* כס 83ייי , .PD פי )ה( ' ליתם: תפיקר6 סלתנ"ן למסז' ונוס 
.PWמנס% יטמון כל כגנב פויס פי לנכה סיתט תפעע זס חלפון - שלקץי תמן "גרע מהן 
 פיו שסיסילסל

~nbo 
 ס6מיס'ספסוטיס ו6רנעס ע6חם, סגי -סנטר יקם ת6ומ שלס ובעתון .מעש

 נפעסס כמנוסל qb ]כ6מי[ נ6ס7 פגשי פי 6סי OD כפנחל ע%5ו עם נקמלי, נצטהר 6יט חס 4פהיע6ס
 מז על מולקך למרנס רבוי - סיס ו5הכ. ח"נ. נ"נ עי" ע0ס נכנסי[ ג6סד תניסס*

- 
 סי רס"י וכלמון מרין,

 ומלפס פססי מס כבלו יחנו נניס פעמם נרייער( טוייפר ססייל )6יעען למים סני 7aoסניפ
 סיעור כפל פי' 6ין 6לי, הרומך מכיס פי ג6 הסי נ'( )ע'DD'Sb 3 ת6עמ צן כסלפם. ופגשנ%געס,
 סלק סייס רי כשי כעו פי' 6נל פנידו, תתם יותר לו לסספיע 6ספכי כלתי יגל יזמו ושיסו, (DbUכ"ש
 'ס7נר, מוזק וסגוכס שתעריי סיגל על סוני 6ון אונו. ראהשית אכריס: ננחש 6ני כגנז נ413סרוח

 Sana סססטימי( סממך תן כנויע In"pm 0עעעי7ו סנוף כס פי(61 זרע לסכ3ס כנה סחושוי
 עענו כי סחין לקיוס סו6 ככס נ6יסי סגוף לקיום ש"מ מא סססנ"ז שעו ,, 1ת6ניו סנוףעס*ס
 עטמיי ס6ינס ו6ף סורעיתי סטפיי עכס סיו65ס ~anab ססע7ס פונו ליפית ולעס tOWSסיולזס
 גקר6 ל6 ססוליס פעולת עעכ0 יח) סל6 כית עשת לכן קוים קם 'סש5י6 .כטן .סימפוני(סזרעיפ
 וגכריסי תסממס גן ססוליי סנון סר5פונר( ס1עימ הספי( תולים יפנס 06 הס מוט, מסעלי'
 ו0ו6 6וט ר6מימ טכקרי סו6 סימר6לית ען פסליו וסנף פוגו, כקרפ ל6 ננו קרף זס וניןסיריל

 עליו וקפלו 6וגי' ור6סית כסי 6מס נכורי ר6וכן על ס6על ויפקנ סניס. פי Swl לואלסנסי
bS~עת0 פי61 לל עיעיו, קבי גנניך 

~lpD 
 qe1D ל6 כעו וסולע, מעלי על סיולס כמי, סליו

 תטפס פי65ס ~WS1ns על נלס כנר כסי מנעלס וכיון כסף' כלי כסס ונכלמי 06 לך, ~0eDת
 ר6ס סל6 ריסונם סולעימ עטפם .ס0ו6' ולסולוס עזם יומר נלס. פוגי ר6פימ נעלת פ"נשכעם
 סורעיס תזמם פע6ס כל6פהיי 0מוליט על 6ל6 פיכו קוני, לאסית כק גיער םל6 כח 086 יזס,סם
 ~ws מל6 ו6ף כיסאה, עיטלקיוס

~DDn 1 סמם יני5אמ ר6סוכ0יDS) עעלס ל6 מעין קיום 

 תתענרמ pb L~Db 7י(6 6פפריי גלתי כעעע. DnDb9 עימי( עלי ועה %סו. נ% נטייול*
 DS5bJ, סתיעכס לועל %ו ורימס ע"כ ל6סוכסי עטסס 6הי פיסית פ6תכעני6ס,ל6פהסיןףעק3_

 נסוא bSb י(כמוג דינר ולibD')D 6 זל6 עילמ6 וט6 ר6ס( פל6 ' י"ס עץ )ינעיר 8נמכהים
 bS לינכיו יסריס. נסוקס יפלא וכל -גל סימל פס %הע Dgh~ ,D1b כתני ושכ6נ'1וצקי.
 אל )יפ( : 60עמיימ יגורס תקנלי יעם נגד נסלם ויעמו 7Db5 ,qbbn 6ל6 סנכרנם עפפטימקייס
 לוי 3ני י(כיגיס ועסו וגן עקועו. מגפי. נעעע7 ר4ל עקולו* מעל Sb1 0םגייזדיו. סס עירו.וקב*
 3עעע7 סוקמס סי6ערו 6ל6 יגסכיס, סגפת סיס ולעס סקמס, %ח הכא וכעלוי 'ועגוהו"

 6הםו רונעין עירו קנסי כל וכי נפסלי כערו עירו. אנשי כל ורנ%הו )כא( ,)ישגל"6(:ישנסמש
 מעיר( כל נ6נגיס קומו לגום קף7( פסקי סלם מס' נספרי וכ"ט עירו. קנסי כל נטמא?6ל6

 סגל עס bo למעימו, נרפסתי( גו מסיס סעיים ע ת8ל לנכים( 14 שליט mw )צלח%עו
 סס; ונמילם"י עירס %מי כל וקקלוס כא( )כ8נ נחסלי הף6 לעיס, נל 3עעעד ~we'ע

 תםננ סעל לק מעלנםסטס6טיגקייט(, wn5D מעלס והשיטי הגעסו עלת pb כ1ל יליעתנרמס
 6ל 163 יעקנ גני ל"ד( )ויסלם פכם כגסי SD 6על ופן י מאק 3עס ננסלס ענעספסציפי
 גמס3ס 13 ופסקו תעיר לגסי כל למגי געסס ססננלם כיון t~b1Db דינם 6מ סע% 6פלכשלליס
 טעם כ6ן וכן ענטעסרען(, וי6 )ליעפען סס ומרעעו סע6וס, נעליס סס חלו 56לס זושמיקס
 מא הרע. ובערת : ל6ססען( סט"ניגען פיסן (lDSi~t נמניי(ס פיעסס סלניתי( על יושר%ורננותיו
 נעולת 6ים ונ6סמ ; עקרנס מרע וינעלו עירו, בכסי נכל ממפסטמ תועקמו כי עיפפוי עלכעס
 נכל עמפסט נעל נעולם מעון לפי תקרגך, 6ער ול6 כ"ג( )ת"נ עימו6ל מרע ונעכת 6עכגעל
 ס6ש 6מ לסעימ ע"ע 610 והומת. מות משפפ אמא באיש יהיה כי )כנ( : )סגריא(ימולל
 גס , עומ עסעט יסים ובין מוגג ~hlk מט6 י עומ DDDW חע6 ישער , תות פססט גו 6wpמל
 עלז מטסט לו געסס 06 סו6 63ולו התגס 63יסי יסיס כי עי( י 6יפ יעמס כי לועל לוסיס
 ול6 מעכל על ועממלט נועק סו6 לתימס הומו כסתחי6ין מפונס. פעסס כנן י סוננ איועלמי6
 )תטמ כע'ם ומועמי מולס לתרס ת"ת כסננומי ס(7וגומ לו סכעסט עיל6ס ומסונמו עוד,יעפס
 ממונס עסו 06 נ"7 עימום פאני ליחס, l'Smn סלעעלס 3ץ מסוגי. עסו 06 כלמ"מ "ח3יי"ס(
 רק 13 סיסים ורשל נבים, יסיס כי רק יעמס כי 6ער ל6 לכן לי(ס, עוסלין פלעטס ליזין
 רככי נמלין' סגסקלין כל כתג לס"י וסגם )סגל"6(. טהג עויוכו סנעסס עפם, 6פי עסע6ישם
 7קכ6 סע6 בסון )לענין( 6ליליס וי(עו73 סתגיף 6ל6 נמלם 6יט מכעיס כיגור ויירכס 0סוסיד
 מסכון 0ור6מו עיקל מט6 סס כי וימכן %ס, תממי נכול ומסע עון לך bb Vb כיקור,בכיך

 7נל על סט6 ויסתם טיני יוכל ונעדר עמוקר כלוער קע6'ס סלעם וגגי %י ותיגהי כעוהאצר,
0געסס



מ כב כאדברים
 9הע, קיום Sg~w כל על תי6 ויטמפ סכמני. ספנסס וסעדר עס0וון כעטם כי 3טוגנ,מעמס

 הקיש יעשט. מוגו ק9ס ולקלק סעיכ וסוך ימעךי סס6מו ו3ס3לי ל'3 ס' )וסלי סגר"6כעזם
 פן קך5 ס0תיכ כלסיס כנוי ופסוס ית'* בענין כ%3 סילל כלותל י סע6 3טס qYIDנ6ן

 טישם ספגט 043 וחיא ססס, מתים וימי כפכין ינכ ועדיות ימות עבין יסיט עלת לע"זכגפף, טשי
1W?יסיט 6יפ נקנס ויתלעס חע6ו. נינת יעות נסט16 6ים ,bw כגוי יסנדל י%פכ o~e שח 

 שש"ח נביוצ, " ל8 )כ0 : פוס 5י6 לנעלס 6ין כאו כא3 לקען עי' SRI tb'b לגולותקפת
 שנטל ושי"ג i'De פתגום לסלוסיפ ום6לי סדם פל סעזיגס סממתם ו7% )סג6 סעף מזיגת0פק7
 וסככנסוי סונרעזיגמ והשי נענעו 0ט6 גלף, מלמון הצ6 נגלם, 0עמ גוף גקלrs 6~) זס פנין סחיוגיות סכמומקפיר

 לש חששן ינקני סטר 3מ מרלי נגל עדגסז לי סימם בלותי אלי כסו ,
 13 פפושם הע"פ געלתן, YSD ל6 כ6ן כמרט נעלס נקרח מנעלס מעת ועיר )5ערוועזען(יינול
 טגם%שס פסולכם פסוד תס)ס' יומגס סעעי 4 לעיתית beb כי עניין, ס3מכ נכק3 ול6גיוס
 *ץ שהי, שנהכ וחסי קופי 6מ7 כי סעןז על כלל ססלוי 6ת עססין סיו סל6 7לרנומיכווגע )ושא- %שס סעימס % עימי4 היפני לק מס וסרק3ון סמכועיי מעיל 36ל שימס, ס3ומממס
 $p שפו , )%לוושלפן( איסוכ עיטנ pnS נ68 )6יגעלג6כעען(, יוקץ ליחס 'לינת מלין ל6סי'
 חיסיפ"ם' 31ריו 6ין י,לילס, כל 7וק6 מכ' b"'D ס" 3מסו' וסר37א 3ס. ילין %ק ילין,מיי

 יכויס oes 3נו יע65תי 3וקכ. עד סגי פל3 ילין ל6 כלמון סוקל עד קל6- 6עכ ע7ל6יתסעיינ6
 קולת יעושס: סכ7ג"זי על ססי3 וכייס גגם 3על ס0ר3 780( ע0ג70רין )03ר'ו עיי6םלעסר"י
 ועוסקן ~sff 3דע פ" כין וכן יר4, סלס3מ 6ל, סלרי כעו ט37ר לספלע סו6 6ל0יסאלהים.
 לעס ולאס )מגרא(. עקום 3כל כזיון בסון סו6 קללם ; סתליס בזיון סו6ע76

 7ק4ע"
 ד3תקנינו

 86כ עיל* לשי קעוכיס רל פוסיי כיוס היטליל תם כל לקדור סיקוס נס ככללם 0סאניוס
 משצל, %, סכגוי ני4מסכרות , מקמרנו 6על 6נל 7וק6, מסלטי על עורס סיס ס6ז , חומותקבול
 Ob טפפ, וס7עמ ינסו(, יכלו טל6 טיסנ )עעאמ סעתיס ט% על נס מכלל, על יורםמ:0
 % יקב% כן ועמגי עגעא. עימי4 געת כסהכ קנורמו גט0וי עליצותו סחסרט ננעצו 0עועמעל
 זס; 5ץי שגי לקררו סכל על פע0% כלוער ע5ו0, עם נקנורתו טימעקק עי לו ספיןסעת
 %מ עלעל ע"ז גס לו(30 יתכןלפ"ז

~cSb 
 DWS, שת מא עלק%ו וי4עט3 60יפ% כ"ל תלוי,

 yhn 3טת כי י עטוש סק לס51י% מעתה4ל עיתו סעיסס כולן  סונסיס כל 7כע3( )נוזעקוכמעלס
 8ל9 עפכנין כלוסל תפלין, ויסשכ מטוכס פ" כניהצ6 בינרי וסעכונ ס6יסול על גסיפתסווע
 מלו*, 6מס ~b9p פסע6י 3וי6י לו פיויפ עי עליו מעכסי מספק על סנ6 יקרנן וכןמעונם.
 יי6 3אע 6ווצ הכשלין סעעככין יגר על יפעל ס6פכסי ונס עגמו. פליו ולעכס 1DbnDעאם
 ש36ל משך ועלסנה כמלס. עמוס 6י מזיווי עמרם % קנור0 ע"ו, קכסירין וע' סעגגט(.שכע

 : נעטס גס יעגוכססקסס
 שפג סרענשס מי ל"5(. )3"ע נעסעע סעעיס מ05 6ס" ססנ לאחרך. תשינם הח,נ )א(כנ

 ת6שכ י סרוג ועל סעפה על נופל מפקור כי לסון געלי כל %6 וי7ומ יעקול
 פעע*ט לססזיל פפיי3 ממג עורס ולפיכך סעור, וסלוכי לפלוני מתרמי ותסער עעורי למלהיסתרת'
 )3פפ"3 וכע י(עקר6ותן ען חולתם תעזונ, עזוכ חסלם, סלו  t1WD תקים סקס כן ודעורגוקי
 נשירי עליו וסוקיף פירופ, 3פי 53ולן לקפול לרעזו 630 קנלנו עקור נלסון60יסור פפי לטי פילומ, 3תי 1לrPnw1 6 ל6 מפסם 6מ ענסלין 6ין ע3וסלי ופסל למתלל נס6ימסס"(

 כי פס,
 סעל0 כי ס3יטול. סייג" 53קס עמע%ומי' SDD לכל עמעטמ סז6ת וסעל0 זען, לכל עסתםמעקור
 עיני כל מכולל ספופל, סס כטס לתקור קלעו לכן סס סרע"ז ולמון סר3וי; על מרתוזע5תס
 ודסוומ" , ירוכס תשל פעעים פ6ס 6מל ענין גוע 6ל6 לי 6ין מוכים 6תלי' וכן , מפועלקומו
 5'ל נעים זכתיג סוכתם, 57יכ6 סכ5 ולהן ~De* ללנות, 6מי 7ל5 ותנסס D'W ל6 6סכתיגי דרמטי נ% עD7b 0% גגי %טון שליי 7נרDS 0"7 67מי' סמוק' סס וכתגו , ל68( )גלעעול

 ל המש סהכ. יעפינין, סירוס עי נס"כ אמור, יתכעס עפיגין סדין זעיסי עליו 05דלייתי
 6פ4 וסיט וסעמיד' ססו0 כו% עמס נעלוס כסנף לכן סזעגיס כל כולל טסעקור לסימלע"ז
 פ4 תופו עלס רצחו. אחז דרומי עד )ב( ססנמ: יום 6מ נוטל נימרו עע"ם סעעיס.וולס
 לפלשם דמעי עעם, mb ואן נתלי מומו 96יך ילוס עי קפ"7( 7' חקם )0"פ נעכ7לטנ"יbwb האי דפם". עללם נסס ר37'ק 3סס 6%סי כך נ6ג07, 0'עגיס צחיך סימן לסייט ' וסיען6ות
 הש סי שען לו מיתן פלוי סקופ סייכופ סעורים נעל וכ"כ ע"מ. 6נ7י(, "טסו6 6ומססו6
 Y3b1W דני* עסקם 1)א מעלל; נקיעגיס ל5ו ע5י לקוי 06 כעצי. סו6 05 יכססו יו"לס7רסו
 84ע זמנשקהק לעתי יקרתי מירומ6 ס61 וסכי 3זס. סל6"ס סס6כיך מסועי'

 כגי
ישכיל ספקנים




