
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



 ככרכרים67
 כתו מעקור, כירך קעו5ס ס7ל"'מ מקועומ . ס3ס6ר כ*ן' ירום עלס ניקור יסגוי *-גס ;67ומיי
 י רקוד ועת ספון עם  כפו סזרוס, פזל  טו5ימ סרלי"ס ופין י("%, ילכסנו  דים עטם, ימם7למ
 עו65 6ל 50ווי נ* %לו מניי כוונם ע"י לדרסו olpn לנומיגו ע65ו לכן מווי, לריקודולועס
 6100 עריס מיניין עי לייו ימגסו טל6 רעביי 610 06 ס6נדס נעל *מיו 6מ מרום60נ7ס
 סיס ללעטנו מעור 0כתו3 מרט לחסורו. תעשה וכן )נ( 6סעכמ6,: 6ל6 גתורס 7רסס זס וביןסלו,
 חיוג 13 ים לו סטמל מגל ס0א DDb"' מעליו נעל7עמ סיען לו וים עמו ומינור IW'D לו6ין

 13 לסעסל DD"3 נל73 7ל6 לוי מסיגנו סיבך ר6ט 13 ס0ענוון לו יוסם3ומו מיו3 וכן0ם3סי

 תקויים qh ויתקלקל, יוממ7'סל5
  לפספסי

 במילו עליו וס חיוג ו3חעול למנמס, כדי  בשבוס
 ויגרל סיםזור כדי וענוי כמיגיע לגזזו חייל פלוטם מוס נו ועין עועט 7נל ססו6 זננוגיוס
 ל0סנים עיום7מ לו 7וססנוחו מיונ נגריס נע5י*מ לשמלתו. תעיבה וכן לנעליו: וימיננו יויענים
 ותמויינ יחד, עקומליס הומס יניח ול6 לפעעיס לסטסס יריך י עם עע*כולמ יתקלקלו סל*עליר(ס
 עליסס יכס ול6 יוסמרו, סל6 נדרך לסעעיס onib לגער וגריך ס*וירי נסס למלוטלסטמם
 לכל תעשה וכ, : כמקרע וננקל 56לו עוסכו 6מי כל כי o7b~ גני סני *וסו יגערו ול6נעקלי
 יסמם ירקנו סל6 כ7י TD כלי תזח ז0 ווסוניס ימקלקלו סל6 ס37ריס סתירת מיונ כי אחיך.אבדת
 כלי סעסמיקן' סקור ע"ג ל6 6נל נקונן 16 נמעין נסס יספם נסמם כלי פעט. לפעעיסניגס
 ל6 קר7וס מתממירן, עמני נמעין ל6 35ל 53וגן לפעעיס נסס יסעם ימעססו סל6 כדיכקף
 לקיכעס

. 
 ניגס יקרץ עלסמתם כססוסין סעסעססין מפריסי , ויופממ יופגס כי נקסם ול6 נלך

O'WDD~3ק15כ 6על ול6 מעסם, וכן סכמונ וסילם מגס לכן ס*ויר. נסס טינו* אומס יגלול 6ו 
  *מיך,  D13b לכל 9DhD ימר מ36ד *סר ך6)נר m~b, ולכל ולמסלמו לחעורו מעססוכן

 36יס 6נל , סרוטס סוס עכ"ס 3ס D'D לנעליו 36י0 כטקרו6 רק ג0סכס מיינ סריגוללע7גו
 מיותר, מסום וע65מס קר6 01וקיף לסמזירט, ול6 03 לסטמל מיינ חינו מרועם סוס 3סס6ין

 ע5י6ס קרוץ כססו* רק למחזיר חייג סחינו 3זס ילעטו *3ל וסולךי עסמעי קר76עע5י*תס
 *ין עמ*ס ונסעת 6נ7ס נסעם פרוטם טוס ם*ינ0 0736 כי , מרוסס סוס עכ"פ hlk~D ילעומס
 רק סמנם מיונ מלין לצולות ונ5 עיורר, טb9p7 06 עעט עלת וכן - נס. סס3יומיונ

 יס סל נווטו יגר 0)נו65 לכן ממנסן מיונ נס *ין מ5וי' היגס ovb כל לם6ל תםלמעליס 36וי ס0ו6 עס S~b 075, כל לסטר 07136 וטיכס לנד סנעליס ען כלועל עעגו 5נתסכססי*
 וסולל לתותיו חון מיו65 ככסל 3טלילומ וכן המליו, 37ריס ועוסך עגנולו להמור לפעעיסטמוזר
 ל6 6ער *מילו יהום לפגי לייו 63 הפילו סדין, ת75 ססנס מיונ נו 6ין OD, סנע65ס%

 מעעו7 ל* סי' תראה. לא )ד( : *דם כל 56ל בעמו נטלם ססטיסכ 6מר ונרחף והפילועיי6סגס
 כלל עליו חוסם והיכו 37ל על ר6ייס יס כי סיר"יס( 3ח' (O"b1c לי ותסייע תלך 6ל6פגנה

 מלאס ל6 6, לעיל רס"י כיוון וחס 6'( )עונ7יס  יסיך  ניגס סר6 י5ל מויין( 15)גלייכגילטיג
 סינשע הבנים. על האם )ו( : ענגו ממתעלסהומו

 6יע6,
 יוחס מקם ל6 פירס"י וגן נגיה. תעל

 ט' ייי סטור לסול וניס סנניס. עעל 06 סגוטל 6ית5 ונחוחסת6 נספרי וכן נניס. עלגעו07
 לכס מסערו פקועומ, נכעס מקר סו6%גוסו וכונו עלי נעלת ע"ס mb ממפר 5"ל ולפל'זא"כ.
 )ם" כמיצע o"~al למון Db(D ונ6וי3יו. )נעלומ, ס)נסר*וי *וי3יו, גוי יקים עד 3סר,עלוס
 סרנים וכפיי סנניס. עס ס6ס מקת"7( )חיי ממעוך 3סי פרד"ס וכן וסנכיס. ס5ס ליקס סל6ס"ו(

 וסגניכם ס6ס נוטל 66"כ ע3ר ל6 מקם 7ל6 דליו פ"נ( )ס" 35י מכס 3ממו' וכ"כ ,נסמזקוגי
 כעו על עלמ ולפי"ז ע"מ. ס6ס, וגויל ס3גיס 3)נגימ Db" 6יכ6 וניסו עמס 36ל 7קר6,כססעי'
 קע"I's1D) )6 57על" מונס סניכומי ול5 לעמס. כגיס על 06 נגיס, על 06 וסכני כעועס

 ע5ולע( לטסרמ 16  יולדם לקן )כגון bS ע5ו0 ל37ר סו"6 לי"ס 0* מסלם רמענ6 7כת3טעם*
 ענר ל6 ו6י tD"D עכלי" 7ל6ו ס6ס ונטלם יענר ויחק ועמס, ל"מ יומס עמס והין סו6 ולגתעסס
 עליו, למסלח עמס קיום רק 6ל*ו, ענר bS ל73 ס"ס נלקיממ 6"כ י וסנניס ס6ס נלקיממרק
 ו7ע ונטלם. 7ע3ר מלתו67 7מק ומעיי דסלומ, ועמס , 7ת5ורע 16 ייול7מ עסס רק, כיןוהין

 סיס 6מ DSDS זקוק ונ"ע סנגיס 6מ לקמם רקס כסטינו qb7 מוכים ח"ז( )סי' יטיל חוום37מטוי
 וגגעח2 נסרים יסיר יכול מסלח סלח סנ"ער לפי מ"ל עס יקרה כי קל"ט( (IISIP 67עלי'עעס

 לסוור בלין ס6ין 7תעעט כסי סגס נע6וכעי יקרץ כי מ"ל סלוח )%וס O"pl1 קן טיע65כיי
 0ע5וס, עקייס לסכמן מיונה SD" ררתי עסעע נע6ורע ע"נ לידוי סמנו* ע7 סיקוס6סכ

 S)h ס3ניס' ליקה כסיל5יש רק ססלמ סלם ע5ומ שין ע37ריסס סעוכמ סמומ' על מעםועזם
 יאונף כיעס סר6סוכיס ג37רי סרו*ס ו*גכי ע"ס. , ס6ס לסלם זקוק *ינו ס3ני0 ליקס לולסכם*ין
 עליו ספוטלמ 01% סוי ל6 מקן מלוס כ' *'( קליט )חולין גמידוסיו סר"ן כי סו"י, כמסו'דל6

ט



נח ככדברים

 ע"ס. גלילתי ל6ו *סי' דהי ל6 כספי עסק וסילכך פלפלם מעול סנט" ליקם %ס ל6 06גי
 כל SD פנרכין 6ין סכי נענלס סג* לעלוס מקן סלומ לע5ומ מסיג מ"י( )קל גמטו'וסרסנ"6
 וליקח לסטינ כדי S1tal לוגו טל6 , לגיס וחזרם גזלם סטנת כגון עגרס עתוך כ6ס ססי6תסס
 ע3רנין 06 לך טנקממק עם רמ"ג( מ" ג' )מלק סרטניי וז"ל יומס. ונסלח ענחזול כדי ס6ס6ת
 סליו על לנרך  יומר )וריס סי'  סיס סיפ bS 7סיינו סליו SD 16 מסלות 7סיינו סעפםעל
 לעמס י(כמונ נמקו ולקם ענר ס5ס סלטו לנמק 6ל5 יינו מסלם דסלח סע5וס עיקב ססו6פמני
 מיקנו ל6 רנ"ח וז"ל ע"כ. סמלומ, מיינו ססגמס לסלח מהונו bSb פגרך הינו וצ"ע ן תסלחימלמ
 כעומס 6חר" לחזור מיינ והינו ע5וס ס6ל כעו mmtn ע5וס ס*יגס DIStD3 'DS ברכסמכעיס
hihגסליס חייג סוייגו ועוי י לו כמק7פן bSb ק" נחיגוך סר6"ס ולמון ט3כיס. ליקמ כסלמס( 

 סרע3"ס ובסון י שנניס עיקם קורס סקן ען ס6ס לסלנומקע"ס(
 )כתגיי

 סחיעס( סי ריס סענוס
 עליו 6ין סנניס ליקמ רולס יכם6יגו סר*סוגיס דעס ענו*ר סנגיס, על לקמם 06 ס6סלסלם
 תסלם DSD סנניס סמקם מרקס 06 ע"ד דל"מ 7לסנ9י ונעכ9מ חו"י. כתמוי דל6 סלומ, עבותחיוג
  ינוכל לרמום, נ"ל וכו' כסריס ימזור ריכול פס6 ורעייתו לך. מקט מנגש ו*מ כך ושמל ס6ס6ת
 6נל ס6ס תקם ל6 סתקר6 וסעס , עם)נע עעיקל* סלם  יק"ל יהוד' לר' 6זלס זו ינריימ'לותר
 6י Yb סו6, עסת עבות קר6 ועיקר ן ס"ס "מ מסלת D~D קן כסמע65 לעסומ עליך יםפס
 ספמוייניס סעיות כל לם6ר עטם עבות סך 77תי' שופר סיימי 7וק6 לפ*ורע עיעוע6 סויל6

 ועסעעוס סנל"עי ל6ו סוי מקח יל6 , ל"מ bSb *ינו b~p עיקר ירננן *גל ולקייפס. 5מריס'למזור

 סטין לליעוי 5ריכיס *גו 5ין נוי6י ל"ת hSb שיגו 7עיקרו וכיון סלחי לקמת וטס מקח ל6סקלי
 571י נע5ורע כן ססנס, ע5ומ לקים כדי יגזיל 57עו סכל"ע, לשוי לפיכך כעו 6חל" למזור~יך
 לסלע ע65מי 6לס כ7נרי ועפם סלטו. על כענר רק לרככן סטינו סלוח עטם לקיים זקוקשיגו

 סרסנ'6 מסו' םסעמיק עסמיטס( פי'ג עיי6ם תסר"י לסרג יסוט למס 03' )עונש כגנפסיעסראמ
 ט6ין כוונתו פסר"מ סרג וסי' סנ"נע, עלוס b'k~D ספגי זו ע5חם SD ע3לכין סיין סג"מ י"מיסי'

 סל6 לופר 3עקר6 ספכוון bSb י ימסלמ עמס יקייט סנניס טיעול סקודס נוער גכמוגספכוון
 ס6ס לקח ו6ס סנגיס ויעול סקס מימלח bSb סל5ר, על יעגול סל* כדי סנגים על ס6סיקם
Shיקיים סנכיס D"W קיים ל6 ס6ס 6מ ועת סנכיס 6מ ונטל לקמט טל6 כל ילפית , דמסלמ 
 סוס ליכ6 ולרענן גיס* 67י 6לס, נדנריו גפר* 670 עייפם תסגרי סרג *תגס עפ"י. תפס,עגות
 וליס לעסי 6'מ6 סקן 37מלומ ענודת קע"ת 7מולין וכסוג" ולקח, נענר רק עעיקרוזעסס

1'9DVDלר' וסו , וכוי לח"י סגימ6 סו5 ק"ת עסס ססס mlk~1 'ק6י קפייה6 7קומי' עסעע , וכו 
 וכן סו6. ול"מ יעסה D1p" וגסוס וסייגו , ומקלס נעכר לשוקעי 5ריכיס לדידסו וגט ללננןנס
 6ין )ועיקל6 46כ לוקס ושיגו 7ווסלמ 7ח3רי דלר3נן סכ' סי"ט( מסחיטי )פיינ כאע סלנעל
1bb6שיגו סו6, וקת עסס נקוגי' וע"ס למוד, עמד( *ל5 כ5ן 5ין לקמס ו6ס לנד, ל"מ 5ל 
 סו6 7סולין דחוגי' עייפם תסר"י סרג כמג ועליו נכ"ע. יעצם עסתע. שעיקרם מסלח ליאי6ל5

 סעכ"ס 7נרי ס7חס עס וע"מ לענגן. גם 8זלס דסקו4" ענו5ר וכוח לר"י וסו דפיפריךתיובח6,
 לנקוף וכולל שעיקרך כולל , ot)nr מגי כולל 7חטלמ עסס 7לר3נן , 3זס ממרס ירך לו כחל לכן3זס,
1Db,ליננן 5עי' 671י טס, סעמנס בעככנמ וכ"כ ע"ס. סלמו, קודס לעמס פ5י6ומ ושיכל סלקיחס 
S"p7דגם עסס, ססינ ליס  וטקלי' וענר קודס גס סלח  לקטם ו5ס 

 כפי יעיקר5 סלי לרני
 סקלוטס דימעי נייחי ול5 ע"ם. כ5"ע, ססנימ ככ"ט ו7ל6 ויסלמגסי לסלמס k~lDp'D סולפטעסעעי
 ע"ז לפכות נמיי סריע3"5 כי , עפם 37ריסס סטך סכמכ ערבוות6 לחד עדרתי כי , 5לטג7נריסס

 לוקס, ו6יכו עמלם רי"6 ס3כיס על ob מנועי! וז"לכ'
 עעיקר6 7מלח DISD IPk מ' עעע6 פריסגי

 ולשו וכמרם9יי לךי מקח סנגיס 5ת ולח"כ סלבס blb סנגיס על ס*6 מקח ל* כלוערעסעע
 לוקין 6ין עסס סקו7עו לשו 57פר לקים לריס מיקסי יוה"כ עסס סקורינו 7ל6ו טעע6עמוס
 כומר גני כדכתינ סלח nD~S ו6ס ממעכל כמב דל* סכ6 דס*ני ר"ל לך 67פר 6לש וכו'עליו
 לרסקו סכמונ נ6 ל6 לנקוף דכתיכ שע"ג פלכך י סגזלס 6מ וססינ 16 063 כ'גומר 6תוסרפמ
 קוים לקייעיס 7*סםר פסוס יסורס דר 7טעע6 קנל יוחנן ור' סלם. %b סקמ ל6 לוער 5ל5לעסס
 DSD עפעע זל6 ושפרו סליגי רככן 6כל יסורס. לר' tsb' סו5 לעסס מניתק ל6ו ודיי *כלסליו
bSbסר6סוניס תגמולי מי עסי יע6 עמורם לפגינו סרי עכ"י. לסוף, רקענה נמני' ולסכי לנקוף 
 עסין לריבן דגס ס5לס ס5חרוגיס כ7נרי 6י ונעמס סתסנס. וערכנמ יסוים למס נעל ככעס7ל6

 ל6ו לם"ל יוחנן ר' 5'כ עליו, לוקין 6ין עסס סקו7עו דליו שנרי 6"כ פסונע, כעי עעיקל6דתסלס
 סרס3'6 ך5)נרי לס6 , טנ"ל קוסיתס עיקר נייסוכ נ"ל לכן כרננן. 7ל6 סו6 עליו לוקין i~DDמקורעו
 הין דוועיקל5 קייעוי ול* קרונו ל)נ79 סייגו ניחש לסניו עוונ7ט וסלקו סעעס 5ין ולכנעןוסכסך

למניו



 כבהכרים58
 מסלתו 3ט5; ול6 נטלו WS"1 36ל למוד, עסה . רק לקניו 6ין ולקחם ובענר למוד ל6ו רקלפכיו
 לחנט ללנגן נס 86כ שולס, נפול ציייס ס5טס *ת סיגעל עד ננעל ועיט סעסס נניטולתלוי
 ליסכח ס6ס כסיקמ עליסס לעגור 3יח7 למכיו עועייס וסלטו טעסס סגל"ע 1bS סוי מקן7מלוס
 וגטקס יענם ו*תיל6% ללנכן, נין לר"י גין 0ו6 ולית עמס סנע' קומיי 6"כ יולדת, לקן 5יי51ורע
 ל6ו סוי 7לרגגן פוער - -5ליכיס 6נו *ין ונזם וכוי. יצתי לרני ותו וכו' נטלו לע"ד blbקוריך
 קומש על ייסוג? הס י לר*סתיס מיונמ5 ססונ". ען 6ין וע"ע סנ9ל, ס6מרוניס כדעס עססמקיעו
  געל  לריש קלו3יס, ינליס מיג( (d? 5ני מכס נמסה ולסימי ככון. על נוס ינוי סג"ל י6ילכמוומ
 סנניס וסת מולס ס6עיס עם סליחי.כן ונקח קיים ג"כ וסנניס סקס סעסלח סכח3 סג"לן חוייקסי'
 6ת כוהל סלוני 1bb )ודמנן 56 ול6יי' רסוס. 6ל6 סלעו מעני יעים ממס כענין רסוס סו6 לךתקח
 סג6' לכלום מיינ הנניס 6מ ותסלחס6ס

 סלם.
 סערו ול6 לסלם ח"כ לוער יקוקו סקס, 6ת ממלח

 ספסלה qb1 ל6געורן blb סנגיסי ולסלם ~obk ליטולי *קוך 6על bS וגס סלומי עלוה קירסל6
 סלוח 5ות קייס סכגיס DS'DD לצמר qb ס6ס לפלח 7חיונ6 וכיון 060, לסלם חייג שנכיס6מ

 ממזכרתי וסרגתי וסרסנ"6 וסכין סתוק' רעל לגד מס סדנריו )נלנ7 מגס עכ"י. ע5וסי סייטדחיונ*
 צין סנכיס ליקמ רולס 7כס6ינו עד סע5ו0 ען pSn סו6 סנגיס ילקיחמ ת7בריסס םענו6ללמעלס
 לך מקם ע7כמינ ס6ס עסלוס פטור טרפומ כסס6פרוחיס 67ערי עעס מרס 6גי סלוסי ת5ומעליו
 מחמיק ול6 ס6ס 6מ נטל סמס י6ימ6 יומכי ענו6ר פ"י  ונמוספת6 ק"ע( )מולין לכלביךול6
 סנניס 6מ נעל וממ"כ ס6ס 6מ גטל עלםלח, פטור טרפם סנעםו עד 16 סתמו עד סנניס 6מניטול
 נלקימח מלוי סלוח 7ע5ומ סרי יעו"ס. עלפלח. פסול ס6ס %ת גטל ולמ"כ ס3כיס 6מ כטל לסלממיינ
 ע"ע סלומ חיוג 16 עליו ומל עייין כסריס טנגיס סיו ~Obk גטילמ ס3טעמ ו6ף צליו, סר%וייססנניס

 ס6ינס כעוק7סין נוסג obo סלומ ס6ין לעדין 6נו לך מקמ עתלס וכן עלסלח. פטיר לח"כנסנטרסו
 דחסנה 7קל6 סליעו7י עיקל tDD-~ סרתו 6ער )וספיר )נסמיטס D'un~c a"cp כע"מ לךעוסריס
 יגר ילמי' לך מקח 7עעלמ הלודר עכ"פ נזס(. ע5עו 7מק ונלח"ע ' ע"ס דרטומ לסקר 56טרךגופי'
 Db5%' רמוס. 6ל6 .היכו לך מקח מכניס ו6מ קר6 כולי %י לוער ימכן ל6 חס למלח, ת5וויסס6כו
 ינוקר ילם93י 3עכילת* מכתנ יסורס למס בית ק' נסס ססני6 3857( 0י' )יו"7 יוקף נלכינ0'

 ועסלס י(6ס כעל דקתני %סגתעו 7עםעע וע"י כמקנס סע5וס 117 ו3וד6י 7וק6 ס3ניס ליקמ57ליך
 מפלם סלם עי60 ועקייס ס6ס לסלח חייג סנכיס סילם Db 67ף ל%סעעל סייכו לסלמ חיינסנכיס
 לפי וכמ"כ. סנניסי 6ת ויקח , ס6ס סימל" עד כת6עלס , עלוס קייס דל6 לעולס 6נל ס6ס'6מ

 ועסלח ס6ס 6מ כוסל מליני יתל נעסיק לגלחי וס6גו7ס וסל"ן וסרסנ"6 וסר96ם סרי"ףנרקת
 ח6א סומר ממס נמסו' עיין .ירפ3"י עעכילת6 דיווכת עס עס טסי Dub7 , כלוס 6ער ל6סנגיס
 ל% מנוו מן  מנוכסו ע"ג גפנו וסעחכך החרי כרס ול6 כרתך כרמך. תגיע לא )ם( : קיניש'

 ונירומלעי D~rn (olbS) ל6 סיך ט"ו Q1bS1n מ"ג ונלענ"ס ורעע,  מו"ס ע"ס, פ" )כלעיסקידם.
 טיכס שנסן עכגי 35ל סלו, מטעו 7נל עק7ס  6דס  פקין מרמרת  סמלו5ס לר"י ורשי ל"יפליגי
 תקרם פן כיכתי3 תולעים סס O'bb3 ס*ותל 7עיקל עותליס, סענניס גס וללא 6סוליס,סלו

 טל גפנו 3עקכך 6נל כהנעל, .ל6 )מגסן( הוקל 1YbD ג*קלי הוגו )סחנו6ר(( סס6ו0ר וכיוןסולע,
 עיד חנלו סל גפכן וסעקכך נ56ל, 601וקל סלו סטי6 6חולס bn9b eb13tc גס מ3ו6מו ע"גח3ר4

 קיים ל6 כע3יעיס( סטקר סכל וסעגניס ססת3ו6ס נט3יעימ, כרעו הזורע )כגון מנרו סלחנו6מו
 0זעורומ סחין 6קוריס ע6תיס ססוקי5ו גמגיס 36ל ג*חרוי ל6 עג3י' 7וק6 0ר"ם וכמגכלוס,
 הנלו ומ3ו6ת נגפנו 7מו3ל לל"י 6ל6 "קולומ 7זעורומ 6ער ל6 לסרס 91DD וגר6ס ע"כ.ספקל.
 ל6 7עגביס הע"נ 3ס3יעימ כלעו יתולע געי סכי *קול, טוסך ט6יגו ע"ע נעקל ל6 7ס6וקל*ע9ג
 "סל היגו ס6וסל ob 7פ1נל לר69 36ל 6קורומ. ספקל ס6יגס סזעולומ ע9ע ספקל ס0סג6חלו
bS6עייג עומרומי סזתורות סכ6 גס הוסר, סריגו ג6סר 

 דסזעורו"
 , נסניעימ טפסר D)'b עלונן

 "חרשי "יגס סלו ססס 6ע9ג סע5יס נס סלו, ס6ינס כלגייס ונסוס ג6קלש היגס 7ספילומכיון
1'bDסוחר( )סריגו סען גס עומרומ, )סיוחר( סססירומ וכיון ממרין *ג3 6ל6 3כל6יס גיסי מען 
 תכלס דשם פ' )כמו3ומ ספל6ס נחסל סל3 ען לע"ק 3סוקפות 176נ"1 תלונת קלס ו3זס עומר.ע"נ
 י~ץס 7נרי 67סתעיטמ" עליו וכתב עומליס' סע5יס 67ף 3סמיטוח סכמ3 , וכלפיס  ס3יעיתעלוס
 יינרי סמעטס, כ6ן 6ין ולעש . ע"ס 6קוליס. סע5?ס ע"ע עומלים 7עכניס 67ע"ג לסטךפכתנ
 טמוק' קוסים לייס3 כמג ספל6ס 3על ו0ר3 לר"י, ססל"מ

 ע6-

 וקמין עוסרש סע5יס יכין סל6
 וסייגו עומרי מספרי כיון עומרים סע5יס 7כ6ן סרג, ינרי סונניס ע"ז 5חוריס, כרס כלסיסל

 ילרענשס סוסי 7ליסכ6 רסיט6 וכו'י סלע3"ס פסק וכן 3ספל6ס סס ס5תג תם התגס 7ירוסלעי.כלש
ppDSגיףד סעחנר פצל סכים. כע"מ הבוריס סע5ש כ6ן גס נו57י סנרו, ומנוים נספגו כל"י 
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נט כםהברים

 כתג נטגיעימ כלעו ויזורע כל"יי גפנו קידם מגלו ומנודת נגסנו ססקק מעסי 6כי Yb9 f'Dח"
 ולמון לם"י, ע' תקדש. פן 6סורומ: עכ"מ 7סזמורומ י(כ"ס 7עמ מסתיט לעס קידש ל5ממס

 על ג"כ יכונר ולוס מסגיל, על יפעל סקרם כי עסנ6מס, נ73ל סתסל סי6 ז6מ קדופססרל83ג
 כ)נ5עכ 5101 יקיית*, תתסיי3 תקדם פן וי3ע"ת ע"כ. קיסתיך. כי 3י מגע Sb תעו ,סיוע6ס
 1bnS קדם מכם סורחת ועיקר . עסמיס עולכ3מ 6תמ cSn 06' מוקד תקרם ת"ו( )ק7וטייןסמלעו7
 ע% 16 עכל, וערועס כסג3 לסיומו הועלמו פ5ד ob מזולמו, ועופרם עוניך מסום ד3רחכוגמ
 תוונליותס, עסחימיום ועונ7ליס מרוסיס כלוער מסיו ק7וםיס 9Db , עכל וחרם גמל מאפחיתהזו
 סעוסרסמ קילוסי מכי' bS ערס36ען(י )ווילדיגי ולועגיהם CSDW3 ועוגדל עופלם *סי כקימי3קלו3י
 נקמלי nDW" זו לזוגם, סגינם ססניל )וזמו שלוי סזעס לגנוס עיוח7 לסיום ועונזלת ס5ניעומע7רכי
 עד סכוי סנ6ס ויימול ע75 )ני(ס ועוניל 075 ע3כי ונוסרם לסיומ סלריך יגל וח נגלוי(יוזו

 גסכ"0 *סול מסום גכרס כלסיס כגון )פ"רטם6פמען(, וכל מכל מעולס ען ולנערו לססרימוסע5ויס
 כלוער מקרס סלע3"ן ובסון מקים. פן כין עליו *ער לסלמוופמוייליס

~Db' 
 ע"ע. כסייס. נסגלת

 סקרתי בנסון סכ6ס *יקול סכמו3 ססו5י6 טעם לוניל וקלוי כסק7ס' לכ"ע לס 1ph7  ק7ופיןכגלים
 נעעומ 7סק7ס לכך, ועמסנתו כסיעתו רק חל פינו  רסקים כעו למקימי מסוס כעעט כלפיס67יקור

 י נכך ל" ~bD'l כלפיס לזרוע ועמסנמו זעמו כססי' רק פינו כלפיס איסור ככס ; סקרם סעי'ל6
 qh ל( A~D )יגעות י(סוס' וכע"ס , ע"ז פיס 7כל5יס כנעתג" עמקכם, אעו עלעלו bSnוכסגזלע
 ממלוי זכר ססו5 כיון דוסי ידיגו O'hS13 עויס סלו סייגו 7נל 5וקכ 6יס bnSD3 07ונכע5ן

 כר"ם כסנמנסל סזרע מנודח וסים מזרע nbSn כלועל סכינך חמר . הזרע הסלאה ויעם:נעססנס
 5חר נעקום עקר6ס כונו וס6סכולוס, סגפנים עוללות מס אח"כ ס*על יגרס תנו5מ t"tDS1נ"ע(י
 סכרם ומנוים ניגסו, עילי מרי סזרע cbSnc כי , זס לצומק 6"5 ולזעמי ; 'קב וכסנו6מ ל'( ייס)קלם
 סעקועומ 3רו3 סני(וג וכתו סמליסי'סו5

 ריוכן כונו צלמו, ומסגי כסליליי וי"ו י63 עכיכי 37תלתי
 סטר( כגון סכרס, זרע עם מדופס עיכי סני מזורע ob יגס, לכרס כלגיס עיני פני כי ולויימעעת

 chlln, עין 6מד וזלע ילק 6מד זלע סזולע וכן יפויס, ולע עס ילק עיני פני *1 וט%ןימעוררי
 obSw ססנויס סי6 הטלאה. : סכמות דינר ס6מרון זס ופעין , 7כל6'ס( לפ"ס )עלענ'סוסללן,
 בגס ולעוני לז'ע 3ד3לי וכקולגה מקומת זלעי' כנגס כענין ילקותי עיני 0ס הזרע. סלם:כקמין
 )סתנו5ס(י סונל*ס ס6לס: סוניניס וסלסמ סגפן, עגני סס הכרם. ותבואת ו7ס6יס: ילקוט עיניעל
 תזרע. *פל פילוס. סיין ויר5ס יתד, הנזרעו 3ס:יס גיאלו )ענניס(י סכרס nblan1 )סילק(יסזרע
 וסים ל5עו0י סזרע ק3לס פ" 36ל לג'פרי, שיומר סוי 57"כ )זשען(י 63לן 0גרגליס פיזורעל

 יסר וכעסיך 33כורי נעספעיס לעעלם סכע"ם לנקמר סו6 וסתיו י 1DPDb5) )וו*ו%עלסססלסס
 )וסיסריסו רק )נמק7סין תיגס ככרס וסירק סתנו6ס כי ומזרע, ס)נל6ס על ועוקנ נסרס(סזרע
 3סס סתנו5ס 6מ כין קל* ונכוונס סייג(, פ"ס )ערע3"ס נקרקע ס,רעיס סאסמטו עסעס63לןי
 קר6 וכן , עתקךסת אינס מנוים *1  יגן b~p)D ער לרכס כל '(S~b blk~D) eD פליסיונקכימ מלסי  סססין  טן  לממילי  לריך  יון  סמנויס  כמגרעין hib  ממקוטע ממנוסס סיין להילוכועל*ס,
 וקורס מלנן כפול ונסיעסו לק ונתקיעיס סגפן ענגי 6ין כי סכרס מנוסס געס סכמן עניי5מ

 bS ים ועטעס עגניסי יקייו לתלן עוז 5ריכיס ותיגס לרכן, כל נמלו כסכנת כי %יון, כלשינסנו
 , שמסלידו וסירק ססנו6ס נמנ6יסי תלוי ס6יסור כי סובלי כעבין סקרם מן רק מקרם כי6ער

 כפול עג3יס מעמו וקורס סססריסו קורס וסירק סמנו6ס ליקע 06 כי סלנן, כפול 1nD'DWוסעגניס
 סכמו3 ליעלי זס 3עקר6  ס7ס סירות למדם רולס ימר 6גרומ ונעסנלמ כלליס, 5יקוכ 13 6יןסלנן
 עוע*ס לקפל יכמיר ל5 ממירוס( )ר"ל ססעלי0 כדי גמכיס 13 סיס נסרס יגן עיני זל,עמ6קל
 16 סזורע  mlJD ע"י סתירום ען טנופליס מטפיס ע"י ק5ירתס ולפסל זריעס נ,ודס סמנו*ס6מ
- סולע. 6ת תטנף bS ססעל6ס כיי טינוף למון תקים ופילס סק%לי חל)נסרימס   יכך וזס 
 תקים פן עלוס. ליגריו גס ? כלעיס 3ג7 ועל כלביס? מזלע ל6 סדך על יענס וערי טוכעס,לידי סוכני* ססכמכ לתקול סיעת על יעלט 6יך לחולין לגרוס עותר נעורס יועבט 06 כי וזר,עקפ

 עקכיס מחיכו O9'D כל סל*נ"ע 6ער וככר י 3יניסס  עפלית סגגיגם *ענס יסד, עחונריססעל5ס.
 זרע6  ריטט סזרע סעל6ס מרגוזו ויניע 6וכקל0 ויונס תליו. מסייע bS1 מ35ס bS יצגכם  נניכתעס

 רכי 3'( פ"3 )חלין כע"ר חס חר5ןי עס  7תנו6ס עינ6 עח7 קר5 י37ר לסיטי י לזלע נסעךעל05
 עד עיסיינ דלי י6סי' כל' 7קייונל"ן ל7י7ן לית* וזס עיסיינ וסרקן סעויס 15 וסרגן סעסצע

 וכסיג סעל06 כתיג כמיני קראי מלי מעכו כאס ופססיס קל'ז וגטולין טחן, עס עיגיס סגימקרע
 ורוע סס לשעלו פס IIDst~  onb'  לפטפט כראוי עניני למני צלע סעל5ס בגחכו סנר(מצעי
 *ל6 שיט זס קעל5ס, 7כמינ ל6 סוקיף ל5 6ין סוקיף ונ* זרוע סזרע רמזיל נסמחמסעעיקכו

לשיוך



 כבדברים69
 ע5ק נעעניכ ונ6 נזכוע י6וריי' כלסיס לס הצטכתם יד נעפולמ זריפס כריכי יל6 חנםל6י7ך
 Ps )קרוסין מום' כס"ט לם. עסכפמ ל5 יז גתסולמ רק עימיינ זל6 י6ם" לר' 6גל וכלועסינקוב
 עיט )עייי וכדועס עסין 7עעניר לעמגי' bwi כוותי' יקייוו"לן 'Db" ילר' סר6'ס וכ"י ל6(קלש
 Yh נזס(' ושכיך וניקז ע"מ נסמרמס עעיקרו יזרוע ססו6 לי' לית לקים ירים ת"ז יכל6יספיס
 סמכו6ס 0י6 0על6ס סלמון( )כמספט עניני למלי מזרע סונל6ס י6סי' 7ר' 6לינDIDS 6ילדיכן

 ווסלפי' שרע. תשק. יגן שניחס 6ס ע"ז( דכל6יס )מיס 7עמני' וכליסג* סטנולח, ברקםסעתעל6
 סכרת. עם נגער ססו6 וכדוורה ולוף כקגנוק מגיס לסלם סעוס0 ירק ווין ומיינו מילקי י6סי' לל'לס
 בכרס מענר כגון לזריע0 3כווגס bSDT וכחקרי עמ)ךס 6ז לזריעס סימם כססטונס שרע.6סר
 לנן נסרס זורם 16 זורע ססי' 16 סייס, עס 16 0זנליס עס זרעיס סע6י 16 זרעים הענוונפלו

 ולע, נ6 וזס סולע, 9Db שעל ע"ז ממקדמי bS 51עמו גכלס 0זרעיס ונמלו לחסוליו סיוםוסיעימו

 עלוי זיע סעל6סי רם" המירם עעס וסגי( סי"ז(. דכל5יס )פיס סל)נ3"ס וכ-כ נקפרי דרסוסכי
 מנוסס סל וקמין כם3ולמ תזרע ען סנמוסף עס כל עסתע זס, עלסון עופיף, ססורעוחוססח
 יעת 6ענס . דכל6יס חמ'ז סל"ס וכ"י *( ל"ו )נ"נ סתומ' ל7עס 6101 נכל6יס וג6קלונתקלס
 וכיועס נתלמן רק היגו 6קוריס כרס ככהי סל "I'DPL 67ער" 6101 תומריסי ותעליס פסקסיססנר'ש
 פק"יי לל"ו קי' ליו"י נני6ורו יומר וע3ו6ר ע"ז, ס"ס  O'bS17 לעסנה נמיי כשם לפריו, שוססטעעו
 כאב 7עספטיס Inbsn כעו 0סנולמי 6ת סעעל6יס סגרעיכיס ססס על06, למון יומר גומםולזעמו
 במגו כגר יי, נעפולת ססר5ן עס עינים סכי נזורע רק תחייג bS7  י6עי' ררי טעעו 01נ0נ"מ,
 יד 3עמול5 37עי ועתי הכלעך, נר כלליס רבעיכן סרי כלליס, כרעך מזרע ל6 עיכמינססו6

 ר6ל"כ סלל6ימ,  פס  ורופ  ססרלן  רסייכו פ5פ1 טסכרס פט1פיתי  כלטיסי  כרתך מזרפ ל6ת7כתיכ
 נסולסל זונים קסוריס ימד לסנסיגס סיין וסול תחרותי. לא )י( :  (otbS טורפ ל6 כרעךלכתוכ
 כד"6 נחריס0 עועי טור סתם ימדיוי וחמול סול ינליס ג' זס נספוק בנקט )רם"י(. )601סוס
 וגס יחדיו, ופעול נסור מסרוס ל6 קיער לכך סונסוין 6מ לעפוך דמיינו לעס* פיזור לר7י',תור6

 ססחוק יסממיל bDW 'bm; 3לqb 6 יסייו ומעור סור לסנסיג bS וגס סורי עס תעור סעסוךל*
 נעם סלמון S'D~W *ז לזו זו רוזנות ס6עס עגיניס נכעס לינר כסרו05 גדול כלל זס ל3ד,נמייסס
 507 7נליס ג' 7חסינ י פלי ען זלע עזריע 3DD 607 סטרן תיס6 כעו גר6מוגס, לווילמרו05
 נלסון *על נעמס ומסלן עלים ומיגל וכעו ו ת607 רק 0פמיק בתחלת עזכיר אינו אענותוזוע
 עלקכם כל כי 7וק6, ל6ו 7קר6 מסרוס ל5 ולמון )סגלתן(. 3ל6טונס עריס 7עזכיל עמוסגקנ0

 על6כמס עמק רו3 סטרן יוסכי כי L~D'1D על6כמ קי* ותמס יקולס, וכ7ועס כויססעסעל6כומ
 נלשון נסרס כלקי על6כמ 1ID'b 0כמונ מסיי* עוי וימכן נסווסי סכמונ ודגל , 76ו)ס ענו7מסי'

 יסד קסוריס ניכעס כלחי ססעכסינ סכל6יס 6מ סעג0ינ על תרגומינו סווקונל SD נסורומסריססי
 61? סחריסס נעסק סגוסג ענין סו* ס:כסגס כי עליון ולוקין עס"מ חפור עם6 סוס נסולכמזוגים

9DDb,כעעתמיל י לסלס סעוך מלס למרוס סמורסיס 7רך כי נלע7ס n~TD ס7י1 עעזרח למרום 
 סדלנן שוחז סו6 נירך'זס, ססריסס כסעומ 6מל סולך ונעויו לעערגו, ס07ו ק5ס עד וסורםסובך
 קוף 6ל ונגופו סקרקע, 6מ נו לחרון סעחריסס ימ7 ועכגי7 סס7ס מלעי 6ל סנ0עומ נופכוין
 קעוך 9Db מלס עמס ויסמיל לעזכם ס7סו ר6ס 6ל נמנומיו עס תחר סו6 , סנעערנ ס7סותלם
 )נחריסס, וכלי 73לנן סקסורומ סנסעומ וענגים עוליך רק כלל מורס קינו זו ונסזרמו ר6סון,למלם

 ססגסגמ לסיום 0:0 י מריסון כתלם לעעלנ עעזרמ ולמרוס למזול סרסו לעזרת נ1*1 עד מריסםגלחי
 ספיר לכן נלע7סי טפסר ס6י סמריסס בורך סו1n9rDD 6 מלס לממלם סעערקי סלם עקוףמנסעות
 מרייס 7ל6יסור כעומר, גריס מסוי נקרין יחדיו נעלת ו0סנוגן ססגסנ0, גס מחרוט נל6 קל6כלל
 המעולי עס מסור ימ7יו נסניסס רק ס6יקור סבין י7עינן סוי זס נל6 67ף כ"כ, 56טריך ל6נוסס
 סורך ינום לעען נסנמ ד0כתי3 י ל73ו ותעור לניו נסור לחרום סרסור ולותר לטעות נוכל bSכי

 קסוריס לסיות ס5ליכיס לסורות אס נספרי( כין )כשנוכר על6כס נסס סעוסיס 6לונ6וסתורךן
 ו6פוריס סעמליסס ככלי קסוריס גס6ינס לס עסכחת ל6 מריסם יכל קר5, בריך 6ין לנס גסיחדיו,
 ל6 כוסיי  דמליסס , ימ7יו עלם b~p סוקיף זס ולעס SbnDS, וז0 ליעין זס לפכומ יוכלו 3ליס7יו
 6פסר ס6י לסריסם יםייש ונידי מחרום ל6 נלסון מנכלל כיון 5נל ' יחדיו כססם רק לסעסכממ
 עמדם לסממיל כדי סמלם ר6ם Sb סתלס qipn וווול6כס פנויות סנסעומ סכסגמ 7סיינונלע7ס,
 נכלי ימי קמורות בם6ינן qb לסיום יכולם סנסעומ נמזרמ זו וסגסגס לעערני עעזרמ 6סרמלס

 לק קמולי( זו ססגסגס לסורומ .יחדיו, עלס קר* סוייף לכן כללי מורס קינו ס6ז כיוןסעחליסס
 מונף )עי" סגסג0, לחסור ימ7יו עעלמ ייליף מקפלי דלסמ נזם נעמס וכעס יח7יוי קסוליסכססס
 כל SS)1 מחרום ל* 7נלסון יורם זו עלס כי יחייו( סכמונ לך סימרורו TD 7"ס ג' ע"חסולין

סע5עלף



ם פבדב-ם
 סורכם סי6 וכקילו ל0כסנסי עקום זו לילטס 6ין כן המלס bS ו6ס 0יינסנ0, וסיס לחלשםסע5סיף
 כלקים היושנת עוי לערש Db ירככו ולפי 7קר6י bD'9 עם סיטרמומ יחייו sns~ וחין63הלי
 נמזלמו סנסעומ עניינת 3פמ סירכן ~nbot דועי' דגל, טוס עסקת נס לסים רק תקולספינס
 לפא פ31רי סמיעס )וצן bDW, סוס גסולכמ זוגים ימי ל0ג0יגס כ6ן רם9י וכע"מ  ר(ס7מי חלס%

 U'D1 י עם* מום בלתי לנדיי סכסנס מס ס6וקל ~"וי סי ניף7 נגח סלנ חרפ נרגעתם 0יו6לס
 3מוכ על6כס כל סעסס bS קר6 6ער ל6 ננסעומ, m~Dh סוול6כות  רכל *עינ סמנכ"ל מנס3טיז(

 תלבש. לא )יא( עלבכם: 3ל6 סנסנס גס כמריפס סים DS' חמרוסי hS 6ער רק יס7יוי31חעור
 (q~p קפלו rs~ זיין(  )נעקליי7עט לגוס י0י' וסל* )6נקליי7ען( 0לניס0 עעמס סמיס' 3עסעעחחוים

 7ל6 67פ9ג והמסי 6ממ כל על חייג ומסיי טס" כל על 13 תחרין וסם D13SS1 לפמוט ביי כטפסםעמס(
 ליטנ"6( )ע'ם עעס0 ססינ וס 3עלנוסו ופועי פוסט והיכו לפפוט יכול סס" זכיון לוקס ע"ע עעססעמס
 6ת ויסזק כ"6( 7' )טעות יוגעתם סלמס עומס, נקר6 לעסותו ורסוסו סכמו סס" עמעולס סכענעיכל

 ופשתש. צמר : מסכנ bS זכר ו6ת כ8נ( י"מ עומ )החרי כע"ס כספומ סעמ63כיס פעלים ויםלטי
 6רכניס  עזש מל כגון 5על עיני ס6ר S~b כמליס, 5על לק נפסתיס סלסול 5על לכו *יןלרטמיכו
 6סאכ לערנו עותל געלש, עמל סרור ob גונליסי נמל רמליס 15ור כסכתערנ ו6ף עוסרין,וגעלים
 ק" היגר ל9ע )ונתמו' יכל*יס נע"ק כדמכן געליסי נסל רסליס סל גמנטל סכ3ל DS' מסמן,עס
 6מ7 כסגול נסר עס 1bS5D 3פת פכמנ 6'( ג"3 )גדרים מרשן f'D עזם .תפקסס ל"ז וסלקס'עו
 46 3סל, עס לסכלו 67ססל סיל"ע 7נכ 07זי hS Su3 עס0ו כעו 7סוי פליח 3סל3י לסכלו67קור
 6נל סיוררי לו י0י' ולעמל עכוזיו סימול נ7נל יוקם סייכו 7סיל'ע, יין גו 6ין נם6"עינעין
 ען רוי 6ם 3עמכי 0כ6 הפלי 6ע6י 6'כ כס6"עי נעין qh נטל bS סימר עכמיו לו' טים3י3ר

 כתו 0ר9ן לשת 3טל 7ל6 גניתי סיתל סוי 60 נגונליס' רחלים 5ער ינטל 6ע6י עומליסנעליס
 3טל סל6 3סת טכ3לע נטר סל עמסו ריס נין סילוק 7עס גסל3, לאכלו 3סמ נגף ל376סר
 ו6י 3ייימל, 0יתל סוי 60 נעליס, נכער בנטל רפליס 5על ונין גסיתר, סיתל יסוי 7יליעעמוס
 לסגלו שטל  עליו  ~יכר פס  ימר 80ג , מסמן עס לחנרז 7"חול עליו ציהור טס לחליםשעל
 גטם 7ל6 3דסיליע רשן המפרו 7ל6 ומל . ר"מ סי' נתסוי ע9ז מעיר וכן נסע, וסגים  סלג.עס
 סעעש סתסעיסס נגריס לפנין ל6 *גל וכיוע0, 6כיל0 כנון 6סת ODD 6ל6 תספיסו פהק ביבללק

 עטעס 3סל ל6 3יע סגולים 7ני05 יס6 35ורין( ימצע 3מוגי' (O'npD 5ל9ט סרג כעלטסריסי
 עס 6על" י3*כילס 7סיל"עי סייך ל6 ילטול סיקול לענין 36ל 6כילס, צימור לענין סיידו7סיל"עי

 לעמל, וגס 0יוס לילטלו יכול טלטול *3ל 03יתל, לעחל לאכלו גוכן סל6 63יחול פיוס שכלולכו
 על סרקזם מעי0מ סיטנ נוס סעייסנ )ע"מ 3פ9ע, ולעמר נפ9ע סו6 סיום סיעלטלסיוטליול

 ינטל סל6 סטתן עס לחררו עליו לצחור לועל סייך bS געליסי נסל סכפערנ רמליס OD53לס4ז רמ9"
 עליו סל פססן היסור ים" יפיו וכל ל173, ז0 נמערונמ למתלעס דיוכל עטעס ננפליססלסליס
 כיון D"YD7, ונטעם 3י' ונמעלי' ל6 לעתר מסעיסו פינו סיוס סתמתימו וניגל זמןתעלוגת
 על 6מ7 מוט פכולכין , ס3ג7 לכנף ססעוך 50י5ימ ען חלק bla  לרעל גדילים. )יב( : טייר(טתסעיםו

 ור*נשי, רעננם )ע' ל3ן ונסוט תכלת כמוט סכריכ0 ססיתס ממכלת ולזען שמויין, מבעס6ל
 ע3ומ עעסס ומלגוס נגיל, לקליעי( קורין הרווי ונלסון קליעסי כעין ג6עס סיו 5י5ית(נסלכומ
 5ר6מען(, )ק6כטעןי וסו6 כרוקמיין ג7ילין 61"ת )5לעכטווערק(י ג7יליס ויתורגם  גיילין,ועונד
 )7עקקע( ת6ל ס0ו6 7'( )נעגנה מסם עור כמוי כסס זס 6ין . תכסה אחשר כסותך : 6ח7וסכל
 עס סוbb 6 ע5י5ימ, מעור גלילם 3ו לכסות וסעיוח7 תמם, עור ונכסס נקרי געשו סו6טפרי

 מעולמו, ע5ל כקוס 3סס כיוס צותו סלונסין סנג7 וכקרנן י יעקנ סגות ע9ע )געיעקקוננ(סעוססט
 קיחס למון יקח. כי )ינ( וככועס: ויתוסיס זנ31יס ועקיצת וחוס קול עמני סנוף על ענין 510כי

 וכנר )*ג*ייגגען( צליו כקנית לס סכומן כסף ספ"י קנין למון קרוסין( )ליס ל3ותיכוסילסוסו
 סעקמוס ל9נ( )יו"ד ונגמעי' כ69( י9ג )ג* 65ן לכס וקמו עסכו סקכין על . קיחס לסוןע65ט
  לז0 לשף וים כעמ9מ קנין לסון 610 י"6( ט )מעות מנן לכס קחו וכן ועעכל עקת לסוןטסות
 סע6קל סתימת לסריקתי ססו6 ק"6( )יסע" קום מקם וס6יסול סקיפור על קימם לסון דעשגועוד
 ס6מ0 קיופין DD"' ולמי זסנ, (or סיים ויקם כ9נ( כ"7 טיס )מיי כע"ס נלעון ,מס 17עיסוים

 איצה. איאש יקה כי : )עסעשעלגיג7וגנ( קיחס לסון (b~p לכן י 6מ7 לנסר ל73ו לו לסיום סריס עסנקמלמ
 63 יעים וחמלי סע6ורק0י סי6 נכתף סק7וסין ססס מורס נלקומי 6מס סייס יקם כחסרעעעו

 נתולם, עשס סל6 וטען ל793 ונ* ננקר וססכיס נגי6מסי עליו ערנס סימם מלlbg1 6~6ל"
  כמקיפם בתופס ע3חזקת ועסכי לס, סכמנ סכמונס ססי6 סנתולות עסי נלי לסו5י6ס גתגצון  וטמגס
 6ין 3מוליס לס ע55 טל6 על" סלען עס מכס . )לער"ן( מסתיו סזיכתס SD" טוען סו6צליו

טיעמו



 כברב-ם60
 6ין Ybb1 , 6לוטס נעוים תאמיו oSDsln עדים סנים 6נל ר6"; 3לbnh) 6 נוגלש ע4יעענמו
 רפיוני ול6 , כפורס מדוריס ס7כריס עיקרי טיסי' תסע" מיגר 6"כ גמלעוי, כענונם עעםמזבליו
 עלילוס מס כי . יגריס n1S'SD לס וטס נלסון. יונן זס סכל ונכל ע"ז. פסתעורל פ0עמלסשל6סז
 )6וכעלייע(' זולתו נ6עונת גניים ס'(-מעניגו )נעדנר נסועף ם%על תעל נו וניעלס עלפוןסו6
 תקר סו6 כי , געלם נ6תונמ  נתימ סי6 ל5סכיס ע5תס סעוסרמ לטיס ארוסס 16 כטו06 6פסכי
 )על 63תוכתו ותעלס סנגיר. כוסס יאסם עלילומי לס ומס ומתכוון נלסומו, רק סמם" כעונקול6

 על SSD סרס ת65כו וכגל זולמו, לסים לני6ס ע5עס מתסיס 6ויפ(, עריי6ל6זיגקייע ליסרלעגע
 עיים, סננת ע"י 0י6 יו עלעס וסיעת נס. וימעל4 ישט( )פפעיס כעו סויה!עעסיי

 סעכיט י קל6 ס6על ליס ינ געלם סעכוון חסו 13, תגעמס ע4לתייי כנשי סענקץס על"עדית ססעעיי
 ככון 6עת 0גס וכתו , דגל ערום 3ט ע% כי 6'( )כ"י לקצן עשז %ע'ם )6ויסז6גע( סעדנהדגול
 עשי סיר עליי סס%י6 ע5עו סעקכ6 נלסון ענותן סכם , עדיס וכצדם בנול סו6 דגר פעלתסיכר,
 6מ" יכול יגריס עלילומ לס ומס מספרי חשל מרוקי(; נעורס חסמיו טזיכתס SD" י(עעקץסעירס
 דנריס עלילומ דנכיס עלילומ מדל סקדיסס, bS ו0י6 י(תכסיל 6מ לי סקדסמקער

 לנשי
 עם

 ע"כ. גתוליס. סעגת כ6ן משעול 7נריס  עלילות qh  3סולימ  טצכמ לקלן יושעה 7גגיסעלילופ
 כי עדיס סאת 13 סתונן לס ומס טנעלמ עוי למוסיף ונ"ל ססמע. עשי לינריט נטן~0ו6

 ועעיל6 נמוסס( סיעם יאי לא6 )וילך כענו6ל וסיען 6ות סע6ליסי נסיין סס עלפעסול6ת
 סו6 60נ7ס תיתן 0יעןי נשומו סעטון זגר על ור6" עד 610 וסיען 6וש כל מיוק
 סיומו לעסערו סעעיד סו6 גכימ 6ה! פנת 6ומ 60גיסי 3על טסות 1ab ליויעעעיז
 נפקוס 6ומ נ6 וכן 6א, נעקום נ6 עיומ טס לפעעיס תע65 ולוס , ס', לנקנסעיוחד
 ו%מ, פיתן לק מגיר( 3ר בינו ~D3rDi נינינוי סו6 עי כשם( כש3 )יטובע 6פל וי6י"יעיח!
 נעיייו( עערקע6ל, )5ייכען, ניגיססי מתומני( ליגל וסיען 6וס D'b bSb עד סז0 יגלוק

 )נעוויה( ולבי" עלוס ענין י"ס כ'( )ע'3 ילפר( כי 6ות תר( כ"א( )6יוכ מנכלו ל66ומומס
 גקסו עופת לסת סו5 וסיען , סו וושמוימ 5עו סיען לפון רסא כ' עיס( )מי(ליס נכוו יסלסלקיוט
 וסלניו!י ג' ויי'ן ו6ר6 ע5ליס נ6ותומ ברעשם יק, נלטת יותיכ וים YD. נקלנט; ש סיס וטיען6ות

 כוסי כפו לס זי6( נענען )3עווייזע טיס נעייף לסאן פני6 לטש 8טס עעס לפישזלחמותי(
 לל3ותיכו סו6 עטת!( )ליס לכ' כדל ידור כי י ללהוט bSn 0' כגד לס'. ומסלח רעים פיוס כנמיכעו

 ופרחשו )יו( סעקר6: למון נדרך עיסליס סובכת יאנוס מ ערס 0ת63ל כעביטי 0' ל5הגני
 , וגעכעת6 נספרי יסעע6ל מ סל עירסו וסוט )כם"י(' כשעלס סינכיס עסוולין עמל פיזהחשמלה.
 לידס עסעליס וסעייס 6ותןי ונויקין לרופס וסכלם חסתן עכניסיס ניפי6ל לסנים Dbt כיאע

 *פל סספל0 ולוקסץ טס סעירה גכנסין יעכרו וכשמל ~tDUD1' לי(ס קויין ס0סכעיס וססענסון,
 ולכך קוילי 0ריו6 סטעלס וקווין ושלס, ונאסרי גסלפוד ייוע חס י(דעיסי וילאו עלל אופספכ3
 ונויתי נמי, בתולי 6לס וימעל סעייס ציי לקמו 6טר ססעלס ולעס 36י' סיפרות סכמונ*6על
 י(עסאנ bSb עסל sb 780 ל6 6נל ניגס, יקיץ ט0כשנ 0רנ0 נעגיגיס ס7נריס לפזולטוכסך
 גגעל6 פערו וכך , ס3על עי 60ועל כינרי bopn סל וססשו , געל סל6 6עשפ כע פסעומס
 וללס מסלם י(כמוכ 6על כי ממרמס, עעס וכן כיכריו, וסלכם עיט פעלך שועל יעקנ 3ןר"מ
 מכעכי( 6ני ושער לניו ל6נ סב ו6סאכ י כשכיסס ידככ שנעלס כמולי 6מ ו0ו5י6ו ולעס ומערס36י
 סלו ססנהק סו6 לגלו ל6נ סז6מ ססניעס כי וסטעס גסניי(סי 0סעל0 וסרסו ריעל וסורונוי
 ולבס, ניעל וכקישות יודעוס ומן י נו יתעסקו סנסיס סטעלס סעכין עפני נעעסס 6q1Dn 060נל
 לשו וסקס סי6 נלגם ל6נ סוס (D'b גתתי נתי 6ת טעגמ 6נל , לנ"7 5ח!י( ופניה פתתסוסדהוי
 שטמו סני6ס 6סר במעלס יתסוס 3גשד סעגומיו ט6נ סיסיי 6סר 16 סי6, יי7" 37רחנעלת
 כלל לכ"ד (ab ול6 נפרסם 060 מוזכרי( ל6 ומנס , נג79 סניי(ס יומס ויסרסו כסותם ככסוסחסם
bibעל6נ'" סגמפתתי(( כערס )נס' זק6על גג על י6ף כמג וארל ; )רענ'ן( ספעלס ענין עסגי 

 למרפ %ו יכולים 7לל6נ"י ס"ק bbb וכסלי ירך ססו6 סירוסו סבין לסלול 63 ל6 ככתכן,ס37ריס
 וכי(אנ י וכו' עמל 0"ז 6ל6 ככמנן סדנריס 6ין ס6עמ דלמי עתם רסניי נס 6גל ככמנן701גליס
 רסא ופירם דופי סוס 03 6ין סדס0 סעלס עס פלק( )נסרק ס7רסו וילנעס, סטלוגי"ס*' גני ס7מס מעלס נענין 6100 גר"0 7וק6 כסעפך קר6 7גקע וס6 ס"ט. כשע. נעל 0רנכטנ
 לגו D'Dn קנין לך סעל0 7מגיגס( קונס )נפרק פורסו רעל נווגמ נעי וגסו גענוס. יוסיפוס
 אטת ואם )כ( : וכו' ותלעדכו לכו מי(יס קבין כסעל0 נינך סי6 ועסוורמ גמוכס 6תס עפירהה
 תסיס כקטל כי סנמולומ מנוני יפלס ססכמונ ולסי סנים, סי על לק ישע ל6 *עםהוה.

 ס,יגתס 1 370ל טיס 6עמ ו% כ6ן למלת סקלך % ו פעוכי( סי6 %לקם bS וכבסל מסקלשצויחת
ג5יכוש'



פא ככדבים

 3עסתל 0י6 וסנבלס b(w, נימ לאום ניסלש כג)ס עטמיי כי כלמז ו6פל נר5ונס, וטזיכחס63יה"

 זהי4 מקלbS 6 6לסס ל* 6סל יאעלס כי 6יסס, מממ 6סס מסעס כ6סל סו6 )ז:ום י )ל5וני4כן
 וסמל06 נעייס 0יס 6עמ ו6ס סר86ם וזאל ; )0ריג"ס לו עיועדס סא 6נל ' סעס 6ח7 עס3סכ3י(
 ל6 קר6 נ" כיעסייס גתו)יסי לס גע65 םל6 6עמ סיס 06 ל6 6יכוםין' 9Dbiסזינמס
 ל6מל Yb1 גנע)ייי 6ירוסין קו7ס 7ילע6 0א, סקילס נמ )16 6כמי י6"כ לכערס, 3מעיסנעחו
 נע165 ס)6 70נל 0יי4 6עמ 06 7ס"ק לועל עו 6ל6 וי4מל6ס, ע7יס סס סיס )6 7ילע6%ילוחין
 סרבו עשכ. נעלס SD" סטען עס גפי 1סמכ6ס 3עייס 6ירומין 6מל סדנסס bSb לכערס,3סייס
 לעעלס סענו6ל לפי כי ti~Sb 7גליס לסוססמ nDIS1 Yb' בעקל*י סחסריס מנ6יס )ססליס7נכיס
 עס 5הכ ' ג6ילוס" לזנות פעילתס ע) ע7יס י4נ7ס נו ססעכוון 37ליסי עלילומ לט וססנלסון
 עלילמס וסיינו , סו6 6עמ , SD", 0ע7יס ינור 06 ס" , סוס ס7נר סיס 6עמ ו6ס כ6ןמ6תר

 , סלס 63רוטועעילסס
 נערה )כנ( : 6קט( וו6סל שיקזשנע 7יעזפ )ווענן ומרטעו סמסמיו, חנומ וס"

 געיל עעס וסכנ נכעלר. מומח Wb עלמוק עייס יל6ו כ6סל כי י סע6ולסס כעלס ענין מאורשה.בתולה
 עזכס נסזקמ ס%סס סגס קקי)ס, סניסס יתסיינו רנחמיט, ל7פמ 3י(ט, וסתלו קולס סע7חוסליעו
 *ומס יכ6ו ו6ס ולס5ילס, לסוסיעס גפיר ל5עוק 6גוסס כל ירך כי כלל, 5עקס 0ל6 כיוןליפמ
 עעעו 16 ס5עגף יסכן 5עקס וטעס וסעולס. L~p1)b 3חוקת זו סלי ויסכננס, ני( מחזיקנ5יס
 )ס, פומיעיס סס bD'1 כיון מטוכס 5עקס bSD סעעו 1SIDb כי ל0, עומיע 6ין 5עקס06

 פטולס נמ7ס נין 3עיל נין עוסיעיס )ס 6ין מיינמי בט7ס בין נעיר 3ין ומסיעיס לס יס06 וסכ~
bSDסכתוכ 7כר bib ,וסי6 6ים גס סססויק כעלס ר6יגו 06 ס5עקס נ7ין י7עמי ול6 נסווס 

 לעס ל5עקי י7עס ול6 עפכוי לסעלט נפערומיו 16 ננג7יו ו6ומות ונוכס כמס נכל נוגלסעת
 ונל6ס )לע83ן( שותס ונם7ס עפומס נעיר סקמס ען נס ל7ון גסווס ס5עקס גס blbמסקל,
 סמפקס 3מסלמ 3מולס כערס כי cnp~b, עקיעני 60סרון ק5ס ססו6 ס5עקס לק סוכיל ל6ססכמונ

 נכי סיר6ו לס סי6 וסלמס )כ3ו7ס 7370 עמננ7 כי 3ר3יסי קולס לסמעיע ת5עק bs 6ים3י7י
 נסכעת 06 עענו )סנל 9Dpk11 ניעגע ממל0 מטס7) יעה ש לכן נר4ו ס6יס סח6נקוח"דס
 סולסמ תע65 6לס כל 6סר ו6ס עעגו, ולסעלט 1DIDIS נכחס 6סל יא*ע5יוס ען וכ7וע0 גנ7וי7
 תליס 6ז עעגסי וליסומו לסרחיקו 6ופן עוי מע65 ולSD 6" סילו ל3 כי 1:סהלגסמ , נג7וכס0
 ססי6 ס6סכון כק 6חז ו)6 סקויעות, *כיסומס מיפני סכמונ ועזנ עוסיעיס, לס לס3י6קולס

 ופוייעיס 13 פעמלין ו6ף )עימס, ע5עו טיתיל שליך עא( )סגס7רין יקייעל"ן לע6י וסגסשעקס.
 סותק וק כס6יט bb , עוסס 6ני כן ענת SD כםי6על bib נסרנ 6ינו נ"7 עיפת 5מס סיי3לו

 לפסלי 0כמו3 ס6ריך לעו4 6יכ י עקגס7לין( לפ"3 )לענחס מטוי 6כי יו7ע ו6פכ נר6סווערכין
 נל7 qb 6(a~bS לוויפס, נפירוס ע5עס סמירס Db מלוי סכ) סל6 י ג5עקס וסטורס עיתתסחיוג
 נמירוס לפימס ע5עס סמירס 06 י לסוסרס cp1)b ססי6 לסורומ ס5עקס לן 6סגי ועס , פטורס5עקס
 סשוי( סיינו יעכוכ, ו6ל יסרנ וס"7 7נע'ג_תאע 67ע"ג סרענאן )יעמ סגס נכ5ון? ססי6  גילסס6'ג
 מככמ סכרמ כ77רסינן פטור. ענר ו6י לגו 6ין 33"י סיסלג 6נל , סקנ"ס ס) ספו ע) סיסרגע)יו
 עמיל ס6וכק ס6ין 03 מסתרו 67ע"ג 7י)ןי קכ6 כיסי עוטעמן 1ל6 6כוכזיhS 4 0י6 ססי6,סגמס
 פסעס סי(ט ס)לו ענכומ 37ג' סר6ג78 לזעמ 6נל נעיתס, ליהס לגו 6ין ע"ע (וי סתר6סוקנלס
 סכר74לין סר"ן ח7ומי )עיי' כ"7 יעיסו0ו נ6ונק qb עליסס וענרו נ0ס סתרו 06 ע5עס,חונמ
b"p)'וספוילס, עימס סעמיינס 6ופן לסו7יע לק 0כמוג כווגמ ס6ין ונל"ס קל6. לו קס" נ 

bSD)1לפוטרס ווקוס יס וכס5עק0 י נפירוס לעיתר4 ע5עס כססמירס וסיינו לסוניתס עקוס יס 5עקס 
1StDbסממלת0 כיון ע"ע עעמסי סנרםן גילתס סנזס ו6ף נפירום, לעימס 6ס"כ ע5ונס סתילס 
 ס*ועלמ נר5ק ומוסין ג5וגם מ0למס ג'( נ"6 )כתונוס כרנ5 גל5זן, מקופי( 6ף לחיינס 5יןנ*ונק
 קעייכי, קוף ועי )נמסל0 53עקס bS 7קר6 57עקס ת7ע 6)נסס. 7יש )נעלס עותרמ *ומוסניחו

 סג6נקס יסר5ל ו6סת 0*6  6טקר4 0* קעיירי, q'p ועד עממלס נלעקס ו6י  גניט6י  עכי'יפטריגס גנר* *לסן קטול דין לעוליעת' לית נמרגועו יניע SD" ס6על עומ חט6 )נערס 5ין7עיכסי3
 וסמירס סתר6ס כפקי3לס ו*ח'כ t..pllb ססי* וסל6ית 5עקי4 7נתחלס ע"כ C'SD3S blb,עומלת
 7מילמ6 וקתע6 לגעלס. 6קורר4 עחע נ%ונcnSen7 '9 כיון עימ0 לסייגס ס6ין 6ף לעית0יע5עס
 ערג 6ינו סגמסלתו S"b qb , 3גזוף )ך ערbS, 3 ר"י 861ל 53ונק סגנעלס hnnb נס5י7טוטס ס'י גילוס)פי כ7עפפע עענלס, ועתסכי' 6לנסיכסו 7י5ר נר5ון קוסן נ6וגק סכנעלות 7לונ סו6י(כי
q1p~7עמ כי גר06 ולשוכי4 3סכי. לקר6 עוקונינן ספיר סו6י סכי 7עילת6 7תתע% וכיון ערני 
 ו' עי נ6ס"ע ס)ל נית וכאכ )3עלס, 5כערס נר5ון וסועין נ6וגק 7תמלתי( Sb1DD7 כ6עסיל'ע

,b'"ppרי,וי 6לינ6 ינאע ל7גלי 67ימ" ו6ססל ע"ס. 3כסו3ומי סס יסוסע 3פכי וכ"כ qb1 537 
עוי0



 כבדברים61
 %ל" * סו" 63תם 3אס כממתלת bbb ול63 7פעאל 36וס מליני hS כח 7ע7 טס,טוס
 יטאגו גי06, קתס' רק לטקס סיתרו כסלט 6נל גללוןי כסיומם qb מטקס וסוים 6ל3סס דלל3"
 כעסך 6ס סעסעוסין' ען וכדופס ונפוק נחנוק עעס סמ6נקו ו3עמ 3סר 3קילונ SD" פסייסו3עמ
 ומסיס *לנסס יי% לותל סירס ים .נכ%ג יגס qb סחקי4, 761 סני5ס תחלם עי לעקיר ofזען

opub~qb דר63 לנעלס, שמולס 7זו ר63 עויי( ע"ע ס3י6סי 3תמלת bS גייס כמממלת רק סרי 
 לעיתם עלעס' וסתיר0 גס 1Db  wnb1  ר1יירט, עונו כשע נהקי עימהן לענין 6ענס סף,63וכם
 לספינקס כי סימם לר5ונס סלA~Ub 6 וכטוקי מינוק וט"י 3סר 3קירוSD 3" ססיאו מע"י כיוןע"ע
 חית לעיתם עלתם ולממיר ס3י5ס להיסלת גי% כשתלגם י(2סעל0 ע"ע זטן זען עמן כלעעו
 שוכק סקרון s~tm חמלם, י% eDJS~7 פוגם עלי לק געול וחפז עמלון *יט עלפם פי(מירס607
 ו6סחכ סני6ס י(תמלת קוים מסלם 7לעקס עסתעי קל6 סקוסן ונוס עיתם, שפינס נקץנו 6יןסו6

 כומס וססס"ר סערם ענה. )כד( לכ"ע: לנעלס 6קור0 וע"ע עחbDD ,2 לנעלס 6ין 3זספתקם,
 7", יין פונס תי6 מות. חטא לנערה אין קנס : )רעים( לנעלס ר16י' עוי ע0יח2י(עכסלומס
 יי( )חרי' עסיס סולעכות דמלגועו סנויס כל וסט5מ ע5ליס nbDn מסיס ז6מ כעו עוכס למון חע6פילם

  6טם יגל גלל עורס לס *ן 7כסכ%קי4 7פסיט6 610 יסרס  ייש בחיי  ב?(  )קגי(7ייןולל3ותיט
 נ"7, עימת סייני 5לו עומ ככיסא, מייני 6לו פט6 וקערו, קמיי לנתסס וע"כ פירייכספכ6
 ל7נלי0ס ע6ורק0י הכערס 7וע" נכפתן קותן ע5ילין ס3עריומ 3"7 ועקהמ ככימומ סייפי יכלול0ורומ
  ז3ולס עע7 ילך 7טעס 7ועי' סוירו וטחון עומ, ול6 פט6 ל6 03 6ין ניגסו עלי תרי עותחט*
 מפילופו ל6( 6י )ע"6 פטייס סלעם וגני %י וסייסי ען ספירסוסו סכרת, עבין bWD  11141התיהוו
 ע0שנ. נסיי לכפם סעיוע7 מגדול סנועס מסיון סו6 סכרם ועונם סגיולסי ען ועכועחמקלח
 נפם עממונס לפ"מ ושכשע ישסעו, י"ג ד ויקרה עיף ספינקס, 6ל6 שכרמס 6ין כספליכאימא
 ונני %י וירייתי כי"ג סוג" גלע ~bDD, סעסימ מכסן 06  ג'( י"ו )ויקלק ו3עכדרסנ"ר4לע3'ז,
 כי משרנו, סנסעס ו6מ נס סכ' סנר3עמ נסעם כענין  וט 6ין יכלם איוש. יקום O'biD:פלער(
 קרס מכס יכלתם לפי וסמקהעעס tpnbs סמלמס ססימס זו 6גל כ%, מתקועם ל6 סנר4עס6עגס
 אטל(: כלל ענין גטט6 לס 6ין לפיכך רכוכו כגד עגביי 3ו סנעניס לגולמי פקרס כעופ
 qb עלסכיס, תרוסס סקוס 06 6נל ל36י', יקיים סכמוכ 737 זס 63וסן רק כי וו6ר(יל*3ט 4ער- גי6 )י6ק עעולס לקים כס5רסס סל6 ומל מענר, כיין עלעיל 0ננעס . אהמה לא)כה(
 כמטלקס ל"מ( )כמונוס כלנע יטוכס כי , לעלעם לק ל6נ" סקגם *ין סוג פנויי' 0י6 פנ6כסי4סירוס

 ולעפסט לי~כס במכנס ur'h) 5ערל5נט כיכט )י5ם נסווס וסעמרנעו לעלעס, קגססונמגרסס
 חיכי על" ועקסינן לסנני קכע6 וגמגרטסי נכמ6לסס 67ף עג"ס 7יליף onD מ"י 67יכ6 ודעמלטון.
 ומסגי לגעלי( עעסעעותי' קל5 ועיעקל 6רוק0 כל5 קרוסין )7עסו0 לגערי עפמעיי ועמקי ניס5ת"
 קן 6ין עסוניס  ירכים על יכשו ספעליס טעום כי ינריי(סן טונמ וג'ל . ע"ס . 6לוסס ל6 6סל גי'קלי
 ס' 7נר ממלת כעו מפעל, מס סו5 סענר מכונס ילפעעיס עד 3ע6זכיס( סר6ניע יע"םלמס

 3ר6סימ וכן , 7יעור דבל סס לרס"י 510 וכמן סעקר5 נכל עגל  בבל 610  ריר טענתגשמע'
 ורוהי(( סס )עלם"י נלאי( כעו וענינו ספעל סס סו6 וכ5ן נכ"עי ענל פעל סו6 673 סמינמ 6לסיס673
 ועגיכם ספעליס, מעומ 35ל מעליס, שינס ס'( )ירעים נסס 5ין וס7נל וכן וסלם, נקם ליתן
 על ל6 סכוי על כלל מוריס ס6יגס רסיס מעליס וים , לו( ממת נפקוק )עע"ם 37ור פלוסכעו

 סט עס כעו , סע6מר נום6 עם ו37קו סמ5ר סור6ס כ"6 לכמס ושין , ספעלס SD ול6 ימעולס
 כעו מסו* ק"ל (osScn ע*7 ג7למ ס"6 וכן 'סיס, טונים עס מסיעולו כ"י( )נע7כר6י4ליך
 , סעמ16ת 7נול עס 0ת6ל  בס ~olpn 010 עעין ע% גסעל  לססתעס לשק עאומ bS~1 6תי(,נ7ול

 *לוסס, ל6 ועכיגו ' מס נעקוס ג"כ יסעס פעל נמכונת ססוqb 6 6רס0 עלס מיד לסך כ6ןוכן
 סמיי ע7עמ לס~ש כתנמיס לסלכם פיכס ס6לס ס70נריס ושף  סגז"ם. למועלם זס סכוי נ6שעכס
 ישמילו כ6ן מסרי סעקונלס, סקרי6ס לסגומ  כווכתס 6ין כי סקרי, 5ל 3כ"ע שערס נכווגמכינס
 גכוע, סיומר 6ל סנרוע ען יגרמו סל6 0קרייס, יסכו ושיך  לגדם, עופכם סעקל6 פם%מלנכל
 ונתן )כפ( : עקהצומ נכעס ע"ז סעירומי וכצר סעופן, סכוי SD תקרי 6ל צלמון כווגתס *עם36ל
 קגתי ימן ל5 עול עס0 סל6 5מר 5ים 6717י לנעליי  ייוטרוט 6לס עלות מלס הישכב.אייש
 סייר עזם ומון לציי ססכי3ס לסכרת bSb *ינו כוחן ססו6 כעף יחעסיס )ר( )כמוגומ Y'nbו4ס

 obo1 קלעיןי מעסין נ0ת0 יעי וימן סכתנ יטוכמן תלגום ועלסון וסוער, וססגס סנטםגחסלועי
 ילז'יל פלסי ודע 0ע7סיקיס. עטגגמ מ0ו6 אפק ויין *יגון חס נטם, דעי י4ס שלעיספר04עסיס
WS לבדאי ימן מלסיס כעף יכתיג עני וגני , נתרוס עמעם 6ל6 לבג סמולם זכתי( ל6 ע'3()כמונות



סב מג בבדברים
bS0מ 4חי wrn וסירבתי לשויי המן לסוי, אק יחפון לנכיי ושהימו עעוכ6 0ה 6י לעבין 
 עוגי* וגני שערו מס ונסוי ע"כ. ככל. מכמון 7נר עסעע וכסן , ולעולט נווי למון עמעםימן
 טל עגלא וס7נר יעו'ם. לסוי. ונסס לסוי וכמן לערגל b)'b סכעלס 3bS' וגמגו יכמירסכל

~ltbwח עי ט' bS סעור עססכת ו"ו ס6ומ ייע t1'DDS עסעעומו כ6ן ונתן עלם כי כלעל חזך 
 וערי כשמליס, לרגיס חס כקמל לימיי מזם 6ל6 לשתכו ונתן נין סנגל 5ין גס כגלי סכתון37ל
 מלסער( נעילוכ )כחס נכוכיס כויל ינרי ו63עמ , לסוי המכו לסח המן כי יתמוגג נעלי יהפכוזס
 tDDS יתעכל סעסזכת ו?אן לסני ענר פעל כסיקייס כי מסנורי וישו ss)n 6% ל6 סספוך היוכי
 לעתיי עענל ע0סכפ 6חו6ז

 עלת עמני ס0יפך ו"ו 6ין זו ו"ו עח6( )יסעיס ועמס פעל כעו ,
 6סכ עלס מסני ססיסוך ח"ו 6יגו פסיס כמונם לו ועסת וכן , נגע( ל'ם )עשס לסכר 6סרמעל
 עענל עסמכמ עינו ססו"ו וי( ('ltDD~ ויעל זס 6ל זס וקל6 ונפיפל. ספקים, 3מסלספסא

 ססווס נעקום עמיי מא יכעס עלמ נ6פמ פכיוי יכיס נמתיס עתיי מעל לס פיק7יס qbלעתוי
 סולף כעו , לעתיי עענל עספכת שינו פסוי"ו כתן סיס ע%כו עקועא וגגי סם( נ"ע לשטשתעשם
 י8ז( )680 לקמו על כמוסס כובע ונתן סקויעו, מכף פעל עמני י'( )לום ללעסו ונסן כעלו6ים
 נעקל6 לו סקויס טסכם מעל עסכי קלשם( )תסלים לגסלס 5כ5ס ונתן סקויעו, וילגם סעלעסכי
 עעגכ עססכמ וכתן טל ו"ו 5ין סלסניכו 3עקל6 ומכס גפקל6, מלנס 06 ו7ופיס פכיו,סלפני
PnDSעמיר 670 סקו7עו י6% כי ססעל תפכי olpn) סע5י6ס( ען עוכלחת סעכיני( 6ין )כי יחוס 
 שלדל וממיר לעתיד, 93DD עיריך סו"ו 6ין זס 631ומ1 י זאלסע( ער6ייגגען זיך עק )וופנ,ןומרנינו
 )דעסעעופו למוס המן מענר( על טווס ימכן ל6 כי י 3עתיי לווי למין פסעפ ימן )כי לחוייפן
 כי י לעתיי עע3ר עספכמ סי6 כמכרס ם"ל עו5י6 נ3י דוכתכן ויו ותעכס ן כ3ל( סכתון יצרכ6ן
 ולז נס ולזפ , ופכסו ויסרו ולקמו כעו לעתיי מפכר סעספכיס סס לסניו כגעל6יס י(פפליסכל
 ונתכו למוד וכתן טתו' נעלי שערו וססיל וסנורי עטיפס נכלל 0י6 5נל עספכת, שיכוץ וכמטמל

 : סלמון לעספעי עמנג7יס שינס רז"ל 37רי עכשפ מנסלסוי.
 סעקר*י נלסון ונכוון וסוס י'(, יגעות עכ"ל, )רם" 36יו סל י3ס פוערם אביו. כנף לא(בנ

 ככפיך ומכמס ג' לכוס כונים סנסו6יןו עכין סו6 006 פל 6ים 3גי כנף מריסםכי
 על" טליתו פריסת נפם 6סס לקיומי קכ6 יגס( )קרוסין ונמלעו7 סס לטי וכע'ם שעמך.על
 עיתפ עסעמ שליו סזקוקס ינעסי רק לנתפס עלי' וטווס 6ים 6סל 006 לך ואיך נס, ענגיועשפ

 ולו ככסונ לנמרס SD" ננ7ו ככף לסרס עסויים 35יו 6סל 6סס ס" מגיו. כגף ולמון.,נעלס,
 יקייעלשן סו6 ופעות ס6כוקס, שניו nbb יקפ ל6 ס" כ6ן וסר6נאע כנף; קר*וס ופפיר לפססמסיו
 ססכס, וכרוס 6מ"ז ושעל ויכס, פלט ל'ל דכה. פצוע )ב( שניו: ועמומם שניו 6,:וקמ 6יסגזם*
 6ס עסגיד סיייס מזרע סםפיעמ ולפי ססול7ס, נכלי 610 701יכומ וסכרימס סם5עיס 60ל1לעינו
 נ5י סככימ0 16 סייכס 16 ספ5יעס שימס *0 סכלים סג6לו לפרט גסנעיס 05 סזרענסוטי

 כלקפן ספכס כרוס 16 ספכס 7כס 16 ססכס סלוע ר"ל מסעות 63לו יקרה סכם , עכס סיסיםזס
 7עיוןי לו ח"ן ני5יס 7כס מל וסר6ג"ע , ורברס( ערפול )רלנ"ג ושלעניי גר-ימוס עספע י'"()כ'ץ

ו0עמרגעיס
 אונקלי

 יס6 ל6 ממור. יבא לא )0 מירוק: עכיני מרי bSb מלנעו ל5 ויצ"ו
 סי3ריס 3כל עערשס ולימן וליס6 עוסנומיי(ס עקועוס נכל ס' 3קסל לי(כככ, כי ' )רמאי(יסל6לימ
 עסלוקמ 3זס וים ע"א. לכסן מתורס נקריתם קורס מיס עעזל יעלו וככר ימליל, מנכי כיסדעומל
 36ל סקיוסין, 6סר כמנעל 3כסו6יןי לק מותלומ עמוס פלקומ 6ין לסיענאס ס9:וריסן גחולי3ין

 ו0ר5ג"י עעזרומי עסוס לוקס קינו קיים ול6 כעל 16 3על ול36סקי7ם
 6ף 7לוקס עליו סם'ג

 מזכם סל6 כדי המר D15D וכן 3יסל6לי עעזלות ירכס סל6 כדי כ6סי0 ססני6ס קי7ס' bS1נפנעל
1nDbל6 טוס עפורס מסכסונ ק7וסין 3ל6 3ני6ס 6ף 7לוקס רענ"ן וכ"י לנס. וסעעזלומ מחמיו 
 סרעג"סי 3ע7 למלין ונ"ל סס( ונענע ונכ6נ"ד 3אס ע5יסייי פט"ו )ערע3"ס סו:עילס ססי6*63
 רעמה, *סם 6ל סג6 כן חסיך, 6סמ 6ל נ6 כעו tL~nb 13 כסבאכם ועילס ס3י6ס b~pnליעמי
 כסקיס רק לידס נעילס גו ספוגן 6ין נקסם ני6ס נלפון בעכס k~Db3' יפסמעי על" 4ג6ינעם
 עלס 6ל ע5ס קרנמ כ6ן 6ין וגותי למס לק 6יסומ ODS טל6 6סס Sb וס63 לעירי 63סיום י *חיו 6ל יוקף נ6 כעו עלסי 6ל ע5ס קרנם עכיכו עיקר נ6 למק כי גמו6ין, 'וסייגו קיומיןילס
 נכל ול6 3ס ל6 קורנס עוי לו "ין ונעכר פליסתו ונרגע חי6, סעס על ורק לגיס זו כבמסלק

 קלונות" נעמו ל6 וגום 7נכי6מ לליון סס ככלים עטסחמס וגל ונחס 6ו:ס וימוססעספחס0,
 ס"סס ע5ס Sb קלכמו סול כסובין נגי6מ 5עגס נקסל. נימס למון 3זס סייך ול* עליו.ערום
 מגס נסרו, וס*; olb)p~ "JITp כלס vb "D1'DbI" חגות" 0"סי(י עמפממ כל קו:נמ גס לוים

פייס 11DS עליו טבל סמיי , סעקעל רני 6גסיס Sb ס6ס7 ע5ס קל3מ ממילד כסובין סכ3י*מלסיות



 כנדברים2ש
 0נטו6ין על 3י6ט לפת %נ1% וכ3ל 3י( ח8י פקסיס , קסל כקל6 עפרר( תחפל נס )כי 3ק0ל3ש0

 כמו6ין. ע" י נקי(ל ינ* ל6 מירם וטסיר ן ססי6 כלוער י ל3כיו 0ני6 3כות סלסיט י"6()מופייס
 יסי0 י6"כ עעזרום ילנס סל6 עטעס 0עעזל נעלם קר* 1Db1 כר5נ"7 לוער לרוננ"ס כים*ול6
 6ם יכס 3ס5וע יכן ו6ילונימ, עקררי זקכס כנון תעזרום ללגף מסט5 3ס נס6ין יסי*ל 3כמעומר
 6נל *יס, ס3ייי יכס 3מטע לק מורי( 6סלס Yb 'bnb bS י כל*3שי 5טמו זגומ עסוס5יחורו
 יזכומ ספם6 גיכ 3" *ימ ס* 3'( ע"ס )כני3עום 3קסלי ל63 לו עומר סוויס סני7י 7כסלמ5וע
 7ג3עיל0 ככענ9ס  לעתו ענו*ל יסר6לימ. י60 טל6 עעזר ינוbS 5 ספ,רם"י פעס וסגס*סמו.
 עט3סbDb 6' ר3 וכ"כ W~p, עטס סיל5יס גכך סר6"ס פ" וכן זו, נ*זסרס 6יכו כסו6יןגל6

 עמ~ר וסכס סרעג9ס. כסיסמ עועייס כולס כסר0, 6ימ6 לעיסנ י7כי bS מינ"ע וכן3ם6ילחומ
 תיתס 16 כלימומ עמויי3י עסן נמורס סגזכרומ סעריומ ת6ממ סכולי סו6 3קסל ל63 מורסס6סרס
 כי ססלכסי עפשי עעזל סס ל53ל ו5מסר כר"ע. 71ל6 עעזר, 5ין ל6וין מייני עס% *נל3"7י
 זל וסס ס*לסי סמוענומ עכל יעסס 6סר כל כ"ע( י"מ )6מרי כע"ם מוענסן (nlb?p סעריומכל

 פעס ויסיס DDbS', זלס רוסי וכן )3סעלומך( לזר6 לכס וסיס וונזס  מוענס, עגין עלני3לסון
1rnD1 *מלי( )פ' רע3"ן ג7עמ נמזיק ו*ס י(עליומ. ססן סתוענין עעעסס סנול7 עתוענ, 6יס'bD 
 כסטע עולי7 "יכו עעור כי 7כס למ5וע עעזר קתך 6ער סטוריס ונעל נסר, 7503 טעיןקיוס
 ני5יס עזר תסס ססו6 עעזר, סס כרימומ עמייגי טגול7 על סוגמ זס 7תמוס לוער נוכלוכס,
 מס סו5 עעזל כתג ו0לענשן "מלומיס. ענ7למ ס5יני( ני05 על ס0ונח ע"נ( ק'ע )חוליןמזרות
 ל6 *ומו, ירסיק סו6 6ניו ע5טמ ל5ים סגול7 63, ת6ין יו7ע סל6 ויודפיו יו6חיו עיזיל6ים
 סנזכל ס6סופי כעגין נליל0 מסליכנו 1Db וגס מעסס סלע סעעשס מן ולכליעסו לנסמו 13יו7ס

 06 כי , סיטכ ת7וייק זס ויין עכ"7. . סערי1מ כל וכן ונול7מוי 3עיר ונתזר סו6 וסגס3חלעו7י

 סכולד ונס סעק, תעונזר ול5 671י )נעעזר 37רס וסמורס י 571י )נונזר 6עו גו7עו bS עוליייומכי
 לנ6 כסר וסו6 סנוסמ עפני יל7יסן סרו3 על חפתרנס ס)נותרמ )נספכוי' 1i'Cb1 ל6ויןממייני
 עט עסירי ועו36י( 3עעוני )לעעס וכ*%ל עסילי כין ג5על 3ספלי 5ערו עשירי. רור גם :כקסל
 יול ל7גריסס ע9כ' עולס. ע7 כ5ן ס*עור סעסיכי 7ור qb עולס, ע7 לווטס ס5עור סעסירייור

 סעסיריומ וכ6םי ס5מייס סוף סו6 עסל מעספר למי רנומן 7ורומ כעו סו5 קר6 57ערפסילי
 נמש עסל ו*מו bnS) )נר6סימ עורס עמרת לזס 7ועס נסמסי סמס 3זס סונקפר רנוילכן

 WD7 3זס סכס סעקועומ. 53לס 3"ע 0ר"ם כת"ם י9ט( )6יו3 מכליוווגי פעעיס עסר כ"ו()ויקרי
S"r1סעתזר 5ת ס5וקלמ 

~lD'b 
 לעס טעס לממ ו6מסל סעקר6. לסון עפסטות 'bbl 5יגו עולס

 מ0* סעס סור6מ bSb עעזר, י53 ל6 עלומ ממכטל bS , וסריט3"5 סרסנ"6 מפי' כעו ר"לל53, לעמיי פי~לש עעזרים ע"3( )ק7ומין ר"י 67ער לווס , עולס ע7 )נלת נונתזר ספקר6סססונש
 יי(יו סס qb סעמש גיעומ ס'סיו 6ומן S~b עטסרן, Sb "SbD", 3י6מ קו7ס 73ורו ססיול5ומן
 מ67 סעמ6 על 7עכ"מ כיון סנ0 עטימ. סל 3יעיו qb לעולס נוסגמ יhS 63 7ע5ומ יפקוליס
 יר(ילכמ* YDb , נל9י סילכמb77WSD 5 מס 6ער ולזס עולס. ע7 13 5על bS לכן 50יסירימנעל
bD'D~S,סוכ ק7'ס ס"ו קנס7לין ומוק' ונ"סי ענחומ )עמוק' קל5י. ל)וקנל עג6 7י7עי' כיון סא 
 עעזר ות9ע וטממס, נענ7 גס עס'ש 6ימי' ק7ס יסיס 1bS7 bS ר"מ ל7עמ עו7 וגל*סעיני(.
 ספעזל 6ין ק7ם, יסיס bS גלסון 5פקי' רק ספחי(, מקח ל6 רחונג* 5ונר bS7n 3מפמס,עומר
 ולפיעס יק7וסין. סמ'ג וסריט693 סרם3"6 סר"ן וכ"כ סו6י ועוע7 ק7ם 3ע3רס סילירחו כיון3כלל
 . D"D . 3ע3לס י5ירתו 5ין יר(6 גממסס 5סור עעוני 7גל קקל"ס( 7' קי' (t~klb ס3"ם 6ערזו

 SD" טקנלס טפסס ליםי לו לפומר לייסר, דיכול כיון עולסי ער  %3פ1ר gnb ל6 ספיללפל'ז
 ל6שצס 3פפוני. פפ5"כ ניטריל, לנו6 יומרין יסיי כסיסמררס ונכיו  פנרימי  o~s  וינלספלופ
 סירוטלפי רנרי סופסקו ספמס, לו  פסמרלין עפוני 3ירופלווי ךגרקיי פפס  יסונ לריכימ ס3"םדנרי

 י"ס( D"S )ויסכ לו ומסל כעו ,לו.  יבא לא :  יומכן( 6פ"ר ר"ס נ' r~D ינפות לסרוסי3רס3"5
- עעגוכעו  3עקום יסעס סלע"י עסס, כעו ו'( 5י )ימזק5ל לסס ל5מח כעו לסס יbS 63 וכן 
 0כול7 וכל עעס 5יסור ס5ימורן לפי t~Sb, מגוייס ס53ו וימכן הססס' סיסועס סיטועס לס'פ9ס
 עלמ כי י כונוסו ולריקיס גנוכיס ל1, ותר(ל על ר3ס ננר5סית ס5עלו נעו נפסול, 5ליו 7ועסעייט
 עלמ . עולם עד )ד( : לו )נלת על לגומינו 7רסו ס5ותר D"D ו3קדוםין לו. ס7וונס על יורסלו
 סונמ5מר 737 ס3נו6 ועןי כג3לת ob עקוס סג3לת 05 37רי Sb 737 סגנלת 3כ"ע יולסע7

 כסנסעך כ"6 מייך bS וזס )3יק(, ססעם 513 ע7 מ3י, פס ע7 כווו 6ליו, סעוק7ס ס37ריופסק
 5עגס 6ליוי סעוק7ס יומקק טפת*מר סייוע 737 ס3סתמלמ נ7ע סעי"כ י7ועי Sb 737 ע7)נלמ

 )ניס( סגנלס עכין ע7 עלמ לפלם כוכל bS עוג3לי 3למי מסו5 , עולס nsns ע7 עלתכסגמעך



מג כנרבר'ם
 )65לטיויערנה ותגי ספטכמ לענין עד עלס למרס 6כו ו5ליכיס עוננל, נגלמי דנם ינכל ל6מ

 נססו ע7' וכן' )וויסרעכי(' 37ורו זמן 3סעסך כלועל 3'( )6יו3 תילל א עי כתו6גי61לטעכ7(
 סיו ססמסוומיו כלוער זלגי סתסכמ סו6 סר*סון TD1 עקום, סג3למ טסני עי מעלס vnb,עד

 ממם יחשמל דנכ סו6 מסיומי 6ף זעכי, נסתמך סו6 ונס נ5יכוסוי עוטלג סו* מיוסי וטעמום"ן(, )5כי64לעעכי זבניי ספטך כ"6 לסנ3לס עד עלמ 6ין מכי' עד יפס וכן אליו. גממו זעןכסרסך
 עסרס עד וכן . מזתן גי4תסך ססמגומ גלמי סיומי ים" נוס סיוסי, ענרעיס ר3'ס ועקרייג(מסטי
 סגעלל(י )6כס*לטעכד כזען וסתסכמו קיוטו על עי ותלת ס7נר, סמסלמ על עסרס עלמ בנרויירון
 י עולס עי וכן . 3כמומ סהמכמו על ועי , נ6יכומו סערירומ ססלגס על פ6י 7bW, עד וערסוכן

 זפלימ נקולס מסי' סל6 יתכעס ול5 יומסק סל6 מוזירי מעסך 6כס*לטעכ7( )עווינ נומפכות
 עק עזי 3ס' 3עחו ו*ר6( עכ"פ נתכ7לסכיי עי" סיעור. לרלי עמססט סו* כי 3וי 11WDSפטכל

 ת5יכו . אתכם קדמו לא איצר )ה( : כפל*יס 37ריס מס עלך ונעקים ע"מ ונויי עד עדיעסו
 נמעיל סיוסניס עסו נכי לי עסו שסי ומתימי לי מתן qDS3 ומיס ו*כלמי יזסכירגי תכסף*וכל

o'3ha"ססס הפלו ולניס כ"3( 3' )37ליס נעל סיום3יס hS קנו יסל6ל 36ל *ומס קדפו tDcn 
 למס לסם סעיפו ססתו36יס וסגר6ס וכו' לקגומ ירחו כחסר ל0ס סיעכרו לעמכם יי כי סגלחי(

 עטו כחסר ונעים נלעס לקרסמם י5*ו סל* שכס קיפו ל6 טעם וזס כן עטם bS ועעוןוסיס,
 ע"ד מסעו למזכיר וסקייס עתוני סכמוג סקייס ולכןס6סריסי

~Db 36111 סזכיל ולמ"כ קיפו, לי 
 ול6 עה,3י נ'( ע"ס )ינעומ )נד*תלי' ובגס נחולך. יע"ם סלעליןי כ"כ עליך(. סכל )6סלוסיתמו
 , ק5י 5)נו*ניס 6ף קדתו bS 57סר ענויר לק7ס. ירכס 6סס ויין לקים חרכו D'b יפסיגית

 7פסניסס יורם רניס נלסון קדתו ל6 *מר גס ק6י. 57מרווייסו סרי ע"ס' וגו' קייוו 6bSסר ע"י סג5ער וניסר5ל עטסחות סמי ססרמיקס לגייס ג7ולט נ'( ק"ג )קכס7לין 63נדס הערווכן
 לפי כי כ9כ, טעגס c)1b סרתנ"ן וטעכמ יחיי. נלסון סכר 5סר כעו ק7ס bS 7סול"לימני,
 למס מסיי* יוכימ 5דק ותלכי ותיס, נלחם סיעפיס סגי לקיס ק7ס ניניי לסס חק זט סלסנל6ס
 לחסי סיעפיס כלגסיו לתם סעי*גי על סכום *נסי 5מ סרג שעון כי ר6יגו k~rn וג7ולסוייןי
 עדאל tbD(1 עסוי כני לי עסו הכלסר גקר6 ועב"ם כ"ס(. )ס"6 כגל עם 7וי סכין לזםוקכונ
ss)ויבש( וס"ס )רס"י זיין כלי אזנך. על )יד( כלל: מיעס כ6ן ובין וייןי למס מעכיכמ 
 מטסו זייג6 ותדכי חרגועו D"S) כ"ג )וו"6 רחלו וסזוגומ וכן גומממי הס6ל"ף זיןפלטו

 נלסון מכן *ננט כחין שור סו6 זין ע9ג( סכ"ו )כליס לרנומינו onb)קכיענסנער6טיי(
 6זכיך פלס גס 6"כ רמצו. וסזתומ גס טס וסריס י4רתנ"ס פילסו חצזס זוגי ;לסנור קוריןיוני

 נס  תלת 7ל3"ס 5פרי' נ'( )ל"ו נממולט שניהם. נם )ים( : )גורט( וחגור הזולסילוםו
 ולניס דקור, יין ועסמן עגנים מתן ועממן 6מגכס מטין לס שנמן סגוייסן, CIA לרכוס63

 סרע3"ס DD~1 ואעסיק י לנ"מ גקוסי' נמלכות מנימו גס פלמ 6פכס עומירין,טכויי8ן
 ערולכם כנריו כרמו ל6 קטיה רק מיו3ח6 6ערי' 7ל6 סיכה  יכל ני7יגו 7כלל6 כניו(,וסקע"ג
 ססזכיל גענול אפר, סססט ע"ד ל3"0 גס עלמ סרפנ"ן ייסנ וממיל לייטב; 5"ע כי!טון כ"8ופיכו
 כי רע יגר כל פוס 3ו יסי' 6סר ומס סור לס"ס מז3מ ל6 כע"ס בטופס סקרנן סקוליעקויס
 טעס 16 ס', מוענם י4ס מתים סגופם ומתמיר ס*מנן נס כי לופל כצן סוייף סו6, ס"6תוענמ
 גס ס' מוערת ותער נגמול מקטן מלס סימנן, וסות יפולס מועגם נ*עמ מס6מ7 כשנול גסעלמ
 חלס סניסס גס ס' סוענמ שיק וערסיע רסע ע75יק וכתמו סג7ול, כעו סקטן כלוע)'מכיסם
 א"ת ססור*מו qb גס תלם כי יח5ון ספמ 5מ נוגס נפטמטיס לע"ס וסגס עכ"י. גג7ול.סקטן
 37ל על סעורים תרסיס ו651גו וכרר ומחסרון, ספממ SD ב"כ יורט ע"מ ומלנוי סמוקפמעל

 מיכמני קאט( )מסלים 6ול כוכבי כל סללוסו כעו סמומך על ג"כ טיולם 6ול סס כתו. ,וסמוכו
 פוסל לטון זס *ול לזבדי ע6מיל ססלילס ממירם9י קל"ט( )סס  3עיגי 5ול ולילם וכן לילסיכוכבי
 על יולס עיף D~D וכן יורו, ענני יפין ל"ז( )6יו3 ועזם 33סלמי סלילם 6מ ויהל וכןסופי
 "( )5יו3 עיממס *רן כעו סמוסך su ג"כ ויולס י פצלן פסד סומיע כתו שול וסירת עלסרוג
 ס"ס מסע כלקל סלך שפלס פילם"י י"5( )סס מס" כנקר תעופי4 וכן , חסכם 7נל סספירש"י
 כ6ן ויולס י ומגרעון ססממ על יורם ככס , וריל3וי סשוטפמ SD סיולס כעו ליחס יווזם גסילמ
 פמימחש סייען( 7יזעל סעל*כטליכע )ימק טעמו סכיסס גס וסחימוססי ע*וקס ס7י~יס גוויעל

 יממרם. ועי9ז InnDS' בקליפסו ע"7 לסס'יי ועענס ססכניסם
 וגו'. לטע נפ75יק הכיסס גס

 ספילום לי6( יו"ר )גם סו6 גס יוש ולמס כעו וטסינומיו, סינכ עעלת על נס עלת לס"מוקש
 חסינות הכיסס, גס ס' מוענת וכעס כעש'טי סיל5יגליכע( )7על עעלוסיו ניסיון שקוטלג ש5יגס

 3',ש דעת מעמיק ורם"י לסם"י. סי* מועכם לנגוסי לטק7יסס לסגיסס' DD"S לאס ט6מסעעלם
67יגס



 םדברר88
 הנף עפשיאאא

"'he חהשז. לעכרי )פא( עלי'%3'ל: תספ חול עיחניסי %ם עליל 
 ו5תס עעו ססכגימ 6עפא מסיך hS ולתפיך 3וי מגנוי ול6 עעו, סתכימ 05 סרוקם לו18ן

 פפס S~Dn 05 ול6 רעצי תתנוי כפלל יתרכך לשפן סרטח, לו לתת לך חסור למבעושפרנס
 )מעשם מעולים למט יי6 ססו6 מסיך עלס ינסוק לסי טסן סיומל ספ*לומ וס61)אלעיט(,
 לו למת גפעכריחו עסעלוס עעול סו6 וכלוס סרניסי נקנלמ מעלוס פעול ש6 מעלוס0ר6כ'ש(
 לא גתפונת 3'( ע' )3אצ ננע' פירושי וכן קומך, שוך 5סר סריס ופקננ סגלוס הח'סרבית,
 כקנל ול6 לוס; bbb 4 6ין לכיסיך, סמיך bS נספרי הף6 ר3א, ש מן 6תס קוער יוקלממיך
 ען מגריס למס וינקטו לתשך, מפיך נין מגדל 6ין יליכריסס blp עפתעי זנע*ס סעערפיספ"
bSלן לעס כי סועליסי לסני יטפיס פסיגם מכיף ל6 סרעס וכן , סנים מכיר 

 לדט1-

 6כספןי
 מנעל סלמון תסוך כתיב עילס כע"כ ס" לסר6',ם 0יל6יס 3גש' וכפם סחלחץי. ומפך יקיוקומפך
bbbעעעין לנר ונתינשע ינית מעך סיקס לו מגרוס. ספירוסו לעיט ססעע נלסון מפיך qwn 
 לכסוי יתימן עליית מדינר יוריי נלע"ד לככרי ע7כתיג 6פל טוב מן עסיס ויייזי י 3לי3ומ6עט'
 ויע ככון. דיוק ומא ספעול נק" סנככי 6ת לוער ר6וי סי יכנר אכרי סניקפ עלנימ 06כי
 יסלסל על ערנניס המסריס ימיו סל6 חטיך לנכרי ר4ע6ער כנע ~Dh טלג ?עעעס סלעהזלפי

 לי754יק נוכל 3זס סלו6ס גפעת סיופו סרנית ולסלף ס3עסתס נ6עוכמ יעעדו ול6 נינוחהפיפקרו
 "ל0סקש גלסהו יייק ססיך' לנכרי סנ6' לככלי לססז ע"ע יפלוס( )רמשם 'סכמנ סרעגיס7פמ

 לסעוכ ועועי ע*י6 סיסמה כינית, ענביי עעחם ללוות טפסרך פטיסר%  ללע7מ b~pnoנלסון
 ס' ssnn סו6 ינריו קיוש נסתימת . גו גנניו כי סעיונר, כמי יסרנית לנכרי ולסלם ספמיוע6%
 ושע סול"ל י6יכ לנכרי 3סלו6תו לחים לקסם עיוויי ססיסר6ל כלל סרענשס למון עעפעעוסהשו

 סיקלה PDS יסי' מסיך, 7לככלי קל6 עממעי רגית עלקיסמ 067 ועות גרנימ. לנכרילסלווס
 וכעשפ י4עקךנל )למי עירי לעלוס עלוס רניס פנמינת מסיך יסייף .bPpi, עכ*מ6ע3ולנל
 ל" ינפכק" לכ"ע כדגרי לופר יכריספ א ופס רנית. עלקיסת נדיפה ומסיך משג( פ"7סרעניס
 לנו פיפ הסרי העלוס,  יריס6 ומסיך קני 6לו0 7קיס6 7מפיך 6כספ" ומוקי יסיק יפיסולקרץ
 וטעותייס 4סר36"י לותר לרעג"ס כיסף - ול6 כרפוי. עכהו על סעקל6 לפון לסעעיד גלוללעס

 ליסר6ל, יפיך ~bS עמיי עילל סנ6 ל6ו סוי סמיך לנכרי 7עיענפיצה(
 ז6'"

 bmn5nS טויל
3DD'WSשחצר עלייתו עו3ריס וסלוא פסעלוס נסך( נשסו )ס"מ 7קססינ קינך 3י4ווי ושע סך 
 עלי' לעכור עי"ן( ל (b39S OD 67ער וכ"כ תסיך. ילנכרי עמס עכלל סג6 ל6ו על נססעו3כיס
 עע6י סלע3'ש על פסקסו עס עסישז ר63. מנרי ל7סומ געלע6 סט" לסלעגאס 610 ול"נ,3עסס
 ככסך מתן ל6 כקמו 67עלי' ועעס עוזמיי bS לככרי 67פ" מורסן, פקיעתי בלנית עלוייפעל"
 כל5 קתילס עכזן 6י1 פס( ע"עוגי נפגשות )עי" ג37ל ע5ו0 מלין wDni הככלי, לגיס6פ"

 פס טתסל ו4ס זליה יללנית נסעת כא ע"ע סוי עמנו סרנים פלקיסת 5על ל6 7סו6לי4כענשס,
 ססלנףסס מעומלי ומן סע5וס ען -0ככרי' תכניס סיס עומר" מעולס ולספל סקול "לפסיךסלע3'ש
 עענו ללוות וינעילו נלגיתי זליו ",i~hlb ההיו מכעיס הו עמס. 45ו וטכמינס tDIDIWעעפ

 ססולקיס ו6ף מלו( 3סס"ע  יעמו כן סטין )ו6ף נתנולו מלסוט י4כענשס  כיעס נ'ע כןנרגום.
 יודו ע"כ יליוי סרנית לכתיכם ססימר רק מפיך נסככי סעטון סכין ויונליס 3זס סרעגשסעל

 ממס טלול וסיס ט3מורס עירות עכל סקסם מלס עומס סעיונר כמי 11Sb עלמםסנעכיעתו
 סס עול פ יעמס 16 תומו סערעס 16 לנכרי סעסקכ כ'י labS כסעדו כעכוזי וסנורןסגכנ7
 יערסל שרית 0נני6 6ער עלייתם 6סל יקרי ס' עס סרוס יתערו סל6 . ע"ס . סמס עם%נכלל
bSנשג י7נרו 1ל6 ע"ס יעסו bS1 %הארץ על וגוי יברכך למען : פיעית לסון גפיסס יע . 
 וכגל נזרן י4תלומ לו 6ין כי ימלמל 63רן מ6 כשסריי %ס שטנ ס% עזם סינן רשיא
 סטונ יעסך סע5וס ז6מ פנקיוס מא נוס סכווכס ותקנס מכוי זכינם 3זולפ מקרס 3עה4נזכר

 6ין כי ידיך עסלס 3כל לסמנכך עענס יעסך ל6 גזולמס תולם 0כ3סכק, 60רן על 0'פי3ככך
 )כלי"ג( הקלסית ס0מגסס 3ס מענק ע6י עוכנת ט0א סקרן ז6פ כ"י לנלכס עוננם %6וממ%
 עעקר6 . נדבה וא' נדרת כאשר )כד( : סכעיס niwb * מים לעי געלים 3זס סעב6כוינכי
 עד5עכ , לסעס סל5 זע0 ללוק 5שי למעם פל5 פפססט עא0 ונעים( )כי ילעיגוז0

 סגירמ כעו ob ס"ק 6ל* י ניגס 6ינף4 כזל אס ניב 5חו  נ7גס 06 פ3ס ניכמ כ6פכועסיס קל"
 נסספ סל6 ל% ו6ס י כפכו מונת ייי ס3על ה65 נזל יס6 יעליס ולמס %ל לסט סנמסעעפש
 זען ויולוק קליי 7נקדוססי' לנ7גט סניפו כקלו סו6 כפל כפעל ני03 י60 נעליס לסססז3ס
 עסרשע ססעולל וכנר , ע6י עוקס0 3ישז b~be ניפול 3סו. לנגוח וקשי לפען 6ימיכיסןויקטיר
 מלימי פכי% לו י0ינ ע6ן 61על שכעז( )טשלשופץ

 מסתום 7סשק ג"פו3ו וכ' לקרי, יססק4
ועסית



סר פנדבשם
WW1כקטל tmw מי כיכב 680 ל כי מונסי יד ע6מ ונא e~DD" ולסיכום גורמי %פר סעססו 06 גדל לעסות ונידך לכרפס ס'קנסו עיי 6הצ ספרממ %סל or תסעוכ לפקוק עלעל 
 מיס% יסך ולאב ע3ו6ר. וס7וסק עכ'י. כ4137. סו6 כנר פלס' עם נדלת נבסר עמםועסיס
 עייכי ג7ניי נכלת כטפי קל6 7סך ר( 7' )ל"מ 67תר יונה עימלה בנידך מלי' לזגחיסירגם
 מ3ו6ל י1י נמום', עישס 63סריומר4, סייח SD W"D ",ba' סלי ישעל כגון 6פ)-יפי ול6ג5מר
 7נלמון yib7 פנסי 6ל6 ס6יכו  גדל גוי סתכוע קר6 פעל גיליי ארח כבסר לפון ר763ל7עפ
 37נער 6על" ול6 , כגיוס יינו כהחרידי לי4תמיי3 רוכס משיגו כיון ע"ע סוטי גזל ט6על עליסרי
 hS הגיג ונס הל' ל5 %ן 5ין נ5חליוחו י4תסיינ לנלי למירוס ס6על כיון נתמם סו76נכיו
 3עסס עליו ל0זסיל ועסית סטעול פפסיך געו65 קר6 ססעיעגו )3"מ זו, יורי 6תל 0ל6 כיוןסי4יס
 לנאי ו5זסלס סעפםול6

 6ת ע5עו סו6 קלים  7ע*ם זס גיכך 67פי' סכ6 ועיטוינן סיעסוסו,
 ננחלו, ק5י מיקס סנ7ל SDJ7 סי% עכסשכ עגי, נ7ני4 קבסת DPD ל6 מ"ע , פשי נפעירגזיו
 נקלננו, מונמו ש6ס יוכל םל6 לו 63 6חר ע5ד לק נכרוז סוגת ידי לסת קרנס 5ת ס3י6וכגל
 36ל ק7ופס ילי7ס סוס גו ספין תכס"כ וכיינו, כק7וסתו לסמטו 13 גזיתי סיס bS סקוסןכנון

 סתנו6ר למי מכס קדוסמו.  כירך מל6 ענויוס 603ר 6חס ולענוי גי' לסטיי' ויסור ק5יבקי1פתי'
 סעקלינ יכמן 7יני' ילמינן ומעילם עסמעי, ספרסס יעכי' ע5עו' כגודר לי' 'מוקתיכן 7קכ6ססעי'
 7ירפ6 סכ' ל6ו( ו5ס )ימס 3זנסיס מס לסוק' וכפיסי . רז"ל לדעס גס tgf bipno יסונזרו
one~7קל5 עסעיי , bS, ע.7 יגותינו 7עמ לעלס וים . סיפן ידעתי D9Db סים 6ף כי , ומא 
 עולם ס'ו ס%עלו , לנד עג6 מונס סו6 טנךנס כי , כי3ר4 3ל6 גדר 6ין 36ל , כרוו נל6סינרי
 ננר6 מונמ סו6 ויג7כ ג6מריותסי חייניס סנעליס 6ין תתס ו6ס , סנסע0 על מלססקיוסס
 ולוניל לסים %ין עשכ נתכו 6ת ונקייעו עולס, ל0ני6 עליו מוטל ספיו3 עולס עלי סליס63תלו
 נ"ר, מג6 חורת יסוס 3כיגי4 כתו סכסעס על סל0 0קיוסס ונוס , לעולתי 0"1 סיגיי כנסמסעל
 ל'ס ע"י כ' ערכין )עתוניי כדלו ע5י נ6מריומס לסמת"נ גתקותס גס5למ ג"כ ננל6 מונסיעכס
 סכיסס כי י נמיך 37לת 6פר כרכס נ7רמ כטמר 57-ק ויסו קדום( מסה מגוף לכ"י לל לכן 1וס6
 לקיים סנסתיDb 4 מסערים וגסעס ג3ר6, מוכת עליו ומל נדרו 6ת עליו סקי3ל 3טעי4 י נפיויינו
 מסעור כוסתיך עו% סטוי. 63 ועא כננונס, ענ6 סונת יריוי סני4עס על סקיוסס סחלס הרו6ת

 עזם יוכן ועתיל6 עכ6. וכמונת גנרל כמונס כקופר נ7נס נגרת כמסל לעפות סתספול ,ועמיפ
 ק7ומרי, סטי 06 נעליסי כנוי 05 סיקרינ סטיכם כנון t~Wh1 כועס 3ר4ינן נפלס ל6סכ6פל
awנגרי D9hD~ וע"ע י 6פל לקרנן גירו לקיים עגיו bS 3זל4 נקתלקס D31D 6לסייט ענ 
 למס SD~. יל6 סו6 ילכעלים אוני' אילמי לנותינו  DDD nwS" על סעקכ6 ענו6ר ו3זס ,יגעליס עפות" סנסקיסס פה4 כמי ענודוסי' עניני כל לעסות וסכיך 3תקועיי נס5לח ע5עס סני4ע0קיופמ
 37רס 6מר סתקר6. פעור ירמס סססע ועיד נסו. למנויי ויקור קיאה 3קיוסמייסו 6כלסוגיי
 S)b לעולסי ססנ0 ל6 למנזרך נינך גס עיך יגורי כל וגו', נדרם %סר לעסות( )תמתוככפיך

 6לם )קיגיוגקטישום' חננית פעולי סי6  ורחת עלס ; לסס'י נדר  וט 7נוכ סי' כהוסקייעגו
 אשר )כד( : קי% לסך גס D~Dn  דריכם  ובסיט תסעון ועלת י געעס6ן( געלינ7ע 517ס*טטעחט
 ומרם"י %קם, 11 גסיך ו'( )כ"ס 19Db ס6מרי נגל עונר %7וקס ירסינן מהן בסיך.דברת
 נפיך 06 כי י ספקיה למון על  וי כוונם לסלם ויתכן ע"ס( )יסעיי טקס תפי י65 יכמי3וסוק'
 עענו 7נלמ 6סל רק 6ער לoa1 05 6 י יתלם חלס סי6 )עונד( סינור 5גל על סו6כ5ן

 כתו )5ערר4ילטניקקעיסיג( וסייס מסיעור על סיורם מי נלסון סירסוסו לכן גפת, סו6סס7טר
 סגיו כפי מסכלי ופרת פיעור על 6יס יסולל סכלו לסי 6כילס, וע7מ סיעור על מכפו הכלולפי
 ים כעו סכקש)ל6ל ועדת סיעור על ל"ג( )5יוכ ל5ל כעיך 5גי מן  הדוס מזען, וערת סיעורעל
 תחוער כי מעך יותל כס לי 6ין כלופל כסך, ומיעול  כעיס %י סכם לעבין ועגונו ייי(.ל6ל
 פער- מייגעם 6ין 5יך גין נעטכעפפעכ7 קר6פע )דער מנעתך ל6 ומיפתי כעוך 5:י נסקוריתי

 י"ג )נ6 גסיך ס' תולת תיריי ותזם כגיבורו, ע6י כדמקו קים DDS ל6ל וסממרסיסס)לעניעפע(
 6)3ר ע"ז ווועוגוי עמלו ולפי ידו ססגמ DS' 6ים 6יס סו6 פיקס נחיות חיוג ו0נר4 כעמ'"1כר(
 5ערעינעגסלערס5לטגיקקע(: ייינעס )%ך סלך עומר סיעוכ עתונך nTW לסי כלוערפסיך
 סכסו3 5ין מסכירות( )פף3 סרע3"ס וכ"כ , )רס"י( סינר סכתונ כפועל בכרם. תבא כ*)כה(
 , ע7עט סל6 סלו ו3קע0 רעפו ככרס סי63 לו ממיר חי סכרו ל6 6לו וכי נסכיל, 6ל6עדנל

bib83ת עב"ם וי61 מבכל. למנוסס נעליס ללסוס ס3, כי בועל 6% כך( 

 ס'"
 כי כ6ן כפער

 תנ6 רעלת כ"ל t'"DS1 3סועל. כ6ן 6ף נפועל לסלן עס מסמסן SD'1 תbS 63 ילסלן ונפערתנ6

 גוססיו  DWIJD יזם( )כנעמלי עעסיו על a7bS לו סנ5 פכר ססוכ5פו תגו06 פס ין SSDרשי
ימנע



 כד כגדברים64
 תנו6 וטעם מרומני. מסכל על מנו6מס ועמרון ג'( )ומס למט*מ רסע מנו*מ יו"כ( )ופסים3ע
 י מחגר מ"6 ולכן ' שערייעגסט( נעווינן, 6ייגקוגפט, 6ייגק6וומען, ס36ען )ווירסט סכר לך-סי'

 עע"ם . ססלכס עפ"י ולנמלו סיקר* למון לצנין עדעי לסיוון גז"ס לן *סגי ע5ונס. סתלסנישל כ"* SD'1 תוחפת 16 מעקל* נלסון מנוי עמס זס ומין כפועל,' bl~b לעיחנ S~wn *רוסו3י3"ע
 סכל כוס יזסיר בסכירות( סי"נ סלענ"מ הניף. לא וחרמש : מוענם מני* ול* כ"ו( זיי"1 ')עקנ
 כתיגבור blb לסכול bD1' ויפועל 6ין כי ל*כילמו, תלעם יניף ל6 3ק5ירי4 עוסק מבמועלותן

 bSb שוכל ושיגו ויעל*כו, וינ5ול וימווכ 6חר ללוקוס סקל וינפל נקל וימן סינגור כנון יענוימו
 *סר פס7נל ענו7מו נסעם ממכיר יסכל bS מקע"ת( )סי גחינוך וכ"כ ססנ bSn פסלעד
 כססו6 לבותן ע6וען נסליכתו וסול ע3ו7ס נסעת סל6 וינננו לסכול עומר ססוDDb 6"' , נויע3וי
 נר6ס )ע7נריו מניף bS ומרתם נתעל,, כ"ז ענו7ס 3סעמ לתכול סומר ל6 לקרקע 13נחונלעונד
 ולתל"ומ לנבור לבותן עבותן כסמולך י6כל bS 7לסרפליס מל"ו( ק" )נמוס")נ סכמנ כסריסם7ל6
 es 7סרע3"ס זו ולדעס לעל6ומו(; לחזור סגת פן ומוזל לגס סקל סעירס להחר ונססקל,
 ל6 וחרעם סכתנ לכרלנ'ג ולבימי ):לטכס, 3סעס י"כל טל6 על מגיף ל6 למון ל63רספינותי
 ספגי וירים ספנליס *כילמו לבורך קעתו על נסיומו סנעליס עפל5כמ לנטל לו סומר ל6 'מניף
 ועניף לקבור ע5עו וכורע )וססילו סו6 6נל סחלעס qtm *עו קולל מס61 נעת כי ססרעםיזס

 ע"כ. תונל*כתו, .3טל ססו6 נסעם b~b קומו עגיף בינו 6נל לסיפך, 16 לספסלו עימיגור4סרעם
 על6כתו נסעמ נמלתם סקופ סעוסס וס53ס סולכס סי6 סנפם נ6עמ כי מיקוןי 5ליכיסו7נריו
 סרעס ל6 סבנן, לכיתומ סג5רכת וס63ס ססולכס ססי6 ת63( )כי ננזל עליסן מגיף ל6וכלמון
 ל14( )כנפיכם וס63ס סולכס סי6 סגמס מלמון qb לשר ימכן 5)נגס י עעל*כמו למסיקלעעלס
 פענסלין כלי ססי6 טוויגגע( )זיענ, נפת OD11 וסנטתי סולכס ומגופם להיעלס, סלמס סי6מלותם

 גס ויטעם 5יוןי גת סל ידו ינומף כעו לעעלס, ססלעס על גס מלמטסו ע"ע ל75, )37%ס
 ~1Dp י *ממרסו כמרגושו "( י"ז )קרח סעיס עמוך מרועו כוץ מרופסי כעבין וס73לסלספרסס

 ל"6 )עטות וקער עעעוגס, סימיימו ממכסס תלועך מס וכמילס"י 6מלסות6 תלגועו מלועס,לי
 כסף מלועת זס3 מכופם כ"ג( ל"מ )וסס ממנומס זסנ כ"ז( לגח )ונויקסל סמלועס זס3כ"ג(
 נסרפנם יטעם )ותגס וסנדלם סמלטס גס  סוררתו מגופף ממס 9bun י4ני4 יעלז(, גפי')ע"ס
  עונ7ל Sa9  עיט( )מסלים גוף יפס כפו לזינדפרכ6ר( נפוינו ופופרס סמונרל דגר פל נססוסון
 סונוסלס עלסעס ננוח כלומר לע79( )יסוטע 'מכופם עלחעמ סין(, )ז6ג7ערנ5ל גיופיו)נומלפ
 לפסלי ונסכני נססי  וונזס , דעג( 0"נ7עינ5)עכ פנסעס לזוחי סקי עכל יולמפ6למ למסוסעו73ל

 מניף ל* ומרפס טעם ימיי ולסי"ז וכים(, נסעים בעיני וונו73ל מופרט סו6 פטמי )נסכנ לילז'(
 לעך, קונס על וטעס ולהכול. מעסק ען ולסמנעל סק5ילס ען לפתוק סחרעס 6מ ויפריס ינחילל6
 למופע 18יניו גוי יקוט ע7 וכתו 3קני(ז, וננוע 3סל n1SD לכס מסתרו י"ג( י"ס )יסרו כתו ע"סחקר
 יפליס bS רעך קעמ עעל כ6ן וכן י מס( 3"ע כ"ס )כס"ס ת*ויניו ומשוע עעלומ סיעתםיו"ד(
 חולקיי סל*סוניס כל 6ונכס סלע3"ס. ל7עמ 7קר5 פילוס* כרקס סכי סקתס. מעל המרעם6מ
 3על6כתו עוסק 6100 3סעס סי6 מתורס תן פועל סל *כילמו לעיקר ויכונר" 3(ס סרענ"סעל
 ולכעס סל'ז(, קל ונטול עקונ5מ, 3מיטס 3"ה סם 3מי' וסל"ן ולס3"6 לענ"ן )עיי' נעס"גסג
 , שכינס שורך נעגל קולר חסbS 6 6נל י לסכול 3י7יך תלילומ וקטפם ' כפסטל b~p7 ליסג5זו

ob~ותגל לק5רן רססי יינו לאכלן סבלו סמלילומ על 7עמו גסן "Sb ISDtP .06 וכן 3י7ו 
 וסעוסס כעמונרי עומס וס61 מלוס לי' יפוי ל6כלןי רמסי *ינו סוג 3עס"3 לגורך נעגלקללן

 : נמלוס *וכל חיכונונמוכר
 עסתם 06 כי 3עיגיוי חן מת65 ל* r~bS לעס כתינת ת65 כי עלם *ין בה. מצא כי )א(כנד

 סעגרסס , גפ"ע ונכתר ~blk 6נל נעיגיוי מן נעע6מ qb עליו 5סולס עלוסשסם
 מפך טנעס *גל בעלס בעיני סי6 סכסרס בעיניו חן מת65 סל6 עסנס 06 קגומ, עממי63ממ
 06 כטעסי כי עלמ ולמי"( עמוסי עעסי נס 16511 תקנס *0 ומודתו, ללוגו ספך סס ועעסי'טנעו
 סלסון עמלך לפי דבר. ערות עזם: *י ערך נעלוך עי' )וועגן(, ומרגועו מפגע, כי כונוסמג6י,
 גבורות 7נר ע"ד( )ירעים מיענם יסרי בליעל, דנר , פסע 737 כווו ערום 7נל לותר רבויסיס
 עrbb 65 הסמו, 6מ 076 יגרס ל6 5'( )גיעין סתסגס וכלסון ט"ו( )תמלי ע5נ 37ר ת"6()6יו3
 3פ' וכת"ס טונ, 6,ס נעקום D'b טונ כעו יווניסי זס לסכוי ים סססט ע"ד מנס ערוס; 37לגס

 י סר6וי עכונו על סונקרI7DS 6 וי3* לזסי 5ריכיס *גו *ין לז"ל לגעת *תגס חי'. לנפם ס6דסוימי
 3ס' וכע"ס ביי 737 6סל ס7נכ כעו ז6גען( )לעלען, וקפוד סקס סיחם עגינו כ6ן 737 תלתכי

 ע% פירוק וים" עונס"מ. 6ח7, לעבין וקודכס עכוון נעליס 7נור סעגעו ס7נל נכון 5עסומגס



מה כדרבעם
 דנכ עלומ ומלגוס SD~, מסעייו וסג7ס 7טל ע" תערום פעסס תעכל 1S5h נמ6עמ 37ל, עלום03

 ע5י יגר עכול בך ילעס ול* עדו( )כח געכ7רסנ8י לזם נ7וגת6 ס7%טי(6ט( 6ויקגעז6גטע)*ישע
 *עשי עלומ ישער כיק עכלם, יסיר נס D'bW י0קנ"'א עלס סו6 יי6 7עריין ]עליימhnS" ]6 67 יגרערום
 עלומ שיסו. וסמי עטעייסו bptll ילסון 3על0 נרפיסון ועמקני נגעלי עלעל מייני סכי 7bibנר
 עמשי זנל לסלן וכתעל יגל כ6ן ניעל נגיטין( )סם . ינותיגו ע"ס לסי לפרס נ"ל כך ע"כ.ן37ל,
 עלוס עמוס עליו כפסלת ס6יכף( , עריס נסכי כ6ן 6ף עריס נסכי לסלן עם 7נר יחוס עריסמניס

 ועכץ ככת; ונחרך מסוטו על סעקר6 למון לסננם סעקונלמ D"ta לן תסכי עאכ. נרורס, נע7ומ%*
 נעעז יקטם ו% רכול. טפא פרוס דגר,  ערומ כן מרנ, סש'י מלליס , חלנ פללי כעגסחעיטמ

 סנמולס עקועות מנכל כן, פועל 686 כי עסיסי נלסון ול6 737 נלסון סע7יס מגיס  עבין סס1כירטל
 עשס( עייס, סכים עפא 3פ' 3סומעיס )כר"ם 3עונר סעייס סתמריס סמר06. ג"כ כולל עייםלסון
 וישם לס תסכממ ו% אימיר, מיינם סי6 , 3ו4 בסמלו י6י י כיילי נס  ריעלו נל6 ע"כ לילןוקלס
 סדמר PDS קרי 1Wb פדל6 6פכס יבור.  נלסון מעדים סגדם סכמו3  סולים  לכן D'hi f~tbוסימס
 לנומיגו ע165 לכן עסיס, וסנ7מ ינול ע"י סיתם נס סערות סע5י6מ  לסורומ 1:דבר.  תרוסכריר.
 ס0ו* *עמ"י 37ל, לעלס מעוך ערומ עלס ם6ין 6מי, 7נר עוז לסולומ סנ6 ולותר ליכוסעקום
 ספ0, נתקנס 610 ממת טעלמ *סעע, י7עמי ל6 ספמ וכתו תרעמו(, ו6מזמ ע"מ )ערם"ינתל'ו
 כן נמליו; פסס 6פפאי תוכרמיס כולס ממן י 316 נעלס 6ממ לידסי *סם וכעו , ס68 נעקוםסמ"ו
 יפיס כעו עגינו ז0 73רך 7נר ועלם עוכרם, וסוט 0"5, 3עקוס סמי"ו ערוס, כהו דש? עיומכ5ן
 מתמגני 7נל ים *0 ערוס 3ל6 גס לנרטט עומל 7לפעעיס מבסילון סקדממ כעניןללוגו, מתמכני י3ל 5ו ערוס עעס0 6י 03 )נ65 וס" וע05י רינ טעגיכו י"ס(י )סתום *לי נ6 737לסם

 גיגיסס,
 ומנס סכי. ועסעע סכי מסעע לעס נסיק סס וזאם קאט(, לקי' 6ס"ע טול )ע' סני בזווגכגון
 קטלם 3מ נס וייתלו עייס סים *הל נוס, פקסס ז'( מיטק6 ג60 לספלי )בסי' 5נלסס זרענעל
 יעואם. ינול, כדי תוך עסתם סל6 16 לעימסי ע5עס סתיל0 סל6 וסירן נרוסיןי 3ת ול5סי6,

 ספר לקוסימי: מקוס ם6ין צי ינל נלסון סעיוז לסו5י6 סתולס סמכיעס דכנל לזסי 5"5ול7נליגו
 עשוי סכומנין מקלף ונטעעותו ספל יסוגר ל'6( )3ניטין ריס"ג יעם 0י6 פטורין, גי מ"6כריתות.
 סלינ" רננן כי כעומו סל:0 וחין , סייס רות נו סיס ינר על ול6 6וכלין על bS כומנין 6יןולרעמו
 ועל כרימותי לנרי טסילמ סיכמונ 67מיי 0א דנריס לטפירמ קפר, 6ל6 נספר 1:מי3 מ7ל6עליי
 סמל 6ער רסע% סעקר6, עונףמ סלכם DIW1pn 3נ' נמוסס ומער" לעכמנ, ע5י 7נעי עטכל

 סניס מי מסי OD 63עמ כן לנתלי, פססטי' נעקר סעקר6 6י1 וע"ע ינר, נכל לתרסוסלכט
 קפל ענלמ סיעים, 37רי טפר תקנס, ספל כעו עליו סכומנין סינר למומו סס סעתיסנסור6מו,
,k~p1Dסמולים ספירמ ספ" 6יס, מוליום ספן זס כעו 7נריס, לתפור מפעל מוטל סו6 ופע)וי,ם 
 עלחתת קפולי 6גסיס ימפלו כשסל ס" ס' עלחעומ נםפר י6ננר וכן ' רם"י( (D~D סקוס עןס63ס
 ל6 עליו סכומנין 737 לתומו OD נסער עלמ סי' 06 כי רם"י(י )ע8ם 3סס שליו וסכסיסס'
 כקרט עליו סכומנין וס37ר 6מ7, עכינס וטמור וסמר ויופר כי ומכלל , כסינר( תלי5מ כ'6 ישחיר עלסישק
 לע"מ עומסי פ0ו5 טיס חל3 כטעם 37ליס' המור עליו לכתונ הוכסר ס0ו6 שסרסי עאםקמל
  עלמ כ6ן לפלס תכליע 0סלכo)nb 0מלנן,

~DP 
 גלתי ספל ס6על תפני וז"ל מכפיס 73עמ כת3 בגיטין סס לעסגס נפיי ססלע3"ס ודעווילטע(. )טלעגנוכנק- כלימומ 7נןי טפילם ספעל, למו"ל

 עליו ומעיר בו. 0כמי3ס ס*פסר חס גל תמיל סג0 נספר 15 סקסר על 6תר ול6 0י7יעסס"6
 ם5ין גילינו גלול וכלל כלימומ 6ל ממעוך תפני נממ"מ 3קפר לותר 0נמונ יכל ס,א סססרע"ז
 סמוקי ועע"ם קלת מיקון קריך מסינו נז0 ע"ס עוד )וע"ס נסעכם סי7יעס ס"6 3ס סיםפלס
 לס וכמג לוער יכול סי' כי עעני( זס ודין 0ירוסלעי(. OD3 סלומ על ל5 י"ס י"1( )7'חוטה
 לתורות ימד מעליס סני לסנר 0תקל6ומ פדרך ונתן. וכתב : נספל 0*לומ וכתג כתו נספרכרימוס
 נוינם 3וי65 )כע"ס 6לס סעילומ סמי 3ין ע?מקמ *מרם פעולם ו62ין , 0מעולומ סוזי תכיסמעל
 סכי שמכנרות יורם כ6ן וכן ויימס(, PSWD 3וי3* ונימלט  ומסר, סגר Sh י3וי63 ויגלייעקב

 ומפיל , גיכיי(ס עפמקת 6סרמ פעולם מ60 סל6 וסגמיגס 0כמינס מכיפומ על ונמן וכתנ 'סטצליס
 פתול. סעמונר על כמוג ופס ונמיכם, כתינוי 3י1 ק5י5ס עמוסי מגע י60 סל6 י:"6( לגיטיןמח"ל
 מגט 6מ וכותנין לתקוס עתקוס גט טולמין *נו 6יך כעס אפרו כ0קדעמ עקוסל )גט לסרגוראימי
 ס6ככו עי וכמן ולקם 5'( )ע"ס כננזיל לגתינ0. כמינם 3ין סנ5ס עמוסר 60 5חר נונק,'סכס60סס
 וימכן י נת"צ שסגיך ע"ס לעולסי ס0ינל עפתט סנ5ס סעסוקר זס י55 וגמינס לקימם 6ל6עקוסר
bS7מעולס ס0י6 ולקם לסון סונזכיל ננזיר לכן קר6, 67זכרס לפעולם הדופס רק תמופר מסניכן 
 תסומל, עקרי ססמטת טס סטין 6ף לעקום עעקוס סנ"ס גס סמער, נבוף תעמס 0מחטמ 13סטין

*גל



 פדדבריםש6
 סשי0 רק עחוקל עקרי ל6 גט, טל נגוסו 0כעם0 פעסס סיס6 וכמנ לטון קר6 סי(ההל 3נט36ל
 bS זכחינס למעסס 7וווס ס*יכו לעקוס עעקוס סג06 6נל יוכמ3, יומ" 3נומו 0כעססססו6
 60 וסעיסני גיט0י 6מ כותגס 67סס 606 7גטין ס"נ סרשן סכתנ עעס סינרח ועקחיחן עסוחי'מקכי

 bS סנט 3נוף תעסס 5יגס 7סקנ06 כיון ותירן לגתיכ0, כמיכס 3ין לנעל ס6מס סקכ6מפסוטי
 ונלסס כמינ bi7W מביתו. וושלחה : עיכ געיכן יכתינר4 ידוע" עחומרפקרי

~Sb 
 7לסו י וסלסס

 7קריכן י נע1( לק3ל סלים עיסס סס6טס נ"כ ודלסו 1nDbi, נט לסוליך סלימ עוסס 6100ל3ומיכו
 סיטני סליטנ"6 יים3ס ככל עליו סמומ' וקוסימ סס, ערם'" רמ'נ( )קדוסין סי6 עפיק (51bSלתס
 סעמע5עיס מעליס ע65ט יכ3ל ' כ"כ מעי' 6יט ס6סס סליסות על וטלסס עלת ילסמס רגסעשס
נין

~1DD 
 ומלמס DSW ולז0 וכעם"ם, קך, יי(6 ל6 סס" ייסך ל6 6דס 3סל על כמו לעממעל.

 ו6ף 0נפ, נקנלמ ס6סס וסתעעלומ סבעי 3גסיכמ ס6יס סועל הולל סלאי כ6ן *60 לססמרםיוכל
 כעו ע5עסי 6מ פי' 3ונקוע'( 0פפיק י'6 )6סל *ותס 7עלם כ'ע, זרומ א 6ין נפסיקסססא
 ימטי מינ'ע ו'( )3ע37ל 6ומו יני6 וכן , ע5עס 5ת 6חמס 5'7( )יסזק5ל 6ומס סרועיסוילעו
 ענעליי, לססתלמ לסננ מוע 60טר4 וסלמסי 3עלמ ל7נריי(ס וסעטון , סס וכטירס"י נלעי'ייפ

 עממנטי' ול6יתי סליח. עוס0 ס0סלימ נעכין סכ6ער ססכי וסלסס פן ילע7וכו 1ע7י סכסכעו tSIDD" לסכי סי~6ת SIDD' על באכ סכ3י נכין מעסורימ ולסיומ נעס, לק3ל סלית כעסומ'וס%כו
 ו6ין tD"D ל6יס, נעול' וסיתס 0ל6נ"ע כמנ אחר. לאיש והיתה )ב( זס: 7רממסעל
 וכ"פ י'"(, ינעומ )ע' סל*סון לנעלס לחזול *סול' ל6מל לנ7 נסכח6לס' ינס 7קייעל"ן tDnbזס

 ל6ססי  עלמ 6חליו עסונר סכסו6ין, על יתס 6מר ל6יס וסימס סלםון 3כ"ע %י וכעדועססלפ3'ס.
 ל6סס עלמ נתחיון SJb ל6ססי ש לסיומ ד'( )ס' לקען כשט(י י"טי כ"3י (StDS ל6סס מ0" ולוכעו
 קעירי נ6רוקס ל6ים מסיס סיס ו6ס ז'( ל' )נעטומ ונן ס6ירוסין' רק ל6יס וסימ41 לסון 6ין6סריו
 קא( )ני3עוס כי6עלי' נ6לוסט, פיילי י8נ( כ"נ )6פור זל ל6ים חסיס כי כסן וכמ וכןכשס"מ'

 k~Sptb סו" יעסעמ טס, רס"י וכע"ם 3טוי'י קני 7ס6 עמרועס לס מוקל Sb9D'S 60רוטס כסןנמ
 D'bi 0ימס ל6 ג'( )כף6 וסס כסן. 3מ 6י י"יי נתוט' ועחס ד, D'bS מסיס כי כסן ונמכיכסינ
 כפע6ס 06 ו0יוןס כענין זו טוע6ס לסון 6ין הושמאה. אשר אחרי )ד( כעס"ם: 6רוסססיינו
 עוע6ס "ענס , גטו*ין ש'י 6פי ל6יס נסיתל ננעלס זו כי 0זנוס, על יויס 6סל קוטס, 3פ'ר(6עור

 כסס טוע6ס לטון 6סל טע*ומ, ועוסומ nlbnD 3כסעוס סעוזכר טוע06 כלסון ס*יקולי פ%ז1

~Pb
 )נסקויזי טת06 3י(עס י(כתונ יקר6גס ל6כיל0 י4טסורס גייעס וכן , c15% ע75 י4רתקס זולמי

 ודכריס י פס רט"י כעשם כ'( )ק7וסיס לטע6 לכס סנ7לתי 6סר כעו עוס, 3עלמ פסי6 ע% יכ"ז(
 נעל על שסרס ל6סר נסכמ6יסט יבס ו6מרי יאב(י )טופייס טע6 י4כמוג קר6ן לגזיכי64קורים
 נענול ר6סון לנעלס סי6 טע6ס סכ' כר6נ'ע bSD וזס טוונ6סי לסון כקר6 זס 6יקורסר6מוןי
 ועה סיתי4ו נ1(ימי ינעילמס כיון גלוס0, לנסו6י פוע6ס לקרו6 נכון זס ו6ין 9Db. *יםפי7עס
 67על טוע6ס לסון ועסו מחמיוי ננעלס bS1 לonbi 73 גגח6רסיי qb גרוססו לסתזיר 6פול537עת
 נ6קרסי 6סר *חרי קכ6 6על bS7n 6עגס *ערנו. כ6סל סינכ" נר6ין סמטט ע"S~h 7קר6,
 סנt.~bns 0 ססי6 ספוטס 6מ ללכוח טכ6 לוער עקוס רנומיכו ע"ו , טות6ס כלסון ס6יקולוסגי6
 פנמבלסס 005 כלועכ , נל6ו עלס נעלס לעיקס טגקסלסן פועס על לנו יהס זס עקר6ליעמס
 ינעומ )ע' ל6מר ע7יין נס6מ סלqb 6 לו לסחזיר0 נל6ו SD" ק6י געלס י זגימ עם3ממנעלס
 תרע3'" 3ילא

 Ybb מגסמרס סועס על נליו סנעל ק6י bST פס, ונכאפ סי7 עגירוסין מ64
 י 9DbS נמ5רקס "ו סכס6מ "סל 0נרומm1D 0 6יסור נעקכ6 נכלל לס4ז סכס סזטמ(, 6מלנרסס
 7כסוטס סמופקיס לכל 6עכס ; 1nbS נמ5רקס 3לqb 6 סצומ עפכי טנרסס 5סר 5סמו חזלמאיקי

 יס6 ע*7, קסס יילן קר6 6"כ עייין, גלסס מלqb 6 לסמזיקי( lbS3 עלס ק6י 3עלססכפמכרי
 סלqb 6 ול6קול לנעלי יקל* %מסטיי ירט* 3י(ך לננן עעקרי וס6יך 3קר6, ענו6ל מלסס*סר
 גאל סיטק וממוך לעעיין. ע76 יחוקיס ו7נויישס ע'ס. ttvD מס נמוכף סמעוררו וכגלסלחס,
 סנלו0 סלות לטון ונין טסס, סלוס לסון נין סניל 7קר6 3ליטג6 סיס ולועל, סעקר6 לטוןליימנ
1'Sbענעל0 כריתחם בט קנלמס 6חר )עגטל6קסען( סבעוריס סגרוסין על יולס ענימו סלוס ילסון עכימוי 

 סעלחיקי4 )5עלל5ססען( לנ7 עזינס על רק יולס hS למוי סלום ולסון tolb לכל לסנס6וסומרס
  ש%7ן סטרס ל6 כי 3יניססי ס6יסומ ססקסרומ יס ע%7ן 6ענס וכיועסי עסנוק 6סנמסעי3קות

 על סססנמ0 עזינמ סעגינו כ"ס( )פסלי העזנ עסולס תער כעכין נגעי bnSDS לסמילסענימו
 טלוסיט 6סר עפס *סמ 57מולס פקכ* סכי עמעע ל6 )6פנס נפורס עזינס ל6 ל73סנסגומיו
 16 גנט סטלס 6י סס bniens ור"6 ל"י 3יימליגיס

~bns 
 67פל ס ס ל ס DS 11DS'" ל3י(,

 עיגי עכל עעט וליסקס פלסס לק עני%( כ6ן גליס bSn )כית יגטסס על 3טכלח עלס ל6קל6
קכנות



סו כהדברים
 וגס לבלי עלות 3ס ע65 כי פי3למ סמלסס עעניכי 6סל 6מל 6ימ עם סקממלומס פחבמקלפת,

 מפעל פגגין כי ומתפעל, מפעל ין עולכם הפמאה. 1%6: עוד סח"קס ל43 0תול1( שעילסע"

 וטעם טטפת,  3דגפ סיפ6ס 16 סתטע6ס רידוי סי' לניי סתסעל ופננין tebnw כקוי ס"לגי
 עסוי סי* זו טוע6ס ענין כי כנ"ו י : י: כ' אסהככנס

 דגל עלוס וענות גלסס 068 %ייס, י:
 , פפ"נ טועשס כ6ן ים כעימס 16 ננט עפני המערס לקמל וכספם תסתיו' מזכתם נעיכיופנממיס

 פקל סלפי ו6ס נל5וןי יעלס ממת מזנמס 8"6 כדין עליו ו6קוכרן סמ6ס ס"ס 6תת סססי06
 7עט ענלס מכימי פעם לקסמיי יסוג 06 סכה4 כך, SD סססדס עעעס זין מטי שן נרססוסא

 01'ש סמני ג3עילפ ונעע6ס (tss תפקו % סני ונפאי נטל, סנט וכפ% לסקר, פממ7סלעפלע
 פמסיס ס3' 3ר5ון, וניפלס שריסון תמס טזנתי( ס6' ילכיס מלסם זס נעגין ים כפ65 ' עע'גטע6ס
 תסס וכטא"ס לעמלע 3טל מגע טסורס, מסים 6ס"כ לו וכסכסנלר אי סעי על ונלפס3סגס
 כנון נעולים, גירוסין נלמ0 6נל ז0י מאי על נרסס פלbSb 6 פקכ, על סמם7ס סג'מסני,
 נסקדימס ינ'" וכן ספניי 56ל ול* סל6סוןי 56ל bS טוע6ס כ6ן 6ין ו6ז פליחים, עעפס נספאס
 לקמתם יסוג סל6 י4כמונ גרת ושס"ס (tss טוע6ס כ6ן *ין סיענס, %ס 6סלמ 6% %תנפילוי
 6פמ סממי נפזום 6101 , סאון nbmt על , ויאמלל ססמעל ען 0מי3ס סורכנר( 8לס ירכיםפלסם וכנני כפועלי bS סיעיון כמי טוכעס וסי6  פזעתיכוי נעלס עטעס עוע6ס לס וקריכן כמוכין,6סר
 ~DISD סמקתן י לסכיו ססי(לכסי כפו סאון על מעיד יוי.ס )6טל ססמסעל סונר נלשון מסמיוסזנסס

 ' מסכי בנעילת ונטפטף לפפרע נטל ומגע מקל מחסי נסיות וסו6 ס6וכק טומ6מ ועלנערכנס(,
hlb66מר סססעל 63 עאז כסלכם ונקדוסין נ"י ומרסות 3גי נס6מ מסרי 6תם, טוע6מ ססי( 
 סל6 עעלתו סנמעל על מעיי ooD מתלמי bS סממן סעלממ bS מעלס כעו ססכירפ, עליורי(

 טוע6ס כ6ן I'bb וגע65 סגי, קיומי 03 מסקו 767 סיפכי(ו ג*n~Db 0 ע65 16 תגמילו,מסקיימס למי סגלסס 16 מכיי, 3לי סיו וסניכוסק סקר ממסד 3סיומ 6101 זעיוניס טוע6ס ועלנל%כו(,
 ססו6 י עתרוסם וים עמעטר יס כעו , ססתמעל ג"כ יורם י סכמונ עוזרת ס7עיון ע"5 זולתכלל

 כנון עליו סתורם cm~b כלל טוו61ס *ין משמילו דמזינן כיון ופעתס נמשללי ם"יננו סדעיוןמעולס
 נעלס יוכל 3ל6 נעי ק6י נ6ירוסין שמילו לסכי מכסית גווני דנכל גילף עגם יעיה:ימי3סיע6ס

 16 סטני ופס 6מר D'hS סנס*ת מסענורםת סי6 סכתונ וגזרם , Y3~b ימליגי רגנן וכיעסוגה,
 ונף, סכ6סון נעלץ יוכל ל6 קתס לעכסג ע5י סוי כן מ0ינל וכירן סר6מק, ל3על0 *קורסנלסס

 טוע*ס, דין ל*ורויי 6תי ע"כ 0טע*ס, 6מל 1fib' טעה* ועיכמכ עליון 6סורה4 ט:נין נכלמתלי
 ולוס , 1bS3 נעלס על ס*תורס געורי טוע6ס  ייצי נעלס ממס סזגתס הוטס דין עפנוולעצו
 עעטט" סכמונ כוס עו5י6יס *גו ושין סגנעלס, פוסס ללנוס סטע6ס 6סל שמלי מכעיסשעלו
 טוכעס יין לראויי כ% 6מי ול6 י מננעלת לעוטם לס ל6וקווס סי6 רנס 7סנר6 סתוסי(י)כע"מ
 67סלי זו ליעם 6ענס טוע6ס. עמוס ול* סכתו3ן גזרם רק *ינו עלס6  יכולי נרופמו3פמזיכ
 י וסתפעל גסמעל סתי3ס  סרכ3מ על נדון טעס ג"כ ים , סכנעלס סוטר( לרנות סו6 סטע*ס6סל
 לכלול לולס ססמולס ולטי ננ6גק0י qh כסן ו6פמ %ון, נזנות 6ל6 נ*קרס bS יסר6ל 07DDbנס
 nDbl לשו ונפורם סיס bS1 %3ון מספעומו כי לנדו, סתמעל לכתונ יכולם סיתם ל6 וכסןייסלסל
 6ל6 עד3ר סיס ל6 ם6ז עליון *סתו 3זגת0 ליסר6ל עפורס ל6ו מיי( ל6 601ונם סוצכס7מסעעומו ל3י סטמעל כותנ סיס ו6ס עיסר6ל,. 6ל6 עדגר ס6יכו כיון כטוע6ס  ע4ו  שתסוי סכ6נכ,סכסן
 נעכור ס0תמעל ו0סתסעל, ס0סעל סתי0ן  לכתום סמורם סו5רכס לכן 70יןי ען עוגסין ו6י!ן לניעכסן
 ע6י. נכונים וטס עכ"ל. סנפל5ס ססרכנס סו5רכס ולזס כסן, 6סמ נענור וטססעל ימלמל6מס
 נעליך עת לס ותעלו סיס לונדיגמ נעלס מסלך לתסס פוס סריסו נגעסרי לרחומינו לפיסיותנכי
 וסמוכת , ע75' סרחון סיס זו ננעילס תגס ע"מ. לנעלס. ס6סורס 3על0 נ6 כך וסמלוכם6ת
 על וכססעל סרחון על נסתמעל לסורום סז6מ ססרכ3ס 3*ס ולכןמ5י'

 ורכב. רחים )ו( - סנסל6ס. ססלכ3ס 03 וגמיימנס סלמון מכעת "דני על כטבעו ח4לירסק סכיך ל6ס - סלוגי
 3רמיס סנר05 כי ויוצרי כליס 3' 16 6מ7 כלי כלו יסים נכלל סטחיכס כלי על סוגת מסלעיס

 פ5יעס ונעיכם )עגין ל"מ( )ימעי' מממין על ויערמו ען י כלל נכרך סערומ מפועל סכלי)לרס'ש(
 ריינער( )7ער רמים סתמתון סכלי יקר* פרט 731רך י"6(, )3ע7נר 3רימיס וטחנו כעווכתימס(
 לעל56ס עיומזיס סכלים ססני *עמ"י כי )לוי5ער(, סממסון על רוכג ססו6 רכ3 מעליוןוסכלי
 3ל5 ל(ס *'5 כי וו0ס, 6חד *1 בוסס כסחונל עסניסס 1Dh כל על לוקס סו* מנס י נסתוף8חמ
 ועומס 3תגועתו לסיומו סונרום נפעל סממתון ען יומל מועל סעליון סגר*ס מכפי פעמיילסיס לסקר* לתמתון סנמיימי ועט נעליו; נמם 6ת חובל סו6 ע"כ ססני סעוס0 ונס ס6ס7 ועומסן1

 לסימעלס סנטסן ס7נר סעעע'7 כע* פענוח כלל D'b1 SDID נעטחס ססוכנ ספססון כן ל5פעסס
ען



 כרהברים%
 עוכן טסו6 עתט וניכר געקותו מעיד קנוע ססו6 עמעם רסיס סמחמון כוך6 ע"ע י מעליון8ן

 כי סו6 תיוסר ו0"יס עלם ונו'. והאיש תעמד בחוץ )יא( ממטמין: על רכוס מסחן רכסכקר* ניתוי י(עסיכס לפעל סכעסס עעגיגו נמנלל ול5 סתתעלטל כלי ססו6 3תס סעליון 6נללמשנס,
 מיינו 3'ד עלים לרנומ וסאים מיל עי( קי"ג( )נ"ת ארז"ל לק נו, כוסס 6מס 61סר mS~ דיסיר(

 למוסיף 5ריכיס לפל מגס עכשל. אליך. יו5י6 3ו נוסס 6מס ואסר נ"יי סלים מסום וסאים6מס מעעוי במון 01"ק ופירס"י ע"כ. מסכוכו. ליעול e1S סל לנימו יכנס ל6 נ'7 סלים וגסכעלוס
 ווט לנד, טלמניו מס עס 8שונל וטחים ועלס מתכערי טממלת על ל0ורוח 6מר געלם ויו*ומ
 ולסננו ס*סריו עתם וטחים עלת כסריס ואיך נ6תכס, עופקקיס מעעי נמון עלמ כי ע6יקשס
 כס ס7רכו שרך סולכמ 3זס רעל ,כרטס כי כ"ל לכן ניול. נעממיק סעוממק מלפכיו עס עסרק

 מלגה, יונעום וים נר6נ"ע, (t~aD ע%מ ססניעי וגיוס עסות מאכל יעים מסת כתו מפסעית0לכי
 וגהי ונסניעית יענוי סנים טס וכן 3לחעו(, יאכלו מס בימו נויליד 63תור עלי0ס סעילומי06
 סספעיי 06 יענוד כמניעים פסול י וממור פגים ותסיים המנח, 6מל נרניעי עוטעס ונם3יעיתועלם
 נעי סכי ן דקיופין( קת6 מלק נמל לתנ"ס סכמנ )כחס י% לעכילמו 3ם3יעימ ופגים י ססנמוך
 יסעם ול6סריוי לסניו ינוק כנ"ל ליעם סו6 נל3יעי ותוטעם היותל מסא כיון כ6ן וסאיםעלמ
 זו: שלמס זלומ פוס כשן 6ין ולפיז נוי כועס *מס 6סר וסאים לאחריו ו60יסי מעווד נמוןלסנים
 סלוס יהי6 נתעומיוי נעות מעלוס ל0יומ מלוס תן ליקמ טיעיס סעסכין העבוט. את אליךיוצש
 ססונ לסרעון לעסכנו כשרוגיס 6נל 1DplSS1 ניבוי Sb לנוי נ"7 ולסלים לעלוס וכסורע5עו,
 קמ"ק. לרם 3סס ]ר6אם חונקו לעלוע ללוס יכפוסו 3תס י6ל"כ לפיתו, לכגום נ"ר לטלימעומל

 זו סעעם כפו* סעגוע 6מ לו מטינ סס3 ק"7[ ]3"ע לינותינו השטש. כבוא )ינ(ענעת[:
 עעלוAtDJ 0 וסרענעס יום. כסוס זו עספשיסי, 7פרממ לו, מסינגו ססתס 613 עד לילם,כקוס
 סעכוע 6מ לו תסיג סמנ סג6ער כיוס סתמליסס ו6מ 3לילס סכר 5ת מחזיר י כמ3 ס"ס[ולוס
 עליו ומפסו כענועוי מסכנ ל6 עטוס עוצר 3לילס סלילם וכלי פיוס סיום כלי לו De'3 ול6עכר

 3ל"ם עוגל סעס כלי כמזיר יגל* חצכם עילס. נמל. 6ל6 ילפיכן ל6 זס אווקש 60 ו3פ"לנלשתם
 ירומלעי למלוווי סרתנאס 7עס וימכן . עליהום ע"' עילס, נכסוס bib ביירי ל6 דילן b~pיס6
 : מתי( DD'"t1 מעיי סקיעמ פסיע מרמי סיס ני6מ ינלטון סט5ס[ עליו מנוף ל5 נפפיק לקין]פונט
 מלין ל6 הנ[ הס ]ק7וסיס כיפול פעונסי נלסון מסכר עכגס *חל ונעקום ושכרו. תתן)סו(
 וכמכיל נירעי'[ לו ימן 1S~D bS כעו מסי ר6ל'ע וכפי' 67גיר6י 6גר6 כמרגועו , מכירפעלת
 למעילת, סככ כין סעמרסיס מע73יליס לננס נ"ל, כין סלמון מגויי ו30מ י ז'[ ]6יו3 מעלויקום
k~SIDD5מסמן 3על יקסים סל6 0מייעיס, כחרך גפ"ע, ועל6כס על*כס כל על ומגעול ססכר 0ו 
oh9 וסכר קלרי לזען יעסרנס עמר 16 אוון, נעסכמ סעל6כריWb' סעפך ענוה מגעול על 
 סרועס כנעול סזעןי ממלרם פד סוכומ תל6כומ 16 סופן תסך כל 6חמ פל6כס סיעסס ניןופני,
 וססליף סכרי, וסיט סכרך, גק3ר( נו 6ער לכן שען, עמך על כ"6 כפשת לעל5כססבינו

 לכן , מזען עסך ענור רק כפ"ע ויגיקס יכיקס כל עכור סמסלותין 6ין סולר 3יניקמ וכןהמכרמי,
 ילעגו מכיל סכר חטלועי ח'ונ וטכס ע"ו[. נ' k~7S סגל"6 53ול ]עי" מכלך. 5ח 6מן ופגי נו6תל
 עלימו כנומן על"כטי סכיר ויס מנר(, ומכיר ח7ס טכיר סיוע, כמכיר זעני סכיר ים ירכים, נסניסו6

 עטוס עוכר סמעס עליו ססקעס כיון סיוס, נחגי rb" טליתו יכסעמזיר נק3לכומי לסקנסותן
 ועגי סכיר ועל פעולם, למון טס 6פר על6כס סכיר על סגס י ~vS] חוסית י קי38 ]3"עתלין
 יסכם כי ססככ,  על פעולם ללסון גס תקום ים זמני גסכיר גס ונ5עמ סכר. לסון כ6ן6ער

 למועל סעל~ס 3על 3ר( גתסיי3 נעל*כס מנגער פרוטם סוס כל כי ' סיף ועד עמחלסלמכירומ
 טעל6כס ען פרועי( סוס כל מסלופי מיונ על סגס ת"מ[' ]קרוסין טונל6כס עמיימנסכירומ
 סזען: על ססו6 מכר, לסון 6ער q1DJS 6ל6 עסמלתמ ייגס סססכירומ ועל פעולסי 611DSפל
 לפלס סכממעכי עתוקעי לילס גטכל קר6 סך ע"3[ ק"י ]3"ע לרנומינו . השמש עליו תבאולא

 יסכירומ י תתוקפי יום נאכיל י"ג[ ירט תיקרץ טכיר פעולת מלין ול6 , פכירתו תסכלמס לנקרסכירומו
  מבגח ל6 קר6 סדין מפסל ויעגין 5ית6, סעק3ל[ ]פ' וכירוסלעי לנסוף. 6ל6 עממלעמאינס
 ויענין . עליו[ עורל ססעט יכזרומ סלילם כל נונס יוס 7סכיר סתם זריחמ ]לסון סעם5עלוי

 מסעי( ונסקיעמ סיוס כל גונם לילס 7סכיר ממונס למקיעת סעס6 עלוי מטעע ל5 לי'7מפמר
 סטעס נוTD 6 סתסSD" '6' עד סמעס, כ3ו6 סע3וט 5ת לו מטיב 300 7כמי3 עליהע31ל
 זריסמ נס עעם, 3י6מ לסון לשר סירומלעי דעת ענו6ר ע"כ. סעס6. עטפעי עד לומסיבנו
 קרים ע7עקטו ססעס, זריממ עסעעומו סתם 3י6ת 37לסון דילן 3מלתו67 גס ועילגוסמתס.
 ספעיניי כיוס סעעס סימול 0ו6, פורו 3י6ומ 7ילע6 סתס ע"מ ססעס 31* יה(6י תעטי3רכומ[

לסיעו



מז כד בריםד
 60לן על ססעס יזליסס לועל ים ססעסי וזלת 6על bS7 601 רם"[ ]ע'ם מסעם צימסיציינו

 עעת עסעל0 וסו6 *וסו 3י*ת סייגו מסעם ונ6 ובסון סמע0י גנז 6מל 6חמ סעסעםעעומו
 פושע ]עיי'ססחל

"'16 
 SD'1 ססעם (למס ג5ס ונעגם גרכומ, יסוסע ונפכי b"p, נ"יי מיי

 נעסעעהתו ים ת"ע חעס, סקיעס סעמ נירת עסעעומ סונקוונומ פכרונ qh מגס --בעעמטיסן
 וסלמס סיסועס 6ור לך 63 מילסוסו ס'[ ]יחע" קולך נ6 כי קולי קועי וכן 0סעס (לימםנס

 פעסי זלימס על יהמר בוסל סקס ני5מ לסת חלינו גנמינמ ונ*עמ פוכקגןי זען עט6 *ליתתינ"ע
 כסלם , וספוכו 7נר סעסעמיס מלסיס לסכל דועס סו6 ולפי"ז יוליכו. כ6ס וסממם סננול 5לוטילתי
 יורם ילרל'ק q1D סלם וכן סלילסי 6מ ויטר וכן סו* טופל למון בעיני 6ור ולילם יללס"י5ול,
 ונזיז . סמעס וזליסס שתונס פקיעמ עגינו מעם גי6מ ככס  וקיכומי מפכת ועל ומשנוגס, סזסלעל
 מעומ כמעם עוגר מכיל תכל סכוכם כל קי"6[ ]3"ע חלעוי5 ייפעל ע0 ססעל על תמיל5תי
 ועמוס עגיי סכר מעסוק נל ועמוס מנזולי גל ועמוס לעך, 6ת תעסוק SD3 עמוס ועמס,%לו
 b~p דילן 7לתלעוrDb *7 ע"כ. סעווס. עליו סנ6 ל6 ועסוס סכרו, סמן ניועו וג'מוס מלין,נל
 יום, עסכיר ק7וסיס[ ]7כפ?סמ מלין ונל תגזול וגל מעמוק דגל ולתוי עפמעי לילם עסכיריינן
 I1bik ורכויי יוס, סכי? גס נכלל דילן נקרם 7גיעס נינו, עיסיינ לידס נסכיר נסמצע

 , סתם חם67 רנ 57ער כונס סעכוון וסוס , סללו מסעות 3כל נסניי(ס לעגוללישסעיל
 כרם"י: יל6 עמכירוס 'bu פרק סרענ"ס ננעת עסנס מכסף סכמנ כעו 3עלע6, מכירופמס
 בקגס7לין )לס"י יועתו 1bDDJ "ים %תל כני נניס נעון 61"ת נכיסי געיות בנים. על אנות)טמ(
 כע"ס סו6 ספסט ע"ל סעקל5 כוונם 6717י עפסועו; קי6 ל%0י6 7עתס bD'1 דלול ס7נלכ9ז(,
 גס לסרוג סעלכיס סתגסג נעלכוסי 0עורד מטSD 6 תפיי כניס על 5נומ יועמו ל5 ח9לסלעתם
 יקועו כל הנוחס נעון עטנח לגניו סכיכו כעכין לונלכומ, לסוכ6יס יקוטו bSD כ7י גניסס5מ
 לוכלכנו *קרס מתורס 6עגס ' עליך( וימי כעו סונ*יס עריס )פל עריס מגל סכי ומלקו קלןוילסו
 וייני י79( )ע"כ 153נרו יסו67 עלך 6ע5י' קיים וזס עעו, על ס' נמעלת וסי כסיע זסלסיוג
 י סעימ ל* סונכי' גני ו5ת ~y3b מעלך 6מ סעכוס  ענשיו 6ת ויך נידו סעונלכס מזקרן%סר
 . 36וס על יונתו ל6 ונכיס נגיס SD 36ות יועמו ל6 לשער סי 5וס 5סל פסס מזרם גנךככמונ
.YDוז"ל מי"ג( מ"3 דין חקול ע%6ל ע6עלומ עמרם )3קפרו פלגו צ"ע סר3 ע"ז שציר וכצר 
 וסי5 י 3תלי5ס( 0ת7נריס 760 כעו גיזום פירך עדנרמ )שיגיש סגחעומ ען )למורס( לסחלילם
 15 ססס טתיף  גירך  כלסין ליפות סערנריס  סרגילין 1%4  ססס5לומ  ומן  סססומים עןלסוקר
 סכחכו )עד טעונים לכונס עולס פן וכל י נסורס פכים מנעים  b~b שסט, %מס cibnaנורך
 1Dh פתוק עלינו 6כן יסייו(ן ו75קו *עם סססוט סתרך גס ע9)נ פכיס, בע' ליבום יתעלםינאי
 עייי יו65 עקרה 6ין כולס ממורס מנכל נלורס ר6י' ועסס מכעיסי כעירם מל* סנרועפרם
 ו6מ *3יו מורני 5מ ססלג 53ע5י' נ"מ[ ]נ' 73ק ומא יי7( )7י ינעוס 3עחכס כ7ר53פמוטו,
 סו6 פסועו ]מנס כדינרן blb י נכיס על 36ות יועמו bS עטם נמורם ככמונ סמים bSנכיחת
 ht'-D b9p1 בס נחס מס עקייס קר6 7ס6 נרורס ל*י' ז6מ 6ין ונטעת כניתר. עכ"ד6עס[
 %7י60 לן ייער וווי ' ק5ת[ לסין סכוי Du1S'J נעלניס סם תסיס וכן ימוסוי נחטטו 6יסכי

 כניס צעון 3וי6י 7קר5 וקיפון פעיך, bp יעותו גסטפו 57'ם נלחש *חיפש 7לע711WPP ,' 6קר6
 7עקסי ע5עו, 0תלעוך ען יותר יס נלורס ר*י' 16נכס מגעל; מלעוי נ7נלי כעפולםקעיייי,
 ל6 כתיג וס5 *ניססי עון על לסליגס סמול גגי מעקר 717 על 7געל6 חתונ6 ע"טן]נינעומ
 ל7חומ סקוס ים 3זס ו6ף כעמונעו; סו6 מפסוק מפסע ונכהן כריס סגס כניס, על שנוחיועמו
 *ע"נ יועמו, נמשלו bD'Db D'b1 חעך 6נל קבריך נמלכות סביוני יקח עריסי 7נ6וולוניל
 ע"נ , D"D] 5לי. סקס גערומ 6לו ל"פ כתונוס סמוס' ]וכר"ם bD'D סך מלעו57 עימי7ל6

 סעמפלפומ סירסומ לנין ספסט 5ת סקותרומ ס7רסות נין 730ל סיס ירסס 7נליי(סעפסטום
 ספעט סדרך נכ"ע לכן 5ויקיס, טניסס לסיום ס*פסי נכס סס סונמטלפיס יס7נריס כיממפסע,
 וסירסס פמוטו, עיי יו5* עקרה "ין 6ערי' שליו עמגג7 ל6 סנרם עעל ועחלף נוחים 6bSbיט

 6קסל עגלם סרג ודל ענ"' כוונם וס7רמס *מם כותם עקרך סל פסועו יסי' 6ז כיסיירם,
 יועתו סל5 כלנר ללעך 5י סי5 ינוגס וגו' של עם  קגסזלין נגעי כס6עלו , למסיע[ סמני]נסרם
 עגיעס יס" שסכל לועל סו6 ס7וחק לפי יועמוי נחטפו *יס נשער כנר סרי י נכיס נעון*גומ
 זולתי *סר פחס לו יס" סל6 כווגמס 6ין *נל ועסס, גלשו עליו לעכור נס %ווי 5SD)K~1חמ
 פסטי' עקמו סעקל6, 6מ ס7רמו שסרי גסלעוי עקועומ ככעס ע55גו ולוס . עי"ם ,  עיוס עלזס

 ול6 5'י מ' ערכין %, ק~נ חולין 3', ק8ג עירונין ע"3, פ' ק7ומין ע' כתיג. געשידקל"
 ול5 נקיש7ות ל5 5טא יחקטלון bS טתיגס ממיסן סלכינ וינגע לב. געוס "יס דק טסבהעקם

נסורי



 מה כרדברים67
 bpll נbe 72 . אלמנה בנד )יז( : הנסן נתוני ול6 נקסמות ל6 ימקעלון bS וכגין ננין,3ח31י
 פרנס לתתכן ים וכיתה כסף סל כוקום כגון כליס סקל 5נל וכדחוס, שעימ" וכן ללניסססססו6
 י הינכול נכלל ונילי 7כל עע)נע ממוסקים כל ועקמועת ר46([ 003 ]0"2 3גss)~ 7 זסספין

~DS1 1 תכל 737 סוס 16 כליי 16 3נדי' מקיל ]ת5ו0 סמיכוך 03'סללDb 1 7קל6 וכגי י לסbS 
 נרוסס גס 16 ודש, מנור מלנס למי סי6 7וק5 יקר* הלינם 06 מלוקות D1D1 ויםיוקם,
 ]עחוי0ווס נכלל. נמולח w)bn "Db1 ול6 תהוסס bS סווגך ול6 עוזר לס סדין כל זס קיפולגנלל
 ל[ קלש עמולין ]רם"י עתכו ממיזרמו מטע % תפאר. לא )כ( : וטו"זן ום"ך גסע'ע 5"זס"

 כעל 3ך ויש ולמון עקילס יתנועעו מסרם מנוהמי וכל 11DS מריון כל מטול ל6 מסופיכסא
 1bDt נעלס סגין ע"כ. ] פ6ס נו Ybbn סל6 עד תעבו  פירוסיו כל מטול ל6 ופירוסו זכנןן6מ

 וסמילס נגין סעסונסיס פעלים כתם t1~DTS ג'[ כ'( ]נמרותט סכמי לעס 7ותס סמירומנסילמ
 רוס עליו ועוטרים מסניניו כענפים עם סלילן רקם כי ויל5ס ומסוכו,יגר

~bD 
 ועטרת סלילן

 וטונת עונמרים סיומר ופס ס16לן מנטם ע"י כמרו ל5 סוית סנר6ם ולעכפיס ]קרינע[מפ6רמו
 מתמהרי bwb bS 1bDn hS ונקמרי מפ"ר. ל6 ס6זסרמ נ5ס וע"ז ממעם, וכמוס סיטנסכמ3סלו
 bS כלוער מפק, ל* 1bcn ל6 מרגם ו6וגקלס 1bDS, תריס להמד מסייע ל6 לעכן נזקםוסירם
 צ כווגס על ג"כ יצע כי ויר5ס ומפליי עקרנך מרע ונערס מרנס כי עפירומיוי ס(ית כלמנעל
 עיי"ן. גתקוס סקו"ף ניפול כממלף סנטעומ וגרפס , מנקרינון 3מי3"ע ולפנינו מ3עריגוןי ל6מרגס

 כינו נ:ייןי וס6ל"ף ננאמי ספ59 סע~6ומי תסווי 6וסיומ נמילוף ניעור לסון ממ"רלמרגועס
 כערס ממסתר, נתקוס י"ר[ ל'5 מעיל נס חחעער ל6 מזורי נעקום ק"מ[ ]מסלים עעיס3זר

 : 6נרייעעח ]ניכט ח3ער ל6 כתו תפדר ל6 כן , סססרוונ"ן
 עבין עס סל*וין, נמיי3י סו6 ססמלקות רנומיכו קנלמ עיד לע3"ן כ' ריב. יהיה כי )א(כה

 16 סרסו מזורע וכן לוקש, 33ימו ג3לס ס6וכל ס6גסיס' סגי 3ין 6סר 3סרי3לו
 ומשיקו טיס פס ועור סל6ויןי סבר וכל נלקו, סיסורומ תסנסיס 6ממ על וס63 כלריסיכרעו
 וכגסו *גסים סני 3ין רי3 יסים כקמל כי סכמו3 יבתר י זות)וין 3עייס 7רסוסו למיכך , ס75יק6מ
Sbסלסע 5מ וסרטיעו סטייק 6ת ע7יקו ו6מ9כ ג5טוו, כבסר עריס טניס עפ"י וטמטום סתסמט 
 כעס כבסר לו ועסימס גו 3ק"ס נוכל סל6 . סרסע סכום גן 06 וסיס , סר6טון כעספטסל6

 מעגל עשו טסעי7ו 15 ועת(ל ענד 16 נרוסס נן ססו5 עליו ססעי7ו כנון זס ויסים י ליזמיולעסומ
 - עמוס נממומ 13 סמול כגון וילקר( 5נסיס כין לי3 סיסים וימכן 5לכעיס. ילקס Ibsk 5מ7על

 וכיון" כסס הוכל 3סס סעוסין 3ינריס הומו מעסכן 15 נסס מנרו טקלל 15סיוטיי
 ודגל 3סס,

 סטין נרול ס37ר יל6ס ולפעמי עפ"י. ילקס. יריו SDI לכס יגיסכו סריג נעל כי נסווססכמונ
 כהתלם , 3עלת6 רמז רק קרצופו ל6 יס6 ' תסמעי לני זותתן גע7יס ססרסס 7כל ליער רז"ליעם
 ט )עכומ 7עקסיגן עעס ר6י' ועת וגו', וס75יקו יכתינ תנין עס"ס לע"ז רמז 3'()עכומ

 נמקי יל5 רם"י סכ' ענין, נלוממייני ע""
 מייכ ססנ7ון 6ל6 כפק* ל6 דסתס ? רסע יסע תפ"ס לי'

 Ob7 נמלעו57 5)נרי' 7נס7י6 צע"ג יעו"ס. כמיג. 3ג7ון סרסע סכום גן 06 כמיג דכיתלקומ,
 מלתויכן ק6ער ול6 , סכי עסתע ל6 7קר6 יסמעל תמום תגע , כמינ זועתין 3ע7יס סרסע סכומ3ן
 , לרוש רוש לבמויי DW' ליי ונימה כלל*, ססי6 לע"מ* טפסר סלוקיןי זועעין לע7יס רעזרק

 י"ר. )עכומ כמקיטס 7ל5ו 7ומ" מלעויה 3כול6 ע7*ו)לי' ועוד OD tD~D. סליטנ"* נדנריכענונם
 זו פרסם 61"כ , לעמס נימק ום6יגו 7וק6 עעסס 13 סיס סל5וין על עלקומ .למיי3 ת"6(פפמיס
 סל6וין לכל עכין עס 3עקועס רע3ען מתיסמ וב"כ עלקוסי 3סן סים ס3חורס 11bik כלכוללם
 3מו3ל עלקומ 13 טיס נלאו רי3 סרפאן ססע5י6 וחס ס6גסיס. 3ין ליס יי4יס כי 7קר6.גליסג5
 פלטים עעכיניס לק מ37ל ול6 סל6וין לו3 6מ ממורס טסגימס גחול pD11 סו6 ו3עעסכןיגעקלל
 כ6ן *ין 31*עמ 3זס(. סרע3"ן יעמ על ג"כ סססי3 גי( )ווכומ יסוסע נסני לסרי )ות65מיבלסי
 על כגום7 קרנומי וכיום3י 3גס" שוי ססו6 סתגונס סונחלוקמ על סוגם רי3 לסון 6ין כימעי',

 6ף qDI3 3ערוכומ סגעסס סעחלוקומ SD 16 י 7% ת75 ססו63 3כך תם סל וע6ולעומעלסיכומ
 15 ססכ6ס, סי5 עמס ססמולדס גרופיס 371לי וג56ומ נחרסות 3(ס זס 1DaD'D עי סעריניי3ין
 יגיע *סר עגין על כגופ7מ ))מלוקמ נין על רק, מונס ל6 סרית ענין 5נל ע7וןי , ת5ס קמט,סס סוני סעגוכומ כבלס עמלוקמ עין על כי ולמקניטו, מנרו 6מ לבער 3ו ססעכוון עסלוקמ עקעל

 ממן, וסיר ניס ס7ס נסביל סירינו נטן לזולסוי 15 עלעס לעסמלקיס טוב וסכר מועלםעוונו
 , ויעם פוסל 15 עלוס 737 06 עיוניי 3גוס6 סימע5עו 16 , סו6 סלי *ותר וגס blo סלי שווורזס

 כל ניגס וכיעה סענינל 5לט על י כי ל9W1b 6 ומסגי סיטלי b1C וכך nnbc סי6 כך *וערזס
מס עלייתי 'S,D נססים סיסרס 15 עולס ומקון חועלמ עעגו סיף* יבל סעחלוקת כוסססיסיס




