
 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



מה כהדבים
 13ימ tmleS 1~DbD ר6ו* סו6 36ל פעפעו עגונים גלתי כמלוקס עין חס )סערייט(, כעפס

 פיעם על למנץ עשו פסועי וכם'צ 0טורסיס, נסני מעוכו D~b Sb ל0עעי07bS 7 סומלכמהצת
 כשך י85 פל6 כ-ל קלקלתו, משסו יטיס סל6 גזנל ע5ע5ס םיי(יס סטיך bib כסלו, ~bSשיופר
 עם לו 6פר טכיכ נ37כ יערי פל6 מתקון, ען יומל מסקול קלקול לתקן ללס מסוון ססו6י4תקון
 ססכס 6תל ססכע0, סע7ל ען י(נתסכומ כסכיסומ סמוליות מן וכיו65 וג56וס וכקעס כעםחילו
 ופרם t~SID ערך ט סיפ 7נל סליל מנס ז0 גזלת 6נל מנל, Sb 6מל וקוי כנעך 6ת רי3ליגך
 פסס כיצ6 סכום6 על 11SD 16 ופליט ל3 ולסיום סגלו 6ת D5JS לו05 סעריניס ען 6ס7פכל וכמלטתי לנכוס לחון סו6 סעליג0 ענין כ* )עייקטערס6סט(, לגנות למון ל3 ההסיוון פתירינ

 עם נצר לועי ויריט כעו TDD' יגל 6100 0כו60 סיסים סן ספיעלען( )עייקטעל עליוילי3יס
 פיסים ומן ס3*ר, פל נעליו לסיות לו05 .סיס 6' כל סחר, pgu' על עליניס מסיו י יפסקלועי
 עופלנו לעמו עי"כ ותסים חגרו  7עמ ולעס  רישו prn5 ר~7Db 0 מכל חצסם3י עיוני 7נלסכום6
 עמייך א עמיכ וזס מוקל  וט מי0יס יז(ן )7נרח גסעייך ליבת יגרי כגון תגירו, יעפעל
 וליעל ערי13י למון טני0ס על יפול לי(סלכיכ עסמ7ל 7Db כל סעליגח %יי פסני ולפי פועכ,חס
 שלס 0י3ליס עס." 0נס כי3(, על מענה ל6 געפפטיס ו3ע"ם לם'ם )ע' ז0 על ,ס עכי3יספסס
 60עמ 6ל טיע10% סנמור0י לקוין עירסולי 706 על לע3וכ סרונס נפים סעמליס יתפייסנס

 יסים כי קר6 *ער ומפיל עלי3', נקר6 , ור(עקוס שפיך כירך ~לך סריס סוויפ 7עס מיסךו0יםל
 סעםסט % וננסו פסליו 6על לכן סנשרס, ע6יחויין 1Db על לעגור סלש0 על a*Nb  יךליג
 ענל0 לעוגר י(ר6וי וטעונם מגעול על לשלות ססס"ר( נסס ססופטיס 6ל 1ל6 י4עופסט)3מס

 )עלצני לפספס הריסס וקרנסי קע"ע( ותקלח עסמט גסס לעמא כענין , פטי6פע(יגשלהארפוורפו
 ]ו6וכקלגונ'(

 רעליי
 ל3ותיט ע1P~k 165 זועעין עריס 6עגט 7"ני6[; ותרגם כסחר סעומסט

 להומינו ליעם ענונם 0עקר6 סנס יריק. 6ת וברייקו ען וסות גלני, יליסכ6 עישרת רמזלו
 כפיפס כליעל %ההוכו( פם'י עויי( 6ל6 יומנ ול6 עועי ל6 הושופפ. יהפילו ,4( : דחק3ל6
 מס( ורענץ y'D9 כפשפ לני קונוס וספסלם Ylk1' לטע ו6מככין ימרגועס ח"א( כ'יפלס לחיי ~Sb עעל ומסל ט( )ע"נ לקרדמו סעככני( תעל ויפול כעו ומפילו )גענייגט( לניקבס
 זס עלפון רחשעתו. כדי : וילנעיני' מינשע לכוון ויותל , וילעע" כ6ן תלגם ם6ונקלק הכיעסוען

 עעע כ"8 צומו מלקין ם6ין קל עון וים וקטכו ססט6 גויל למי יסםנ ייצכוס עורפל כיעפעע
 צומו עלקין ילעולס מהקופל. לפי 6יט ו0 ונ6עמ %געיסי על 'q'DI ל6 לק יומל, חעצונעע
 עא מעיל וכנב לסעור, קל חע6 3ין סנדל וצין חולמתו, 16 כחו סנקי6ים 6ומ7 כמי3פו0

1f'ahצן .f3S9a לס% ססו6 כ-ס( )ויקרם ג6ולמו כדי כעו כ6ן כדי עלם ס" 6ין כי ונ"ל 
 גורל פקין עשן הצולמו כיי פס לזול וכע"ס , סיכל*כנליך( )נענונ, וסכעות ס6יכומ 3עלן'ספיעוכ
 עעצל טקטנו ל37ל קשו פרנס, רנומיט נו סעססעסין ככרך כ6ן כד עלמ מ" 36לפשיןי
 י6על1 גללרי ילך 6מל נקגמ ז0 יגר פנ6 סעקוננ SD1 , כי 6ת7 רפסו כלע( )חולין כינמס
 כד* סאת עי פערו כעס מקני(, לסור6מ כיי %מ %ל 73לך ויפעלו עלוהי ),צי נק3י4כדי

 כהד קנונו, על סעמנלגל ענול 7נר על מעונם כיול ססס ואכן סענריי, ען ט76ס 6תלסרמיק
 שפל )קליק( ותנונ עגול גס עכעו 7ול כי דול; כיי ען עורכג סם טא כ'3( )יסיצ" 6כן6ל
 נסכ% סעכוון יסיס סל6  לטעמו, לסלת עי' כ6ן' למעמו סי מלס ועזם דור. ערם ג5%ל"0קתש6
 מלפכינו by  5ונהיפיי  וחצייו ריבוען ערז'ע סעקךנל לפי ונצ"מ זלת. ל6 יס' י-.זונו כגדלעסיס  טסרמיע רסעש על לסכומו ס6עמימ מכווני( מסיס 6נל גלועותי מכוונים וככועס עענולגקוס
 סעפלסין 1ש0( 7עכומ )3עסג" סענאל מן כי י עקועומ נס6כ כעו כדי עלם גי6וכ י רע3"ן()ע'

 ~Ob 3עכות, עמלסין 6ין 6נל מכינם, כמי עעון  לממוחצי  וועעים נעייס טעטס3ין ר'לכעתון
 המלקין וצין 6ר3עיס, לוקס עייע7יס 6מי כל זופעיסי ונע65ו עלרומ מיינ ~bg 6ס7 עלסעידו
 כמעמו, כיי ומכסו זועעיס מפע7יס 706  יל על מולס לעלס ולוס , סע7יס ענין כסי0עלקומ
 עונת 7לל3ומינו סו6 6עמ רל ועול יצולמו. כדי על לע"מ 7ועס למשין, סי(כ6ס מסיסול6

 עסכג7ם סורס ס6ערס רסעסו כדי למון 6ין זס ונכל מלקומי ססיונן תימוכין נכל פוססעלקחם
 עעפ0 נעמס כטן קטנם, סרסעמו עעי יומר ס*לקס ג7ולס סרסעמו  5וי  לרז"ל גס וים ים כי ילמס

 סעסס עסוכ עלי' טסיינ כ"6( )נעכומ 6פ7 מלס סורם כגון סרנסי מלקוס חיוני ני4 וים לני5סי
 הניס b~e סנס ר(כ6ווצי עמר ומניס עיוול טעם  ילקי(  וט )ססמיס( נסלג סנטם גיד ותוכללעוין,
 עורס 6ס רסעמו כיי עלסון עוי וייענו וקטנוי לסעו, גורל ערך לסי ילקס 6ח7 כל לפעחוכיי

 %עקף ע5עו עעסט %31מו עלקומ ושיונס ל6ו על סע3ל כגון סעעפ0, עלך לסי די תינוסעלקומ
 כיש לועל ר(םולס סקמיירי לכן לפעמוי עכלי DIWD 0עלקומ עוגם יסים טס 0גס עאח0, חענגס

המעתו



 כהדבמם68
 3ט יפ פלו 3עעפ' 06 וכן רמעתו, עכ7י ססות ולD~pbn 5 עסיינו 6סס לסעתו עלן לפיי5עמו,
 עשי, סכפסד ,לנקק.עס יוםלס bS ל73 זס ילקס 05 0נס לחנירו, סניט ו3ין לעקיס פגעועעס
 לסמינ )ו6ין לוקס. D'b1 ועפלס (ss ילקס bS רסעמו עכיי פחומ יסיס 3זס סעלקות פס~נפוכיק
 6ין DD*3 כי ע8פ. למסלועין, עא מורס ר3סס 3פ" 57עלי' ל'נ( )יי כפרומ י6לו b'apnע'ז

 כסי עלקות? סעמויינ 6ת עלקין כעס עקגסירין לסי"ז לי4רעניס ור6יתי לע3ין(. ע7נמי4סקתילס
 3י16ל לכיך וס37ל י ס'( ס' 3ססשע, )וכ'ע כמו כשי bib יוכס סל5 לסעסו, כ7י ס%ערכסו
 לפע סור6מ סעיקכ סלסון 3עלי לעק5ס טענו6ר לפי ה"ל כמו. כפי לסעמו כ7י נעלומל0נין
 י"ל ו6רפיעי יי0רס לעלום ויעפילו 6וכקלם כע',ץ כ7ס, סלי mnDS וסי4ת5עפס ססמחזקותסו6

 יממזק ל'ע ד( )סא ירמיע יפנס 5מכ 3כל ועזט , 0סוזק סעגיגו עסל כטעס , וסת6עלו -סתמזכן
 bb ועזס גנר. י6ליס כל כעגין 3תזקס זולסס 5רלומ לקחס סעלכיס כסק כימ, סל6וית5ען
1S'DVיו'7( )עסל' רמע %6יות SIP סכ0 י7. ועולס נכס סכ6קף t"'DS למעש כ7י טעס יסיס 
 וי3ו6ר כמוי לסי 7ילמי' סו6 נעקפל יעעלמ סס ונסנס לסס ועיי' גוסו. Tmb1 כחוסיו טוזקכפי
 וסכמ3 ל3ותינו. DD7S עוקכס ע3ו*ל סעקר11bS 6 ס6לס ע70רכיס 5ח7 לכל 0גס זס.6חל

 כעו יוסיסו, סל5 כ7י סעכומ עקמר מיענס עי סס סיסיס במספר. : ימ7יו מו6מיסוסקנלס
 יענת bSn כ7י ססס D1bX~3 עעיו סיסיו סטופט DS(1 ס0כ05 סתי4יס לפכיו, וסככוס7קיק
 על 3עספר נמרס ו*ס )רל3"נ(, עוכי4 6ת7 סיסיס 7קיק ככס עליו, ססוננל 0מק 5וסויאלקס
 סקטסי כעומ 6קס סיכס ל6 כי י קחוס סעקר6 זועע*( )5ג%סל, bSnb יעיך עעפר כעוסקכוסי
 לעי עה%י' לסיות %יכ" ס0כ5ם קכוס כי , %סל( )געסטיעעטע סעוגנל קכוס למרמו%יכיס

 מתל ססגנל0 עגין ו5ין 3גומו. לטלום ועמעטיס כת 5D3S ער3ים סעוכס, כס ס*וע7יסע0
 מקסלו. ססנחימ סם3ת עעתרת 3ע7 53עור כע"מ עספר, 3לסון נ"כ עו3ן סו6 כי עקר3,5לסון
 nsns יעקר" ס6ר3ע"י 5ס סקוכס "ו tnbS", ספעוך געטמי *רגע". גונקסר . 7לרז"לו7פ

 531עמ ג7ולסי שלומ יר5ס ר*סוכס ו3ססקסט מ6סליו. עקר6 לסמלמ ו*ותני' ס'פי ססו*נווסמר
 גס חוזל 51מז, מ"3( ט' )כ684173 כן לועל, 6גו עוככמיס עקל5וס 37כעס כ"כ מיווס זס5ין

"psכע3ו*ל סלפכיו לסאפ גס חחל ועקלומי ל"3( )מ' פס וכן ל"0(, )חי"מ סס כע3ו5ר סלסניוי 
 ס6סריו, מקוק לממלמ גס סוזל D"D7 סעגסס ססכט וםלי ז'( הג )יסוסע וכן ל'ז(, )כףסס
 עויס. 7"ס פס ו3סוכך כז'( )סולין כו5131ר סל*סריו, לעקכ5 מחל 7ק"פ ' וסעויס נ'( )ססיקוסס
 סי' פילנסו ופס 1D'Sh, 3ן סי' תונגע כי סלפגיוו למקוק גס עמו3ר ומענע, "3( Ys )גויסלסוכן
 י על3ותיכו סעקו3ל DS7' 50 עו7, ונ"ל ל'ו(. 6' ל07"5 סגר"* וגסי' רסניס )ע"ס תענעגיכ
 06 , גוסו %ולמ ועזנו ומניו כסו למי טעוכס נייס ס7"ן סיסעל ע7 עלקומ י4עמוייג יוכססל6
 עש0 פלו 3מי84ע )עלענאס סנלו טיעוכ כפי יוכס bS ויס יוכס, ל"ט סעוננל סעוגס לסנוליוכל
 עחגאיס וסגעגיס סנקסריס 37ריס 3לו3 כי קר5י 9Wb7 3עטמל גלסון ונ5ווומ סו5 זס י3רס'(
 לפון 3עלעו וסוי י סנקפליס מלטי 5יכוס SDI 3כללוי סעקפל כעומ על עכיגיס, סני עלנסס
 כווופ סמילת נזס סעכוון ס5ין יכוסוכי לע7י וכל י סקפול לע7י ול"5( י"7 )63י31 סנ6עלספירס
 "'6( )עלולע וזני4 3זנ סכ*על כזמילס לסון וכנ סל6וי נ7לך י(ס 06 5ע7יו 5יטס ל'6לע7יו
 5יכום וקפירמ סיעיס כונומ קפיכר4 נסס ססעכוון יעיס, סנעמ לס ותפיס יעיס, פ3עמ לווקסל
 סס, כע3ו5כ טץ כ"ג )5עול סעוער 3קפירמ קמירס לסון ג"כ וזסו ונזיני4, נקייס י4ס 05סיעיס,
 , לסכומו ילוס ס7יין נעספל וס:סו וטעס ' הם6יכוס סכעות נו סעכוון 7ילן 7קר5 עקפר נלסוןככס

 יכנו. ארנעים )ג( : ע56סנענוגנ( ערווונגער )וניט סעוכס 6יכומ DS' סכ6ומ כעות3סיעור
 bn)nDb bWS~3 ,*10 נ6ער 05 סגס 6מת, ססר 6רנעיס hib עלקין 5ין כ"נ( )עכומלרנומיט

 געורס 7רסס ססי6 נ6ער 06 5ענס לןי ('bD 7קר6 ליסכ" ל5לנעיסי סקוכס 3עקפר 57עכ"60
 סלכסhnSw 607 6 פסיט6 וז"ל לעכומ, סס נס7וסיו סריט3"6 וכע"ס  קני74רין( רפיעז כ"ע)ע'
 לכן לס געל bS י6710 ור' געקר6 רעז לו סיס bib סן 6סמ סקל 5רנעי' 7עלקות ל"געירי
 6מת סתמרו סס חכעי' כ' סרעג"ס : וז"ל סקלאס( )סי' בחיגוך וכ"כ ע8כ. (bD~D, קר5גקע

 סעקר5 לסון 3י6ול לריך 0כס . D"D טגער6י למי מיע' וסו6 תוסיףי 7ל1bb 6 לנ7רמ*רגעיי
 Db 6יס יכר4 5סר כעו יכגו 3וולת סעונן ס5ין וכ"ל סעקונל. עס סיסכיס 53ופן פסוטולפי

 5וכל S1b' ועזס ס7)מסי ונן לו ונגכס לו"ל 373רי סעורגל וגרעון ססרון לסון סו6 כ"5רעסו,
 געלמ S'DS ועע'ס ל6זעולי. 6יכול סס וכתינ"ע עעט, עסס לסקכ 6וכל *ולי ספירסשי גר4,ככס
 ניפ גסס 6ים 6טמ 6מ עלקלו5 ק"י( )קג70לין רז"ל געגעו ול* ככיון. עלמון ג"כ מסו66ך
 עפפל סו* כ6ן 5ר3עיס וסס . ס%ס ען ונסקרס סגססמ0 סללע וון ס6סס סננר5ס ע"ס .נכתיי
 סי' יעיס לסלסמ נטגיס סיו 5'( )37ריס סגי4 63רנעיס וי0י כעו פיעלליגקטען(  )זעןק7ררי

ליוס



ס% כהדברם
 הנס עטלס וסלט צן סליסברי טניס מחלם טמא חע( )ונביס טניס מלם עקל הן סםליטי'ליום
 גמגם bbb סעכייס שי נעסכו טנ0 עמרת פלס פי' 6ין 33'ע  חלטנה ייי( )3ל6טאשעלבו
 חומצי ושקכ ינגע 60רגעיס ט0י6 י(6חכוכס סס0% יל05 יכנו אלנעם כ6ן וכן עטרם,סטלס
 יסנוי 51לסיס מ5ע נמילום מורס *עלס ל6 לעס כעיניך יקסם ו6ל fs. כ68 נלקס יס6סל6
 nebn סגוףי סלם 3ין כס, נעל מזק גנל נין מניל נתין וסי עסמל עלקין סייגו לעולס67'ש
 כעס % סזק סו* 6ם %סו ויתעין פלקות, עעמייגי 706 נכל סנקי6יס לנ7יקמ %ושיכיס
 זו סכ6ס ותעלס י64לנעיס1 וסים ל3 סיימל סעספל 6מ י(מולס ננלס לכן 3י7יכו, י(עקו3לכסי
 50דכס. כע כפי לסכומו לנשד גמוכס סלסלם סמומן ונא עפנו, ויסמל יגלע צנו ס6לנעיססמא
 טסן עפייופ ל לי4ממ יכנו מתכנעים ספונן מטין 7קכ6י עליית מכרפס לפלורסוים

 6לDSn 0 %ס. על לפכותו יוסיף מן לסייס. לקרת לי' סוי bS כן 067 סלעומ,6רנעש
 'yp1 פן לפייל וסאל עסיריוס, יתעלל שספר כ'ע זזייך יל6 לרסיסי tmlo כגויסו6

 נכל וכעפע טנ0, 6רנפיס זס טנסי עסריס לי זס כמו ליסייי סרועז גכגוי זס עללישומו
 כסם כל יעיס, וטפם יום וסמים כחו ס6מ7ומ, לטון סעטיריות סכולן נעסמל ינ6סעקועומ
 סלסל ופנסנ נ'( ס' )לנפלסים שפורס תיס וזל טכיס, וטמע מכס abn מכעיס, לפייס0נ6ס
 מנס ע% טכס, עטלס מסיס ממעל כי וספ%ס, י4עסיריומ מספל עם יחיב נלסון סנקסללופר

 מלסייסי עממל עס כן לS~b 6 טנסי עטות מטע סוסי עמות מעכס וכן מניסו ל* סכס,חצסליס
 ועי6על עיכ. טכיס. עמל עד סריס ו30ע טכיס מפס לעולס רסיס נלסון הכספל ינ6 גוכי
 7י4יצו לניס ססס ל6לנעיס סקוכס סעקפל על 6סמ כס ע לסכומו יוסיף סל6 יז0יל כbs68, נטיי טל6 בסייט סעפיליומ ל על 0כ6ס סוספס על מזסיל ט6יפ עוכח 80 ל 6 "של למוןכ6ן
 לייטנ עוי ויס יוסיף. 3ל על עוגל סו6 ס6ר3פיס ונר(כ6מ 6לנעיס. סעלקומ שוס סיס"ל8פ

 טפחונכ ע65כו עקומומ פנכעס וסוט עלקומ, עמסי י0% יככו עלת ולפרם רטמיכו עש7סעקר6
 bS י 6'( לקוטע יכסס עוי יוסיף ל6 כעו, ססעום למיי עס עקת כעקוס וסו6 0עמיqD' 7ללקק
 נך י63 יוסיף ל6 ס'(, 6' )סס קלס מוקיפו עת %'ז( )יסעיי לך יקערו מוסיפי ל6 י OD) )'0 כמנמסייוסיף
 hs וסי' לעשיי עס כעקול מעמיי ימולם 6לס ט3כל כ"ג(י )עמלי לנקטנו חוסיך ג8",)מס
 מנה : סל%ען( 15 פיסן סיר5יג פ6רפפ6סרען כיכע %61 )על יוסיף ל6 לסכומו 6לנע'!סופשעו לסכומוי כפו צנו %ן וכן 6לו, כפקועות נשע וכאם רה"י כעיט נך, ל63 יומיף ל6 לרסס,הוסיף
 גלקומ ואט ענין. עועעמ עכס ל3ס עכי( bSb' לי כ8נ'6ין עכומ גס ימיל. עלקומ מינאערבה.
 מוסיף יניע וכן יעומ. גו67י רנס עכס DSnS יכיר %ס 7קכי74רין( )רמי18 0לעל'ס ובסוןיסרס. נעיכי ועקל כענין , וססלומ, 3זןן בסון סילסוסו אחז. ונקלה : טס וי(תלעוי סימלי כיןע%גומ
 0תק"לו סננעומ וכעו י 37ר3ומיט כמסורר( קלקול עבין ונקלס לנדל ים לנעמס ויקתכן.נסרגועו
 נ'(, 5' ל )נ"ע לרטסיכו תהמום. לא )ד( מענין: לפי mb1 6101 ססססס ענין ד(היכעיס
 הע ללוסי סמככם קתס ענמון נמסמס qb עיינ לכן פסיעס bL~n ל6 7יסס גסעמ נוסספכוון
 סליפסען( 15 )ניכפ למלגס 6ין ולפיאז , גלני סים 6ל6 לוקי( חיכו נס יס ומסני מלעס 6סי06

 עא כמנתי וכנר ל6סספן(, מערטל6ססען )כיכפ ומלגועו סנונית כפעולם רק ע5עיתכמעולך
Db1)%ע65תי ל6 זס למון עאעי תסקור ל6 מ"ל ענפון ימסעכו יכול מל ולט"י , מסכנ 6* ז 
 לםצ )76ט למוחס וכסקס לנססם מומס עקסינן מ"ע( )סס עוי אפרו כממליי ול6 כתלתולל6
 נססם 6ף נעסונר שוכל סוקס ועם נמלופ, סוכל op~n 6ף נמלום 6ונל נהסס עס ל076(וסור
 , ממעול על לסורומ 6מ עלמ יגוש פעולם ופקנל פועל נכל כי נזס פעעס וכ'ל נתסונך.שוכל
 שליו יפוגר לכן ספעולס מקנלי סס D'WtL11 מפועלי סו6 6לס" סטעיס, 6מ 6ל0" 3ל6כעו
 מפועל נין 01סמוומ סמ6עדומ כ6פמ יס 6מ פלס ונסמיר 6מ,עלמ

 וספע~
 6פ 50עיר יענוי ולמפפיס ט3ותכו, ונטונ 0נימ כנותן יעפיל 6מ סרג יענוק לגועפיס כיבעיר, יעגוי וכב גפו ,

 לועל רשוי סל כי מפעול על יורם 6טר 6מ מלת ממר כ6ן וכן ססורכןי שמל כנועג"טסרנ
bSסמ6סיחם על לסורומ י מפעול סיפן נסמר טגכווג0 רנומיגו שתרו ספיר לכן טורי 6מ סחסוס 

 סנססס סטור ~blk למעול נזס יועם ססוסס 60דס סו6 ט0פועל וממעול משעל מניןוססמוומ
 נכרם מ63 כי כע"ס 3עחוכר לתכול 6מל נעקום גו סענו6ל לפועל יועס ספעול וכן נמלהן,לתכול
 לספלון blk~D רל מייני ובניקוף ושחד מעקיף 6חד ר6מיכס, פ6ס מקיפו ל6 כ( )פכומ ת"ס וכןרעך.
 ספועל סממוומ על יורס וסיפרונו פטמי 6מ תקימו bS לוער רשוי סי' כי IW"D 'SIDDk1 6מפלמ

 סי סלtDb) 1'Db 6 מרע געולס, 6סמ יסינס ל0ס ססימס יחריו. אחים יישבו כיוסמעול:
 ירוסלעי ונמלעוי "". וינעומ פססלי )לש"י ס6ס פן לקסיו פרע ננסלסי סעיום7ץ ישניו,נעולעו.
p'DWי נעולעו ס" סל6 6מ 6סמ bS7" לו יט ס6ס גסעע סי' 167 , לו 6ין אב וגן כמיג ab 

ממעגן



 כהרבצם68
 סיכו%עי לדעת הע %ן( סזס3 וכלגיד תינעצי פס 3מי' )ערסנה לו pprm 3ן יעד פןצן

 עיסת לדגל 0כתו3 פט05 יכיון מס, כפיס כסוסי ס60מיס לסורות 6מח יסט טלפע
 DS'S ע4ו 0ע5~0 ע"ע 6פ0 כסוף סו6 פסיפס qb ולסורח כסיסי נצפי ססס מסלך סנהיספס
 מזליף כסח, נסאי סטלס נטיס עסתעי 7קל6 נקפלי )ועפו% לניש. 5י0 כעככים 3זס פכות6ף

 רסון דע65כו ' ע8ס( כולס, 5מ לינס יכול מעמו עלונים נרסיס יגס עירס 7Db ועתשלפע
 יוסי )עזל6 נסים וכוסנ נמים, סוסינו , 6סס נפופי עלקמי3ס

 3עכין לחל נלנה2יכו וכגיל וי"ו(,
 חצ מלטתו מכס( )תסלים ניתם יסיייס עוסינ וכן יחס, לסגת Ob13 מיס bS פפסינפופי
 )ו*פנ ו3עכ7לס3" כקלם. laUti קסם כ"3( )קנסירין קערו ,ומוס כסגפי זת6 לגל *pb7'Dזמין
 ג9 לנט 67תת6 כגין סכת, גו כי כע7"6 נייסף, ע6מלין פגת, עצלי D~p עפכיעי 05קמת
 סעכסייר6עסעע כלייעל )וועכן 6מס נסוטי סס כסס6תיס ממיסי יפרו כי ועעס כעס*. *עצסם

 )כע'ש תסג ול6 עלסם 6לן כענין י טס כסיימו יתנפל מעל במעוכת פסוק qb יפט ~bSזאת(,
 כסי כפיס סיפקו פסיס כעתיי מסוטו על oa למרסו זים מסכנ(. ל6 זכר ו6ת כשם ים63סכ*
 פעל על עוקג פינו יסייו ועלס הלנס. וכיוע0 %סיס יקו כי 6ס, מ65 כי פקועות גפ6לסכפונ
 7Db כפקוס סיסים  כפיטנו ר9 ינוס פסת עיקר  leD לגפר 9DD, פשותני סר  לייצגםאעעען( )15- 706 געכוס סנסכייס ו5ס7ומ מנול SD פיורס יסלסל פנטי ימד כענץ סוכמתו וקין ,ירט
  משצרחן וטעעו דחיס, על עוסנ  v7w פלס *%לס כי  וידפס(. סים  שפם פצ סצודפפר

onhoסלנ יאי כל י(ס6מ7ות סטעעו מעך 5ת לירכי( לנני ימד כעו )לער*ייכט( 5מ7 כעבין 
 לק 5יט חס גנקלס, עיומ7יס ס0ס סו5 מפסיס ו5ס7ות כמסי לילדת DDb לכוונםחצססטמע
 ועיוס7יס  וט כל6 4לם לא תפטר ופי כפסי, ובניסן נסלת טלס יולסים יגס כי ספני עןגשמים
 ננסלת יס7יו יוסניס ל0יומ ס6נ ען פסיס וירך זס. 6ת זס יורפיס ומס לעלס, גנסל0סס

tonubעי" סלונ על סי6 נכוייס 3מ ילקו סכינם ל6 6ס נתלת גס 6סי כפסי זס כל ו5ץ( 
 סעת6סיח יסייוי onb ועעס , סס( , רם'י סל לסוכומ סכי על מ"פ נינעומ פס 3ס"כפ683
 )מעכן כתרגם ו6ס ג6ססכמ*. יעימ7ין *63 ען כסין  וכתינ'ע 3לי7ער(. )ערכמער5ייכעעגגסלס
 )3%יס ענפכן יתכעס נגינת הוגעת עוס. סי"6ס סמקתן סעעת כגל וושסנען( IDWWbtbכלשעל
 יסייו ס% כן סכלתי על לק לנלי על עוקנ  יילד פיח  וסויט מאמי 60ל0 ינרי "ח(.לע
 ס"( )4ע התלו יסדו, לפגת ו'( "'נ לך כ6נאע)לך נלפון )עיי' תפיסי על רק יסט על עוקג6יט
 גן עלת לסלגס *ין לו. אק וכן )ח( ,ימיי(: כעו רק ימי כעו סייט יסייו, סעס כלמעט
 וכקנס, וכל כולל 3ן עלת 6נל סינוסי סומר ל* y'a גת לו גיס יס6 )ימן( סוכל 3ן עלכ6ן
 נס כן נעלס ונכלל זכל. נן לך ילי ליער סי( )ירעים סכתונ פרע ולזם נכיסי מלעי 3ע35כעו

 נסור, 3ן כתולל 3ן סיס ולנן כ"ט( )כר6סימ נחול 3ן לנן 6מ 0ייעמס כעו )עכקפל(,סככי
 )כ6כק6עעען( 3ן עלס כ6ן למרגם וסר*וי גגו, 3ן וסות כנוכד%רי נן פסא גלם% על 0כמו3ותער
 וכס סנן', וגת ומנת, סנן כולל וסוס יסרבל, 3גי סדורוס כל פכקר*ו כעו פסליו, סנ6 וכעכל

 וגן blp עי6ונל סינופי ען סעוכ עעור נן לו ים אפי' כ"ג( )יכעות יפעל" ודע כח. עיס'"מנת.
rbע"1 ייי "SD "'ע6ן יגעיי 611ן כונו ל( )נל6 לו 6ן לעכתנ ע5י זסוי תעס ,ODS) כתיג ולסכי 
 וי65ס 7ס )קרוסין כעי ו6עלי' פוסל; נעולם כן לו יס Ob7 עליו, עיין לעדרמס תיופי6ין
 ז0 לחית כקף 6ין לע7כמ 6תי )ניו78( 6'ן 6ל6 יו"ד( )נל6 6ן קר6 6על bS7n כסף' 6יןמנס
 קיוסין; נכסף זוכי( 7ס6נ י 6נ 1c'b ועשן מענו, סיופם 6סר %יון כסף ים 6כל עעכופיו5"ס
 סקול  הקצ גתלועט( ע%כול )דעעכ3ס כסר זרע של6 לי 6ין לס, 6ין תרע סתמי 5על"וסו
 מעכ3ס סו6 6ף ולע שסריו ונניס נמס עם )ס6ס עלית עיין לס 6ין מ8ל גשכ( )7עעכנסעמן
 ססע"ע נס 3מי' ומסמיל י *ן נערך ל"מ 3טס מערוך מיי נזם לנותיכו 7לממ ענין סס.עסום'
 לקול ספיר ססיכ סתוי"ע 37לי SD וגס ע"סי 7ינעות מ'3 גמויע ע"ז וססינ רעץ. ק"נאוסיע
 למעעיס סב* 6", ונעלת כגזל 6ין עלמ סכתני גלולים יותר גוס רמאמ ינרי שעכס פס.טרפז
 נע7כ סינר סיות ועפלקס כעכריז כי6 ס"לסוי על לססיכ סכס*ל 6ת עעעיי סמאל כפתיןנס
 3ו, למסתפק סכין ענוללסעיף

 שליוי 6יס ויגוע כעו למסו3ס, זוקקם ס6יגס קייעת סריס וסי"
 עעחיס 3ונ5ייומ סיו לotitibt~ 6 "לג פעולות סנס כי לך, עסית *סל *לסיך olb עי3, 3א%
 יין עלס עליו יורם 6סל סיומן ועזם , לעס נסס סיין ויתפרקס יחס סי' סמול 73רךותעל

 סעכין כעכעו ססו6 63לזי 6ין וריס י ולד לס 6ין כעו , סעקוייס ססע7ר ל0ור5מ גהןכמוקפת
 16 כשע כי עקועית, 16 וענית כקוים 6יזס 6ל 13 למגיע h"bn עי נעוסלע כעדר ס37לסיסים
 SD'1 לסנדל מעיד גסיליס וגסי' tDb~m לי מעט הוסו הכתפס עיי 13, %תו קונעין 11bDזען
Obעוד שין ע'(י )סס כעוגי 6ין כי כ0', 6ין כי "( )מפומ העלו ספץ ועזם מיינעגיס(, ייוון 

עלנ7ו



ע כהדכאים
W3SWע5ה כלתי ס0עכין האיידי ל( )יצרח olas על סעוסלע ספין ימול וכן י ומקוס אנן 

 יש( )37כח עות עפמע 5י1 %ו כעו  עקוס' ונכל זען 3גל כעיע משעומל י4קייעוו2חפתיהן
 סע6 לגעלם 6ין וכן עות' עסמע כסגגס לסולג ספין , עקום ונכל D3h oWp 1DS' י"רפסא
 כעיכ יתיעל סם" סעסולס,  מסעיר על 6ין עלס ג"כ יורם לסעעח olnh ללס; וכיועסעומ
 נלעס %וי בלסי ססו6 16 נכהי 16 עיומ7 נעקום YDb 16 לכן קנס %וי וסי' עיתודבזען
 עוסלע סגלתי סר4עיר מעין ועזם עיוסד בזען 16 זען 3כל 6תל נעקוס אוי סו6 36לעיוד,
 סלמס סוסת סי' ל6 גס לפסן ס" ל6 מעם סג6ומו 50רן, נכל שין ולמס rw) )גכ6סיח,6על

 לס מס" 6עפאי עמיי לס ספין כ"3( )ויקלש לס 6ין תרע למס, סיס נע5ריס כי נושעעתמפע
 כי ועמי לכן קויס לו פטים ס6ססל 6עס" עימס 3סעמ לו ספין לו 6ין ו3ן יעות כיקוים,
 סנפיר, סויע7ל על למעעיס 6ין פס סיורם ספלוף ועזם ו7ועיסס' כ'( )6סתל ו6ס 6כ לס8ין

 גפות סע65וסו כסי סכל עמולטומ  ירטות גס לזרום לרנומיכו י% ססלוס, ססעיר עלולמעעיס
 ל6נ, כסף ים 6נל לתכון כסף 6ין כסףי 6ין מכס ויקנס סענל"י 6עס גני תעלו סעכין,על
 לה *ין וגן ועם עליו ס%על יגס ונגי נעוםליי עענס מכסף סולל 6ין עלת 6ין סקוסןפרוס
 6י סמ5לס נעלס כי ודע עוסלט. סע7ל סולע מעיר סיסים סקריך עליו, עיין לו 6יןירמו
 מלכסס 6ן כעו , עקותית לספוט 6ן עלס 6" נעקוס ויכונר י סיופי ומעליס נטן לסעעיססוםיף
 קלוג ועזם 1hS' כעו סעכיט 6כס עלס עענו וננוס ם'(י )6יוכ 6לס מעלל 6ן פי יפי()פא6
 על מעולס 6ין נעלס F'DS1 6ןי ועעלת 6י עעלת עורכגמ סי6 5מס( )עטין ניסבלת לותרס7נל
 ס" יו'י גל* 6ן יתעל 06 גס כי יו"יי 3ל6, לטככמכ 3יו"7 סככמנ 3ין מסרס י'(י' ל*0סעיל
 נ6ערס מ'ל צנרי %קו ונוס , סו6 6ן ס6למ %סו לעחפס וסים6יל כלל יע% טל* ג"כסעופן
 ססעיל על סעולס 6י' עעלמ כגזל מעל ג"כ מען מעלס יגעיי פחן נלעס עפן כעו כסף 6ןלכמנ

 6נל נעהן' עיין נכתב כבלו סכותט 5ין לס, עיין סיערו ועם  לירפסי משע 6ל6 6ן,וסגזרמו
 6יסס 6" לפפם יעלן סל6 עי לכל סוננולר סעקוייס ססעדל עסורימ 6ין עלת סיין כוסירקו
 ולססס לעיין סקריך 7סייכו ניגר ומחמום סס*לס עסורית 6ין עלמ ים" *גל D9r, וזל'ע זרע6קס
 כעו ססלילס על פיורס *י, נעלת מרקס 6לס 75נליס וטעונים עעכסי זלע *יזם 5י'סש3

 גס ויורם ס'(, )ילעיס *סלח thri *י ל"6( )עפלי מכל 6יולרהגים
.. 

 לספם מרעיון סתמועעות על
 עסין עלכותס ונכל ס', כעוך מחין 7יו"7( )3טקיעס וכעכדלס3"י קמיך. סגל 5י כעו' יגל'על

 ימכ סקנעס לעכי יוד 6על ו3ילעדכו עי. כלועל עטן כעו עסין כעוךן 7יענ7 טו6 ע6ןכעוךז
 יסעול עי כלועל 680( )תסליס יירומו ען ולעת חסד 6"כ 6"ל ועסיליס, עכייס רמוסעולעך
 ~hlk ען עלת מא, עם יתעו ל6 כי ען טעו ויקראו סעמלסיס העלו וט ונכרך והעת,ספי

 מילוס6 נ'( 85נ )ינעוס לפכעיגו נקחסק תהיה. לא )ה( רסנכם: D~D סו*, עס טלמרגועו
 ל6 16 לקוין, מייני כנם6ר קרוסין 03 ומומסין כיכט( ז6לל )וי* 5מי' 16% ססי' 7ob bSקל6י
 לסוןי כסל כ6ן ים סמסט למי ונוי, החוצה הטת אוצת כיכט(י: קינן )זי5 סוים נס יס"' ל6טס"
 6לוקי4 לאפס %ל ססו5י4 עלת )ינתות( ולרנוסיגו סס%י4, סלת על ניחור ~hlk זל bS'"ועלם

 עניין ס"מ 6סמ qb 06 ירכס , סח%ס מעת 6ממ וטעם מלסי *לום ענא סול ער"ןסעוע7ת
 . עביה יבא יבמה ינוס: כל6 לסתר מכסם ל6 ג"כ *ליו גת*רסס רק נם6מ נולך עניתופה
 6סמ 6ל נ6 כעו ספליו, YP3 5ל עלת עס עמוגר מזווג מטעים פסור6מו ני6ס לפנן כ"ק3כל
 י לעסו DDb 6ל סנ6 י ומחחי( 6לי' ונ6 עליך, 6נ6 ג6 פנס 6ל", nDb chub1' 6ת סנרימסיך,
 רהטכן לס וים 5לי', נעקוס 1SD' עלמ ססמט ע"ד סנס SD; עלת מוזכר וכקן סענךעומ, גכלוכן

 ומממלל דימוי על 6לקגס וילך עליכוי כקלס סענליס מלסי %ט,  נוזי מל תעל כעוסככם,
 כי סכסיס, ם*ל עכלל  זפ נעכין י65ס זו יכנוס כי זס, נעקוס סמכוי כעס ונימוס ס'. עלסיס
 עפויי3ת זו וינעס סקיוסיןי לס ק7עס גלתי ob למים ולס3על לסכסך עסוייגת זולתם 6מס5ין

 6ת לקרס %יך סינס 6ין עסשמ כי י סק7וסין סק7עס נלסי qb לו ולמגעל ליכס לריסםועלוס
 עפלי גזוגמ %י 6ועלמ ואילו מליו זקוקם לסיום לינס "ומס מקנו "~O'WD ען  וי 6פס כייכעסו
 עלת ויורס , סעשז( ות"נ מא עינוס פ"6 רענשס )עיין לט סועעין 6ין טיי יעי כל עגוכסאפנ
 ועס , לנוסינו כמי סעולנל עלי סלי וכלמון עלי, עוטל סוג סם" י"ס( )מס לך )אם SD1'על", ונ7כ" ז'(י )עמלי עלי סלעים זנחי ג"ו(, )תסלים כיריך מלסיס עלי כעו סי4)ומיינומי עלעל"
 לסממיי3ומס כ6ן וכן איי *כתפי  יטעין כעצן עלי ישעל כיון ח'( )עגלם ניעלס ינליסטכעעו
Sbכזול דגרי סיענ יובס ונזס מפליכע(; רוסעכ7ע קיפל *ויף )לייגע עלי' עלס 5על שניחס 

 ולקחה : ע"ס . יאס( יעם )ויקלל סס עליו וסעירומי י 6סס (mnb סנ*על על" Su" גדפנתערס
 נגען לנכסיי תריך היפ"כ לט5אס הDb1 06 רירי לשל ישפי  טשי  שרייס טון  יליטו . לאהשהלו



 כהדברים70
 קפלו סכי טינופי פ"י לנעלי פקע Dh 6ממ לתיחור י סנרסס 6מל ולכם6ס לחזור לו עומרוכן

 tonb ולקפ לפכמנ %י יסוי טס סי' ורסיי ופמזירס, נגפ טפגרטס פלפ7 לקמה מ'()ינעומ
 לרגותעו *65 וביעתי כללי עכין עספענמ כ6ן 6ין ססעול היפן 6ת פלס יגלף דומק וזס .ע"ס
 כוללים סעעליס ככויי כי , גתורס לקיחס על יולס ולקבס blb הומס ולקם *ער מדלה כןלופל
 איך יבעתה סימם מעת *טת סיוסס פיוס ס6טס ז6מ ויכטה. : 3נו6כס( סלם נס' )כע"ססכל
 כי סינוס, פעולם 3י לסר6ומ 6כס bS לותר רקס Sab יגעי? 6נס ל6 לקפן וכן וינער,*ער
 הנס מינם 6פל הוו"ס ר936עי כ"כ סיינוס, )%ות 03 יקיים ויאנס וכן מפעולי סיפן סו*סיגיי
 עקית סטעפו ba) )*יונ ספרם מנוצתי ונכל כפו וסתילס, נכין סעסעמומ סתינומ עןסו6
 סקלו וכן )6ייגוו*ור%לס, סטריטס משטעו מ'[ ]מסלים סרסי וממרס מסך )עכעוו6וללעלן(סמלם
 עענס סינוס והעגל ספל *ותיג ויגס טעם ככס k~SbS, אופיס וטל3ס 63כניס וכקלחו ססךפתנן
 SD3W* כעלס וינעם יגס סלם מפ5ומ ומגס ; זי6[ ]עגטטוו6גערע ומרגופו kl~bS, לך תוחסנקחמך
 ליעמו סטו* "'6[, ]ע'6 נפס, מלעט ינגס fb :כפו נפם, טס פן סגגזר מרס"פ וצפרלמון,
 וינחת כפו בסי עעלס 3עס וגזלת TDbsD)' )געעיינט6מטליכער *חד PDDS לרניס טפסומףעקום
 ככס 1Db, ניגר פטומסיס רניס דסייגו סרנים, נסמוף דגר 7נקומ מסור6תו נמר, נס כי3ס,
 6פס כו60 כסייס כי רסיסי ל6ימיס נימוש סעטוממיס וימס 5ים לסור8מ סו6 וינסס ינססם
 כנס ו60סיומ, ס6סיס סירס מלס ס*מוס ועם 8נומיו עם סיסס ימוט, עיכי סלם עי"כ לוקתס
 hSb 6עס ס6מס יסות נערך כי רניס נ*ימיס טמוף עלטון י3ס יקרש ס*סס סל ס*מוסנערך
 6ין מלס סטטוס עס ניתוכז 6כל יותרי bS גופים סמי רק 6עס 6נומיו עס ימום וכן 6מד,נוף
 1Db דיחק לכולם פסותף טסו6 ולפי ערוכים, סס ופעפיס ננעועיס סס סעפים כי סיעור,לו

 ג"כ וסו* יבעסי מקרש מלו משמוס 6ל ימומס טננסיגמ לשים סגסו6ס נ6םס כן כפו י ינסיקל*
 כי 6ותס, ויגס צתיך 6פמ Sb 63 ל"מ( )3ר6סימ פוס ישער נעלי מל ג'אמוס טיפוףלסון
 ייפחס 6על לכן נעלסי Db' וסלם שוגן סל ינוגס עוד פלסיומ ונופסק מער סיתם נעלסכספם
 וזע OSDn3, עסיס כעו ס6מיס ט6ר נערך ינסס סס ספעס עוי SD" וימח7פ שונן Ss"סיג*
 3חייס בעלס כמסיס סלס ינס ט0יס r"'D ר"ל וינוגס, לתסס לו ולקמם עלים ינ6 ינעסכ6ן

 נס ל37ריו סנk~tbi 0. לן מיקחנרי ע"י סס0 זס סוג 03 סיחתם , זס סס ופתנט תתטומנעקר
 ל6 וינסכו , בעלס בסיי גס 0יחי' על ספח י3ס טס ולדעתו , למעלט ינוניס יקרשו ס5סס*מי

 פכפי רז'ע ונס בלגי, פותו ולשמר 8מיסס 6ממ מסימת סלמס נערך כשמיס רק 3כ"קע65גוסו
 פפע; ככיס נל6 סגם6רת שטמו נערך סנעל 6חי על רק וינפס ינס סס יודפסו וסמלעודסעסגס
 ינס פלס נגזל ומעפנו לרניס, סעמומף פקוס על נעם סס לפרם 7נריו ניקוד נחזיק 6obפגס
 נעלם עימס 6תל נינאם סנ6 ספתמפות ע"מ עליסס זס סס ססוכח לועל יכולים סייגוועפט,
 ט0י6 מעמנו , זקוקרי 3סס רנותינו גפי ס6סס גקר6ס נניס כל6 נעלס נעום כי י דוקי נכיסנל6

 קיקתס פ% מגס ים%ס' 16 ס6מיס פן 6מד יינתכס ob גלמי *מר לטיס פלסגסי ו5סולסקסולס
 ססחהעופ עס למי גס 3זס. זס ו6מוזיס פסומפיס כס למל5ס 16 לינעם מיונם ופלד*ליסס

 סכן ע6ינריו, כ6ת7 סי6 סרי D'bS טנט6מ 6מר מסלמס צתי וסות סינוס ענין נמוכןקדעוכיגו
 ולתפס , 6סס ס6ל לו נגס ופפסי פ%עומיו *מס סלוקמ0 סר6סון 360 )נעסס תפני סטנעימיי3
 פע5פיו ע5ס טסיי ס6עס ז6ת זולם סגופגי נעולם זכר לו והין נגיס 3ל6 נעלס ספמסזימ
 כיי נטלו, כסלי געכ סטוי *חיוי ע"י פפגס זרע לו למקים SD'1 ס6ל עמסיי ומיי פנטרויונטר
 סס, מא 6טל סכספומ נעולס ייו SD ויזכס מחמיו, נורשו ועוני ונקועו bSnn מזרע הומוסיסיס
 Dtb סיט  ס1כום ועיקל כזכומו, זוכם *יגו סינפס מן נגיס מפוליי סחי b~b Dbn, עזכםוגרש
 סירת טנסן תקריס סמי וסקס סקרקע' כנעל מחלם נתנקו סכפלס ס*סס פ5ד ססו6 לפישפמי
 I"DbSD)~ 3פקר6 3ינליט שפונ6יס רל'6 ונדגלי מק5"מ ע5וס מחינוך נם' ר8"ס נינתי )ע'פטלו

 סעמ Db'1 נקטת פמומף סמי וסטם סמי, ולטח סעמ לכעלס עסותפמ ס6סס 6לסלינריסס
 631פת וינתס. י3ס מס עליסס סוגם זס סטמתפומ וע"ס , מקרקע נעל עס סקריםכססתתסומ
 לספדקיקיס טענינו 3פס כסס י ורוונפומ נונס ענין סו6 וי13נס ינס תלת כי 6לס, לכל 546ליעתי

 נעומיעו על ו6תס ופזם ד3ר. כל רוס על מרקי נלסון לו ויופם זיין(, )50ך וסגנסססמרועעומ
 י~הכ- ערס6גענעןי )7י6 נגיולמס וסממרופעיס נוועלתס סגנוסיס ס6ויניס על' נו ססווכווןמ7רוךי

 )י041ע ונדולתי גנובי על ל"ל י"מ( )מסלים יעעידכי נעותי על וכן נתרגוס, ע"םגעסטעללטען(
 ס6פרו נקים, סיגי נס ס' נעסוק ק"מ( מסליס נילקוע )סוני רנמ6 גחקיקמ6 ורדיתיוויר7ע(,

 רועערם ולעדין מלניס, לסיען כסולט, לסול8ס נס עלת ספירטו ילעס ניגיסס, פסוייס 03סי
 פריס 0' ירמס נקים, קיכי נס ס' 6חי למשעל כולו לכוין יכוליס חייכו ונקז נעסי It~DWפעלם

שת



עא כהדברים
 כעלעל וללנומ למלום סי6 ליים שנסורס 6סס מכלים ומגס קים* nSDW 3לועעומ קיני סל6מ
 וחרוג סלוח סנים נקר*  D7Sn עילס כססי5 זס, תכלים עיכס וני(סחי פעגס, 36גס S1b'פלס
 *ערס רמל סיל7ס 5מר ולזם ונומי כנעילת נעלי עם ססיסס לסתחמנ לבסס גייס חלסשוסים
qDb'עעסאם( חלסמי 6מ 6לסי( עקרם ובסס bSn ילעס )פועער1. גני נ"י( )יסעי' סועעס עכוני 
 לעכיעמ  לוררג0סי סמלכן SD נכפטס עגועס סי6 , נניס מסוכי ונסתרס נעלס טעם ~neaואפסס
 וגלעו7ס עגונם יעי' כל זס עטעס לסמאל bynn גס י ננסו6יס ל6סס סייועם סמכלימססגמס
blsSDS , נעלס ע*חי 6חי 6מ ומייגס י(מולס ס5יומס ואחרי לו, עלסגס6 5יס כל סירחיקגס 
 סחרפס מחם 6ים עס נכבו7ס לסכם וממלועס עיכגמס עמפלמ ממעלס סי6 מגס לגס6ס,סעד

 )עעפיל- ינעם גקר6מ סתרועעומס מס SD1 מכס, עז עלים נמטס עגועס 6סר anSDWאחימות
 5וס 6סר 6מ ו3קייעו ינסי זס סס על נקרא זו סתרועעומ פועל נסיותו סעמ 61חיגעסונענע(,

 פ7לגמס עספלמ עעלס וללועעס לבסיסעליו
~'DD 

 tCWD~)' זי5 סענע )ער וינמס עליו ייעל
 יסיכמס פגלעוי סתגם"ותס ע"מ , נסוקס נמס סגקר6מ נעלס ממס סיוסנמ כסיס לסקלזועם
 נקריו ולזח , עולס סל ניכיונו עוסק סחינו סגחלומ יעי כגד כסוי נקל* וסוט מגויס, סיומםעס
 יגס נעגין עממנומיסס עעקו ועס רנותינו 7נרי געיעיס ועם . )6יונ( מרמי יעי סבחלומיעי

 נעלט bS'DS, ימעני7 סיך tbnns יסוס עיכס ע"נ( 7"ק ))נסמטיס געכ7רסנ"י 63עלםוי3עסי
 ל6 דירסו  כיון ן 0136  יטוס 6פי י0פ3יד0  זוניי 03  למסיי וסוס ימספך סיך לעיליפסוס

 שיסו 7סוס ועס לעיי, ייסי' וימעני7מ לתח5' נמים כדין מוליין ולעע73 געלני 6t'DDbSמקפס
 bib זוג כס לו 57ין 6'( 5"3 לך )לך ונונכ7רס"3י סיטנ. ע"ס עליסי סיסי סלטי( עלססלים
 רועעומ ענין סו6 וינעם ינס סס ל37ריסס גס כי מנין 6מס  עסכלמ נפם SDJ ו6סלעיס.
 ר"ח 5)נר ינוסי מ5ומ וו לרעצו וגתן ע"5( V'D 7' רוס )הרירם ח7מ6 עכ7לסגא וז"לעעלס.
 ומכוסו עליו עעיו טועת ~ottp סרטונו כיון וחיות D'WPS כעקום ניעכר טועם ססו' D7bSעמל
 לו נגס עמס עס עגל, פרוס עיים וסוגייו וסלך עכוזו זיין חנלו מעע ועעלו, סכלו כלוקמחו
 נשומו ויסב סוולנוסיס אומן ולנס 3* לוי וגסן 5חריס עלכוסיס לו ועסי עמגומ לו ונמן3ית
 נקרש סתם שחיו עלי גס k~ib לינריס ע"כ. 571יי לרעסו ונחן 671 כנתחלס, לסלויס וסמסילניח
 סלחים ג17ל מנכור. וסי' תלד. אשר הבכור והיה )ו( סעמ: שמיו כפס ורוונעומ לסתגם6ותינס
 6מ סיינס זס . ס)ומ שמיו ע"ם יקום . יול7מ ס6יכס  ל5ילוגימ סרט סלד. 6סל . *ומסעינם
 סנכור וסי' . bn'b onc וסכי ק"7(, וינטות עטפרי )רס"י שניו נגכקי סעמ עולת יטול*סמו
 לינס' נגמול מעלוסעבין

~Db 
 סעמ. שחיו סס על יקוס יול7מ. ס5יגס ל5ילונימ פרט מל7

 יומנן, שומו קורין יומכן יוסף שומו קורין יוסף ODS~ *ל6 שיגו 6ו לגחלם שוער rnb ילנמלם
 לסלן סיבור סס עס נגחלמס יקריו oc~nb סס על לסלן וגליל קמיו סס על יקוש כ6ןג5על
 הע"ג רג6 6ונר עתוי, 1nDD לאריק פרט סעו. יעמס ול5 גחלם. כ6ן סרבול מש qbנסלם
 ע"כ. לגשריי עססטיי 5סיקתי' גו"ם *מ5י סכי פמוטו עירי יו55 עקרם 5ין כולס סחוכסינכל
 סינעס מל7 *סר סנכור משנן גמי' ו6)נר רנומיגוי 37רי 5מ ר5ס ל6. כמלו ע5עו עמסוייכעס

 ממורס עקנלי רנותיגו עפי )נוכחס DD" עלנו סגס ; וגמלמו נכסיו וירם עוזנו סעמ סס עליקר*
 סיקוס יבעל ל5 סינעס סתל7 סנן SD כי וסי D11'DS עמגג7 ע5עו סונקר* למון גב(ס*עמייס,

 רבוי וסי' 35יוי Db סו6 5נל עסינעס, כגולת זס לנן 5מ *יגו סתת כי סעמ, Dh'1 ססעל
QmSעוסנ הינו טחיו נעלת סככוי סוי"ו לותור נוכל ספסל ע"ז 05 וגס 6ניוי 5חי סס על יקוס 
 סעמ, וסוט סינס סל Db'1 סס על סכן סיקלה 13 סעכוון ויסי' סינס, על לק סנול7 סנןעל
 וסי' 7קר6 לימג* וגס כסלפניוי רק וס 3קר6 עווכל סינס 5ין זס לפירוס כי גדולי רוסקסו6

 עסיין 63 סל6 דכר ~blk 3עתי7 למולי מעועי סנן כי זמי למירוס וכמכיס *עו תלד *סלספרור
 מחמ טטימס כעו יל7ס סל* עקרס סתם6ל נס לסקתמק ים סינ)נס ,ו נהסס ונפלטלעולסי
 על סנ6)נל לשון ל* מגבי, למון וגו', ככור מל7 5ס וסי' לועי. לקל* ס"ל סר6סוןינעלס
 וסי' סרע3"ן. ת"ל לסגינו. וסגגלס סגויע על סגלגל לסון טסו6 מלן, 6סר סנכוכ וסי'סוהרי
 שסרי כעסוי עעעון 16 לבונן סעמ נסס סר5מון סנן סיקר6ו כמעוטו ביננו טל7. 6מרס3כוכ
 טכמוכ S~b , עמלון שומו 1b~p ול6 י עקועו ועמעל *סיו ולעס סעס פס יכרח 1ל* "ערכגועו
 עינסי ס*מיס גדול סיס5 עררם רנומיגו 13 וקעכו כמסוטו, bK1 ומכס י סנטמס ס6עמ ע"יסוס

 ו5סמ ס5ילוגימ כי 5קונכמ", כולי וזפ ותמוי, מסעו מסריח *מס וכן י עסינעמ שינסוסס*ילוגית
 ס7עמ סו6 7בריסס וטעם יומר, נישור 3עקלמ סרנים וכ"כ עכ"ל. נפקס, b9p7 עגומיםסבכים
 סעמ גסם לזכומ סק3"ס ורכס גוףי 5ל עגוף וס*ללגס יועמקו נעי סנפסומ סעקוגלמסקתעמ
 פישתני סנדלר סגער סוי  ושערו סעמ לגוף 7ועס סיומל סגוף ולשיום י (aD" שחן "לגשסונ

מסו*



 פחדבשם ז1
 מסי פלftw 6 %ט יצן t7Db ע36 פניסס פי165 ולשטיו ענפם, ונפר עע4חו ע%שש*
 גנםש 6טו %1* נבול סם* תגיו 'גן סו6"יסי' גס וש6 ועיעס נע)0 גס 06 ר ס6ססqu תלכי תיולד פילי % חי0 1ל6 סעפי 5סי וש6 ע% יג6 יגעם 6נל צ' ohn D'bl מעת6פמ
 סלוע, ים" לו bS כי קוכן ו_ייע לפסיך( זרע חשן Dn~b ויגס nb? 6סמ 6ל נ6 יכעיס)ח'ש
 פמוטים סימם גסס יקניט vbS עחל4ו b5V~D קסיו, כ* גט קינו מילוי וטמנן סגלנול עניןייפ
 מנכול וס" לוער לז'ע עדעת נעם מלענין גס יונס ' טסיו. כפט לססלעמ כלי יס" סו6 6נ)נו'
 סוס 06 6ין כי לנתלים עסעקר 7קר6- מסט" 7גזס עמוס 0יכתס, על חלד ולסר תיכסי עלק6*
 עונן מטע יbS" 60 לותל לפטרי כלתי 7נל טסו6 עא( ס8נ )ינעומ מוינה 0לכ וכמהם ,30נס

 ועפק" גזים 6תי' כיעי e71DS~ SD יעתעס ל"מ( וי )עכמונוו2 ל7נליו ר6" וסגי6לעקרבי
 סוס לו יס5 טל6 לארי ספסט ממעקר 67"6 ס"ת עשפ. ונו'י ג" קלי הנסכי לגעריעפפנה'
 וג6 י 6קעכתbSb 6 חיגו א נעקל6 סכתיע ס7לס 0רענ"ן כמג ולכן נסויע. יעו"ס כלל.סינרי

 לפת יקפ0 לינליו גס 6ענס סקומל; נילן 1ל6 סמלעוי ע7עפ עטם נדלך 7קי6נפילום6
 סקהע0 סש6 ונס 3פלסכיוי לק זס נעקל6 פקינו סירס על Db'1 עלת לסקנ %ליכיס0עקל6
 פס )נפ" וסרענ"ס למעלס. סת"ם מנבי למון לחוי יומר וסי' נכון, על נ6, חיכו סגכורנעלס
 6פכ ופ" סיכור, וס" על עוסנ סלי 6סל עלות מסמי 9Db, עילוים( גסשג ונחגורונינעתן

 מכריסו פס, סמול'ע עליו גמנ סענלי נעקום סעמי7 וג6 . יליסי געקוס מל7 סעמ, 06מלי
 פפמוש וק סעקל6וסי לכל כעו לז0 ועונן מסוע פסע יפ טעכאפ לעי ז0; לסילופלשענים
 לנערי, סנ(שפ עקרמיי סססע ל(ס , עתם פס לשל מס על ויקום סר6סוןי 3ן סו6 פסגטרטנר06
 סלד 6סר ס6י 36ל לפמוטו, קרונ חס סנסלס, פס על סס חבל iO'Pb7 נכור סנכור נסרס6נל
obל6לוכימי פרע כספוסו כסרפדיו bnSD 6תפסעי 30כי 7וסי' נעמס, זלסס סי6 פוס יפסוע 
 פל ס% 6פל ספיג לכן לספותיי קרוס עונן עפעעות א אין ני3תסי ערדעי מלי וקמל יניגס
 6פל עסעעו תאן 060, יליי4 6פל 1nWDW1 עגל, נעקום עמיי ווצ6 סעמ 06 ופ" מנכור,ו0"

 ויככ* 3פלפס, סנזכליס 60חיס טילים 060 על 610 סלד פלפל סעשע כתג תע סינע0ימלי
 סנדו) סינס זס 0תמ 06 סלי 6מל 'כיכעח2 טס סרעז נקוץ כעאפ 0ססיקת6 ען סס 1Sbכעכשס

 משנין טיכס 050 ען למיס ינוס, לענין כי 6לו, 37ליס לענין שימי bb יעהס.ס%סח.
 נקל ob יו"כ י עינתה ]3פ"6 0רעגשס וכהי 63נ, 6ל6 לסוס rbn ם6ינןי כעו 0ס ויולילסיס,
 פיליתן י(%סש נמל ועסו ימס, לעכין 6מ נקלט bw 6סרמ obn לק 0עת 06 ען 6יט60סיס
 פוס לס מקין י4עמ eb על ק6י מלי פשר לותל נגול יומק oa 610 סכלי 7ק6עכינן סעס06
 זון כפרפם עשו פסתיונל סיגעס על יקרי לגותיכו  7עמ (ס עסני וליסרן נסלטס, וכעיאכעז

 עגז"פ פלעיוכו qb גל כי כ'ע, סממע ען עופסס סעקר6 6ין לגותיט ירפת לסי נס631עס
 לנסור ל6 סי' י6יכ ספורם, כוונם נל73 סלא  כעמס 6ין ח)0, לעגץ 610 חיו סס עלסיקוס
 פעירת סניה לנותינו גס נ6עמ 6גל מעמי  1tDb נסלם 5ם יירפ ולאפרי צרור סיוררכלסט
 ו6ס י סי3עס ען DbS*1 זרע לידס וש6 גיטם, סעכוון תכלית ל0היעע סו6 געקר5סעכין
 ס6עול טס עם טס, tbS ושעל פס %ן %על ל*"6 טסי )שיו לסקיי ת"ל גיסיימערו
 ח" הטס כוונתו ועיקל טס סינוט ט"6 סס ס" וספיר ולעי שן 60עור סס qb זיעא
 וסקס  7עלם6 ועקרו 6ומ0, ויגס 3[ קפת ]וימד וגעכ7רפנא ע"פ. 0נסל0. גע3וכ bSלודע
 ותכסיס וכס ינעמו Db סכוכם פעיו ע'[ ספו* ]3ס' ונס שסכפ". גזעם יתסלפ 7ל6 כגיןצע
 פס על יקךס 3ע6על פסניכו עט6ל 0ני4 קט, וטלי לסענ6 פעלי( פס על יקום 1% קסיומל
 באכ כנרקיס פזוכס הצ0 מעתי כפיו טס על עענס נוע לסקיס מעיקר פ0ו6 סינפת כניקםנסיו
 reob, נגלל נגכקיו וקנייסו לקסיו, צרע נתינת ש6 סקעס עיקר כי לעיקלי כפסל 6bSbיע
 לנומיע עיעעו ס3כוכ וס" קר6 יע0ך סלטיי עעס ונס ; תלעס יומל ש6 סעמ פס סקעמוגוס
 שוון פכלימ לקצענו סו6 כעקלם סעכוון סעיקל טסניע העליל ירש סקריקי ו6מ 60ילוכימ6מ
 כפסעם וכן 6ילוכיו2 כם0י6 יסייגו טקעס גס 0יגיי4 כפקין 4ן 1tDbS, צע לפסיס וי61ינותי
 מריע 6ע6י נ[ עשע ]ינערו ומעכו י ינום ע5וו2 סירס. ען DPD קמקי מס" שוע סקעמ 3ל%ו

 קבי קלע ניגס נ'[ ]ק"נ פס עוד סו6, סכי נל ל6ו 601 טס לטסיו נרקיס כ6ן סקריסולן,
 פי4עקר5 לתעתעו נס נכוי שנר עלפ - . 1יס , 610 סכי גר ל16 וי44 סס ל6סץ יסקסטא
 tnnhs סעמ ,סס סקעמ סש6 י לשיו זרע למם וסות גיבוס טעכוון סלעתי טסכלימ לסוייענוג6
 ש6 פס עלם כי סתמי פסיו פס על יקוס נעלעל. רנותינו  DD~S גס סר6סוני( סכווגי4וסו6
 לגלתי י"7[ ]ה'elwb 3 3כס 6מ ל%0יו2 כפצו י(מקועימ כי י פסליו וגניו ~o7b ירע Sbכעי
 ומעכס, צעכס יעעוי כן O"D ]יפעים צע עלת עס גר7ף עם עלם וגן ומ6רימ. פס אש"פיפס

חן



עב פהדבשם
 גסעולס, תתכוון וי4מכלים 0ק03 לסורחם על ועלת , סעס קסיו 3ן טעמו , י4עמ שיו סם 4%ק
 )לחתל טיי4ויים על סט3 ועזם ומונס, qb לי לם3נ כלומר ל"צ( )ירעי' חסמי תצל 6מי עלכעו
 ט"מ. גסיי טס על כ15 וכן ליעכס, על ומכרו ו'( )6יונ וכן עמסנמוי מכלית סיו עסיסו7יס"'(
 מזרע, יסיס לו bS מל7 סכ6סר 6מיוי 6סס שנעו מענו ספכוון מכלים יסים סעמ Db'1 גןטעעו
 נניילן לענבי פלל יפקיי כס 3ר ס6י קעא( )קרפ נעכדלם3"י נ67ית' , ימסנ סעמ קסיו ל3ןלק
 סגין h~nh ססי6 על 6מי י6י עיקשי י0סו6 לגני ורעומי לנ6 לכוונם נעי יטס( עטם)ליל
 עיתם לנני שמכוון ל6 ול63 רעימ6 7י(6 6מ3גיי bS עלו61 נגין 60 7ילס ותי6ונחאמפילו
 ושמעסיך ישאוף שליו וכמעמו לוחו כצין לנ3", 7יכוון 7לנ6י נרעות5 לנו שליו יסיס *ם כמיגו3נ'כ
 ימנת לעשת( )עגמם ונלעשע נסיח. ע"נ קג"ס דף וי65 ונמי עלךי ונעקום ע'ם ל6סננ6ס,ננ"
 11SILIS ל3סלס לילי לריק 3יגיעחו לר4מע35 0760 סעטנע ולפי יגס. נן נער 3ר3bnSD 6104ין4
 *וכן סייוע 0נ'ל( סרענשן ל7עס סרי"6 )כעשם 0זכע י0י0 לו ל6 כי סונן וייע כעשס לוי ל6טיס

 זלגת, יסיע ל6 ססילוי ושנין 6סריוי InDbn סגולי גנן נניס נל6 סעמ כפם ונלנוו!ע5מלומ
q1X"6~ונחשיו סי bS 6לכן פעמי החיו נפט לססלתמ כלי רק יס noD ,סל6 עוינ 6על 6רבש 
 יטס עבות קיום עכין לסיות מגס 6סר, 6ים כמס  לסמלית תסיס לייק ויניעמי עס6וליי6ולי7
 יקום עלס סוהיף , olba יגע Sb עסתי סו6 , 03 י4עכוון סוס שמכלית ולפי סל6וי עסמעסעל

 משעולס, 6ל וכזליזום 0ריככ0 סמעוררום על ימוקם cn~p למון כי סמם. Db'1 סס על יקוסוהעל.
 עעעו יחרמן קסיו ערם 'o?p כ5ו וכן *וישע5כען(, מיך ועלית וקפת 63ל17 י(תסלך קוסכעו
 עלעל עם למכיס וז0 מעת. לנחיו 3ן לסוליי יכיס נו כווגחו ותכלים נינוס ר,ועוררומועיקל
 ינעם כי נערום, מטע יץ6 לסס היסות לפס נוי למס ינעמו 6מ יאוגד ל"ע( )נינעומ סליל636
 (b~b פקקו ערנווס6 וכעס ינוס. עבות למס רק נו עכווגו יסיס bSD לוטוס עסעעומו ע4ייג5
 יחס עכ-פ ~S1b 6367 על" ימליני רננן והמילו "ז(י ח" סמולן מ' 3ר6"ם (D"D 073סמול
 מנכול וסיס 7קל6. לים6 כי , וכמתעי טעונסר פן נעקום דילן וקרה סעונמרי ען עלוס כ6ןס6ין
 ס6ל 6ל חוזליס ר51ס 6יט 6ס כי לעלוס, יק היגו לידס סנדול על סע5יס לעדין 6ג1סעעגו
 ע5ומ מקיום עיצר ססעקר6 לסי ססטט ע"י לוער וקרונ וכס. ויגס סקען ק7ס 05 וכן ,ס6תיס
 סיו 0ר*סוניס יז"ל וכע"מ עעל0י וכבנסי ob 610 רק לכך זוכם 075 כל והין , סעונ'מל יוןירום

 נטם זblpn) 0 סיגם 86 יכנס לכן וקוס, לסס עמכווניס *עס ו6חרוכיס ן עלוס לססעתכווניס
 וסכם - המכסו נגור %י qb , יטרלל נכורי נכי כעו ן נעעלס סממונ על ג"כ ססור*מו ,נכור
 6חי, קימם עפפעיס נסני 630 מס טרף 0י54עלפות, על 0עקופומ נרונ סיורם 6ף t9Dbעלמ

 ע5שגוו1 עשע )וועלכע(, מתרנופו עע7י, כחס *סר 0060 כעו נסמימדומ, סוblk~D 6למולות
 ופתלת וכן ע'(י ל )ו*סתגן לך ייינ 6סר כעו )י*עיט(' 3ע3ול 16 לעען, עלז כטפסגס

 וכימרנס סר3וןי ולמען ייטנ לעען 3ו ססעכוון ג(, ו' )סס ע75 מרנון והסל לך ייטנ 6סרלעסות
 מלז 6מר כ6ן וכן תכלס. לIDDi 6 טעעו עליון ערומך מגלת ל6 6מר וכן עמולן 5סרינשע
 וסים 5% הניחס סנזכרו וינעסי נעלס זס מלסכי נעקר6 מסייס 6תל וטכס - מלז. לעעןתפעו
 6סי המעורל 'olp 60מיס נצול כ"ל סיכולי ירכס י וגו' סעו יעמס ול6 י סעמ דמיו טס עליקוס תלי *מר סיכור וסיס והער וסי ניגוס סעכוון סחכלימ לסו7יע זס נעקרה נ6 וסינע0ןסירס
 לפל'ז כעקרה ומרטם סעת, לדמיו 3ן סי0יס נסול7תס סעכוון ומתכלית 0ינעס, תי!י Dh~לעען
 ש*לטפמל6נפגנ 5ור 6וישע*כען זיך נענשרעי b'r 67עיט Slbt, נעעליך  נלו7ערעלטעקטע)7על
 ~C11tb סטמס מא זו נרודערם( טעלסנ"רנעגעןזייכעק

 ע37רי כפצאל לזולו ל7עמ נס כעקלי
 נאם (qb q~p ע"ע קוגי4, סו5 3י6ס 37תמלמ והעיד סגזכל. סחופן פ' סמלעוי ועינליקמרי
 נשלה כמסי* וק ולע, לאליס כיי ני5ס נתחפת והין לטחיו D7f לסקיס 7נעיק קענע,עבות
1)bDזרע סקעס כדי ר6סונס גני*ס -  עעיכ0 עיי לס עטכממ ל6סוכ0, עני*ס עמענרת ס6יכס 
 תתלת *י 3קתי' 7ק7וםין (p~D יירשן וכ"כ עעם' "ט 7' לסכסילין כתי7וסיו 0לשן כע"מכתעל
 תסו להמוטם כי06 קמלכיכן תקי גי3ע0 קוכם ני6ס  יתמלמ 6"כ ונצת 11"ל ו תוסרי 16 קונסני6ס
 lb)m לעסם קייעיי כסער06 7קגי נכיון גיבס סוף 6טו בי"ס סממלמ גורס י(ל"ל , סג"ני6ס
 וסרי, 0י6 עטיי ני*מ ר5סונס גיבוס 7כול0 י"ל כלל, עמס וליכ* ל6ו גסיסת עלס ק6יאילך
 6מס 6ין סרוג 7על ושע"נ זרע, למקפת רשוי ניחס נעי סו6 זרע לסקיס ינוס עבותיעיקל

 מעכס עמיי. ינ6 ישם כ'( )7' יגונות ופמום' ע"ם. 7עמענרי4. וענין ל6סונס 3ני05עמעגלת
 יקום לנותיט ע165 י(עמ, שמיו נן 6ער bS1 סס 3עלמ סנן *מ לכנוס סיכם ססעקרל,עעס
 פרום עג6פר כחלמו על ספמ סס לנרפס וכעכין כסלמו, ירוטת על לסורומ גשכ טג6 גמשםללעוז
 עול מעיגס וסו* *חיו, כחלת על D~pb לידס מורס לו וזכתס עשש. סס. ספילס"י וכעו7'(,

ששינס



 כהדברים72
 610 מעת, כחלם אסורס לו זכתס לעלעו, לו מזרע לו למת 0ש Db 1'Db 1%כ0 סו6חמנה,
 סמקכם נעקר סגז"ם 7עכמ רג6 67ער ו60 6מיו. נגמלת בתורס עקיעתו טלע Db'1 מסעקיס
 סים 637 יו7ס נספלי, סוווזכר פרע גבס עכת 6עגס 7נ0לסי גזים כס וזיינו לגעלי,עפסעי'
 עתינעת. ס6ילוכימ ום6ין לידס נגדול סע5וס ע5))ו סעקר6 נלסון וענו6ר ססעי', על לעקל6עופן
 6סר o)nb IDWI כ'6 הכמלס נסגיל ליינם כווכחו  מסיס סל6 סו6 3עקר6 ססעכות (SW 3זסוגס
 ססטת7ל ע"ס פי' 6ר" פכי נתמר ועיי רגותיגו. ליעת גס לסמט קרונ ענו6ר סעקר6 סכ0מלל.
YAמאזי אבה, לא )ז( כתנתי: לקעתי סגל6ס את סמקל6י למון שפט רטונינו 7עמ לקרנ 
 כסטוץ סרחון מכונת על יבעל 5נס hS לסון לס"ס, כ' יגעי 5גי( 55 וגין עצן 3ין סנדל הפצתי.לא

 ע6ן ובסון )6וגווילליג(י עלמנרו יומל 1D~S גובס כלמי וסמתירס סמיונ לעועמ סוס3ר4כרעס
 ולזם )סערגייכתג(י 6ין עלסון וסוט קיומו, Sbn 70נל סלילת Sb עכליע יותר כססלשןיצער
 חפת לסיכך ושוסי נ7נל עקלנ ססו6 עטעע סיס כי ע6ן, 16 6נס bS לסון לוער סייך ל6ניגס
 ס6סס 33מיכת 36ל י עקרנ 5עו סע5וס קיום סננחיגת '1Wb כצלו לקחתס, מפיתי ל6 לסוןגו
 לוזיר גוסס כססי6 סיבווס 35ל צומו, לכוף סיין ען וצין נעיניו, יסלם bS כי 3ין, ~TD לו6ין
 כלוער וע', לי(קיס יגעי ע6ן ויכעיס  סרוב  יפנת עליו עועגת סינס, 3עיכי יסרס סל6 3*37פמ
 5נס bS עועי נגמעת גס ניסר%, סם לסקיס סל6 ניעתו ותכריע סע5וסי עלקייס עסרנססו5
 עורו זקני יקכ6וסו למיכך צותיי ליגס לכלן lbis 16 עכליע כלמי מקולס רעתו כלוזירידעי,

 מפנקי לtbe 6 00600 6ל6 0עטסן על לערול גלל מתכוון "יגגי ושל ועע7 כןי עלויוכיחוסו
 ob *עתים העכס חיזו לגיד נוגע וכטלל *מליס, מהעסיס 16 געיכו יסרס סל* obלק0תייי
 יחמלו bS וגו' ינכס bS 6סר לליס יעמס ככס YDb יצערו לכן סינע0י טעגמ ob סינסטעכמ
 : סיסים ונכעס יסים ייחסי bS 6סל onp יצערו רק לגגות, TDn ל6 16 ע6ןי 16 036 ל66סל
 ועש עלס D~DS ים כי וכפירס"י' נעעי7ס, bib 7נריר4ס 6ועליס ספין עלעד ואמר. ועטר)ח(
 DT~, על עועי סתלעו7 וכעכבר ז6ת, 5ל עעיו יו"ד( )עזל6 כעו מגוי 3לי סע0פגס קיוסעל

 נסכי סל6 ס6על סל6םון 37ורו יקיים סזקניס לפכי געעדו גס סינס כ6ן וכן נאנסו,עוע7
 זס עסילוח לסחיט ' 67רויף[ 3עסטעסעט נע60רלעע, "ל יגעתו. 6ת לקצת יחמוץ סל6ר(נ"7
 יוסג נין מעלו כע[ ]ע'ק נתלעוי מעכס נעעי7ס. bp,1 5ליכיי סס6עילס לסורות י(חסלינ6
 נשק' וע"ס ק9ג. DIW3'S נס" סלסנ"6 גוס וספריך וישל. ויעעו7 כמיג ע7ל6 עועי,3ין

 לנומיט הנלו. מע5 נעלו )פ( : סטיכג ונמן מ65 ונכי ומסר. ססעמ ונ6 63מור ועע'םור6'0'
 סר6"ס רגלו. לנין ניכו ט~ץ יגר יס6 פל6 7)נעל, יועל ול5 לגלו מעל ע'3[ נייעותירפו

 עעל 9Wb) bib ל6 מרקיע על D'p~S, עעל 6סר סעיס גין 63ג7ס ס6ונלס עעס נוסעתקחס
 לרקיע עעל וכין ~tD'plk עעל נין סמרפ D'D לSD 3 סס ולי ע"ס. 53ויכ' תלויים סריסלפי

 יכמיר עכסיו לרקיע, יועל 7תעמ לרגלו 1Db עעל ענינו סיס לרגלו עעל כתונ סיס ויילונלע'7י
 ען חי בפניו. וירקה רופט[: ]ע"מ רגלו וכין דינו מולן 7כל יס6 סל6 671י לע"כ 3ל6 לגלועעל
 גלע'י. ול6 33"'ת ע7כתי3 מניו, סטחומ % סלוק מיגיע 6כנעזיכט[ זיינעס ]6י1 צפניו תכנסמסועיי
 ססו6 כסכיך, 6יס יעעוד ל5 יו79[ ]יסוסע נפגיך יים ימיט ל6 ז'[ ]ד3ליס עלל5ומ 3קטכיםומוכס
 5ית עפעעו סיס 57אכ לפניוי כ6ן 6מל סלklb~'1 6 עליז. לפלסו ים דונריס 3פני' ילק וכן לפניך.כתו

 ס0ניחוס ז'( )יסתיע ס' לפגי וי5יקוס כעו סמלון פכי גכט ססו6 מקרקע וסייגו סרוק נו מיגיעטעקוס
 סרוק ומגיע סינווס לקקם 05 כי סינונסי ניליקמ מעיקר וט 6ין ונכעס סהרון, לסני סל5מ0על
 י מזען על לסולוס נ3י"ת נמכיו 6ער לכן נכך, די סרוח קולטמו להלן ססגיע וקוים סגיולנגר
 ע5ורסת סיריקי( מעולת ממסיס 3פכיוי וירקרי קירסו נזפן מכינם גזען וגקועךי בסכנךכניצת
 למיי 7עטו עד כעינן גון -b~k ארוכס סי5 ק"ו( )ינטות וכ57ימSb 6", )ווע7ומ ספלון ספגיכזען
 ע"ס כסס. 5מ וק5מס נפסוס. מננומ 13 סיס עקום במבושיו. והחזיקה )יא( מזיל: וסיר*פיס
 י07 מסיכת ע"י גס ז6מ מססמ7לותר( לעגעס נפסומ קכנומ נו סים 3עקוס nbr סרו6ס כלעל
ob5'6 6ת לספל D'bk1 6ל6 60יס סככת לענוע 5ססר נ6י יחס עיניך. ממוט ל6 6מר. 53ופן 

 מסע" סו6 כן ועלסרגס, גפטס עלס5ני7 נענע ל6 ססכגס נמקוס סעחזקס ס6סס (7363DDמ
 Db והנמס רכותינו 7עמ וים לעג. ונגוס לסרתנ"ס וגכוי4"ע רלג9ג עיי ספפרי, לפירוס7קר6

 מפיסי לו ק5ן קט5ס, לצית ע76י סעולגל נלסון וקלתה עלת מילסו לסמו. דעי עעוןכפיי
 קזוס ק5ן ען ככס קנות, 330 מן סג6על וכעו קיןי ומלסו עסועלמי ק35ס נסיגתסעניגס

 סד3ל חסוך על גס וכרימס ססנעקס לסון כל לסוגם סלמון ערלך כי י סעקעסטעללען( ז5טן)3עסעיעעעען
 לטון יסועס וכן דין, סגור על ויקם קוער rAn? מחתוך, על סילד 6ת גזרו כעו דיןיומפקק
 0כרו3יס לסכי 5ח7 וק35 כריתמי לסון TD ויק5נ עעך, על שתך ס7יןי וממוך סגזלס עלתמוך

עיט



עג כו כהדביים
 וגעריס קטוקיס למון ק5וגיס עזוכותיו סק5ו3וסן כעש וכן וסק35סי סטיעול כלינת על ה()ע64

 סשייסי עסכי Sb 706 73נר לנטות ססעכעס כי מסי 6מ7 ס*לס סעכיכי' סחי עמעעומכינ*פת
1Db'1 כוטים מממלם גיעומיסון וסיו וסמלסול, וסויכומ נעו"ע עקויס סיני ססיb)S ,וס" ולקטן 
 נעין סיגל סכתנול 6חר לכן וסלילם, 3מיו3 מספך קלות פסדי עמונל עדיין ס7נל תכלים16

 ק5ומ סמי נין מסונר עוי עטיומו ס37י כמלק כחו י'ל כוסס, סו6 ס775יס ען k~r)biסטכל,

 ולריח שגס כתיבת ועכיכס ק5ייס' שנס מסיק ממוך לטון ג"כ סעכין ע"ז סתם לכןסעכיןי
 וקשת כן כמיי נעעטס 7ר"ל ז'( )תסלים 3כמי עול ים 06 כמו כסס, 6ת ויעם סר*וי.ומיעול
 6מ וקלס ס6על נקסריי ל"י דעת סי6 זו 7עס ומכס כמס. לעעסס וק35ט סיעור מתןכמס,
 )סוסעס זועעין עיים גני וכמיג עיכיך מחום ל6 סכ6 כתיג י עעס כמס 6ל6 חיגו 6ו י עינוןכסס
 כעו כמיג bS7n מלסיומי נסי ומ" עעון. כ6ן 6ף מעון Is~s יגס עע,ך 91DD ל6 ל,6(יט

 ישנו )טסכלו5מ
 י4"

 טק[' מ' סס וכן ט'( ין )מס געסית כסער וכן עליון עיניך מחום ל6
 נעמיס לעכס , עעם גוסס ע5ס 7פמעעומו עליוי נסס כבעל לסרגם גגוסס נוגע סעכסס נסלםכי

 עיגךי תמום ל6 לק נסס onh ל6 לכן עעון, רק *ינו נסן מן נעין עין ספקונל DST( יזועעיס
 עינך, ממום ל6 לק עליו, כתיב 7ל6 כ6ן וכן עמס, נגומם סעוגס ס6ין כיון עליו עלתגל"

 וכן סוגומ, לנות ולע נלנ כעו ואכן. אבן )יג( נגופת: סגוגע ל* תייריי עעון 7נעוגםמסעע
 גדולה ]רל"ם[: רמנ"ס ס" סומל וזס נעסקלי 0וגומ ובנן 6נן כך נ7עומי סוכיס וקיט 6יסכרקון
 עממו, עכיי גדול סדנל מיסי' 6פמר זם וכקומן סעלןי ע"5 רק סטינו וקטן גדול יםוקטנה.
 סקטןי נכס יעקנ 6מ סג7ולי ננו עסו 6מ כענין פענו, סקסן מכי Sb גערך ק,טן יקרבו5מ"ס
 קטן ויעקב 6מריוי סכולם יעקר 6ל כערך גדול עטו מגקרbib 6 5חת נסעם כי'7%ו סכיססמכס
 מחוס סינר עו65יס סבכו כל סכי, יגר Sb סערכם נזולם qb נעומלע, סו5 פסקטגומר"ל נעומלי וסגילות סקטגוח עכיגס כי י כ6ן ס6על וקטכם גיולס כן ובין לפגיו. סגולי עסו 6לנערך

 ימום עליו ימכן סטטועסי עעיס יומל עמזיק סס37ל כל סג7לות וכן ספסוטסי ונדמושכסיעור
 לו יסי' hSD ריף וימיי  יביו ועכס כונו קעגס, 15 גיולס וקטניי, ג7ולס ופיי געומלט,סג7לות
 בגדולם לקנוס 06 וכעכו, קטן 16 כיול וסטכי ו75ק יסר טסי וונמקולומ ונ7ומ עינ'! סנינני0ו
 לכן עול, עומס מחיכו עי סו6 5יק וצדק. יחלמה' איפה )סו( : ]רס"מ[ נקי:ס לעכור16

 לו לככומ לולס 1S'Db ילעיונו סלעם וייעלת סגו7מין, נפקוס יעמוק סל6 עענו ר3ומיכוילע7וגו
 6ין מע"ע סכתונ *קרו ע"ע מעותר, סגל6ס כלפי סגייעס גג7 3עמוקס ממומת נעם ס7עיסען

 : פן נא3 סלסכעו סמלעו7 גרסם מסג" עם לפי ]סנר69 טלעסעימו
 6ל6 3נכוריס עמוייניס מסירות כל bD'1 ר6םית כל ול6 פר6סימ פרי. כל מראשית )ב(טו

 סקייעס ר6טימ נעלס סכווכס סטין ר"ל עפמרי(, )רט" כלני סעיכיססגעמ
 ר6ס 3מס סנעיכו וסעוב0ל סווסוגם לסוני* סלמון עתרך כן כי נסנמ, סק7יעס כ"5 לכדכעכור
 יעסתוו סעכיס ר6סית מגויס, ל6סימ כקוכי , גסעיס ליאי כל עס ר6ט, כסעיס לך קם כעווריפית
 נע'סי עריסים והעל *יעם, פרי כל ער6סימ וככס כפוסס, רייס ועוד יתטונחיס, פירם"יוכולס
  יויעיס ינו  וענין י(עיגיס, מגעת ססס S~rb1 עק5תס  שלי  נביכוריס מיינ  ססטוביס  מילות כלספין
 טקס T~b לסלן וכתעל T:'b כדן כדינר 1n~lr? על ול6 7וק5 סמסונין 5לו על סכמונסנווכת
 כ6ן qh 6לו עיכיס 1' רק מזכיר ל6 כהלן 3ס3מ סכמו3 מאפר בעקום לסלן עס וגו'וסעורם
 )רוו"ס(י זולתן ול6 6"י 3סן סכסת3מס 5לו עיגיס ז' ומס 7וק5 6ר5ך D~DS סעק'חקיס עןעיריך
 ערקטען יען )5ין סעונמרות עסר6סונות כמולס נסור6ס ער*סימ עלת לחרגם לכוילמי"ז

 מניעיך כסן 6ל6 לך 6ין . ההם כימים יהי איחר )נ( ל5גיעקמריכטען(:*ללערשיל5יגליי:קטען
 וכממל  סוסן, כנור ר9  סנימן  יסיונ  קלגן פילס  טסניייס לפי  פרנומייו( והש"י  סכויכעו

 , 6לס נכוליס נס3*מ ע5עי למטפל ונחוייב 6כי ו6ז רכס גנרל מכסן 06 רק כינו סוסלטעות

 סכתוכ נ6 לכן , סגרכומ לניס "סרי' ולמזיר ססכסן נתלוונס כעו ויטלס סכסן יג6 נל""ס*גל
 עס ונתיימר ל7ו7( )עסכיל סיסים עי יסים מגיעיו מכישן Sb סבכוריס לסגיך סיומיו'3לסו7יע
 ע6י YSb7 פרד"ס ומוסיף י עספרי( )רס"י עונם כפוי סגינך אליו. ואמרת : כוס סרוננ"ןסעע7
 Sb יסלסל 1630 י7עיכן ל5 סמת6 ע7 6טו סדרן, Sb 63תי כי לס"ד סיום סגרתי l'Sbושעלת
 לכומיגו מיורו יתכן ולנעתי י  נחולם סוזכרס סל5 מכסס סג7ס רנותינו '1D'DI לפ" 7. עכ' ןטהרן
 ונשער סו5 6נל סו:פרסיס, יניגוסו כהמר פסוטס סג7ס למון סדינו סג7תיי נעלת סעורן תוכןנזם
 סס ען נגזר סג7מי עלת . ומא סק7ומס, סמלן מימינת זכייתו על ותסלם סגם כמינת וסוסנסגב
 פ4י( )סגת ססעל מעכו יסעסו ונלנומיכו נד, ג6 כי כעו )גליק( לנרכס ס5למס סור6מו 9Dbגד

 9Db לעס עמס מסיי לוו'ס מ" יגויכו לעס לעלום נמנקוק וכן עוליי סתונ,ל 74י, גדס6וער
יקליח



 כהרב-ם78

 יתן 63רן, סעמונס מרי עם ס' גק bb גנאו מא ועפעו כעש'סי u~w גאז גי התשחי
 סמימסיו2 כי ועפם bbro. 63רן %יסכ לכום סם" מזאפ וסיום IWO 6מ למטר olotnמ3ם
 סטך וסור פרג(, יפן 6יך מלייזע )גליקליך אסרי סם" לרונ o~bo טסל מ כעו י )6לם(סחן
 עוכרות זס פל 13, הולי יום ייני והעל סעיעפריס כירך ליימו יום Db קלל 6טל 6יו3פ6פכ
 כ6ן ט0זכיל ללם"י והניחו. )ד( : זו כווכי" פל סגרתי למון nos עכביש כסוי סדינך 3ח-םלנומיכו
 וסגת סגם ומנומס סולכס בסון סעס *מ כחס לך תן לקלסו ~ימס , מכומס yw כו0נסמוולקפן
osb6יפ א bSb דפלמי לרגנן 6נל מסמס, יע5ריך לרא "SD "לרכ מגוסס 3גכורי' עפיך יל 
 אבי. אבר ארם. )ה( : נז0 ינכוריס לעסנס בסי' סגרים יבלי ע' כעפעפו. ומנחמו וסכימולעון
1?sלעקור נקם Db ,בע6 קלפטס לנן וכמים נמפקמ6 גס נתמרי ש'ס סגל b7)1bS 6נ6 ים , 

 פל עפנו וליאק וכמגיס סר6נאפ סמסס וגעלי 36י, סהר וסספול יחמן פועל קוני עלםוליעמס
 יושג 6ינפ ob מועל לסים ימכן ול6 יוק, סקל נבכין תניס לסע ע65נו סלDS 6* סאטמאכם
 סיפעיס נפל סגס ויבין יסכיל ספפעים נמתקי סעפיין 6כן ספםפי נפלי פס סיין%בתרס
 sb', עס לס5מי7ו נפמלמ ו6ונ7 נסמט6 טלפי ע"מ סססיק מסרי ומש, רשי מ4 עסשיכיס
 קל פועל הוני ם6ין ומנין זפ י1.6% העכו *0 פועל לסיום ימכן 6יך 61"2 פפול, 61נימופל ט6וגי עיקל לע"י מיי לכן סמע6, נפסמך קוני קלעי שלעיס 0"ל טממפ נעלי ליעםאלו
 עגל פשל מסורי( )מועסהס b'oo געמ 'Sb9D 6ת סומפס 01י6 כעו סועדת, ."הצלם סועל עעפ ויועגללשעון פיוסי לגגין סק7עוניס ק7עוני מגיתו טככל לעלונפ, סדותס מועל ענכין פנל מפל טו66כל

 פגנין..
 נפמ ול6 ססי6 נפם יפיום עסקלי ניכוגי סועל ד ו6יככו :-י זמי

 וסרישק לא ליפמ י פא( )מסקס ע"מ עיס זקפו כא' (b"D יויפמי סכעריס ו6ם העס61מי
 עליו לסוטיך אי סרדין עא פנל אל סא גס עא( .)גר6סימ : סולת ומרפס  DWS1'נפיג
DSW,"ל5 פיסל ל6 למשי וכמי' זס פנכין י6% סועל י"ג( )מוסע ענלן יקופל כעזן וכן ס 
 סכ6מה פשי(י )יטפי' ית6רייו ונפסוג0 נטרי ית6לסו וכן ג5ראי סערן ססרי סופלוי מסגקר6
 טגכ6יס סטליעיס גמעליס 6סלום תינות כפס ועש סא, סעלונע תנכץ וסמני טינום סכניתנגין
 נקמריסט, טוסו וקנלו קיימו גלע"טי וססכס וטליאק סלתנה גס ללן י זס כדנין גכוניס ו0ע0זרים
bbbנל6םימ ולט ויפלרוע %5 וכע"מ 1סכסוליס סטנייס ננעלי סלמין גסיפום נסת יותל טסות( 
 סננין ויש , על3 נלסון גס ע"נוסו סכגר ט" סיס מעין ש"יי2 עי פיי עיייס ימס ,לש
 ז*מ לפפולתו ספופל מסוקם מכירת על לסהומ סכנתו עיקל לסהס גע4 פיוס ימי לו'טמליטי
 סול6מ עיקל כן כי לסינים, נקם 6וג7 חיל פ" ימס לכן מעע, *ומס ופנקם יולם עפ6עד
 ס0" סמטוקס מיילמ על לרוז קל נינתי פסקל על כננס סו6 טלאם לי וייפס סוס,סננין
 הכרטסו שסכו גס לכן , סזס סנכין פ"ס סכמונ פ" הס'" וסקקמ6 וטסמרי bvnn חשמלינפופל,
 וכעס י עקועות נכפיש פא פולרנו וכגל )לוהס( עזלומס מינוס כעס נעליו וגו כ7טזי,וקייפפסו
 חצפסז עעיכו ותריגס עיגי' יריו מיס מלגי עיני, מרי עיס סללי סתקר6ומ, 7DSbסוקיס
 ולזם פועיים, מס לסעסלטיס 6על ל*ל0 וככועס פיס, ירכיש פיכי פימ  חמוסי פיסמרדית
 סקל נתפרות ונסח כיו65יסי סול*מס נטפת כי למד"סיות 6ע נוס ולעיס עי, 16 3' 6ומיוסיש
 ניקם לנן 06 טפןי סר*נחע מצרימה. צרר : 5לי' סנוכי1 וסמסילומ מנכי ס7ירום פללסולומ
 לכלותיכו עליכו גהו התוים עוי פירם"י ו4ס קנס. ס" bS למפויס לרדם העכס 6נילנמנע
 י עסיס לירידם סר6סונ0 סיגיי סיס לנן 7נ*עמ לוס הורך והין . לפ5ליס יעקנ ירי ז*מסלסלי
 פסעפס סים ל6 עיט לפסס נמו רחל לו כומן וסיס יפקנ, עס נרפ6ומ יסג סיס לob 6כי
 י "טוכס עגסאי נכור יוסף סיס 6ז כי י בכיו ת"ל יומל יוקף 6ת 6וסנ סיס ODb~ 06נין
 סכ" b1D)W' לק סי' *WS ויוסף מחלם, ס6מיס סהר וגוליו נרע" מסלט צ6ט סגם6ת ע"יולק

 ונמיליס פייס, יומל לקניו ג6סנ b1CD נל6ומס הומו לסגוף סגולם טיי זס , 11Db לכלע6וסל
 זס וכעין כיגליי אלציך מסל"ס טסני6 6נלסס נזלע ות65מי המלליס. סילי7ס ונקמנותיספכילס,
 כמליס ג*לס מסלך שנרסס מסיס נסעם סל"ע לנס בפילם bw~1 לעס יקר, כלי נקוףסירם
 ולפי סז6מ, נטלן חלקי יס6 ל6 סלוקי 6)ור וסוחזיס וסומים שכליס 6דס לני ורקם נסוכוקלס
 יוסף סל לתוו עלי'קסג0 ועי" געס"ז מלוס סל יסינס לנקם יעקנ לפי עמס נסיו "מ ויעקנ רנקם Db עסק לקטטעסס

 המגלני
 כפי נ*ג7ס, ע"ז שפרו . ונצעק )ז( : לפ5ליס סירבו ט37ל

 . ל5פק0 סועס 3ין סנדל ים כי ג8ל נוט טפמס . סופסס העעל ויועקו וכר ניתיס ויפיסכ6ער
 ועפלים 0יטועס נקמת ונפרקס סיפזרסון תדלמו וענקם נפרעומ o~tts סקורם עי על יהססועס
 עי פל כוסל %עקס יסופם(, טופס )6ומיוס נקסמו כסגנון עמל רק שומו טעוסס 16סיער,

 ונושיע ל3י זען לפס 6כל סל" ועפלקס ס5ופק כפכי טיסופס, נק5מ ועעליס לעלוסעסלקס
כק



עה מהדברים
 יטוכס, לו ת5עמ לעלו עידיעמ פולי כמהדס עע לק %ח1 4נו עזלו עמ86 כמנס קמץ,יק
 גרדן לפלורס רק %עקיס ~gw סל6 ללעזם, עקום סיס ה5עק ע6סיכ גכולש נמלטת %ןלכן
 נתקי וסועס 5עקס ג'( הע )סעורן תכ7לפרי עי" סיטועה4. נקפת עס זעקם יורם שםסועס, לקה סזעקף4 עם פסחככ .מועמס, Stm ויזעקו ס%ער עעס סניי לכן סיסועסז מוסלם נלי10אצל

 6ומנא )ואריס ת5כיס 6טל סלמן 6מ ראימי ונס סניטר כתם 63נדס, קערו ע"ז להצנו. :הפסלתן
 סלייך. עפיי עס דייך מיכום6 ייע יל6 ת6ן תסך קר6 7סך צולעי ע6י יקסם ל6סהט3סטקפ0

S'b~נסור6מו, מניס פי טסן טס כי 'bs~ סעגעי 5ע5וס ו") 0אסי 16 שנעי %5ם סג' , לפ"ר( )יטעי' ל0ן ופש 5ל )חסשיבמיה י קנ6פ גענו61י י )געםלענקפ *כילם גמיעות 5ת5ום 
 73למ קומו ולס5תס , %6ננעקלעתס( )6ייפעעעס, % נתקוס סיגל hs כי צעקותיי %%ססו6
 סלסנמ 6ין כי 3פ7ר6ננס( )נעענגטי ו0כנעס סםיע3ו7 %כס תקנת כאס 5ע%ס %ו ו'(,)עשנ
 חי4 סל6סוןי עעכין .: ולם%ו עלס לסרם עקוס Yb וסי' מלחן, bS ונל ועזם נ'של, לעסוקע)נ
 סרממ נקלי6ת ז"ל מקפידו vbm י למונע ל0ס ניכלנו מנסר מיל SD נמנמנו כמערס ענויךסקר
 נמה 8מכ 0*יתס לועל יכול סטינו עלקרומו סגל 6מ טסרמיקו עי סקר, לסתי* bSDנכוייס

 סכוונס SD וקסמו עלמ ולסרט )עולל ס6נ7ס נפל hs זו כזניה כיוכס לסלסיק מנס%נוטיכן.
 עומנופיססי נתקועומ ולסוקיס ת5וע5תיס מסיו 06 רכל סמינרי, 16 סעגעי 5ת5וס 06י4מנ"י
 )דול %אצם עסממא גתם סיס S~b וגיסו, Pb )כ) ועיומ7ומ עלהחיס ושא? כסס סיסט63
 סעככיע י54לס מנויל גנמסותס ונימקיס נכנעים ע%ע5עיס סטיו 5ו , וככועס יסוקס *תתנפולס
 זו ססעול היפן הומס DSn1 הומס, לוס5יס טכ*על ערס לקיט סכין 06 כקל3וי 60ים לנ6מ
 לוס5יס לומל )ו וסיס אומס לתלם עקוס 6ין סר6סוני4 לסור6ס כי סטניסי סור6ס bD 3סכרסעדם
 מחל 4. כמס סברן. ייון וססו6 לסניו סכגעס לסורומ סלקו 6מ סם7ס לנעל יסכים טכסעיי מיניי סגלו נטיס מעונד כטיס לי. נתת אשר האדטה פרי ראשית )" סבליו: ני0סינלחס
 6זתס עלת יעמס ס"6( )3ל6 6יע41 מרי ר6סימ Wh" 6לו וממכונן )ריש(. י64יתס ס3ע עמ6מל6 פירותיוי למנידת כמן נססנטמו וסתן ס76עס *מ לסס כמן סו* כי ימי עקמו סיגנל ולפרי'הכיעס
 תוטנ סיס bS לי כתת ויוכפל , ען סלי סססלי)ס לסרי מוטל 6101 )עלדע( ספסרי למוערטס
 מאס גפן ען מלי גס כ-6 ובעולס, כ0עס לני 6יתס מרי תכעיס סיו bS וג6עס פליי עלכ"6
 פלי סגם )ני4"6( ס%תס עילעל *תגס ליז( o'nDD שוסע סני )ע" ותערימי זיסשולית
 כל הולל עפש, nnvb כעו לל6נ7עקמכוכע( סע7ינס סלי ועעעו 1bD, וריככו obVbSמתון
 Sb ]כתו ס6יעס, על לק חוזל ביכו נסמ.לי 6סר ולמליז TD' פלי כין *דעס סל נין פלייעיני
 יעת חסו - תקוס[ על bS עזנס על מוטנ עמס טפסי י 3ר6סונס טס עמס 6סר סעזנסתקום

 לקרקע, סעטוגריס פירומ תתגירו טקכס כגון 3כוריס ע3ש ביכו קרקע % סבין דפילנומיכו,
 גכווכס נחזיק ob וס"ס . קרקע לו סבין DS~ )3כוכש( ת3י6 *יגו סלוקם , סקלקע קוסול6

 )5רוכע 5%0י תמועל סיה6 מלי , *יתם מלי וסי' , סעסלי למותל טס סו6 %עס שלסלמסוגיי
 , ומתלים זימים ולתה מאיי נפן מעולס מטס סתינש עסנעמ סי' גכוליס וסנפי  בררכןרעל
 גדל טטסלי 6ף כי ס*יננסי סלי ל6סימ 6מ סנ6מי נכוליס סעני6 יחתל ות"ע עןי פלילונם
 ר"מ וכימנן 6יתס, סלי למון SD'1 גומל ספיר ס*דעס תן סם 50ילן יסלטי כ'יון 60ילןיעל
 רנכ'יי עי6ער כעיניך יקסם ו6ס י65י ספיתם פלי 3ול6 סלילן פירומ על בירך ענרכיןיכילל

 עעע6 לכוסכם ס7ל thnb י סו* bD~b *ילו שיקר ס6ילן גנחכן 7קור6 קוגל לריי *זלם7עמנימן
 לסו 7לימ ללנגן יקטם ויומל 76תס סלי ונקרי טילן סלי 7גס לפכים עפורט עקל06p3D1 6ריכ6י
 60 טילן, סירוס על 76ונס פלי כשרך י65 ל6 נ6תמ לרננן ילטמפלסש מא bD1b 6קעינך
 כשם כלל סיף 6דס נסעם ולנעל גנרכומי סס ס5)"ט לנעל )ות65סי  דעתם מסך תמורםעקר6
 כולן 6דתס פרי על נרך תמנימן 7סך 7סיפ6 כיון קוסם כ6ן *ין ונ"תמ זו( נקוסלטענתו
 ען סכמונ קרעו מעם י)ייי" a"Db7 לזריי רק 5ריכ6 ול* לנתרי עיומרת 0י6 י65 7ל6 עןפלי
 סל* סס רננשי כייעל , פז פלי 3יר6 3רכמ 3י' מייכס לbt111S 6 לית" DS'~ סקלי ~כי כיוןש'ע
 סו6 0תקר6 דלטון ו6תלי' טענעי D1b'5W עס תקכיס כם6יכו סתקר6 לטון על ססגיס ל6לל"י

 עס המכיס כסייגו סעקן6 )מון ע) תסגיח "יגו bt'p 3י4ך ל"י דס5 כטילן, פילוס ע)גס נעקל* *7תס פיי סע5*כו עתס תפניתן דיים* עעע8 )עיתי רננני עגי )* סכן ,, נלסוןסענלס
 עכריעו סיקלה למון ס" ל6 לפירומיו, מעיקר סו5 סס6ילן  ש"י 7עמ" סיס וטילו סעגע;ע4*ומ
 , סו* 6רע6 חילן פיעיקר די65 7טעע6 ובער זס טעם כננ"י טנק לכן יקרח, ליטג* נמללניזל
 bp7 לסס עירכו 7ל* )לגנן olnh ס75תס. פלי 3ול6 נרכם עטיו טס) סענעי ע164פדע%
 מירום על וכשנלך b1D'S, גמל 6ז)י 3*תס ס%י6וס, עס עוקכס כסטינו ינ,רbg'S 6טנקי

מא



 כןדברים74
 וגמייפנ , 60ילן לסירות גס 6דעס סלי ככמוס כ6ן עדקלי 76עסי פרי כור* כבלכת י5*סלילן
 כמכרך 7י65 ספק וגנרכומ קוכם, 6יט סלילן דננק5ו כרנכן ספק 7גגכוריס 0רע3"ס, 7עתגוס
 1יכ"ס שכו 4ט לסל *עגס סיקרי. למון עטפם סו5 דסכ6 ס6דפס, פלי 3ור6 סלילן פירוסעל
 קומי' כ6ן 6ין סעייכסי סו* יתלעס ססכי' סכוונס לפי 6נל כ%6י, כמוער על 76עס כמרס06
 1bb 6נל 6לסות *עונת עכ% ע5עו לסומא hSD 6לסינו ל0' לוער רשוי סיו אלה". לה' :כלל
 סו6 ועי קורש סו6 לעי כווכחו יו7עיס סייט ול4 *קללו, עמנררת "סוכמו סימם ל6 כן6)ור

 1מו  וייע יסליל, %י4י לענוזמ עיועי עסו* 0כ0ן לסגי נכושו עמס 36ל 6לסותו,סעקנל
 ע5עו על עעיי סו6 כי סיוג, תעוזתו ונלבלר uS5hn סחפק כהחלק 6לסיך ל0' שיערכססו6
 עעכין גי( עשט )ימרו געכזרסנאי "יי )רג"מ( ס6רץ % 63 סכסנילו 6לסיו, סו6 סכסן שלסיכי
 נירומליס סיסעם ונוי. אתה וגו' ועשסחת )יא( : ל6לסיס לך לסיום ע"ס י"6 סריגי עע"סזס[

 סנכוריס סגפם סיונ על וסגל וסלוי 6תס ולרם"י )רלף( וסגר, ומלוי ונימו סו5 ססלעיסנ*כילמ
 יכיפ עעסכ" )רמא לזונותינו לופר יכול ספינו קורם ופינו ענים וסגר רם"יי (D"flסלססי
 גויס מעון 6נ ל5גלסס סכ6על וקורין עכי6 סגר כמג ג'( ס' ע3כוריס )ס"ד וסלע3"סנכורים(
 תפלס סענועס עימס ומשנרסס סמכיכס, כנפי מחם סגככקין כלו מעולס כל 6נ כו5 סלינמחיך
 שעלו 6נ6 ור' ולינול וקולם עני, ס0גר 3ירוסלעי יסוים לי דעמ וסים סירן 6ת גניוסירסו
 לפגומינו לועל סנל סיכול qb7 מעם טס געל"ע וסרג ככולים[ ריס ל"מ ]עיי' יריי כוומי'מלכס
 נפשע, ם0כיס נשם שהססי 7ועי' לי גמת 6סל לועל יכול שיכו גשרן, חלק נטל סל6 כיוןונ"%
 גניו סילמו מחלט ססגועס סיתם ול6נרסס סם"ס נונס מעימתו ייסד לסוגו נונתק ססרענ"סונ"ל
 לטויס oc93b 3גי ט0ס גלים מ"ל 7' לסיג ]3מי7וסיו סרעכ"ן כע"ס 7נריו וטעם סקרן,6מ

 לטסליס גר ודעי נ51ליסי btl'S' רק ס6רץ נמחלקס 0לblb 6 גיגסוי נחוס וגני סלמסלירוסס
"1flh1'כומלין[ ים ]פ k-ShS ליחס סיו ול6 ג' ענגי מחומים ממס טפ4ס לעעוטי סברן תמלק 
 גירתו נחלס נגוס ל16 נסים S)b כיכסוי וירוסס כמלס נכי וש"פ 3ס, PSP נטלו ול5 פוריםסיס
 לענשן )ע"מ כשנרסס, סיו סעולס 36ות מלסט 6ני 6נד הרעי נכוריס נפרסת 7כתינ והע"גכללי
 למכרטס טסימס כיון כלוער וכו' סימם ול"3ר0ס י סרע3"ס למון נגועם ככלל נענעו וכולהע"י(
 *"כ ססכינס, ככסי ממס סכככגעיס לכל 5כ גקל6 ובח"כ סברן, *ת ירמו מנכיו ממלםשירוסס
 - יעמליס 7ועי' סו6, וירוסס נמלם כן ע"ע נברן מלק לגר לו bD'1 והע"ג נביו, נכלל סו"סנר

 6ת יכתיר וכמסין *ינון עגמו נסור* ונססו* ומרס הנרסס ג'( קונ"ו )מרועםנע;ירסנ"י
 bSnSh נחא כמם עננו כעי סכי 7קיועס נקטרה גססין דענ7ו וכונס נמכן, עסו 6סלמגמם
 שנרסס ישמעל המערוססו6

"'03 
 סגל 6ין עזם כלל, 3ילע5 גיולין 6יטסכטין ל6 )ימינע6ל(

 סרענ'ש וכ"מ 37כוליס, p"D ז' )כ3עמניי וקורט וזרי* ססו5 מצרו סדם סלוקם יסרבל עס"לכגרע
OD3עוכנ ונמרע *'( פ"6 )כנ"ע נסו חגגי  תוי לי ייסבך ליי  נתת ושטל לעיוור ויולי , ס'( ט 

 לוקס על סםדס וסוי ניובל, לו מיומול דעוכל ךעתיי שיעכס 7ל6 סלסס, רשמון 3יו3לולוקח
 ע3י6 שלוקח 6ז מיסו לו סיחזיל 7עוכל דעת" קנביס 3ס"ג סגיי 3יו3ל ועכרם ומזל גיו3ללו ומזריי  סדינו א עכר סכגר דסייכו מלטס, סגי 3יו3ל ולוקח בעוכר לק )כי וקירה ופני"לגערי
 וסעודם, סלוקם סל אקסון ניונל מטס עיכל, סעכילות 3לו3 וקלן OD) סלננ3"ס כדעת קולעותיגו
 ול"גלי4ס נלפון סכין נכ"ע )וסלד - מכי יונל חעbS 5 אכסון יונל 7חע5 עצן 0רו3 עלכי

 נצרן, מלק כסלו סל6 על טעם וכו'סימס
~DUD 

 נספגת ועיין (וי כותם חונל 0לע3"ס לסון וצין
 וקולם עכי6 גל ם*על יל"י 7כל6ס ועוד ל35ותיגוי 5ער )נ5י ל5 גל י"ע( ))וכוםועי"עלי' יעמכי' פסתכם , מסלמס יסוים ל'  דעמ  ימס רס"י 115כס סכ"פ(. על מטען עם פ"ט ק"6ר"

 )3יק קורר ור"י פירוס,קנין 6ל* פסס ם6ין פעמיי וקוליןי ת3י*ין וסמכילין כלריקין 7גכוליס( )הס"ק 7קונל Strbלעעעי'
 פ""

 עס כמג נריגוררש פסר3 ו6ף סבוף כקכין ל5ו פירות קכין
 *ליח q'7D עי ולטו ק*על נעול קנין לקו ע"כ וכו' 63רן קבין לו ים וחוכר 57לים ל"י7קונל
 הגי לחוד סירות 3קגין כמוריס 7לעכין 7ר"י טעמיי ע"כ 6ל5 נוסג, ססיו3ל נ(ען וילוקחוחוכל
 עלעל 67על" לולניתך לי' ויליף 5ין( עמס נ7"ס וגומעות 7"ס ת"ו גיטין יסוסע פגי סרג)כע"ס
 tm~1D *כילם כ"6 *סמו מל עלוב ננכסי לנעל לי' דלית שע"ג וקע*, *סמו נכורי עני*ס75ס

 עעך סכ6פר מו"נ גר זס נקרנךי 6מי קורסי מ3יכ סכים וגו' וכלוי 6מס כמי וסגריהפסלכם. רם"י 7ח6ו לכן נוס, סו6 ימי7*י יסוים יר' וכיון למוד, פירומ על )נוקנ לי גממי 5סרולפי"ז
 וגו' וסלוי 5מס עלעל עוקר ל37ריו עכ"ל.  בירין-י יוסג סו6 5נל גר "יגו סו5 כי כקרנך,יסג
 מו60 פנל ט"ך  לש  חס  מירטיי,  ביירימ  לסבית חיונס על ל* ס3עליסי לסעחת ס5טלפומסעל
 גלך נעגין סרטים נמס ע"ם ועיין תומני סגר 5ת q15S 5ין ססלנניס 6כילמ לסייסת גס*פנס

כמעייך



עה כןדברים
 WP1 מ"6 הו', יעלק לקרנך 6סל סנר ע"ג( )כ8ס לקען יפרכס י'7( לי b5D )מנטעלין

 : ניטול( כליך וסרגל כןי חלגעו % סכ6 וע"ע כ6ן' סגיא6 כיעס וסייגו כגירך, עכלחותי
 לסמעגנ מסום SD ונעיעות ערנומ מגורס דגל כל SD גס יטעם עוג עלת הטוב. נכלוביטחת
 )*נגענעטס, וסריסמעטומ סגעיעום SD טונ עלם יטעס לכן עונ, ליס י ער6ס טורם כתונוי

 וטוב עליוי טונ נגל ולנ ע"י( )ירע" סונים וניא' ס'( )עש6 לכ ויוני סעחיס כעושעלגכיני(
 סקול ונטוס סלסול כיומי מסום Sb וסמעכוג סנועס 6ת סעעולר דגל לכי אין תעיט עסתי(ל3

 על גספלגס מי7נר מסיריי, בנור וכן וער, כלי עעיני סיו65יס וסלקלקומס סיכנומוי(תנלנלומ
 ספליSb 06 סלנ Db עעולליס מס ע6עלומ, טעעיס והקקי כסגנים, ועמלים לעוסעליטת געיני עיומי( וסוס וכלועס, יגר סל פנסו נפפוכ 16 עטויים, נסיי 7נל 16 גפל6 עעסס6יזס

 מסיכיי כמס7נוכ וונכם"כ סייסי לנ 6ת סעסעסע עוין 6101 מסירי נכום6 עעוקסוסקתכלות
 סרנם פלוי סו6 לכן סגסעיסי מעמס טלימוס %עת מא ועל, כלי געיעומ קע עט יחי%הף
 וסליל חנף ונגל כיכול ס'(. )ימם" ג6על וכן ו0געיעומ, ססעס0 לסגייל מיי  יצרעיסי נןעו7וושנכל
 60ל0י נעיעומ פתי על סכת 3פקר*וסי רכוס וכשלס יין' יטתי bS נמיל וקער עמתיסס,ויין
 bS סעססך כלוער, יברוג. נכל וסעטמ סכמונ. 6על זעל, כלי עיני עס ע5ורף מפיריירביד
 InSSb עיע שלייען ]ייך כועס עיכי נכל ססעתס מלנס 6ענס ט'6 סניער(, לני לינגים טעמםמסל

 סיכם סעעוטן לנכורים ענין be] ]עככין והפרו מסירי זס 0עונ, נכל מעמס, עיכי נכלוסעסמ, בקמליי ס6עלו חסו , וגיל מפסס סעוסיפיס זעל, כלי ומיני סיריי תנולי ויגס6ככעסעליכק"טען[
 מלנס 13 סין סלוייס ומיל ל3; ונטינ נסעמס גסיכם וכתיג מטוב נכל כסיב טוו: סיס6מי

 ס8נ כנעענר( חלקיי, ס5ו5רומ כגורומ וסלילים נכנליס מיל ככלי עכגכיס ותנגס 003שמורכים

 נכל ומעסת , b~p7 נליטכ6 ככלל ז0 וכל לטויסס, עכס סי' תסליל ינטליס[ ]מ'צ פועלודעלכץי
 יו'ו[ )עזל6 ככריומ משוטינו כתו 6טר עלמ געקוס סו6 סטונ ]ס"6 מטיל, ניציעות 6101משיני
 otSSb ]עיט סעוד נכל ועעס געקר6י רניס וכעופו וכם'ן סס ]רמנשס 6טל 3עקוסטס0א
 . ויעל ע, נעומס  סעכוון 6ם יוויע ססתסס, שסיכום  סכסונ סדיני והחד DPb], %געגעאואט
~Ob

 ועולס כחך וכשילו סלך, סי6 סס6רן כפס סעחסך מסי' טל6 כלועל ולגיסך. 680 לך נמן
 נזם כי לך תלילס סירן, טונ כל לך ויוטמעו סענעית פעכסג 16 סוס, יגריל 4ת לך עטםייך

 קנלת עיקר מסי* נעם תסי' כסעסמך סעכוון עיקל o~nb עעליךן טעים עיפצת עולמפכוק
 וסוט עליך סעסנים סו* , סקרן כל שיון לכרו סו6 ית' ססו6 מסלעות, יקא ו0ו6 ים'6לסומו
 כעלת טסו6 ט'[ ]סעומ לימנו 6מ סכ6סמס 6מר כעו סו6 6סל [nSD 6לס טובת לךממסיע

~WNtIW
 6פל נפלת *1 יען' נעלת סקנס סנ6 ועקונג, קיניי 3נסינם זעשז עססעיס מני

 כעלס ססי6 ולמי לגיתי' 6פי גס 6עסס עמי כעו נימך, נכי %ונך כלועזי ולניסך, עלתל[.
 על לנומיגו דלמוסו לכן נימו, לנכי גס כ"6 לנדו לו 6יגכס מגיס 3על טסעמ כל כיימרתי
 ולסולום לתמוי זו כימו כענין ופילטוסו סמ7ס, לנעל סים נעס ככ%מ ס6יכנס מרעיםגמינס
b'3W076 לינתם וכשן סגוףי כקבין ל6ו מ'לומ קנין עקום מנכל לפי וקול*, שסמו עגכקי 
 סי* )6סי סעסייימ נספרטמ סונמעסק לעשר. תכלה כי ליב( : נ'[ עזם שגיטין ולבימךלתורס
~JWSD

 לו ועגים סנרו לפגי סעסירימ ומנומן לךי 6עסרנו עמר 3כ73, עעסר יקלה *לוכר((
 bSb סספרסס סיסלים ל* לעמר, מכלם כי טעם וזס 3סמעיל, עעסר יקרש סו6 לוטיקסכ0
 מלוים סל סעעסר כסימנו כי עכיכו מלויס נעמל מכסן וסיס וכן צנימו, וטסו65ס סגמיכסמיסליס
 Dibcn וס נלסון סעורן . הישלישית בושנה : )רסד'ל( סו6 גס ויקנלגו כלוי נמם3 יבכיין גסים"

 נסוך נעומי עממעי קר6 ו63פת פנימי סג0 סל סעעטל ועמרים סמליסימ כבגס 3שךעועי
 Db לעטר תכלס כי לופל. לקו וסייג )עלם"י(, ססליסית סלם סל סעעטל ועערים סלגיעינו0מנ0
 סטלימימ, סנמג0 6על וכשלו סיגן טפסי סל6"ס כ' לכן י(לניעימ. גסכם Inb'Dn עעסלכל
 *ומיום לסוקיף יעמ6י כימש ול6 ע"ס. ססלימימ, טגס סל 7סייכו ס3סנסיסמלימימ מנושמןופ"

 ססס מלניס ניעים ויפי כעו וקומו, סינכ תכלית ל0ור6ת נס ע%כוס סמא טיעום 36לנמורס,
 עפין נכושו סכס עיר סלם יעקנ ויגש סרניסי סי)ניס נכלום 0ימס עימסו כשריסי עלךויעם
 שסל סעליטימ 3סגס כ6ן וכן מגיסי מלם נקוף ס"זן ]יסעיס מכיר כסני סנים נטלם הן6רס,
 לזו יסגכס על5 מכסף כעו סגורעמ סקנס יחק כעגין ניאמ 6וס יסים 16 ססלימית; ססנ0כלות

 סם3יעקח: רטני( כסכל נעס ננסר תז0 עעעמ ססליסימי סטנם 3ט3יל 0עסו3% אמשולוסעכות
 טכסיס, טניס נסתי מיסגו עעסרומ י עם *ס7 עעסל bSb 3ר4 טסג 60ע1 מכס המעשר.קעת
 סגם קל6 עירער כן סיערו ירטט "3[, כ'ש ונתלעו7 עקמלי ]רטא ע"ע ,ציה עעשםומסם
 אסון סעעםרות טכס כקרש ויסים עעטטמי DD' כס טייסת יעאע ענץ איני ימיי קלטתשעעטכ

לניס



 %דבשם76

 נע)** סיימי )6 0' וקני ען ~עישנ7עלן[ סטתכות )פון טנת עמלם זנייתי י3רחס bb'S1ל3ש,
 ]י6סר[ חים עפל מכיס סעפך ע) ט0ו1D~D 6 סג0 ומס ע"ז[, [o~ion עניון יעין מנותג'[,
 סגת נטם ספ)יסית ססנס וגקר6ס )ק7עותן. )ח(ול ססנס עתות D3~b ססחכום עשי ג"כסו6

 כסיל לעי נספלי ללוי. עתתה : עני עעסר נוסג D"DD תחת נו סעעסכות לססתנות ,0עעסל
 קריכן בגורן סעורי סמעס ניעות כי% 50 3סעריךי וסנפת כ"ח[ י"7 ]ר5ס וכמיג ~ויונתסס
 רסיס (7PD סל5 )נים )ס3י6ו %ין סנסעיס ורעום סניי(, טונת 13 וקין 3טעייך וסנחמנ"

 קל68 חולין ובתוקפת 3" ג'ז ככילות וסלען 0ל086 הכע סג6ס. טונת ט וים ונתת 3יסקריכן
- : מלפכינו[ נספרי עשמיו 1)6 3ו. ים7"ס  עשן ט3עןי כדי )מס מן והשבעו. בקערו השכלו 
 נמס סס סמם וכ"כ ]קפליי וכו' חטיס ק3 עסקי כנורן העני מוחתין 6ין ס"ס[ ]מ6סבעלו

 קנ עסה עני עעסל נסגס לעניים סומתין 6ין (~bDCpl תג" סי"ם טס עוד וכטנסילוסלעי.
 עעתנס )180 סלענשס וכ"מ חוסמי. ופינו סמן כ) כותן גיתו תתוך S~h נורןי ס) נ7"6 וכו'חחףס
 סיס ob 5ג) ומבעו, במעריך ושכקו סג6על מנעו כדי עני עעעסר עני לכ) נוסן 7נם7סעכייס(
 ולכלו 7קל6 וקימים בנימ, סעתס)ק עגי נעעסר עיירי דוגמת 7קר6  7ריפ6 לקרחי, ppDD'חליפין חכי* Yb י סם לעלך עפנס 0רנ ותעם כוית. כזית Db" סענייס s(s עח)קו בניססעעסר
 ססני6 חקני[ י"6 ]בסיען טסו)מן נפלס )סלנ ורמיתי ע"ס נגורן. סעתסלק 3)נאע עיוריומנעו
 עסקי פוחמין זמין )יעול 0גי5 7ת)עו51 כ,תע6 7חזיכן כיון סגל"6, סג7ול לגגו יד כתג3פס
 עייריי נניח סעתמ)ק נע"ע יוגתת S1DI'1 גנ7ליס 7ננלי ומתעם ומנעוי גסעריך 7ו6כ)וקר5
 עשן תני ונסכיטס מנען כיי )סס תן 7ריט ת63 כי ונפ' ר06 גמלסת עקועומ נסכי נקמליוכן

 )0 וקעי bDDpln7, לס6 וסמלי וירוס)עי לנאי כן') 7)6 ע"כ וא' D"1DS פוחתין 6ין6עלו
 ולמון סי5.  7קעכ1bS 6 )תוקפמ6 סני6ו bS7D7 וחמיי' ונגלי 7ירוסלעי גערן עקעי)תוקסת5
 כדי )תת לריך 33ימ plnnnc נעאע 7גס סגר'א למעת מגס * ע"ס . 7וק6 ל6ו 7עמכיסןכגוכן
 7נקע0 וטפסר )"7, סו5 ננירן )עני מוסמין 6י1 סעסגס ריסון כפסטיס. 7י)ן 7קר6 )יסכםס3יע0
 פגעני גסוג7יוף הככל )עקום olpnn מעוכר לעני מוחתין 6י1 7קמגי סיס6 עמוס גפורןעמני'
 י עועים מפך גנורן1 5על לכן ססו6, כונו חיים )ו מכותן קמני וכקן כפוי, פת ~מן %יךסעונר
 סס 7עמטסן סיעורין 0נך )וכל . 7עתנימן כסיעויי' O'9D *ליטל ע"ע כפנומן נניס גס631עמ
 סס, )כגעיכוגין חעו7ות סתי 3י(ס (Dr 16 קעו7ות, סתי גירן )טנ) כדי 16 חעו7ומ, סחיעען
 פכם )כגלם" כעויות סתי עיון גשי סו6 3סונדיון וככל סס(. יפלס לעתני' סנר68 נם"ועיין
 כ"ט( )עירו3ין סכתנ סתעוסיסי רס"י יגורי גטן ע) ינוקו 0גר'6 וגינלי . בככר( 7"ס 6'קי"ח
 ושהננס, )יתום לנר ללוי ונתת 7כסינ עסות סו6 יעתכי' עסיעולי נצולן )עני פוחתין 67יןטעע6
  6'ן ויגס 3'ש,  מיעון רני ת"ס רפ"י )פ"פ  נסיגס עקרי )6 זס עסיעור ופחות געי' נסינסטיעול
 e1D 15 כוית מיעול 6ל6  )רנומ לנו 6ין לגד נמיכם ונלסון י סס ת"ל סלנ עליו )וסעספוסמין
 שעט 63 סאו וסיעוריס טס"כ, גו פיח נניס סעמח)ק ע"ע על יובס נחינס 7לסון ועורפכוטס,

 כעדאל ננית 0עתחלק גונ"ע ו)5 בגורןי מומתין 5ין 3עתנימן  וכימכן בגוכן סונממלק לע"עלק
 by 6על ועליסס 7עתגיתן, סיעולס %יכס סגנית כע"ע 7גס סגל"6 ולדעת . ע"ס3תוססמ5.

 ו5כ)ו קר5 7עקייס סכ5 ע"ע כויתי 5ו פרוטם סוס לק גתיכס וחסון 5ין ינע)ונ5 לע"גונתתי
 סמן 3ו סג5על סגו 7ל6סית b'm7 7וק6, סניעס נכסי נוס סי6 סנתעס ססיעול ילעגווסנעו,

 ריס6 נקט ורס"י 6'(. ק)"1 )כנחולין n9DS לענווי )ים ע7סעיך ס)עיס ס' סיעורו ע"ע)ו,
b9p7ס3יעס סיעור עגים לילף וגתם "D'ph1 5ולכחו 7קל5 עסיפיס ליפיף וסירוס)עי י קעיך 7קל 
 3ין O'pSnnD וסרע83ס וסל"ס סתוקפמ6 7עמ לייסד 5עגס . פונמת לריסים ג"כ 7)נמוגלוטכעו
 נ"ל לקרא מסק" bD'~D נזכיכ6 ד6עכ סי6, סג7ו)ס סע"ל D'D1pn ס3גולןי לע"ע סנאיתע"ע

 וסיעו ואכלו 9Dbn יטע 7Db~ ע5ער לסיומם וגו' וכסת עם עחונר וסנעו ועכלו טפין)7עמס
 כל )ספלים געל 6מך לסרי עעסר וודוי עלוס )לעי זו גפרסס סונכוון העיקל כיון )נעלייעיותל

 סקייס יכיון ול6)עכ0י ליחוס )נר )לוי וכתם ם5על 3עס יי סיס עגיי עעטר נפנסעעסלותיו
 ס6כ)וסו כבין , 1Sb בעמכוס סעק3) מעמס נעם לו ומס , )ססו7ומ חייב  Sb'1  לר*ו'ימ  כסילסע*ומ
 ומכלו קר5 לן ולעס )ססו7ומ, ועלוות כ7יגס )סס )תת סעלווס 5ת עטם סו6 י אכלוסו ל36ין

 כ6ס. 7נפלטמ ופרעו עו6כ)ו ידענוסו כגר סניעס כיי נתינם פיעול לעייף ו6י וסנעויממעליך
 ע% ט סעכוון עיקל ולין עשוי נמכי עלעל סו6 ופגעו נסעליך ואכוו 7ע5עלי 671י6)6

 וימנעו פי6כלו ולגרוס לקננ סחיו3 מעליו סגומן עלי נוס סעכוון עיקל ט6 60כ),סונקנל
 סמג"ד חלקי יגס וגו' ולכלו וגף ונסת 6)ו, ע5עייס סגי r*'DS לסניססי עסגימ עעייסעקגליס
 מליפים נסנס )עמר כלית 06 וגו' ואכלו הו' וגתת וגו' )עפר מכנס כי ועעס 0כתונ; 13שספי)

07ייגו



עו כודכרים
 13 מיס ס3השי 3מוך 0עססלק עשע )וסו6 לי(ס לסמ עליך סספיונ לעי 0מעסרוים ענמתיטאט
 6ז עסיג( 13 לך פ6ין סגולן נמוך סעמסלק עאע )סו6 וסנעו נסעליך 6כלו ג0 ס:6ר((סוגס
 3ץ פנטתי גמיני( 3ע4מ נין %ו מנ6יס סמי קייעמ 06 כלוער הו', נעלמי %b למכיו*ערמ
 ט3תסלפ לעקל6 זס עקל6 ו7וע0 לסתויומי עליך ססיונ rO י סנטרן סניעס ל6כילס סאס3עטת
 י64יעסי פרי על6פית ולקסמ 3ר( וים3מ וירממס וגו' 60רן *ל4 מנ6 כי סס פ6ער גכוכיםמרסס

 ויסנם וירפתס 63מ ob , ססנ6י ספונמ סו* ס6סליו וטעקל6 , תנ6י כלו סו6 י(ר6פוןפסעקל6
 עקל6 ו6עלמ. 6ז ו*כלו ונסס כליפ 06 סנ6י ע5על כלו סו6 םלפגינו עקר6 גן 6tDnp~1ז

 DaD עעפר וויוי עעטת ו*וולמ עסחיל ו6חליו וועיאט, עיוס7 סזענו 3שה עעטמ י7נרי6פון
 3זכך י(עקכ6 לפרס ויס eD7S .eDDpltw גס סיטנ )ויוסנ סווקר6 לסון ונזס * כיעעיוס7
 )6י3עלנעכען( עעסיום עמכס ס6' , פכיס נ' לו יס וכממ למון 637)1ת וטו6 , י(פו.קפמ4DD75 6פרמ
 ערטט ע~י6ו 6101 737 6ופו סל נעליו 0נומן סוי נסיכס סנסעמ זוכס, לי7 ע:וכס עיי 37לסנ6

1Yp1DIיפ וטל כענין )6ינעלל*ססען( לסות גתינת סנ' עמטמ. ל0ס התז כעטן י 0עקנל לי7 לו 
 סנפיא פנפעת יכסי Ps ע%ס עיי ס7נל ינ6 סל6 וסיינו י רסות נתינמ bSb ס6יכס 3ייו נסןל1
 ען סעק3ל לי7 63 וכ6ילו עעגו עחו כעקמלק רק 7נל *1מ1 סל SD3S" 6"ע יססוג ר(טמן6ין

 פ6ין i1'DbS1 ל3ניו נוסן גי(נSD 05'1 6סיייס סגכסיו עי 6'( ע8ז )ג7ליס לזס 7מיקססמקרי
 46 %סיס איעכ עקוס לי(ס סער6ס bib סחיי, ע6יקוכי עתסני 67יכ עעפית נסיכס ז1גתיכי(
 לסת הע . סס( סכץ )כוהס יי(מקל בווש bib סי6 עמנס ל6ו 7נסחנ , לע5עינס טלו ע64קוכ"
 (D9O מטע0 חל . )א%( עע6כל כריהו סעעל6 טנעית סניערן 60' י סניס טמ ל1 ימוסגעו

 Dbe1 כענין bbno' ען 3עעס גס סנע לסיוס C59DD1 נופו לקיוס לק 6וכל wbn)נעמנע%(
 פניעס 6כילת סוי נכני5ס 16 3כזימ נס ע8י( )נלכומ ולאי ילר"ע יד7( ס' )עקנ ונככמוסנעמ
 סס.07פהי' סנא סר3 וכעחם פס, נחיזוסיו רפ3"6 )ליעמ י(סורי( ען 3י(ע'ז עליופעסויי3
 עק". 3י ועעס'ש 3כסעשז. לסיינ 67וליימ6 סיעול' 0וי כני5ס 16 7כזימ טפוסקח כסיסמעכלעת
 אתסלק 3עייפ וסא עעסימי עמכ0 ונמתי 1Sb, מגיס כסגי סווקר6 ימסרפ ססוקסס6 לסיעסעעמס
 פניע0 גיי ליפן 5ריך ס5יט , רטנימ סניעס , ומגעו . עעס נומן ונקר6 טרז'נ לנעליס פשננימ
 פניע0 גנ7 ססו כל ר(מוקפס6 קר6ו כזימ ו6כילפ סרעניס, ככסון כזיס, יר(ייט ל4לס לקגעולס
 637עפ סגורןי נסוך סעמסלק גע"ע 6101 רסומ, גתיגמ על ונתמ סנ', וסמכיס . פגגורןגעולס
 נע"ע, ל* ינוזו ומ06 סכסס נלקס רק כי לעקנליי(ס, 7נעליס כתינס 5ריכין סכנוג'ן 3עאעגס

 וסס לסניי(ס טמן עמני' 6ערס עועט 7נר לו 3ס" Db1" ע"עי כסעסלקץ סכ'ס לסוןוכייייק
 פננ*ת זנמהצ נעליס, ע7עת סל6 י(עני נסלקסו bih סננוכן D"nS פנ3יס טהצ נץ ו5יןעסלגךן.
 עקהז *הצ עו5י*ין 6ין טי(8נ כו לו ס6ין פנגולן ונעשע מי7ו, 6ומו עו5י6ין טסיג 13 לוסיפ
 וטע יפ, ד"ס sp" סולין p1D' )כע"פ לו ימן bS יר05 06 ננורן עעט ופו*ל עג. 63 06וגס
 ו5כלו ולמון י הו' ונממ חעל עשז , SID~S כסומ נמיגמ עכ"ס 5ריכין סגטכן 3עשע 6שכ סס(0ל"ן
 ונממ ען לטמינו ילמי 6י לסי"  קעויומ. פמי I1rD ללטמיגו וסו6 ענעימ, פניע0 סי6וסגעו
 ליס ~WDDb ל6 פניעייי פיעוכ 5ו:ין סנגולן 7"עשע וסנעי וען ססהי 13 לו יפ סננימ7נעאע
 נע"ע סן פנכית כעשע גין 706, עא7 עתעכפ קרs?) 5( 5גל s*w~ סלג ע78 סעלס כעו ,לקר5
 פו3*ו פנח עער( עעכ0 ו6ין bDDpln7~ כי(ך סעוקקיס פקקו ומפיל עניע. לפי ס7 וכלסננולן,
 ~bhn ננוכן, לעני סוסמין 6ין לסון 5עלו סעקועומ ינכל , וקמלי מלעהן נתיי י(פוקממ376כי

 פלהמDIDb~ 5' לסמוקקיס לסו ניס6 ע6 ננימ bs 6ל1 פיעוליס ס%יכו ננוכן 7יוק6עססעע
 לפון על ל6ס נפרפת ועע"ס . נכוניס נעילונין רפ9י 7נלי גס ז0 וגדלך ויימלעוי, סמוסממ6נין

 ופ6ס פכסס ולקע עני עעסל זס ונו'. 4נר ללוי נתתיו )י0 נגורן: לרכוסינו ססו6 דקר*גמעליך
 וסס לפגיסס *וסס לסגח ססעט0 נמיגס נסס 6ין ומיס מכסס 537קע 6עשג פ'ס( 7ונע'פ ועםגי4)קפמ
 טסיס 3קוף מיס כסרו6ס ליגע לעני 67קול כיון עאע , נול עסוס גי' 6יס לי4ס עסלק סטנס"3 ו6ס ,יקסוס
 נתיגת וי1* גתיגס, לסון ני' פייך סמיר מל'7( עעאע )מש3 כ3לע83ס SrA, עפוס 3י' D'b1 3עליו, 7עמנל6
 נמינ0 נו יס מיר5ס, DS~1 ליתכס טסאנ לנעליס 67ית עכי עעסל לענין , עסעע תיתי נתיויו nSmכסומי
 : פק7ס גער( כעגחשכ )6ינערל*קקען( סרפוס נתינמ ופ6ס פכסס לקע ולענין )6י3ערגענען(עעמימ
 י:עמכ על סק5י לועל פיס עמכי 7עצ8ס( ו3עמני' )קמרי עעסר וסרועמ סכועס %' טשתיו.ונם
 עי6פכ 6ענס וגו'י וישלוי ו3יסך 6מס וסעממ כמי3 כעי 3עעאס ססכי קר6, עפכהני יעעטטכי
 עמכס פקיעמו עכלל , סו6 מופ?ת גס DSW כי לס סק7עס סנ" עעלס על יהס %וי כתמיוהס
n9pb61"ם , )ר86ס( עעסר ומטעמ נטל0 מטשס וסא bDSD3 עעחר D"DW1 11 טבע4ס השעSD 
 מ"ך ו7וי ע0 עעמכ מכועת 6גל לעסוום, עליו פעועל עס סקייס עליסס לטשזום %יןלמתס



 כןדברים78
 6ומס שכומן סו6 מלוי מעת מסרי t1'SD סימו7ס עד לכסן לממס 6הזס לספרים מיינו עי3י',
 סתעסל וימן לכסן' ולימכם לססריס ליסר6ל ים ית"ע והל סימר6ליי לו מנמן לממון תעמר עןלכסן
 תוחק "נרסס( )זיע עעס סר6"ס, כת"ס סעעסר תן תעמל מסו* מרועתו עתנו שיסלים 06רללוי
 גספרסח ליסר6ל מ5וס סיין וכיון , תסוס 13 סדין תם על וודוי לכנויי קר6 ישמי לועלנכול
 זו דרכו" כ"ל לכן עליו, לסחורות קר% ימיי3גו 6יך טנל, שיקול קילוק רק סעעסר פןתעסל
 וכ"מ יונע"ם כנעמני' יומסר, נו7וי חייניס סם גט כי ולויים, לכסניס רק קמי ל6 עעסל7מרועס
 ועעסרומ מרוונומ לספרים ומייניס תגרס, עלי למס יס נשרן מלק בטלו סל5 67עסאיר(כע3"ס,
 ותחוייניס 3ט3לןי מירומיסן לשכול ו*קוריס ולוייסי כמגיס לר3ומ 6מס גס מריעו כןעקכ6
 סו* סתתו7ס ומלוי טכסן ועל לע5תס, וסו6 תעמרי מרותם 11WD לנוסרים כיי תעירלסמריס
 6כל מירום רק שינס 6לו כרסוס כל כי י גו סת5ווס תעטר מרועם נס נממיון וגס נלסוןסנגלל
 עעעים משם )עמהט 6לו 7רסומ כלל יזכיר ,bS 3מורי4 כלמונס ססרסס רק קול* *ינוסעמויס
 ועלגרכך עלסכמך פי' 7עע"ס( מנס )תחגי' עליו סמך ועלסוכיר עלנלכך שכחתי. ולא :ש"נ(
 עדנריטס 6ל6 *יגו טוס , ככס"ג שגסי סתקגו מנרכס נוקם מלכרך ל6 סעעסרומ, ספרסמנעת

  ען  נערתי בערתי. ולא )יד( : סס סרע"ז דמ6ס כגר ע"ז סס י"ס נתוקי 0לכ וטענם)לבאס(
 Dh עונגו ס7לקמי לDb3 6, מעגו נערמי es וסטעס ע5יס, מכסל עלי' ונער נכסי נוערסקנס
 גטע6י.סנר

t)Db סל6 סטוונ6ס 3מעמ snS1y ל6וכלו bS 7עע"ס לס7לקס, גממי hS כיתן bih 
 עוזסל(י וסיכן י"ס רס"י )ע"ס 1UD דינעומ נקסים קכ4 עמנ*ר ירכי ' וסיכסי ממיסל6כילס
 )סיג וסרענ"ס bWD)D; מרותס סל מתן פנעיר 6תי( 6נל תנעיר, 6תס 6י מעכו ססו6תרי'
 וסו* וסיכן(, לא ינעומ ונתוק' )ע"ם 3עוע6ס עע"ם *כילם על ל*זסר' זס עקרם סניםתעעשם(

 סעי, 6מ נו. לקוך פי' למת. טמנו נתתי ולא סם7ס: עטנ הכילת על *מל נם7ס ונעלען
 ל6 ע7כסינ נקיכסי יאוסר לעע"ס ענין 3ילוסלעי קערו י(כי נסיכם, סגי עעסר עומלילחי
 pb~ סתוי דבר  וסכריכין, הרון לו לסני* ob קייעין 6נן עם לעס, מעכוגסתי

'DS כס"ס rnns 

 n"DWT bS) )ס"ס 57עכיי ועמגי' סיכם, זו קוער סוי לעמי ולקור למי וגומל ססו6 דגרו6'ז0ו
 מע3 סנר"6 והער ליקמ( י"ס 6' )ע"י ינעומ עמו"ט ומכליכיןי הרון לו ניקח לעמ' עפנונססי

 כמג ט'י( עעעשס )ע"ג וי(לענשס עתי. סו6 כע"כ 7נ6עמ גלל 06 6מל לb~p 6 7ן57ייתעשת
 פלכיו נם6י לסעיפו והסול כסמי' ופיכס ס"א לפכי ו%למ סגלגל וסם" ל6כילס כימן סכיעעםל
 73נל *וסו סו65מי ל6 כלומר לעמ, עתנו כמתי ל6 מנבעל וענ7יס גנדיס כליס נו ליקחכנת
 נדלך *מל וסקל* נכ"ע סלנ מלין ססיל נסירוסו, נפנס ססלמנ"ן ושף סגוף. 6מ הסייססטנו
 : 3יס הריגן לעת נתרוס יוסי סנוף לבורך סחינו עס וכל י לסחיומו 36ל מלק לסיות מוזר וממיס ו6כילסכלב
 1D1b על מורס 6ח7 וכל ו0סקמס, סנטם ר6יס סונים, נפגים תשעל 0ר6יי( . הבשקיפה)פו(
 מעין ל6יימ על תתעל ל5ס צלח לתלוי, 0כ"ע כע"ס ח3רמ0 חומס סל6 עס ע5ווס מסכיי6יס
 3סי0 %ל וסכי( וירש בעו ן ועקריו 6יכיותיסס פרטי על שיבקיק עגלי שתממו על 06%0ע5ס

 3עניכס יקיק bS 36ל  עקו53יס  לשו התדלי  ot~)b  נודי ר6ס סעממלס ליל כ"ט(י)נל6טימ
 על ל531יס 65ן ערכי ג' סקס לו גמנלר פעט 6ליסס קרנ וכשסל עקונ5יטי סס -פכיכיסולהיזם
 ומכס וילה ס6תל ועתם ומגס, '9Db ול5 0703 3*ר וירש כ"6 לוער איך סיס ל6 סאל"טסנדר,
 5י(ו6 נמנלל קורס סריס תס מכס יומל וכסכקרנ סריס עס 6עממ ידע bS עממתן כיטבע
 על משפל סנט ועלס ; רלנ"נ( )ע"ס *יל ומנס וירש ועי"ז וגו', %ן ערכי סלמס סס וריכסנ6ר

 פסכיע, 75 לשומו מגיו טסמויר גו סכווגס 6נל סינרים, ע5עי לר6ומ מיק7ק ל6 6סל0ר6יס
 נדלך כ"6 מרע נסוס לרשות טיק7קס ענלי קרוס ל5י מניס פספכס ע*חוריוי *ממו ופגטכתו

  יעין סכי  י(ניפן וסעי otcibc, 5ל ננסניט *סליך, מניט 6ל עמס, שמלי ומגיטו וכןכללחשן
 סיגל ע5ס ל*יימ על משעל ססקפס ע"מ 6נל ססנטס; שמלי סל6יס 6תל סתרי ורקס,ופאנל
 עד עגיניי(ס נמרטי ס7ק7ק סמלוןי נע7 6ניעלך ויסקף מנו ועקריוי 6יכיותיו מלטי כלויקיוקו
 סליי כל על לססקיף רקס ססיתס סי6 ססנוונס סיסיי *ס גסקסס סמלון נעי ע5חק,פרדסו
 ולכן לקרסמו, ומטעת מחלון 3עי לרשומו תוכל כי רעל כע"ס כסמי' נדרך b9P'D סל6יניומיו

 ולכן לו*סוי מנרו ושין חכרו 6מ זס סרו*ס נעוך לפקוס ננוס עווקוס כ"ODpnc 6 מע%ל6
 למי לעונר(ו סי6 קימן עונעון ססקימס 6נל דופי, עוס 3ו מונ65 סל6 עניניו פרטי כללנקיק ממכי לעולס 7נל לך I'hD לסי קדסןי עתעון סעקימס תן חוו לרעם 6ל6 ססקסס שין*רז"ל
 יקביסו ור36"ע רס"י . חלב זבת ארץ : כעיניך מיינ מרייס ונכל 03 לדקדק חחר3ס ער(פכל
 י וי3פ מלב זנת 6לן ס36ות 3ם3ועומ נוכל ל6 כי נכשן נעיניך יקסם ל* יער וסוענ"ןעלוס.
 וינפש חלנ זנת 63לן ל0ס נחגע 0נס וגגם "לנ זנם *רן ססא נעת חימס %ph ע*פרכי
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עז כז סורבתם
 : D'nwb5 נחירים לנו וירעו כעכין תנפ, חל3 ז3מ 6לן % למס פנ6על %לט י6%י ל6נחיפ16
 ל'0 )סגיימן עומלם סיענ יון63ל זס ו3סילוסו 4ם"(, וסמלפס סכדלס למון . וכאמרת)יז(
 מעלס עעפעעומ ע6י למוק למקולס סמא נ"נ, עלים ס1%ו עליות גלוי עבין %מ!ל עעלמיילדי
 3כ9ע כי , ספועיס ינריסס וכבמרמס ס3ילס עכין סעכוון שעירס סנלסת כיון מעכס , נמו9'()ע'ם
 ועטים קיוטיס. טיפ לם'י וכערם י4ערוסז ען סרומיס מסל קדוסס בסון 3ו כמיג עלוס נדרפיס
 לסע% 3ך ס3חל 3עס עעלס נ"ר לך נמן טצותיו. כל ולשיטור )יח( : 99bS 3עלמ ויקרשלים
 *רעי (olnb לזם, ור6וייס עוככיס גלתי 6וסיע ומהל געיניו, מן מע% 03 6סל פלאיוכל

 : )רע',ם( נס 3ני פלופ טסם גלני אמס bSb עלומיו כל לפעול לטופס 6עס כי עאסיי מיינספ3מ
 מלע ושת"כ כלל זס וסכיי סיר7ןי פמון פס%י6ו "צ מס גדולות. אבנט לך והקטא )ב(מז

 פסזכלמי, ס9ג ס6לס, כשנכים 6מ תקיעו מילין Db 3ע3לכס ופיסלשעל
 סכזכליס ס6נניס על וכמרת ת4 עזגמ סס סמח"ט 9Dh *ומס. וטיס עימל. 3י4ר פוססמקיעו
 על3ו3 ומלפי כלל ססרמס פמסיס כן גמרם ל6 ס6ס סט3, נ% סז6מ כמורס ינרי כל6מ

 ישעל 6יך ועוי נעורך, סז6מ סתולס יגרי כל 6ת עליסן וכמנס מפלס 6ער כ3רוסלת סיטי 63כ סז6מ ססולס כנרי כל 6ת ס6נגיס על וכתנם ישער עם כי כ6ןי לושט %ימלסיום
~SDn כתתו %מ'ע מסלם 3נס סעזנ9 וסלף , עזנס סס ונניס ושח"כ סחורם 7נרי כל 6מ עליסןוכתגם 

 קמלו סככו סימל קוערו, נעקכמ טס ויסורם וכן ופרעי כ% ממרסס כי לותר וס:'צ כולססמולם
 36גים לך וסקיעוח סכמנ ורם'י , )ר3'"( כבל"ל געגוען ונלו o')sbo 1631 6מ ונכל' ספז3ח6מ

 שכח"ו ל6 י4כי4כים לבלי ע35 משם מירדן נמוך מיוקעו ס36נים 5לס על כי מעוסי סו36ירדוי
 סגער6 נגונית DS' ביכו עיכל ונסר כפלנל נילבן סיו שנכיס עיני נן רס"י D"W ת0 , י4סולסמנרי

 גיולחם ס6גגיס סיו לסלפנ"ן כל. את וכתבת )ח( נוט. סר6שס עליו עע7 וכנר ל"מ(,)הכועס
 סהרון ג5ס ולר6ב"ע יסל6לי כל לעיני עי ענל6סימ עליסן לכמוה נקים כמעמס סניו obע76,
 תוסג ססו6 ישערו ו6חליס גדולומי נטלכות מכמנן כעין וי(6זסרומ m5nD כל עגיו עליסןכתנו

 כלל, כעו עגיכו מס כל עלם 6על נ"י סעו6ל ע"ס סעסכיל וגגי ; נר,( )לעיל סזס סיוםומלסת
 ~DS3 413 סיס DS' עעע מ' לחז"ל ססו6 ס', ע5ומ כל 6ת וזככמס כעו דניס סרפיסמכולל
 )גע"פ ס37כיס כל גקכייס יסים ולolb 6 י4ל6סונא יבלוס טסי וכן עי6, וסל0קמ O'nDעלכוין
 על טס סו6 5נל עלס, כל תינק 6ין כי לד"ק ע37לי לעיונו וכגל ע"ם(' מסגו, כוכי כ"3, ט"ו לך3סלמ
 *על וטמיל נספי ינ5 ל6 סעכין עלת סו6 06 כי נייחך, סכל לוסל ימכן לכן כולו,מכלל
 ושעלו ניי69, עעכס רשוי מסיס עעכוי מפול 6ל ממורס ככל לעמות ז'( 6י )יסוטע D""Dטלת'ס
 כל 6ת כ6ן. וכן סו6. יגל פס כל עלמ כי י4תורי(י כלל סטעעו ככל עלמ על סג ססכגויעעגו
 06 עליסן וכתנו Itbb1 ,(DX~DS ייעוער )6עגעגליף סתורת דגרי כלל סי' סז6מ סמורסינרי
 תקכ6 ל'6( ל69 )וילך סקסל נסי 7כמינ עמס לזס קעוכיס וק"מ סינרוסי טחי 16 סעעסרסם
 יפולס כל כקרץ סיס ל5 וג6עמ סז6מי מסורס ינרי כל 6ת לעטומ ופערו סז6מ סמורס6מ
 ואילות וגלפם עקג, פ3י סעוע 06 וסיס סנאמחנן, סעע ס' עד סדנריס ע6לס רקכולס

 עעטמ וכ7ועס ע5א ע% וקגלמ סעיס עלכומ ק3למ מ' על גס י4ני4 . קס"ז( דקועס)כ3עמגי'
 יאכלס ינלי כל 6ח לפלס ססכלס ען 6ין %ן ס9נ וגו'י סז6מ סחוכס 6ת תקרץ 6ס"כמכלליות
 למן. וכבאס פעו"י 06 וסיס סעע כפרפם כלליומ עלות כ"6 איי לעיני עד ענר6סייוסז6ת,
 סתורס 6ת עליסס סכתנו )נקועם( פערוולכן

~'D3DS 
 )עאס פילעדוס ס6ועומ למווצלומ לסון

 ול6 לע לגו, טס תולם כי6עליכן סתולס ע%מ כל סעירמ על ע5יויס סיועים ואין ,כרם"(
 יכולים סייכו סספע ע"י וייגס , וכלעול סנורם חיות וסוד עדנל סמירס  (nSS על 5ל6ל6ו"סעי
 על וכסנמ ולמון כ"י, לעיכי עד ע3ל6סית סעמלסיסי כפ" סז6מ, סתורס ינלי כל לסוןלמרם
 קלף SD כ69 ע5עיי סעזחס על ייכנס יסמם יכתינס עזווומי על וכמנמס ללצון 7ועסס6נגיס
 כס"מ, קלף על כ"י לעיכי עד ע3ל6סית סתולס כל סיגתוג סע סנים, עזחת ע'! 06"כסכקנע
 פיוס סו6 כ6ן טובה. וירבר )פ( מככיע: רנומיגו ק3למ 6ענס ס*נניס. על 6מיכויקנעגס
 ועכבן סעפתי געכיכי סע7נר ע8ס( )7' מנו6תחכן סעיום עילס מבממיל כנרית, תספר מכיסלק
 ט6עט לסון 6מת סקרת מלגוס . הסכת ינליס: ב"ק עמא מלימי, סלק מא סתולס q'Dעד

 9כס וסלפו סעמסכס, וססמכלות סלג 3סנגת סקסנס מענינו וי"ל נעקרי, ליע לו ושיןוסעיעס,
 qp~1 ושבמכיי מרגוזנו 1nDb ומני וסנטסי ססקמס נברני סעכיגו b"D סעולמ וו(מל'וגס"6

 גירך ג"כ סניגוסו ולנותינו , כסי( נוסכומי מ50 נכי )ע' נלו"סק קכס ונמללות י ו6קתכי36יעלך
 סבכת לסלן ונשוור סעע כ16 אפר ל3ו פעוין קריך ספע 5מ מקורש פיז( )הרכוס בעלו כיזס

 לקר86 סכת ע'3( )גח ונעכ7לם3"י ספסס3סי סטחכלוס וסייגו וכויי 3סקכמ לסלן נוסומזוע
6לסיך




