
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



 כזדברים77

שסי
 וננרטמ כטד6; ורעיתם נגוסת bttbS נעצן טהר( נעיין אההיתSD 6(1 אעע, אכמ

 כי י כת - סם mSn עסתי הורכנת ססעלס ומסטל . ע"מ . מיגומ לטתי זו עלס יסלקו ע"3סן
 מרגפו הנ( )נעינל 3לנ ויסה ס6זגם למון נ*כ סםעלס

 אונקלי
 לסתי תרגעו מס ויב"ע , 561ית

 . הלוים והכהנים : לטעחצ ססתיק מס וכסירם" 6נסשיעש )6ףמעערקז6ס 401יני( פינקסטהא
 בסון םעעתי ופכי . סיס לוי מעם3ט ע"מ לוייס לכניו וקרם סוי כסן לדוק דעיכ רם"י ולכיד(, )חולץ fts) )ימזק6ל 5יוק גני יפוייס וסכי(כיס ' פסס 6חד חס לויים כמכיס כקלפו עקועה2נכשו
 7נקוסס ע'ם לוייס סכסגיס הנקלפו עוד וי"ל עכ'י. ויסרמוך. חליך וילוו כעו טעפיס,להים

 ל6ניי(ס יסי*ל נין ס6ע5עיס וסט ט Sb וגלוים ננטיס י(כי(ניס כי ס', 3ענו7ת מעידוחטלס
 י 7נקוס למון , Sb'~ טיסי ילוס מעכין לוייס ויסיט . קר3כוחיסס נ0נ5ת ס' Sb לקרנססגפעיס
 וססועע כ6מk~SDWS ,7 ונמגריס סנלויס על לוייס נקלטו לעס "'פ( )סעומ נ%כירם3א אתעין
 עמחניין ל%סויסון גטי 7עתי7ין נגין תיל'ע לוי טעו קר6 על ועעשס לעעלס, נססו ונדנקגלום
 סעוע7יס סטסנטיס פי' 6ין יברך. יעטדו אלה )יב( לוי: שי' קר6 כך ננין סי, קיםלסעפה
 לסר סניסס מפכו סטריס סגי נין נ6מ5ע סעועייס סלוייס דנ6פת 0ענרכיסי יסיו גריזים סלעל

 סלוייס כבסר לבועל מעסי 6מ ספנרכיס נרך לעס סעס. 6ת לנרך טפס. 6נל לברך,נרסיס
 . סערנ סכות לעמ ססעעו ערג, לסנומ כלע"י שע"ד ויני נריזים; סל על 6ל0 יפאויחככו
 . העם את לברך : א"כ סיער י סקללס על וככעס זעגגעט( ע6ן )6יכיעס נרך לעמ לגרך.הע
 לעעלס עומייס סיו לוי מנע מנמוכם טסטים עמל יסגיס ( 6' ל"3 )סופם עמכי' עמשי פ7סלפ'י
 נין לעפיי עועייס סיו כמונס( לסירות סר6וי כל )16 ולויים כמוכס חקכי מסריסי רכסיעל

 הף יעמס bS  שפי סקי%  צרוך 33רכס  0סלס  1DnD י וסקללהם סנרכות 6ומליס סיו ורכסססר"ס
 סעועייס ססלוייס ולמי"ז . יקים bS 6טי עד כלס וכן וגו' יעמס bS 6מר צרור פקללסוהח"כ
 6לס קר6, דאר ז0 גוס מסריס, על לעעל0 מעתדו ססנטיס ל6 סענרכיס, סיו לנילעפם
 סעס 6ת סלוייס לנרך יעעדו 6לס 7פירוסו סר6יס וכתג בטיס, סר על סעס 6ת psiיעפרו
 סעועייס 00 ועי סעס, 6ת oltlb לנרך גרזים סר על wnw 6ל0 העלי כצילו ona~ סבעל
 על עיגל סר על יעתדו והלס סקללס, על יעעדו והלס ופירוס וגו'. ולוי סעעץ נרזים סלעל

 עעקס זס ומירום וגף. ר6וכן עיגל נסר סעותהס סס ופי סעס, 6מ סלוייס סעקל4סס*לס
 כעוני( יסולע קייע~ן סינליס ככל כי כעספען, סדנריס כי 5יך אין סעקר6, לשןעלינו
 מגועי( 6מל  *תן ספטס כל לי(  וכאופיס לנפרס יכרו,  רירי סלעו *סלי 6ען כמעוכהוכפרע
 לכן 6פן. שטס ויערס 7כתיכ קרנן לחיינו גין עלקומ לחייגו נין יעי סמיו טנופםכמומיו
 סס כצילו סו6 סרי ומקללות, מכרכות ינרי עסלוייס סעעס *מרי 6ען עכו סענטיס סכלצפרי
 יעפדו 6לם  ולמון סעס, 06 פגרך  נשפת נקלת פסס ערסי *ים וכל תומס 6ועכיס 0יוענעס
 רנרי פפיפו לפי י3רכים כקיייס פחס פספופדיס  כפפופו סוף otna סר פן ספס שםל33ן
 מסעע, מעוע ob וסיס פרסם סיס סנוכס ספפי פשר סרי3"פ DD11  5פן. *פריסס ופכוסלאמס
 ט6על עע0 נוס ונסתייע ס*רוכיס, סחת 6מל כקן נתרסס סנדולו מס כמי לסמךי 0י5ושקללת
 סנרכיי כזכרם ל6 תורס ונקפל , יחורץ כסמר סכמוג כעו וטקללם סנרכם סקרת תוסענעמל
 סלסמ סי6 סנרכס 36ל . סלוסיסן סנרכם ול6 ס6רוריס סקלתי( סטין יתכן לכן ס6רוכיססכתי
 קללות, כתרו עיכל טנסל וקלו פרכות 6ועליס סיו נרזיס טנסר 6לו יכל . נסיטס סססי6א6  סירומלעי  ין סרינ"פ רירי  הסתייגן  רועפתי  DDD~1. ל* Db וסיר( סי6 ומקללם טעוען *םומיס
 גכזיס מכמר *לו יכול קללות. כערו וכלו 6לו גלכות, כערו ועלו 6לו ומקללות טכוסותתיל
 הערו 0עס כל וענו מ"ל n1S)pc "מר *ען עוכין סיו עיגל סנסל 1*ל1 6ען סנלכה2 קמלעוטן
 ופלו 6לו עכיני, תרי גזם מזכירו עיד. וסקללות. סומכות 6חל *ען עונין סיו ופו 6לו5שע,
 וקללות, נלכות *מל 6ען זעגיית וקללות, נרכות *עירת לעסות, לסס' סיסיעליס מסגי עט"ל עה וספטת, מקשות 6"ל "ען עונין 0יו ומלו "ילו . וקללות כלכות 6ועליסטיו

 יתכן ול"
 וסם וקללומ, נרכומ גו מסוזכרו פלמיומ 6ופליס סיו ילוייס וקללות נרכוס *מר 6פןעניים טענני כירוסלעי דיעמ 671י 6ל6 6פן, 6מליסס עונים מסיו ע5ען וקללוס נרכוס lmbפישורו
 ט4על תטעעו ל6 06 וסיס ופרסת סנרכותי כל עלין ונמו נו ס4על תסעעו ob וביסמלמם
 סירוסלעי על כסירוסו עריס גיוס סרג וצנרי . סר6נ"ע כדגרי וזס . סקללום כל עליך וניונו
 לעביך כתתי וסעומ מסייס יכמינ עעס , ימיי נלסון וקללם נרכס מגיס ולכן י יסוקיס 0סנזס

 נלסון וסקללות 0נלכומ נו ס4עי  סלסיות מתי על ק6י 7סילוםלעי מינו ווס וי(קללס,פנכתי(
 נעמכ" לקען מעלך מנמרסת וקללות נככומ טותן נע5תס יגס יכמן וקללות כרכות )ולס14 .כנכם

 סס סלתנ'יס סכסנ כעו תסעעוי ל6 6ם וסיס ממעעו *ס וסיס סלמיות בתי בסס חממן,47
נמילומו



עת כזרברס
 מוכיחו יקולס סילוסלעי  דעדנרי תע , 3עסכ0( טס וערם'" . עמגיגס מינ ונחסרו לעטכםכסיוט
 דשם לה )חוטי(עתונך

 ע6"
 רעמי על פוקסס מסנפים 0יו סל6 , ריין 3תלעו67 כרני זקוגר

 עועייס, 0יו מסריס 3ין לעטם קויים יסר6ל 61לו 6לbib 1 דפמכקמן, כסגת עלעעלסר(0לי0
 ידר כלסי סניי(ס סמכו י עסעע 3חעון עיכל סר ועל נרזים יגר על ולטון יסוסע' נסמלכזכמינ
 חוגר עילמנו 7נכולי ועטת3ר6 3תוסי( )ע"ת נקללס וסתמו עיגל סל DS1' 33יכסי ופחמונכייס
 bwS דנם לועל כ"כ רסוק וטין למוי. 6פן ועביית למוי, 6עירס לפס וסיס כירוסלעי,ר3י

 סנוערין עי לעיעל, לסו סוי ס6לוליס, מרטת רק 6ועריס סיו ל6 ו6ס וקללות, נמנוםסנועליס פי לטון. 3עתכיתן טס עיסייס ס6רוליס, ל3י וסקללומ סנרטת סרמיות חופרים סיו7עסכי'
 למת יזכיל סל6סון פ63לור טק"ו( סנמ 633ועיע )ניפח יש"ע 3מרגוס ר6ימי ומכס . מפלטייכל

 יזכיל es ס6רוליס ונסלל ונר, 5לס 7יפ3י7 ליס קללתי ולמון וגו', 5לס יעניי יל6 גליךנלכס,
 ממנע? ית יקים די צריך כרכס, לסון קכיר סימלון 631רור דקר6, סרגוע6 לק גלכם למוןכלל

bv~1b'67פל 3עס ספכוון ז0ו דל7פתו 6כי, וכעיועס וגו'. יקיס 7ל6 4ט קללסי ולסון ונו 
b71DSnנהוסס כסס r,,s )ס3לכות כל וחין לקלגס קו7עת 6מת נרכם ר DIW7V tDISSpb 
 כפחליס רם. קול )יה : רם'י כפירום דל6 וזס ופרט, אכלל גרכם qb ומרט נכלל קללםועם
 לעי כי כינס וקליך לסי נמס יתחלנו סס ולק גדולי 3סס עמו6ל קול מס ננ'ק עשנומעם
 כי סי כ עבמס ל 17 ג 3סט סקול 6ת למטל יותל יתכן לס ונין גלול סבין0רן73ל
 ל75יין, 16 לעעלס מן מירז' tr'b ID1h על 0עתססט סערו03 הכעות על שעל נ7ולטס
 טייס געס סגולות לידס וימימח ן סוכ3יס טטמיס ויגס מגדול, וסניור סנדולם מעיל סיאטלכפו

 סמועפיות על נימוג כ68 י6על bS רם סס 6ענס עמס, מקפן Sb נערך יותל נכעותסנדוליס
 דנורו slp טימפסט סו6 בקול דנריו 6מ נעסוויפ וסעכוון לגד, ועטיי עעלס אכזרךוסנליעס

 סקול 6ת סונקועות נכל מחרו לכן %יריו, לסנ35יס נין 0יעכו להעלס לסעוווייס 3ין 6ופכיס3כל
 6ים כל 6ג סלוייס 6עילמ פסיו כ6ן גס ולזם ל5י7יס, גין לעעלם נין לסמטמטומו , ל 1 7 ג3סס
 ל 1 ק לוער רשוי ג"כ סיס י 6ימגיו ככל לסתפטט סקול שליך ס0ריס SD סנינס סעוע7יסיטר6ל
 סטועעיס Sb~tn למטסי עועדיס סס 0עדגליס טסלויס ססטעיעגו ושסלי , לגעלי עימל ס,,י6חכ ורעמי נזפקס משער סיגול על כ6ן קול עלת מיין ימכן לכן רס? קול 9Db ולעס ל,ג17
 ויפט סירבלו יוצן עמילה סלויסי טל ויגור ינול כל על 4ען לעגות כשיכיס כ,סריסי עלשניס
 קךל OD 6נל רס? קול נעלת למסעיפנו ג6 ז0 ועס לזם, עזם גסעעיס דנליסס סיביו63וטן
wwb~nלקול 36כר(ס ויסעע חטמך, לקול סעעס כעו געטפליך(, )וושרטי ס7נול ע5ס על גס 
 , סע3ע6 כלי נ6ע5עימ 0יו65יס ספסוט סדנול סוכ6מס עיקל טכולס 1Wb, ונקול 1ub נקולטלי'
 ועלת דקיי דעעס קול כפנין 1hDD1, סנ6ער qh 1ד3ולי העיכרו 6לס מקופות 3כל 6וכ*קוכעאם
 )עכי(6ננע עטגנ כעלק צנור ס ר ל 1 ק נעלוס סעכוון ויסים וחסינות, ספעלס לופעמ ענינולס

 עעלת ולוס יוקל. נלסשק כיעלו וסקללומ סס3רכות r's) )קוטם רז"ל טלעיוכו כינפו ,ספל6כע(
 6טל סרע3אן, וכן , מעולס 3ק' סלעכ"ס נכוזליי שצנר סגיוליס, ספם3ריס תצנרי כוייע כגלל80ק
 והסד 6חי כל י תעלות סוגלו טעסס סטלטיס כי קנולומ' עכעס טנס סיותל מלטון טי(ו6סרטו
 סכעת פל סעתטספיס לחנים וכלליס לגיס פגעים כלולים עלעותי' ונקפלי המתי, יחוי עלעוטי
 ועעויי' סמולם יקדי סן ומן פלוס, ונכין - כי55יז עטכיותי' ולענין 3ס, סכטועות וכחות"לנטם

 מסעיע. ורגום מ7נל 6ממ לרומסי פלוס 6עלמ וסיט 0כגחר, נטמוןסכ6עכיס
 לרועעומ לס, עלת סירפו מנס גינוכי, 6ל6 נדול יל6 קטן ל6 טנקולות סעעול0 לס, קול6על, יכוסלעי ונסלעוי

 וענו עלת כי ולערו, סלוייס ועכו לסון ג"כ לנו ימכ6ל ס6לס סדבריס עכלל ור(מטיגום.סעעלס
 לסקכיס ספונים סיו לנד סעס כי ,  סיוסק ע3ו6לי 37ריס ויגס ; נקללס וסעס 3י:רכס מעס6לו גני עובים סקלו נפגול 6ם 6יונ, ויפן כפו יגלים סתסלח 11DS טסותי 16 סעמרסיס, 13יקערו
 נסס? סכ6תל ועט לפון ועסו עוכיס, ל6 עמעיעיס לק סיו ל6 סלוייס תעכס סי~ייס, דנכיעם
 )מון Dbin כי ' )6נטוו*רם( לסט טקדס דנליס פל מאונס ענין ועכו עלת סולחת חסיןומל
 יועד י ופרימוס נלוי 11DS כע6 יתמרטו ל6 6לס כל לדקתי, 3י ועגתיי י 3נו עט עונינויענה, כמכי כמסי כס, ענמס מכיסם סככם כונו ינליסי מטונמ 3סס ספכוון סטין ע6י סלטניענרי
  01מלקוס, הנלוי סערכם 3עיגיס, 0יOD7~ 6 , 0ז6ת מסעם לעיגי עעיי גני  לעיני כעו עיןלמלט
 3ט פנו שניכו גן  ערטיייפן(,  )5יעפוי 5ו9מי 3י ויתסרסס ימגלס ליקתי, ;בי ותכמסבפו
 טפהיס סכזרעיס סרסי 6מ סנים % סקרן ור'ל , וסמכסוס מנלוי לסוו6מ עין הסלט פכישנצ סמוי 5מ תפנס הצן 19bb ים יפכו ויבם סטעיס 06 תפנס ודוס  פוגעוי כנו  וימפריטפויסגלו

 סלעה 6נל גמוכסלסתעסט
~mb 

 פנס לסון כל וכן t(IDPQbS )פרטיינען לעין סימכ6ו עד
כנקער



 טןדברים78
 לנרפס ימכן סל* %חיי גיוס קומי סעונס bbs 5לס, כיוס ס' יענך ענכו, ס' חככו הי, טהכקער
 עליך לסממם עינו ס' ימים עעעו ס', יענך עיןי תלבון ימנ*רו כולס *3ל 7נרש, מסונמלמון
 ט' ענני וגן %סי סנעח סגים מקמל סמך וטופ 5ו(י ייר נ4ק זייכען וועפע ייך, 6ויףאזויע
 *לס(, סעקופה2 נאור סונומ ידי ידו ל6 )ו0עסרםיס עיך( )3עריקזיכח%נע עלי ססגחמך עיןמנס
 עיון לטון סירמעי )קסל6( נו לענוס *דם לגגי 6לסי' יחן וכן , סמלפודייס נעיון ססתילתיפרס מס" bp~) )חסלש מוגג %י 6עגס סרס כפו , פין פטרם עתם פרט סם" לרפ"י ת65ט%גל

 601ל0" ועזם נך, bSb *יגו לעיוכי עיוני כל מ(' )מסלים נך עעיכי כל מן וסוףסעחמגס,
 וקרוב קים(. *לסי 3עעוגס מנרכס nbr1 נפי (D~WD סס. ע"ז עוררמי וכנר ע*כען(,זיכטסטשלל 6יינ- 6יסן )ווילי 3עוסכלומ דעתו ויכוין וסמנוגנומ סכלי עיון עליו יסמיע כלוער נקולייעסו
 ועעעו י ויבער 5יוג ויען כעו י ז0 עעכין סו6 עכס סלם עם סעמונר 6עירס לסון סגללופת
 לסתסגרח2 וים י ווירטע( זיגכרייכע 6ייגזיכט, 5הללער )ווירטע וסמנוגכומ סכלי עיון 03 סים*עירס
 סגי טע5פרסיס וראימי, b~b 6יככס כעו כעקריי סרט יתגיס ע"ז ויקער ויען פעליםסני

 פגגיל ססו6 דמיינו , עס ענין 13 וסביל שחל נפעל ועונג גדר פ63ר כימי סססעל זס על זסספעליס
 )סיל5ס5יייוו%עעל( סעזל נמעל *מרום נלסונות סימעסו 3עקוס , ססעולס 6מ פועלו ננחיגמ סכום*מכונת
 כ6ן וכן לדגרי מרכו *ל טעגיגו 3'( )ם"* מ7נרו מרנ0 6ל וכן לר*ומ, *וכלוטעמו

~DD 
 ענבר ויען

 *עילס *עכס כ"6 , לכרס מי5וגס כווג0 5ל6 גס סבין מטוטם ס5ונירס חטים טל6 ויחוור, נפעל ונוסגגיר
 0עכוון נענעו "" י 6יו3 חי ע6תרי 3כל 63עמ ס0ו6 כעו , וגעלם גסג3 עיון לתסכיליס יתרכס למוגםט3חמל
 ועגתם וגמלי5ס ס"מ לפני ו6ערמ ועכימ כע"ס 3כוריס נעקר6 ימ7יו סמונרו ו6פירס עכיינלסון
 עדעייס עיונים כלולים סנלסוג0 בתירס נסס סעעס ס3כולס ובתרון וענו ערוכס ונעגלסונוגרס,
 למונס מחת לסמתיר  לז0  ייוורש חגולס לס ים ל3ד ספקותם טסלסון DS1~ מ3עיומ.וסטגומ
 רק גל5וס וכינס ססעון, לעיכי סגפל6ומ גסגנות מנונומ נעלעומק ולסעעין מכעסתעלועות
 מקללות וכן נלוהק, דוק* מסיס ס6עירמן 6לס 3כל רנותיכו בערו לכן 63פמ סרוקות עיגיסל3ע4

 ספקונלת 7גז'מ סתנונן ועפרון מלויים ועכו כמיג לכן גל6"ק, 6ל6 נ5)נרומ טבען זו כס'וסנרכוס
 נעמס פעעיס מע"ז למי בסתר. 1,טם )18( : סיקרי לטון עותק לצנין לן בסכי ערנומיגולגו
 בלול 1Db1 טנקמל על ורק , יענסוסו נ"י כי לק% 3"ו ל6 סנגלוי ועל נסמר. ופעעיסבגלוי
 סיעסס עד כמתל ומס בתלו *'( )כ"3 יסעע*ל לי ונפ' )לסנ"צ( תענו, גקתס 'Dp ימיססו6
 וכתקוכיס טביליסי וע73 כן וסוליי ערום על 533 קל6 סך בוקעי נ'( )ל"ז ונקוטם סנסמל,ינליס

 רוע6 נסקוף 6סרימ6 דמרגועו פסממר 6ל k~nh ע"מ( )יסעיס עלס"כ *וגער6ירסליכען(ליכען, ל%כנעגרייפ- יש 145 מ6ר נחתר 1D9'DD נר06 עולסי סל נחמרו נמחל וסס 5פר 3'( ס')3ה(קדעס
 למגיז וים" על5ס, 3רז6 סכיגתי' 57סרי ותרגועו עליון נקמר יוסר 5"6( )מסליס וג6תרמכיכמך,
 סעקמתל 6ל ססו6 מעליון 3כע65 מועליומ ומעוכות גטתייס 5יוריס סתיימק חרול 3עקר6,סעכוון
 ולכווכם סנויע, על סיורם סניעמ פמסומ זס לפירוס ת75 וימכן 7תיוןו עכל והנעלס תוסגעכל
 6ליליס  ענוית 7לענין י עעם ועקכס סקל יעומס קותן ידי עעטס מרט ידי עעעס bD'1 כרקסזו
 ססייחח וכעו רסע, OtD~D לעי מולם עעגין מרסן b'rbwbb), 7ער )ערפיגדוגג נ)נמסנמו,סייס 4 סעוסס ותעוגל פסל פילוסו מלם ידי עעסס 6נל t~lpb רוען ידי עעטס סריגו qb מחלכל

 עומ עיט( )מסליס סבול תיר ע"ז( יימעיס לסנט עיי עילו ל6 ' וללסון ולסבול ללס03 ידסעלעס
 bP97 ונעכס 7פמל עפרם מלס ידי עעסי ונלסון סעחסנס, Sb יד יימח ככס מלטון, נידומייס
 וסס ומעל ומרעיון, סע"טגס נסמפסטומ טונתיל7. רק 76סי 3ייי סנעסס מעסי נסמל מיגל*יגו
 גמעי קיעני ורוטס ליון געממנמו לו יעטט מפיג( לנגדי ט טוימי )ע"ד ית' סעליוןסגע65 תעיי בזכרונו לו סימוקי( וכרי ס7עיון, נכח יומר ונמוקם גסעימ וחתוכם ס5ורס למיגימר.
 כ"ס( כ"מ )ניטע" ועזס 3פיסס( tW'D י"ס ל"6 גוילך כענו5ל סע6לימ, נסיין סס, מלחפסול*מ *חי סו6 כי ויומס, לון סיען *ומי עגינו וטס עלת רפיון, תיל "נעלס ספת"חלנעליון
 יקען כמנכיון וננול סיען לסון ~blk וסס עלח גנולמו, וכקעת גסתן ומעורס סורס מטסוסס
 חילך 6פר ימ' *וסו ספגטיעיס על וכנס מתנו, יגרע ול* עליו יועיף bS ידוע גגנולסחפם
 6יסן זיך )סטעללעען וקורס 7תומ געחסנמס ביילו כפותל 3יסיעון, יע5ינוסו ע"מ( )תסליםגגות

 י% עענו נממס3מס 1bnD כמווי יסי5ל וקיום מחריו וקער ע5נוגי, ידיך הן 5יר(5יגירליך
 )גס6 ל3י( כ5יר6 דילן קר6 רנותינו סנינו כמכרח כווגס ועל י סו וסמוימ ען , ייוגיססיענים
 וריקין, ידין, 5ו7גין, מעריי ע5ח, חותרייס, ot~hnl גסונייס תכלים ידגרו סס כי 3'(קכ"ז
onllrl, טלול לבער סקדיס לכן נסס, ומוזירי גסתי 7נר ונכל סעחם3ס לכסית וכדי Dtbi~ 5סל 
 כל 3ין ירוכב. ארור )כ( לעטכיל: נוס ודי נקחל, וסס חלס ידי עעסס ובמכס סקליעמס

מרור



ע% כוהברים
 סג*נאי %"ל יודל עוסליל סג7ול סלנ ייייי נסס וטתעמי מחי' וכחן חמופס % ים ועול%ה
 כ5עכ ל6 סעעון כנד כי סנעיס, י"* כנני %ן ללורדס י"6 כי וסוף גוס, נון טעם ה"מדק'
 לכול 6"כ ססנטיסי 6מי ננד 1mw כפעל ס6רוריס תן 61' 6' סכל פסק וכין רסניי כעעםטלור
 ע4ו סג6על סו6 לקונן ולסיום עינלי 3סל עכעות7יס סר6סון רקונן ננד עגיע סו6 סססיזס

 bS סנס עעסי סכיכם ל6 קניון יגועי סנלנל לרגומיגו נו ססתכוון *ניו, מילגם 3ל0ס ebייסכנ
 דרך כס כסג וסו* לס תרס נססם ספמס סיומם ע5י 6סר מלזו, סעלוני4 עספט סטיימ לקעמס
 זס דרור לכלול כדי סמלסס, ססיעמ כ6ן נמסר לכן לערסי על תעל יגוכס על יגון להוסיףגזיון
 ל6 *ניו 6ממ עס ימכינמו נזם לכעז ימוס, נר עספט מטס 7ל5 לו סקורך דלול עם7סוכג
 : ו7סמשס . ע5עס פ75 געיניי וסמלם רום קמם 6סס ול5על לסתות 6תיללס עססט סטיימ כ"6סימם
 סעליי4ס עולס עסנלי ססס סעמלוקמ 3ע4 *מ לעעט 63 רעמו 7נעלמ ימכן רעהו. מכה)כד(
 ולסמפילס, לגנומס ביהול5ין

 על מרע Pns לותר עומל נעכו"סע6( לעונק נירוסלעי וכ67ימ*
 לסם כוונמו סיס6 וכלני ינריך, 6מ ועלומי מחריך 636 והכי מדכתי3 לן עג6 עחלוקמיכעלי
 על בסתר. רעהו מכה סרענ"ס: מעמיקו סל6 לעיין וים נסג1ועי וכ"כ 076, נכי וליסונסעיס
 למ'"ז . פגאג bu9 נמלקי וכים סלימ*י, נליסן מנרי 7יעמי וכתי3"ע )רם"י( יוער מא סרעלטון
 ק"ו( )משליס כעונס ויעכו וכן מפקרסי יונך נע5לתיס יו"ד( )ק0למ עעכין סו6 כ6ן שכסלמון

 עגטווילדיגט( )ערכיעיכיגט, רעסו ינכס וטעם נידו. ירכסו 15 נענועי עע"מ ומפלומי סוכיסמעגיכם
 סתסמכ מרעי בסון סגקר6 וסול ' ככורו ועוריד ר*וייס, מג'ינס בעסיס SD'1 כממרו סכיועסמיל
 OPD סו* 05 כי 6עמ, ססינל qb סגגומי ען סיסים 5ד 63יזס הותו ותנגס ועועיו ס76כולעם
 מעולס עסות סיסמי סו6 לסייר 5נל 3וי ס*יכו עט לי ליימם חכרו SD לע מס עעי6כקל6
 מ60 ול6 מוטה, יס)נעסו וקמר מוט* סס*וערי סמעורוס עעוגומ וז10 ' נלעס יעמס 6סר6יס
 קפ'ק לעסגס ונמירוסו י ע7עומ פ"ז )ערענ"ס לס"ל לעקנל אסרס 6'( כ"ג )עספטים סו*סעע
 19DS qh הנלו כגכומ ססי:קפר , בסגיו 551"ל 3קחר הפילו טעונו , נקמל קר6 6.1ער ,י6נומ(
 וידוע עסמנוס, ומגיו )נוכימו 6תס 6ין י"ז כנעלכין bun, עליו מס11Db bS" 6 מוכחםכירך
 למון pJb ררותינו 3פי סגקר* על לעורר נקתר ס5ער ויתכן י חגרו סכי לסלנין *יקורתועל
 פלוגיי סל כועסיו ס6ל0 יודע 5יגו וכקילו למותו 37ל יקפל לק גני6ול כגגומ IthD srn:1 ,סלע
 כקילו נדנולו עמנו cb~n נוי סיס ועם מירע עס לסוייע לולס וחיכי עפלוכי מתקו סאעל15
h1Dיגריס קמול bnSD3 . *כמסוי 6מ ות67ינ לנו 6מ עכ6י3 חכרו כנוך 6מ נזס עפפיל וסו 
 וכיועיסס 5לס וכל 3נטמוי *תריס מיספלו גא וגיבס סופו לפני ונטוגמו חללו 303מ סעקפי'וכן
 לעיעגפ*לט( פעלגליונטע , שלודע די* )6וגטער למונו כמתל וטעינו נסמר, נלסון קר6כוללו
 סל נקתרו , נסמל עלס לפרס וספסל לסוגו, פמטת סורף סגגומ ו6רק סגגוסי 6מ ועכקסעפלים
 גיס, olpn סל נכנודו oa מוגע כי נלכד, סנרו 6מ וענזס ווגגס קינו 3י60 3ליסג6 כיעולסי
 נננומו עלעל גלני סנן 6מ ל6 6פת( 3ינל )6ף 35יו שסגי ס3ן 6מ סעגכס כעמך עלמעלס
 להגיו נויע *0 וגס עעלליסי ריע 3ן מולידו על 3כפסו לנעלו סננומ חלק יקם 36ט גסכי

 ינוכו על יגון ימוסף כזפ כי לפגיון הומו סעגכס 37רי 3עעיו ילע זס 3כל נכוי עקלקולעקו7ס
 כעגגט ימ' כפיו מיהירי להחד סעגנס ככס לעלוי על 5עלוימרנס

 כניכוי
 מעקלקל oa כי ככוי 5מ

 עמיי היעקל )וגס olpn טל נניס כקרתו ונעחיתיס ססס qb כמערס כן עמיל י5* ל*עעםיו
 כקלקול ו6ס גכך( עתמלל סעיס פס כי מלוי olcSh קללם כי וגו' מלין ל6 תולם 6ערר4 טכרכת
 וג*על ג37ליכס, ס' 6מ סוגעתס 3י( )פריכי סכני* כעלי5מ לעעלס, 5ער כגיכול גרנועעטיו
 נחלך סל* וענזסו ספים זס סעגנס זס גס נעוגומיךי סוגעמגי נפט5תיך סענ7מני ת"ג()יסעיס
 כמקלס כניכול, ונעלס טל 53ערו וכמוסיף נ5ל)נוי 3ר6ו 6סר סנסעיס פניו 3כנו7 מונעמוכמסי
 זס כלי עכועל כעס סעם6ני לתותן ופעור לך וססינ ספים, תומו עכוער כעס ע"נ( כ')מעגים
 6מ סעגכס ונעם ידו, וכמחת עקולקל 7נל ססתי5 יערו 6מ עגגס ס6יס 6ח ססעגגס יסעסימ
 ניבם ל"5( )וי% נלבן וילנ כנלא נקמל ונל'מ עולס, סל לחמלו גנומ גס עעו ישףלעסו
 IW5D סעל5ין טכסיס כעלי ים רי"ע 6מר ממיל . אאם לעשות וגו' יקים 5א )כ0 :%יצוף
  76סי 3גי לרעות מט6ס כחוי עזם לעסומ כותמס עיקר olnb ונמורי4י 3ע%ת עוקקש3גלוייסן
 סימועש נכסי גייס לססקיד 16 אנול על מרגסיס לעגומס , עעמס וטנסי מולס נעליטיחסינוס
 לסגיו והעמיס סנו6יס סס כי , ססכינס סכי 6ל ירטו ל* 6סר סמגמיס נ*עמ מן 1Shl , זסחולם
 סיריוס ול6 ול6סוגס, גע5ס 5ומס לעטם סיכוין חייג סמולס עדנתי 37ל סיקים עי כיעומס, לעסתי סז*ס שמולס ינלי יקים ל6 6סי *לול *ונר ועליר4ס ינקי חנף לפגיו ל6 ם5ס"כ כעוימיי
 סעקוסי געימ וגעית עעל סי5 סעגוס 6ז סכם כי נעלסי נר4 סלע5ופ ויסים בגוס עומסענעו

למי



 כח בזדבשם99
 פקסס גם ס' מוענם DD~1 פיפס ופנן 36ן ססכס *על 3א וטיש רמח, 3ס סע6כסלפי

 כפו י מועגם ס* גס סקנסס 16 סנזולס עעס סעכקש סיסלס 13be 16 סמים כי , כ'()עמלי
 ועעתס וסנליו, גילך עול e1DWW יותל %3צ עליו לעעו7 ל6ף ומש ויחוסל י4סקילס,ס*מלס6ו
 63לץ סלעי 36ל 63לול, עועי 6יט כס ולסיון עססלמלוי2 סתולס זגרי Db עקיש D'b1סיוסג
 סמיכם כס לסמוך קנבוס 16 פגש לסם סל6 נס ל0מנ7ל עעלס פוסס פעופס ומלע'מסיף

 : 0סוונס ולמי סעכין לפי יפס פילופ וסוט יסילש, ח2קפעי4 ע41יל שמסיעם סעזסיל וכע"פי5יסול6
 פעליהי4 עסגסג0 כלס 5פל נפרסי 6סשז סיזכ*ר ס3רכח2 כל גזם כולל ע~ק. השא תמנך )א(בץק

rpwי4עיוס7מ ויתפלמס ~Sb9D*S ' ור,ושתצך* )ב( : י4טגעיס ענ0נס וסעעיס 
 qb עעעו , ופסעוך )פטץ( 6על DISSp3 לקלן וכן )ר6ג"מ( מיגע סל6 וסעעס Dp3D~, ל066

 )6יונ ע76 יסגם 5פריסך עברין לפרפם ו6פפל עליך. יגפו סל6 עיכס לסמתר כסך 3כלפמינע
 למי פליט )6ף ן יירטי סס61תוס'(

 מרם"
 דיך יער7ען )ד6- ל3 נפסע עליך סירקו ועעעו

 סזכיל ודגר %ינךי סור ממנע כי כעו )ווענן( מגמי כי עלס 5ין תשמע. כי5י3ערסייפען(:
 כבו סנDDD 6 ס3י( סקתס סי(עספט )067( 5סל כעלך כעס 6נל מסעע, טעע obסממי
 מכרס 7עתכס 6סש יייסס Sw שלסי 33רכח2 סעכוון ססכל"ם 3זס ויוייע lSb' כי שכיעי

 Db סעעכי7ים ס7גליס ען וכווילס ורענון גמולי טלוי ס6יס גזען כי עיטיו, לסעור שי נגדללפעוע
 כשכעת ינגס סכ6סל טס ינעים לכן כריה סעדת ולסעד נמאס להתעסק סטים כיתו rbסנספ
 עלעסומ0 6וסו סעונעיס ס37ריס כל עתנו יוקלו כספ ו3סונמ נפעחס סע%מ העמססשרס
 לריך מסגוף טיגריס ס ירוי גויס ול6 אמורס לעסות ידינו 5מ סעסזירימ מעוכות כל לנוושסיע
 ליכ6, עלע6 3ס6י עמס 7סככ עקת, סל סכרן עמן q~p 60ל0 סנרכחם כל עוג 6ין כילסס,
 ינקך ו6ס'ע 3טן פלי 3נלכת סקניס במנך. פרי ברוך )ד( עד: למיי נורעחם קטת מס36ל

 ו6ס גגכסיו תסלם יבש סעונס כי 1D1b 6סל ונקלקל יחסל, וססניג 0עו3 3ען פלי כיועס6לסך,
 %וס כי 53קעך, מנככם קתס ס6וי3ש נניפס 3גלכוס סק7יס הע לסטי כסכי יעגסוסו יסותל6

 סע6רס סקייס ו3קללומ , לרסס וימינמס סיר5וס וכגוס סג7ע וסלורך סכ3וי ליחס סו6שאינש
 נקש *גלו וט ג6סלוגס 6ליסס כהגיע סעוכס 610 כי עפגיסס סגניתה ואסר יתיך עסלס3כל

 ק"מ עלס 0כרכס כאילו לסוס דיך ססו6 13 פירסו הברכה. את אתך הי יצו )ח()לע13ן(:
 לקוי סיס b1? )נעפעסלען( ומקיים %וי לסין ז0 6ין וטעמי 5מןו פססט עליו ליוםוס"
 ספכעשי כלסת מרגיל נקיעה לוומ6 עלמון ססו6 לוויל ימכן 5סך ילו  וע7כסיכ עליך, י%לוש
 3לו" לסלמו 6נסש ס3וכמ נסנילו 6סף לנשק סמירפ לך( )לך תגריס פלעס עליו וילוועזם
- ולשמ"ע( לרסא מי(ו6 כעו מעקרי לפון על להוסיף 6'ע ונזם נעזעללס6שע(, %ר היסס)ג%  י קרס ניעי עע0ס קמל 6סל 03060 ססס3רומ מתיל פ" ק7ס עיעי %ס 6פל לערמו גלעויא 
 סייס 60עכמ מעכין תערמו למכיס, סמוך לסת ססש י( )6יונ וי3לעגי ידו ימל עענין%ע

 efw1 געסליססען(, על וועלכעם ליענעקנ%י 067 )6ויפנעלמע' סתסגרח2 ענין %ס 6ס3רי,סעכיכו
 זעגען דפן ווילי )על מנרכס 6מ 5מך ויפיל יינק ליל סנרכם 6מ 6סך ש י% כ6ן5ער
 עעטס כסרת 3ס"י מלוי קרום עם לכיוסך בדרכיו. והלכת )פ( : ל5קקען( 3ענלייסעןייך

 והטית. )יב( )לע61(: וכו' סכון 6תס p)D qb סו6 עי4 ש  73לכי ססליכס וסיףפססיזומי
 3ח כי נעין 3עעות על6 תכסף omb מקס ל6רלך %מס סע3אאס עסזריס מקכם 6פלקמציי
 לסר3ומ S11D ונזם יען נסרוסמ סעעחם למרוע סלועך 73רך יסים לזכים OD1h מעטר וכוופל מדלימקבס

 ל5 וסעמיי ספעירס ולעשוני. לשטור תשמע כי )י0 : )ר"6( מלוס ל6 ותמס ו0לוימ 6ער לכן ,3עסיכמס
 : עסיימס קנס מי(" ס' עגום 6ל ספעיעס 06 ר , כרייסס 6נומיסס וכעכסנ עלועירי הכפיס כעלסמס"
 והיה )פו( : )0נלי6( על'א מגלע פל6 וסערך עמיי, על סוסית פל5 יעין השמאל. ימין)יד(
 D15Spl תערסי סגנוכי( עפי עפי( כמכיס פ3סורס קללוס לש*( )עילס לכ3ופיט תשסע. לאאם
 כל %0על ל"י( )קכס7לץ 67עלי לעס קותל א האן olnb, עלעו עפי עפם C~D עפנספל

 ט יגכ וט ע5עוי מסי פסס 5ל6 יטפיס הערו פל6 זס עיסוק פון ספעיס ען כפססמורס
 ישון 0סס 706, עטוכס 6ין 0ע6עליס o% '1DS העלס עשו עפי עפס פלפון qb כינא,
 סס רייקו לכן %י 9Wb1 פל6 ע0 עפס ס6על כלועל שעו, עיעמ 13 סימנס אערס שעועפי
 טכמונ D17DD , לעפם לו שערו סנ5עמ כ6ן 6נל עגתו עפי עפס bbb 0קגשי4 העכס ל6למת
 כק נשג( לש6 )כנילעיי ס3לימ Dbr 6על ול5 עמסי 6מ ט %ס 6סל ס3כיס 7גכי 6לי4למכינו
 פ3טכפ (DISS חסוי 6סלמ, כוונם לו ים 5ערסש עגעו שעפי לפון ככסך על ס3כיפ, עלישסיסכית ליטל% 4צייעס עסותי עלווס עפס סיס טס סנ6עכיס ס37כיס סרסץ סכל פיוליי ס3רימ7נכ*
 כעפם פנסם עגור סכני טלפון ג6עכו פס כלס תן ופלסת וססקימי, t~DD11 ס"ס פכסצ3כסנש

עפ0



פ כחדברים
 יטר%, עם שנר בעשו סק3"ס וכטילו סק3"0 עסי סעפו סלמון נחומו סינליס לינר טליסעמס
 מיגרש לססעיע נמענס ל6 מנס 3ך, 0' יסלמ נך, ס' יזנק נסתר, 3לסק עסס פעדנר כ6ן*גל
 עפי חס סע7נרי סו6 וכעס נפתרי נלסון לסםמיע לק ת"3, נלסון סק3"ס עסי יו65יסכקילו
 מנמרס עפי י5* כגילו 6ער 6ממ פפס רק , נפתר נלסון נשרו סחוכמס צנרי מנכל וטמנתןע15וו.

 6מ "עזנמ שסר נלסון נ'ע לותל סר6וי ען ופיס )מנך( עז3תכי 6סר מעלליך רוע עפניע5עוי
 כסמל, נלמון מס ס37ריו נסעעס סנלימ *גסי זור *ת לעורר נוס ונסס ססמכוין וגריס יססס"
 נעלת נמל לכן י סם9י מפי סעעס ול6 עסס ע7עמ כגערו סס37ריס לססוכ עסס *מי יטעםמן

 , 0עס ססס פי פו% כולס כי ייורט ס37ריס ס6ל על י17גו וווזס , סג3ורס תפי סי65 כעועז3מכי

 נעכ7לסנא ע' שולס. טעום נזף סטעס סמ7סיס ען לח7 ראימי כי 013 וס6לכמי כ"ג פסוקערס"י

 עלין מוו סננולס ונופי ושע"נ .%ו' עמסי סל עלינו עפי וסללו סגנורס עפי סללו קט"ו()כמקותי
 13, ליימנר7 חלם לו ויקח ל( )6י31 ככמוג למרס, סיוטיך יגס גלנ ווין ובחרס. )בו(וכו':

 וזמו וסיקודוס, ס"ויר קלקול מסו* סרס נעכס *ומס סיכם סוום' תלסון ויתכן סעפרסיס,כ"מ
 קכ"6( )מסייס ס6על עעס מפך וסוד ממרקס, י63 3טרס י יורח ול6 למרק ס"ועל תלסוןונחרם'
 וסכל אכויר ומגוי סע*כליס 303מ ססלייס כי יככס כין *ער זס נגד ינכס % ססעסיוחס

 כיעע סע%ימ, 3טי"ן יג5 "דעס עכלי כי זס, מירום יקעת קע"ך ו6ומ )רנ"מ( מסעם3תגועומ
 ועמויק סעעעיד סכם SD סונט 5ל סם ידך. לאל ואין )לב( 3סננ"ך: י63 ונסעם סעקועומי3רו3
 370ל, לקיום סבין  מפסוע סכמ על לפפעיס ועולס )קר5עט(י ועכונו מקונו על370י

 ועלס ססו6, ט37ל לסם4ס לו סקריך ~D1k לתומו כסייגו לקל, ידי ים ומירוסו לו, יחום כנוילקל ולעיי
 , )סרם"פ( פטוט ל37ל ס5ליך ספסוט סכמ דמיינו סעעסס, 3ססלונמ כקריך qia~1 לתמלחמ כנוייד
 6ל. ובין קר6 ")נר וכבלו ליריך, ונומי ל6ל עלס סל לע"ר סתקותות סנכל סונפרסיס לע"מו5"5

 למון ס%ער ומכ"מ וסויי גזל לטון סגיסס לש"פ כ' ולנון עסוק ענין ורצוץ. עיסוק )לג( :לילך
 , עסו י7הצ ססעוסק לדומיי עי ובת עסקתי עי 5מ כעו Dnm, גולם עענין 0ו6 עוסק S~bר5י5ס
 ונכל עניני נכל עתפסט סו6 ש3ל נלניי %ס עקגיגי 7Db 37ל על ע5וע5ס סייגו גזלוסרטון
 עעטעעות יוא זס ושין , )פלינ7ערן( נרטון פעס 63ונם כעס , קגיגיס מ5ר על פעם אזלי*ופכי
 , eSD סד3ל ים6ר 6ך גמר7יס לחלקים ס37ר סחמלק ענינו ר5י05 כי , ס3ירס טעגינו רלוןלמון

 ר5ת סגעמס רק לגערי כמנר 0כגזל סבין ר5י5ס יורם מגזל נעין וכן מלקיו, קמר ונחלםסנמרפס
 טעוס*י PSD' לעעעי6 מען ומסלח ת"" אחרים. אלהים וצם ועבדת )לו( קגיגו: חלקינקמל

 עוני, לדוק וימי כירלעועל, 5מ עניו כעו "ליוי מתק ונמינמ עומל ידי ממם סגכנע סככעתעל עפי פעל כי ע"6 לכותל וגולגלת עם מעליס 6ל6  חלצות עגו7מ ל* נן'7( ס' )לקלןוכפירם"י
 על לסוקיף דורך *ין ו3זס זיין(, 6וכטערווירשיג גיטטערן שרעע7ען ווירקט )517 כין מרגוזנווכן
 וסגזלוס ס5רומ עמוד סיס עילל ע0ס י155 נגלום ס5חרי,3ו5ס כמסוטו פי' רי"6 5עגס סעקל6לסון
 פ9כ ולעעלס ענרי נלסון ונטעת, לא כי וגו' הקללות כל עליך ובאו )מה( : לסנלס יוכלוסל6
 לכן סנעסתס *מר לק עוגם 6ין סע3רס על כי עסיין נלסון ממעע כי וגו' כ3רכומ כל עליך 1631*תר
 רק ו"סלס( י(ק7יעני עי )כעטן כל5חרי' עס"חר( e71p סכל עלי' ים שטס 3קיוס 5ווגס נעכרי נונבער
 ככוי סו6 ובחוליתה. )נו( )רע"": עתיר לסון נו יער לכן כלעמריו, כ"כ עופלג 0וווק7ס סכרסיין
 ען סנרזל וגמל כעו ס0סעטס על יולס 6סר , סל עלפון וסוס מעולס, לאויר עכסיו סי5%לולי
 ססו6 נפל וכעעס , למון וי6% ויסרסו ונימק 0ול7 סנסעט כדן וכן ורקתו, סנרזל סיסעעמען,
 וסוד 13 כאר ססול7 סכים מסו* כסליתו עוז ישנוק סופי וכסליתי( ענין יסים *ו ספלייעלסון
 וסמעעיי, סמלת מלטון ג"כ וסוס b'SD, רז"ל נלסון נקר* וכן שריו, 5ו סעולס לאויר עסו53
 לתוך וסו%ס סריוגין גתמלת כגקגס גילי סל עסלל ~tD"D)i סני05 עלעו ט51 סכים אותוכי

 סרחם עונת b~f ס7נק ועקום שקיימי לימם k~Pb ע"י גסרסמ סיס וסם סלחם גסיפת ע"יסרחם
 וגפומ מלוך סולכמ וסיט שמס ס53 כזרע סקולסמ סי6 ס37וקר( ססי5 וסני5ס י)עוטטערקוכען(

 3י5ס כקכוס לולד מועל וכעפם ואל סלוך כמוכס הנתסוס סעונר סיג7ל עועת כל ליוסיעיוס
 תאוו ישקע rbD סעולס. לאויר tb5S פקודמו עס 613 עד ססריון יעי כל עליו וחומפמסמרכגולת
 )ג6כגענורע(י לידס מפולי נקר* blk~1 במכיו מרמס ועוגת ומקרוס לחון כסונט וסולדמקלוס,
 ה' והפלא )נם( : )מנ"ל( סטנעייס עג7ולי ינוקכם וסוס ולד 3ל6 סליך סבין ר"ל ממליטווכגל
 סעס ויכלה , עעך יכלם ל* י וכלס כל* כעו , 5מ7 עגינס 3ס"6 ופלס 3*ל"ף פל" סם כי יוסטייל פ" ט'( )סעומ יסרבל עקגס נין ס' ומפלס וכן עכומ, עם*ר ועונ7לומ עופל5ומ מכותך.את

 ופ64ס ולהם ע"י סם% עכלל סיו" 37ל על מונח tD~D9S qnSb1 ניכיסס ס73ל וע"עשסנילי
 סי5י5ס על ג9כ מסורס qb כס"ה סלס 5עגס סע3עיי סעסלך ענד לסיות להוי ס5יככו לטבע,מון

עגל



 כט כהדבחם80
 7סייכו גלילס עכין סור6מו ועיקר טנעימי 3( 26גי( סשס סעי6ס ע*מ , טגעש א6ר8נ7ר

 י ספלסו ונספעט סכממקי bSD1 כם לו סגעסס טעונן סיס qe~b3 ספל* 5ער %ו 7'(, )מ%040 מסיי ס' ספל0 עזס עפכוי ס0ונלל י.5י 6ומו ען 3עכיגו עיוח7 ל0יוס סמ6ל ען ייינלססונרל
 ס' וסמלס וכן 5ייקים, מפלמ לשפוע %סיי כענ1(ג פ5וי 7נל (be כםיס עעסס 6יט נ6עמ101*
 כי ו%ריס, פקגס 6מ פסיג ססיס עוס יסר6ל עקכ0 *ס סדנל סמיג סל6 נזס סל6 יומלסיס ל* כי זסי על זס ימרון גלי ע5עו סכח נעעסס טויס ס7%יס 3' סיו סנס פ5ריס, עקכ0נין

 6ער ולכן וס73לסי 3רירס כ"6 ליכ נם 3ע5עו סיס bS )נזס זס ססונ7לו חס סטכיי 5מ0סינ ולי 1nbc 6מ סססינ bSD 737 סים סנסן סמוס וס75 גקיס, עעסס סיו סכיי(ס נססעקרייס
 פ5לי' 3ין ס' ימלס 6מל וכן )6ויסזינ7ערן(י ס775יס 3ין וסנ7ל נריר0 סיעסס כלועל 413"6וססלס
 סמסיס bSD1 כס פעסט ספכס נעין סיסיס ססעכין 63ל"ף bicL~1 ס6ער כ6ן כן Sbl~' bS;וכין

 עד )סא( : סטנע פג7ל יי6 37ל סווכס ומסיס נטנע סע5ויחם )נכומ ע2י ס6ר עכל געניכסעסונס
 וסמרח ם0ירך גכלל( וע7 )ע7 סכלל סייכות ססו6 מכמס ע7 ירכ0 עי כפו למרסו 6יןהשטידך.

 %על 7ס6 וספ7ויס, סחל*יס 6חרי סססע7ס 51Dm עקסס, לסיות ס5ריכיס סכום6, נעכין ג"כפלל
 זכע 3כל pbDb 5כי גס עלעעלס סעיס יע7ו 06 5ער b"S) )ילעי סנני6 ונס ונס6רמסי6ח"ז

 סייכומ סו6 5נל ומתכס, זלעכס יעונך כן עוונ7יס ססתיס כ6סר כי סשו( )יסעיס ו6פליטל6לי
 1ש DDDtn 6יכו מ7מ סל 1p'bn? סני6כסי ע7 סזס סיוס ע5ס ע7 כעכין עי( ול6 )עיע5לגי
 I'bD גע% י(ח7ם 5יסול SS)3 5יט סגף ויוס ר(עוערי סקר3ת ע7 5ו סגף יוס סל עטעוע7
 סמל6יס עס לססע07 6ין כ6ן כן ע5רגי, סייכומ כ"6 עלפגיו סיוס עס סייכות סוס 0כףליוס

 סמל6יס ורק לססעיס, קרונ סגיעס ע7 כ"6 ימולו ל6 ססמל6יס לכ7, ע5רני סייכומ כ"6סקו7עיס
 נו6י עי כעו נע5*ר( (Dk~D, ק7יעס עכיכו כ6ן עי מלס כי גר6ס ויוסל סססע7ס. ול6יסולו
 עעלימימ, ל)~יעס גס יסעסוסו ורנומיכו ז)נגי, ק7יעמ טסו6 נאי קויס כלועל ע5ריעס6ליך

 סתמלל 3ל33ך מורס ינרי סיכגסי ונמפלל ס6מי( ע7 זס, ס5ל זס 7גר על Sb1D ס6תס ע7כ6ערס
 נכלל זעני לסנ7ל ע7 ס3)נלמ סויי 3זס וססכדל , ק"7( כתונומ )מום' לכססך עע7ניס יככקוסל6
 603.ן qb לשי נעעל0 ק7וס סר6מון עעלימית ולס3יל נזען, לסכי ק7ם ססל%ון רק יגכייש
 ס3ע מ30 וס 3לטון ו6וער עימס עעמויי3י 6ח7 על עססט סחולן W"7D סוי', לכלל נ6ססכי
 עלמ ו3זס , ועימס מ3י' כפול עוכם 06 , עתחלמומ כוונומ סמי 3זס "טגכלל סעיסך ע7 03נ"פכש
 גע*ערו, סעכוון סיסיס 16 , 6מלי' ט63ס לסעימס 3זפן עוק7עת מסיס ססמנ" זענאו", ק7יעסע7

 לעעע עליו p~w לחעיו )7% *תנס ס3עוגמשי ססעור1( 3עיסס לעגסו סל6וי ען כילסוייעייו
 לע ססי6 סעימס ען 13 לגמור יומר וססו3 עעול0 עוכס וסו6 סניס, סנע נסנ" פיסנ י3עכסו
 )ע0ע, 5סכנזימ ל)נלס עד DSW )ו7ועס עעלימיס לק7יעס עDSn 7 ו3זי( יומל, 5חל"ס6ין

 ע7"צ 1Wbl עעלימימ, ק7יעס 16 וונניחי קדיעס ob 5ל0, ק7יעומ ע2י סתי ג"כ סכו%געמיר(
 גזס תכלל ווילקט.  געטייטעט 617 3ע45ר ליי7ען גע5יגגניקסער6יע י06רע זיע3ען זיללסט617
 וסעכוון פעלימיס, ק7יעס כ6ן, ע7 ונלת סמגי ו)נעכין עזו(, זו DIDSnnDC סנזכרומ כווגוספתי
 גתלפע75

~bWD 
 עליי4ס ימ' רמעיו וע75 סגונורסי סספונ07 וסי6 מ)נול סיוסל לעונם ר6וייס סיו

 סעעולס וסעוכם 0תימסי לעוכס נוועלס קו7עיס וסס וספ7ויסי סמל6ים וי4ס עעגו 0קל נעונמי3חל
 קטפרסו זן כוה1( ועל סססע07י ר"ל (SID 05 סגרוע וסעונם וספ7ויסי otbSDC ויחולו ע4ססי3*6
 ונעכ7רס3'יי ג"6. ע"ם. ע"ס. כ"י. כ"נ. וסס 736ך. וע7 כ'( )לעיל זו נפרמס ס53ש לפוגאכל
 כנו5ין ויסון לנר יפקון 7ל5 לון ויכסס לון יכנס יעלס bSb 3ח"מ( ט3*יס ח3ליי(ס כעכי(נbSD לני 3סנ"6 סעי"ן סנ6 עעע גסתכס כ6ן יעלס פלס (~srr יעלס bSb כסינ bS יעלס גי ע'ז7'

 יסר*ל ימ יסי5י 7ל6 קל'ס mb' 607 עלוני' DSDS1' לעלס יסbST 6 עס ססע7ךי עדעכוחין,
 קללס ז1 6ין זס זולמ כי נסני', עלמ סוסיף רס"י באניות. )סח( מדיר6: קיים יסיו7וכרוכיסן

ohפמסי', ו35לו ו6גו ו6גיסן מ5גיס עעגין סו6 53ניומ עלם לי ונר6ס ספיגומי על סס יסונו 
 נמוך יו65 גו6גי 533 עע"ם , 5וסט6כ7ע( י6פעער65ללען )6יס וסססס7 60נל 3עעעיוטעעו
 7לס יימ 67עלמ כפ6 6יסו סכ6 63גיומ ע5ליס וסמינך עו( מ"ז 7' זו )מרסס ו3עכ7לםג"ע5ליס

 : כ37ריכו וסו6 יעו"ס סכים. ען פרועי( ותכלסנעגיות
 וי6על ויקל6 לק w"b, 0' ויינל 3למון סתחעס )5 זו ססלס0 6מלי ה"א. אני ני )ה(כט

 לכסי ס' כתן bS1 ס', עסס 6סר כעתל, גלסון ימ' )נעגו י37ר ספלסס ונ%שש,
 )נלמ ס6ין וג"ל ס"6. סו6 כי ולו)נר נקתר גלסון ס7גול לסקכ ס"ל ס"*? 6גי כ5ן ס*עלפסו
 כונ6)נרס סס"יי סס סו6 5נל )5יך(, ע5עו 3ע7 קע7נר סגוף לסור*ת עקועומ כנם6ל %ן%י.
 6ג* רק % סוטיעס ס' 5ג6 3סקמתס 6ערו bS ל"י 7ל7עת %י סוסיעס וסו 6מ ע'ש()פהס

5ני



שא כסרבתם
 ' רש"( )ע"ס יקולס ומתוש סגי קתלי מעט ל63ל 0פט3מס מכרינו וכגל נ6, סוםיפס יסו%י

 1'ל (Snss"ובייררמי"י

 ש~
 6פר זו כוונם פעל 6תרו וכצר 9'ד. נואן 5לשף %י 67ילנ6 גח6

Sbעוליכהצ כנלי 3016 ספגי לעקום כחי עי כ6ן 6ני 6ין ו6ס כ6ן סכל כ6ן 6כי 6ס נ"נ( )קוכם 
,'mhסלל 6על ועזם 6ני י6קכי מטכסם נ"נ( דסשר )נלקוטיס ונעכירפנע b'tD) י*טמ ob 
 כלפת פעום פפניסס , סו6 6ני 6כי כי עמס ר6ו נס6זיכי תפעל סי' זו כווגס ועל י )" עי לי5ני
 יפני 6ער 08003 ושנכאב %י. מסתי 610 6ני סמסט עאי ושעתו טס, סל3"מ כעיט וסו,6ני
 ט%יס ומס סס3עיסי יטמיע וחס סעא. סנעיס לכל וכלליס לתסיס מס וסו *גי 6לוסעומ
 6פ לס"מ סססט ע"י 0ינל 6ת ולקלס ולעעל6. עמליו ומסכי מליוי עד עלעעלס סר5סוןפוסס
 י(צינל סריס על יחס 6טל 5כי עלם סורסת עיקל על ל3 סיעת מסרי כ"ל, 6כיי נסססס"
 )ווש0ץ(, SbD(1 סננול 6ל סם6ל0 עלת ססו6 6ן תנזלמ כסא סלס"פ בו ס6על עלעו,3ע7
 סעידת רפוטי יחי 6ן לעי-ת וסמט3ל מ'(, )6יונ 6ל0 מת% 6ן עי יועלתי )סש6 י4לכמס 5ןכעו
 q'pDp~D, עכסי וו04ין(י 6יינכעק )ע"ן סלי 6ן ועוננו %יי עלס כעמס ותא רגלי, ידי כעונעיו,
 610, אין עסו יכירנו 6ז נו ונפגעו t1)WW מסת לעס 0מכועעומ סו6 וסי7יעס סס'~ס עניןכי
 מנועת מעיז כי סכסעלי סו6 לכיכר ושחל מפועל סו6 6נל סניכל סינר ען נפעל סעכילוקין

 סעכיל 6גל תעגוי סמיי דנם י(גיכל ס0ינר גזתן חרזו סי7יעס, סי(כרס לעעסס קורנס0י4ככס
 1W5D על עלתו 6מ סתכיל יפעל 3זס סככתו, מגועם ספליו סננול עלעו b1k1 יורי D"bויויע
 לועל ימכן ל6 6לי4 לדגרי עכ"ד. )רעליפר1קוס(. לעלעו נוטס מכרמו מכס נום6 כבועל6כי'
 י4עקל0 כק 6יכט וסגוף סגפם, סו6 60דס ע5ס כי ט76ס, ל6 ימ' מעליון רק 5כי תלםנ6עמ
 , Dblb5D~ על ל6 ס37ריס 6כיומ על רק עספפטת כלמי 80חמ ססגמ 'nSD וכל , נעלס1370ק

 ים6לכו ob כי לרפן, רסוס למכירו חרליס נץ %ו 6ין וססטוסו יקומו לעמס ס37ליס כל עלסכי
 וסמורי, סעחעס סע6יר לוטי 37ל ססו6 לק לססי3 כידינו 5ין סו6, עם ס6ס ע5ס נטע6יס
 ל6 610 עס ס6ם עלס כי ס6ס, עלס ל6 ס6ם 6יכיומ לק 6ינס נסס וכיוח סקיתגיסומלס
 6ין , מלכו 0כפפ ו0ו6 נרורס סריסיי ירניסיס וסחו 3קר3כו מסוכן ורנר כי qb לסטוויידעכו
 לנעתרי עשי סליות Sb .תעט לט לקרב סגס0יל עס %ל ע5תוסו, *ייפמ 6ל לעולס גו טיסמכו

 6נל סיעם, 6יכיומ לק וזיככו כשז לפלס, וככועס ושריס סעפכיל מעכיר סיו7ע י(כמ סו6ססנמם
 סכת ט60 סענו6ל( )לפי סו6 %י נעלת ססתכוון ולמלי סו6, עס ידפ ל6 עיין מנססעלס

 %י, עלט כסאעכ f'b י לליס כפסלי גלמי סו6 6שע ססכלמו וממרי לעלעוי נוטס סכרמומגועמ
D1'bעוסו 6ת סיויע 0ו6.ימ' יעכס עום6לי גירך כ"6 ס6עמ נדרך% bw 6סכוס6 ג6עס יץ 

 נוט0'טסככמו
 גוס ויי 6ני. סס עליו גופך פמיר לכן רכיי עלעו על נ6עת לוער ויוכל לעלעוי

 וייעתס ו6ל6 ב"פ ופעים oc1Sb, ו6ערמ 6סיי פ' וע' סו6. 6ני 6ני נסוכינו 3זס עב"םלעסכיל.
 רשפי ססס ר6מיכס 6תל וכ6נ',נ למנעיכס כ6מיכס פ" רם'י שבפיכם. ראשיכם )ם( ס': %יכי

 תוסליס מנע עעגין ס3טיכס DS" סנטיכון, ו6תככלי ללטן סגסירין כיסי כמינ"ע ימכן ויחולטנטיכס
 %ל ויסיר )מנעפעער5יסכעל(' ולעעסל0 לסככם כנוי סמא עשו7ס סנט יטיל bS , יי'7()יסעיס

סנל"
 י5כ6ל מופעי ססס ע6ומ סרי סס סנטיכס כלס, על לעסיס ססס 6~י סלי סס "עיכס

 זקניכם טכויין. נליומ רקמי 6לו ס3ט ס'( )קכס7לין עליו סיערו תיסו7סי ס3ט יעול bSכעו
 קיום על סכומין עמלות טרי סס ומוטרינר 3ר3יסי מוררי סעלע7יס מעסיס סריסס

 פסי
 סדינים:

 שכניס ס%סיס 3ו סרפן ימלמל Db' כל Sb~D' 16 6ים סיזכיר ס3כ"ע דע 'שראל. איושכל
 יע(, )יסש6 0עמ לנ6 ועד עלריס מיסר ען יסר6ל כל 6מ דוד ויקמל כן ול6 , תםנתעלס
 סנסי6יס ושייט , יסמיל כל 6ל עס0 ויקרע 6'( )לעיל 5ער כ6ן וכן , ימר5ל עס כל נוסס0ר5ון
 9DWD כלל 611 יפר*ל 5יס כל סנ0 יסר6ל, 6ים כל ר6סיכס רנו' %גש 5מס 6פר. רעכוזיוכעסי
 סעמיייס 7ולומ פה איננו )יד( : )לועס( סעס ימל 7סיינו וגרך נמיכם טפכם וסנמי5יס 0ר5'סיס 'מפרט
 עפעת 0גס ב6 על6 מס הסיכנו לפרס 6ין כי ר6נ8ע. וכ"מ , יל'ע וכ"מ עמנסוע6( )רם"ילפיוס
 ס0ו6 וע'ג ימלמל, 6יפ כל כלכס סיום %ניס *מס כמיג סמכי , מנס תלנו6 %סו סעה0:מס3ס
 יקושו 6סכ וטיכס ס6סלון 70ול ויעל וכ"י( כ"p1DD 6 )לקען עלעו סכמו3 עע7ומ 53:1יס 7ורומעל

 אשר )פו( : סססי עפסלסי סי 3זס געגס ונטכס כרס. 5טל וגו' בריס 05 עמו 6פר על וגו'ע6סליכס
 נכל מופל מעגילו , ל"ו( )שעות נעמיס S~p ויענירו כתו כ5ן ענינו ענרגו עלס Sybלעומר, 0וי יתיסד י6שכ לעקוס עתקוס וסעמקס סענכיי לפון כפל זס  5ין  ורססי עברתם. אשורעברנוי
 גס זו לטוכס ויכתם )כעק6נעע6כוכג( סיכל לסו7עת בקול ססכר,ס סענינס , כשם( )וייירא5רלכס
 6מל ספתועס ומירס"י ס'י עס תעניליס מופע %כי 6סל 3'( )ס"6 כווו קולי עלמ ססקסלומנלי
 עגלט וכן עשס. t~DD נכי עוני כל אעגיל 6ני מענין ועזם עליכם, עולי6ש עעניריס ס'עס

ק6ן



 כפדברים81
 *מל סעמוותעיס סעכיגיס כל עלפיסלען(, ס6נען )וויל ושכגזי %פון דופס , ייעט %אל1%

 : יענרתון עעעי6 3ין לכ6 יעני וגנורן וכעפמינע 3יכיססי ענלתס 6סר סנויס 3כלטזעכו
 1WP* וגו', נוגס לכנו 6סל ס6ער 3עס ע"זי מעול עתון סדנל 6טל אלך. לבי בשרירות)יח(
 פססת עקורו 6סר 6יס וסול ולעכסי לום מולס סרם 3כם ים פן עליו 9Wb1 ועל, רע עכיןלו

 סגלית 7ק7וקי כל nhm, ט6לס לנלי סכסיטעע ומא נמולמיכו, עיקליווץ פסן ומטת3יסועמ
 ובור כי , 003 ו1נו6 לסכל סאן וק5מס נטפיס ענו6ליס ק5מס סונש, פעניכח סע5וסוסלטי
 נסס ננוך 6ני *סי ים 111511 סרנם נ*עמ מגס למעל נעיפו הממלל , ש35ו ימ' י(מכעי(פקול
 מחיל, וכעס on1'pi 6תיולל מעם תעשית, ועלמע0 נקעטס געגיגס אני נייגס2ס, טקסיולט
 סעמסכ נעם hib 6לך hS לכן לסמיגס' ניכלתי ואין עמיינס, סטכל ס6ין 7נמס לסיומם זסתל
 סמנג7ומ סוס מנלי לי טלוס יסים ונזם נטעעוי יגר כ6עמ ססו6 נוזרם  מדכיי ועט וסכלילני

 eaa )"bDD,  ופססעספת נספי לס סנעס נעעעסי י(גכוגיס 70נליס 6חר מולך געיותי כימניעו,
 וסנינסי  וסמכן סרעם פל סוכס לנ nSm  )רפ"פ,י סיכל Sb גלויים ונלסי סככלייסנרנר"ם
 הרוה. ממות למען ינין: וכלננו נעיגיו ירסס מן כלגי, *גי ולאיתי פכפס, מנוס  כנון 3לגכפו
  עלת לו "ודעוך גריך סיס 67אכ י )6ני(יופען( שובסת לנוי )סון קפות עלת כ6ן למדם יתכןל6
 רפוס, פלוגו t1DDb  סרווי פן  פור לספוט סיכם, פל  סייס ספום סנט פל פכס  ספו כפופלי

 סמכם  כי"י שכון  לכן ספפול, 'DD פסו* ים, פלס יייו  סיך  וכין תסוס, פל ספופי~מיכס
 60ף , חטאתו נכל תקמס פן כעג ו ו6נq'p 17 3עע( דעס )ע' וכריסם כליון למון ססו66נן-נגלח
 רוס ; לעוס( עליעו k~Dpb על רם"י )ע' מקמסי מזקן 5מ לקפומסי גממו 3קם 75יקןמקמם
 מגמם 6ל כנוי סי6 5ע*ס. כ6כילס; מסניעט כעו 3סמיס סלו" כי ס*לןי 6מ מלוס 6סכעו

 תקוותיו וסעעל6 לסתותי ס5ע6 כמוס סת6וות מסוקס וחוס ת*ויסס, לעתון לרוום תעיןסעת6וס
 ס5ע6ון למוס ס*סנס מוס סידעס , וי( )עמלי 7ו7יס נלוס לכם ע79 6'שי ועסניע טעלוס לוכועס
 עס3יעו וכע*ערס  ר%יוליי למי כ"* מניעס *ינגס )ו63עת bn5S כעש ס6סגס עמקיםוסיוייס
 תסקס נמתיימ ססרווי נכרי ס5)נ,ס, 6מ סרוס קמום למען סעקר6 וטעם , טנע( עלעינולעג

 7ען רוים  יער )י6עיע סכעילח סנפי סעסל וכעו 066סי ס5%ון Db ושלס ימניתת*וומיו

 לי, יסיס טכוס *לך לני 3סרילות סקו7ס, על טעם כנסיכם לעען עלת ונזס עערכיכעע(,יולקי
 ס6חולות וכני6ומ נע6כלוס מ*והץיו לעל6ומ נכדי כגלמי טעעס סכין ססקיס עמעילת 86עלעכוע
 רז"ל ניגכי סעולנל סלמון סו6 קמות מעלת לועל רתוק ואיננו סרל"ס, פי' 06 וווכ עיו"ט;לנו
 ממניע לעען קמות לעען וטעס סנעולס, ססניעס וסייכו ניייסי לי' DP'S' יל6 כתולה, ליקמו
 יעוצן )יפ( : 6ח7 ומעגין ל*סע(י דורסט 7ען טלוגק pb1) 9DT סלכ מסוקת 5ע"ון 6תסרוי'
 (1Db  יניפם %ס"י(, 0עקוס לפני וס סבין qh לנילס מסיף כלרך ליאוון 0כמונ יסעיע ה'.אף

 עמן מס כי סעגונס, סכעק פית על ימ' נו סנטעס זו 3עלי5ס 6י1 יעסו 5סת סלם פלכפפיר
 רס"פ( יפ"ם עם עצלם נונע סו6 , מנועל מנסס ען מעולס הגוילי סדק סגסס SD lmbסעשט
 , מעופו כעס ותעם עמסו, ועועי , עס הכלס כנגר נעו ואנקתו, 70נל י(לכגת סמס7 עלסעוכס

 סגמס, סלככמ ועמום עססק7 סנ6 דגר למפז וסולחתו נו"ן, נ0ופממ עסן סס ומסוכנגס
 IDD' qb עלעמ וטעס )פערוועזען(י וספסר כליון יעלס עלסו, למי יעסן נמעל סעיקליוינסטון

 D'Dh, עעלת qb סמנמתו. ונ"ל 0', מני כעו % qb הומו, תכלס ססו6 גריס סס"י סמגחתסי'

 )מס עסינא לעורי6 תכנועו )מסלים( עוז לסררי , IDD )נתולגפיס ומוקף עוז לסון כל כיויע
 עלס כצן גס %" ועזם עוסגי, מקוף עוזי 5ור ה"נ(, )סס עוסגי %מ עעוזי הסס כיל"ד(,
 נע' לעולס דעתי נליתי יש 1bh יעלעל qb מלון עלילת על ובקצף. והמה באף )כו( יתקף:יעסן
 Db~ *מרי לוסל ילעס חעס ולסון 3ויתענרי גו6מסכן ענלס חיסון יסעומ

 סרנום נסוייהם  למנוכן
 ו5פ5יעו ר(מקסרומ מנול oSh, נכל סכלכן טססור6ס יפטר סוס, סרס סס ספיקרי נטרם6פר

 פיו לגררי  ססגי פפענר ים ס:ס פסת*סר ופרדינו , 5ע5פו ספרווס סיקוס י5%ם סגךכלע5פו4
 י הוופרפת  פונדלם לסיום נפספס ספ5פ5פם נסוקס פל סופס יכי ונספ%ס  )פויפר(ן סורס  פססיס
 פי5פ5פו D"W , ספותי י ספי  נפם נפלס m3bS  קורמם nhDlc D'bl  סייס י יין לכל סוכרם כמקתותסס
 6מל, עס וסר(תקסלות סר(תחגרות לס המסלי גלתי לוס, לנד לסיותס 6לס נסו6ין ע"י*ותה

bDD*7מרי לני bS ,יקרבו ל6 ס*טס )ו*נומ מזל OD3 נכפו"ין, ע5וע5ס *יט כי , לנעלס זס 
 ע5עס עע5עו סנחלנ סעופן מלקי %סל עמס(; מומן ימלו מומן, נסס כ9* נכ"ק %לו יקלטוול*

 יקכ5 גייס עעויניס ca'1 0חלקיס עסקי ועונ7~ס עופי7יס )סיות זס עס זס יס7לר(2חגל
 עגם סוס יקל* סעחול 5כע כ"ע(י )6יוכ כחעס סליכי נלסון 6ל"ףי נלי וגס )לטרנס(,מעמס
 כי , ~Dbk כונו *"ע %ע5ס יכול 5על כעולס דגל סבין ולסיום ימד, סנטוס ולמכל לקכןנטיעו

נקוען



פב כפדרם
 )מקלוח( פליטמו כצקני ויכטק מגסס 3מכיעיומ ללסת יוכל ז0 עם זס ח3ולס ולסוי VPSDלקוען
 סרכנמו מללי מיניקו על כ"כ סגטס ימסעל ועענו ססעלסי עמוס מ"ומ יומל יקים מסטפילו

 מולים כולו וספוני תרוכך עכשמ יעסט לנפלי יפקייגו לob 6 ו6ף קמיו, עעל 6יםלמסרי
 מס יקרץ זו מעולס בו סנול7 יכר כל לכן חלקיו, דגקות נין מילוי ולעסומ ריקכשיסורים
 גקל6 סדם פעולם %קור ססי6 מסעם כך וע9ם ,)ובפרס(

 לעס טס וכן )ז6גנע(; חעס נטם ג'"
 9bDW ולסמגועע לססר7 ס7ס יסעורל Sb'1 סעמנגי 7נר על 07bS לו מרי( כקמר כי מכעסיעל

 עד נסניס, עיומ7ומ ונקועומ 6ל ע5עו ושעלס יס7יו ולססחנר לעלונן ה74ם גלי ויסעו סגוףסטתי
 ועסגמיריס למניסי מ~נ מפס נופיסי סעיכי0 ע6יליסי סלחיים סיטי נכריס לטועיו סמררןפ3כוס6י
 י(ריחוקז גסכלימ סתפעליוון עיני עכל סעלוחק י"ס עליו חעס טס ומוכס 6מי; קטולי5*

 6ת ע7א 7ומקיס נעוגותיסס olb 06, ענני ימ' מסכמתו ססמלקומ וסי6 סעיקליס,ססול6ס ע'"
 וכעסם י לע5עס טונס ספפעמ ססכיכס 5ע5ונס וכקלו י גחוכם עמכן לו סיום לכלי , ססכיכסלנ6
 לעקכליס סעסמיע נין לספריי ס5טע5מותס חצחם סספעמסי %קאי לנין פינס ענילמהחימס
 סמילו7 גורס 6סל סוס ס5ע5וס 6ל ססתמל0 ועל סיקחץמ; ססור6ס למי חרס סס סונמבוסס,
 וכרעות מונס; ונסיג לסון שפר כר5וגו ססטסעס סמלמנוס סס3מ SD1 מעסוי יציר למוןשער
 י חתפע6לס עיעינס מוער למס ומפיס נסלח( )מ' נעכירסנאי פעלו כי ן מרחומינו Cib לדכרשל6י"
 סטי טונמס 6ין 6"ס בערס מנס עשמ. סעס. 5ל6 מועם מקלי 6ל מעס, עלייתי כמעלוןמסים
 ללח גס ל7עתס 3* יסו, סמל סו6 זס נעקוס מועס פסס לפי וסוט מעונן, מנוי לקסקרי6ס

 סור6מס Op'D כי מאי סס עס סועס סס עמומך סכללימ ססול6ס ולמי סכיי', טתס עלנס

 וסזעס סכעם עעכין ל6 לפרסו ים ית' 56לו סגלגל ק5ף סס וכן  ט4טהיטן וריתוק ס37קהםמירוי
 0עיקלימ סססור06 סלמון עמקכי בערו כי נרו6יו, לנין ית' כינו סנעסס ומירוי ס73ל עעכיןכ"6
 וםזסו  ערגי, נלסון . סו5 סכן Wbl~1 , 3לעכען( )רייתען, וסם3ילס סמליסס על סי6 ק5ףגסס
 לק5פ0 ומבכתי לסייס נסכי סס וכן , )ססליטטער( יושי( )מוסע סעיס פכי על כקלף נעלססעכוון
 , ו'( לע"נ עו ויק34 עפט פעל 6סר כניחמי ק5נ בסס דועס וס61 5עלקניקטעם( עטוו6ח 6'.)יובל

 על ימ' 56לו סכ6פר ק5ף פלח למרומי לן כיתם גוונך וכישי לסלקיו, ס7נל ס73למ עלססו6

 ימ'. כרטנו סל6 סצוסיס מותר קרובי על עלעעלס  סיורית סספע גין סכעסס וססכ7לססירוי
 DS( לעפלסיס ססו6 כעו לסרנם, עעט 3ין רק ביכו וקלף סעס qb 3ין מסנדל לינלינו נססנה4

 ונו' הנסתרת )כח( : ס' 3סמ6גף 7נריס נם"ס ועע"ס tOUtkll סכעק bD ס6ל0 סעלומ נני6וליעמס
 סמולם קו7ומ 6' לסי סכסתרומ ז0י מסוק פירום דל סלענאס נסס סעעמי לנאם כתי1הנגלת.
 סע5וס מרס ני7יעמ עכסם מען npla 6יס ינכס bS ו5ס סס, לסם9י סע5ומ, וטעעיסגסמלות
 ססס נע5עו סזס ומפילוס לעסומ. ולגנינו לגו סכגנומ טסני עזסי לסענע לו 8ין גוסני,נעגין
 י 5לך( לני 3סרירומ )נפ' לעיל סע3ויר לפי נוכנס עכס. ספרמס. 3עכין בינו 36ל ומפיליקל
 טעעיסס מעלס ע5י 6לס" נתוקי וסענזס ס' 3תורמ סע3זס ען סעי3רמ סמלסס עכגין סו6ממיל

- זו 63זסלס כ6ן סמם לכןוקו7ומיסס,  ל6 וסענתסי סמולס יקוץ סס ס6לס מסינרש ולסיום 
 יוסגו ל6 06 יסטה 0*07 כי סמוסכ ימטוS1b 3' וז"ל עמ"ז סכ' לל"ג כנכי עלסעו2יקכעכע
 6יס סיסים הפעל גלתי סי' ס6טסי סמליות יקצין *ליו ססיסל0 סי' ו6ס , ס:2ולס כוונותלו
 ימכן 6יך  כן  זן סי' ו6ס 3סלעות,  סמולס כווכומ על לעעו7 יוכל ל6 כי יסט6' מל6 נ6לזלדיק
 לסיריל וייגס סכמל6יס, סעוגסיס לסס יגיעו כולס יסערו bS ו6ס למומיו כל למעול סס"יסיקוס
 סיומם עסגי ניגס 6ליסס מכוון 6סל ספעולומ ומס סמולס מנע5ומ סנמתלומ כי, לעלס מספקזס
 סט5 ייותם ל5 ולזם לנרו, לסס"י 06 כי מכלימסי על יוסגו ל6 7נריס סס עליו סריס עסעל

 לעסומ סמולס ס5ומס וס7נריס ספעולומ גסן עונ5ומ" סכגלות וקולס ' כווגוסל SD עועילנלמ:
 ועזם עמס, ממורס סנזרס עס DS' לעסות לדורות מעיי ולנכיכו לגו מונס סס תסס לסעכע16

 16 כך 737 6ל למיסיר כך נע5ומ סמורס סכווכס מפגי מגס סיישל. ל76ס לשי סייןימסיר
 "עטל 06 תסס 6ין 0סי6 סכוונס Sh סלם שופן מתייש ס6כי *גי סגס כך, פ7נילסלחיק
 סמולס טונת על לעעוolb) 7 יכולת 6ין כי פיממ ל0"6, סכקמלומ 6מל ~0 סע5וי(ו ז*מעל

 נמעל פ0ו6 נמסנו פסע"עס חט* מועלומס סמורס סני6לס נ"ומ נס כי מלטס סל6נסלעוסי
 עלוג לננו יעו על6 למסכו כסיס לו סרנם סו6 כי לסרטיקו, מסי* נעקום סמולס מכווגסעעס
 סיסיס 1DDb וקזוס מועלם מוכיח סזכרס עס ג"כ סגס ונכש נוס. ונכסל עעלתו ונודלחכעמו
 6סס מועלמ מנת נע5ומ *חד נפקוס זככם סמולס כי מרקס סל6 6חר, מועלמ סס"י 55לונס

 מא ועזס , עדרים לי"6ת וכל מסוט *חל תועלת 13 וכלס 6חל ונעקים  ספריתם ק7ומ "כלוסו*
 סם"יי 55ל זולמר( 6סל מועלת סס יסים טל6 נעטיר עסמועלמ סנזכל עעס לטי" סטיןענו*ל

כטיש



 ל כשרבר*ם82
 סחרם זס וחנן ותעיון. סמקירס ירך על עליו עעדגו 6נל סמועלס נמורס כשל םל6 %3סכמ"כ
 ורסנם עכ"י. ויפ%וסו פועלש *1bu םל6 ממורס מבעת לכעוכ סתורייס סטרסים %גדולי סו6כי

 עלי חרומיס ס6לס סדנריס 'וסיו ימן ועי וונמקנ~סי נ6יס ססס עלי0ס וממס 6לס ינריוסני*
 %ס עם ולקמלו סוס סעקר6 ל"סכ סרבם טרמו וסרנ"מ סרי"6 וסגם 3עיגיסס. סמכוו?ס כל ,לום

 %יפלש עגיי נקמל שכקימי %ס עס נזם וסנט ע5י. ימוקיס טסם 53יק יססוט עעיין וכל ,סק7ס
 י 3קייע6 ימסון bSD~s  ל%סיכ *חרך 6ת6י נעליס, לעכרך כ6ן %סם ע"ס על ססחעוררלתרי"ק

 ישקיעו Y'tb ינעיגי ופעל י %ידי 6מיבו ייטלטל סכlyrn 6 7ל6 וסו נק%ע6, גקיגי עלו כ3ל60
 סוס ל0ס סיס ול5 ירך מום יו7עיס 0יו ול6 סעס נע7נל סחיו לסי *כיחיס סיו לנסעענעמס
 הנמסמס וסיו 6רנעיס נסוף דמוי ססמ5 סכי וינסוס כגיגימ( מסר כמיימ דוגתס )וזמו סחן כ"%6זת
 נ37ליו. יעו'ש יעיש. כסוד6ט 7סתיקס %סוס %ייי ל" 06דרו ל6 וסיכון לסענירסי עמס%ס
 סנרים דנני ויקנלו יקייטו ל6 ומס מתורס, נ3רימ תסס יע3ירס 6יך ע76 ג7ולס ססערסוסגס
 ז0 פסוק עלעל כי *ועל פייתי ד%סמפינ6 ולולי סל6סון; 3נרימ מעסו כתו %ל6י בפססז6מ

 ewSD קיימו ונוט עסSh ,0 יסלסל מסו3מ וסיח )ק?0ר(, סעקי(לי( 6%ער סו6 וגר,סנסמרומ
 סיעגוכ ועי וגו', ו0נגלומ "לחיגו, לש וכנקמלות נתערס. ~nbrk מנייח לנרי *מליסס זרעםועל
 6ם 5נל תנלוי סל טוענמו  יודע 5לס ויין ל3, חעלועוס סיויע לנדו ס' 3י7י . %טפסו יסיףנחמל
 על מלניס יעגמו דין 3סס נעסה לobl 5 עקרננוי מרע לגעל ולגנינו לגו חו3 יסים כגלוימסיס
'~DD.5ח תסס סחיעמ 6סל סל16י תקותו על ונ* מסוטו עירי יו65 0תקר6 *ין ונוס סיחיך 
 נעקרי 353ורי כמורס ססקור6 סנוסגיס ונונס לזם וסעוניס סנרימ.דנרי

 נו קולו %ג3" 0ו6 זס
 כר06 מכ6, בכי קימך משעון הסקיפס %3קר* קולו %ג3" מסקורי %ס וגס מלסכיו; ע3)וסיומר
 6ועליס סיו ססקיפס יעי כירוסלעי סלסלו %עטלומי נוויוי סנים גזתן זו פרסם לקריצת זכרססו6
 ועציר נפגע סגסתרומ ונצער ססעמרסיס  ודע ננוס, וכקול 6ועריס סיו ותילך ותכתן כטוךנקול

 טקיס עמס לססקיקו 5תכמ וסגגלומ ערער לסכי ססטעיס , סכגינס עס עוחכס סו6 3ס"עוסגגלומ
 , מלמכס סוכ5ס נו למעט ולנגינו לגו על נקו7ומ עס0 פלינו סטעעיס מנעל סריגינו *מרי o)nbלוי

 ומוכל רפאי יעמוס ע"3 ע"ג נפנסדרין )כע3ו6ר 5מי לערער והכבלות טגקמרומ תצערולעסומ
 ונחמרמי נגלים סי6 לפגינו סכמונס %סס מורס כי וסו6. 73"ן, נ"כ ל53רו לנו ים ריס(3סס
 י טססטניס %מילוטי וענו6למ סעמרגעיס ען )נמורגעמ ססי6 כתו י ספמוטס כוונמס כסי סי6כגלים
olnbעניכיס נס ולסוייענו עליוגסי ספכעס ללעס י ימ' סתולס גוסן %ן 0עכוון לפי ס5)נתימ סכוונסנ6)נמ טסיי ססניעימ כווכמ0 6ת גס ספסוטין 0ר6סונט %כוונתם מון 5ומ0 למנין סי6 נקמות 
 ססילוס ססו6 ' מבע"מ סתורס כפי סתוכס נכווכוס סנת65ומ ע75 עליונומ גמגנומ ווניעומיקריס
 בסס סנעשע סתולס 5מ רכומעו קרצו וכבל , עגיגין עועק "עתם DS' טמורה עצות עלוס3י6ור
 ע"ם' וע7רסומ. סלכומ 6לו למוסי' כפלים כי מכער מפלוניות לך ויגד ע"פ כע"ס וכעלס,נקמל
 תגלום 3כססלומ ליעמי סעכוון וסול י מתורמך גפל5וס 361יטס עיני גל זוד ממפלל 6לסועל
 לגבל 601ריך , ג3לימ לע3רכס כולכם סיוט %גיס 5תס 'Sh~D. לכל עסס ס5על "חל י לילן7,ר5
 תו' 0נקמרומ ל6ער. 706 סס יסלסל D'b כל עליסס קבלו , סחולס דללי על סעו3ר עונםלסם

  נין שלגיס לפי  3ין סונטי  ספורט ר3רי  לל *ם  t7DDS עליכו 6גו עק3ליס ירכס ונו"וסגגלומ
 %ן  דמרגועו ג'( )ססלי' סיטועס לס' כעו , %ן 16 סל כעלס ל0' סל וסונ"ר ן ס3ס סגסתרלפי
 סכמסרומ ל0' סגחמרומ וכן ע73ך. סל 6תס סלעי י ליעקב לעניך *סס לוני וכלת"י סי.ק7ס
 וניים6. 7גו60 גמשת ולנח 3עומ5 י"יגון י וחסנם י"ס סנקחלומ נ'( קכ"ג )ג60 ונרע"ע ס'.ען

 67ימן ויש5%ו0 סתורסוסכנלומ,
 3גן"

 67 י פי' רסיס 5ו לקיטס ממיל גם גל 67י לגל, 31ליס5

 ppDnW7 כס נר 5נל קונו. לדין נינו 6לlanb 6~' 7ל5 -עלס הריסו צגיך 6מר5 כס 3ל ידעלי
 גם: 3ר לכל tSanb' 67 יעמס, 3פקו7ין ו5זיננ6וריימ'

 - עעסיך קלקלם כמסר וסקללס ל5וייס, עעסיך מסיו 3סעס מנרכס והקללה. הכרכה )א(ל
 ל6 גס 3עקר0( )ל6 סעעיס נתוך סיימך ימ' סו6 כי לנך 6ל מסיג ס7ימך.6סר

 ויסכת )נ( : רגע כסו י%רסייו  כמו  נכתת נזורק ל6 לפט q~p ונם5ף 3כדס סייר 7נקwino0 מיי ל6ט שייו ד3ר ויופק כ%יימ רק עע5עו. ל0פרייו עיזו חפן כזולק עינך לסתרמק0סליכך
 כלס לקנל טעיתם לכדי s'p סעיעמ לק וסונילמס סו%ומ עסיית כין rr~ לי כקולו. ושמעתונו'

 ר' ולזעת , וססי3 כעו וס3 וצבותך. את ושב )ג( 5מר: כל ל5 5סר ככל 5ער לכןלעסות,
 )נטסס יע5י6 סם"י וסטעס וי(נמס. ססקטס ענין מוסעון ונמס 03103 )נלעון סר6מון שקיקיסו67
 כי זס, פירוס על וטענו ויק53ס; יסוד ולמ"כ , ת5רמס לסס לשניר רמעיס ל0ס וימןלמבויש
 וטקיעש סגוף ענוחס ענינו סטין ונ"ל גרופיס. נמעטגיס טס יסיס qb 06 יסקיט bS ע5ל5וסגולס

עגען



% לדברים

סכי כענין , סע3וקם וי4ר5ון ממסן כסימעל6 נגסם סנעש סגיונימ וסקסית ריוגימ מכוסס כ"6שעל
 hSn1 כלועד ויגיחןן 3גך יקר וכעבין גו, זעמו מנופ סענקס רקון כסנסמל6 כי ן לך האסומיילכו
 עם 6ל סעודנו עעס מגום* מגועת סמספכומ פעניט סו3 מסלם סנומךי )היללל6סרען(;ל5וכך
 עלם וניס סמסונר4, וסיע נעקעסרונג(י )7י6 סטונ דרך Sb מרע עדרך סעססנס וסכויסמליו,
 סעמרסיסי כ7עח וסמינ נפקוס לסמליפו 5961 עועדי מועל לסיומו עעסעעומו יו65 חיכווס3

 עעו גתסונמ סלמס ימ' ר5וכו נ"עמ וסול סקולו לסעוע 690 עד ו30מ ס*על 6סלוסטעס
 נממו3ס והרגוע כטופס כניכול יע65 ימ' סו6 כלועל טנומך, 6מ ס"6 וס3 6על lb~tDימלמל,

 מיחס ו6מ נכל עלייתם, ט63ס וסקללס סעוגסיס ירקת מ75 רק ע6סנס מסורס מסיס סלqb 6 ,ד
 תרנס זו כיונם ועל , נעקעסלוגנ( 7ייגער עיט נעסליע7יגען גערוסיגען, זיך ווילס )ער ימ'לקונו
 לו במכס ויקם סגלומ מן ממכס יקנן יקחך. יקבצך, )ד( מיונחכון: ית נלעו6 ינ' ויקנליש"ע
 ססס עעט7מ סעקונג ע71י "תריס סבין ס6חרון סיעו7 כו6 חייך. ~olpn )1( tVD:לעס

a)ebJשמריס סבין חיים עוד, *מליס סיין עסו" עזם יומר ג7ולס עעלס לך ועם וגמש נלי . 

 ונס ונמת, נסורס בעו מגום מסוג ושמעת. תשוב ואתה )ח( %מ: נכעיעומ עולס ח"עומי
 יוסיף סל6 י וכמת גסונס מעעוי ו6תס זקניו סעס כלופל ס6ליליס, לנין "מר 75ק ~3Sblסגלומ
 ונבותיו כל 6מ ועסיס מנור; ול6 תסור Sb' יסרבל מסונ 06 3*ונלו סגניה סטי"ל כונולגלההךי
 לעוסמ לם7"ל סחכס סניה זס b9pnD ודע )לע"ס(. רמ מחודם סל* סיום, ע5וך 6גכי*סר
 bSb Oa סגוף, פו3ומ לספחק זמן  סתולס ק5גי4 סל6 גלג7 ל6 כי פססי  סמורס  פן  וסוסךנרום

 ולזרפכו  פלעו סיונס יסיר לנ6 לפסיד וסיף לפולס, יפסקו לי ססוופיום סספ%ס ממירוסס6פרס
 כי לניי לעתיד ניפרס וגו', סרגריס כל  עליך ימיו כי וסיס מסרסם שווים סכל כי עולס,פו
  מגויס 3כל  וסקללס ס3רכס  פליכו 3יס כנר ס3ו  סגלות  ופן פל ספדנרם  כן פולים עכיכי'%
 ל6 וס וכל פ6נומיגו' יומר לנו וסיטינ ססעש )וק5ס סיקנ5גו וסנטיח נססי סי סמעט*חל

 סעמי7ס סג6ולס זען על ניגרו מעגין נקוף ומגס , ז6מ לסכמים טיתעקם עי והין י עדייןגמקיש
'1Dbערוך הנכי 6סל עגומיו כל 6ת ועסית ס' בקול וסעעת תסוג ו*תס 6על. סנליות קנון 
 סוייף שיי מיסות, עוות סיסיו לוער וקין מהומיו כל 6מ וגעסס גסווול לעתיר סלי,)טגסמיוסי
 נעיגיסס סקכיויס סינסיס ויכלעו ינומו נתולם; סכמונומ ע5ען סו%ומ כיינו סיוס ערוך הנכי6סל

 סעעולס ע6סנס ססי6 זו סמסונס לפי מצותיו. כל : סספעיות סע5ומ סעיכמ עעליססססולקיס

 ל6 ססמורס לפי הכתובה. וגו' בקול )'( וזהומיו: כל ועסימ כהן 6על לכן סר6סוגר4, עלע6י
 סנע"מ סמורם נלע7י סע5ומ ען עלוס לקיים המסרי וגלתי וע5וסי עלוס כל כלל לק3י6לי4

 י ס3ע"מ סמורס קנלת על סזסיר לכן ופיוסי עיוס לכל סר%יס וסדקדוקיס סמרטיס כלסע63לת
 סימונם סמורס לסעור סגוכל כדי סכתוגס ומקוחיו עלומיו לספור ס"6 נקוץ מסעע כיועז69
 כל הריך עיינה לכומנן ס6טול טגע"פ סתולס כנלי כי קול. סגקר6 וסוט סגע"מ לתולם5ליכיס
 טסתולס לשי* ענו5ל 6ליסו י3י ונמנה , ללע7ס קליו ר3ו עפי סיו65יס לפריס עקול לסעעססכם

 r"np וי5" )כ"מ ו3כך'ת ססלכומ, 6לו os~p גסווע נלי ע"פ ס"מ סתם beb7 , קול גקל6תפנע'פ
 כפו כי  D1DI ונחגת וס"ס. י געל קול וסייגו וכו' סנע"פ מולס חיסו 7נכת3 וו6ולייס6 מירומ36'(

 ימר ילוריו  3נרייום ימ' דפים מפיס יכפליומ  סילבוס סרופכיום  וספוסגומ י:פומסים ספפפסעל ג,י יורס ככס ושכטייס, סונור כלי סכפס פ"י לשביס סכסיפ סגם%י סקול פל קול  סםסיולס
  11DS כל זס  פפכין 3ור6וי 6ת  כיפן סיקר לכל גס ולסודיפ לסביר פפהים כפלוס נמכפססילם
 סרוסכיוס  מקילות פל פלילס ע"ר כולס  וגו'  סריס פל סי קול  כ"פ(  )ססליס ספייר וזפי ספווכרקול
  וקיופו  ומליחוסן סכפליהפ פפטיסס יוקר לפטכיל  יטפיפו k-Sb ס33ר%4יס סנכנדום פפולום*סר

 טוגמ ב"כ חסו ים', 6ל ריפפום סכרם קולומ גקולי יפרחס סמפייי סקור על  פעולותיסןוממפרת
 ס6ומ קול סר6סון ס*ומ קול 7'( )טעום 6ער מעיק 6ל סיד וסנטת סעטי4 שוס סעוזכלקול

 ססגלומ על לסולומ קון דליחת 3סן מזכיר סנרם וקול ויגריס הועל ס*לס שוסוס סטין qb ,ס6סלון
 ססמנלומ, ענין נעלינו סו6 קול 3סס סככי מעונן )נזס )נ3ו6ל *לס, נמל6ומ עומרי 6יס עמסיוקכ
 ססגס סמנלומ 16 גע67נקען( 7ער )6ייסעיוכג כפיפס כנול כלי ע"י nDSDID עמם3י4 ר4מנלומ06

 וכן נ6טורערסייכונג( )עגט7עקקונגי סנרי6ס bSD3( סתנונס 3כח סחמכלומ ע"י סידיכםכעלעמ
 7עמ )ערקלילוגג קול מקלה חשם 3ע6על ומעוגן סעכוון סוכן סמנלומ רבכי, עוסכלר4תגלומ

 על- וזס )לויס( כקרם זס יעליס, ולניקול לקול *חי חגכון ים 6סכנזי נלסון וכן6יגי64לטכז(,
 ססלכומ 6לו ~osl כסעע נלי ע9מ י'ח 6ליסו 37י גתת* מקער עס סיטת יוגן וליכליהו ,לייעעלוכנ(

 נוס. סענו6ר למי קול נלסון סעורן וסוט סכסנ מורס ניהול סעס ססלכומ כי סס, כילקוטוכאס
 עורגו סיס ל" סועעש *מס 7נרש מועל יגיס 06 , די( )37ריס סועעש 6תס מגיס קולונמס

כ"6

--.--- - 



 שרב-ם88
 לכל עונגת פסוטס חיספס כווכס לק פכיעימ כווכם מהע נסס bb'1 וכלמונס עת3ס יכניסמ6

tD7bלוסניס יגלים ינגס 6נל לגי כעטעעס כינס סי74נליס יל5ס 37ליס )ןל 63עכו כעכם 
 bb( ולעעלס ח. אל תחוב סנע"פ: נתולם לעס מעקל ספישל וכו% פכלי, פונן גססעלונם
 עי ימשיל מונס עדי נעלת וסעס 6ל נעלס ססונס עמוגר פעם 3כני6יס וכן י מא עדוסנמ

' 

 נג7יכס ו6ל וגו' לגרפס גכל עיי פונו ט( ~61ל וכן )סוסע( ט 6ל ופונו 7נריס עעכס 1DVקשיי
 סא סססמונס 06 ססטונס, % ספני6ות מנוס כסטיי טיסו* גול זלו סגו"ט ועעס ל, 6לוסורו
'1DWמעון סיין טעונם יניר6ס סא סמסונס 06 כי י ס' 6סנת ע5ל 06 , לני סעונסיס יכ6מ 
 י64יס נין מגילת עסיין עין ~bDDb ורוסס כסגגומ, כעסומ ססז7ונומ (olnbn לנעלייכעתק
 ס'י 6ל ניכ סייס ימקל3 זו סנמטוניי qb כי סמטו3ס, עם עי ילמ עתונל נזם נ"סילעקום
 כענין ס"6 עי סטנם וענין 3"סי לפקוס נינו ענ7יל עתך עייין גם6ר ססגגס רוסס 3Dbrכל
 D)Wb ק"מ; וכקוס נכיסוק *ליו ומעוך סעופד עד סנים Sb סי4מקרנומ סעעעו מנימי עי63
obימעלי4 סנזס ס' החסנת סא סחסונס nSD" 3מנעלי ונעקום שכיומי נעפומ ססזדונומ עי סס 

 על סגפורסי ס' י3קוס Sb 3זס ימעלס כי לעעו7, יכולים געורים 75יקיס 6ין עועייסתסוגס
 נו טסעעס מנית, Sb נ6 וכת6ער סי' Sb עלת עס סמסונס מפיד עסוגל זו ייעלימיתממונס
 סע5וס כל כפו 3נ%ס, סאמ סמולם לקל המצוה, כי )יא( ומניע.ומו: מניס מוך Sbסר4געס
 כפילו קלומס על לסורומ עלוס, 3סס סמורם כללס וקרפ ח'(' )7נריס סיום עטך הנכי6סר
 כי nDb )נ%ס bib חוככיי סתורם כל וגלעת ולע"ע(, )לגיס 3לג7 6חת עלוס blb 6יכר4כולס
 י עוסיס onb ע"ס ממורס 6מ קלימס ob זס, ע"פ אערו ונעיר , גזו זו ותלויות קסורומכולן
 סי4מוליDDb 4"' נפלאת. לא פ37רמ: סמורס כללס על זו ספרסס סעחנליס רונ מסכיתווכן

  ודולה ותינרן תינר4 כל  סוכלת %ק העיזני לסלע 0750 על וקסת געלי5ותי', ע75 עעוקי4שלס
 ייעל זס ס3עקוס כגון מעונן, עמ7עי וסע"עריס נס, סנ*יס סנריפיס סעעומ סוריתוניותכ
 עיפל bS'1 וכלועס תס*וס ל6 ממעוי bS וכנון וגו', סונור 06ל ונעקוס ססנמ יום 6מזכור

 ונכל ורפיון, נחוזק ומנוי ס7נול ע95יי 753 3יכיסס דק ס73ל סיס סקסק ען סיין נמולסיסנ6יס
 מוכן על לעעול לע b~b עוולתו נגיל סו6 וגעס וזמי, 6ח7 כל סור6מ מוכן כיע סל6עוד

 6מ לסבין עניגס למועק לירי טנוכל בכיי כקלס נסנוייס לסו7יענו סתורס טוכס ועםעלי5ותי',
 DnbJ ססו6 ספניעיתז כווכמס נס ספסוטס סר6סוגס עכווגמס 0ון סז*מ סמולס37רי
 נכדי ע"י, ועליונות וכנסוס ופדעומ יקריס עגיכיס לס71יעכו ית' סעליוכי( ססכעס ליעםסכוונס
 כי י64לקיס ~D'bh *על זס עבין על סגם ימ', סמורס נומן ען סעכוון כמי ע5הםיי ollpSמנוכל
 ספרפס: q1p3 טינ"ר וכעו עכס ופכוסס נעלס 6יככס זס כל ר"ל וגו', (nbbt ל* וגו' סז*ססע5וס
 עכעו קרוב. כי )יה : וכיועס לפתול מלוס מסעע יוצקי בהנע כפו סנכס לסת וישמענו.לב(
 בפיך : ד( )קסלמ לריעוע וקרוב כעו לייכט( , )*גכעסענ*ר סיעם SD ועקונל סטכל 6לקרוב

 *סב , ונע"מ( 3כחb 3(o נמנם סמולס רס"י )וכע"ס עוגכם מוכן 6מ כפיך מעמי כלוערובלבבך.
 ינאי מילום מלע"פ(  סמורס )עיי 13ks מוכל ונל3נך טסולס; כווכם "עמוס o)s כסנרר י7סעל

 ננוצה עוי לסקספק לכס סטין עז סמולס, נכווגס סגע65 מכעס מעלומות וכל וסע5ומסמורס
 נטומן , עע5ומי' עלוס ומוכן.כל ענינם עועק *עמומ על עונלי5ותל פליקס כל מנינו וגזם7נריס,
 : ימ' ממוכר( נומן כווכמ ועמותו כפי ולעסומס לקייעסטמוכלו

 )י"
 חח". למען בחיים ובחרת

 סכפסימ, עיתם 1DbD" סייס מס , וכעלוס כמורס סל6 סגסעייס וכנוקפיו 3על6ת ל73 סגוף0יי
olnbססי6 סגוף 0יי 'nDD חיים סס וסנטוס, סמורס "~DbD 6ער, וע"ז סקסי סכפס מיי 

 סכוכמי סיי טסו6 עו"סזי שיי לנמול ולזרעך לך 6יע5ך ילעס, וולעך, kl~b מתי' לעען03יש ונחלי
 6מ'זי וענ6ל עיסנ. מיי וסו* סעמי7יס, חייס עענו סימו3נ 63יפן 3פמ8מ( כסייס 6על)לכן
1Pb*6מלייי סעימס מצין סכו"מי סמייס סי SJb 65לחספס *על ע"ז עדי חיי למיומ עעגו כ 
 וטורך וזס"ט 06רייי כרוך געהסנ יעים 6ליכומ *סל סגוכמי סחייס זומי כלוסל חייך, סו6 כיוגו'.
 סלאמי סמכלימ 6יככי4 סטרן ימיכם כי י סמכלימ לע"ד זס סטין נ"ל י ס%עס על לסנמ ומעליעין.
 למגעם כעו , מזען נגול על כקן מורס סלונ"7 6נל וכי3קומו, שסתמו ס' s~p נסעיעמסעכוון
 o13b למנת וכן י 55ת מחל , פ5ליס עצלן נל'י לחס יעיסי מגעת לקוף זיי"1( )3ר6מיתסיעים
 6סל לך סעיען 3עו8ס3 יעיס *ריכות כין ועעונו , סכמו *סר ססו6 ל( ע"ז לך נלך כנעןג%ו
 מזען ען כ6ן סע37ר ופססי 63לן. לך סק5ו3יס סגסעייס סחייס כלום 6תל כלועל 63רןייטינמך
 לעעסז סריס לגוף שתיות טפין תקוער סלעלש על סחיקיס וכאס, כעל'ן DD7S7 ר24מל,ט5תל
 ויעמס לעו"סנ, יוכו גפעומיסס ורק לעסלס, ויטונו יעוסו עס, זען ויקועו סיביו מעמיסונס
 ויתקערו נוסס יזדכך כי לעסלס, עוד יטוש bS טאיו סעתיס וכן סייס ולעיס סחייס כי כןישיכו

לגא



פר לא לדבהים
DbS,qva .3חיף ססייין הוי תפס nSDn .יסן3 עעס וסנין סחגליס. לע'י יסיס ולסא טל 
 י חיnwb 6 3י4 זי סטנם' 3ית  63לע6 ינשע סתלגס י סחייס ג6רן *י6ס ל6 ל*ס()יסעי'
 )סטלשוכמי3

 כ'"
 5כ%ם טים ס37ליס עסעפן bWSD, יסיי 63רע6 וסרגועו , חייס נ6רן לל6ומ

 בגנו6ו 3תסלס ס0יו כעום עסל ננץ יי4יו סל6 עעטרס 6ומס ויגפר סעתיס 6מ עס" סקנשסלג6 לעמיי סולדחש( (D'b ונעכירסנ', י(כפגשן. כ7פת , נס pSn 60ולי לגוף נס Yb יס י יא5סינחיי
 לסיומ onpn ננכין העעזו סנכין 1men עפסרס יסכערו 36ל , עסקייס פ6יכו 7נר עעםעעסר
 נור6ס Db ו*סיגו ה7פו קייעיס סני0ס סיסיו מל עכלס יחר נגוף 0גסע0 וספסת וכה קיופ6לסס
 06 ועס ו7רסי לסנשי btb7 י( קכשו 7' סל0 )מיל ו3עיייעע  רע3'ן. כרעס  פ3ו5ר יעו'ש.וכו'

 ס0ו6 ו0נוף 30ל טסו6 סזססעולס
 טסס.

 מיללמו b)S לעמיי סנספ0 6ותיי 13 גככסת קרומס
 סמסלועין נכל ט סכסעס 6ומ0 לסככק 7ין 6ינו יותל, ומסלוס כקיוס עונסל סגוף ויסיסכלס

 3קיהע  לספפידן סקג"ם פמיי עפס 0גוף ו16טו DnD סכספ0  6ומbtb 0 ל' 6על סנס,וי4פלויין
 ה14ס. OSID3 סםינו ס% יס לססע סרפס לססלוס סלפיס יסיו סניסס ינל לנ*ילפמיד

D"D350נומ: 3כ3וד  ו6ממנן 3י 
 רנהגים א% )פ( : )0נרש6( ילך סל6 לנט 6מ IDb'D 7סייגו 3לנ, Tnb1 3גוף מזק ואטץ. שק "(לא

 6י ו70ר bD~3 כסן hbb ניני4ו לוי נני 7כסניס י7עיכן ל6 6נן 6סו לוי.בני
 ע7רגום מלס עכל לוי, נני Sb סכ0כיס Sb 6על כ6לו למגיסי עסרמ Sb עלת t"~DS נשט()נטין
 נר4, %עיין cSIS1 יועס 03 ל0גות 0' פפרתי סי(ס לכייגיס ויסר6ליס' לוייס לכסכיס 6' קאתנ5ן

 0סכסירין סי4ס יסר6ל ל(קני וכן , ליסל6ל וי(מולום סעססט'ס יולו סני4ס ל נלים 6רון כום6יו%ויס
 ענ% 7קלbD'p 6 השממה. שנת בטועד )'( : סתמסט 737 ליון עענס וייפו 03 סיעיינוכיי

 ס3כלומ יויט( )פי6% ס' עונוע7י (7Db יר5ס נעופי, סניס סנע עקן קר6 6ער ממלסלים6,
 3סם3ון ומלוי ס0ז7ען, למי י(ס סן סכיס, סנע וגו' עופד נ6קס י7פנו bs ופ7ן סגיס,טנפ
 לפי סקנופש סס מכש מנע ו6ומן סקוכומ, מג סא סעועי ס6ומו גי6י לכנ נמיימינו,לפי
 ל6ם *נן גטורי וע' יושע, סו6 %ן עועד r,Sw1 ומוקממ נרס"י ע"6 קייר4 )פ' ססוויומססנון
 ו0ני"ת ססעעס לסכת עסוגר ססו6 ליער 6נו 5ריכש נזען, כתרגיעו נעופד עלת ו6ס ינ(,ססנ0
 7עסספינ5 ולולי סגיעימ. עע5י ססא ססעט0 סכח ווען עופי נכלומ כלועל סקיף גי"תסו6
 סעכיכו כאס( )עסלי נג7 עעירי וכן 0קרסי לסון ס0ו6 יר0 עד )כ"ס( סס וכן6ינערגע0ען(, )-ם*ל- סספ3רס סעניכו כשס( )6יונ כסחל SD'1 ע7ס ל6 עעגין סו6 3עוע7 עלמ כי 6וערס"סי
 0לוט. עזון וססעסתו י4רנל י(ענלת סעגיט יש3( )6יונ ינל לעוע7י ו0 ועעגין סנני,סקי.ת
 )נ6ך ססעטי4 סכם נקור ססעייי, מגמ 3עוע7 טעס יסי0 ולפי'ז yclb, לו 3ויקל6 סס6 נכיופע'.ם
qlli)b.)קי6 יר4ך נמירום6 י4רגס סכתמגטו ' מעטי4 תעס0 סכיס סנפ נעקן כ5ס מי 3רעכ"ן ע' 7עק : 
 ידעו ל6 6סל ונכיסס ס', 6מ ליר6ס וליע7ומ סועעות סגסיס נס והפף. והנשש ה1גשים)יב(
 Sab ס7ש יוכקי 0וס 0טף rb כי 6ומס' וימנכו ירגילוס וס6נות וים6לו יסעעו כי י ולעדויספעו
 %עעלס 3עמי7 ליר6ס ולע7ו טפס ווס לססחגןי 0קלוניס ססג"ס קטגיסס

~Db 
 ויל%. ולע7ו

 )סלענשן( לעכי"י0ס סכר ליתן נ6 לע0 ו0טף לסעוע וסגסיס ללעו7 ס*כסיס  *ערו לגותיכו6גל
 tqvn לג7 סגגריס לגלי 6לף ונ6ות כסס עיכמינ טף, נקר6יס חניך כגי גס כ:י כ7נריו6עת

 טף גכלל סו6 עוס לעע0 ו6סר ועעל0, סגס פסרס סלס ע3ן tD'b 0גקר6 ג:ל ססו0גנריס
 יש ענן 607 עסף, ל73 קסס פס?יס כני סגנרים ממירס ולרס"י bDn~ כי ל'ס רענ"ן)כע"ס
 ככמונ טף כקר6ו קטכ'ס קטגי כי סרענ"ן יו07 ע'כ 5פכס ר6"ס( D~D טף, ל5 סעו 6יסועעלס
 )קרמ ככמוכ טף נקר6ו ס7יס יוגקי ו6ף סכיס עג' פחות וסייט ' ננםיס סטף וכל ל"6()עטומ
(rffgס)וגכיסס ננכיס וקייס גטף ססתמיל נליסכ6 קר6 וע7סכי ימ"י( )ע"ס , וטמס ו'3ניי(ס ונסיי( 
 סייס כיוגקי קטגיס ועקטכי חנוך, עגכי עסמעי, קעניס עיגים 7עמרי עוכת י7עו'( 6bSסל

 7ט1 סילוסלעי 3סס סגי6 סו0ג רני7 ונכך qUk~1, געלת גמסל5 קר6 כ%ס וסניל.סוכיועסי
 0סנת ל6מל 6ותו ע6מלין 7נסקר(ל 6)וליי 0' 7ף ונעגל0 ע"ם. קטניסן קטגי סו6יקל6

~lpbD 
bpS 

 רפ'י. ע"ם כרוננ"ן. ו7ל6 לגומ6ס, ס5ריכיס 610 קטכיס נקטני 7קר6  7טף סרי 3סג11, סטף6ת
SD1ונוו ייכי % ימל ונגי0ס 61פל גי4קי(לו נו6ס תכלימ סכמונ גי6ר סגוך נגי מסס סקטניס 

 quc1 נעלת ג"כ י4כסונ סכללס סקטגיס קטכי 6עכס ס' ליר6מ 6ומס ויסנכו ירגילרםסס6נות
 qb b~S פ5עס ע% ל6 ע3וקם, מכלימ סוס נסקסל נני6מס 6ין כי נו6ס, מכליום לסודיפססעיע
 מקח עע5עס סי6 6"כ נכלל, סעינקמ ו6ף 3סקסל h13S עמויינמ 006 סכל 7כיון ' עני6יי(סעג7
DO7כתוך לילוסליס ללכת  פגימ0 סמלסקס עסך יעי כל 6וסו מפזונ עי ני7 כי עעסי סיל 

  מעווג וכי לסיגיקי4ו, יל7 לס 63ין 773" ססלג נססלנות 0050 סע% %על ען וכע0סק0ל,
006



 לאדברים84

 צנימם מלך 6פל סילך 3כל כפיקס 5תצ Db~i 3סנס גן על מלמס ול6 6סהם 3קה עולם*5ס
 כוי ומטף למון סכתו3 יסכיל זס לעס סיוכק, עעס.6מ מקס עע5עס סח ob אעלירומליסי
sis)s13 נ6י לעס 0טף סמלעוי, ס6לם ויוסי סריס, *וכקי 6מ גס ob ע5ע0 מ% ר(עיכקמ ס6סס 
DpnDb לכלול כיי וסטף לכמ31 קר6 טים לעס טנעט, כגד סו6 גרית חומו ולעוונ עעס מעז 
 עני6סו ס6ס0 מיתי( %וי 7גלqb 6 לע3י6ו. סכל JWS עבי סמסונס ונמס מיתק, 6מ גס3ו

 רק סימם ל6 ע"ע עעוי נכקיעמס לס סיניע סלבס הכיגיעי( סנדול סעעל על סוססמ סיקסול*
 ללני 7נ6נות )ויע ועומסי כע5ווס מכרס מנדל מעמסו שווי סע5ד עכסיו ועומסי פקוסשעם
 עני6יי(ס(. סכל לי(כפיל גרס, ל'ע ס" לסר6"ס סיכ6יס ונח' לתני6יססי סכר למם סנלקר( פייסכמן

 מעוך ומעל סעגי6יס, סכר ענין סך ססגי6 פט"ז( 63 )פרסם עעכילמ6 סירוס* סדיןועקפייע
 נמעל לעס Yb נעליס, סקייסוסו נסלם qb קדום ססו6 סיולס 3נכ~' כשער 610 לימליו,

 גסירום6 כיגרי עסל"י נסס ססני6 לדרך 075 געל לסלי ועמסי עאם. סכר, לקגל כדימקהם'
 ופס. עליון טוען סיס לס סעכילמ6 יגלי קבול 067 61ילו 3ו, יעמו גח ול6 סע3י6יס,זסכל

 יכל כווכמו, י7עמי )6 ע'ס' סכוך, מטעם חייי bSo ן סעכי6יס סכל לן לעס סרב, מססמעס
 ייעו ל6 6סל דגניים קר6 לן .דגלי ולולני י 6' ד' כ3מגיגס י עדרכנן ab קינו מגוך סלעשו
 נסקלה 7גסיס 7סיו63 ויע עיירם לימ6 37עלע6 חגוך עטעס למיינו נימינו סיס ל6 וגו'יסעעו
 עשע נשמי ע5וומ סגסיס סחין 67ט"ג 003, מעמויינומ סע5ומ י7עו לעען נלועל למעם.מא

 ונסונף משוי רת'ו ק" יוק 3רוף6 סמעאנ כ7עמ , ללעוז עמויינומ לידס י(מ"כיס וס7יניססע5וס
 6סל וגרך ולמון עכז. פי' 163"מ יאורס, בנרכס ליינות זס ועטעס עזאי, 3ן דחס 3' כ"6טוטם
 סדנלומ 7עסלמ נסעריך 6סר לגרך דועי' י עסמעי קר6 לסוי 5דק נגל 6י b)Dr ל*הפעליך
 5סר דגרך 7ועי' כעי מוסי 3גר נילן קן6 16 לטוי,1 75ק 3גל גי( ע"מ )ינעומ ל"שוקעם
 75ק גל ז0 גרך קי'5( )3שע י6עלי' מעסיק דל*נסעריך

. 
 )י3ינעומ מוסב גל זס נסעריך 6מל

 וימניים פאן( ימלו פרסם ונעכילמ5 ע"מ. דוסגלי b1'9Db עקרם סו* לחוי כדק 3נכ לליעוקע"
 זו 5פל זו עלו3ומ 6זסרומ ע"6 געגיכי 3ו סינופו יגריס חסל לסעוע סקסל נע5ומ מופגסגל

 6מ לסעור רם"י ל7עמ תוסג סגר )כמיוון ג7וליס נעונסיס 03 יפסיד 6מל פט7יס וקולנמוכסומ
 על ומסרס ומוקמומ סזכרס רק סקי(ל נע5ומ סיין וכיון עע"6( כמילו מגס פסעמלל לסיסם3ת

 גנא( סס עקושס )נסיטס "D~bX ולע"ס עליוי מוסמס כ6ן 6ין משמיו, סנסנע סעיקכיעיסוי
 עילמת חי6 לסתריך 6סר ארך גווולסי ירסס ול6 נעלע6 6קעכמ6 רק *יגו 75ק ינריירמס
 6מל יצנר 7ועל עסמעי מומנ ננץ לק דילן קל6 6יכ ע"מ. 7רסומי סמי עעכו לעסומ וק"ןסי6

  יעפ וגרך. : ד3ל לכל סו6 געור ייסר6ל קר6 פרין ל6 75ק 7גר ומיונ ן ו%לס מחכני(נפרעיך
 כויע נעל וסל3 סכר( לימן כ7י 7"ס גי פגיגס 6נן ננטורי 6לי' ס6גמ ~SD סלנ נ7וליסיסני

 0ק0ל 3ע5ומ סגל 6מ blp 7עחיינ o'nDD 60) נ5ל"ט לכריו ומכפיל י 745 קי' )3ססונס3יסו07
 עם וסות 3נ0 וירסס 060 ועמס 3ן, וסולי7ו קכקע לס מסיס יסל6כיס סכם6 נגל עייריעשכ
 עסקנם מטול ער6י' מסטול רכל י סק0ל נע5ומ מיינ חיכו קרקע לו סחין עי כל כי סגר, קניו וילסוסנן

 וענין ו'( (O'DPD 6עי לב כ67על לרגל עולס 6עו קרקע לו סחין עי וכל ע770י, ילסי7עילף
 קרוי, 6ל5ך ולסו זעי סגוף כקנין ל6ו פירומ קנין קיית"ל 60 נסקכם 6י נוסיי קרקע לגרלו

 6ל6 י 7לבנן מנעל ירוסס 60 , וילסס יולסמ יסר6ל גת ננס6 ו6י , ע"ס 7גטין 3חפ"7כי6עכינן
YDעגיו ויכסו סנן עם ו6חעכ ועמס 3ן לסם וים יסי6לימ סגס6 גנר *כפם" ועוקי קר6  דדחיק 
 קים ילע"י סמכיעו 6יך ס6לסי סג7וליס לגלי כסוס מחס 6גי ועמר גיורך. 73נליי(ס עי"מנלי
 6ימ עכ"ס סקכקע, גפוף עעסי קכין זכומ ללוקס לי' ילים 7גסי *ל5ך, קלוי *יכו כקארגול%
 ולעכלו, לסקייסו רסוס קרקע ללוקם ים כוסס, ססיונל 7נזתן מזינן 607 רמומי, קנין זכופ 3"ל"

 לו סוודר לר"ל גס לוער 6כו 5ריכיס 7ע"נ ועור וגו', יק7יס תקנסו ס7ס 6מ ו6ס נקרסכעמורפ
 לעטופ סלוקם יוכל 761 לעולס( ב6 סל6 דגר סוי 607 לו עכר ע6י )לחל"כ לפירותייי מקרקענוף

 עעכירר( מכ"ג רומנס )ע'" סלוקם נרמות סל6 13 לככום יכול סקרקע נעל וטין כסטוינקרקע
 ונר36"י ויסאו

 ל.ל עחייני' 6ע6י נקרקע זכומ סוס )לוקס bD'1 סיע6 6י ועוד סס( 31ע"ת
 תקרקעי סעמובליס פילוס ססלוקמ 3כוריסי ענים פיכו קרקע לו סחין עי כל 60 3טליסי6303מ
 וויקי 5ל6 סף7( ע3כוריס ש'3 רע43ס )עיי' קלקע לו bD'1 לסי ענייני חיגו קנס, ל6ו0קרקע
 פרי ר6סימ 630מי צוער יכול ס6יכו לפי b91p 6יגו רוויי כקכא0גו 1bS ק"מ 7קאל 7לר"ל*ע"ג
 בכולים t~S('b ראפ )וסיי3י' ע"ע 0קלקע, לגוף געול קכין לו סטין כיון לי, כמס 9Dbר(ידעס
 ייימ כוס קלוס וזטמ וכהורס. ול0ק7ימס לעכלו ע5ע0 נקרקע שייו כל (כופ ללוקח ים7עכעס
 לעות לסבכו משטמן ייפוי כל גקגין פגי נכוכיס סנ6מ חיוג 7לעכין 6ל5ך ~b)pil פגיל"

נססייך



8ה לאדברים

 יסומם כפכי ענוגת וכן , סי"פ מס כנרפ83ס 3כוריסי פנים ס"ז לסעס מסילו 1SD נמוךמלנרד
 לו קם" מקרקע כל עעע טנוף קנין לו hD'1 פנסי קופתי וקינו פנים ד*ער 7ר'ל טס.ננפין

 נרסס ע*ר5ך מנים 6מר כתיי כעי ינסנ*ס ויע"ג ע"כ, לי נמס 6מר ס*יעס פרי לעיונר %ייל6 קור* 6יכו S)h עירתך, תנים *סר 3יי יקליגן יע3י6 לי' פפיפ* ועם"ס סיונל עדלפירותיו
 לי' י6ימ יינו כל נקנין ליי עמינינן מנים 76עמך נכורי ר*סימ bnnp *מליש נקר*ערגלי
 לפירוסיו, סקכס קרקע לי' wb73 ל" סגי 3סקסל נין נר*י' נין ונעמס ניו קרינן ו6דעמך ,נקרקע
 ולבוקעי לדבוקי עורך ובין 6יעמך. ספיר נקרע ונוס ורמומי גכסי' קנין עכ"פ נקרקע ליימית
 כי ננסר עת"ם 360, וירמו סנן תם ובמ"כ סנן, וירטם סרס נספמס סכים* hS7 3עילמ6קר6
 ועמרנס לעשו, 7נר מס ~רות סעפרס וצרות. רבות רעות )יז( לך: תוכר סו6 מנו6ומעססר
 לכן רגומי ילומ רעום ליכמ3 ס"ל מב"כ טועמי סו6 דר6גג1*לע( צוגי 6וכגליקק65ללע)ליעלע
 פכומ 7וגעמ 3*יכותןי ~רות וכשומן לנות רעות סיפל6וסי טעכומ Sb מו6ריס ס,:יסס ערוםרנות
 , כמלעיס וסל סנטוס Sh מאליס פפגיסס , כ"מ( )לעיל וכ6עגיס רעים ומלליס ונ6עכוו1,ניולות
 ע6י ט'( )מגיגס 63ערס רז"ל ס3יגוסו וככס 6י3על(י ווידערזעט5ליכע 6וג7 )ליעלע יתורגסולכן
 ועקר63 זי3ור6 סגסכו עי ועקר63 זינור6 כגון לווי זו ללות מנעטות לעוה ל3 6על ערוםלעות
 ונור* ערך ונערוך סירם"י וע"ס זו, לגסיכם קסם 11 לגטיכס סרסויס ל)וכמון רפו6ס 5יןגי70

 6ין כי על סל6 ו6ועריס עו7יס סס oh , ע"ז נומו כ3ר רע8מ כ' הסתי. ואנכי )יח( :)רוו"ס(
1eSb'וגוץ עמס מני *ממיל ססתל ו5גכי 6ער זס נמכר 6יך 3מסו3ס, מעיקרי המלק ס0ו5 וגו 

 זו, סקחירס מסיס תעי 6ער ול* ססו5, גיוס פגי למתיל סימל יעלו לדייק, סים 3עסויל6ס
 טסכמו3 נרסס לכן ל37ל קחס כין bb עמסי תסיס ס0קתרס טמי' עמס פגי וסקתלתי 6על לעילכי
 ונסס סגיו יקמיל פסעיסס טנענול אעפ"י כי וסכווכס לסמך, עעם סו6 ועונגו יקתילי נעי ססקחרספי'

 וייזול ויוחס , ועליו במעיו למכיל יתעולל 15 לו על כי סעחיס 5וק ועפני %לות, לנות לעותוית65וסו
 נע3ו7מו ופסעיו רעותיו מיסירו 6ל6 ססכרמ, ועמעם סל6'3עמסן טסי* כיון זון תסונ0 לותועיל סל* סיס ועסל6וי 60לסי סרעומ ע55וכי )קרני בלסי 6ין כי על סל* קורס ול6 ס0ו6 כיוסכן

 ספסורר ונבער כעכין *עמס *גי ית' 6מר פ"ע 3עוגססי ל0חעי7 יתן לפניו וח1קס 3תקסססגכרי
 סעעניר סעונומ תמוי עעם טסי* תחטף" פגי' סטפמר עמס, עוגותי וגל עחט6י סניךסקתר
 על סססתליי תסיט סרעס, כל על פכי 6קתיר ממתל 6גכי כן נססן ע71 יליט ול* סגיופכנגד
 מעוגות אומס עוד יזכרו ול* , 5מריס ל6לס" 3פגומס מעמי 3רעמס *רמס סל6 , מעסוטרעס
 סלפניוי פקרס  עם סמובר מסוי ון"כ  ריקם. פסוב ול6 11, מסו3מס לחס תועיל כי סיון bSכבלו
1WDD1עסס סעקולק נקרנו *לקים סבין גס3יל ס6לס סרעומ טע65וסו ויפעו  יכירו  סמוי כיוס 
 על פכיסי נססתרמ עעסס שמנחג *גי מנ7ין 15 וייעו יכירו זבת גג( י סססג0ומ

~Db 
 6מ עסו

 זס עקלה סנינו וסעפרמיס ; לערנערנען( 6גפליען פין עות )6יך "תריס 6לס" 6ל לסגוממרע
 : לעיל כע"מ מוודוי עיקר ס0ו6 מטעם על סעו7יס טמרי עוגם י63 6יך גתקסו לכן י סילערער
 כ" נמנורו וסרע3"ס סרוננ"ן, סי' וכן עעוי ביעתו וכסר עי ססעיס ט5זיגו פירס"י השירה. את)ים(
 כמט ועמס סנ6על לעיעו ע"מ לכמונ פיסר6ל D'b1 5ים כל על מטס פ5ומ , כח3 מ"מסלכומ
 סלפיומ ממורס 6מ כומ3ין ס6'ן למי זו, מיכי( 03 סים תולם לכס כחכו כלופר מסירו: "תלכס

 לכמונ עלוס כ"6( )סנ70רין פ6מרס ו0ו6 , 0מיגוך ק' נעל וכ"כ י סלו נקס"ע וכ"כ ע"כ. יפרסיומ
 סי* ס0סילס כח"ז כת63ל כ3ל סלל3"ג 11"ל ס51ת. ססילס 6ת לכס כתנו ועמס b)D' לעיזנוכ"ח
 ל"ש *מ לכתונ עסס ככלת וימי ססיל0, 6ת עסס ויכתנ סג6ונל תועם, על שללס סתורת7נלי
nbrk~יועיד ו1ס תוניס, עד קפל על ,-YDk~D ססילס ונס ככפיס סמולם 37לי כל 3ו ל5ס סז*מ 
 יומו וסעסס 510מ ממורס כסר 6ת לקח סכ")נר , נכללס סתולס ענין סו6 סוס יטיס וסכם ,ערס
 r~Dh מ)נל6 וכן ס', נריח, *רוןע5ך

~DbD 
 63זניסס 761נרס וסטריכס טנעיכס ~Db' 6לי סק0ילו

 וי37ל ג"כ 6על וסגם ל3דס, ססירס 37רי על סי5ער רשוי היגו 737 וזס ס"לסי ס37ריסי כל6מ
 ל37ר עמס ויכל נחוף ויער מועסי עד ס"מ סמירס דגרי כל 6מ יסריג קמל כל 63זגיעסס
 סיוררי עעס כולו וזס סז*תי סתורת 37רי כל 6ת ולעמות לסעור גגיכס *מ חמוס 6סכ' סיום3כס עעיי תככי *טל סי3ריס לכל ל33כס טיילו *ליחס ויבער 'Sb~D כל 5ל סילת ס37ריט כל6ת
 עעסס, וספירי(  סתורס 37רי כל כוללת סי6 סז5מ 0סיל0 "מ לכס כחנו נע"ם מסכוונ' תפקנלי
 פיקדוקט  יומל ונכתיגמSb1D' 0, לכל 610מ טסירס נלעו7 0תולס סח7ק7ק שמוק מן ססו6ע7
 לעלעו ס8מ 6חי כל סיכתונ nhrc 50ו6ס סימם ולע נתורץ, הסל 0כרמייס 70):ריס נסירגוס

 לגנאי סילע7ס עסס 015 ומנס 0חורס, 3קפר תס7נרים 7נר נותנו ימסר סל5 גירך עתווסםירס
 נפיסס, וסגורם סוקס מתסיס 73רך ועגיני' עגום" הת לנקרר"ל

 עכ"י_
 76ע ול6 נעל ולנכי

ערן



 לאר5הם86
 סמילס סכלי כל 6מ עס0 פיגר ט6על חרי כי טל0, מא כתי3מ מעג לי4עמ6 נצ חס3פוע0
 6טל סיום 3כס מעיי רככי 6סר 0ינכיס לכל ל3נכס סיעו Db1'bh ויפעל סעס 63זני1(אחם
 מכלים כי סתצס לנו נילתס סני( סאת, יאכלס יניי כל 5מ )עמא למעול נגייס 5ממטום
 עת 6ע א"ע 0תוכס, עטת קיום לסעילמ ס6זי4רס 6כלון סי6 0ז6מ 0סירס nrmsריעפתן
 סעי עליו לסוס נליון לפולה סעודת ללומ6 יובס ע0%, סמולם כמינת על נפילוםל0ז0יל
 כמסע 6לו ססעיס טתיימך ס3עניעת לך חן לפעל נ7ול0 נ6ו0ר0 ויזסירכו )רע*עספ('למוטלו
 סייך כי עיניך לגגה מעיל לזכרון כסיסים זו 6ז0לס לך לכמונ עזסירך yb' לכן סעוס, וניןנינך
 להרכיל מגליון טעילמ Sb נני6וכ סזסילו סלqb 6 וסנר ססעיס, סמיימ נעכיעמ עכנ7 לךמלויים
  שועלת 6ין כי ס6זסלסי סעיעמ זכרון על זעירותו ענויל עע*עו עונן סוtOD~D 6 0כמו06סעי

 בתירס זכרון נכמינמ מועלם 6ין ככס , ע*ען י(כמו6ומ קעי זכרק גלתי לנכס יאאסרסנכתי3ח
 סעפרסים nD7S רק %ככיס 6ט 6ין זס לכל אעכס ע%מיס, עם ע5ע0 יחמורי( זכלון גלמיל3י1(
 60זינו פירת ל6 ט יומונן עמס סירס ס3עלמ לצ 6ענס ישאינו, סירם כססופס סירסעלם

 ע%5ו עקועומ 3מ6ל נס כי יסל6לי כל לעיני עד ע3כ6סית יתעכס דגרי כל 6ת ל'6ולני
 ונו' קלס כיוס נכי עעיYS~ 0) כלולין יעלו סיריי, גפם סמולם כל 6מ לקרא ט7עתסלמע
 סנרי ס%על מגון סוייגו למלעיס נטוג0 כתיגי געתי 7קר6 פספי' כ"ס(, )שסלי רע ל3 על גסיריסומל

 על נטיס יגריס מס 0גל"6 )וגינתי זס ע"מ וכמיכסא 3י(ס לתנין  יויע סטינו לעישתורס
 wpn 0' יטוס יועס נ'( ושי 31 )סניגס ר"ל 6ער וכן י ע"ס( t~VD סעקל6 חלקי סלמס%סרסומ
 יגל זס וטין גלילם; נמורס טעסקמי פעי פילו 7נלילס פסוס ס' קוס 'ועם ע"ס עעי סירוונליל0
 )געז6נג( כנוכי סיר 6ס וזפרס, סירס ט0ור6מו מיל סס כי סיכונן ODJ ייתורים 6מ לכנוסתיעס
 0יסל ס0ול6מו יטל, תסס סעסמעף סיל 6סי כל נקלטו מעינים סכי 6לס )ליעד(, לנולי סיכ6ם

 לסנרמט עתעל0 יעלס סעמק' ט סיע כריך לעקנל" וכע" שקוגל לכטי0י' שנגוני ססיל כיושמווי,
 סל6 ונס 0כ6סוכי(, עס עלימת ס6יננס זליי לעעלס שמע% מענגן סיילג עי , סננתי גערן %סקעוכי4
 ססילי בנול וכן גיכיי0; וסן י(עלי' נערך מן זו עס זו למסרות סי3נוס וסלינמ וסליל מנסיסי'
 נסיעול וגערטמ גזו זו עסולנומ וסיר" פניעס, 3לי וניוסר וביופי ננעיע0 סקולות סעטכתפ6
 qDDQW 610 טיל טטס 0לטשפ, נדנתי ליעג כעמיל 0םעעי ניס העולס נעסל0 עטע05וקנג
DnDנעם שמוכס 6מ לכטמ נטן 60עיתי יסוד לפ"ז יא0 טני(ס' וססוף סיוסל סס על יטל 
 שיפל 9DP על כמוני( סי6 0ל6 יו"י( )יסוטע סימל קפל ג'ע כקללת הכללס י(מולי4 כיטילם,
 יסליס; ס' פקודי ככתוב יסלים כקלטו נכסן וסמ%מ 67וליימ6. קסל6 7מרנועס *()סשנ

 6יכך לחמוקי יללו יכ06 פיסל, ספל נקל6ו מולס ועסכס 3ל6סימ 7קסל יכ"ס( )3ע"6716עלי
 תורי(. קועסי סעסס כל על סירס סס ya סל ומס תיסרי הפר גקל6ו וכולן נוס, מולססועסי

 סילם: נסס ישוכר 6ת לקרוין גוס רנותינו יעת לשעת המרת נכלך כמננו ק7ע06ונע70ול6
 נפיצה, ס ר 1 י ם סמ60 עד nlnSnS לפגתו 6יס ססיינ ג"7( )עירונין ברזיל עכסן בפיהם.שימה
 ינרי ונמסי י"מ( )סופטיס סכ6ער כעכין כמיכס, למון ול6 סייס חסון קכ6 פ67על זס למסע6
 קדר 6יזס סס כסיסי יסעס סיפם סלמון וסינוס, כמיכס לפון מנין 00כ7ל למי 6נלגפיוי

 וסעו קר6 67על עס על ג5ו וכן למקויי; כענו6ל גמינף( לסון YbDW סנגרי Sb ואותעסוייי
%6D)tWb~ 67ער סיפם נלסון ג"כ 610 יפזר, םל6 וסעו כולו וסעו נכמס וסעו 'כמ"כ 6לז"ל 

 לכן מפדר, מ"6 מסיס 6סל 0עספעיס 6ל0 וכן וכסכ"ס' י(ל6וי טיול על יורם 6טרקר*
 גפיעניס 6ל6 נקכימ לתורס 6ין רשת 6על געירונין 0מס 6ית6 וסו סדור. לסון כ6ן נסמרסוסו
 6עיס לסון על עקועומ נכעס עולרגו כגל . קיעגס 5ל6 סייס מקרש Sb נפיי(ס טיעםסג6על
U'bועצמי סעונן מגוי נו ס0עכוון כך, 5ל6 כך( OD3 נכללי סעוע0 יזוין נעל P"Dk1 סכתנ 
 למכי' כיונתם 6ין כך, 6ל6 כך מחני 6ל 0עסכס 11DS על סמלעו7 מכעי דכסי6ערו מום'נסס
blbנסע"ך ססי"ן לססליף רכומיגו כווגמ 6ין כ6ן וכן , פי'7( 7זנסיס ספג סרעז כקול ע' , לפרט 

 ענין 7נל למכיר ים וטומי *יון עגינו 6סר סיפןי לסון סיפס עלם לפרם כ"6 נו"ן 6ומעסוקיף
 היען נסס גס כי , נעגרענ5ען( י )נע5ייכגען 5סד גדנר גבול ולזיין להסוס 16 , 0יועיס37ריס
 מכעיס ועע7ו 6ותס וקייעו 3"ל, נרים רנותיכו כעציר קסי 0ר6סוגומ 6ותיוס מתי סרסועיקל
 כשערס י קיום גקר6 0ל6וי גנולו עי ונוטו מדגר ססלוס וכן פיען, עכין DD" ניסר6ל.נ7וליס
 bS)1 סיגלית סי"ן סיעס כקרש ותיען 6ומ למון עיני נלסת יכל קיני" ע"עוי' ל6 ע"י()ל"ע
 קנלות %יון רמז קען( )נעועי וכ"ט ועיען. 6ומ לענין סיעס לסון כ6ן גס מילסו לכן נו"ןי6ות
 עקרי על ושערו , מקלי Sh גערו bSI 6כ6גו דרך וסם לניני 6ערענין

 נסס סעו ק"0 )מכי'

 לעד. : ורסס וימס מינעע יום לקין ס' וימס וכן ננוסן, 3סן נלסעות סעכוס מסיו דומותיופגרי
סל"ל



% לכ לארבר'ם

Yb0קרה עטת סכעש מלסין סגקל6 יגעי  פנית טנס יולס וזש כקנס. למון טייס יכי פד 
 bSb 6לוסוס פניכן אחרים. אלהים )כ( : )רל"מ( לעעלס עזם סחכל וכגל עיי עקרךכלטון
 עעלס כלמי סו6 סננתי 1tslr הבליס *לסיס לפרס ימכן ולOt~1SD 6. הלסיס עס6וסהמריס
 יוסר א ולמון %ירער(י סעלג"עעערטען )7י6 וחי-נועו ימלו( 3פ' )רעי 1%6 6לוסומלקלותם
 ונא סנופי. ען 3ו ים עויין ניטטער( )6גירער ניתרו מס כעשס נתרנענו 06 גס כיערול,
 )תסלים סעסורר נס וקערו ס6לסיס עכל ס' נדע ס6ער אלולפון

 פפסי על ככון י ק4"
 4נ: נ6 ובס בימרוי עעסאמ ליסוקיס. סרך ועין 5עלגשטטעלטען( . ד6 %6 6לם)עעסר
 )5על- ונזיון עיקום לסון לסרסו נכון ויומר כעם' לסון ;ישוו כל וכן וי(כעיקוכי מינשאונאצוני.
(1DD)bלך כפלס כע9ם תוכתמי. כל י156 כתו Ttr1 69לסרננו ככון 6ין לפניו. וענתה )כא( : י 
 ססיר0 7נל זס 6ין כי לפניו, bib 3ו וענסס 6על סל6 לייגען( 6יסן )ווי7ער נגדו מעייגעו

 לנס, Sb לסוס וידעו 6ליסס מגיע וכך גס סתרת וכך סכך למס לסר6ומ כ"6 ולמיינםלסרסיעס
 6ת 6ז עכס יס' ס6ל יהוישע. את והזו )כנ( : )רל"ם( לסניו 9Wb לכן לשיינס ע7ומ זסו4ן
 מותי. אחרי יףעתי כי )כפ( )רעים(: ויועיסס לגניי ולוך סופטיס לויתי כעו , לגניייסוסע
 סעתי7 תיחסו סל6 כ7י מלעס, לכס סתקרס גלופן סתעסו סי7עמי 3כס, ויעיי סירס נשותיי6גי7
Sbמיחסו 6נל סעקרסי Sb לך ולגיד כענין לסוב, לנ ותמכו ססס0מס עם rh" כעס ורק וקרצם. 16 תפחיתו אסר 0ט0ת כי וטעם )לגל(. עמס עגני מיעל מןססעעמיך מב* נטלם 

 יקלס: 16 מסמימון עותי 6מל 06ידעתי
 לנלי סככנרת לעעלתס ססמורס  כעו כי יאורס, 6ל מ6ל סס מא ללעט ת. mw מ(לב

 תורס, עמן 11 וסמפ6רת וסגנולס )סניולס ומגויס וסדר סוד מפירת נקריתמכ4מ
 ט, ע"6 עיגיךי עמעי ק"ג. OD וספרך סודך ג'[. מא ]ם)מ ססעיס. על כולך מנס כ"ס[.]נרכוס
 נמסלס סס, שגסי כתו וסתפ6למ, סתסלס על גס סיולס סס, nSw3 עתאלמ ככס ק"3(,סגסללין
ODS1ע5ערס ]וכעין )לוסעסילל(. ס' בתיגי יקל סי. סס וטעס. י"ט(' כ"ו מ63 )כי ולסמ6רמ 
 לקפי כעטר יעלוף י זס נפני שוערו "תלי , 3זס וסעכוון סי6[ סקנ"ס סל מעותיו כלסאורייך
 י ספלן 6מ מרוו כ"6 ריקם יסורו סל6 ועטר כטל 7נריו סיסיו נוס עסמסלל שעלמי, כטלמזל
 זס 3עקר6 סוקיף י סעעסיס כמרון Sb ולס5עימס לסולייס סטועעיס נלנהם יעמו 7נליוככס
 ס"ס, שלסיס 37רי י"ס S~b י סו65מיס פללי 6סל עועי דגרי שיגס ושערתי, פקסי כישועלי
 עס *קלע ס' סס כי וזמו. ויקר. נבעי 7נר סו6 ס' נעיגי גס כי עי ויקריס, ככנ7יססיומל
 י"נ )ויקרש וגעכ7למב"י 6ללסעררן(.  דעת )מרדכי ס' 3עיכי גס יקר סו6 . ל6זכיכסי קולשם6ני
 מחיוב עככסי יקלס ג74ל ולקנס 6לסיכו. סס ד6יסי 6וליימ6 סי6 67 6לסינו, סס סכםי:ו 306'(

 *ונלי' . כ"6( )נגלכומ וסגם כוס. כסער 7נר לכס כמן 9Dh לקלס" ומויס ו:דולס למסעליכס
 גפירפ". וע"מ ס*עול, DS( כסמטי' וסוס וגו'. 5קל6 ס' סס כי b)D' לפגיי 1:תולס לכרכםמכין
 לנרך %יך לכ"ע 7לעקכ6 *ערי' 3'( )יע6 נגרכומ וסנה מלפגיו. עס עס עמונל סעקל6ונוס
 וננ"ע מצינך, ססו3 יומר דעקרbnib 6 לנרךי צליך 6י Q'SD ולמלכוד ולעסנה ולעדרםנסכמי
 ג7ולס עיס לך "ין געלם סכלי על4 וגוסלין ע7ס געסנס עימי וכינס ע7ס נעקלי סעוסקיס 6ערי'ספאנ
 ל6 ס"ז עעוס סס, רעיי כבי"ס וסטעס די עסגס נסגימ ל3י יניתי ממס b71DSn פסיק ז63וזמעזו.
 לעדין וסיו ככתניס סיו bSn למי וגס סלכומי טגממדסו כל נסי סגורים וסמלעו7 סעסניומסיו

 ג4 סייך ול6 נכסנ טסו6 ענעקר6 ונתלעוי 3עסגס יותר סיתעקקו לסס דרסו לכןועמכ0יןי
 י לכתוב נתכו וגס וסתלעו7 סעסכיומ 3גרקמ סורגלו סכנל כמלוגיים ג7ורומ תס6'כ כנכיסכח0
 סלימ יעמיס מליס נעקל* סליפ סנומיו 6יס יסלמ לעולס יק7וסין פ"ק וכ67עלי' י סס סותם כלס63עמ
 סמל חוורו נסעיי הצור. )ד( יומל: ניקול קליך ס37ל וע"ע סס. יסוסע לפגי ועיין3מלעוי.
 5ול ענין יסי' ספסט וע"ד ססקיף. סלול 7"6 ס6דס. 6מ 13 ושר מחלץ מעולס 5ן מסוףס5ייל
 נסינות נסתי 5ול ימ' סוb~pll 6 י )5על3יג7ונג( וקסילס 7ab1 5ליע0 עעכין nimpn ונסקלנזס
 סכילס נקופן נזס זס וקסוליס 5רוריס לסיסיו יחד סנרו6יס פרטי כל וונקסל 5ונ'ל ססו6ס6'
 , פערני;7ע;7ע( 6ללעק )7ער מפועל סס 5ור סס זו וננמיגס ססלעומ. נמכלימ מלס 1Db ע5סימד
 ית' נו ויגו7יס 5רוריס כולס סנע65יס מכל סו6 סנ' וס3מיכס עקלטו. עיר 6ל לגוכ, ;וסכסס
 סל מכללי סנוס6 ססו6 ע5ס וסייגו סת6רי פס 5וכ סס י 0331ינס לכל. והפנס מעקולססו6
 Dlb1' י כ'ו( )יעע" עולוויס 5ול ית' סו6 ימו6ר זו כוונם ועל ' )למ"פ( ל3 סיג וכססבעגריף( 6יכ- )6ללער יחד וכוללם יכול סכל ~1D"Dt כע6ער ע4ו נסו6יס סנוזג6יס סכל י(כע65יס,כל

 , יולי % בלוך סונסולל כעלעל , כוכי נסס ית' ימ*לוקו י געולס ;פסי לנקות ננמסומס גולארנק מוניי וגכספיס תנזירי לגג7י ס' סויתי נונססנתס סעקייעיס ע6י גיולס ס' 6ל ס6סנמנ(תעלם
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