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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

צלי



 לבדב-ם86
 5מ ימ' *גיכהצ גענה וכן ויפונו. כרונו על נל*9Db* 6 כאסר , סערנוכיכער( לנהין קווץ ילפולם פעי עסםנ18 לספריי S11b םל6 עד ממפי כנססי 0ד3וק כלועד הסוערי, *ת" מא האלי,טמ
 0ככי6 עעיום מנס סל למת ע04ס %ער עי קנלמו עם לו לסיום העליסם 3זרפס הנטרסימום
 סצ נמיי יסכסך *ול ימולל לכן 3" 5לי ומכן ס37קתי כן 6ים תמני על ס5זול ייסקכאסר
 סמקמרחם עיי כ'" היכו סנוף סמיי ולפי תעיד. תליו אקס 6ליסס מנתו סע% כלוער 7WS)ימפל
 נקרנו 0760 ר% מועל ית' וסול י נמאס עוי 5יפ 6ח7 לנע עפש הפילסו , נקרש י4מצכילוס

 %כ גסס. י(וי06 נ3לכפ שממלא עקיכי מלרוסו לכן עליון סק5ונ עם עי נו עקוסרפיס%
 סעפו, יקוב וכסכיה נעו 0עעסס, לסכר הע סעעסס וסול לסעולס יסעם סוקל פעלו.מיינו:
 , וממלועיו סכל יפלס תעיס כ6ן עסעעו סכן 1יי5ס סכלו ליל ימן bb ומועף י לו יסלק olbפופל
 ההן 6עה0 וכן תסלמו, עמן סעקרq1p1 6 1*7ק, עפפפ ירכיו כל כי , עקסח וקינו עומל6יפ
 ק6י. 6סיכ6 ייעט bS סמם עלס מ עמי קפס זס עקרם עלי5מ לו. שחה )ה( )רלשם(:*עע
 לש ועייין פעלוי מעים חול טסישמ ען 1370ל מיי( עגי' לעיל X~D' סטתי 6טר זס מאועי

 מסמו לכסונ 0*ל 6"כ ס6מריו נביו DSD על ק6י ו6י , ססמ עליו לופר מיסכן עי יסרבלואכיל
 סעעעיס 7מקקו ורעג"ן( ר6ג"ע )כיעס כניו עלס עס ל6 עלמ לצנר 5ין הס רייס,לסת

 יגויס רורס  נסג ו4ס ול'ע(י )עלסנ"ע גביו ען לססרייו נתגיר bS עלת פסלי לזסיעמעחס
 עגג'ן ע3ר פעל Sb לועס טסו6 סלפי נ7מוקיס סעמרסיס 6מ פסכניס טו5 ססמ סלססכיקה
 עס עס סממ3רות לו 6ון ולכן 6כ5ס, וממח עשריוי ממת כעו פעל למון לפרסו ס7סיקוסכ73
 סוS~b 6 כלל פעל למון ט6יגנו סו6 ככון וסגר05 מיחק, ע"מ כ64 סל6מריו עס עס ול6סוטניו
 ספלי סו6 סכן ומצע י וסלם (op לי ס'( )ירעי' 3סס 6ין וסינר כעו ססמת0, למון מפועלמס

 כעו ס6מריוי b'1DI עלס 3ענור לעעלס לטוב מניגון רמוי סיו סעל לסון אילו , עלרע נוסכיגון
 )ויקרי 3סוכמס

 סו6 נס "ג( )מוסע בעזרך 3י כי ימר6ל סממך וכן מ'(, )6יוכ 3ו וכמס ס'(,
 )ולמנם גולמך ורסמית מס ודין עשן 6ת סמתתס 6מס כלוער 0י6 סלך ססממ0 וטעעו הפועליפס
 דגרי סכל ו3ענוכ לפניו, לו ססתוך הטס על ס3 דעגי:6 לו ועלת נפירוסו(: סס רד"קדחק
 כי סוית ססיר0 ועגתם ?סליל על ככורעגות סניי טכ3ר 6מר סעתיי, על ת7נרת סז6מ0סירס
 סי(טמיתו 6ל0 סטו פונוחי0ס רק וכליון, נ0מממס ר~0 ועיגנו עלנו ענ0 ול6 עליסס 63ברין

 לו ליחסם bD'1 זממן 0סט0תס עעגו לסלול ל5ס 510, וימל לדיק עוולו עמיי tbrSעעלליי(ס,
 35 וטין סיו גניו וסרי כלל, טיגנת לו ססמתס כלורנר ל6 לו טמת 5ער ולכן ל0ס, כ"6סלילם
 סעס כי טלו, פוס ול5 נגיו סל ינוס כועס 0י6 ס0סממס ר"ל עורס 36ל נגיו, 03טסממרל0
 נסור5תס )וסותפיס ועקם נפתל ופתלתל. עקש דור : 03 עוס 3סס ועסחמס ופמלמל עקםדול
 סונמפלף סו)רו3ס סעקיס פל 0תמ עקם 0רם"טי 3יגיסס וס73יל )6וגנר6לי מיסר סיפרוסהר
 וצנר לענין חלליך 37ל חערו3תי 03 טיס סתכועס טוסן על מנהמו נפסל וסם )קרועס(,סרנם
 עקום עסגי0ס 5ח7 כל געסס כ3ר סגי 737 יטר 7373 סעער3י' עס כל כי לוי סכיךסטין

 עקומות נפסות מן יחד טותן וכטגו7לין 3ע*עסי יסרס סמיל0 סכל VDt סמילומ כגורלועעוקם'
 חצגויליס כפסחא סעופן ע"ז ספועל עניכי מכל 7ר6ט( )דיין ממיל עגזרמ נמחל סס ויסי' יועקועומ
 גי ס7ול נזם סיס ופמלתל עקם זול כ6ן ולעל עגיןי סל לגוסו סייכיס ט5עס וריס3פניגיס
 סיוסלי ע"* סיעת לסלסל נזעמו מפוי ודינו נעיעו ניסר סררך ס)נעקס עקם ססו6 ס6'מסרוכוס

 למס סדין זריס עגיכיס עוי נענעו עקסותו גירך מתערג כפסל ג"כ עקטומו נמכוכמ פסוד01נ'
 ס6ועס פועל 3נמיגת oh זס ותער לריעומ6י מרמי נו סים יותר גרוע ענין וסו6 לפס,ס"כומ
 03נחומ נפמלמ ג"כ nbr bSb cwDa לס 7י 1ל6 סיסר, נירך סססתיתס ו70מימ סע7יכיתכסכסנס
 6יננס SD" 53יס ישירים כסרוסה מסקס 3עעטס ס5ועס סנלומ ננמינמ ו6ס , טלס  ועיותוכעוחח
 עימקמ b'k1 6גל סימי סטכל מסקס עירך ס0ו6 עעל4' ערוע תודפס לסיומם ססורעכותעיחקס
 Db מגיידי נטנוי נריאיו עס ל0מנסג ס5לקיי סענע עמק געטכמ תוליי4 0יותס ססורענות6מ
 ולמי י לכך כתוי סעקנל סיסיט נזולת עלכין ועסקים עלכין עריעיי כפסו ו63ומ לסיס Db1לעוס
 נעמך ' ול6נ7ס סמליות 6ת ל0כסיל ני7יס ונעסה עומס סי0יס עולס יסור %יק על עויירסל6
 סנריכם נענע כך ימ' 0ניק טכנל 63עלס ימרות עממנומ עוד להרס סיחופו ססממל ענין עהלסם

 לפי יועו ינוק כי , יס5למס לפורעכחם עזוען ועיר עיל וע7יגס ע7ינס ועם עס כל ל0יומעעיקר6
 לידס עמויינומ וספורעכומ 0ט5לחס סמ0יס עי עליסס סעעוניס מטפיס עסטרי סעולומ ההילכיסכוי

 סספורעגות ססק7יס 6חר נוס לעומס 0סס7 סכתונ וע63ל נפמיומי עדעומ וכיועס ענעסייעערכת
 נס5לטמס מכועס עעעדות מלומי "ל סג0קמכלות 1Db 0ע5עיי וממרוגם עעועס לרכסגעסכס

 נעעפס תלוי סיס מסכל געול 3נרול אנטל נענעי עענ0ג טניי(ס גס יו%יס סיוססועכסלמ0
160עס



ש לבדכרש
 כעו נעשת 60כ 0ן מעז, על נגלש תלין bS כעו סייס מן וספתי( יל" וכלסין ססיונוזלתמו ספחי עשם נבלס יקרן עם נעמס נבל. עם )ס חכהשס: חונם כפי סכל לס סייעןיאשם
 טספסי7 געשם כל ui5b יקלט סלמון נעלי מנסס כסי וש י מלן נננלת 16 ובסעס סי'3ננלת
 על שנס כך נסעית %כר( סעעעיי כח ממסי על גנל0 פס ססונס וכעו כנלסי י(סיוגיס%רמו

 ע" סעפחיד 6ם ס6כומשי n9bDD %לת עפסיייס עעפש עפיימ 7י(ייגו לומנים לולסקסמי
 וסוט ועלכם; 6סליס כבוי עעסיו עשי ועוחל ססוגס 16 כ6ן, כעו )עסרליז( עיעו אוימעסיו
 סע" י"" )לקצן יסועמו %ל ויכנל וכן 3עעסיוי *3יו כגוי מוקל 6נ, ענבל 3ן פעו כ73 נלסון63

 6ורייס6י יקנלו bnD כגל עס b"b1 לס"ס(. )עגטעסלטי ימ' כנולו 5ולמ כניכר עסקי7יסעעסיסס
 נונלווש פלוס' ננסוס גוגלופ , סיגם עיתם נו3לומ נע7"ל עע"ם 6וליימ6, עפעעומ נגל נונלמספין
 עתיק בהגחל )ח( ועתינ'ע: )סגר"6( מולס סלעעל0 מכעס כונלומ סעס גלגל סלעעלס"וכס
 ס3עש ננד למון לעיס וקיים סס5יג וספלגס סע3ול יול על עוסנ סענץ לסעפרסיסנוים.
 עיין ננא, סנטי י"3 כעז 9נ סיו כנען סבני סותיף ו0רס83ס לשביס. סיר7ו יסרבלכסס

 הבלס סג613 לה ל )ל"מ גמוכרי סענאר עס על עוקנ מעגין כי לי פועל ולנינינליסס;
 לזלעך ויפעל 63לן 6ז וסכנעגי 63רן 36לס ויעכר ..שעל סמא %3וי כנען להלן ל6סוןמעם
 ומסיי ס6לןי 6מ לכנוס סכנעגי סמסיל *1 כי ססו7יענו ס6לןי 5ז כי ססו7יענו ס6י:ןי 6מ6סן
 6נלס סירג סכמונ יודיעט ו*סאכ י מס רם"י כע"פ לשיו סקלן 9trwS עמיד פסות ל5נלסנשישד

 י(כתונ וחול י סלועיס 3ין לי3 גולל OD1 6לי 3ימ עז לעוועיו וילך עע5ליס *גרס ויעללע~יס'
 3ס, וייגמזו גירן סכנעגש נמייסנו זס זען מנמוך Sa1 נ6רן' יוסד *1 וססרזי וי(כנעגילסוייענו
 עעעו, לוט ססל7 קתלי Sb o~Jh יער וס' *חיו, עעל 6ים ויפללו 6סיכ סרועיס עריגמועסות
 כנס סכרי 6סר וכן לכנוסי ר(ככעכי ממחיל סכ5סר ענ"ר *מנכסי עך כי 63רן סמסלךקוס
 המנכס, לזלעך ל6נרסס ית' עעגו ססנטתס 3*0 ללוע' "נרסס נין ססירוד סכעסס גזען*ומס
 6ת למחתיל ית' סעליוכס תכונסו סקכיעס כלסר .כלוער י גויס עליון נסגמל כ6ן 5ס"כ זסועענין
 לוע , Db'1 עעל 6ים ספרנו 6סל ס(ען נקומו עתם( סקרן החוזת לו 6סר )סכנעגי מגוי Sbסקרן

 לנכי ל5מוזס סקרן כל 6מ ית' סו6 מנחיל עשו מזען שומו o7b) גני נייסלי7ו )1011ע6נרי(ס
 ומעסך סעונ7ס עסויו ע"י( )תסלים 5לן גנולומ כל ס5נמ כענין קיום, בסון פילס'י י5ג  עלסימר5ל.

 וניור' ג*רע' י5ינ6 י י5ינ* ס6זרס bl~pS Db *רעי בלסת סעולנל ינן ססו6 וימכן)פעקטפעעללען(.
 נעתיר, י5ג כ"5 סייג *על ול* סז6מ. נסרן ו*גמייס מוס3יס ימיו סזכעו מנטיתוגענירנערט( 6יינ- געע6כט' )סייעים ו*זרחייס מוסניס ob~t , עג וטעם , נמ7ינס קבוע מוסג כלועיר ,נסעי
 ס)נ7ינס כל על ססו6 ז'( )מעות גבולך כל 6מ כעו נע5ילק( )געניעטי קלסו עד גבוליעשס סעעיסי וו7ינומ ל"ג עסיס, גנונות ולמון לעתיי. נסנטמס כ58 עיד נפועל מומנים ObfiD סל*לסי

 סעעש כל ע7יטמ סעקל6י ועעס מכעוס. מעטי ר"ל י עקפר עמי כעו לעקפל וטעס נגנוליו.סנכ%
 למת סנטים י וגו' מקיני 6מ ס3מריס 3ין ב3רימ ססזכירס כעו , 3עחפר עסרס מסיו ס6לס0ך3יס
 : י7יס ולסדת טוכס 63לן ויזלחייס מוסניס 16 עסיס סוס וסעעט , סעקפל עעטי גג7ס סירסליםכ6ל
 6"י ולקם עעו *ת למלקו 3מל סלו לועס וסי סי לכל עליון ני(גסל עמו. ה' חלק כי)ם(
 מסת מסו* DS' *לוס לו שין כעי 7ועס נחו"ל  סיר כל הערו לכן , לימל6ל וגסנס סלולנמלם
 לקיים 5ליכיס 63"י מיל יופותי 6ף ,לכן עלט פריס DS' עעסלס מוס *ין 6"י *בלמסריסי

 לסלקו ס' סלקם עס עעו 0' חלק כי חסו הרזי הלסי עמפט ו*מ סכותים b~b י:ע"ם , סע5ותכל
 סעמכסיס 7נרי ולולי )סנר"6( גחלסו סגל גסן וגניו ליעקב פ" נחלמו, תגל יעקנ לעוט,נמן
 פרם עס נרדף מלק סס כי עלגעט5ען( )פערנגיגעןי ומענונ סעסועיס לפון pbn עפרם סייסינוס
 36ניס מלקי , %יליו סלקם עקוניוווס, 3ו ומין פגום סנלסי ויפל סוס 7נר על ילו סניסססעע,
 לסנשס 1D9'DD ט"ו( )יחזק6ל לעמעי רם5סי ל6 גענרי 610 וכן הנכיס, סעיעי מלגועו י"ס)ס"6

 p1SN כעו ועלגועי גחם ועסית olho 5מ סונטעטע נכנר 0גע65 סנעיעום על יולו סניי(סלכן טי לעעסעס ומענוג סטמעסעומ סוPSD 5 737 סכל ולסיות ולהיגוי סנסל למחליק לחטמיל*
 ככל ססועע, ל3 % סער3יס 37ריס י37ל נעינו, לי' מעש מרבועו ל"ו( )מסלים נעיניו%יו
 זי( )עפלי מ7יסט ספמי נחלק סעיפום' תום 6ת סעענג מלק737

 וסחה  יסמוסס*י 3סעיעומי
 סנע5*יס סלק פלפונוס וטף יוס, יום סעסועיס והסיר( 6סמעסעי נתקותיך , נש:ותיךpDDnnb סי עלגות וע5י*מ מענוג סל מסוק י68( )יסעיס IDD מור על יונק וסעסע מעסועיסי למון3ע5ונו

 סיסעס לקם סרם כעופו סגם סכע*ס, ען סו* 1531נמ עין לפרטית סגעיונומ רק orbנעקר6ומ
 על נס יפונס וע"נ ' לק0ס, גרונ סכמו כעו , ספתיס בעתק גיס וסול נעלס ס'פגונס ס7נורעל

 *מ  וטווסיך מקס סנעיעיס סבדברי' כמולס על לקצי, כעיר  יערוך כעו מסורס  מיוסי0זטכ
הכפסוע



 לבדברים87
 לפעול לעלמי ס' חלקי ללעגיי סעסוכר יפעל ס6עס, נעיעחם על חלק לפון נכס 6לי',סחסומ
 לסת חפ 37ריך, נפעיכס לי ים ומעטג סעסועי ליל סלקי ימ', קליו ר4עפולר וקער37ריךי
 מפנס ולסקלי ע6ל נעלעמ סמורם סמכעמ למי 3סולסךי סלקכן ומן SSDnn 1'SD$; 60נוחלקכו
 לקלס ססתן Dbn מגקסיס לכן מכעססי מעלועומ לססינ יעעול 6סל ס6יס 7עס' עינעמכפוט

 לום ונחת עוכג סנע65 וסותמך ססמעסעומגו כלועל חלקכו לסיום מגס 3עמנמ *ימס לחונןדעתי
 מנמסי ועונג ססתעסעות רגל 630" לעולס "סלק לנימינו ססזכירו סלק למון וזס סענוקפ,נסמנמ
 h~S) )יכעיס סעסועיו ילד toab תקר כפיו יקירי 6מ סי n)s~bw ומגס סרבני, נעולסשעלית
 ונסס ec~D עפתעסע ית' 615 כביכול %עוי ס' סלק כי ענין וזמו ס'( )יסעיס סעסופיסנסע
 קוס, מכסס מול7ומ )ס' כלכס ר3וסיט ונ37רי זס לענין כעך וקות , רקונו כסעוסיס למניולוס
 חב4 יעקב מלק: עם psn ממפו ע"כי יעקני טעו ס מלק כי 1Db ד6מ כעס PSD 6יסו6נמ
 יופו* גדיליס' מסלמס מעסוי כפנל סי' ורסיי ap~b", עוג מאנחלתו.

 tilsnls לו סיו וגניו.
 סקל וסוף פסלים, קיעת ומרנועו יו"י( )ע"6 גני6יס ח3ל תענין מגל עמרם 40מי ד3ליססולולי
- 5על6יין(. )געזעללס*תט 0306 נמנלי יחד ק5וליס ח3לסלקנון  כמס חלי מענין כחלמו 
 וכעו עלויי עלפון רסס כע"ס וקמוט מכפיע ועגינו 3'( )מוסע ומליסס נמס ותעד טיס()עפלי
 יעכונ כיון מועלתי מסי* 6ף גסעל מעכס על סיער לע'ו( הירעים עכסך גסלס חלס., עןסכ6ער
 ען ככס סם( סרסניס )כע8ס Dcn על6ס כלוער סחלייס Sb כנפעלמ סי* וננכס 6סרססלייס
 6ולמ סת6יס נחלו וס עענין 75, עכל ומכסיטיס קסוטיס cbSn כלוזיר 3גסעל נחלם נבעלחלי

 עתקסייס ססמ*יס וטעעו זחילתי יכמירו גנז יליס6 נחלו י'ד(י )מסלי דעמ יכחילוופלוע*ס
 יכסלו ג'( )סס בולת עריס וכסילים ינסלו תכעיס כנוד וכן ג7עמ, ערס יכסילו וערועיס63ולמי
 3עעסש ימקסטו וססכעיס י נ*ולמ ועמקסטיס עריעיס סכקיליס 1WDD1 יקיפ6י עליס נגדדרים6
 חסו3ש לכן סלע 6מ עסעחיס ססעדומ לסי סרס, ל3י מסון ר עדוסיך.לעולס נסלמי וכןנכ73שי
 י( ל8ד מס* )כי וגמלמנו כלסין ית' סכינסו גלוי על סספלל סנ3י6יס ונ3י6 כתכסיט,כעיניו
 ט"ו(, )כסלח נענן נרסס ס' כנוד ט'( )סכיני סעס כל 6ל סי כנוד וירט כטלי כלסתסעכוגס
 יעקם %ן וקלס י"ז( ט"ו )פסלת נסלמך סר נקר* Sb ככו7 סכמת לנלוי Tmln~1 סדקתםועקום
 כנודו לממר ית' סו* סייחזו קנון כלוער וממקלסו, סודו כנודו ס3רמ כלועל גסלמו. ח3לוגניו

 מסונש י4ס כי 03סי ועתקסט עתפ6ל כריכול ימ' ססו6 סברס 5ער6יין( )וויר7יגעלוממטרתו
 חנל למ'ז ויסיט ס'י למני לזכרון כתפיו ססי על ננ"י טעום 6ת ארן ונסק כ6עוכ 3יומל,6ליו
 חגלס עס כעו ך'( ל )והתחנן גחלם עעס ע"ז( יו79 )ילעיס נחלמו, פנס יסרבל כעוגחלתו
 כמסי חלי עעגין נמלם וסייגו %60לי למוך סנגר ומסוד יקל דגל 610 קגל0 3'( יד)ל6ס
 לחגלות, יסרבל יס לו נסר יעקנ כי סג*ער 3pD'W חלקו 6מ עכיל סעקוס עפיכן tbn~bואסלי
 *גו 6ין מניל 73ל6 מני' מלי' ועייין גמלסוי חנל יעקנ עעו סי חלק כיוקופר

  יודעיי
06 

 קגלס עס לו לסיום ס"* נמל ונך ס"ל לסקג"ס נמלו יסרבל ob לקגלמו יסרבל לו נמרסעקוס
 י"ר כי יעקר חלק כבלס ל6 יוק( )ירעיס סנ6ער סקג"ס לו 3חר יעקר סחף וענין ה7()ר*ס
 לענין קגלס עס גחלס רנוסי' סימפו מכס ע"כ. סעו, 5ג6ומ סי כמלתו ס3ט ויסרבל מאסכל
 מלטת 7ל"י ו3עכילס* 3וי ועתפ"ריס סעמקסטיס ומסוג יקל 737 ממדן 3סגיי4ס סעכוון כיתמדן
 13 טי4ניחסנו 3סר גחלמךי 703 ומטעמו מיידעו *ים*, יגיד( )פלסםגסלמ

~Db)D 
 כ'( ניחוק6ל

 קומו, ועס6ליס ערועוניס סיסר6ל 3סל כחלמך, 3סל מירסו וגו', יסלסל ערום 3סר קימו3סר
 כמלס נקרס יסי*ל *רן כחלתך, 3סל סג6ער סעק7ס 3ימ כמלס, גקר6ו *לנעם סס, עויומעלו
 ועעמגיי סג6ער כחלם כקרמת סמולם גחלס, לך גוסן ס'6 6סל 6ל5ך יו"ד( י9ט (O~D1bסג6על
 ינולו סקכ"ס 6על יסריג, ונחלמי עעי ד'( )יוקל סג6וור נמלס קרויים עק3ליתורס וכן ,גסלי6ל
 גחלס, סנקר6מ ר4תוכ0 שכות נחלם סגקכ6 ניסע"ק ויננו גמלם סכקכ6מ לת"י גסלס סנקר6וימל6ל
 ו( לשוסע כמניס, חנה כלמון גמלתוי ח3ל סכתו3 6ער סל6 למי עזכן נסלמך, נסר נתעללכך

 כאייקון )י( סגל: נלסון סיסגס כמרוס לסורקות נס לנוסינו גו דרסו לכן חנלי נלסוןוסטיתו
 tolb גגי כלסון ססו6 ג' לכן ימיי עליו עוקב סכנה והן לר36',1ע?1.

 וסגכון.
 ספו* כבע"ח

 ימקד. סל6 כיי עול נכמסת פעין 6מ סח3נ 6דס, סל עינו סער כעו וסי' י64יסי עלעוהנ
 סעין, על 0נכמף סנסל סו6 *יסון ולרסניה עין, לג3מ חיסון גין סנדל *ין 7לעמלס"ודע
 תף כנפיו יפרש )יא( : גו סיו*יס ע0 סו6 עין נ3ס 6יסון' גקכ6 יתעין 6ת ועמסיך סעכקסולסי

 סנטוס חון % סל סכנף עסוגל ו3ו )5יטטיג( סקנס סנו לגוף ססעוך מכנף חלק מנואכרתו.
 ס6יגליס ס6לי סכל סגוף, ען ונמלם סנגלל ע"ס נלילס( )עלסון 36ר גקר6 )%לשעל(סיבולות
כדי. כנסיו פירם ס3ממל0 וגו' כנסיו יסרם כאן ועו"ש עעגו עוסקם סככף 36ל סגוף עסעעול3יס



פח לבהבים
 . ממרע דבוש )ע( : מנ"ל , סתס6 לפנוק כס 03 סיס סינריי על ynb ויחמס לנוסעןנדי

P~th6עענרין 7מלנלנין עדתי64 15 עמלנים כינין, על 7עתליינין תפילר64 317מ 
 תקיפי
: 

 סקסי גטמרם כקמיי למון תסתם עגנ ודם פמוטו DD"( 6על וסנל"6 ערם"יי חמר. תשתה)יר(
 עסם זב סיין יביס סנדולן מעננים לוג סעסכי ציר 6לן, נעמי על למעלס ~1Wb חכועל

 סיין טיזונ עד סריס עננת סיסות 6"י סני זס וכל ונסס. סדרן ומסתס סדרן על ליסמיותם
oi~w6סובל עעכין סמר פ" סד. כול עפקין סי עגנת ען קותק וסער וינע"מ כסיסמי 3ל 

 תחר. )יח( סערות: עסרס 6סף סתפעיט וכעו טפין O'DiD סל ע7ס ססי5 ג'( )סומעאעליס
 כעיקר 6ין מפס סיס יסס נסס סק7תוגיס טלטין כלנעלי כלוו"סי ומנכון נוסף. סיעלר6ניע
 ינססי גסס ננס מנס וכן 50ל0 סמכונומ 6לנעס על ססע4ס גננו ועתנו לניו עסיין לאיסוים
D"W1מח סייג יסקל על כננס מסי מלת לכן 7'( 6' ונילי( , 5סני' וסוף י"נ ס' )מוסע למאי 
 o&): לשם )יטעים הסי וימיי 6על סו6 כי ל"ז( ני )טיכס תסי תחתל נתפסק פסססיעי
 סגרה כסירוס כר06 -ויומל רוגוי"י ומקיף תש6 רבאץ.)ים(

 יפטם הקל ן עאוק לסין: ססו6.
oabמכרת 3סס סטין 6ני רומס אחריתם. מה אראה )כ( יג%וני(: 54 ל'7 לך סלם )עע"ס 
 ורעך 3עי ט6 עיי pi-dh עסי וכסגו כעו רק לם6לס, 6יע0 עם תלת )רע"ק( נ6סליסמפולס
 וח"י 0ור4. 3עקוס עסיי סו5 ו5כ6ס סינר. וקטנומ כמלילם סענינס סז0 סמלוס עס סופיעיי
 למון כעסוגי. )כא( ימ': יריעתו נציק PDP כעטיל נר06 נכוסס נסס מעלס חי, 6ר6ססיכם
 קר4כקונג, פערירוק, )6וישנערענטי ולסמק5ף לרגם סמניווי סתרנסומ לפון לסרסו רגיליםכעם
 כסילים פסיק כעם כע'ם Olb~ לנן oa ועטטמ סנמעי נגמם סממעלומ 6לס כל רדוייש*רן(י
 146 כ6ומ DS3( תקער עשו על ימעל 6יך סכלים לגלמי 6לס תכל סתרוסק יס' וסוט "טוח

 לקנן 1ל0מרס3 לפוספט כס נו ס6ין ספון כפיפת למון כעס תלת סור6מ 9p'D וליעמיבפרוכי,
 קמין לסמוך עכס לעלס יועם %16נגעכעסס( )ווייעלווילליג, קליו עמכנד ססו6 למי י3רתומו
 למלסליופ תוקר סו6 עכס סם ולוס )5וז6עעעכ3יגוגג( י4כפיסס עבין עלפי נלסון ייגס6סל

 כעו ולטיי לתכםיט 06 ולעכום 91pbS 05 נרגיש סעוסעומ זו( נסוך זו ככ:ומומ)מטעיומי'
 יורטן סיענו כוסס וזעמו  *Sg 07 לטוגו ססו6 737 יכל , מעכם" מפ6למ טייל, תחסי sbכעכם
 6ים פל לרטנו כמננט ססו6 737 כל 6נל )6גנענעסס(, ולסוכלו לקמלו ותתרם3 עממסטס3ו
 ולנוס לגור דגר לשוסו עקום לימן לסמלמנ ימססטו bS1 עלונן 6מ DDD191 יעמק%ס ורקונוופסו
 ל1(מק5ף פפענעו 6יס גנן 631עס לסניי ליל כותי כפפו כעקהי טעם עיקר יסיס ילמהזממוכס,
 %ס ינאם ית' %לו 6נל סרונז, ועל סק5ף על גס כעם עלת יספם כוס עעתי ע"יולמתרגז
 6הלשוץ6ס(.  ווייערוויללינ, עיכ השרען )זי6 כעמוני תלם למלנס וים סעיקלימ, ססול6יי לסיכעם
 ל6 06 נס לסכעיק ופסמ7ל עמעקק וסתכעק פיכעק' לאסל גורס סתכעים 6ער למישלוססכס
 סיכעקו עי 6כעיקס נגל כנוי ופני למכעיסני, סממ7לו נסנ4י4ס כעקוני וטעם 3י7ו,תעלת
 הכפיו סתסכקסי כסילוע 6ל6 נר5ס סיס bS 6כעיקס ואי סכעיסוגי י4ם קופר סק אס3*עס,
 ל0כעיקייי DnSY 3כל עמת7למ סימם 5למס וכעקמם וכן סכווגס; רוע על סעענם איין 6ל6קינו
 והנכר מכעיסכם כן ס' כניס עלונוס תיי ודוור סםד עי כועסמי חכם סימס 06  ייוצגו ל6ועויין
 עטרם וכגל ספחן. 6ת לסנר bib נבערו ל6 כי ידוע רניס וכונסו יכעיקוסו 3מוענום 6נלוגו';
 י6%י פעל פסוק סתרו3ע עסועל סו6 6ונ7 עלס עצות. אבד )כח( ח:כעיסיס: ריססקוסי
 חמנה ס3קתיכומ 6ל5 7316 סחי גס מפעל ומס ו0פקוכ 6ני( 736 ארעי מנוס יני )נפ'כע"ס,
 סמפון עיקר tDS ע% ע736י ת68 ויפס סניאמי כפסס ולכן נסעיכומ לססתנומ מעקורכענר4ג
 פסליהם לסמספכומ יפלסוסו סל6 עלמ עמרי. כטוס הוא הלא )4ד( : כר5נ"ע( 7ל6 )לוהסמפלס
 סנקעומ 37לי כל כי סזיצןי כימוק לסורקת וסלמס ססו6 פיוס עלפון למרסו נ"ל ויחיל ניכט()4נ

 מי4 טעחהע היצ סיעים, *מכית 3סט סג3י6יס גלנטי כעמוקי רסוקי לזען סס סנסלססוסנסעומ
 לקיטס י4עיוע7 סחן עע7י* כעוץ והעל למוקי נוען יקויים זס 7נל !( 6יקעיק (IIDD ס".6%
 יום משי קלי עם עי ס7נכיס ומתועים קתועיס ניני5ל כע"ס וחמוסי גטז סו6 6לס37ריס
 נשם ועע8ס לסל", נכון יותל סעפס' עס סעלומ סמי מנין ומעקף 5נל0, ל6 לסועי 3למגקס
 לגילים נקם עלמ ורשלם. נקם לי )לה( יסמם: 6חל זס סל6 ונוזקן סיו7ןי גענל סעס5%

 סמפשלומ 0נס י ומפרי נ6ף לסתרנו הלגגי וסתרגסומ ססכי):י סקתערות וסוף )ר6כע(למרגעו
 %לס עלויי למזמר רשי מחין פכאמ סקוסי bS מתורס פסאירס כעו 6יס לנן עגוגיסכטס
1%b,'ית PSp)1b1 3עלפ מעטת עיקר ליעתי וסו6 )סטר16ע( מורענות6 גקס, עלמ מרגעו וינ"ע 
 לטר"מ bbb פיכס ע"ע נעלס יקוי ya ססו6 5ף וסכו"ן קם 6ומיומ סמי יפונו עיקך כי ,גקס
 טד, לע"פ )יעם מקוס ח כעו 33גין, נ6ס (b'OD כומלת סי5 ולכן סנטוס, עס סכומך ועל 0תסעלותעל

נכף



 לבדברים88
 ן עליו וקם לו S~b1 כפו ולמענים, ליונל לסמקותתת נ"כ יולס קם וסיס רס"פ(, לשעת כנףכטף

 נס ימתס קס סרס כי פ6י, יסכן ולמעגים ליתר קס טיס וסעוס עלסעס, עלי מקוס 06וכן
 סם על יקום ינותיכס,  מסת קעמס וסגה כעו )סטעללמערטרעטוגנ(, 7נ? חקם זנח 3י*חעל

 , כעקופי יסר יעעור (otnb סבת כפלת רנוסעו יסתמו שקוס סס יכן מרם,  עלך 5Op11טיוי
 נסומלכנוסו

 על סני  עתם וכל כסריס פקוס לכו ס' ידיר  ל"ג( ('k~DD זו כוונם פל ותקרי
 סתצסס ממת סס ססיקוריס ולסיום מרעי ותחיל qSn  סו5  ספתם סכס רפ תפסי נפול עלס5דס
 וסעוגסיס, סיסוריס על קעס מעל סונקר6ומ '1DWD ממיר סוננוגסי ססעל געקוס ומעונםתרע
 וים ; 3עסטר*לוגג[ ]5ערגעלטוננ מרע תעמי פתול לתסלוס סנ6 עוגת ר"ל גקעס מס ג8כועזה

 ססעולס סעדל גס מסלי 7וק6, וכעם נסרס סנעסימ מעולס ננקיתס סיין 6לס ל7נכיסחעוכיס
 תקרי נאי n1DDSסל*ויס

 סס6ילכי Yb כקיתס? סל כמס סיכן עד נקיפר6 כשערס כקיעס,
 י תנלך סס6ילמני סל6 כסס תס6ילך שיני S~b קרנופך הסלילני Seb לתמר סס6ילו ול6פגלך
 סקר7וס, ען יומל ססונ סתגל כי ילעגו מנס עשכ. סקוס. bS ג6תרלכך

 סענל לסתום וסספקי
 DS' קר7ועו לסעעון עלסס5יל תגע כסרטונן לכן סקכיוס, ס3סונום סססק7 פן טסי נסיםסו6

 סו6 סתגל, כפסת סקר7וס פחס 6ין מסרי גקונס, עעסס סו1San 6 עלסס6ילו ענע כבלפטעעון
 ם"ין qb סלי סק'7י'י b1DIIT סקר7וס מחתיו שתגו ונוגע וסוף סםי7י' 7נפיס סתגל וגוונוענע
 מעולס ולסע7ר , נקיעס סקר6 נ"כ סס6ילס תפעונמ 6"ע עוגע לק נמעל עעמס עומססעעון
 נקח כנעט בעני ]עססטיס[ ת8ם וכן 3ע7ס; ת7ס יק פחומם 3ת7ס ול6 עסוקם 3ע7סes נדוססי געיס סלעם תסלוס כ"6 כקתס נתלם ספכיון ם6ין לנו ע6 עכ"מ וסחעס, מכעס לימם6ין
 חרדון 6ת ולגון סנקיעס 3ע7מ עתו לסמניינ סחולס סת5וס סדעמ על עלסעלומ מלילם יינקם
 *גל וועריען[ געריכט ss~r ]עת ינקס גקס ולמכנס ונמתם, 63ף נקיתם 73רך סלנגמיממ
 פסיכמס וטעם יחף; *ימיכם סס וינ"ע תמ"ס סעימ, כחסר יועם כעצמו, לו למלם 13סעכוון
 עימום חייבי כ3ס6כ מר3 לפי יוונת L~lnb זל" ינקס גקס נלסון סעימס עונם לסוכי* סססמולם
 סוס ל6 *'כ יווויסי "ו יום נדין מסורס 13 ססקילס כספו קנין סו6 ססגטרנ למי יר6סקייףי
 ססמ 3עת יכפילו מסורגו ס76ון נעוגם לסקל סדעמ על עולס וסיס סגסרגיסי לסקר סגסרנזס
 מעונם נר6ס *דוגו 6מ עיתם )נסייניס 6נו ו6ס לססורני סגסרנ מנין סססמוומ לסילוקידו,

 6)ור. ונקין געיס; ע7ס ירכס ינקס כקם נלסון עיממו עוגס ממורס סו5י6ס לכן נ7וססי3ע07
 מסיס 1DS קין ססורנ *ת למעגים רשוי סיס bS סכין 7עמורמ לפי יוקם, סנעמיס קין סורגכל

 סיס י% מתחחיו hSb יסבך, דתו oTb 0763 יס ומוסך שמיו, ים מפיכס נענור תיחסעמויינ
 לכן סס[י רעל'ן ]כת"ס וחטאיו עווניו למכיו סמוודומו 'נערור יסרנ סל* קין 6מלסנטים
 גיוסם: נפיס יענם nbr ונכל כלל לעונם רשוי סיס טל6 נקיעס נלסון ססורגו עונם 6מסו5י6
 ינהג 16 לטס' סיס וכוס כל כסינעול ר"ל רגלם סמתוט נזמן פי' אידם. יום קרובכי
 עליסס יני6ס סכל עליסס b13S סעמי7ומ פורעכיומ לעו. עמי7ומ ומם לפס. 66ריך ול6 סלמס6י7
 סיגנל סו* biat1 קליע וגזען נעגל* 3ק7יס וכן רומס, ססנ ימנם ול6 זס 6מר זס קרובנזען
 סונמיסי כתמיימ סנים, נסרנר( סי5 סג5ולס כי קליבי נזען מסי' נומס וסג*ולס סנ6ולס,לסני*
 6ח"( זס קלוג לזונן יסי' וסכל וענוג,גוג

 )ר(נר""
 טעוסיס 7כליס ללם"מ ועזוב. עצור )לו( :

 653מ ועזטגיך מונך 3עזנוניךי נמנו כ"ז( )יחזק6ל עזנוגיך נתנו כעו עונון יקרץ עמורם003
 ונטול עזינס תלסון כולס עיונים,עז3וניך

~DD 
 ססמולס ושת ממפן 6ת עוזב עסונוכר ס37רי עם

 עכילת על *סככי 3נ' ייעל וכן י163, נשחיר *מריס פרסות וכגיחו כי עעו עתק עו7 לועלסיומ
 י"7( נע"6 ניסר6ל ועזונ עגור ו5ממ ועזונ, עטור סעפן תזם )5ערל*סקען(, עזינס נלסוןמטיס
 003 סעומין 37ריס 3ין , חפן דגר עכל תסולל וסייגו ל'3(י נמ38 ניסר6ל וע(ונ עמלולסיע
 לי 1 5 ע 3מס יקלט קמולס 3סס עוסין ספין ס37ליס קחולסי 3סס עוטין סטין 37ליס וביןקמולס
 במיס כנון *מליס ללמות לעזנס עקסלמ נסס עועין סטין סיד סמת *ותם סעו5לין ע5ילסתענין
 וס37ליס לעסיס. וסלט לעלעו לעכבם ולוקם יורם 07600 מסריס ומקל 3ימ וכלי כרעים170מ
 ולחוי *סליסי גלטומ לכגוק omh ועניחיס 5ומס סעוזנין ע"ס נ 1 ז ע 3סס יכונו קמולס 3סספעוטין
 כוללים סס סממ5יס עיני סגי ס"לס DS1' עייל53רע(י 7ab ס*לטנ6רעי )067 ועזונ עקורלסרנם
 עלול *מק נלסון ו7לומס ס5וונס  עניות סלמון 3על יכנס לסיכך וסוגו, וקניניו ס75ס סס5יכל

 סיוסניס לכורכי 3מפע סירן סתריך תם על סכל מלוי עעוו7ס וטונ ס"וווס עסירות גס כיועזוב,
 שמכנוס, ס6ועומ מ6ר עס עומס ססי6 סערו3ס וסננסמרת וינתן ונפם6 ע5ורי נקרש וסוךגס
 ולקם עני' לעילי דלית עניין כל על עעמ סו6 ך6 הוא. אני אני )לס( עזונ: כקלייסוט
bnnSכל* ק7ס יחיד 67יסו עני', ע5ס 7גטל מגייכ6 ליס סעילוח כל על העילס ליי, דלםוי W'S1



סם רבדברם
 )תקוכיס עתני *לסיס 6ין , י6 וכגץ סיחוף, ו3ל6 מוסנן 3ל6 מד 6יסו *גל , hDnla ל"41ת
(O~Dו5ל וקניי נכס לעבין נס יורח 6סר 5כס עפרם וענס גלם ענין מסכי 6כי יולמ פיוס 
 6גי 5כי וכעס לייו' 5גס וסי קליך, מ6וגס bS תייקי י6תס ל6 כעבין יגר, פלייתופקרס
 ונתאם נ'. כשנ נר5סית עפכ7רסג"י 6ורנרוג7(. 7ער 3ין )5יך סקנומ כל על קכמ סו6 6כי ,-סו6
 )מסלים סעסוכי נערער וגס ס'. 6כי כי וי7עמס bvb1 ונמ' בולסיך ס' 6כי כי סג6, כיק.פ
 סענומ כל קנם 6מס ורעעו ימ', *ליו סם סו6 *כי עלס לרעמי TSD, %ס *גי זכרע"ס(
 יפפכו )וטעמלסיס תעעש. יעיו סלo7bS 6 לו ים זקכס עס חלש עם וכל *כי! נמססנקר5
 כי : %י( עס זכר 6ער כצילו לפגיו נס עס תלם י30ו 16 י 6כי זכור כונר כטילו לפעולמלווי
 עעכו כצלם גסעיומ עניני לסרמיק כ7י *עגם סנועס. לטת סו6 לסתפלסש. ידי. שומים אלאחטא
 מכייז( , )לוסט ווםסלס, ס3מ למון ססו6 לסלסל יייו תלין כום עעכין ידי עלס  לסרס נ"לימ'
 כנלי מסעיי *מלי וסטעס 'bu, י9ז ננסלמ פססי ו3יריס כ"3, י'3 לך לך יריי שדליפותיכב"ס

 ע4כס לב נמפע ועוג? 1PD' *גליל ר"ל יייי סריס Sb 6ם6 5על לעמיי 5ליסס סיגי*מכמותש
 3תסלומיו על6 לסתיס ע7 ס6ןן כל על6 ויסי' Db9, לעעלס וססנמ סמסלס סנפי סיתרועעועי
 חיים רוח אסוף ר"ל לעולס, 6גכי חי וצערתי עעמילסענען( רוסס וויינען סיוועעל 06)כיס
 וסג*כחיס הכיכ5יס ל3 ולסמיומ עס, גזויי נעיגי וסנ3זיס סעפליס רום לי(חיומ נעולכ',ופעחס
 זרע לחיומ כענין פעל כ69 סס כ5ן שיגו מי עלס 6ויסלענען(. וועלט )7י5 ססיענו7 עולממס
 )6וימ- ומרוס מקוס רומ כמנס על כ6ן חי ועעס הס( 4ג )תסלים נלעג לטיומס ג'( ז')כס
 )וועלט( סע5י6ומ כלל סו* לעילם, יעקב. רוח ותמי כונו 5;יכ6ליקען( עמס פריסעןלענען
 כאן ממעם ומלע"י י 6'( )מנקוק לו עולס סליכומ ג'( )קסלמ נלנס נמן מעולס  6מ גסכינו
 5ת 3'( י9ז )7ס"3 חיל ל3ן לסריו עלט וכתו , רם9י DUD גי( )ס"3 ל36נר סרגו כתו 6תכתלם
 נספים S~b 3י3עי פמיסג סעס"1 סכמי סגרתי נדנרי ראיתי זו לכותם וקרור מיל. 3ן 5מסריו

 ימרועס ייי, Sb elnc 606 וכתל סעיס טפמס ויעיכי *לן יקלס ידי כע"ם מרלון, DD"'ס"
 %כי מי ומעלמי 63רןי וכפלשם כסיס ויעמס מללון ע"י נ"ב מימנסגו נטפיס כמ:ו נכרןסעי

 דבר )טז( ע'ש: 63רן. גס פילוחי יכירו לעמיד S~h 63רןי תלכומי ניכר 6ין עתם כילפולס
 טעענו' גיס9ג bS D)W סבליו כיס"נ לכס לוער ר6וי יומר סיס סעפרסיס לפירום . טכס הוארק
 סייגו נעל 7נר וסוף סליקומ פענס יסליל כי 7Db, נימק וסמיונ ססלילס 5ין ל37ריססוכן
 נכווגת סגר*ס לכן חייכם, סו6 כי נבערו ונכני עעולס סיומי לס וימיינ מסווי, נשר כללככנת

 5סל וכ7ועס וסלונן מסחרות כעו פקרס כ7נר לעס *ינגס ממורס 76רני( ר"י )כע"מסעקר6
 עענו רק לסיומ 075 סיוכל 7נר 5יככס עכס, סו6 ריק 7נר ל6 כי וזמו זולמס, לסיוםילויר

 ש . יכוייס זולם  075 עוייר סל* כתו D7b3 עגעי 7נר סו6 *3ל דייך( פקן)6וגערעגג63ר
 יקנוכ סו* כי ע5עו. IPn'D 6ל5 תעלתו. סו6 סיתום ר"ל 5ין בהר. ומות )נ( פ"ע: ע9יעקרים
 סיס נתיתמו וגס ליווי. ע"י וסוף רבוכים סלמס פסס עימת 6תר )1סגר'א )הלנ"ע( עלתו6מ
 : סכר לו לסוקיף כדי לשי מלות ססו6 מ63 ל5 וסתם לו "ער ולכן . ע"ע וקיים סם"יעונד
 סר על נעעיו ס6כןי 6מ למקהם הכלהדס 5מר כתומר, כרקס זס ע116ר תראה. טלגר)נב(

 נליסי סישזכיר כיון ועוד פרמוקי רייימו סכםסעגריס,
 לופל נפוסל מזל Ows סינרן 6מ יקרץ

Sb1  שליס עניעמ על עמס טל דעתו לפייס זס 3עקר6 ססעכוון וכריס וגויי *סר סירןDplJn 
 סרנומ, וסשרומ סרעוס סע6ורעומ כל 5מ עמס 5מ ימ' סו5 ממודיע 1Db' חס סירךינ3י6ס

 וז*מ ק"מ 3לס9י )וסו63 כקפלי ר3וסינו כממתר r~C1 תיתרי סורס לם3מ 'Sb~g על ל63סעחידיס
 לסיומ סעמי7יס סשיקיס וגס 3סלומס, 6"י כל ססר6סו סתרן כל 5מ ס' וירשו עלס3רכס(
 6רן ומורנגןי וייכסס o'~Db "רן ומורנכסן גפמלי 5רן בייליס, עו73י דן 3כי כרטסו לס,פ5יקיס
 סניטר וכעו ליסר~י לי5רע סעמי7יס סונ5ורעומ כל סר*סו וסורככס, סעערנ 5רן וחור3גס,יסקס
 ס' qb ימרס ולכן 5ליליסי לענוי 3ס' יערנו מונס סעלונ נו ססוכיר ס5ויכו גסירמ זס כלעסס
 ננועס )עי" סכרן, ק5ומ נכל 'D1tD ול03וף רעם, ומיס רעב, מרנ, 737; ):5ר5ס לסלוח)סס
 6מ ולס*וינ צומו לצער ס5לס סרעומ כל ססי"מ לו סו7יע מלPDD 5 וצין D'p 411 סרענ"ןפגלי
 ליסל5ל ובין עומלעמ, טונס *ינכס לברן כעס נייחס כי ידע לעען 3זס ית' נ:וונמו 5נלנססוי
 ליוצס נתודע כבסר כי מעסי 1nbu מעכו כמכעכע כ"כ למצטער לתסס לו ובין סלמס, מלוסנס

 ג5כ5ומ וימפזרו סברן %ן וינורטו טתעס לטיומ מעוג וסבלן וגתורמוי 3ססס טיגעטוכנמען
 ססמוקקומו נזם ותקטן נלנגו, תסכן עשו ו60נמס ומיגון נקרנו עסס רום כעלם 6לס עכלבסרוס,
 גם4לם קלס יעסו ממסים לצען מעמיי סורגגס לסו7יעסו ימ' מעליון 7עמ סימס סגםיניס, יטיס זס סעמע!7 ס6נל *ל קינם וסיע זו, סעסס ערנס כי נר5ומו 'DWD 5יך כי עעססיל63

על5מ
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 לג לכדבהם89
 ySh, ט6ער וזסו כלי י%ל נייי רותו ימקיי נעור ו3כ*ן ס6לן, onbts Sb לל6חם ממ%עלא
 סמר6ס י סניי ססמכגדות ע5י ס6רן עעע7 ותסיג מל6ס 06 כלהצל ס6רן, 6ת תר5ס ענג7כי
 שעך עיעת 0כס 6ליליסי לענוי ע6סריו יסויו כי נע%תיו, ס' %ון ססך יסיו עעסיסס כלכי

 לימכס  7עתי 6סל סננסלת ס6רן Sb ו0ולנן סעעס מכ6 טל6 6מסרי גלמי ססו6 ותיעססכיל
  וי(תכגדחם' ססוך, לסון ככנ7ו, זכי( ל6 כגניוי עזר לו 6עטס עעגין ענג7, על6 חס, נעיןלו(ם
 קנלי)אוק6ל סס עקוס לגונ 6תן כעו ספעס ענין וסעס ועלת ו'( )קסלת ססייס נג7 לי(לוך%ן
 לסון ססו6 סעיס וכםס 'Sb9D, 6נן לופס עמס מ7( ע"ט )וימי (D"W י מעס עקום כליעל יי6(לאט

 כע"פ 0עולס סת סטעעו סמפע D~b' 7'( ו' )נל6סית סס ו6גפי 3ר6מימ, ריס כעשםספסועעוום,
 תוס סל6 פעעעו 7'( )6יונ ירכיך ותוס מקותך געו ותעסון, ס%ס כענין רהי ו6חצ פסהרנוש

 ו'( יא מת יסס ישר bS ועמס וכן כ"3( ח' )ו6ר6 ימקיונו ול6 וכן 7רים6, יהמיהסקומך,
 ?( קיעעען סערסעערהנ גיכט עוק נעטר6כסעמט' ל%6 י6ק נעגענו%טע 7ער 5*יו6

 ועל תנוbS ,6 לסון סיין סמעעון %ת ני6ת על וסעס, על ועוסג לגקתל 'סו6 תנ6ותיו
 6יס: לנן כריוי תעכול, ל6 וסעס 7'( לשי )לקען 5על I9bS עססני6ת

 וכף 6ים לעס 6לסיס 06 ילסיס לעס 6ים 06 נרנס 6עלו האלהים. אייש סהצה )א(*
 3ססקעס עונן ו6יט גמ'ם. 5לס". ולעעלס עחלו *ס ולעעס עסמו %י6.

 ונשל 3פ'עי לענין 6ת7 כל לסמליי לרנותיט ולעס 6לס", עני כעו סו6 6לס" 6יפ כיחפהס
 5ייי 3נמיכת 16 סעעסט נו60 ננסיכת 6מי ניסם פעו וסו6 נעמו6ר סנלוס ש6ל כינסוונמס
 ענ7 :עו 0א6 גל6 סגיי(ס 05 י(עונ0ן ~,pb י(עוג, י(י(ל כעו 3רן"6 סניסס 05 פויסיטכיסס
 ססמי, יוס נגוקל, מעסס 6סי יגנם 6ת כעו סכ% ען יו5ו"ס )וים נ7ול נימע3ר*,
WWb31נלסי סעתו6ל קל6 ס6על 6%ן עעם'ם(י לטמיכו. עליסס עע7ו b"o לכן גס"6, וססו6ל 
 16 סש6 נל6 סכיי(ס 16 לוער ל6וי ססא ל"ל DeD)t עסונפ )וניפום 6לסיס לעס 6ימ 6005ל1
 %ערסומ קגין nynp 16 סכיסי פמי על נכלל יורס סס עס מס קסור סה6מ וסכיי b'bS;סני0ס
 rt*DS ענרי ססס ע3רי, סל ע73 סקכין ימס 16 ע%י, ססא ענד ~YblnDk כת% לסכיט סיטעככי ע3י מקכ0 כי כעו ספכיס, עסני 6מ7 3כל לג6רו וים טס עס סס סמקסיוום וים סעמאלי ת6ר16
 סכסעך וסס עגין, וסנכת י(כלס לעי סימ63ל 5כיך סעעיכומ ען זס 163פן סני( )ערם"(' ע5סמס
 6ין 6לסיס גימ עי"צ סעסו6לי מ6ל כענין bS סקנין, יחם לענין לי(ם63ר %יך סק7םלסס
 6לסיס נית נקל6 6נל סנתיס, ס6רי כנל ופמר ע5ש ע6גמס 3נוי פ%ו סנא מ סעסו6כסו%
 6ליאס עטס יסיי יקכ6 עלוסי י6מגלו כתרגחצו 6לסיס סר גקכo~pSb 6, לפניכיס עיוס7לטיחסו
 0%יס, ש3ע 6לסיס, (bg 6לסיס, 5ל0 ועיז ס'ו קיס ען נקין 3" 67תענייומסצעו
 נטס 1Sb" ס'א וכ6ן סי6 נל6 סגיי(ס לוגס 6לסים לס0 סנסעכיס נסעוס וואס lbhi~.וכדועס
 ולעסט עס5יו ס6ערו עד יסק, לענ?ן ל6 מ6ל כעין לנ6רו עקוס רנוסיכו עחו ו*ס6לסיס,
 סעורכניס ס6' עמלקחם, לסתי נכלל כסלקו נעעס סגע65יס כל כי ל7עמי 3וס וכווגתסוכיי

 חוער, 3פיכס ג"כ ניל0 סיס (qb נערוס )נרוס 5נ6י וסס סרוחגייס סססוטיס 30' %ולס,עמועל
 סעולכניס (tOSDW טמממיסס פס נג7 כ"6 ע5עס ע5י bS ססוטים ונקכ6"ם ע76 ון ש66עכס
 תוספמ ענמינת סו6 6יס מט עליסס יוכמ olb 06 נני ס6ר וסנם עורגם( גולס ענגסווצכ
 נוסו ע5עוס עbS 75 סלומנייס ל6יסיס עס דעיון לו וים חוונליומו, ענין על Iny~Dnענין
 ו6ים(י 6דס 3סס 3לק 3פ' לעעלס )עע"ס סועליוסו על 13 סעסרגט סנו סלומני ססוף ע%כיא
 יוס ור סככנל ועעעי D~hD, 7נור עיעמכוי סגטגנס לעעלס ווכס לפיומו לניגו עפס6עכס
 סמסוטיס כסועל ע76 זך לסיומו מועריומו סלק וסטי(רות סויככומ נלתי *5וייי ל6 6מרולילפי
 ע5עוחו ע5י 5ים כקר6 חומלו 75 ערע"ט ככס , 6יסיס יקר6 ע5עומס %ד 6סר סכוסנייסס6יםיס

 עדרגת יר5ס b'b, ולעטס עט5יו 63ערס כווגתס זסו 076. גכי כם6ר לומכיופו סמוף ע75ל6
 ליל ולעעלם עמ5יו 6יס; 3טס ע5עס ע75 כקר6מ סימס טנו סמממוכ8 סע7רנס טסאסופרו
 סע5ד כוונמס כללמ וו5י. וגס SD יותר נעירגמ סיסס רוחכיומו סלק וסו6 סנו סעעליסימסעירגס
 ועל סעליוכיסי סרומגיס נעדרגמ עלסמעלוס נעק5מ qb ועכונ עגיעס סוס סימס ל6סועריותו
 bna1 י סקויעו 6ים ל3ין סנינו 0סלטרמות מלוק על לסורומ 6לס" 3מס סס'6 כסל0 וסעגין
 6ומן לונ מעיר סל 6ת סנ13 סשר6ל י7וע למו. טשעיר וורח )ב( 1Db: טכנט עןועשם
 ססשי 6ור ליסר6ל זלס סס ויגס לניס, יעיס סעיל סל 6מ ונסנ ככסונ י נעי3ל סגמ6תלו0יעים
OD1b13טלעותחס נלו סל6 סנסי ע' ונן לס6כילס סם"י לי(ס סעסס וראסל6חם סעוסתיס עו5ס 
 ססל 6מ סנ לכס רכ כ6עלו ליסר6ל, mn5S סיפועס סתסילס עעפס עז ססאן ס6רוך סצענכל
 עולמס סילין עענל %סוס 6מל ס6ועומ נעלחעות לסמתיל סססילו 6ז ופן 5סונס לסם מגוטוס

לללג



צ לנדב-ם
 טי61 סופיע 6עכ לטן ממל, ו3ץ פ6רן נין כש" י4תולס גסכית ס* פ6ק עסר סהויע)ע13(;
 ימכן bS חtWW9 0 יס יטק סא וי(רפץם לסר6ניע קחש. טרבבות : )כנכ"4( "שרסיאר
 ערנ3א 7ת 6פ 1WS 6תס סעקר6 פפס י6ערו ו6מריס , 63מכמ סמריד י(יעעיס ס3על מס3%ל
 ער3כות רטש* סוקיף ולזס קיוטיס, לוער כ6ף 0" ולכול6 קיס' ממל6כי ל6 ית' פפפסימס סמוכיי ק3לת מ נטן 6ינו זס וגס ג"ס; ססס 7מ 1Wb 6תס סק3א סל עיעינו יי(אנוקלפ
 מההעי לני כעו ר3נומ ויעס סתוכס, Sh מו6ל סו6 עלננומ וכאל ר86ס(י )ע' קיםעל6כי
 טפ4 כימו לנ כעכין ס3חול0, וטנכגדיס וסססוני0 סגזוליס ס37ריס לליאק פפ4 ח'()סוטע
SftA,0*6 וסע"ס טתולסי וסי6 סקיע נענין נכנ7 וסיומל מסו3 סיוחל ק7ס על3טת וכן ונכ3י 
 לי4ס ו6מס וסופיע זרח וטעעו י סייליגעה(ום( מור5יגליכעום (9DSSb וסרגו6ו 1ה4פלגסי י4ימרוןטהם
 )עססייס ונענדרסל'י 7מי Db פשמר כעו סמהס, וסי6  שייריסס. ונכנ7 פסו3 סיומלטי3ל
 3פ4 סגר68 וכ8כ סכ6ויי 3פקוס ס6מכס ולפי"ז קים, י6קרי ע6חל נפקת עסכעס 6וריימ6קכ54(

""k~bl
 ססתלסלות קיל יעת 6ומכו 0עלע7יס 6עת טכעי ולינרי י(תורה(; סי6 ער33ס 7נול
 0עולס eb ו0עקייס ייעסיס 6ור סו6 ונכוס עליון סיותל עולס טכל 63ערס וס7רנמס,סעולעומ
 נעול 6לקומ )סכולו ~DIS'5bk )עולססמסמיו

  במשי ס7 ונלעיס 6יסו  3פן b)Sn  הילויוי רפשי
 סעולעוק סמלט s)s וע6יר עספטע 6ולו כי 3י"עי עולעוס ססלס על יסרון ים 3סון( סי וסיוסיש"מי

 0*6 כי אז' קיסו ע56ילומ גס עעלם עעל0 סו6 נעלס סנעלס סעליון סטורטס סק7וסס 01מורייממסתיו,
 ס' לקיום ססייס ננפס )עי" עלעין כלסו סעקייסס6ול

 לקרו6 לעיה ab'1 פא( 7' טעל וול6זין עסר'"
 מרנס פ6הקים ו7ע ' סק7ס 3ענין געלס וסיוסר חסונ  סיומר כלוער ק7סי ער3נומ 3מס ה(תורי(6מ
 6ערו נקפכי דת. אש עעעו: י7עתי ול6 לע"3, ססו6 לכ6 געלמ לכמתליס ססו6 %ומלת

 תורס 7נרי כך ססעש ען כיסגס 06 עס ח"ל 6לסיס, למורט גסס ית7עס פי,*ם וסקויס7עויש
 סלנגס גלגל קערורית עקופו ולכן מגיפהוח 701ק סעליון ס6ם סיסוי )כעו ססעיס פןנימנו
 6ט עס סעליון( פסכל ופקוילת 6ל40 עסעל סי6 כולן סתורוה ס6ר .ענין ס6לקימ כמורסככס
 וססיא ססתש וימסוו וסיזנח ויעסו nwD'o יסערנו ס6ס )ע'י לעולס חייס 7"מ -qb לעולססיש
 ט510 י(ם"י עונזי mJSJ 6סל 60לקית סחוט 0י6 60לקות טתוכס ככי( ונליחות נסוס מלויננלל
 פפנס כמוק נכוס לס קרוכ 6מ עס טערת( כ6ט 3לני ו0י0 סנני6 כע6על סנחיש ססישיסת
 יסלף פן ימקרנ ~bS הץל ספקופי 3מ5וע 6יס סיטג ל6יס ל6וי ס60ס ~עו וכו' י,ת כך5ין
 עעכס 6יס ירסיק ל6 ס6לקימ סמורס כך כקול עליו יתסזק כי סלנס פענו ימלסקול6
 כפ6פל נסחןתיט, נסכנם עעחי5סס לסנש ע5עו יכגים ול6 יעיו ו*רך סייו 0י6מ
bb.עעך נעוסל6 יוסל תמסכס Sb קכ"ג( )7' כס6 עסקצכ6 גרעי6 ו6על )ערי'י(י מ7רוס 
 7ילל( 1bS7 ל6תר ייעול טל6 עספנמיס ענלנלץ וכו' 67וריימ6 כזין לתג7ע וייעול סיינ6 67יסוע6ן
 טסמלסכת ס73נל 6ס"ס מלקי ורגוי עעוע כסי וממג7ל ממקען סססלסנמ כעו כי , ל6פ סתתס3סמיעימ עוי לופל וקם ונסמר; ננלס כלופל לנניי, Db נני על סמולס 63ט כמונס ססתורס חע עהו5ערו
 וכעו ססנתסי ק3למ Sb ט6יס גמס סככמ כפי ומתפעט מתלנס ס6לקימ י(מורס 0סגס כך נויחלס

 וסעעלומ סעטו3מומ סע7ומ עסס  3ססי כהגיום ס0תולס 37ריס D"W תורס( קנין )נס' רנומינומלעיונו
 דכס 6ינו עי(ס ו0נענע י סתורס נכתל פוכתל לסיות סלו*ס סיסר6לי  3סם  לסטממ1 ס5ליךסנפל6וס
 לסעפרסש עטים. חובב אף )ג( ססל: כר6ס 6וכלת גים נפססם"ס עזס עע"ס ס6עתיתיל0פגסס

 קכלמ Sb ימר6ל ע306ת וסו6 מינר, 6ס7 עעכין קכ6 כולו ול7עתי עסמעיי עניכי 3מכ'י קל6סך
 זס 3עקר6 6ער סמוכר(, נגתיכת ליסר5ל סעקוס ע6סנת טלמניו 3עקל6 סינר 6מל כיססורס,
 6סל טניניססי עעלס ו6נפי סק7וסיס 6ת ועמנניס 6וסניס סס ס6ף ו6פל 6ליוי יטר*ןע6סנס
 עכניעיס סס כ6לם עעלס ול6נסי , 6עממס ולססנת סמורי( עיון עועק Sb לרדמ גססומס3כס
  -ל7עתי  ~b'k  וי י וע5ותי' סתולס דגכות עליר(ס ולקנל  ייר" 3ם יוכפ  ויורום עסס לסעועע5עס
 6מ ועמנניס 6וסני' ob יסר6ל עס qh קיוסיו. כל עעיס חוננ qb זס. געקר6 סכללימסכווגס

 )6יים- עעלס ורועפס ס73לס מריסס ענינו קיוסס לסון )כי עעלD5h 0' ליל סניניסססק7וסיס
 נרדף נקיס סעלת י ס'( )ימע" 53יק0 נקיפ סקיום וס% נעססי 0"5 ויננס כעגיןגע5ייכנעט(

 יולו עליסס כ5עור 3ר3יס סחורי( ללעו ניוסר סנתקיס לוי סגע על 073 סיכעוז וימכן ויגנס(י עלתעס
 וסנייו 0לויס י4כסכים Sb ועלימ וקעס 6ער לפממפ דנר פפך ~hSD כי ו3פ' , לימר6ל ותורמך ליעק3עספעיך

 על קqD1n'hi 6017 3עי ייוי לסרק5 י3עי כסן ק)נאו( )כ60 געכירסנ"י enlb1 0פטמט, י3ל 6מלך
 6ת וקיסמ 7כמינ ליו06 סו6 יקייס6 יי5 ע6ן יקדיס6ן ייSD 6 ייוי לקיס6 י3עי ייליקדוס6
 גמכע עיוס7יס סיו כי סעעוליס, סיו סמעעיס סרי וסס טנעס סזקכיס וכן ; קייסין 6יכון %60ויס

 מלופיס ס6לס סקיוסש עיי 3ענין ולסו7יעכו ז 0נר68( נטס 373כיס )כע8ט 1:יטר5ל מורי(%מי
הצונ7ליס



 4נדברים90
 וניכלם סכפטי גכמ ר"ל 0', יד עלי סימם תעכין וסח ניייך. עלם 5תר כשמליסותינ7ליס
 י(כנומ כפסומיי(ס נכת 5סר כשלס תעלס ולגסי 0קיומיס ל"ל )גייסטעחקי56ט( רומגיוחלססגוח
 )שויך r~DS מלנותו ויעיט יסרבל, עם נעיני ומנינים שסונים טס סחורם, רומנים לססגמר6ויוח
 bb יסלסל ע06נמ מבער ובחר ; סייליגען( נעגייסטערטען ו"נע ליענעגד סיטלעט 4ילסי6ק
 עינרחשיך* יס6 לרגליך מכו b"e. וחניגומס, *הנמס מכלים לסודיעגו נ6 טניגיסס תעלסבגסי
 רק ססליכ0 לשגר פס *יכנו נרגליך nSnD ן נרגליך 6סר כעס וכל 6חס % כענין לרגליךתלם
 טיס כבן וכן ' לם"י( )ע"מ 3ע5מך ללכמ וגתסכיס במריך סולכיס *סר י"ל ססליכס פעולתעל
 )זי6 ומרגותו מלכו, ס' שמרי כמגין במריי, ללכמ שמייך לסתמך גכגעיס מס לרגליך, חכוומס

 6ינעינעי(תען(; ט וו*לטע ייגע פילגעןי 15 גלך ייר 6ונטעריסיגינסט זיך*וגטעיוועלפען
 נעכעים כמעינר נכ"ק סעקועומ נרונ סגסוג' כן כי רניס, נלסון ועסיס ימיר נלסין מונדובתר

 געוכר4 0ט6מיומ סו6 נסרטיס סגע65 סרומכי עסק כי ' מסר כנד יסי6ל סס וימן כענין ,רומניים
 ויהי ונוי צוה תורה )ד( : נרנים וכס 3עלמ ימים נלסון י60 גס התל זס והטעם ,סגיניסס
 סעי3רות מכס עס כלוער תי3רומיך י50 עלסגיו סיתר לתם זס תקלד ימנלו סתסיסיסביושורון.

 עמסי לנו 5וס מורס יפער ע5עו עמס *יך ת75 קמם 6101 5וסי מורס עז"6 עלימת יקבלו6סל
 עקועו,2 נכעס רנומינו ל7עמ כי לפירומסי תטי יקמס tanh ט6תר תלך 3יכורון וימי תפתרוכן
 תלך 3יפורון וי0י כיכמינ לתלכומ וכס עסס 3'( )מ"פ ר3ס נטעומ כ67יח6 עמסי SD מיזלסו6
 סוכל ללקעומ כ"3( )מ' וכן עלך, 3יסורון ויסי מכפתר עלך מטס תלכומ נטלם יוכ3י ע"מ()פ'

 עלך ל"*( )ס' י3ס 3ויקר6 ונער תלך, 3ימורון ויסי כע"ס עלך מנקיון מטס זס לתלךלתלך'
 0ק3"ס S"b טץ( )פ' רנ0 הצינר ומתרו תלךי נימולון ויסי גי' כדנמינ עסס זס כרסטיסיסור
 WSb עוקימין 6ין ע"נ( )ס'3 ונסנועות ע"מ. תלך. נימורון ויסי סנ6תר עסיחיך פלךלקיטס
 על עמס ימעל יסיך עלךי ניסולון ויסי ג*תל ועסו סיס תלך ותסס נפי' סרת83ס כמגנחלך
 סינליס סותעס nb?' יסמיל ע7מ קערו 6לס פסוקים מתי כי מל לכן )נלךי נימורון ויסיעלתו

 לסניו ותסככעמס עעסס ימ' יפנמו ונסחגטנומ 3ם3מס לספל כנקען לועס ונפי סי~5יססגעיתיס
 4רו6 סנריו התוך וגככקו עמסי עירגמ תגודל צינר טע7ס כל נמסעלס עליססי עלכומו SIDלקנל

 י70 וגו' qpbnN וטעם י וגו' תלך גיסורון ויסי וגוי תסס לכו 5וס מורס לטפר. גסטימסנסמלסגומ
 רעו כי יסרבל, עכל ס' 3מר לני סגו תסס, "nSD גודל מעיר( לכל סגח3רר ע"מ, יום עלוגוי
 6מי4 קר3 סעדם. כל Sb'1 סיתרו עד ל73וי תסס רק החוית קנלח לפגול נכמס סיסטל6
 והל *לס פמוקיס על המלגועו לי3"ע  וראימי וגו'. יפיגו ת7נל ו5מ ס"6 יבעל 6סל 6מוסתע
 פמוקיס מסכי ענו6רמ יעמו תלכ*, סוס וסוט וכו' תסס לגו פקיד *וריית' יסרבל נכימהלין
bSbמורישה. כדנריגו: )קלסר( פינקסנות תבתר כס bS ין סנ6עמ רג"וי כע"מ ירומסי 6תר* 

 תוככם י(שורס 6ין כי לך, ירוסס ט6ינס מורס %עוד עגתן מתקן סחנ5, כמבער ירוכס,ממורס
 לסלמס 6יס %יך S~b , אומס SID'S לק ליוימ פאין עוררין ע4' פאין ירוסס כעו סיירסגסלגנאי
 6מ יגמל ל6 כגגנו וימ*ען יממזק ל* ו5ס יוס, יוס עתו סנלמס סלנ ער ססו6 ק מ סוניעס

 כעיעוט וסמוק סמורס נעיעוט וסיגם סיחם 3תיעוט כקכית מתורס 7נריס פת"מ וכ7מגןסמורת,
 אומס ונמתי כעו ועגינו יעקם לקסלמ עורסס סי6 סחורת 36ל 53ל0, וכיוT~b 55 ודרךתעגונ
 לעולפס עולס ונעות וגו' ס5ויכ 6על יען וכעו , עד עדי לכס ממסיס וסייגו ו'( )סעוח עורססלכס
 וכן לגו, סי6 עולס עורסת עי7כס סכ3סכו סירן 1nbS סי(מ6)נרו סי' ל"ו( )ימזק*ל לגו0ימס
 סעקותומ, נכל עורסס עלמ תתפרס וכן לגו, מסיס לכד כלותר ל"ג( )סס לעורסס ספלן גחגסלכו

 ולנתיכו, סי* לכו ססס עפ"י ונמס סקוס סז6מ סעליוכס סתורס ל"ע יעקנ קסלמ עורסס כ6ןוכן
 זו, נמוכם ונסקס מלק 6נרי(ס נגרים גכגמו סלo'1nbi 5 ובין , יעקנ לקסלמ לעד סי6ועורפם
 ס3חרס ולמון לועס סימס ל6 סיום סעי DW'1 ומנקיון יטרלל, לתורת לנד תסיס עולסועד

 ירופס *יכבס ז*מ ונכל לעולס, עורטס סי6 לסם יעקנ, קסלמ וולס ע5וחי' עול SD" לקרלמורמכי
 o)s אומס וכממי ו*ר5 עע"ם Sb", לכו ותכין ע5עו סעחקן bSb 1DS נלכ cb3 ססולס 6יןכי

 לכן לעלסעס ס5כ6 לפכי סלך ר6ו3ן סמנט DS' 7נריס, ג' עליו שחילל ראובן. יחי )ו( :תורסם
 סל6 וגס נסלוס, לנימם ינוסו 5נל O'nD נירי ול5 נו:למתס ל* יתותו, סל5 עליססממסלל
 61ל געלמעס, יסרג ו6ל o~h, נירי רסונן ימי וזמו מירין, בענר סעונ ניחו וגני נגיויעותו
 סל6 נעחמר ו5גםיו ביתו גגי פי' עתיוי ויסי מחלקו, מניס מנע נמוך סריס נייי המ"כיתום
 67יסחכמ לפנל וינ"ע י'6 חסידך. לאיש )ח( : )סגר"6( ססגימו כעקפר ימיו 6ל6 תסס 5מ7יונומ
 ל6 עטי"ז גינסטליגג(, )7יינעס מאדיס לו טגעסס לווי מקירך D'bS 5ית6 31חמלי ק7עךןמחיש
 סריס: כנפקוקי' לוי DJD כל 3וס וכלל סעוסל, ונזלך סריגו על6, קעי מסמוסי פנמה עמסקיל

5פכ



צא 5ני--ם
 ו6סמכס פטמ6 עי SD גמכתוסי טליס, "01 3נסת6 7נחיתוסי מרגם 6תקלם נמסה. נם"וששה
 , )"נקען תשיי קפפס  פכין מליגעו עלם ילמרנס סרסיקו ,  גרקמ" מלינר(ן עלם וינע"מ ,עודפן

 תריכסו עלמ לתלגס נסחו לכן סי' 7נר על כעתרעס נר6ס יסים 67"כ ערם"יי 60דעין(סטוחסען,
 למרנועס גס זוז כווכם על לינ למון כ"ק נכל פחמי לo)nh 6 ; ונסיון .3מעס כ7יקסלענין
 סעעי ~99bWk עיקר 6"כ ומחי עסיעןייי ו6סמכמ סלים "וסוס 0עקר6 לסין על qypl~S%יכש
נכקיוכוי

 לועל וימכן 0עיקלי 6מ וסע~ס 6וסס וסחן סככ,ט מטפל לק ג37ולו עמס סזכיל ו~,
 1נ6יס עתסלמיס פסס וכסולים k~S וכמי ע"ו גחי נסעליס ס65גו לחלי שוס, סעמלגומסככוונם

 מסו* מליחסו עלמ כן 0רנ0, וכיועס ג% aba גל מגסי פגג סג 7עס, 7ס כעו זס, תעורס01
 וכענין מ"י( )מסלים תלעגי ועגומך כעו וחסי3ומ גדולם סוטנינו רביי סרם עם עסחמף ריגעלמון
 וסמר3רנומ ר3נומ עלסון ל3 מס ען נגזר רינ ססס ערם"מ סעענו וכגל , מעלך מסוגי רשל העלךורני

 ונ7ולס עעלס גסי6ות למון וסניסס 7רים6י כחיתו עלס SID עק3יל תרינסו עלמ ובזרירי3(, מעניי 3ל6 )עע"ס חגרו על ומליע ר3 ל0יוס לג" למס סערי3יס ען סכ"6 ססיעלען()עיימטער
 וערך עעלמו ממרופס עי"ז נמהצמו ועעי ונמיכם לנחיון 63 6ס ס' נענויס מפלס כיוחמינווצ,
 י גדולם סרעס לסון נקום טפירסעי כ'( יימרו 6תכס גקומ לנענור כעו סלעומוי ותכפףמסירותו
וסלגר4

~'SDD 
 נעתו6ל מ6ר ומחלטת קיום כ68 טי54טיגקייט( )וויה"ליכע עעמימ פעולם מכועס 6ין

 עעמית פעולס 6יגכו ו6לועענ0ו, *בי 6לסי כעו ' 6ייגענם*סט( )5ו6ייגנעכ7ע מפעל מ6ר שום16
 עלמ וכן י 6גערקעכנען( ס6סייט )זיינע רועעותו לטכיר דעתי 6תן כלועל י(רויעמ, עגין יחוחכ'6

 )ל06 מקדים סיכול כל וכן י ס6לטען( )סייליג קיוסס מכרס מסטוי ע'7 סעגיגו )6עור(וקרסמו

 6נל עלסם קדום סו* עע5עו כי קדוסס לידי סע3י6ס מעולס נו לעמוס מקדים עלמ סיין4
 מכסן D1b' וטו61 וכן lDDibt1)' )סיילינ נקיוססו ל?תזיקסו עעלסו למכיל שיו דעסך תמןעניט
 מעגינו ס6סונס 3ן 6מ לנכר יוכל ל6 וכן ער6כטען(י לציין וטיהרו וכן עלקלירען(י 6ונליין)5יל
 י(כרמ מירוסו כ6ן בסימו עלת כן ערקעככען(, 15 ערקטנענורט )יי6 סנכולס עעפטסמלטמ
 סכרם סעעיסי עמר זס הנקו כעש ימ' lmb יסר6ל סניפו סנקיוגות S)3D וניולתוירועעומו
 גקימו תרגום ייי(יס , חט6ס נרמס עווסס מלכי לכלי עסת לוי סנט כל סנניל גסמס,רועתומ
 ססינומ גודל 6מ סכרמ עכין תלינ0ו עלת יכן ערק"נט( ערס6נעכ0ייט זיינע (UDboנעקם
 סיקלת ובוס ערס06רען(י גר6סע )זיינע 13 סטוט6יס עס ססמתף סל* עלינס עי נפניןעעלמו
oSnסלוניסי 0יו ומס ס' סים יסליל ס5עלו נעפס, גסימו פילם וסגל"6 )נגלעמ. נו ויין נענינו 

 יסלסל עס עריניס סכיו עליכסי נעי יומל בנקיון עועדיס סלוייס מסיו ונריבסי 9:י עלסליני(ו
 6מ וזפו ס', עונדי סלוייס עס וסייכו וגו' לנו 6מר עריגס עי סע0 כע'ם עלחונס עעססחיסו
 עלינ0 6ל6 סלוייס. עס ערינ0 עסס סם"י כיילו מרינסו לסרס bSa סגר"6 והסכיל ע'עיס'י
 ע0נקיון עניני, עמרי סכמונ ידגר ולמירוסו ערי3ס, נעי מכמלוכנו על ניטר6ל ללוייםססיס

 עעס על קר6 כלו לפרם נל6ס סיס ולי מקת( )3מ' 30ק07 עלי3ס WD1' נסלח( )י"סס3כסי7יס
 עגל, מט6 6סל 3יסל6ל ללוייס ססיו סעלי3ס פעכין וי37ל סנרפיייס,ועלי3ס

 ס6ס'"
 וי6קסו

 עגל סיטי ולמי י סעס ען ויפל וגו' יסרגו חרגו 6יס סיעו ס' 6על כס וגו' לוי גגי כלתליו
 קסרינסו נלסון כ6ן עמס כללו לכן יוכן כ6ר3עיס .רק 3יניסס וקין ועלי3ס, ונהיה לחט* מעוךסיס
 עיר( ועליו כעו מפקוס מעיכת על מעכי( כעו סזעןי סעיכמ על יורם על )עלמ ," ערי3ס עיעל

 קיימי ערינס, ווי לענין בזען, קרוב ססיס סעגל bDD3 ר"ל 6רינס, לעי מעוך וטעונוענסס(
 )ליעעעמע מלינסו . סלסעיס לנעל ס' )נלמעמ olnSS ססוט5יס עס 3עלינס עוע7יס סלוייסמיסיו
lwb7זכו מעגל חושקי עס עלינמס ולסנמ 6ויפטלעטען( ק*עם5עג on11CS כמסלו כי , ס' כסני 

 עס כריסמס ללוייס סועילס לעפרע גס כי ערינמסי למס גרעם כלנד זו ול6 עעני7סיס3כולומ
1buln,מלפו פסוק מס6 )כי שלפיס כע"פ תורסי עמן קורס גס ססס לע3ו7ת ננחרו כי מעגל 
 , סנכורומ ל5 ותכיסו*, כי3 סס עולומ, ויעלו יסלסל נכי כערי 6ת DSD'1 ללע"י לכיסם( סיוםירכס

 פעם ענ6ותס 6ע'מ כי סנכורומ, ל* ~tottlk 0:י(כיס 0ס סנסננלס, ס' Sb וצגסיס סכ0ניסוכן
 DD(~ ונ"ע ניול, עסס  לעעיימ יום ע' קוף עד נעגל חטפו ל6 סעדיין כסייס שנכורטס0יו

 ר5ס ל6 ענוימס ומסמל נעגל לתטו6 יוס מ' לקמל עתי7יס פסס וישע סעמייומ, יויעפסק4-43
 ססעלו ססנכורות כיו סנריומ, ייערו טל6 ס3כורומי ag קיני סל על ו0פלעיס סעולומפיסיו
 שכמרועעו לסיות סכ0 פרד"ס. ע"מ גיולי גכ*י ויץ6 לענן עולומ ססעלו סס קיני 3סר0עולופ
 רק 06 ז0 גין סיס )סל6 לתיגי ננו6ס וערינס עקם 6מל עיד סכטנס ענוים לתעלתסלואם
 כ6ן *על לכן עגל, נמוע6י לעפות סעמיייס עלינחס צחגמ % עעלתס ומסיגו יעים(כמעמס
 עעלמס 6מ סכרמ ערינס עי נעגין מזען ונ~ונ קעוך כלועל , ערינס עי על משינסו עתיילפת

ל0יוסס



 "נדבשם91
 ס6הצל Db~1 פ6על לעס א עקלת הועם שונן. נעונין ש ערדעת 5סם כינ D~b'לטותם
 36יו על פ" לסכיה האוסד )פ( מעגל: חוסלי עם 3עלי3סס 63עמ פי(יס וגו' ~1Dbל36יו
 ען ע5עו 076 כספורת כי ייע, es יזכיר, ל6 הלימיו, ל6 סו6, 5סי לי מעכי כעו 1Wb,ועל

 ל6 לוויל 6עו SD1 לניו על פייך ל6 לכן י כגל נסכים סו6 עסמע6 ו0ענהס אורס bbמעולס
 ומינת כעו וכל לפון לפיתיו 9Db1 אומס, לוקס 6יכי עכסיו למלאימיו 6על לכן יכיכסי פעסמע*מכיר
 י סכיר es 6על סרגם אומס ר6ס סל1tDb 6 6מ 6נל 3עוקיס: ל7נר פסיך נעפס ואסלןעריכ
 )סגר"6(: בעולס ען פסילסי עסעמ 6לו ג' כל סיו ונלוייס ייע, ול6 כלל 6ותס ל6ס ל6וגניו
 עכויס 0י6 ושקעורת *מיךי כזיעת כעו 0סניס, Sb כנוי גדמיך באפיך. קמורה ישיטו)י(

 דיכו כ6זצ( 7ייכע )ס6ל ומלמרגעו קיעך, לתרגעו 6ונקלכז וסטכיל ססניעי, עזנח עלפרעימ
 על לנעם 63עו יסכון ס' י7י7 ססו6 נטיען שעעו ס', ימיי לגניען קר6 ה'. ידיד )יכ(נכת:
 על יסכון 0' ידיי ס6עס וע"י e~b; כמוך סביכתו ועסרס סיעש כל עליו מוסף יסים וס'%,

 ימכון גביען פל כמסיו ונין , 5רס נעת ינוסו ול6 סיום, כל ונימין על לנטם זס ויסים3ניעןי
 ועוקנ נפלי מס 610 6נל נגיען, על ונוקר וחינו ל0', מעוך יייי rb החסרון לס" )לעג"ן(,לעי
 ' ס'( )יסע" לייידי המירס סכנות נפי סגקכ6 וכעו ימ', חליו סוחר מס וסו6 יו2'י ספל*על

 ידיי, נסס ימ' סו6 וכקרה פכי. ען נדיי מנמל ל6 גנכי, קהו 6מ וימן ע"ע סייסוסיושי
 יומל ז0 ולק" 6סנ. שוסני %י לו, למת נב 6וסנ 75יקיס, 6ו0נ י עסמע, תדייג שע7סצ
 ID*)S על מוזי עליו ועלת , סס"י על סעוקניס ולפכן לסומק 7וערן יסכון כי י סיקר6 לאוןעיוסכ
 חעזלף כלועל 7עכסירין( )סיג ניט 6מ סערנץ עענין לו5מ עלם ס0נין נר6ס מללע,יעסיק ועלוין הניין 7סלקין סייועך ענוע עוג וען מינשע תחת. רובצת ומתהום )יג( יחוסך:כעליו
 פלוגע רניעס למץ ע6י , ר( )תענית גמלעו7 סעחכר ינוסס לסון עס ועסוסף ועלסלסוי עיסט
 מס רושם עלת הסיס וסולי7י(ו מנסס ירד כבמר מ סאעל 67רע6 נעלס 7עער6 סקלקפ5ת
 יחס י יסוסע 3נל כעחכל י סיס הכמריס עכסם ננול מעסות מ ומלחשה. ארץ )ש( יו65:הועל
 כל פס סנוס*ות סיס ירך סס ס63וס י(ססולוון ויגס עלו6ס, ועען3 ככללם 6רו עעג7 לרכסיסיס
 ס6עכס"ו ע*ומיומ סיף7 סכ0. סוככי ורא )כללצ(. enStn סן סבכו עפילות מן סספו3יסיעליס

 ומולה לגיני כקר* ולכן י(סילג, נעק1ס ומא קון, eop ומ" ממסמילי, עוסינו כעו0טספומ
 לכל ורוך" ר(ס6ניס רכס, סוכני וכלון תעם בנרי לכל ממגש יגס וערנס י3ס נעקוםוי(מוכניס
 , סכקתלס מנקנס סיען וסתיו תנא מעלס תוכן תבואתה. : )סגלתן( יוקף 63לן סכל u'Pיגל
 רדטיי 6סעכס ומנוססי וסקלנ כס"ק סעל0 נקוף כוסממ וסיאט יוסף, לרקס ס3* נרכס כלהע
 וכשעל סעכין, לכמול מוקמת כמל וכל עורתסי יסועתס ליי הפגמך כפלקת כתי"ו טססמוסמיו
 ממוקפת, 3ו נכמרה ולסמליהם ס6ס3ס לסג7יל נמל6ת0 שלס, רונ יסועס, לוב כ"ל עורמיייסועמס
 הע נע, ot~b ממסי oh שקונס יכירו סל6 ימס ימס  OD1b טי(סכי6ס DS~ ססנ6ס0י כיוכן

 ונונ:7לטג" רז"ל. עס עוקכס ויגו* וסי כל סוכרתי וכנר  ליו"ש( לרוח b~D1 תנא רשלמטקסס
 6מל ולכל עמסיי כען נתניעו וסוסנכ6 6מ סוימת ימני b9Db לסער* 5ימ6 גו קק"ל)תלועם
IWb77קיוסס וגקער6 ס6ענון. 7הני בסוך מבעיגון כגון לגריעותיי טיסו י6 3טוג6 מפוקסן 
 זב*. שמח )יח( ני16כ: חביך לי"י(. )ויקמל ס7נריס וגסנו ע'ם. נאספת. ומיסו 6ה2גכע
 יוצת לסוף זנולון כע"פ נכייס ממיטת ס"ס יעש כמלו ונסלקס וסנר" קוסכי' סיו סזנולוןלפי
 עסכירין וסיו , וגמל6ש נטיס נניכיס ג7ולי' פלעלי' כמלו יממכל ט3פלק לפי 063לךי הפמכליסטן.
 כי סלכן ו6ת עונ כי ככוסס וירק וימי נמ' וכעשש י ימין עסעמ לסכרם עסי וסמ6וו ל6'" 0נ6פנל
 11DP עתן קעו י(ספוגיס סס סמוני חול. פמהי ורשפני )יטו( : )0גרא6( 63סלך 6על. לכןנכעס
 עסעמ כי וי(, )סס קמנית ל6 עלעל גנב* 6'(, מקמי מני שמנגוס ימרח D)DP 1ל6 ל"(,ס"ק
 וסמוני כ6ן 6ער לכן גשעו, פסונ ססו6 עסעמ א' 3נעח, פליט עסעס 5' יקל 70נל 7נלשט

 יקיאו. הר עמש )סגר"*(: יסכון יכיס לסוף חנולון ניסי ננול 610 ומול סניססיירפ, 5מעעוני,
 פיס( )מקסים ס6ערו עעס לחסכונן וים מעולל, סל וכסילם'י עקדס6 3ימ עול עפהגס סלעלמ
hSהו' סב ט סכמכ כשנלעס bib ולולי סיע(. ל )ימלו כעכילסנ"י ועיין כיס, סקי6ו כיעקב 

 סקליגו 6סל שסלי סק7ועהיסי ניעים ע"6  7לכי טע5*גו שסכי מפסע ע"י שועל ס"מי7עקספיג6
 גקכ*ו ולוס סקכגמס, נעליס ונסיי(ס 5מ 5וכליס סקכו5יס כל סיו מסכים על 6סכל5לטיי(ס
DS~b3פס עמים ונסי Ds')b כ6ן 6ער ועזם 3ך, סכלו י(סליס ו6ל ים( )כ3יסזק6ל סי(ליס 
 לערסל וכהתפיס קלפטס ל0יומ סילכס סעעיס ועעעו 5יק, זגגי יצחו פס יקרמו סרעעיס
 0%יסס, 5מ יעזט מעסיכם, 0' גככמ פסע כי ויכפו ויפסככ ז3ולון פכן 5ל 33ו*סססכיס'
 וקוס כעו לקלנן, פליט qb זנח ולמון שק. זנחי סס יזגגו המיסי w)f עניש עד פ6%מסע

יעקד



צפ *1פהש
 ן16לקעל י( )סף6 טק41ס יקלו כן 1Db' כתו ס6כילnD'ebS 0 קרי06 קתס וכן זרחי*עק3

"7g'1h פפיקען מול7שוע זי6 וועל7ען 7שרס 0יעלעען, ג06טעשסלעל 3עיגען 'rr~ : 
 חפרתך תפס 37" ומלנפיץ עיין 36כין פקוע 6מל מתן פלוס ינע"מ י ספק. טחוקק חלזז)כא(
Sh~pllמס 37ריסס חוף סירום*ס' פכי גסרגועס סרכיט ליעמי ירוסלתיי 3מרנוס וכנס נכיזי 
 גסך ספת ס7לפ לפי 6%1 קנילי ייסרקו ל63 קסר6 תסס ושמקנסי מתן 6לי PSp)1bכתרגום
 כים 6עגס י ישג( )כנושויס גי מל ימלקו תעבו תלין מרגע רחוק וכקנר ל6ו3ן סל טנמלקוכנו
 היקפם כעסי וחופרים סמוקקש עיינם מלק סס קסוןי ע0וקק מלקם וכעס סססט' ש'7 יגס37ריו
 כחן סלקם , זיכר( 6ויקיוגר6נען ס*י35*רקייטען ווירין ~h(DtbD7 )6יינע וממוגש קפוגיכווגלש
 עמורכם וכן )ל6כ7ם6פט(, נלעיז קווסכיי6 ס7ס נקעם מס סמירם"י יו"ד( )עילום ח:עטל 6סמטלקס
 b'o; 6סמ וסממירס וססקירס כ"3(י )ימעיס לו תסכן 3חלע מוקקי כעו תפוקק 6טסנמ6;סס
 7נוקס ס6ינ0 ועמקי סלקת עלם סל מי"ו על ססעס ו6ל סמלתוד; נלסון ספון ע6ן כוווסמון
 כ',ו(' )יפעים תיין ול6 וסכורם ס'(י )מכלים וותר עזרת כווו נעקרה ים 7וגתמו כי עמוקקלתלם
 ולהקיע סע7ס 6ת לקרץ תקור נתקוס פסס מנ6 סווחנומ ולתסע סע7ס לעקרה כעו עמוקקועלם
 ען"עסמע' יהלל 610 פיקס ומשפתיו. עשה הי צרקת למקוק: נפקוס עמוקק כ6ן וכן סתמגחש,6מ
 סנט סיפעכנו כ'( לאנ )עטוס סקלן וגכנסס וגו' עי מלון כל לכס וענר רק 6מר ל6 עטםכי

 לי(מעכנ סויימו נמנמו, 6ים 3לי סמנתל עד נתינו Sb נסוג bS קערו וסט , סקרן כיזום סלסכים
 נטמעכגומ בדקרם כינוסי סל כגיס כסתעכגומ עססט עסו מנס ~t11bk סילוק סל מגיס ט3עגס
 פש* סנטן ען יזנק ל6 ס6ריס מכס ד,בחק. טן יוונק וט' אריה גור )כב( )סנל"5(: חילוק פלמניס
 סקדען טרף 6יזס לטרוף נטוס ג1ייומ זולתי מנסן( מלוס נסןי 36ילי )כהעלס מתקנת ענמלתקום
 אהיל מעונה )בו( )לעכם(: 3טח עלייתו וי65 סניטותיו לכרום נטוס דן יסים וכן לגסן תוןלו

 למלפכיו ל6 0מחנרומ זס לעקלה 6ין לפילוסם סעפלסיסי כל וכ"פ תיול עעוכס מלגוסקדם.
 לוס bnaw י 60לקימ ססנמס על וטענו עין, טס תן כגזר תעוכס סס כי וירמס לם6סריויול6
 לם68 מעונן ג'( ח"נ )נקגס7לין גי5עלינן סעיו3ע, עננין עין עסרס ליעל ס0ו6 עעונןסס
 עעון ס' D~D כעירם וכן ספיגיסן 6מ ס6ומז זס ומכש מעין, SD עול עיני סנעס סעע3ילזס

 געשם ילכו פני הוער סקנ"ס סולכיס, סניך 6ין ob 6ונר תסס 5'(ן )מ0ליס לכו סייס6מס
 מועט מנ6 נכי סעירוסי )וכגל ימי סטגמסו סגי על עעון סס סמל ע7נריסס כנוילכילקוט(,
 ת"ס לנהל ים וני'ז יעהם. עין עמרם סור6תס עיזך ענס לסונומ כעס גס כי אערו(יעוייס
 ונענסא נזנמיס טיק גירך ממנסנו כלוער עעת, טייבי 6סר ונצנחתי גזנסי מנעטו לחס 3'()סי6
 6פל  סרעס עלנד ירכס ' יסלסל 6מ ישיג 6סל תכל 11DW % וס3טמ ל"3( )סס וכןשריגעט(, 6עע- 6ויסעעלקז6עקיין )3עז1נ7עלע 3קיוםס נסס ל0מכסג ימרס ססגסס עליטס קימי6פל
 1וגון כררי סתופפמ ר6י" תעוןי 5ר לך מסיס זו ר6יי' 6סל המריס נסו3ומ מרפס ע6ד לךנרע
 עלססגים סס0יקי ול* דרכך ומייני תוקר ממקמי ססנמי כנועל פק7מיי 9Db כל תעורס יכרח1ל6 עומי חקתי %מי מילקי הערמי ג'( )5פכ" וכן 6כנליקק(, )סעער5ס56טער קטמו ע5י סרו6סגל3
 , נע5עסלע( עייכע 6לל נעינ6כעען )6ונ6ונטערנר%עןי הומס לסיגור פקיתי 6סל סעפתעל

 על סעללס 75 על סמפטן וליקוי 6)נרו 60רן על גנוי כאסל סרו6ס לעין יידוו סססעיסולפי
 עעוןי למון גס עליסס טונת לכן רקיע" מלוכי ויונוקע נעערנ ו53יס עעז5ט ו:יו65יס וסירםסטתם
 יסקיף רקיע קלוני עתוך 6סל סרשסנחס רקועות סס כמלו ססעיסן ען קרסך ונעעון ססקיססכעו

 6חל כלותר 53יוןי ועעוגמו ושוכו נפלס וימי ע"ו( )ססליס 6על ומזם סתממון, עולס עלויפגים
 73רך 6על ססכיי' הסרית עז ער6סימ בס ס"6 עיכי 6סל 6רן עלי' גיער 6סר סקזופכיסמררן
 ויפנים ימקיף נסן 6סר 0סנחתו מלונות ובליון יסינמו, סוכת 0י6 0עלוכס מעיר סילוסליגשעלילרן
 כעלי כל ונוס י עליך סמגססו עין מעסיס כו6 קים מלסי סעקר6 9עס r'DS1 י סמלן כלעל
 עיקקען גיע7עלז'נקען , ייך 6י3ער על ס6ט נליקק )6ויפעערקז6תען מתמיך כככעיס חסיוולוע
 נ77 יקנס איכס כעו לגריעות פעעיס גי7 ת6ר בדד. נפח )כה( : וועלט( יעל ע5כטינעןיי*

 כעו לפנת ולפעעיס י )6כגעזחנ7ערט( ולעור ל5וומ6 לו טסיו 6יס גני m3DW ווסלקמ07ייגו
 )ריש: )זעלכסעסע*נ7יג( עע5עו סעסמפק ססנרסי 6ל ס%0רכומ ען תסולק גזי יהשייכ1כ6ן

 עץ ממכינם כנוד נקיגי סלאו ע"ס וסנטם ר6יי' נסוו ססו6 יטולון ~OD יסלסל גי6ישהק.
1'DS.)6על וסגכ"* )ל83ס Ob1~ ספיר כיר"ם תגריס ני5י6ת לו טמרו סר5סוכס ססיכהש על יסרון 
 כפוגם סי6 0ל6 יףד( )יסתיע ככמונן יסרי נקר6מ סישתורס לפי וימכן סנ. ממקים כליל לכסיסית
 לכן ימריסן ס' מקווה כע"מ יסריס גקר6ו נכללן וסע5ופ , י6תשפ' ססל6 ומבגועו סיפל /?81Dל
 הועשר )כפ( : סז6ס סמירס 6ת יאט( )ל"6 וילך עע"ם פקור" ומועלי תורס עקנלי על שהן צםוןכוסל

חרג



 לה 4נרכהים91
 ישג 0עקך6, לפת א עפה סיסים י6ס ח" הצנר* ע31ןי לו א 8ח %ת שחך.חש
 חד1ס, נזוק למון טם*לם8י 6'( )ימע*' מעת מסלו ען י3ב ש hw %6 עפ, אצ עלתט8ץ
% 610 ועעעו מיליו ויטל וקהע0וצ, 6מכטיי ישתנס %סתחומס  על ממגבס ט 6מכ ססרנ 
 : ע1ך ענן ע%4 עם 370 עכוון ונא 1 פוומדיעק( עיס6נענען  דינעם קר56ע )יי6להגיך

 לו ל0ר%מ קנטון נאו לניען %7עולי סיעם של לסעלומ סלילי תעבור. לא דשה י(*
 טעם. נאמו עמעם ג6עירת ל3ו כ6נ ולי(נ7יל עלוי כססו כמן 6סל סודן6ת

 נטרך(, עסו נדכי לעב"ם לסקל מעיקר 6מ לעולס לסקויס בנסון ירך כי ויעי כ3רלעוס
 ול6 ולוערי מעיקר ססו6 ססלילס לסלבס סל א, נע6ער ע*קרימ י(ני06 פמעת סירסו6ס

 ונאונס 0עיקרי 610 סעס עלת מעכור, ל6 ופעם ותער למלילסי סגנ% 1עמ0קהס מעסימעדר
 פגע לכל 60רן י(הסלקומ מרקימיך גס סצ6, כלסר אסח עסח כל ערשי אשם ואצם0כ6שד
 6סל ססמרי(י כסס רמשי )געשם 0נ6ום למות למטס לכילי 0עתיי"ס ס7נכיס כל חסהמגח,
כל

~bb 
 הכשימיך כלותר סענורי ל6 וסעס ויסו , כמסך omb %סל סעס ענלמ ob רולס סיים ל6

 כס כפי שפפני בלמי ענין ססו6 ס6סרוןי סיום עי נתעיר לי(תילי סעכהייס גסל6יסעמניס
 bb עת ושמפר%ס. לינבי קרונים 37לים רציתי b~ra ו73נל* 6לס. כל לרקום נמעימו 3ס" %יו לסיוע60טמי

~JDD 
 לוית כנר כי טס לעבור שייך שיכך כלועל ר%כימ, סלילת סי6

ia~b)נשב ערטמיט )לםא נרעע כותג עס0 רעץ8 יסוסעי כמב ולילך עכלן ושם. הכשן )ה 
 כליעל על3ונ, y~D ורעעך על6מך עלפת סוDD73 6 ותלת מליניי ול6 ועירס ס61 6על על*ץ(

 ו סקנ"ר4 פל סחותיו ויגס ו6ומיומ, מינוס מרופי DD"' הסלך עכסן כחםנ ססי0 6ומ*השיתעכוטם

 כסי ישוסע כמנן עימתו ולפסל סתולס,  סי7ומ עפ" בסלחם תינוק לק עמס העת נקרץ סחש
 nDb, טוום טפילו ספי bS1 עפם כתנן 63עת כי כללי פלשי bS 0נס לנלוס. רסוס 6זב"שן
 כפי כתנן ויסומע 73עע, ואו %ירופיס, ספי רק י(ננל0 לפי 6לו O'~pD סעתי4 נמנ פל6כק

 מכעס ונר6ט ס6ערס. לעי ר6היס ור(7נליס )סגל"6(. גייינו כפונם סי9Db) 6 שפלסאימע eD1' והיסותי יספסר עפס צע םגיי(ס PD 13000 כי 6סם ליעם עססעש סיעות וסני ,יתעלס
 עילס עם 36ל נעיתתו, עפס %עעל % כי %לו, עלוכ גיעע סכפט ל'( )עגפומעמולנה"
 פנסיע qb ה. עבר שם כעם"מ: נייר, ועות סרסו טריו עמס לקיים פעפס הנסםכ1%ת
 ל0קר6 פ3טלס 0נ7ולט סעעליי וזויה עמס. עד ס' עני לקכופו וכס bS 16 עפסי עכיי נ"נספיג
 ו6םפססו עתינת6 עכי טיסו 6מי 3כ"%, וכטום וכוי לפסוור ימוסק עלך עלך ע3י כעאם טענד
 עפ" למנוום סשס עימסו ה'. כש וכו': הגוין pb ולך ישעך עליל קנשס וידי ובעכוקבי
 קטלם כעו , עוססע מס ס6% יפסל קטח1. את : )סגכ"6( , נ0כ ועומ 603זעו כשש רמס5הה
 געו קנל, נלועג )גכ6נ( טקנוכסו לעקוף פ6כ מכח 15 כענכ31ניש י. (nbW לו 0שסל6

 6פ מקנר 3ין כי w~p' עקום ל6 קטרמו לדפן bS נעפסי גויע ל6 ומכוסס לסלי קהצלסעגנם
 תעכס כק גירך לפכי פמתח סקג"ט 6וצ פקנל גין OD, ליעוז D~DWS כסטו עומל פזמנםעצו
 46 סקגל, עקוס וכן 076. שיי סיתם םל6 סכי1נ, ענעי שנין זס 5ין פס, לסם% גר(לטסנק
 5קש' ייעט פל6 יתושי קנכ זס כל עס פעורי ניס עול נניח עו36 נשרן נכתונ שפגממנוטל
 ל6 010 סיוס עד וע"מ עעל0. כלמי ו0תסשכש עמס כלפי 6וכצ ל% -י(עליוניס 3פפר*ומעשם
 כעו מיוסי עד סיומו חעסך טען קרוס כגל סגעסס  נר3ר רק ימכן ל6 זס ג? לכווטיייעסי
 BVn1D .%ינוס כקמל סע6ז עוייע ממורס כמינת פגעם 0זס, סירס עד לסל קש5 3%תסי6
 סענץ 6מ .לקוום* סיגתן זען מנכל מעתיד על נס יולס 6ננ )תלך 0כמינס כיוס woסיד
 7נל על 0טכס0',36ל סיוס ע7 ע6ז עליו סענכ שזען יחרמן על עיקבו 36ל געקיס, .סיסערכי
 ל6 גפנו נעמתו סעס0 סעקונל לפי ונסלע פסס, מקנית א סיפא כתו מכמיני( נסעתיתאפס
 וינו ידע DSD3 סע3כ מעל נס למעמוי סגעמס יגר ססו6 לפי סזס. סיוס עד 13 לנמליפכן
  ל7עמ לב o)s ס' נמן ול6 לע6ער  רהיט  וט ע6על עמרם סייחי קיעוגינו  רירי %ולי ליעג.פריק
 מנ6 )כי 0זס גיוסעד

 .כשי
 ססליל0, נכלל,. ציננו 0זס ססיוס , נכלל עד bS1 סו6 עד פעלת נ'(

 ייע, ל6 סלילת נכלל צינו מלמגינו נעכך6 עי עלס ככס 7עמ, לגלל . נגעת %3 סזס גיוסכי
 גלתי נקעת סו6 כי עעלס, oTb מסיני( סל6 לתסס 6מר סגגוס סע7רג0 לסתיע 0עקכ6חצעס
 ייע עסס 6נל ושקועו, קגורמו עכין יגע מסתת ופלה, גק נדרך רק לס עפכמת bhמנעי
 6נל ע5עו, ק%3מ ייע 6סר 6יס סיס ל6 תעולם ר"ל קנולמוי 6מ 6ים ידע ול6 הי61וסוי
 י שהכיס שימס מעימתו וכעו ו0רגיסו, קנורתו Db ידע עסס כי סז0, 0נסל6 70נל סיס 070פיוס
 משע סגסעיסי לסופיט עוסג ונלוי נעיניכו כמ63 סו6 זס מעגין ו6ת קנולמה גס סימי(כך

 וכנב הלקל, 6יס עסס כי qb מס05, בנמס גרניס 0סס 6מ קימו עליון קדומי כי vbnושמכסס
פעלו



צנ לרדברים
 שח ew עי תם ייע, נשית 5ענל ומהיק ונא ענס"ססי ץמכ נעשמס 5"יס גילים6עט
 ש נחס ש* נקשה 6עש קנהאוי ידע 5אצ עפם qh כסנשס 6ער "י ונקועם כמסער,מין

 ש%אכ שפו שטקס אסק עפqb 0 נ( רם )מנת wh' ושנה. ועשהם סאה )ז(ומעריס:
 ftwo %61ר סשולס. ען יססשכ ויגס סנש ל6 עריץ גי 60עכתס 60 ניי 60תנסס bSיען
 פשם oho bW קיום ען וע"ס פפעס"ס, 6ת1 יכניסו* עולסי Sa מרועפו עפס פסשלסי

 טעמם טש שהנס עי b~saa י שם ועמהם ת6ס עפ0 ש סיין יעי עסעפש 6סי מנס%פש
 anmn 5ה )4צ"( כקטן ט פקע bS סט (wmln לחה. נס 44א לנגס: יום הפט' פסלנופנס da~ גני ים שפנס עליו חנט לכן אעמוד. ע06 פטפט מץ 44 ע6כנעיס 6גה ימסנעץ
 ו"אצ לש"צ שעט סורר פל6 נעפ0 ססשש 0עע מעי אסא ועצי סינפ עליו .מיפגנכ0וש
 א* סשה הנשע ttOtbi אך8 זי טא א6 680 לכן נ05, ת5כ 6 וצאן ננוף Dhטטסיס
 לפי טך* מנומש שמש פט ~e5D סם כחספסי כמוזגם לסרי ען לסם 1כפ nps* מםשלע
 לפי וישtws 68 שני סל D~e ab לציי סט כפכים עגל נקרס סעו ועל י nvnk קטן טסכי

 enS נק % פקכי sb 6עכ כ6ל" : נהו( )פופסהטסעוכ
~bb 

 עגם מ3 גיחכו קטוע כ3 שטריו ws נם ל6
~DS

 ינכ יקטן. נו פלש ס53 גביו נשו קיים פנו לסלופיו לנועל )תפכי( ודילך וילך שכסת
 מל6 ני ספצנן. נססי ל* נקוחש נפינה מתפס pb תקבי % סנ6ערס עקורה נכעסנתנצר
 לן נב פכ קג סעו לעגל, טניעני פא עץ נסי גכ3 מ סיס. אפק ענל למון למלה יםגם
 סינית פנכ3 וניטמ, ענב bw קס עלם כעפסו וומרה עוז נגי6 קס ל6 ונפעלו קם,וגן
 פשו גק 6מכ כעו גס וכן כעורנו, גני6 יסיט פל6 עלעל ועפקייס סוויפ תהי 60פכון סיוכעז

 *"ע %" )יסע" ונעלעל נם 1bbD ענל, .ש6 י'( לש )פ'" ויעלי גם ויוז לא( לא)תסעי
 כלופל ל6ס, נם ול6 תקכי % ש"כ לטמאן נ16 וולס טווס, 610 ע'( )עעוק גם לידס יכונול5
 פנדל לפיס, נם תנין 6% ענעיפו, ww5 עעי נם ל6 ח*וסו זען תנכל לענל' נס מנין6ל
 כק לגלמי סכורך ען מש ול6 מצע וסדנל לגהצי נו ועסקיש טווס עוסו 6סל qh חתןעת
 כפס נמן גת % תקלי Sb פכתנ 0ילגךע על לענן זיו נפירופו עג68 נעל לסלג פל6ימיעפכי
bSb'קנביס 6ע נעל 4מכנ עאפ. ניילני. 0א ונום שמשי ענל 610 רמס יכפ0כושן נזטם 

 מקאו 1W~b ול6 פחם. נבראי, נס blb bS נקעכן נק ל6 פקלי על כמג סרי לערכיןנסייופיו
 5ינהיסס, שך סמיקוס עועש תלתקהס 6% , סגדוליס סתסנכיס קח עמסת כללס עויעשזנליס
 זפ אש כיופ פיסל ייעץ עם פלפיס שליו ODW13 ז5ן כעצן b~v 3ליפ6 פועל 9Db בכי.ש. החבו )4( לעפכי: כפיכוסו כין זנכיסס לסעס*ק oo~ib 4הע כעל סלנ 6ת וסיעוסעו
 לסנדק ~pmb נעלי nDW 6סל וניל לעתירי כק ססו6 וכמעוי 6סףכ סיער זס ועם ' סנכ"כלמס
 מנץ מלטחו, גנסיגת סינכ פלחץמ על סר6פת0 נסכססו יונס מעש פת"מ לסלם, לעיסגין
 על י4ר6פונס 0כסש לעי יוי0 פלס ועלם צסוי נחיית סבכה יס" סל6 יקיינגוי יכעיסצל

 מסייס. תתיעות נפתור )כעאפ י4עוטמ עקמכ כתווו מיינו מקתולי עון פלס ל6 כעו ריכעותפ4עוו2
 סגל 51הכ גכיימסי זען כעופ (eDS יוס ל' פנכלח2 לסוייעמ כ6ן סעקכ6 כותפ 5ין 16ע8פ(,
 כנתינת פלטות על פש6 ויחתו, לצן עילעל 6גל ונלך, יעי וסלעו כעו ו, ע ל פ י ולעשל
 ככסחם עליוי 60נלופ קיטש נעמן עוי על0תנ0ג פסקו פלפיס פגכלח2 טס לע יוכר(בעוצמי
 שפלופ 5וצמ פענעס oSb .עכל לפגל, O*DSD תוך ונוגמש עסינריס וכיועס ופורמולתנלוס
 ל5 כי נטל, b~pw נמן bS עליו וסמ6תכס ס%עלס זען לכעוס S~b יוסי סלפש גכלוסספקו
 לפפינ תעיי כסכן עעי 6פכ י(6לס"י 6יפ עעליי(ס סעכד על עלאותן יעיסס סל עמסמקק
qb,חעט 

~wSa1 הכע הפילס פיוס ניזם סיום כצד עופיס פ6נו וכפו ועפפנהו, 0' מוקי 
 % יקל6 נכש6 משה. אבל מנדית: 5כת DW טלקס 6ל ננגב לעכל ס3נ לעומ:לפינכתו
 סש יוסר הטד מנלי עלת כ6ן פסועיף וס ועס Ssbe גס תפק נלי נכללו 6פל סנני %6סומל
 6"ן ספכז ע3 נכושם nsp עיקב (or לסוי*שע סנ6 ורל עסי4 עימת נכי יעי לועלל6"

 עיכעשו חתל על לפוסס לידס ס" וו ננ"ינס מ עפי4' ענעת ע% סליליי נימס סל05נני4ס'
 כי6ש6 סמכיגס, עזיו נעסי126 ני(עשננ סעס פס 610 נקפל עכועיס גמעי מלמעלסומלעווצ,
 להקיש כלסו ידעין י4ה פילו משו תתצויו, bS לתא 6תס ננוס ט( לעשו ~יקינעכ7לסגא

 ל5ונל6 סו5 שלפס '1bS bT ומ bDW ,bnSe* ל5קתלק5 לה 7עעי יועק סש6 סובין סוי60י
 מסכתים טקטקו וכשו ספליי 6ים כל פל התסי תכלים וס כי וכר, ועלכם למיכל"למון
ל לפופ וגועל *%, DP סעעסי(ו גמעי צנפי עיתת 6ת%עת %  עו לשם הסו 

 בשליש נפייכש ע0ס מנתנעל לגז, ע5ע1תס עיד כק סימם ל6 וסת5עותס50עעלס
 5נ3 לפה מ קאי פ6עכ עפס ל ג 5 נלפון עמל וורצ וגופמשי לאגייס עעססספתיליומיו

6ץ



 להדב-ם8ש
 ל נ *גל סלם עיקל כי )טרויער(, למרמו םרגליס כסו השקפד מקס לטק סמפטו עיקל6ין

 כן נקרם ו36ל יתמי מסמי ייעס* גל עתו, גי ולכו כעו )לטרגיינונג(י הכלולס 0עיכפעגעו
 וכעיים י סעלסט*גיעם( זעק סערלוסט , )נעזיככהגקל"ז 5על פמעמ יעמו וסלשס סעיפישיט
 6ין ירסוס עכיס טרוד 6נל ופכיי( 4187 ו' )ככמונום לפ"י כתג וספיר י 6נל לסגיו ושםטחי
 פייסי לום כסס סטין ל7נרש גס *נילוס למון ע65כו לכן פערני ס6נלחו 6עש שוסלעלו
D53b6ל0 נכל סעכוון 6ם5 36לומ, ליון דרכי וכועסי מיל וי*נל זפי 7', כ74 )ימעיס מירום 
 עחר-  זעם סערלוקט )גוט5ל6ז, מגס עד נס טסים וסער3ומ ממועלת עוי פל0ע5א ונטול0עיל

 פסס, 6נל נקלט סיסר46מ ס6ולורן עס וייסמדלומיו פטם מועליום ונ%9 מעיר נכססטילס('
 ועיס ענסלס עמס סכע7ל על עיניסס ומטכס לנס דוס ל3י f'D עסס'ם(י מער4סט)יעל
 bS יפעומ, מלגי עיניסס סוגיתו מועליומס עכיעמ SD לק כי 3זס סכסונ לכו וסייע מייגחוכי
 ט qb ס5לסי', 6יס ספמאר נסס כקרם גוסו נמיי גס 6מל 6ש עשוי עגמיכמ תפסעל

 ולא )י( 0חייס: 3*ל%ת 0' כגועם D1tDS עלווויס נטעי נמעלס י4יסולר4 כססו *סל עסונססל7
 ל6 סכמות סכס ; נלעס ועגו קס 3*091ע 6נל קם ל6 וימלמל כסמרי כעלו כטישה. ונו'קם
 סל5 סמק וקין , 63עמ עכעו סי' א כי קוקס, 3מס כ'א ונקום גסוס כ3י6 3סס נלעס *מכנס
 3זס S"r9 וכוונת , עלע"ס נונ7לגמ סיסי' וכמ"כ וגדל נסס נני6 נלעס ססי' לועל טס לנעלזוכו
 6ליסס פייס tYIbS כנאים פיו וסקוסמי' סוועוגניס 3כוכגיס מסלו6יס ס6עמ מן עמרי"*,כעש
 מכניס 6על ממקל כניסי ונס גני6יס, וס6מלס מנעל כנאי נקל6יס פסיו וכעו סעמי7ומ,עגמי
 ס6עמייס סגני6יס כ'6 סתם כני6יס ז"ל גלעוכס כקריו bS ולכן סגט6יס, ינרי Sb מסעעו6ל

 ל6 ניסר6ל כמערס כלעס נעגין כווכמס וזעמת 6ו"י4ע, כניטי 6ועריס סיו סס6ר ועלס6לקייסז
 כן 0גני6יס, ס6ל על וכנ ורס כיול כעסם ניטר*ל גנא קס סל6 פכעו קמי 3*רסע 36לקס

 ככיפי על עלע"ס כעעלמ 6ו"סע, ככיפי ם*ר על עעלמו )ססימס כנלעס כנים קס bSג6ושסע
 hS1 ק85ג( )נלק 3עכ7רס3"י וז"ל למסי מלילם כג3י*יסי כלעס ע7רגמ ססימס סי6ערו ל6יסר6לי
 וס6 נלעס, וענו קס כ6ו"סע 6נל קס ל* 3יסר5ל מגריז 6וקעו0 כעמס ניסל*ל עה גנאקם

 זס 6ת S)b לטמורי סטע6 3ין לס73ל ידע ול* ס3על זס ועי וכו'. b5bnD1 3טטל6 1?*7קדוסס נקטל* 67 תסכין, נכמרין. 7כומיס לית נלעס על6ין, נכתרין 7כוותי' לית פסס עלסי6וקיעכ6
 נ3ויתו 3ע7רנמ ערע"ס ססי' וכעו טוי לעועמ ולע רע, לעועמ טוג i~Sb" עמס זסלעועת
~SDWS

 סגכ"6 וכ"כ סטוע6ס, מוך נעירגסו סרסע נלעס סיס כך סקדוסס, נמוך סככי*יס עכל
 כזן קס .עלם ים" 3זס רנומעו 7רסמ סלטי קוער סיימי 37ליסס ולולי דיל". 7רג6 כפוםילעס
 ועלם עוומילען(י )עעפילל4עגעןי ונלו גגי לסמלועס סמקועווות למון נלעס, קעס 3מפעכין

 ס6דתס, *ים לסיום טטו6 ס6יתס, 6ים נס ויחל כתו למתמסר, לגיל ססו6 כ6ן ספרספלי6ומ
 סמלו 13 ססווכוון כסוס, סמלו עלי ועיני לעגכם, 5מוי לסיוט סעונכו iDJIWS כפוי וילקעוםונעו
 DS' 3עקר6 וסעכוון , כעסס מ 1 י ס ל י סירס למי סר*וי כ6ן וכן סרנסי וכיועס כייומ,לסיום

,olwbn3113ירגס סיתזו  3דפמו לסמרותס עעולס 6זס סמקותס ל6 סיסר6לימ ס6ותס מ3קר  
 סו5 יריעתו ועמקרון זעמו וגקומ לומו גנסומ סעסנתODSS, וסו* סיעתית עסס )ו7רגמ מסיג bSD גליעל D'b כעל* סי' 6סרמ ג6ועס 5נל כעסס,עעלימימ

~Db 
 עליו נעממנמו סמקהעס

 וכר"ם עסס, כעו ס6לקייס סער6ות 3סטגת נונעל' סיומו שעו אתות נססה גניו,ולסמיותס
 גגינ bp 77עמ6 נכינו 67 כל OD1 3כל6' גרעי' פסנם tm~a נלעס נסע סמא 3עכילם6טס
 ססו6 וגו', Sb כערי סועע וכו' עלעל נ3י6י כל על pSnph7 ממיר סעע נסוי ע6ן 7כלוכו'

 ס6ומומ לנל האותוה. לגל )יא( : 7תס36י דרגין כל על עליון 7עמ ויודע ן 6טר 6לזנקני
 עקו7סי ועמרם סעפים מס 5ומומ והמומתים. האותות : )לע3"ן( כעטם גני* bS op עס37וק
 ג*ותומ סאון סרלג"ג וז"ל )סגרה(. כטבע מגויי מס ועופמיס ונלעס, לקמור סיומיומ סגידוכע"מ
 יס" וכלסר לדסי סיקר ועיתי לנחסי סריס מפכת כתו סנני6י סינרי לס6עין 3סת65מו ססעכוון%ס
 מון ססס עס וע75 5ומומ סס לפיען Ok~C עס )ו% כי ונופתיסי גקר6ו עסטנע מון עסזס

 ססמנ6ר כתו תטבע: טון Ok~3 737 יס" טל6 אעפ"י אותות ימיו ס6ומומ כי עוסמיסי ססעטנע
 3י0 סו* החזקה. היד )יב( SB :lb~p תלך ימיי מסום ל6תמ (~Slb מתולל מנחןעס6וחומ
 סרל3שנ וז"ל )סגל"6(. יסלמס מזקס וניי כמוג ע5ריס גי5י6ת וכן וגו'י סים 6מ ס' ויולךפאער

 ססימס י"ס נקריעת מענין כעו ימסוןי 1Db לעסות ידו חוזק סם"י ססר6ס עס סו6 סמזקסיי
 לצליי פזותס עס ו603ר מגס חי מתן ונירידמ גיסי וחילו פרעם טניעת Sb1 3יס יסרהלעגור

 מרכיי ונעגור וכתיג עיסוקי ויעע7ו ויגועו 0עס וירע סג5' ע"מ זס הגדול. המורא :  ספליצוסעסכפל5ומ
 סרלכ'צ וז"ל , )י4גל"6( סל"גו סן ותמעכו וכמיל סרסי עמסי יר*תס כי וכמיג ותיכסי SDיכתמו

0עוכ*



צר 5ראברים
 עיד, t1')DSW טיללו ציי סט" טעט0 0כסל*ומ 0ס סגיול61%0

 ושכקלי
 לנ*, ונמזונ6 תרנס

 )לינ ענירעי' חגרו מ"י וכן רנרניןי ונמזוכין גדולים וכעוכ6יס על וכן כאמ(י ב"ו )לעילוכיס
(ba)6מד עניגס עיקר ע"ת ל"מ ע3עלי וזס פ"י ענעלי סוס טעמני רוו"ס ושער פריס, למון 
 דגר מס וססילו טכלייתי 16 מומית ob ר5י' 3ל6 יר6ס 6ין כי וסטעס רשי עישון וסכיסססו6
cb~גמול ו3עור6 רז"ל וז"ס ו%נסילי גורש מזיון על ניחור הת6 יגר סס וסמינו ח(יוןי כל על 
 ופחד' פולש למון יר6 טס יו"ד נתוקפת סר6י' מסורקת ר6ס וגן מרס"פ וז"ל ע"כ. סכיגסן גלויזו

 רע תעגין יפול טל5 ניוסר 7לכיו ועלע5ס יתלם 3סמנמס סעתכסג וסטנמס, לשיי עע':ין ג"כוסו6
 )עסלסורכט(' וסרוונ%ומ סכנוד ירשת ס3' וסורעגוחי רע יר6מ ס5' היכיס 3' ושעורת)סףרזיכט(י

 6י(ס יגיעכו םלob 6 עיניו לגגי מעיד שותו פסיס וסוט מלסניו, סנוט* על וסגכ:גומיו3טכמומיו 15ניי ועסגימ רולס ססו6 וססגחסי ר5יי' %לסון עגיסס גס מכנוי ירקת ונין ססורעגות יללתונין
 וגיולמ נכנודו ויסגוס סנום6 5ת סו6 יזיק bSD ו6ס וסולעגומן מעוגם יל*מ ססו6 וגעלנזק

 וייליל ע76ן ס6נםיס ויירטו 6נכיי עירס כי ו5יר5 כתו וממרועעות, סכנו7 ירית ססו6ערכו,
 גע- )*וי5עערקז*ס וסססגחס סיריוס 6ל נפעל מלוגי וכגום* מגעם' הכולס מענין , וכלועסיעקנ

 עחעת 3י3ר סימרס וססנטס סלפי נתכונת סגתלגם ר"ל סוט סתקוס גורה ונס ועניןווףריען(י
 טעעו עשה. bl~rn: עול* ת"6 וספיר סעמזסי ומסינוס סעקוס ממינוס דסייגו ורוונונומומםינומו
 , סס3ת יוט 6ח לעסות מותו, לעמות ויעטר צחרן, עסו 6מר מנמם 6מ כלמון וסריס,מסכין

 לעיני נעטו )שמלעותי( ו3עגורו *ותסי סכין רק סג7ול וסמור* סח(קס סיד מטס ל6 %טסכי
 ס5ר לתופתי ccn מעמס סעופת,ס 3ין למלק יסתמלו %כממרסיס רסיס מנס )שנט"ן(. יסרבלכל

 ופס כעסם, ג7וליס ותופחי'  5וחומ סכניייס טפר  פיו ריטיכס כססיפס  סכר5ס לפי כינ3י5יס,
 סיתם ממתם ועעי7ת פסורמס, סי' סנטר וסנ5ת ל6ליסו גס)ניס עלירס גס כי עליסס,ימרוגו
 וענר 6מי סטנלי תלכי כל כמעע וימי כתיג סיר7ן וג3קיעת כנעןן שלכי ולעיני יסרבל כללעיני
 על'שס ססי3 כ3ל 3(ס, וסלל3"ג סרע3"ס ויר"ם שירדן. 5ת ס' סו3יס "סי כנען עלכי וכלסילבן

 נעמיס לויס סיו סכגי5יס סמל ועועת' סס"יי 3מ5ימ סיו תסס פליטות רוב כי כתג וסולעסרי"6,
 כועס כבועט וסור ל3ינסי ם3יגו סגיול כסביל חוייעכו ע5עו סיקרה לסון וו!7עתי מפלס.ע"י

 05 ס6חרון (ס 5סל , יעת יבין ל5 5ים לנין סטנע, עפלך סחלי ענין מנוגס 6יט נין מיםלסס3דל
  5ין  סריפון יזם  סכפל*ות, ען 7PbS ויחספסו וימתועס עליו ימפל5 מ7ס 7נר הגין לעיכיוירמס
 6דס ירמס 06 ססעוכיי סייס ע7"ע , סט3עייס 37ריס תסלוכות לידיעתו לפכיוי תדם ינרזס

 סי6 סכלי (6ת כי ירמס 3עיגיו סנס )טויכערגל1קקע(, עתכומ כלי ע"י נינסס ים הטלותיולי
 שים זס סנס ססו6, סיקוס ען סעיס ויכלו .)נעבו סעיס יגרחו עקום נכל כי , סיססעמרנת
 גתיגס ע(יס ונינויס מלולס לבית D'C כדגי ס6דס 'CDt זס פי לקער יתפלק 3ל133ססעוגי
 נכנסים 6ינס מסריס סטנע חתרי סלי6ומ ידע ל5 ויחויו, סדנר סרם 7עמ ינין 14 כיכני3סס,
 סטגע נח:)נח ומעגין נכיס, לעעמס ירקו סס)נוגי לסמים 6מל לקלס וכ7ועס סכלי, סוירנגמול
 וכמות סטנעיות .כחות יודע כי טנעייס, סמוטיס דנריס כם6ר נעיניו דועיס סילםסדנריס
 ומרם סלמס לדעמ 3סס ירד עמס סעסס וסונופתיס ס6ומומ ככס סטנעי 6ת סעכרימיססינרים
 נסמעזגומ סעליוגס סונונסלס ע"5 כללס שכפליוס כעסו 6יך ומנין סעליוןי עקור .עקורם עדטרססי
 זו המגס nSDWSI לכלם, ופגיוניות גלכסית מעמס כל טרם ססס סעליוגיס, סטנע סתמיוסרכזת

bSס' ייעו 63ערו סרוו3"ן רגוז ע"ז כי וכעדועס סנ3י5יס. ס6ר מגיעו O')D ו3תופחיס נ5ותומ 5"פ 
 ססרסין 57יכון עברין יסו7ין ד' סס 3"ס סוי' nltnTb 7' כי ע"כ. סג7ול, נסעו געסוסכולם

 ססמגומ עפ"י 6סר 3"ס ססס לרופי וממר"ץ נר5טיח עעטס כל טרם סקס bb7 וכנסןסק6%7ין
 עד הכגיסי לעעלס פגים וים כניס, גקר5ות נכלל ספירומ וסעסר מגס, לנעי נתמל"ףגקודותיסס

 וזעיר ג"כ זוטרי תגפי כחק ר3ר3י 5גפי תעלות לג' נחלקו ומס כחרי שנקרך 11tSD עלךמני
 כל כענין וסגיתיי תוך ענין לדעתי מגיס %לס ס5"פ. ס'  ירטו  סבסוב יחם יסופי. , ס"מ*נמין
 5ללער- 6יגכער-6יגגערקטע' )ד6ק גובס, למס סמי3"ע ספגיס למס וכעו פכיעסן עלך 3תכאויר(

 פגיס גקניר l?b1-. 6ני D~hD 5"% ס' 7371 ק"ג( )כרכות 5מז"ל (ו כווגס פעל 1'יר5ס5יגכעלקעע(,
 )ע?טסיילטע סו7'עו כווו ידעו 7ס'. תיפר* ית" מכיס 6רי תיפגע ססס ידעו ופלתכשלכס,
 7ועיס וים סו7יעסי כמו סודעיגון, ל6 דתרגותו ידעוס 3ל מסקטים כתו , קעגגטגיקם( 7י5"ימס
 דעס סס"י חגגו , סמזקס וסיד וסעוסתיס סכותות לכל ס5"פ ס' ידעו וטעם 3כ"),י לוסמרכס
 ססנימי, 3סניוניומ ושלכנתס  סגסגתס וק7ל  יסמיסוליס סעליוגיס סכחוח עניני למסיג ומסכלניכרי
 )ועסס יסמנו וסרכגמס גסמעזגומס 5מר  סעליהיסי כחס וכמ  סתמתוגיסי שטבעיות כחותלדעת
 טעעי לסכין סחורם סגיעיות עונקי בסמלי לסחתכל סס"י וכסו  וכן סינעייסי סתסמוניסנריטימ

עלוס"



 לףיבהם84
 נפ* יאו6 ופא סעליןי מריס נטכם לממו ג5קם סיו מעליונות ואזעום תכלימסי עזעטת"
 ופיש *'וי עממם . ושנמו כשסוער מתן וש6 עניחכף, סתרי )ויי6 סקג..0 ניניו וע"נלעמיו, עז מננס קרסון ים SD 6ת עמן וסוך קנביס, סקלי ו6רית6, שפימת נסתמק ~nwbצנעי
 ib~mb7 דומעתם גגמעמbS)npbl 6 שימן 67מי hnSDS כי עוריך, 5מ רו%מ עיניך וסיוסכתו3
 D$'SD מניע*ומ מניעי לפגיו סמל6ומ ועל לעטם, י6וריית6 דח:וזמ6 ענועין סחנלות על0נס

 'ibOD כל לפימ עמס עפם 6סל טש( )ץ סגלגל טעור6 לכל סמורם קתת0סזורט,

 דסשין* החמנאבריך

 ו%ל* רחרחני בש' mnD ס' סנסוף 0עקוכס זנתי על עקמים רצויי 5ני יעקנ שאזאמר
 נוס: 0ד3ריט עלכ5ינ נענעמי bS יכן ' כליס ני3ריסס 6יןי(סמנונגום

 ס". 6הע וממע' ~olnhn %ף פעויו 7כף פקונך סרס DD~: י נסוף הממזההלעטרן
 0סקוקךס עקפל ימי 5רף ס6ס סרורס ססכס י0קפט מקלל. לobh 6"חקיו

 סוף ונעסורס tWD1 ות6מ' %ף נ"cSnn 6 ל6 ומרסס סריס כל נסיף נעסורר( מרסוסנפי
  סיגל עפ'" ועפים וסגיו: קשןי סמן ~ODD' ומעפש ע6ופ מסע זנליס ט פקודך כמוג37לש
 1D1b פ) סמקוקיס עקסל עסקו וקילס  קילר( כ3 נסיף פסלי 0לוו"0 ו0קס0 : לך יניזו6קר

 ופגש, ופפעיס ע6ומ ספע זנלש ק' כל פל 0פקיקיס עיפל יעלו יסד הימס וכ56ל0קיל0י
.Y'D5ין 631עמ עיי למך הלך קשס שנעקל ססקוק" עקפל סס3 כי נ7ולס. יפומ נזס וטעם 
 יפי. עסונכיס כפסס %גש ערסם עס מא סעסייי( ט6עלס ופנעיס ססוקיס, פלפש רקנהלך
 ועפכ וע6תיס 5לף נו יפ פשרי סו6 תעוש קי' שרשע DIDD י סוף סנ6% ע0 כתג:ונצבא
 י נסקוקיס ממפל מ5י SbD לoSb 6" עשמ פכמנס עמס סעסורי( ען ליןכיס סיפ כתופסוקשי

 כקחתו סי6 כי : עסוק לסיום רזוי ס" תריע עקמים סל61)1
 לגיס.

 סגעסל עי( וכן ; לספר %י
 סעסוכס ען ל6" *ס CD חס מסקמוי 1W1PD עקמי כי ע6י תעור ס9 מנשן זנריס גלסוף

 עקפכם נסיוס כ"6 יסי' ל6 חיי נססיקיס, סקמכ ס5י סינר, ע"פ ועסתן D~D: סכמנסע5עס,
 שפיס ס' עולס כעולס פילוגך כל ענין התקולס: איעלס ומא מליפית, מע" ועולתתקנ"וי
 כשן ססעא כלפיס ס' סו6 60תמי עקפל כי תעוס, ו0א ססשש והיתכם וסעפת וסעפש עמוסופעטס
 טנין מסנדל ע3 ספגסש עין פס ל6 כי ימל, ל06 ג6 גלונה וסנר עשכ. עעעיס, כעטשלנימי
 סעקוכ0 כי קפר, כל פנקוף סכללימ סעקתס וגין ועלפה, מלפס כל 6סל פגין ספרתית0עסת0
 ספסוקיס עירפל כספוג כשפל 631עת יונ87גי ק" ע"נ פסוקיו עסמר פערי(: ומרו פנקוף0סרעית
 כמקיף כבסל olnb קכשנ. לעקפל עולס סמונינו plpD'1 עסמר 631עמ Yb'tt, קי קונסקך עקוקי מכוס נעקל: וימאן ע' מנקיף ססרעא געקורס וכן ע"ס, סך י"ס יתרו DS'פלמנימ
 לפי כי סדגרופ, עסרמ עתיקי נעקמל מלוי וסכל זהוי קומלות סעקולומ ינרי 6ין 0גסינסכעין

 ונט י שם א עפתיס עעעיס תיגי סני סזנלות פסוקי 3ת3 ים סקועוניס קסכי 303סעסולקס
 טלמ6 6יפמצ עניים סנעלמ TD עעעיט, עיני מלסט שנן onsn עי %מ ען פסאריפק
 וגלנה , ספסוקש כעוזם עמעעע 16 עתר3ס 6ל0 רעע" סגרי וע" י ורביע קילון 6תנסטעעי
 %מ ען 3סשע עמטז7 פסוק ש be' לפניטי 7לכיס סלפם 6לס טעתיס פנויי עפ" יםשנכי
 עממי ל%עכ* עי מנכי סנ' 5סז. לסטוק לך יסים ל6 עס עמונל %כי סנ' שלהט.  1יסור
bw7, פסוקDb עד'ז 00 סססוקי' וסלוקי SD '1. לך יפיס ל6 %כ* 6וסנ": י bS 6צ. מפ 
 ו6ס 9. מסעור ל6 8. מענט bS 7. מגטנ )6 6. מכיף bS 5. מרכס ל6 4. כגז 8.וטל
 ows תן 0עליוןי לסעס וזינו סטקש, עפרם יסנס מקוגךס לפכי לך יסים ול6 6ככינמלק

 6. סקי אופס . 4. מפמסוס ל6 3. מעסם )6 2. יפיס ל6 1. %כי ירכים פמ יפסחפמת
 2נ. תזשס ל6 11. נגד 10. ססמ כי 9. 0סניעי גיוס 8. יטיס פסם 7. יטר 6. מס6)6
 וס7נהס ססוקיס; עמל סגים יסרס 5ק7 נפ' לך יסיס לop 6 5נמ וגסמסנכומ 18. ממעויל6

 יםגיס, יי כמג* כעס ועע7ומ סעיק7קיס קרעונינו 73נלי ג6ריכוס סיס3 ענהשריס כבלס5לס
  ס7גכומ עפכם עפקוקף רסון יפכו D3D' י(פקוגךס עקעל מספוג %פכ עעמס 3וס. ל60ליךו6ח

5ך



mpnצח
 %פלס יושלו סגקוף מפלסי התקולס ו6ס י מ8ג סך פקס הכמפס 8פ65 לכפה 9ab עי %כיק

 פגש לקופלת nSSw 01עסוכס mwS. סינמות ספוקי סי3קם %y ישג שלס ספקיוםסטס
 פסוקים. עסיס למלם ס7נכף סילק ש" כסלעית( ספקורס על ג' )יושלש 6כ8מ ספוקיו סךסעופ
 ס7נכומ פסולך גסי3וק lpD~" חלי ימכן מקול % %סי' plpD מסלם פד טעום ק' עתסלתוכנס
 ישסתם ומכס נפסוקיס. יתנסר ס4 610 מס כי 6פכס ומפיל י4ס33קש, עקולם כממגון פסוגךס3ינ
 ל6 מנטי qb)n 63 ל6 תל% ל6 עפסס, W~W1 % נ6 ל6 % ל נטן י"מ ממקולספחס
 סמסמון, סעס bs' חס סעקוכסי לסי 6סי מקוק ~Inylb עזם נת63ל ד6סוגותי 77גיחשתפגם
 יחס 6ס, ו6ס  06 ו06 06 בויון 67ית י(ססוקיס נכלל אים מסח ט ספוק עוניי סעס0%ק
 ונו' ו6ת 6מ 6ת נפקוק יסים כן  יינו יnDD '0"5 פס פסתר סמנת יום 6פ נטי  bD'1פא
 סיגרום( פסוקי )מון פפיקי קוס נו6תסנן תסטונ %סי %ן התסמק. יפס לפי כק פינו זסגס

 שלס ססו9ו ססטס 6ופרמ ותתחנן סנסוף ספרעימ י(עקוכס Ob1 כך'טי גידךקלס
 פו י קל"

 )וימליט תמ)ף08 מסוקיו 9 יגריס סנה' 60תלמ n~ss)o וישצסיר4 לחטעס. סיגתם פהוקיפינקס
 י(פסול' עוניי וכן לטרש. עמל 3סניס סט6מסגן סזגכ01 סי3קס פשכ ספלנרת( עסול0 עלנ'
 ע' נכלל תמנם ול6 תועג ול6 מנטף ול6 מללס63

~'plpt 
 נשכ וי4י6 ולקי ול6 ול6 ל6 נסון 67ים

 אגל עיע ופסים סטוק עד הנכיס פ' עתסלת וסגר מן. 6סי מקוק המנעמן יימממון 3owמי
 וססיל 0כ3לית, עקולם כלסנון פסולך עסי לסמם "רנרוס פינויי  גסילו9  פסועיס מאזיסגיר
 י4ס יעילים כל פסוקי ססטס נ"כ ספקור0 %קם ונוס elplpDil. פסמר ס5י 610 מס כי6עכ0
 נינת מיריי( נפו7 מ6י ק7פע נזמן נכמנ עפנו מגריס סלפי ימן כאי נסומם ור6ימיהדצו".
 ועקלני עקכ6 כ3 3חכגסניגיגו

 פליו ה-ושכנהם נפשע לעקפך הנכי פ' גכתכ נימכו 0ר6סוטת מ7גלומ ופעמי מסכיו, סמכנוסוכמג מנסוכיי ופסוק סמוק כל 6סר כי נלנ%, סס%ס קראת  3עת
 ו6ס'"6סריוי

 מפנס פליו. סמרתם ומסליו עקרם כולו אופי למועכי עי לך ייסיר לי ימפיל
 חס פליו, סתרגוס Ynb1 עטתי לפסיכי על מנכי פן ספקר6 נכחג )613תסנן( ר(6סלונ1תנ7נלו'
 וילך ס' סימנו וע"כ נדליי יסנס סעטולד4 ולסי , ססוק" קניג יסנס ויסלם ינסי ויפ פעם.כינכי
 כי ל0' סטוק 7ג6מ5פ ספסוסס סי' פסני לותר וקין מנו, טנועפיס סגי פסא סטוק" . לטנילצונן
 : 706 למסוק לק סס כמפג ופיכו סיגפתי מפלי ועי ססוק ג6ע5ע סיסים גיכ פיס פינסםגס'

 גייס, 0*תי4 סעופ , הלעונינו עד לבעל סגיי(ס יעקו bSD לעעיעיס וואלס לעיס ואתוהד,יה
 ולכסוף 63וכסחשיססי ללכת ספיפ סמכי מליט וספיונ ונלוכיסן טיס 7נליי(ס כלכי

 : מוכס מ65 מרכס כי ,נ7ככיסס

 מקבל* אחם אותי, נשאתם פה עד דבתובה! ור חידת אח עטך ד4שתעושעתי הנהעד
 חפרו הנדיק כי ה' פני אקדם במה ידעוד ולא דעתכם. רוח כנפי על פה! ישבעלדיירה
 דמיתי אשח ולופל מאולתי, גמרותי ולא מסכלותי, ככסחי לא נקלה איש ואנכיעטדיי
 לב את לאבין חקי, וכזהרני ניסעי אחות אתה נפלאתי, ההאות כי -ה' חודך אור. דתהכל
 ותפקחמה יחרץ, צדקו ווסתיהן הבה תאוסם הסקכלה חיזורה הכתובה .התורה פי דעתחהר
 השתיהן חאפרדצה, לא ע עם זו תתלכדנה אלה תורות עצר ני לראוה עורות עיניםמעפ
 טצו. ניתך נאמן אחד רחצה במץ כי יחר, נם הנו; אחתששז

 אתה יעקב. לקי54ת טורש"
 לאהבה רעיתי השי במצותקי לכי ודבק בתוותז עע' הזך ממני, והמז תכלא לאה'

 שלם. ילהב לעברך שטך, אתליראה
 4צז נארץ שהשר עלוק קדושי ra1 גשרון, וכשבפי מאורשת את טש ! חי אל בתהשת
 ואיה באשזש רק כי הששז, הברית את ה' כרת אוראל בג* את חתואך שים קש,ט %" את דירך והשמיע ולמלעזם נאחה, כי טראךש( את אבל* הראה לעיניהםמדחפת,
 מדברותז יל לשמע אוזן ימה אחשר וכל קולך, ובנעים טישוהך בהוד אתם,יתחהצך

הופרך

 , לעינים גר06 פנ5תנ , וענעיפ מגכמנ תוכה סס נא הממס י6%פל"ם ועכרה יל"(
 טגפאפ. מ0% ש6 קי )י'* 3ת7"6 וכo*"bS 68. גטקעסושמזפ



יט
 להבות החשב ישסע שרי קול דבריך. מקול כי עיניו, ותאורנה טראיוזך, שקר אליותופיעי
 וחג פניךי על אעשר "צעקו מעפ ולגלות נהרה, עליך להופיע יצא נגה כאור ומטנואש
 כי ויראה פרך, תאר ולהבים יפיך, עז להשקיך ויוכל נגלתה, מעפ אדם לעיני עדיךמעצם
 טראיתך. עליון טל בת*(מראה

 אבו לא אתנו, התחתנך ביום כרת אשר דאלהים נבריח לבגר העם מדלת החלו כאשר,וטאז
 והלאה אז טן מהאיתך תאר על לשפם חיטבו עיניהם לטראה ורק דבריך, נעים קול~שסע
 פניך, כסתה ואפלה זיוך סנה הודךי נהפך דטותך, ניתנה תפארתך, מראה עוד לסו נכרלא
 המקשיבים חברים שלומך, מאנשי רבים וגם יקדרו. עבש טמכסה שמים סהר עצם גםכי

 יום, יום דלתותיך אל לדרוש צטאה נפשם ואך סלך, בת ימיך אל גין ישימו לאלקולךן
 ולא נאוה." כי טראיך את גם utw-n ערב כי קולך את השמעתיני "כאשר : לאטרהדרתך ויי ולראות לבקש לב על שם איש ואין אתך, יתהלכו ובחפזק עליך -עברו במנגרהורק

 היותך ותחת והדרתך, יפיך מקום לבקש יחפשו לא תפארתך כבוד מקום בך לטצאישטטו
 לא גלטודה יושבת רוח עצובת את עתה קרם, נימי בכבוד מרומים יושנת טלפנים,גברת
 תבונה וחכמי נפוצו, שפתך שרשי טדע אנשי לשונך, חכמי יד אזלת כי גם יפעתך.תראה

 תבונתך מבקש ואין כמליצותיך, חכמתך דורש אק סליך, הזק כל נסתם אינימו,בסדנרותיך
 חיות אלמנות בצעיף כי בהביטי עליק! סלך בת ככה, אותך בראותי הנה דבריך.בנעם
 זאת לחבריך, גם נכריה הייתי מוזרה לרעיך אף כנאלמה, תשככי הבית ובירכתי פלךנסית
 קול על לאטר יבושו לא בוש אשר העם דלת זלת נשא ונלאתי לבי, עד נגעהחרפתך
 על שוסעת", אזן על ערבים ולא נעם, בהם נטצא לא , שמענו נבלים שבר "קולחכמיך:
 אל ואקרא הקנאה, אש צטתתני לכן מכירך, כל בשק ויחכם יודעך, כל לב דוה אלהכל

 ואסוה ופרצותיהם, כללותיהם מהם ואקח לעזרהן לי היותם השפה ולמבקשי הלשקטחקרי
 בקול יצלצלו ובנענועיהם בתנועותיהם אולי קולך, נבלי על ואמתחם ומיתרס קרםמהם
 ערך חין ישראל בני ילדי יאשו אולי שוטעת, לאזן ערבות קדש בעשות להשמיעהנבל
 מראיתך. כבוד תסארת נם התלמידים רכירוקולך,

 דרכתי, אל בית העולה בטסלה : לאמר שקר בנמשי אעשה לא הי! אל בתאמנם
 י רוממותך גובה ידע לא זה ומ. ככה, לאמר לבנו ירום פתי מי כי נטיתי, לא הנכוחהומדרך
 עת, בכל לפניו ומשחקת יום יום שעשועיו מאז, הייון אצלו אמון את, אל דרכי ראשיתכי
 טשור יכסה פניו שרף וגם יחשך, ,הר כל יפעתך ומעז נבראו, תחתיות גם רום גם בךורק

 איש ולא תולעת ירום ואיך נעלם, כל מעיני וסודך יכסה, שטים גם הודך כי עוךיבתפארת
 באתי כינינו אשר ההתלים כחש למען רק אטנם אם כי חשך. סני עמוקות אגלהלאמר:
 היא היא לנד חרפיך וחרפת דורש.ך, נפשות נם ולנחם מעטי נפשי את להשיבברברי

 יקרבו אשר %ד זאת, במחכרת המפר על האלה הרנרים חקות למשפטהרהיבתני.לחשוב
 לעיני להראות מעליך, קלונך שמלת להסיר ויצו מעונתו, משמי אליך אביך וישקיףהיסים
 עדיך עולמים צור בת ותעדי , כסלפנים בתפארתך חיים אלהים בת ותיפי יפעתך גאוןכל

 פי מוצאי כלם לשונם על ומליהם ירברי הי סי חכמיך קול כי יחדיו בשר כל וראו ,כמקרם
 מראיתך. נאוה כי תחזינה כל ועיני קולך, ערב כי תשמענה כל ואזני המה,%

 את וגם נפש. נא ותיקר יתן! מי סמך. נפשי תקע לא בשרי, לך כמה הרבה נפשי,י צמאה מאד כי יתטו, לא בך מעיני כל אבל למלי, קנצי אשים עליק! טלך בתועתה
 תנחיני את פה בהתהלכי תעזביגיי אל ולעולם מטול, ידז תרפי ואל תפני, אל מע4עינד

 סלה. ותשעשעני תשיחיני את והקיצותי ותשמריני, תחבקיגי את שם ובשכביוהנהליני,
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