
 אוריאיר
 אלזאנת

 , כלע ישבי

 ?ל"
 ' ?מי ,

 כמ"ט , והירכן סרי:ס סגין מורסאבד
 6ת ואבדתם ג"6( ל"ג)כמדכר

 מסכתס 5למי כל ו6ת מטכיתס,כל
 אבד כי כ"1( )ד' כדכריסתאבדו.
 , עמס ימים תרודיכן ל5 וגו' מסךומאבדון

 כ"ד( , כ"ג 1' )סם . השמדון השסדכי
 ממומס וסמם , לפנץ 6לסיך ס'חתנם
 , נידך מלכיסס תקן , השמדם טדנדולס

 השמדך טד וגו' סמם rhוהאבדת
 ס' כי לעס וידלח ג'( ט' )כס .16הס
 ס61 , לואלס 06 לפייך סעגכר סו6מלכיך
 וסולכהס , לשיך יכמעס וסוךישמידם
 טז כ'( כ"מ )מס . וגו' מסרדהאבדהם
 כן מ"ג( )כס , מסר אבדך ועןהשמדך
 ולהשמיד 6חכס להאביך טליכס ס'יפיס
 להשמיד י"ר( ג' )לכתר . וגו'6הכס
- . ולאבדלסר1נ  כי 6לס ככל גרפס 
 טשמיד . 6 וקורס מאבד קטן סו6שטד
 , מעמזס , ס16מס סיין תסורס נ,ס ,610

 , מל3 תלכד וחה"כ , 1ל1רתס ,6מוגתס
 , 6תכס ולהשמיד 6חכס להאבידומ"מ
 טל6 כללי אבדון סוגייו , חסד נערססו6
 קודם שמד ככ"מ 6כל , להריו שטדי5וייר
- .לאבדון  or3) ניבטים  דטפו  פרות  
 ותאבד ותשסידם פקרת כן על י"7()כ"י

 %ך 610 % ו'( )ד' נ6יו3 . לקו וכרכל
 וכמוו יפריס טיפס ?( סריס )מי ראבד
 קלוס מיממת ט'( )טס . ?( ממקום)6יס
 , לגמרי יכלו 6ט1 ומרום (fnbt)יאבדו

 רטע אבדת ו'( )ט' חסליס . יכלוכטסן
 מחית טמס גס( 61ח"כ , טלמו)סר0ע
 רסעיס כי כ'( ל"ו )מס . ועזגע1לס
 )6' ירמיס . וגו' כלו וגו' ולגינייאבדו
 לנמת ולסרוס ולהאביר כיהון לגחוסי(

 )טס , ואבדו וכבלו כ"6( ו' )מס .ולגטוט
 ט"ו )סם , ס' (ch ואבד שוט י"1(י"3
 ו'( י"מ )סס , סמי 6ח אברת סכלתו'(

 6'( כ"נ )וכס , ולהאביד בגתתלפתוס
 : ומסי)יסמאבדים

 , כליטס כסגין סמההסבלע
'wp פירוסי 

 : בלעו 6ורמוהיך ודרך כליטעיס

 6'( ע"ד 3יסטיס כממחס, 16 מרקסבלק
 מוריק , ובולקה סקרןבוקק
 ומכקס פוקס י"6( )כ' ונגמום ,ומסהיח

 : כנ"לומבלקה

 . ומפעיל ופיעג כקל 63 אבד סס כיודע
 : פייס מיי טל יורס 3קלומנס

 סו6 6טר 6חד מעלס , סקגין 6כדח6(
 עד 1י6כד ממס יחלוף 6מד לנוסקקין
 וכטס עמון קי, 06 ; )מ151 יוכלס)5
 , אבדה סס נגור וממגו , מקנסוכל

כדוריס
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אדן אל"ףאותתאיר
 אבדת )כ) חעסס וב! נ'( )כ"33דכריס
 ויכ61 , 1מל6חס ממזו תאבד 6טר5חיך
 6נךת 16 . סימן נ)6 16 מ', סימןמקריז
 , גדו)ס 16 סרלס ומקשח מעלסקנין
 מן מוססטיס otb)o מקריס יתר16

 אבר וגירס כמו , עלמי וכגוט6 ,סט)ס
 אבד ומגוס , )"6( כ"6 )כמדכרחככון
 מני אבד וכרו , כ'( י"6 )6יוכמגסס
 כססנ6נז כוס וסב)) . י"ג( י"ה למס5רן
 , סממט כימם יכול נמלמל סגוס6106

 סו6 וכטס16כד , מגסס אבד ומגוסכמו
bn1D, 613אבד כמו , סיפר ככס י 

 כינ61 )פטמים ומלרגו . גירספסוע
 ג'( )ט' 6' נחמור) להקיו, נימס Ofאק

 וכס , קים כן Slhni ס6תוטחותאבדנה
 גר5ס סיום, )ך האובדות ~ברתוח)כ'(
 רק , )גמרי לכדו )6 כ63מת ט)טעמו
 כב) כמו 6מר )6 ע"כ , מעיזיוגמומו
 ט6)יו פיחס רק , כממגו ניהרמקוס
 פכות 3( . שיו פ"כיס סיוסעדיין
 יכ61 ס)6 כפת blD1 , כטלמוס:)ס
 , כמכפט ספטו) ט) ממורס סלדניבס

 אבדה גי תדע סברס ו'( י')כמוח
 גוטגו מן כ"ג( י"ג )כמךכרמלריס.
 כמין גס ומ"מ , אבדנו כפו ,אבדנו
or~מעגין יכמס o13b , ;מיחס ו:ימ 

 מן כסכך סמ5מר ככח יכ61רסג:)ס
 כ,ס גס )רוכ כמלעו ור6יס ,סטו)ס
 )"ג( ט"ו )טס כמו , מחריו סמק~סיחס

 י"ו( י"6 )דכריס , כקת) מתוךייאבדו
 רק , מטוכס ס5רז נוט) מסרסואבדתם

 , צוחריו סמקוס יהס )וכי כ)" מקוסנכ)
 וס כ:) , כטווס נוב) 5נדס ע)סרס

 מכל סג6כז 6הר ממקום יחס ענק)6
 OWD: 6) 6כדחו חתיחס 1)6 ,ממקושת

 כ~זס גס )פעמים )מל6 ומ"מ ,פרטי
 לנזוז e1P ס)6 איחס סימן נקימתשת
 6הל, גוסס 6) כיחס 6כדס רק ,)גמרי
 ז' )לסחך אבדתי אבדתי וכלסר ,כמו
 הכ6 מכית m)h' כקטר ידישי"0,
 ל'ט( ח' )דכריס 6מר וע"כ , ממך6כזתי

 , תאבדון אבד כי סיוס ככססעךוחי
 כן מפ:יכס מאביד ס' 6סרכגוים

 סי6כדו, 6מר חה)ס ר") .תאבדון
 תניס עויין כע) 5יגו ~ןס סוסוןומפגי
 תתסיס סדמיון יהס להריו סרט ,קמלי
 . סכי:ייס כנכדת גמורם 6כדסהכדחס
 סח61ר סם 6ו , סכיטגי י3ו6וטס
 טךו 51מריהו כ'( כ"ן )כמדכראבד,
 אבד קרעי ס'( כ"1 )וכריס ,אבד
 בטס חעיחי קטם( קי"ט )תס)יס ,6גי
 . לאבד סכר תגו ו'( )"6 )מסקי ,אבד

 31ין ס:נז כנג,ן "בד כיןוסס3ד)
 6כר כי )ועתי סו6 כספטע,האביד
 ע"י תטללו מעלס סכההח יורטכפיט)
 ; 6תד עלס ומכןיח סמכחית 6הריוכל

 טמיונצ, ווסתיך ו)כלעו יפוחו)סכחית
 ק ס6ין מס , ססו6 מס יסיס כו5כר

 ) 6כדס DD('i מורס , מספני)האביד

 15 , מפלטי מנקומו 6חר עלסכמזכיך
 , ככ)% סטו)ס מן כס61 סככי, מקוהומן
 שוע) 6ס , סממת יה: נוחריו סיכהטז

 3כת ו6ס , פרטי מהקוס ס5כדוןכסיסיס
 , כ))י ממקוס ס5כדון ככיסים ,סמ5מר
וכמו

 כסו"
 ספיע) וע"כ ; כק) אכר ככס

 ס"כרס פעו)וח רוסס :י , )כריסי11ל"
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 6גאךך אל"ףאותיאטם
 סג6כז סמקוס ט"י סגננך כטלסגינר
 כ"ג )ויקרץ כפסוקיה ג6 ר6ס .שמיו
 מקרב ססו6 סנפם מח והאבדתי)'(
 Tf1C והאביד י"ה( ח"ן )נאזכר .עמס
 )זכרים , כפוט) כממגו סיהס כחכעיר,
 להאבידו, סגיו Sh )סוטיו ומסקס י'(ו'

 כ6 , 16חך האבידו טד ג"6( כ"מ)סם
 מן קותך 60כיזו טד ר") , ככחסיחם
ostro, ;כסיע) אבד 5נ) . טוס וכ 
 סדור כמס סוטניה סססהתסמורס
 ו'לורף , כ)) סמקוס 5ירוף כליסנטהח
ouססמתס ט) כמוריס כסמת , 

 קמי כ) ו6ח כמכיחם כ) 5תואבדתם
 ר"ל ג"6(, )"ג )נמןכר תאבדומסכוהס
 לחריג וכשיכוך ; שמריכו שכחתומסחיה
  )סריגות סור6חו תסיס סמקוסימס

ot~noוכטף סססחתס תכיס כו 6כר 
 ואבדתם נ'( י"כ )דכריס כמו ,סעלס
 במס ר") , 6100 סמקוס מן במס5ח
 לנגוח כמ"מ ותסהית, האבר נמקוס6סר
 כ) טין )ס קורין סיו 6ס , גג6י סס)ס

 ממס סוליתו 011 וכו', קון טין )סתקרעו
 ססחתת ט) כמורס , סככן ככגיןסכ6
 6נזן SD רק כווגחו סיתם )6 ס6ספסס,
 מטסתו סיס , 3)כד מ)כ וססכהתוסיס
 , מ)נ 6נךס ט) אמורס , נספטע)מ6
 כ"6 )חספוס תאבד מקרן פדימווכן
 ט)6 טד וכממיחס ת6נדס ר") ,י"ג(
 שממיו סיחס וקין , כקרן טוךימל16
 ימס עם יגח 6נדס תלדק ס)6 ,גססעע  כמי  וט,  ליירין מסיט) טסמלטרף
 כעת כי תרסס ונ,ס . תוקסגה(וס,

 16 , והשמדה אבדון טס ימרסיכו16
 ממס חכדס מטיין אבדח סס יסיםהס
 6כזס כי , מ6כןס גדו)ס ססמדסחסיס
 , סמק1ס מן סע5ס מעתק רק חוייל)6

 , עלמו סט5ס כגוף סיגוי פליירוססמדס
 וגו' מסר תאבדון אבד כי 6מר כןט)
 השסד כי טניס ימים הקריכן)5

 )כך )6 ר') , כ"ו( ז' )ךנריסתשמדון
il1)hrnb)h 1' )כס וכן , חסמרון גס 

 , הכמיס מתחח סמס 6ק והאבדתםח"ד(
 . 5והס השמידך טז )פגיך 6יס יתילנ)6

 'מס כלי 6כדס סס יכ6 6ס6;)ס
 מ:) כדצ'ה 6כןס ט) סמורס ,כממגו
 כן וע) מססמד, נדו) 6כךס 16 ,סצ1)ס
 וטן השמדך טן כ'( )כ"חכדכריס
 , סעוגס מכ)) 6כןך ר") , מסראבדך
 ע)יגס ro יביס כן מ"ג( )טסמכ6"כ
 וגסמתס מהכס ולהשמיד 6תכסלהאביד

 ירכוס, סמס כ6 5הס 6טר ס6דמסמט)
 מט) רק , כסי Inah טוגתו 6יןכהכרח
 נמסך ombo" "מט) ומיחסס6רמס,
 על יכיס ס)6 ס' חסד מורס )ו,ס)כולס,
 )כהוכ מפך כן ט) , ח)י)0 לגמריסכ)יון
 לכדון סשרס , )סכמיך olr)ס6כיר
 סיכול מקוס כב) וכן , סקרן( כימםסרטי
 נרוע סו6 סככך, ככגין אבדסס

 ססמתס מורס 610 מגס 6חר ,מססמדס
 )סרונ להשמיד ט,"6 סדכר,כטלס
 פקדת לכן , י"ג( נ' )6סחרולאבד

 )יפעים )ש וכר כ) ותאבדותשסידם

אבי
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אךך אל"ףאותיאיר
 : "ק8ה , D~DN , אלם ן רסן 'מ9ל ,)ב(

 יורו , אכן . , אנל : ניגיססההבדל
 רק , סוןדס סקירתסייי(ס

 6דוגיגו אבל ; מכירו דכרי סותראבל
 6' )מ"6 סלמס 6ח סמליך דודסמלך
 6סר c~llh חס3 כלסר )6 טוגתו ,ע"ג(
 , הכסר וטונ 6תס חע 6יס 6146מר
 גן אבל . כלמס 6ת סמליך 6דוגיג1אבל
 אבל , י"ד( ז' )מ"כ וקן וכיסס לס6ין
 י"ח )כל6סיין 3ן לך יולדת לסתךסרס
 אבל , חכירו ונרי סותר כסגיכם ,י"ט(
 , כ"6( מ"כ )מס צמיגו ע) 6גמטתלעיס
 נכחן (rbr תקמר כלסר hSטתתס
 מרג)יס , יסיס כן )6 61ס , 1mhסתמת
 גקייס nbro מסלאמס , כן )6 ;6גחגו
 . 6חיע ט) לסמים 6ג1 אבל ,שחגו
 6כס אבל , סדנור )מתחלה אבלוים

 סותר , אכן . ס'( י"ך )מ"כ 6גי6)מגס
 , חמלם כגסחפק ספק 16 , עלמודהרי
 י"מ )כלכסית ~or כמקוס ס' יסאכן

 , ע'( כ' )ממוח סדכר טדע אכן ,י"כ(
 , )"כ( ט"ו )כ"6 ממות מר סלאכן

OSD~אכן , )סס מסיס מספק סותר 
 אכן , ט"ו( מיס )יסעיס מסתתר 6)צחרי
 מלעו אכן , ס'( מ"ט )סס ס' 6תמספטי
 , רכים וכדוכס , ר'( גע )סס גס6סו6

ot~wסיתר טקס pD~ סחירת 6ו 
 דעס מגים אולם, . סקודעחממספחו
 ך3ר מוסיף רק מותרס o)'htמקודמת
 לר6טויס מסיר סס לוו ואולם , כסחרס

 יסים סי5  גס יוטסי ,  י"ס( כ"ת)3ר5פית
 לסם ממלי יגרל שקפן  צתיו יאולםלטס
 5מ  ואולםמי  י"מ(,סלחהיכרכרך,פ"ס

 3' )5יוכ ג5 סלם  אולם ,  כ'( י"ו)נמרנר
 , ח'(  י'  לטם Sh, יררוס5ל 6:י אולם ,ס'(

 . סר5כוגות מכף3  וציי  טנין מוסיףשכולס
 רת דבר, מהזר וקעו  מוסיף צילוואמנם
 ס5מפ , לי ס%5ן כקומר , 5מ)סמאין
 %ור מלכי סחרי3ו ס'  אטנם .hlo,כן.

otcnt)fts )י נס ימודד אמנה ,  י"ת% 
h'oי"ס( כ' )ירקנית  : 

 פמפס(, 4צ5נו טחסר  ונר SDממ3 אען: 4וב, , "ע "9ל,ע(
 סוועגן 5ל omwo מעטעוסליליהן סנגויס ע"י נ5נל, מנכר סו5אבל,

 שמפת ן אונן . tr)D יטוייל לסר5ומ  סלטסיס חי4ייסושיתגיס
 כלב סח"

 tl)')ho וסגול ,  לסני עש ישךס5נל 11VQ יעול , נלכ סו5  ינון,435ס.
 : אונןיקרץ , גפסימ סחפט)ות עורס טלכ גי ,נוס

 (ph יק י 46י נ6 י6ק h5P, ס6ק 'סמת : "9ל י 8נל י אבל)ה
onm~לין רלכי כמז  וככ, עונר 6ין 

יסיך , ו'( 5' לפיכס כוסך נ5ו פנ4אבליח SD שפנל  ען Sb pbo פס%חובלות
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 ?ךארך אל"ףצותיאגר
 טוכר ס5ין סקרן מי1וגייח ע) טעוי רקומ6
 וסתיתות כינוי סי6 נבלה 6כ) ,עריס

 ט) מורס וס פע) עור ןנפגימותס
 . ספגימייס וכשחיו סדור ממותפתיחת
 )יכטיס )ין נבל , aol סגין כמולפיסח
 תגול ננול , ס6רס כמ לפיסת . ו'(מ'

 י611ח פחוחס מבסס . י"ח( י"א)סתת
 טסם נבלה , סכגקס רסס תכתסמסורם
 6כ מנבל כן , 1'( )"ן )כר6סית3יסר5)
 ס' עיקרך כסמם נבלת , ו'( ;')מיכס
 כין נ"ב ססכז) סוort 6 , וכןומסכ'(

 אסל סרסו אומלל כי , לנבלהאומללה

 טמורם , סטיק מגמי מול טסומחומד
 5כרסס ויטל , )מטיס סדכן כריתתט)

 מלילודו וקטפת , ו'( כ"6)כרכסינו
 סשרס , אמל יכ; , כ"1( כ"ג)דכריס

 סיסודיס סיח, מעסת ע) )מעמיס כןגס
 5גי אמלל כי , )"ן( ג' )גממיסהאמללים
 כמס מול עם יתרמז , ג'( 1')תס)יס
 (SSD , מלמערס כמו רעלית טנקטףסשרס

 רכת , הגו רגרסית נקטף , איהרסנכוי
 מגע כי , ס'( נ' )ס"6 אמללהכגיס
 וקלוב . 5תס רוסית , בטן סריהמנס

or)סרס"ף כתכ : 

-,' ?פב: סשר' ~ליון, ?נשה,יורת,
 מסרס וסול , )ורוח טויסססחורטיס ספר , )חנירו o7b נין ןוק6אנרת

 ספר לb 6(ne )5 סו5 כתב 6ך ,נלה ענין יסופר 13 5סר כ)כו))
 ככס גכתכ 6טר כהב , כטרמך כח3רק כוס ייכד) , סופה רתכותנו עקרה ,מס
 : 1'( ח' הלסחרסמרך , )סג)) סטסוי סו6 ממגרס , מנלהמן

 : אטש , אדם)י(
 כמטקס, מקטן ע) ככ"מ שרםאנוש

 י,( ס' )6יוכ , ממט גדולוארם
 סקסן 5טס , מוס יוכיחס אנושקערי

 r~DS 06 046 * טוכ ש36מןרגחו,
 מוסר גס elh1 , כדכריס יוכיחג1סגטגכ
 סו6 גי , תמ6ס 6) סיטריס נס ,סדי
 אטש עס י"ר( ו' לטס , כמנסע6ינ
 עוגמיו סיסים טד , סגדתן כי)סקסן(
 ו6ם , סעוסס סרך )פי עגס61גדו*ס
 , Shna , סגדך טרפך )סי שתםחמטכ

 ומס 3'( ע' )סם , )נך 6)יו חסיתוכי
 טס סכקטגיס סקסן 6), עס אנושערק
 סטירי ד'( יו"ד )מס , סכגזייססגדו)
 : תר5ס אנוש כרקוח oh )ךכסר

 ר"3 , תטסוק כי )ך סטונ 6מרתחלה
 , חוע~ו SD' לו , ירטממריט

 סטות עו"ד , 1D5D מוטרח מכירוכגו,)
 סגעסק סקנסס מעגי 16 , תעתוק ט)ן
 תמ6ס כי 1ע1"6 , 4 גמככ כדין6טר
 61ת , כפיך מטסס he ל"ש6 כסידיגיע
 ש ו6ת , )טרמך ס)6 ? חעטקמי

DhDn
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אהל אל"ף9תיאי8

 לעעיס עלת ,sp , יניטך ס)6 ?ממקס
 ע1ח SD 6ור תופיע 3,ס ס)6 ?סופעת
 סלועך מכמיסיס 06ר ודעתםרכעיס
 )ך, כסר סעיגי 61ומר ומוסיף -osl~o;כדון
 6סר , כסר כטיני ל61ס 6תס וכיט~טן
 , orn חותר , nnbo )ר16ח כמסקלר
 blo ? תרפוס מקטן אנוש כרקוח06
 o(h ולחס , ירט מ,ס )מטן )רקותלריך

 כגוךט, סיויטס ע"י :ht~r סר6יס3סיסוך,
Q~h:ל מלדיק 6ת )ס6סיס תטטס 6יך : 

 , סרסטחי 6גי 06 גס , מפגיתהמענה
 ימיך, סקטן אגוש 7'(סכימי י')סם
 סרכים סגותיך 06 ? תיכף )וקוססתרלס
pl)a)יותר ימים סמ6ריך סגדו) ר נ ג ! 
 כסר מטיני כנגז or )טוני, תכקס כי)ו'(
 1)חט5חי , טוגי )כקם 6תס סלריך ,)ך

 מרולס , ימיך סוס ר(כימי יגז ,חדרנם
 SD )1'( , מידי עתי 1)ןרום )גקוס6חס
 o(h , 6' טטגס יגף 6רסע )6 כידטחך
 מל) עירך 41; , מטלתי )5 סובעת
 6ין b)o חט6חי גס , נ' טעגסגנז
 סס נב) )סטנים ותמלק , מלעעיזך
 (SD1 סר 51ו)ס י0( )י"ך סס .כחרלס
 6חר, סל כמלגמו הגד) יכו) יעמסיכו),
 )י"ס( , )ינו)( ממקומו יבהק )6סר(ולזר
 עמל ספימיס qp~p מיס ערקוינג'ס
 מיס, ע"י ס6נגיס גסמקו גס 06 ,5רן
 סלכן ס) סספיחיס יסטפו סקרןעסל
 אנוש ותקות 6כ) , טכ"ס )טפרמסיו
 טוז 'IDp כי , )גמרי בקנוח ,סקטן
 מס י"ן( )ט"1 סס , כמלי16תoSh 1מכל
 וכס, . 6סס י5י יודק מי יגס כיאנוש
 , לדק , סטסס ספוכ סלד משכס611

 11"ס , ללנן פמוטדין ממרע סמלסךקס"
 nor סימלץ , ינכס כי , סקטן אמשמס
 לסי גחסנ כשן טונו h)o , טונומלר

 ססו6 6חר , מעון יודק 6יך וגס ,כפקוחו
 7'( )כ"ס וסם , )חטוף ומוכן 6ססילוד
 יטרוך 06 ר") , Sh טס אנוש ילךקומס
 ומס . ילזק מס Sbo 5ל כצרךסמט6
 ימס 6יך , סוכות )גד 6טס ילוןי,כס
 . 6סס ישי 6100 עלמו סס)ת גטריך06
 תלעס: 6דס וכן למס, אנוש כי 6ף 1()סס
 רמה , ותולעה רמה כין סס3ד)הנה

 , וגרקכ סכ)ף נדבר סג:סיחסי6
 כהוך נעוךס , סנרקכ 31סר סגכיגסכמו
 ונפרסו גריס סיטתי וקמר , סו)רסמקוס

 כ'( )ט"1 ממוח . תעטס )קר16ממקומס
 וירס סכפ) כ6 , 1י63ס תולעיםוירס
 , תולעים גססו לח"כ , מרמס סויותע)
 ל13ת6 כו, סיתס )6 ורמה כ'( )כ"ךוטס
 )6יוכ רמה כסרי )כס וכן ,. רמסקפינו
 ולממ"י , כ'( )כ1ד רמה מתקו ס'(,ל

 hsn סרמס סו6 , י"ר( )י"ג ססלרמה
 6יס 1)6 תולעת 61גכי 6כ) .סופרסס
 יעקכ תולעת תרפי 6) , 1'( כ"כ)חסרים
 תולעה oto)h וימן , י"ד( מ"6)יסעיס
 תמוח )6 הולעתם כי , 1'( ד'לתס
 התולעת תשכלו כי , י"ד( ס"1לסעיס
 ססי6 מאובטח מדכר , )"ט( כ"ח)דכריס
 , רמה י11ע תמחיך , 6מר כן ט) ,כריס
 כי , י"6( י"ד )יסטיס תולעהומכסיך
 טסיך חט)ס ממקומס ססופרסססחו)עס
 6ף עו"ש , )מלט חס6ר ורעס ,למכסס
 מזכר ססו6 כומס סקטן אטשכי

 ססוסרס מלך סגovh (17 6כ) ,סגרקכ
עמלןוס
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 9 האךך אל"ףאותיאר

 )כ"ח חיוב כחו)עס, יהככ כרקכוןממקוה
 מקטן 6טם , טרכס אנוש ירע )6-י"ג(
 ו)6 , סמכמס וטרך יוקר כ)) ידע)6

hirn((כ"כ( ))"1 טס , סהייס כערן כ 
 ומי ככחו, גטעס סכ) ככחו, יכגיכ Shסן

 טויו פקו מי )כ"ג( ; דרך מורסכמוסו
 כמטסיו, 6מר מכה מוכרת קיני ר") ,ורכו
 וכב) , ט5מו מנד כב)רק

~hr 
 6מר מי ,

סט)ח
~SlD 
 סעף תפגים כי ,כור )כ"ז( ן

 ניכר 6יג1 ס6) ר") , 6גסיס סוררו5כר
 דבר 6יגו ופעל ממכיו, מ5ו רק טרמומ%
 , רכים כדכריס 6וחס הסגים רק6חך
 phr 1)6 , לכיס 6גכיס 6ותסוסוררו
 6)"בלכד,

 חוחו וסכינו בו ה11 6ןס כ)
 ו)ISun , 6עש

~hr 
 מקפן 1:6ם גס "ל6

Thnס:כס ויכיר מרחוק . ידו ט) יביט 
 סגי6 נם5מ1 6) סן 6כלסר6סוגס,
 י"1( )ך' סם . עגמו מ5ד נודע ו)6ותקיף
 ")וס נטרוך "ס , יבדק מבוסהאנוש
 ? נערכו סקטן 6טם י,ןק סכי ,סגדו)

 : א9ה , רצה , פצץ , חמף ,טסה
 סי6 המדה , לחמדה האוה כיןההבדל

 היטב כעיניו סיריוס )וכלרק
 ר6ס ס)6 )דכר 6ף h'a ותאוה ,)ו

 כת ט)יו נסתגנר רק , כעשומטויס
 ו6ף , מס )דכר יתקו וסדנ:יוןסירי
 , כהימן חח6מזגס ונוס ; )רעתוססו6

 כסב) ממקיר )6 כי , והתאוהחחמדח
o)bin. ת6וס כוס עטין 6יגו , אבח 

 סמ5 גוש נעני %16 שנוד 741י,
 יטסר מעומסו 06 כל6 , סרוממותירקח
 )עכרו ויוריך עומסו סס61 מ5ד ?נגר
 ך מהקיף נכר נס יטסר סכי )רכיוכבן
 יסס)ו באנוש כסה3 06 ט'( )י"גסם
 ))"כ סס ; קמן כ15וס כסה) ר") ,נו
 קמרתי ר") , כלננס סו6 ר~מ 6כןט'(
 מזכור נס כי "( . הסכתי , יךכרוימים
 סחכמס גס כ( . ימיס )סכי רק רפוי6ין

 , תכמס יודיעו כגיס רוכ כי onh,נקמה
 כהגות קפינו ס' רוה רק ססי6 רפיתי6כן
 סיקוס )6 , תכיס סדי וגממה ,קטן

 לאנוש יסכ כ"1( ))"ג כס .וסכגיס
 61יך , ס' rn:ac מודיע סס ,מקקו
 , 0:15 ):)וה , כסוס )סהוט6'0מורית
 יםיכ כקטן nt:hS ונס , osJ~tונכוכס
 טאנוש ו)1 ז'( )כ"ח כס וכן ,5זקהו
 1' )סס 6רן כלי לאנוש 5כ" סל6יצו,
 )"כ )דוריס ו:ר0 מאנוש 6ככיתס ,6'(

 : סקטן מגוס ר") ככומס ,כ"1(

 סלכ כסכמח יי  פלטיי רקוממדס,
 כסרו כיעכס ממגו סמכקם חכירו)וכרי
 כמורס , סחפן מן כולן וגכ7)וה ; מסדכר
 16 דכר 6) סיריוס (nttrs תנוגסע)

 תכונס ט) רק מורס ר15ן 6כ) , )וסיפחוק
 6י:ס מתכוגחס יפכו כי 6ף ,מהפניית
 סטרתם ככלו מ5ז כו ירסס כןכר,מפלס
 כו יל5ס כי לו , וכלמותו סדכר טוכ)ו

 : וכרוקי מיוסרמור
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אוהיאי16

 : שולא , צר י אה4)ח(
 מטפס סאתו ע5י6 ס)6 נ)כ, סו6שונא

 דוריס טל סמיך כ6 וט"ב ,)תון
 , כ"6( י"ת .)ממות כ5ע שונאי ,סגימיס
 (or ויכו) ; י'( ט"ו )מהי תוכמחשונא

 : סך?ה ' הזף ' sr;y ' %ז)מ(
 סכם ע) סוגת , און : מנדרסאסרהי

hsnסגין סו6 עמל, , כמהפט 
 סלון )סופיך 6יך נ)כ סטיות ימ5ייןגפתי

 סרס ט"ו( )1' נתסליס . )טס)ולס51י16
 ; סקר וילך , עמל וסרס , אוןימכל
 , מדע סקלטח מורס , ל 3 ת כימנוקר
 , ס'( מ' )כס"ס עדתך ס ) כ ת סמםכמו
 וכ,ס , שגיוס ו6חריו , ססריוןלאיריס
 , לגמר , סקודס נפסוק ן מפסוקי%13
 כע)י5ס מסייר 04 וגו', מוח גלי סכין1ל1

 לקה) יתטק און ) כ ח י מחח)סגלונו

ארךאל"ף
 , כמקו רמח יכפון )6 סו6 כי , אויבמן

 כמגס נפועל לו ירע ל6 כי 6ףוס6חכ
 מכגיסס גוו) . ומריס ב"י )כידויסמח
 תמ65 כטת כשמו לו יקיר סו6 כיצר,
 סכריה ממקושת ככ) הסוס ; )1 )סרטיןו

 : נכון סכד)ס יהמ65גרדפיס

 כך 6מר , כרטס ספעו)ס 16כמהטכס
 סוגייו טרם , ככטן עמל ס ר ס1

 6יך כההכו)ותיומההפך
 )ס51ילי

 , )פוע)
 6סר סילד סמ)יט )6 , שקר ך ) י 61נ)
 . ר ק ס ור יקי רק , סאון כסכוסרס

 , און ועד עמל סרס ך'( )נ"טוכיסעיס
 סרעס מחככתו סגגערס מכייר טסגי
 תליין , סרסה . סרס ולסר מב)6כר
 , 6יס-מרמות מרמס סכו סמעייףסדכור
 מליין סס61 , תוך מן וגנן) ;סומטיו
 כדטריס , פייס סגי לו סיס כרכררימוי
 : סמרמיס ירמו ככוס , פירוסיס תגיכשי

 קו) , י"ג( י"ז ילעיס סופם (,סגיכנלנל : 2י2ל , אופן%
 והאופן , י"ס( ט"ו )תסליס בנלנל פטמך יסים , סמתגלנל ונר גל מליןבלנל

 : אכן מרככם )אפן עעחי סו6 כמו , דבר כל 15 סש)סלצפן

 : נונ" , סלל . אוריש(
 , סקול על עסמסיס סמות ג'מצאנו

 61כ5ר , הלל , נתח ,אור
 ס)סס גמ61 גי ידוע . סכיגיססססכךל
 )סם ים 6סר מע5מיס , 6' י ל"רבור

 לגרס 6מר , סממם כמו , ט5מס מ5דאור
 . 1)דריס )6רן ומ6ירס ט5מסמ5ד
 %ר סירם כש , נ%6 16רס %ר ,נ'
 , מקסי לטיט 6פ) כיור כט5מותומ6
 , סרו סנר ט) סמכם ססמם לצרויקנ)
 . )כציר 16ר יתפסח סנסור סוערועש
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 כין , שעם קורס 6כר ר(כוככיס ,ג'
 ?י ע) סיסיס כין , עומס מ0%יסיס
 )ספיר נגורס די 6ין , הוד %רקנלה
 כט5מס כס יר6? מס"ןתס רק ,)"רן
 רקיע פגי ט) מתגו!15ח רכזהגשדוה
 716 מס מתה סר6כון ט) .סממיס
 כרקיע למאורוה והיו כמ"מ ,כטקס
 6' (otcb~i סקרן ט) )ס6ירסם:יס
 6כר וכקם כ:ןוח 6,ך ע) וכן ,ט"ו(
 סכר ט) והאיר כע"כ , ט5:)ס מ5רקורס
 ו)" )"ו(, כ"ס )ככותפגיס

 מ,כמי האירו
 מ5ן מירח "וך ע) . י'( 6' )מלייהגס
 , מנה )כון סטה סכמם מן מקכ)וכ:י6
 כמס הגו כמו , כויס מסו;וסוך
 6ח םמו5י6ס כ) , ו'( כ"ס )מם)ימכסף

 טס סו)ח , כם,'סי וט) . )חוןס6י
 sp olbo מורס ס% )קון כי ,הלל

 סגמ65 נט)מ6 סחנ1551ת ,וכנרקס
 ומגס . "הריס ט) ננער 61ייו ,כדמו
eDhמקוס ככ) סנמ65 נוגה, )מון . 
 כסרו נגדו מנוגה י"ג( )כ"כ 6'כסננך)
 ס16ר )יהס 6ין כי מנוקר , 06גהקי
 גסס סטוי סי , יחנוך סכם Shכט5מו
 ט14 ינוק 6מגס , סמ6יר מט5מותטעי
 סעו)ס 6ור כ61 כי , ססג6)ס 5ןמל
 0י1כ) מי 6ין ט!מותו מלס , סכרי"ס%ר

 טס )ח% כנ161 וט"ב , ולסכיןלסמיג
 , עכדיו (PDp )גקוס ס' ?יןחנמ)י5חו
 ימת כמ"מ , סחתך r,h סחרו 6)%חס
 ללטות טהגל עסיג 60ין ט) , סחרומ%
 סוסנו סכיכוהיו , ולמר , סגדו)1716
 גפ)6ס וכוס . סמקיס עכי מיסמסכם
 , סיוועס סטכע ממכמת ס)קומסמ51ש

 סגטס גיוס יסים %ו נסק סקסתגי
 חור נער מסמס 6ור משפקחכ6ס
 ועקות ס:)גיס יעריקו ג0)6 סענגיס,דרך
 כררה כגרפס כמו , מרקיע כ) פסט3
 :י:ך"ס סמי:, הוך 6) סממם 6וררשי
 כהאר ו"הן ; סקכח מד"סנתובם
 מחמוס יהכרך סגול 5יר כיכמניסחו
 , 6ופ) ועסי כהקים עכי תחתומקונס
 טוך סטיכ , ססכגס )מגע כסול)סורות
 כעשו 0ע5מוהו מע"פ כי , זכריוכי"רר
b~bוסקור הנוגה יזי ט) מ"מ , לסכיג 
 וסלם סקר ירכס שכיס ספוחסמרר
 כס )כי , 6ם גחלי ככמרו עד כךכ)
 סחוס מ5ר , סגקמס )עמן ס16ר מןדכו

 61ח ומלידס , ס6ם( ככמ סנמ65וסהכטרס
 סוך כגלותו Sh~rnt חפתסגפנות
 מהנקמת 061 ו'( )6' סם 6מרסמרככס,
 סע) ר") , כ"1( )6' וכן , סכיכ 4ונוגה
 מסגיכת חתר 6ור (S5h כ6ם 6ורידי
 גס כי סר") , נ"כ סמ6יכ שוט:ט5ס
 יקיר יתכרך טפעחו 716 סמקכ)סעף)
 י"ג( 6' )5ס וכן , )וללחו )סכפיעג"כ
 פירם וכן , חחר 5ור סייגו , ל6סונונה
 סכרוכ מט) ס' ככוך וירס ד'( 1')כס
 , סמק 6ת ככיח ימ)6 , מכיח מפחןע)

 כי ר") , ס' כעוז נגה 6ח (:ohSוסח5ר
 מסחן ע) סגדו) ולור ס' ככוןכעון
 0סס , כמגיס ס16ר סוכר otoמכית

 שרו, נטגן מל6 וסיס , סע5מייחסקדוסס
 סעגס, מן סה5ר נס ס6ירס סתרלל סמו* סקור מן םי65 מחוור סתר מןלק

 ממכמת ספמ"ס סו6 סוס תיגסוכי16ר
 כ"מ(, )nwDJ '6 וכיקר , סקכח מןסטכע

oh:-,כע
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ארך אל"ףאותקי
 כיוס כעגן יסים 6סר כקסתגמו6ס
 סו6 , סכיכ סגוגס מרקס כן ,סג0ס
 דמות, )~מר זקדק ; ס' כבוז זמנתמרקס
 נוגס סקי כמו , ס' מככוד )56)כי

 6100 , סלמס מקור צמוח רק סו6סירת
Sih)ממגו : 

 סחרך, ע) סמסמ0יס ממות 0מ יםוהנה
 ססנד) וכי6רחי , ואפלה ,חשך
 סקור מגיטת סו6 חשך כי . ,כיניסס
 מקיר כבמט סדין כלידס כמו ,כט5ס
 סממם 6ור פטרך חוסך ויקרץ ,כו

 טיסיס י15ייר ומ"מ , כלידס מפוסקמגזו)
 , סירם 6ור טי6יר סייט , נוגס 6ורכו

hiaחטך. כמקוס גוגס "ור משחת כי 
 , 6ור ols מס סדין יורם , אפלה6מגס
 )נ' ימעיס 6מר כן וע) ן גסס 6ור"פינו
 , )ו גוגס 61ין השכים סדך 6סרי'(
 , )ו 6ין סירמ Sa מוטטה נוגס 0נסר")

 , חשך ומגס )6ור גקוס ט'( )נ"טוסם
 סמתח)ם מוכן ; גססך כלפקס)יגסוח
 6100 מסך כיס סמקוס סקור סתמת6מל
 טור קוו וטכ"פ , סעדלי 6ורסטדר
 כמו , סט5מי סקור מן ג56) 16ל5גס~ח
 ,ס ומלוף , כחסך נס ממסמס סירמ16ר

 . )ונס נס'6ול גמ65 ככ)6 , גססךג6פ)ס
 כ'( ס' )עמוס 61ח מפיקס תמ65וכן
 1)6 ואפל , *ר 1)6 ס' יום חשךס)6
 h~w כן ,SD ; כגובר מונן , )וננה

 כמ"מ , כימוז סירמ 6) גוגס 6ורסמיחס
 , כ65ת1 מסמס חשך י'( י"ג)יסטיס
 מוסט , סרו כיטי , קורו יניס )6וירח
 סיגים תסיס )6 ו6ת טגס סטמט%
 כלסר סחססק כטס סטמס 16רסירמ

 1 נמולס 6פ)ס יסיס ורק , המידיסיס

 ססמס TID )ך יסיס )6 י"ס( )ס' טסוכן
 , )ך יקיר )6 סירמ ולנגה , יומס)6ור
 )6 ומירח כקילו, , מופסקת מלס ,)געס
 ססמס 6~ר )ס51י6 סייגו , )נוגס )ךיקיר
 יסמם וכן , כדורו ט) סקור סכפ)תט"י
 מ5ז 6ור (OO 60ין כוככיס or SDכלכון
 1:וככיס ט"ו( ז' , י' כ' )יו6) ,עלס
 מרו, כ16ר טמדכר ונרקיס . ננהםקטפו
 טומי 16ר ע) כי , 6סיסס )סגן כקמרמס
 , וטקיעס ('ob )מון '6מר במטכקור
 כממך, טוד יכה )6 כ'( )ס' כיסעיסכמץ
 טוקע 6יגו סירח 6ור כי , יאסף )6וירחך
 טלין מ5ד כעקמו בנאסף רק ס6ופקתחת
 וסמלץ . סגכפ)'ס ס6ורס גי,ו5י כופוגסין
 חביך )6ור כמ"מ י"6( )נ' חכקוק,ס

 כ6 סמן כי , חגיחך כלק לנגה ,יסבכו
 מרוכס מרכות כי65ו 6ך )מטסכע5מו
 מדוקר כיד גססת כהניק מ60"כ ,קסת

 ס' כיד סגס6רת כמגיח כן ט) ,ומנומס
 רולס 6ין כי , סיסמי סקור )ו יימס)6

 מסיגים רק , טווו כמכיון 6סרסלול
 יוגס 6סר ססו6 ס16ר מן סיו65סגוגס
 6כ נחוי כערו נגדו וטנגה , סכיכ.)ו

 סי651יס סמ5יס 6כ) , י"ג( כ"כ)ס"ס
 ייחס ראגו טוסי מפלכיו ooc ,מרסתו
 כחכקוק ע"פ ונ,ס . סע5מי כאור)סס
 ל"ר נס סייגו , תסיס כ16ר וננה 7'()נ'

 קרגיס כי קמרי סט5מי, כקור יסיססמור
 . 6מ"ו( )סיין , טו,ו חכיון וסס , )ומיוו

 )אורך גויס וסחט נ'( )ס'כיסטיס
 מגס 6על תמאס כי , ורמך לנגהיע)גיס
 . ס' יימ וטויך תו' 6רן יכססממסך

סרס
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 13ןארך אל"ףאותיאיר

 . 16רות סני )יטרק) יפיס וס קפיסרס
 , סטוניס מעסיסם מלן סלמי 6ור6,,
 מ6ת סיקכ)ו סטר מלר מוגר לזר3',
 סג%ס ונוזתי , תגס 16ר כסול , ל'כנון
 ס', ט"י פכ6 6מר סטר מן חסוניסיס
 ומלכיס סטלמי, )תורס ירט גויס ')פ"נ

 סחכוכ הנונה. )16ך ילכו יותרסכסוכיה
 לרקס יל6.כנגה טז 6'( מ"כ )סם .יוחר

 מלך יסרק) כי ; יכער כלפיןויסוטחס
 כמרקס וגוסס , סלוק 6) שכייסעומס
 15 סמטסיסס רק , ס' 5ור 6)סמ)וטס
 סקור נעו מ6פי)יס מנות 1פ6רנ)והס
 נפסס תסיס סצנות סיתורו ונטת ,ססו5
 סקכפ סכמת 6ור מו) ממוטסכמרקס
 "כר סמק 6ור יקכ)ו כן , מורנעור
 ייהר וע"כ , טויסס ומקיר גסקףמפמיס
 ז' )ממי . וסנן , הננה )מו)הצדק

 : מופת י אות)ו(
 מגכו~ח סיול6וח פט.)ס מליע מיגו ,אות

 )דכר סימן- ע) קרח רק ,סטגט
 5ת )וכור יתפורר ידו כע) )1דומס

 יןי ט) )סהטורר סקרון כדרךממסומן,
 סיגך סס. קרי6ח כמו , )1 סזומס?כר

 סקסת מפס 15 י"ר(, 0' כיכ:יסערגות)
 rb וכרתי כטגן סקכת וגך5תסנפגן,
 r~tun , ט"ו( , י"ד ט' לכר"כיתכנך'ה
 סו6 , והמופת . מכריח וכרוןערכך
 סמט)י6ס , סטנע מהקוה יופקפ:ו)ס

 פלך ננה כקור לדיקיס 1ל~רמי"מ(
 כ~)ס רסטיס זרך , סיום נכון עדולצר
 6ור לגססו 6ין נטוסה ~olh כיעו',
 ן למוטט כמרקס סי6 רק , עלמםמלז
 מסלסל, ססמע 6ור )קב) מכריקכירם
 וכין כינס סמ3די) , עריס מחומר טגן5ך

 6ת סמססריס ס!דיקיס 6ךסקתס,
 . נפסס )ם6רס , מעסיסם נרוםסטמיס

 כ6ור..)%ס תרכס , מגזע 6ור 6)שכגת
 ממכי' יכן , סיסי מסמס כגלליסגכ6)ת
 יכו) )טלס נפסס טתסוכ טד .וסוגךסיר
 נטוכס עומס מלן 5ור . גסיוח מיכך7
 גבע ען 51ור סלך וגס מקורס,6)
 מגס , נ6פ)ס לסעיס דרך., 6מגס .כיוס
 מעסיסס רטע כן , גסס 5ין מגס5.ר

 3טז ככגפעסוכך
 : 'מגזו) קורע

 כך3לי )ס6מק ומכריעתם רו5יססיגי
 סו" כי )ו 1)סוזות ,שטוס

 מס', סלוח
 סמטרכות )מדד , וסממס)ס סכם )ו6סר

 סס 6מד מצן וסגם . כרלוגו כסהטסות
 )סומם , 6ות 610 גס סמול כינרזעיס,
 16,ק וכן , סממו מס' מ6מעיס)סכנתי

 , סטכע מן )מטכס סעו)ס )סטמיס610
 סו6 סופת כ) רק כי , ינדף ג,ס16)ס
 מופת, סו5 אות כ) )5 5נ)אות,
 : כ'( י"כ נמןכר להורס כיקורי)וביין

).ג(
 רק מיוחד אבנט, ניגיסס, ההבדל "!ח: משבי , ןבנמ חנה-ה,ולזור,
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 כ"ג )יטעים prnh(t זאבנמך ,)כסגים
 מנמד , חשב . כסן כסיס מפגי ,כ"6(
 ט5מו מס6סוד טסוי חנורס ח5יל6פו7,
 מסב מעסם זסיס , 75זיו מסגי6511

 לסנכיס תומאס חגורס , מזח .כעטיתו
 יחגרס חמין ולמזח , ס6רוכיססכגדיס
 1 חטר . י"ט( ק"ט)תעליס

 כל כ,))
 16 , גוסו סניכ ס6דס טיחגורמס
 , רגליו עד DD(1 למטם 16 לכו,טל
 , י'( כ' )ריכס סקיס חגרוכש
 , י"6( י"ח )סופסיס מלממס כויחגור

 י"6(, )"כ )יסעיס ח)5יס ט)ותנורה

 , מהניו 6ח כו לחוק מיומד אזור6כ)
 סמווק לטייר וכ6 ; כמוזק 16תו161סריס
 גס מ'(, )יטעיס ומהו התאזרו ,וסגכורס
 )ירסיס מהניך ע) יכמח1 , סזליוות"ות
 )מטופ סנגדיס ט) ימגרוסו 6ס 6'(י"נ

 ט) יתגרו ו6ס , מתנים אזוריקר6וסו
 י"6 )יסטיס חלצים אזור גקר6נסרו
 סגכוריס, ס16סיס רק קותו )כפו ע6ח'(ן
 וחמם , סגסיס נס )כסו מגורס6כ)

 ס' )יסעיס )קפסהגורה
 ג"
 חגרו וכן ,

 חגורה מוגר מכ) , 6יס )כ)) כסגיםקטן

 לכמהין ויכריח , מסרקיי יותריחעככ : nQno , בש טמר,י'י(
 0סך סו6 התטהמה - מדקי ייתרכליו ט) רק סו6 אחר , כינס סכ7ליש

 לק ו,ר'1 מערור כ)ה' ססוnrk~, 6 וגגון , 15 סקכוע ממוטךסנו6מר

 :מתעככ 06 610 והכושש , אחר סזעס"פנק
-.. 

 ס~1 סע5ס מקס סיע )6 606נ) טיפה: ' טיק 'ש-יה,)סו(
 וסב , איפה סכ6)ס חכר 16גס6),

 6יס ור") , ופה איה מן מרככתתגס 6טר ~ost 06 , בכ"מ סנז)סמבואר
 סט5ס מקוס פס , כ)יו יסנור כי ~otpn סטו6ל כמקוס לסיוחסתרך

 כ' )רוח סיוס )קסת איפה ,סמנוקס סס6)ס חכוך 16 , ר~מכוקס סו6 ,עליו
 סם איפה , מקוס SD .~rlb טוללי"ס( י"ת )כו6כיח 6טהך סרס איה ?איה
 ממנו גע)מו , ט"י( )"1 )כר6גיהרועיס וסיג , ככיח )סיות ס51רכס כי ,ל(

 : 6יס ומ5י5ותס ,מקומם . כ"6( ל"מ נסס סקדסס איה .ס7רוסס

 : נ?א, קיום)ט;(
 : יראה , פחד , אימה כי; 3סכ37 יכודר , כייחסההבדל

אימה
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 15חאדח אל"ףאוהקשיך

 : ?שה , פמד ' שישה)יז(
 וינטו סירטדו מרכל סמורם ס" ,איטה

 , סטכעית 151רה1 גדלו מפלחממגו
 כמו , לסס מירע מרעתו כ% סיך6גומכ4
 )נר6סיח עליו טפלת גדו)ס הסיסאיטה
 )"ג (O'D~t אימה יסגס לכך , י"כ(ט"ו
 מ"6 )6יונ אימה סגיו סכינת ,יח(
 , כ'( )"ס )מס אימה וחרו סוד ,ר(

 וכדוכס , ד'( ו' )מס"ס כנדגלותאיומה
 מן סמתפחזיס מס סו6 , פהד .רכים
 וכס6ימר . סטטוס 6ו prtoa 16סמ,יק
 ט"ו )כמות ופחד איטתה ט)יכסתסגל

ט""
 והפחד , סטכע מ5ד האימה סו6 1
 b~rrt , טאיסה גדול פחד , סרטמן
 ואימתו סכטו מטלי יסר )"ן( )ט'6יוכ
Shיסיר סכטו 6ך 06 ר"ל , חנעחגי 
 . הכלתגי Sh ממעל אימתו rb ,ממני
 רק 510 , סחר , ליראה פחד ניןמסנדל

 : אדם , ~9ר , נפעל , שיש)יח(

 ל6ךס סיס סכחימסות מלך גקר6 ,איש
 ססררס יזיין , בעל , 6ססטס

 , סכור בעל , מכית בעל , מס קניןעל
 , מספטיס( )3פ' 006 בעל , מסורבעל
 , סטלס טל סשס) ססו6 ר")3כ1)ס
 כיוס וסיס י"מ( )כ' כסוס: נוסמונן
 ס6סכס מלר ר"ל אישי, חקרתי וגו'6100

 ס61 , ויראה , ממגו יפמדו 6טרנעלס
 ס5פ מן b~no למטל ; סמתיר35ע5ס
 טן )ו סיס מס סו6 ספמד , ממיס6ו

 סט5ורס סרט מ5ד ססוטפיססריס
 , סמיס כתוך פסולך נעתכט5מוחס
 ייקוסו, ס)6 מסמיס סמהיר6וסיריוס
 טדיץ )ו טים מדבר סו6 יראה וסולפי

 על 6ע1 ופחד , סרט מן לסומרכתירת
 תכ6 ססרטס סיודה ס6ף רק ,סכמירס
 ; טריו )3ו6 סעתיד מן מתפחך ,3ון6י
h~rttכ"ס( כ' )דוריס Snh פחדך חת 
 , מסלמך סיסחדו סייגו פחדך ,ויראתך
 מן רזונך גגן לנר מטפוח יחיר16וטי"כ
 מן סו6 פחד or31 , סרעסחדכיקס
 סיכר ומהפחד , במחיו נתו; סריגוס6וינ
 ססו6 ממי 610 , ויראה , )ו וירעע14
 סן לזתו ע) )עגור ולנחירם רסוסחהח

 :יטגיםמ

 4 תקרעי 1)6 , לניסחו 6יס טניןוסחנס
 , בעליטת

~loc 
 וסירתך ססררס מלד

 עיין ht~D כוס נבר מן וגכד)יס ;מפסו
 1)עומח . סלו וסג3ורס מכח מלדס6זס
 טלס כנ סור6ח גס יכי) אישתסס
 איש כפה, נסתי 16 משך יסים ,כשלם
shפגיו סכר Shprnt)' '6 'סהיס , וישו( ס 

 ינ61 לק , י"6( 6' )סם אישמ31רות
 : סמין לגור אדםסם

 : 'שיף , שכי)ים(
 כאפ ורק , )קלס מקלס מעלס ייכוו , סג6כל גי כ4ק טל סוגר , אכלפעל יורו ססמסס מלד , טופס טל1סוס6ל

יכדרו
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%ך אל"ףאותיתויך16
 טל סכ6יס ספט)יס יחר סורקתלעומת Oi~D כליון מורס , שרף ieen ,ינו(

 דלק, בער, יצת, כמו, מרפס, למון פט5 מסד"כ )6תר, מנוףוסחספטתו
 : שכ14ן 1)6 סחכטרס סחמ)ת רק סיורו סכרית כסור6ח סגיסס ויחחתש ;אכל

 כת ולכן וכרי", י5ה" יקסמ)טיי, לא: 8ל,)ה(

 61ק , מומ)סח כלידס מורס ססו6 ,לא תמיר כ6ס , אל מקת : ניגסההבדל
 : וססט)יס itrO מלקי כל su נ6 כטחים ו)6 , סטחיד ע)רק

 טד, סימם מיס ס" , עדיך .ממם ' %ליף ' שייוי)כא(
 סד 1)6 )1, טז סדכר סקרכומורס, סכיניי, עם סימם מלח סו6אליך,

 ן 3כי) )1 קרוב סדכר סיכולומורס

 "' ננעצ:מ11' "'דיר פל5. ענתס-)6) מממנת ייייר זר, אלכי נשר: של י 1ר של)נב(
-- 

 סוירתי , אליל . יני גסיז גמםהעצב : (צב , אליל,כג(
 ומסות סגין ומלן , ז'( י"נ )6'ונכו)כס וסופח , סיגול ע5 סוגם , עצבהשם

 )קר6, ממס, כו חין 6פס, 6100סרס) טמטלינ מ65כתו מגד ספם)ט)
 :אליל כ"מ( כ"כ )ירמיס 6מר sul or ,עוכךיו

 6101 כל, קנוס אלמים כחן7,( : קשר , איף ryb8 14)כר(
הנוי;%ממןין,י.הא בג%:(:י:אי. טוס"
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 17 טאה4 אל"ףאותיאיר

 עי Vc~n hlon "י ohtl~ncrt הו: "בז'י(
 % 6)ס Fh~ סחים rh כטנע,)מלס "סר , ס6דס ננוף ס" ,החוזק

 ולק , אמיץ גנור כסס יהו6ר , לקמן לו נתתיס וסתולרסמסעכם
 חו,ק ע) יורס ממגו מגמרספע) "וס"סגגוי גבורות )פ::1) כ6נריוכח

 תמיד ימת )6 )מען ס)נeithnel וסת6ר ספע) , מ6כט( )פטקךקעיהוגמו
 : כ)מסגי , סגכורס סחח)ת ע) יזלו במגוס:ג,ריס

 קמרם )כ6ר 6רוך, ודבורדכריס, דבר: ~טף,)בו(
. פירותי 1~י' . יכדלו וכוס , סקיוססמ6מך כמליס ימוחלע קלר דיר יקמר ,האומר

 ג יו"ן( י"כ 6' )3מ)כיס ממיס )נ כרוכ יכול והטדבר, , מועטות

 אשר: חמי)כח( ?:ה: טסר,)בז(
 מ"פ 610 ששר, סהי6י, מלח סו6אם, שככת והציוי סעף, )פיהאמירה

 Of: תמי ctt~w 6כר עדכסגכ)ס,)אחיד:

 : צדק , משפט , אסונה)כס(
 6)ס כמוח עגי מיורדנו מקוס כ) כידע

 צדק, אטונה משפט,אט31ה
 ומשפם , לפקוס 6דס כין האטוגההסיס
 3' אופסט לחרירו., "דם נין צדק45
 . צדק , טשפט 6'( ס' ירמיס ,כ"ג

 טשפט , ידוע 6לס מנוות כ' כיןססנד)

 קשט: אית,)י(
 כ"6( ידם )סמנת אסה ~סי - ,מצאנו

 דקכוע, גוכרין 6וגק)~סתרנס
 אמה , כ,ס , מאסת , יגדל לענריח6ך

 6ל מעשו,, 6מק. , 6ז?סגץן',ג?נקד~סו

 סכו)),'ס6)סי סךח )פי סגכון עסותסו6
 וסעוכ מיסר ע"פ והצדק , סירוסי16
מלך

 נק )קעמיס כיכהגס סמיוהו סגת"
 תרכס 1)6 , המשפם גוסעו)ח יתרמערס וסו* , וספגי; סמן )פי סכול)סגת

יתס)יס
 כ) וכריסם ססעמיוו מעגי 6)"

 : הורסדין

 6סר , )כ) ומפורס מכוהו סחנוהחודיר "חן וקשמ, טמעו, יזיע 5דסס6ין
 יו"ןסייע(, ריייע )די" ס"ככל,י יקמרמניס
 תכניע סגחןס , נקי" קשמ , כן ע)כי

 קטמת,. חכקיל ססו6 ור") מז"),נסכון
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אוהיקר18

 : קנו , אנחנו , אלמי , אני)לא(
 , וסוף כתכ , לאנכי אני 3יןההבדל

 3)י 3ט7ו שמזכר ע3 מרסאני
 מיזום ~crt תמיך מליין אנכי . היתם010
 1)6 י ג 6 םי6מר כנון , כיסים דרך53יוס

 יומנ אנני , סתגגד1ח )מולות 16 ;לגג-

~שףיאל"ף

 כחוך יוסכ ס5יסיס וקון לרייסככיח
 סעוכס, 610 י כ ג 6 15 ו'(, )מ"כסיריטס
 ; סוס סנ,;'כס )י ר6וי כיס כ)6לע"פ
 , וכדוחס 5גכי רק , מחסכה כמו )166

 אני מן סרכוי . מס סה:ג17הממוריס
 : נהנו 5גכי ומן , אנחנוסו6

 סיגולך ממקרס ס61 , ואנה ,ס,רמג1ח : הרה , אנה)לב(
 אנה 1ס5!סיס , נ,ן3כ 15 כ3סמלף,ס ז '-'
 סכ3 ס' ר") , י"ג( כ"6 )כנוח)'דו כגיסס סמורים , קרה טס מפתקן ,אנה

 5ון כ) ))זיק יאננו )6 , )יזו כיכול כבת ןק , מכס trth סמ!5חע)
 )ו: ירוכס )6 כ"6(, י"ס )נוכרי רק סכס 3)6 610 כקרה,יכדרו,

 : "ב'ן , שנם , ט:ר , אסף)4(

 ק-בץ . בגס , קבץ , אסף ניןההבדל
 גפוךיס דוריס סמקכןסו6

 1;,גיהס , מגס ותהד סגן 6חךמשגריס
 רק )קבן כוונתו וכ) , מס כיסיכמקוס
 1]כר5כית 15כ) כ) 5ת ויקבץ כמו ,געפור
 קכן יק , סניהם 6סף סל6 , מ"ח(מ"6

 יטרם כ) 6ח ויקבצו , מפו,ריספמקומוח
.ktr~כייך כ)5 , נ'( כ' )לסתר w~htl , 
 )קנן רק , מניח )6ס1ף ר,כווגס סיסס)6

 קבצו סוקס ופגי , נ)סודיסממקונות
 , יספו כייך )6 , י"6( כ' ))הוםס5ר1ר

 )מון 5כ) סכיהם, מחון (qch )6כי
 ס6סיפס su רק מקינון SD 6יגואסף
 סכי", Tlnc (5מן

 ל~
Sb סמקוס 

 )סון )מ!6 וט"כ , סס )תחוסמכותיס
 ממס ויאסף , 6מד 5וט SD נסלפיפס
 ואסמו , )'( י"6 )נמן3ר סממיס%

 , ד'( כ' )יסלע איסם ככייס15ה1
 וכן , כ"ג( '"5 )ה"נ ליחו ה)ויא:פה
 מהת מן ם;!:;יסו 5תך 5כן וע) .רפים
Sbממטס 6) רגמו ויאכף , גופו 

 )ם"6 ירך אסוף , )"ג( מ"ט)כר5:ית
TVt)'רפ61ה ט) אכף כוסה) וכן , כ 

 מחוז 610 )כן כקודם ט"מכמקרע
 , סמח:ס תוך ה) יהדף וכסרפדו .)גוחגס

 טד , י"ר( י"ר )כמדבר תאנף וזהרכמו
 קותו יאכוף ה, , ט"ו( )כס כריסהאכף
 וכן , סרוס וכן , ג'( ס' )א"כמלרעתו
 מכהה 6) מההון כגכגס ע, סלךיקגויעת
 )כרתכית עמי ה) נאכף 6גי כמו ,שכותיו
D'D)וגו' נאכפים ה2;. חגבי , כ"ט 
 תמלץ וכן , 5'( ג"ו )יכעיס סטיקנאסף
 )סון ככס םגדכר מקומות 3כ)מכוהר

 מן רק סקיכון מן מדבר ט6יג1 , ף ם6
 סטזליס כ) טמס ונאכפו כמו ,ססכגסס
 נק שכגסו מיינו ג'(, כ"ט)נר6עיח

סנרן
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אותראו

 Sb 6ותס ויאסוף , ססו6 סמקוס Shשהון
 , משוןיס סיו כ)6 י",(, מ"כ )כסמממר
 , ס!ו)עס אוכפה h~rit . )ס6ן'ךהקן

 6סיסס (, ו ד' )מיכס אקכצהוהנדחס
 קיכון ט3 וסקיכון )6"י, סכיגוסט)

 סחי כיכחכו מקום ככ) וכן ,כשפריס
 נקבצו סנויס כ) כמו , ס3)1כלסוגות
 , ס'( מ"ג )יםעיס )יעמיס ויאספוימדו

 )6 ; וס,יכונו סמספט כיח Shסיכגסו
 , ס'( כ"ט )יה,ק6) תקבץ 1)6תאסף
 סקינון כי , חקכן 63 61ף lchP' )6ר")
 מקנ5יס תח3ס ס6סיפס, Sbקודם
 tPlh ונוכגי:יס מ6ספיס מח"כ ,כנפרד
 סקסו; )נע3 י16ת )6 וס ולפי .סניקס
 ךכרי וחקכן 66:וף מקוס ננוסימר
 )6 וכמקומר , 661כוף חקכן 51") ,סלמי
T)~h631 

"tchh 
 cb כי , יכון 6ין ג"כ

 נגדרו וכוס , יקצוף ס)6 כ"ס יקנןל6
 קיכון אסון ס46, ססרסיסתגי

 ף ס 5 ולכון , כעייר Sh גע!סעגכי)
 אמי 6ני כי כמו וסנע,כ, שוח 6)מגטין
 : י"6( כ"1 )הס3יס יאספני וס'טוכסי
 ט3 ג"כ שסוגך גרפס כנס סרסאמנם

 ר~סכגסס על )6 6כ3 ,ססכגסס
 כככיח סס:נ:ס ט3 לק מכיח, 36מחון
 ונרוסן כמקוס 16חו ושקר סמכגים ,טיש
hh65סיס מי כגר כונס כמו , מפס י 

 כגר פוחס ט6!ר סייגו , 1'( 3"ג)שסריס
 יכנס יסרק) יומי , מגכו3ס י165ס63
 כפוחס סיכגיסס סייגו , כ'( קנו"נ)מס

 ו,סכ כסף גס 3י :נמתי כמו כפרז,כייקרו
 6הר פתרת מדרנס וס." , ה'( נ'.,')קסדת
 וההוטל כ"1( כ' )סס כיו"כ , הכיסס)כון

 19יאוראל"ף

 לשסף סיטו , ולכנוס לאסוף סגיןיתן
 61יגו לזתו וטית , )כיסו Tlna מןממון
 )נד לזתו סגכי3 ס'( )נ' וכס ,מויינה
 כקמר כוס , גהסכ סכנתי דברסממניך
 לניס כנום ועת b((ot ך י ) ס ס 3עת
 )ימ,ק6) וכי? , "ותם ומוזיר סכתםסיעו
 ))"ט גסס , 6וכס אנסתי כ"6(כ"כ
 סיעו , 6ומתס 6) וכנסתיםכיה(
 טוו ינhSn 13 , סס 5ותסמירור
 וסמסכס כ'( כ"ח לסעיס וכן ,כמקדם
 ו' )6סחל , כההכנס5רס

 ט""
 כנוס )ך

rb3פרקי מסיס מסוס , סיס~זיס כ 
 )לום עורס סקר6ו נמס ליחס)ע15ר
 , )סס( בז' ט4 1!1ש כת"ס ימיםשכס
 % לכנוס ןוך ויקמר כ'( כ"כ)דס"6
 טס מחס )עקור קריך מסיס ,סגרים
 תיעש יכרחו ס)6 ולסברס ר5מסינד

 כסס לכנוס מ"ר( י"ס )גתמיס ,נמל6כס

 י~תכושת )סמור סייגו , מעריס)כדי
 גל סכ6ט וכוס . סס קוס כיוסמעסלוק

 סכוך כחג"ך ס 1 י י כ 3סק סג,כרמקוס
 , tkhn , אמקנן ס)סק סדר ,טד"ו

 6סף T)Pn פלוני ס16מר סמי ,מכניס"
 כלסוגו מדקדק נקמר , ווסנ כסףוכיס"
 ט3 סוגך כסיותי , דבריו כפ)1)6

~9TCk1 גחוך וגססו , סר;דיס ממקומ;חסקנ!ו 
 י51י5ג1 ס63 , קוללו גחוך 1D)rl ,כיחו
oen, דכריו יסור ס63 ומי SD סמדר 

 : כקמח נדר מן י65 ,ס,ס
 ססו)מ ססנס נרסס "אנר" סרםאמנם

 , קכון כ3סון סקיכון ט) כןגס
 ש רק sst 631 , נרגל מ3סון טגיגו6כ)
 וסלמס חטם , eb13D גרגרי ס6וסףמי
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זיזך אל"ףאותיאיר
 כפקוס 1יקכ,ו גרדו ;רגך ניגר , עגכיס"י
 , כהג"ך ;,קומותיו ממס 61גס .6הך
 כ"ח )ןכריס תאגור ע6 הכחס )6ויין

 יין חכהס כלה :3ד כגח סייגו ,נ"ט(
 , כיהידיס סגרגריס חהג.ך כ"ח "ף"ן

 ::~clr כקליך אגרה סת.גצת, תך:;:1כי
 מ":)ס ).קטת cir:)o כי , ס'( 1'ומכני
 (strii כן כקין איגר , גן;ךגךגד
 nirtrr ע! (ls(c מגייס , ס', י)כ:

;?7~r?,וצוכס , גךנך גרנד כ;;!קט וץ,ןי 
 דכר כוס ינן כל גפ:הס ככקידסמעב?.
 נרןס ה3; , "חד :דגך "פרי,",ייד
 כקניי כטת הפיץ , מכ"כ כ;כק"ך

 כנווךיס ספע!'ס נ:'הך זכך; אברפעי
 כסכךה, סו6 כ::":ך כוסקכיךס,

 נ,כק:ף מכוס , מסרו גלד כיתכןיקץ
 ע) ;": כהנדס פ"י ?:tc יער i:rrצ:

 ,אכיר'ה )"מר כשוה( ir:c":יךת
 אשר 5: , כ'( ))"מ 1'כציסנ"י

 , י,'"( כ"1 )כשכיס כעכיהיסיאוריך.
 קמ"ט )חס)יס כן'קיס ;))כיסםראפר
 סופסר, כסכרם האמירה כט):ה',

 י1כךח כס:קכך נ;!":ו גה קשרמנ6":
 סכגיס ספע)יס כפיס "ס ולכן , ר15ג1)נד

 מוסו ונ,פקיר . )וןס כו6 , סכלכקו5ריס
 )ס1ן כפמוטו , 6חך כנוקוס רק )נ,65ל6

 כן אגור דכרי 6'( ל' )כס ,":יפס
 גלגל סקכוגוק סנגל !פ"1 1יסיס ,יקס
 מציון ססו6 סהכו:וה כי ,גרגר

 'tQch כן ,כסמוככ!ות
~rlh 

 גרגר
 וס61 , למ1ככל סמ.ככ) כי65 עד ,גרגר
 סקנונס ס6:ר לפרכ נכונס נולי5סג"כ

 "הת ההכמס כיסף כיף ,וסקי"ס
 גרגרים כיסוף רכס וכיגיעם ,)"הת
 סקי6ס )סוף וס כב) , נ,פ.,ריסיהיךיס
 קל ס"כדון כי , 6תד כפטםסכ!

 : קבסוסמ5י6ס

 יכדר , מלהמס ובסירה קכיית ט)הח!ס
 סנ,!המס יאסור מי , ים כסכן! כןנס

 מהוסר כ5כ6 מר כי , י"ר( כ')ן'ה
 ס!כ6 הגפי כ) כפקוךהו י:ךיחסנ,לחמס
rthi!:i,ולכל , ככפם )פכם ולכוס , רג1ג 
 סם וסרי , יסיג )כגיס ימסחכר

 6ף )ו יתגרדו )כלי חקוכאנוריס
 מכ""כ , ך!וגס )גד )פטנ,יסכפקודתו
 וס:כס , כולס מך5ון ססומהקשר

 קשר עליו ויקשרו , החד פססקוכרים
 קשר הכר וקשרי , כ"1( כ"ס)דס"כ

 : רכס וטד , ט"ו( ט"ו)מ"כ

 : ~"ץ , כעם , ינךה , ןעם , עלף , טעה , טף)לה(

 , מכחתפים , עברה , קצף , המה ,אף
 1ךק , Cyt צל מוןיסככ31ס
 , יכדלו ומןרג.חיססבחג"יסס

 ולכ"-

 , אף , קמרתי , והמה אף כיןססכול
 פנימית סיח , וחמה , סנר6ס ס:צםסגה

 כין ססכזל כן גס or1 , כלבסענורס
קצף
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 21 'אארך אל'ףאוהיאיר

 , וקצף אף כ'; ס?כד) הך ; )המהקצף
 טכעיה סקפע)ות מגד יכיס , אףההרון
 סכופט כה כפיטה 3)י פנימירגב
 מי ט) ויכער הפו כיהן . כ))וסב:)
 כה כפיסת כ"י כ6 והקצף , )גווכהטל
 הטח כי וכשט סחטה 6ח כבוק)סב:),
 ,? וגפי , טויו )קלף כדהוי עד ,כוס

 החך והקצף , פה"וס )פעמים אףההרון
 ס:ו:ט 3דכר רק כיח אף ההרון ;ססכ:)ס
 )וגע כדייגו 3ד3ר ג: ימי? והקצף ,ש
 רק , כטבע ויחרגכ יהד, כ)6 ו"ף ,5ו

 ויקצף , רססו טג )ק!וף שכיהוכ::)ו
 מועד ט)מכס

 !ויקד"
 וכדכריס , ט"ו( י'

 .ההטה האף נבגי יגורקי כ, י"ט()ט'
 , ספקקומי ף 6 ס , :)יגס קצף6כך
 , מכו ינני: )הווך סגכמלת ס נו ה ס1

 כער ופק) כבפט סק5ף, מידסייס

 אף חרק כי טה עכו) ים" .סיט"
 וקצף , 3ג)ף )הכירו סגר6ס רקמס
 כמ::'רו 6ן , כפגע כ," גסעסיס

 (, כיה 3' )המתך ותרס כגחן קצףמתכירג
 , מדו) , מטס קוף נמד, 3ק!ףוע"כ
 לחרק כן )מ65 1)6 , ככסוח סק!ףסמפ)כ
 נכף ידט )6 ספממי סרגט כי ,6ף

 ט"ך מקצוף גכ3טתי חתר וכן ,ימ!ריס
 כי 6ף טהרו; מסה"כ , ט'( ג"ד)'כעיס

 ס)6 63 ססו6 כמוטס, ח"ק )6גו
 סיסכ יפורם ומס ס"ןס.כיויעח
 ובקצף וכתמס כ"ף י"מ( )כ"סכדוריס
 כעכר 6)ס, מב) וכד) , כעס .נדו)
 ט) 1)6 , סכוטס )3 כ:: ט) רקכמרס
 מכועס ן )ווכחו רט )טסות וסהיחסום
 יקמו SD )פע31 י65 ;)ח כטסגי6

 נגדר %)k 16 פלורס כ?ךכק כי ,מ"ונ,ס
 , וקוף 6ף ממרון כ:כו!וק וי613מכעס
 כ' )קדת דינו וכע: נ;כ"!3יס ינ,יוכ)
 )כ"6 כע: נס 5דהס ובזוכתה . ,כ"י(
 ככי3י"ו כלכד) כ; גם וגס . ד'("'

 ט' )זכד'ס ס' 6ת הקצפהם ,נשפעי)

 :?,-ט ט)יכ: כיק!,ף גןנ:חס ?יין ,ח'(
 כעגמו כיכעס גימח: crc:~roגיס,

 "ספק 1'( )פ"ס כקדי: , כידע כוי)"
 , סכרית טכרס סייט , ך ה ר כ טכ)

 סהיט"י:, מן גס "פך מהרון?כיפות
 כ' ר"ה כמ"כ crin, נמני:"':ך

 כחכותם סיכות כ,כג1 מקפ)) והזי ,"ןיך
 מכר סכטס עמנו, כטסך )גס(וצפך
 קותך כננכעימיס ידי עג כזככךהבך

 הכיוו , ננעכרס 7נןגו ומדי .כמעכיגו
 סגה ענרה כ: גרר כי 1:"נ)ך ,)?כדתו
 הץח1 )כפוך סגכו) יעכור כעצוכהי

 יוחס יוכן cnut . הוטח נגחי ט)6ף
 . סם כ?3"תי1 7'( )ע"ס כתס)יככפתוק
 כי , העם כוח כמורהטי ח)? נ:כ:רחוק
 ט) סנוורים סכמ!ח עס מכחקףכום

 ונדרו , קבה , ארה ט: ונרןף ,סק))ס
 , ק,פ1 כפק סק,!ף כיגעך וסק:)?כגיטו)
 ר") , י'( ו' )נויכם ,;ימה רזוןוקיפח
 , עלס כורם וקלס וגעו)סמ"וסס
 6פימ טכרהי 3הס , זעמי טסיךוכפכחי
 610 י מ ט 1 , )"ו( כ"ח )יח,ק")ט)יך

 כחיגם עכרתי ו3הכ , טויך ופכפוךקלחי
 וכן עניך. לפיח )רם סו3 כיןמאתנח
 , זעמך טויסס כפך כיס( )ס"טכחס)יס

 1)סגכי) . כסג") יסינס, הפךומרון
 5ג , אץ מחסון ססו6 )6מר , נאץספע)

תאיצו
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 מס כן )6 , סרוכ ט3 סמתמטיס סגיוניס וסול , ז'( כ"3 )ימעיס )גממניתאיצו
 סנ,תפע) טיס ט) רק גמי6 ס)6 כעס ~כו6 סגיו מע) הכירו ןוהף כעסושע"י
 : וסכן , מכעס מן )מכוי )כי נאץ וחוכהח , 3עיגיוגגונן
 ט) )מ65 נאין פע) וע"כ '"כ(,ס'

 סכנתי מס זכר ו!רכוה )הךככסוך6ת1 : גם טה,61(
 "(tUC ממעסו גבן) , אף , סקכורמלת

 : סר6:~ן כמרטטמוכן

 קטר: הם, שלה, אקם,לה

 'ctb)o r'e מדכך , אפסונמעל
 סטחס , ומערס ס"ס3כהעח

 סמם מורס r~ra , כמליהוק :ור6י1גו
 ,יכעיס ואפס "ין , גסך כממגן ,אפס
 . ""( מ' )סכם והסו :אפם , י"ג(מ"6
 )6ק, מיס סרס תגובח מ!"ן ,כלה
 ככיס טד והסור סלך מסיס ממגווירכך
 סמסוהסח וס פט! וסור"ק . )6ססוסכ

 תחן , מטקס והסית גטך כן גםסמרם
 כיחו כ) 6ה ויכל , ד3ד')1 ט)טדוהס
 מ)6כחו וגו' 6)סיס ויכל , 6'( 1')מ"6

 ממעכס חווטם כסס , כ'( כ')כר6כיח
phnוגמר )קכ)יח סגיטס טד )ים 

 . סכ)יון תכריח SD סוי6חו וכן ;סמעסס
  כצמיגת סגטדר סט5ס ע) יזכרתם,
 וסקס, חס סעורו סרס תחוסשסיס

 כגת תם ער , מס חסרון 3)יונטדר
 תם טד , כ"ט( כ"ס )~יקרץממררו
 כהמר גיסי , )"ג( י"ר )כמזכרפגריכם
 )יכוסע סירןן 6ת )טבור מגוי כ)תמו
 , י'( ך' )סס סדכר כ) תם ען , 6'(ד'
 סדכר חה)ס מסיס ממכוון 6)סכב)

 )הסקס ימי כטמן כלו , כן )6 ;וכרמותו
 נ' (ortb ע'גי כןמעוה כלו , ד'(ק"כ
 , כ"ס( י' )יסעיס ולס תלה ,י"6(

 סכ)מוח חגיי גקסר )6 כסס ,וכדומס
 3ן וגד חפ!וח כלו , סדכר תגוטתרק
 6י31 רכיי תסי , כ'( ע"כ )כסריסיאי

 למיס ס'1 6'וכ דכאי , כ'( )"6)6יוכ
 דוך, תסכות כן )6 , )סעיף טון סיס)6
 , ס' חיות יעליס מי כי , תסו )6ס"ס
 . טיק זון סהפ)) ס)6 מ75 , כלורק
 : 6חל מוסג כלי ומגמרסכ)יון מגניי ססו6 , מסקודמיס כ"ס נכד) ,נטר

 9קד: פחת, לסלרי וא' ססרי 9כע, לצל,"4(

 היקית כרש 4 ושלת גגwh . 6 כמן SahnonOdb, ע) ע"ס ,אצל
 ט)ץ 6כר סרוח מן ואצלתי , ),( כ"ז יחסר )6 וס61 , ן)נצ ט)מססטו

גמזנר
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 23 יבאור אל"ףאותיאשך

 עיני ~Oh 6סר וב) , כ"ג( י"6ל3מדכר
 610 , י'( נ' )קס)ח ממס אצלתי)6
 סספ: מגעתי )6 , שפוכו דבר מסמססס
 , סס)ס כנחיית יפיס , נרע .כסס

 , ממגו גורט 16 סכ)ס סונר ט)כמוסיף
 כינו סמכןי) 011 , סק!וכ מסמק גורע16
 ככמינת סחוסן ט) ממזכר , חסר)נין
 מננט וע"כ , ao(o ככחיגת )6 ,טלו
 טויו תוסף )6 , נרטון טס סוספסתמיד
 , מסרק עם 1)6 , י"ג( )דכריס תגרע1)6

 וסממטיט שמרכס מעדיף )6 מללגוכי
 סוספס כי , י"מ( ט"ו )"מנה החסיר)6
 , גרטון ו)טומחו , מסמוס יוהר6%

 : כריבוי-ועודף,
 מכחי' )6 ט5מו '.ננחיגח

 נגרע )מס חסרון, 1)ט1מחו ,.סם)ס
 )מס סייגו , 1'( ט' )כנודכר סקריכ)כלתי
 )מס 6מר ו6ס , יכר6) 3ית ניתרסרט
 , :!מו ככחיגח חסרון מסם: כיסנהמר

 מיס נטפי יגרע כי פ"ר רכסוננר6סיה
 ונגרע כמך"6 , כמוס ממוריד;מלמז
 המ65 וע"ג , י"מ( כ"ג )ויקרץמערכך

 1' )מהי )כ חסר , ככ) לחסר , ר סח
 06 ; ט'( כ"ח )פס חרגול. חסר ,1'(
 ס)כ, מקלח מחסר מסמע )כ, טרוט6מר
 ס'(, ח' )כר6סית וחסור סרך סיווממיס
 , חטא . בקכוס גרעון י51ןק )6טס

 ספכ) מן סג)י1ס מ5ד כהדס חסרוןמורס

 : בקב , ארב)לפ(
 )כ) כמת"כ נפוט) מסהחרהאורב,

 קלוכ ותוש סס ססו)ךילקט
 טת ימ65 מכדי סח6וס כידיו ויש) ,%

 , ממעכס * , וטת מט6 כמו ,וסמ5וס
 )סופכוס יחטיא ע6 ססערס 6)קו):
 וכמ ותגי , מכחכחו כמן ס)rfft , 6)כ'

 . וכדוכס כ"5( 6' )מ"6 חטאיםשמס
 כי , חמר וכין גרע כי; סנז) יטטון
 , 6חר גוס6 כנסעת חמין 610חסר
 חסרות )6 , פלגי ד3ר )1 מסרס)6דס
 כס כ) תחסר )6 , ו'( כ' )ך3ריסד3ר
 סמים ויהמרו ומ,ס , ט'( ח')סס

 , מכמותם )סס סחרר , ג'( מ')נר6כה(
 )6 , ט"1( י"1 )מ"6 חסר )6 מטמן5פמח
 ככחיגת סריגו גרט, )6 , מכמוהו )ומסר
 . ירו טג מעומס )1 חסר סביןס6דס
 , נעדר וכין חסר כין ג"כ ממנדי)וגס

 מורס ועגו , יטור סס:5ס מולסנעדר
 . סט5ס ככהיית ומוכר , )6ןס וכרסחרר
 סיטור , גרע וכין נעדר כיןוססכד)
 )6 , פחת . סט5ס כ) סטיר טגמורס
 נקרחחו h'o פחתת , 6הה פרס רקגמ65
 פסים טס ויסחתף , ניס( י"ג)תקיע
 . כטומק כמקומו סגפחח סכר SDסמורם
 רק , ומספר פקודס טס מסהחף ,פקד

 סחסר ט) וכ6 , ומסוכו זכרממסמס
 6ת גס6ו טכדיך , ממגין ומסר סגמגסמדכר
 ph ממת נפקר ע6 ר~מ)חמס לגסיר6ס

 מזכל ע) כ6 גס , מ"ט( )"6)נמדכל
 : )סיות סריך ססס כמקומוסוייגו

 ססשט) , עקב פע) ק )6 , )ו)סתגגד
 רעמו ע) סרטס מחככתו יסתור רקממגו
 יש) )מטן כמטקכיס לותו ומסכני ,כחכו
 מסס וסוסך) , מרמס שני% ,כיס

עקב
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 , ג'( ט' )ירסיס יעקוב עקוב "ח כ)כי, , ומרמוה הכגיס 6יט כ,ס כי5ף'ר ,עקב
 , )"ו( כ", )כך"כית פ:))'ס Qrויעקכני ס0ג61 כס.רטסו יככ) )מצן רגנוסמוסיט

 : סרח כסור"ס רק , רסיסוטון י"ס(-, " )מ"3 בעקבה טסס ויסוט ,6

 _סצ5ס ץס 0ק))ץ ~rtrt יןרטי6ס- היה:ארה,)ס(
 נקבה מנכו; וסוף קבה, יימדtsslono י י'ז
 : כ.ה( )' )כרירית ע"יסכרך ; ארור גקר6ת נ52מס סחנו)מלאכת

 :'ג" ממדכי יסדי ומעת העדות,ארון ארון-התלית: ארון4סעדות,)מא(
 יכרך) מסיו טן וכן , כמוח מסרבכל

וכיון"
 ו)6 ,

 גמ5"
 הכרית. ארון כס צוד

 , סיגי3מ7כר
 , .5"ט , י-מ( )ד' כיסופם "הה פטסרק כסס סקרון זקר"

- -
 , תבל כסס ונכד) ; כ)נו:)ס מסרק : טפל , אדמה , ארץ)סב(

 : סבן ט) ס:)יוכנ ממקום מיסכסו" ואדמה, , סקרן סנהוך מס נוע ,ארץ

 סי6 , ולהבה . )ו וקרוכס כסטןכג6ה,ס : ~ס9ה ' טש)טנ(
 : TtO ממען סמוגכסס"ס רק עיין אש כי מאש, גזו)ס ,להבה

 )סטמיס יגרס , ובא , סמוח)טחסכי6ס : בא , אחא)פר(
 כתחחין , מוחרטת tha(1. סכי6ס ט)6ף ' '"
 : )רס"פ( , טפין כ6ס 1)6)נו6 ט) מורס אתא, , סו6 ניגסההבדל

 )כ:יסס, ,וס5יךוף מסווי מורס עטו,)1. עפו: עתד,)פה(
 : )חכירו SDD 1)6 , כמטקסמכויס עפ) 610 ש מחכר ססטגי מורס ,אתו

 ידברתי 6מת; ס6ייי דכיט) ?שרולב: ?לב, יטר)טס
 1וס "מח, סס61 737 ט)בלבי, ''י

 : לדבור אסירה סכין ססכד)יס מן6חך , עקומות נסלנס כקו"ח בלבי,ואטרתי

www.daat.ac.il    אתר דעת



 2 5יג

 אוריאיר
 בר"תאות

"4
 ב; נניע1;ןי,:ין.:םג יקבן "י,
 )לרננית ותכ6כ העינה ,הרז , חומס )6ף מבאר , IYDt באר, ניןחהנדל

 ממיס גכיעת מגייר והמעין , מ"מ( כ"ז )מכרי כמ"ם , נונע כו6כגק
 מצומק 06 כין , הרס וסתפכטיחס סו6 63רך(, מהון עועים ט"ו(ס'

 , נ1תסככיס כסריס רכ 16 מצטסכיכו תמין. לכיס מיס נו וים3טומק,
 : ס"1( ט"ך )תכיס עה) מעיו כקצה6תס , סהדמס פגי ט) )פטמיס )וכע ,תטעין

 ניעיי כנתק". ידי ע' גכייס' 16ככר צחנה! וזיקרה,)ל(
 : רםרימ כמו , יגר קרקע נם3ח סי6 ,באשה

 : מד , מעמה , כקיל , שיקה ' שמרה , לבוים , nles , שוד)נ(
 כדיכם כ) , כגזים מיני כ) כן)) ,ובנד

 ):ככס ו6ס , בגד גקל6))ככס
 )כ"6 וכגז ותכה 15מר, כיסויכפרך
 )יה,ק6) כגד יכסה וסרוס י"ג(,י"ס
 טסני כ6י:1 כגד ע) , כסות . ו'(י"ת

ICJISS13 )התכסות רק )ניכס כררך . 
 רק לכיכס נדרך כלונה כנך ט) ,לבוש
t)'hDס:ו)ס כגי )ווכ סגרת כגר , 
 מלכוח לבוש )ווי, ככס )פצמיס~5מר
tnch)'כ'( ד' )כס כק בלבוש , ס'( ו , 

 טוי סג:צ)ס :ךגיס :ס כגיהסלבישבס
 ר") , כ"ד( 6' )כ"כ לבישכם ע)זסכ

 )כוכיס , )שמכס חדכהס כ5תכקודכס

 כרוב , סצו)ס משסג cth~ttחזכיס
 וכממז ס'( )י' h~r3 כללינו כמוסוכר,
 )מס סיו כי , ומלבושיהםממרחיו
 כ"3( )י' ח"כ וכס , כיוחךיסמ)כוכיס
 , המלבוש )סס וי,!6 וגו' לבושסו!6
 , ס3:) )כסגי סיג מ!וייניס)כגריס

 וט) )סס כגרי ימלקו כ'( כ"3)תכליס

 סמי1מן ר") , לבושי , גור) יפילולבושי
 6ין כי גור), יפילו מלכות, )כוס 610)י,
 )סס , סו, 6תר רק כי הלוקס זיןכו
 ק"כ )כס וית)ופו קח)יפס כלבושינדו ככני , לבושה ,סכ ממסכלות י"ן(מ"ח
 וכגר מישר כקינו ס!כוכ ר"ג ,כ'ו(

האיו
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 ו3יכ:יס טפן בכל  ~סו  ~owt)nסמיוי
לנ"נ

 נ"י
 וכגדיך ללבושך  קרוס  מרוט

 מס סו" , שלמה . כג") , כגחכןורך
 טלית 6ך , ס5דס לנרי )מזת הפוךכקינו
 כיוס כין , בו )כמהכסות ביט) ורחכ"רוך
 , כלידס היו )סככ 15 , כלידסוכי;

 ככס יקרץ כיוס 13 כנ,הכססוככמי:ח
 ילדק 3)י)ס 13 ככוכב ו3כהיגת ,כמוה
 h~rt , כחלוה שלמה 15 , שטלהטס

 שלמת חהכו) חכ) 06 כ"ס( ע"נ)ממוח
 כי , 4 הכיכגו מכמס 513 טדרטך
 שמלתו סי5 )כיוכ( , )כדה כמיהוכי5
 מכין וזרמו , יכככ 3מס )וכ!י:ס( ,)עורו
 . כלידס יגס ricrl . כיו: )יגסכשה
 כסוים, )כין כינו כיהוו ססכד)5ו)ס
 , )סחכסות רק סטוי 510בסות
 מם:) כו )נכת )ככ,ד סטכף ס,"ושלמה
 ינכי) , מעיל . רכ"פ :יין . ג"כ)סכגןי:

אירבי"ח
 כן ט3 כי , סנגויס כ) ט) סט)יוןסכגד
 )גד) . נקד" מט)( )טן )כסוףמעיל
 סכג7 ע) רק ססוגח מד, טסממס
 ו)6 6רוך )6 , )וכסו מזח קפיסהע~ר
 מדד( מפ:) )תגור , גופו ממותקלר
 וירכס י"מ( )קיט כהסליד סמליג1כש
 וירכס )"מ( י"1 )כ"5 וכן , כמדוקבס
(150rh בסיו ח,") פייטו , מדיו דור 

 ממס ,ס ודרכו , ןוד )מדתמכווגיס
 מע) חרכו 5ק דוד ויחגור , 5מרס5ה"כ
 ננס כמטיך , )"ט( כס )כסלמדיו
 , nu:c . כ5ו) כנידח זוד מותסג:כס
 , עטה וכןכי מ: כחנ:יח סכ5 פט!510

 נכגד ביס , מס 3ןכר עטיפססמורה
 ע) )רוכ יוכ"! רכן , 5חך כך3ר15

 )'סעיס הסוס מעטה , סג'1:'סדכריס

 : רכים וסזומס , ג'(ס""

 % :ן ':5 ן "קם: :ע2 : ?ש; , 4י)י(
 : "דוויו נגד סטכד טו) ופריקת כריח )גד ממרמס יורם , בגדתפעל

 , ר~מןוכר יסים 5ו סיס מקזוסס3סנח : בשבור ' שקלל)ה(
 כי , סמ15הרק ססכס י5יין בעבור,6כ)

 בעבור מידי תקח ככסוח ככס6ת , כוס , בעבור מרטוחס בגללנבדל
 , )'( כ"" )כר5כיח וגו' כי )עדס )י תסיס סקודמח ססכס ע) מורסכבגלל

 ססנס( )1סי5 סעכט1ה קימח סטיימוכן בגלל סמורי כיח 6ח ס' ויכרך ,ססיחס
 , סכ"רוח חפר כ5כרסס )מפרעיודט )ו תחן גחון , ס'( )"ט )נר6כיסיסף
 חורכך בעבור 151כ)ס ליד )י 'וסכי6ס )דוריס וגו' סוס סךכר בנלל כיתו'
 מתסיס סכיכם כמנת 7'(, ;'ו )כס יחסי וגו' ס6)ס המועטת וכגלל , י'(פ"ו
 : וגכק , כולס וכן , טחס 4ד )י סכי"ס מונן כטון , י"כ( י"ר )סס ~חסשריס

בר
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 ןישה,מו,םע", מנק, ן4ל,חשר, !שךה, דלה, שי' גי'ח
 יךע: שאחה, שלח, שכה, מארה, סטן,ינףקן9א,ען2ף,

 רכים סמוא IC)lk1 סקלן גפי:3ל
 )פי כי ו6ף )פגינו, סםכפכך

 וס כב) , גרופיס סס סר"כוןסמכם
 , יינק חומר, , בד . כסורמוהיססיכדן
 , נפ"ט סעור סניף ט) סוגהו ,נצר
 , ס6ל; 56) סטו)ס סעכ ס61 ,הבד
 , 56)1 סטותן סלך סנן 610 ,היונק
 סרית ויטכס ס:וע הסקר סלילן גק5ןו6ס
 גק5ן י"ס , חטר גקר6 סג,ע מן)5מומ
 (h~p מכרכיו ויטכס , סגת גססקי);
 6'( )י"6 כיכעיס מליו ככן ,:צר
 שכרקס ס:גקיכ . יפרס מסבכיוונצר
 . דליה , פארה , אמיר , גקן"יססחתן

 סטו)ס ממוכחן סעגף 0ו6מאמיר,
 כטגפיס סס , והדליות , 60י)ןכר"כ

 . רסיס גסס ר6כ )מעטסגגכסיס
 מכוס כפ"ר סיכוי סעיף סו6 ,הפארה

 וסס , ר6כו סכיכ מחר , ס"י)ן ר6כטנ
 , מבמטכס סוככיס וליס , טגקיסמבליס
 ממטס מלמטוס ירדו )פעמה יה~טגס

 )ימוקדו) כמיס , )5))סיוק
 ותמת ו'( )""

 ישכו וכלו סכדס כיח כ) יבדופארוהיו
 שרעפים כן , סעיפים ירי:. גויסכ)
 סטגפיס כנסס , סייגן מגוף סי51"י:סס
 Sh תסוו מתיחס וכפרי , מסירותגוכ6י
 ססטגפיס ירי ט) רק , ח'( י"ג)ימוגן") פרי ובסלת ענף )טפוח . נימולסעגף
 )למש מהימס ססטיפיס מטתחשד
 י"1 )יפריס שריס בסעיפיה. , )ססגס
 יוסדי טגסיס ככסס כסטיפיס ייזלר(

 סו" , עפא .סרי
 )וגפ) ענף עם חמך

 מכין , "'( ונחשף מקט) ט' סג'ממת
 , י"כ( ק"ד )תס)יס קו) יהרעפאים
 שוכה, וכו'. יחגו כגפ"יס מכין כמוסו6
 כמו , סטן מן סי1!6 סעכ מכד ט)ס,גח
 , מ'"( ט' )כפסיס עריס שונתויכרח
 , סייח 6ת )סלית עכיס עריסכסס

 , זמורה . סטן ס) כספקו ע610165

 ימיני סע~)ס כקיקן סמונתר 0טגףסוס
 ),מרו ודרך , כך כ) מסהטף61יי1

 , כפ"ע )כחץ 16 , 6חר כלילן.)מרכיכו

 סמ,מריס סס ט) , וטורה יקך6סה"כ
 T~hc ומרת ססו6 סס ט) "ו ,16תו

 סעגפיס ע) סוגם , זלזל . שכסוסמוכחר
Cthilt~1 סמוך כין סלילן מגוף כין( 
 סקלן מין יו))יס וסס , )!ורןס"יגס
 יזיקו )6 )מען )סכרת ודרכם ,וכמו
 כממרוח הזלזלים וכרח כת"ס ,ס"י)ן
 , ושלזהות , גמישות . ס'( י"מ)יסטיס

 סמחפכטות* סצגפיס ט) סתמו כןגס
 והנטישות , נקורך יחפסטוהשלוחוה
 שרינים . סס ניסטיס כמ"ש ,כרומכ
 ממסתרגים סדכקיס קעגיס טגסיססס

 )6 , אנסנים תכירו. ת"ג 6מדעטויס
 בסנסניו 16מוס , כחמר רקגמ65
 סכ)ו)כי סעוק5יס סירס ט'( 1')כס"ס
 י~ז סכסס ן מגס מעגין 6101מחמר
 ש ן וננוס מלק ססו6 סחמל ט)סטו)ס
 כי חסכת Shl סמור ניגיסס, )סכולמ65תי
 : כלז מ)י15ת מרכס )מניח ססגח51יס

בהלה
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 : 5סד ' 1?סה ' ?סלה)ו(

 מאיטה פהר פסכן) עהכנוכבר
 סכ6 סמוך6 י5יין כפי;; ,ויראה

 , במפריד 3צ5ם סע!.רס סריסמסיח

 3,ס רק , בהלה עם )רדף סו" orאגדר
 פנינ!יח סהרגס.ה :i"Sr ס ג ס כ סיכדנו
o~rn, גורל ט5ס פקהוס "ךס 'י"ס טה 
 פ)) )6 נ:עוןו "סך ן3ך )ח.ומפריד
 סדרו יעכז פק"וס ומעקד . )עגי.)רן.,ק.(
 טס ומכחקפח , דעתו ויכוכסט3עי

 וטכסו כדעה ע"ס , המכירותער"ח
 .. )מ"כ נ!נ!5כ )רגעיה )סהח,ףימסרו

 וכהות נ,רונצק ס מ י 6 ס חליןבלהה
 סנוסכי)יס rh נ,כ?י)יס כתיוס:ךיס

 ע) מ;,1וי: מס כי כס":עס ,סקןנ;וניס
 :;;נך .העיז?, כיו"כ , וסהפהססכ"ו)
 :?C סי: ,כהד י"ך( י"ח ל6יוכבלהות
 :) הפקין סהכך עק כליווחרק

 , :פע!ס טרף חיקו כ) ויפוסמ,'קכ

 ,יביכו . )נ;ק.נ;וקיסס lrrrnt "זלונסגיע
 ;)6פ?

 הלוע: כן )" , נ;!"סנעיניו : לרעב , בוזה)ח(
 רק כצי"

 ; כנזעם,! "1 , פחיתות 13 הזח )ס' גכ,ס ססדכר כפיי סו6 , דברהכבזה

 חפר: חרפה, כליה, בוזה,)ס(

 וב; ; מ6חריס כלטה משמו,בושה
 . מ"מריס חרפה , מט5מוהפר

 , מכלמה הרפה וכן , מבושה נדו)חפר
 מוסיף , והפרה בושה ס'( )ט"ו3ירנ!יס
 חפרה , מ"ך למכס בושה ,ותפרס
 ססי6 מ75 ר") , י'כ( ג' )ירמיסיו)דתכס
 ומ75 , ס 1 כ ת ~o)r וגבסבמכס
 ט"ו יותר, תמסור יו)דתכסססי6
 כמכד) ספירסחי כס , 61נוך פכיךיסמח
 ושכגס יקפרה , ס ח מ ס 1 ) י גנק

 כי , כ"ג( כ"ד )ימטיס מממסוגושה
 ורק קטן ס6ורס וס)כגס , תבוששחמס
 יקכט) כי , )גמרי תחפור סי6 ,ממחמס
 )ך יסים 6% ובושת תוכלי למטן .15רס

 )יהוק,) כלנוהך וכפגי עם סחקוןטוך
 וגס , כ:5נ,ך ס ו כ ה ר") , מ"ג(ס"1

 כ)" טז נסחרים ס נ) ) כחס"
 ק.:)

 :י "דם בו: טס )דכר פיך)פהוח
 "וחך,יכויס

 )עגך"
 rriJ' 1'( ט'

 עי , ")יך פגי 5)סי )סריסונכ)מהי
 גך)ס ו"כ:הגו ר6כ )מע)ס ר3וטומהיג1

 )סןיס כט!;;י י ת ס 1 כ ל") )כוייס,עד
 רחם, )ניעלס רכו טוגותעו כי ומפרסל6ס,

 :~hr הליך )סריס מנוחך י ח מ ) כ ג1
 גכמיס, עד גד)ס 6סמחגו כיפגי,
)ירמיס

 )חמתי כוכי החרי כי י"א( )""
 חופת יכ6הי כי נכלמתי ונס בושתיוגו'
 כשמי, כוסתי סיחמהי ע"י ר") ,געורי
 גס6רר כי , ot~nhn י ח מ ) כ גונס
 בושו כ'( ו' )6יוכ . כשמריס ס פ רס
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 ו, ם 1 כ ההלס ויהפרו, עד'ס 163 כסה,כי
 )חסדים יטר, 1 ר ס מ ס עריסוב613ס
 מכקסי הפרו כי בושו כי כיד(ע"6
 ט"ו( מ"מ )ימעיס . כג") מ.כ; ,לעתי
 "הו כ) 1 ס 1 כ , כלס נכלמו תםבושו
 , 1trhn 5יכ כולס 1 מ ) כ ג .גס ,כפ"ע
 , OI;ro) )כוף !יך'ס הןכי בבלמהסוכו
 סהןסיס ע) כהמס כפפו cs?:1ו")
 יכר6) י"ג( סם )כס , rhr גרמוכטס
 הבושו )6 , טו)ג,יס הם,צה כס'יובע

. 

 תכום1 )6 ל") עד, :די החלמוי)"
 הכלמו ו)6 , כטחקס כב' כיכ2!:כס
 סיטכ כי כו)ס lhrtl , גוכצ :ייען

 יען עד עדי 1 מ ) כ ת )" וגס ,בטחה

 נ'( י"ד )ירמיה . עולמים קביעתכסו"

 ,חסו והעלמו בישו , ריק: כליס:בכי
 )נימס ,כני": 1 כ 1 כ הכס ,ר5כס
 כי מקן בושו י"6( כ' )כס , 1 י: ) 5ס
 , הככח )6 עולס כלמר; . סכ:י)ו)"

 'כינו כך 61מר , כע!נ,ס כוסו יתחוס
 ובושו ו'( ג' )):יגס . ס:)) מן ס מ )כ

 )"5 )ירמיס . סק.:מים והפרו?ך.;יס
 כ?הס , הרפה כמעיו כי בושטנ"ב,
 כמס )'( )"כ )יחוקק) . שיגוכלמה
 בושים נונכורחס כהתיחס וגו' 5פוןגעיתי
 ניכרי , חרס הטי 6ה נרקיסויככב
 כיפל בעה ל") כור, יירדי 5תבלמהם

 מן ס מ ) כ גכ16 לח"כ כע!נ:ס ו ס 1כ
 )ירמיס . מקהיו 6יכ , עמסם כוריורדי
 גס טסו, הוענס כי הובישו ט"ו(ו'

 )6 הכלים גס מעומס 'כוכי )חבוש
 ידעו )6 להרים 6והס מכ)ינ;ים 06 ,ידעו
 והכלם כחוכ ומס י"כ( ה' )כ: וכן ,מוס

 בושו )"כ( )'ו (SbOrrt , ידעו)6
 . מוכן , יכוץ) כיח מדרכיכםוהולמו
 כלמתך ס6י "ת גס ג"כ( r~w)סס
 6:ר כהט"חיך , )6חוהך פקה6כן

סהעכח
 מסי

 6ח וגס , נומך ח!דקגס
 6חיוחך. כידקחך כלמחך ו:6יבושי
 כומרק 5ח סכ,י;ה כקח)ס יר,כ)יסר")
 כלמתך, סקי טהס מט6היס,ט)

 ה"מ )עקמך, מ"י r~r כלמסס")1
 ס5ת כס , כלטחך וכ"י נע!מךכושי
 5דקת סיt~b-a irbun 6 )"חוחךמוודקה
 )י, rr21 לפסיס ס' ,'( ג' )יכניס .נגדך
 כן ט) , )מ6חריס( נבלמהי )6 כןע)

 אבוש )6 כי אדע , כהעמים פגיכנחי
 כי חיך"י 6) ד'( )"ל )כס , כע!))ינ:
 , תהפ'רי )6 כי הבלמי 61) הבישי)"
 המקהך ע"י כשמך ' כ 1 נ ח )6ר"3
 )6 כי ג)והך, ט"י מחהריס י מ ) כ ח1)ה
 )גד , כננוח כטמון כגיס )מחפירהידכי
 כס'וחך , עלומיך בושת כי , "מרס6'
 הרפת גס , שככחי , שמס )בו; ,ככ"י

 )ירמיס . עוד התרי )ח כגלות6)מגוהיך
 ומלסכיך רוח הרעם רוטיך כ) כ"כ(כ"כ
 מכ) ונכלמת תבושי 6ו כי ילכוכבכי
 , י ס ו כ ח 6מר סר6כון נגד ,רעתך
 )יכטיס . ת מ ) כ ל ו 6מר י)כו 3טכיונגד
 כצ:נ)ו( , יעקכ יבוש טהס )6 כ"כ(כ"ט
 )סס , )מלפריס(  יהורו  פגיו כחס1)6
 :ו תכלמו ולה תבושו )6 י"(מ"מ
 יבושו ד'( )"ס )תס)יס טן.טעמי
 )לנור ומוסיף , שמי מכקכיויבלמו
 רעתי שסכי 6פי)1 ויחפרו לחוריסגו

 ויחפרו יבושו כ"ג( סס )סס ,כמהטכס
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 וכלמה בשת לככו , רעשו סממי.יח17

 רעוד עג סכמחיס ר"ל , עליסמגדעיס
 סטסס, ממכ יחפרו עםינוסו
 מלמס נסס ענש עלי נדרס סעס

 יטשו )מסלט,(1כלמסיאחס,
 "זמ ~פשס, )פט מכקמ קדהחטו
 סמכקסיס ר"ל רתח; מס4 "כלסו6ח"

 ל6 ט 5:3מס 1 ס 1 כ י גפפי3ע5מס
 , רעתי סחפ4ס הס , ע5חס)טסחס
 ככועס מגס , פערן )י יעסושמוריס
 ויכלמו יסוגו ל6מריס ,6ח5דנר
 קויך גי יבושו 56 ו'( ס"ט )מס ,עמס
 מכקסיך 3י יכלמו ש , 5נ6וח מלסיסס'
 מס' סיקוס סו6 , הקווה . יסרםקלסי

 חקותו גטכחס 31סל6 , מטנייתכעסו
 סמכקם 610 , והמבקש . כעלגי ס 1 כי

 )ו כעסות ohv ונסלול , נשומרן
 גס6חי סליך כי מ'( )ופס , ס כלג

 ין6 מרסס כסתסכלםהפמ,חרפה,
 וכלמס רט, נסס !יסו ממחרשןמס
 . ש"ט , ,"חי ,בגס 6עך ס6ססמס
 , גפפי סוטם יכ* יבושו י"ג( ט')פס
 רו5 , רעתי מנקמי וכלטה הרפהיעטו
 16יכי קמרו כי , חמלס ס6מר מסגלד
 snb' ר"ל , יחדו יוע15 טסי הזמרי ,לי

 לזומר , סגפם טל גפסי וסומרי ,נגוף
 , ס"ס סוטי שמריס ו6ח , טעושסיס

 סגי, להכי 6ומריס וללק , וחססוסורדף
 חרמק 6) כלסיס , 61מר ; מ5י5 6יןכי

 , יפסי סוטף וטח סיפוך סו6 ,.סמם
 , צנוף פריכי מיסוך , מוסס לטורמילפסי

 על חש טסם יגלו ינוסיאס"

 עקל וכלמס oD1n שפוסשס,

 וכלמס, DD1n וין מטף, suרשי
 סך סדי הכלמו יבושו י"מ( וףנ)סס
 מן סקודס. SD עסיף וי36ח,יחפרו
 )יסטיס 3ך סגמריס כ) ויכלמויבושו
 כן לו( י"ס )מכלי , מנ61ר י"6(מ"6
 (oeop , מסג'ל מכורע , ומהפירמביש
 )מ6מריס(, נגדי כלסתי סיום כל ט"ו(ח"ד
 מחרף מקול , )כעלמי( כמחגי פגיובשת
 ומתגקס, 6,יכ מפגי , ס מ ) כ ס ,ומגדף
 1'( ט' )ט,ר6 . כליות ומוסר ס ם 1 נס

 )יסעיס . לעע כחור ונכלמתיבושתי
 כ5ל וסמסוח לבושת סרטס מעוז ג'(ל'

 ס"ס )חסליס . כקרתי , לכלטהמלריס
 וכלסתי, וכשתי חרפתי יוטה 6חסג'(
 מ ים ושדו , נעטו סרט סס ט6106
 . מהקריס ס מ ) כ 1 , כשמי ת סכ

 שכסט בבשתנו גסככס כ"ס( נ')ירמיס
 ככסחו כטככ , טוכס סמלי5ס ,כלמתנו
 מ6חריס. ס סכלם סו6 סע)יו1סמ5ע
 , מסוס בשתכם תחת ז'( ס"6היכעיס
 ס ס כ ס חחמ , מלקם ירוגזוכלמה
 ס מ ל כ חמת , כפלים טוכס ימ365ע5מו
 . ל6חריס opin וי71ט1 ירווו ,מ6חריס
 כלמה סורגי ילנסי כ"ס( ק"ט)תסליס

(otlnhD)לח"כ , בשהם כמטיל ויסטו 
 . )כע5נוס( ס ת ס כ סכג7יס עליסטו
 חרפת טפס החתי מ'( כ"ג)ירמיס
 , חסכם ל6 %ר ט1לס וכלמתטולס

op1nט~דש וכלמס ט%5, נפם 
 :פקסס
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 81 מןאדר בי"חאותידועי
 : עד ' טיקים י שעי , שלל , גזה)ס
 נוס ורק , מסחחפיס , ושלל ,בזה

 סרטם מורס י שלל .ג3ד)יס
 ילחמו 6טר כסיר סגכ"ריסוסקגיגיס
 וקף , ומלחמס כטליסס גפו) "חריעליס
 ספמטס, מעגין כדנס,.וסו6 3וץסל6
 %(, כ" לפנחס ,קן יסל מכש
 סכוחהם "מר רק יקרי ל6 , בזה6נל
 בז פטל גמ65 ומ"כ , 4 ניט 6ים6וסס
 )סם לגו בזתו סטטוס ושלל , השללעל
 כעת גג%חמס "מרי סנפיר ר"ל , ד(ג'
 חיקס ע)ע מקט תק ,1, '~ט לפס5ע,

 שלל: ,1ד, ששה, ?ןי9"
 , מה סס נגדר סנ6מו מסמלבד

 בת ספט5 טת סכדל)דק
 סכווז ס ג6מר שסה, עםזרזף
 כיפל, וסכסף מרכוס סו6 מגמתועיקר

 שעו סק ממתת 1סס1סס,מ6תט,
 סס1סס קחנס ק"ו מס4,סמלם,

 4"ת6סרעל עדמסכ111,מ,ס

 ט'1 )ממות ,טלל 6הלק "כעג"רזוף
 6% ,ט'(

 גמ5"
 בז, לחלק 6' בז לסל%

 נ4ץ ט) שמורס 1 כ סגקר6סו "מריגי
 גת סוקס. Tlr י75ק ל6 16 ,,ההן
 רק 1יכד15 , וכלקוח שביימהקעו
 ס)וקחיס מס יליין , שבי . ס"ל1כפרטים
 לט5מס )6 , ס י 3 ס ושככססמסתרן
 טלוקחיס מס וטל סמג5חס, לקרןרק

 , כיר( מ"ט יכטיס על כפירוריכ,ס הכתכתי מס )וט"ן , מלקום יקמר)סלמס
pbקסמות גופי כסורפע ר~בירף על 

 : ער יעמרכמלממס

 , ס ם 1 ט ס כן ל6 , יייה וכגוהר)כלת
 טס וממחרף . יהריס סיחר גססו6
 ס:) סור6ק . מסכפו4ס שסםספסל
 פס) גנרל מקלס . סמלחמס 6)דסיפיל סס)5 ט) סמורס מסקודס מכומר ,שלל
 3ס:ח ס)6 ז ד 1 ס ס פסולה כמקיקשדר
 : ס'( 6' )ט~כדיס )ילס שודדי . ו.(יט )יכעיס ומנר שוד מלטן וסוף ,מלחמס

 %שי,יש""ו ran= ר": &lc~לי(
 : יצרפה "ו ,נס)טתס לשדי מ , המתינה אחוי ס",הצריפה

 ן

 : נפועי ס" והשעינה , נלנ hw הבטחת : אצע , ב"ח,יג(

 , מ hSDW1 סמול ל פללהבפע : D:p_Q , ?19))יר(

דהטעי
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אור בישאותיאיר32
 יפעים ע) כפירוכי )טיין . מיומךח , סנכטן ס י ט מ ס חלק פירט ,והמעי
 : 6'( מ"ט סורהס )1 ים סטוכר ט) גי1טיסוככומס

 , בינה כן ל6 , מקוכ)ת )פצמיססי6 : סן?ה , עינה)סו(
 : מעלמו סנ~כין ככח סמוכגת סי6 , מחכמה , סבינה הכמה חכך)בזאה

 כ6י15 כמ5י"יח טוך לעגו מסוכלםטז שחת: , 4לע)מי(
 , שהת ספצ) מן גכזל or51 'לעסו מנגין עם מכמהן סככך נכגין ,בלע

 , n(Ica יזיין ממגו ססיפע) נמורס ססמתס כמזיין כוססק),
"(( 

 : כטל

 פסעי נכורי סיחן , ספ?'ק k-r3ומונן : פרי-בטן , זרע , שים)יז(
 , סמו]יד דכר מכ) סתו)דס י5יין ,זרע

פר
 , 1'( ו' )מיכס גיסי ח""ת כב" .

 'י ;'"ן (h"r ;.ישן '(" .ומשץי,',, T1~o ,בנ:,,ן
rro11 

7;7 

 sli:o~פ*- סכגין טל ומורס ס"דס, תולדותרק
s~trol חט6ס כען מקטן 

 : ססוגגרפסי סקטגיס, עיין , פרי-במן . ידס ט)סיכגס

 : סקיי:יס כ) כו)) , סקנה , ככתמות עיק , בעיר ?הנה: ?עיר,)יח(

 סו6 , והכסיל , מוט מחסרון רקסי6 : וקיל ' נער)ים(
 ידיעותיו סגנו ורק חכם, )סיותיוכ)

 מתקותיו: סגרןףיתגסג, ססכטרות נכסיל, כער כיןההנדל

מהי : דלק , יצת ,בקר)ב(
 , יצת ספע) ממן נכד) . סתנטרס

 )ממס ומכ"י , סככות מכ"י סכחתסט"ד nrtnh מזיין , דלק : ניייססההבדל 6חי כפעם ס"ס סת)קחות תמידסי5יין - ' י- ''-'
 % יטר 'כמכציר כמי , נגזו )ככ) 16 סגר, סדוקת כמו כמגססס"ס

 כיסים "פ והצתי , 5דןיו מכ)כיח ספע) )כן ססד)קס, "הרי סי6כוטרס
ירסיס
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אותיאיר

 קריו 06 והצתי יי(, כא~מיס
 סור6ס נס 13 ומח6מז , ל"כ( נ')טס

 , ך9ש , סימכתן , סימ , וזה)כא(

 כספות 6סר ס6ומס_כלמס טו6 ,בצה
 בצה 3ל6 נמ6 סינ6ס ,ס6גמיס

 , 6גמיס מגרת וסיף , י"6( מ')6יוכ
 טס כלוכ ומטורכח ביותרוסח~רס
 סי6 , חסר . דקים ומרסיססת')יס
 וסיתם כמיס סגחרככס 6כקית6דמס
 יטסס מסמס מן וכסתתקסס ,לטיסס
 י' )יסטיס מו15ח כחסר , לכגיסממגם

 88ין~ירבי"ח

 סומרן, SD ש לפעל סטסטגיח
 : י"ג( ט' נסס כמדגרנצתה

 :סבר
 סגסריס נטפתוח סנמ65 610 , פים .1'(

 . סרג5יס כו סיטכעו לח 6101 ,וכורות
 כיעכע טד מ6ך ממחונק טיט ,פיט-יון
01hDסו6 , רפש . י65 1ל6 ספו 
 טטנוס מסמים תנרס ממיסכמקוס
 ופיפ רפש מימיו ויגרסו ,למטלס

 : כ'( ג"ז)י0עיס

 גסס, כטמן סטסגיס סקמגשחיל מלל: 3צע,)בב(
yS1לעסיסוכרוב . 3מספס ת6 סגרוומ זממת מיוחד : 

 סלם סיס 65 ונוכחל כגין כי , ט,(7, : ומשיים , וקע)בג(
 מללקט ע5 , בצע , 63 בכן .טיש סגטסס סט5ס סגסלס מליין ,השלים

SDיסורס יבצעני מד5ס , 1ק)ק51 ססס7 ותשלם כמו , סס)מוח 5ד( 
 1' )6יוכ ויבצעני ידו יחר , י"כ(ע"ח , סלמס כנגין ג"6( 1' )מ"6 סמל6כסכ5

 ט65 גמר עריס כ5ס (o)h יעוד ןס'( ורוננת יזי , 6כל . 50ס ote מנגיןכי
 : סטורת דיךט5 )עריס תבצענה וידיו מניח 6חיסדו

 )שגיס 75ק בקשו , ג'( ק"מ)חסליס : שאלה , עקשה)נד(
 כסן יכף למ615 קס5ח בקש , נ'(נ' ע5 3חנ נ6 ולכן , %נ פ6 ,הבקשה

 : כסס סי6 וסס6)ס , י'( י"3 )קסלח ס' מבקשי , סגיהיסדכליס

 ממט, גדע כרוש, תקטן. 610אלון, טילון: ארז, ורוש,)כה(
 : הארז וא6 מסגיססוסגכוס . 63ר1 סניזו) מזרמת משיגיסשלשתם
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 אוריאיר
 רס"לאוו

 3אה,)א(
 , נגורס כסוטר, מטקס, וו6יוססמסוכנ : נדל-לסב י 3אי

 סטייק ממס יכר) , יכב ערי .חכמם סידמס סמתנ6ס נ)נ סל ,הנאוה
 טיטעס כר מגיוס, סגזו)ס מזיגס ממס יותר נדו) ססו6וכלננו

 : רעעי, סית7עס נמו , 610 ככר)מכוכ , .סמחג6ס מקס חון סו6 , גאון .6100

 סריונ יקלק ק ט) כי Sl~JS,סרסוח פדה: חל,)ב(
 וסס5)ס ססדיס פדה"5"ר יניאל מלכך 6מר, כל מכעוס o~bהפעליפ

 יוסל סיפדס כספדס כי עמס, מיקסר מוסג ט71 סטקליחסור6תס
 היוסממגו פש)ח י5יין , נאל . יבדל כ,ס "סר6הר

 , עליו מסיס וטנדות טיגוי עגיי
 : )"1( )"ס יסטיס על ס'ריסי )יעי )סנוף) ידס נעל מקורנס, מלןסג6ו)ס

 וס61 , גדוד גקר6 , סח)מיס נין1סטמק : תלם , ~רוד)י(
 : 6'( יגד )זנריס תתנודדו )6מ)ס11 , תלם גקל6 חרוט נהדסדעכעה

 סעחק מורס , רמם . 61מונסנגיס : ךסם ' 8ךל)ד(
 סמדרנס 6ו , סרס 6) מפס)סמקוס , ותיכהו ככמות סעחק מורס כקל ,נדל

וסמ:)ס כ"ד(, י"ג )טפטיס מנערויגדל
 . ן ע ק סו6 גדול מן ססיפוך -

 סכפ): סו6 רם,ומן ניןע טל מורס ככז, וננגיןוכחמס,

 סטנט מגכעות ob5~oבפסיס : נפלאות , ~דדלדת)ה(
סמפ)י"יס סמחמידיס, כטכע פטורות י5יייוכדולות

 ן
 .כיפלת pbnt , ריסס ע'גי

 מק חמת ו)סכגיסס )ס"'גס סחויךיס סהוקריס נדוני ניכעחס6ך
 - גענטמגני) סם , נפלאות . )ססינן דטנטש4ח

גדר
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יאיר
 . לשוה ' 4יר)י(
 "נמס מ"ש )חב ,נדר

 : ~אם ' ~ם ' נוי1ז(

 תמורס נוה מסרס יגו סם ס" ,נוי
 1מ5'גו , גופיס קיכת ומעיין ,נוף
 6יי מרדו מלס ס'( י' )3ר6כיחכחס
 )מכסחוחס ))כויו 6יכ , כ6ר5והסהגוים
 . )'( סס )כס טוד סוכת) וכן ,בנויהם
 , מרטסו ינד) מקינון כי מוסולמד

 סית6חזו , כ6ר5ס 6( : דכריסכ"רכטס
 , 03 סידכרו סמסס , 3)סונס 3( ,כס
 וטויסס, ד( , מלס טעמו , כמסמה::ג(

 גוי )סיות כסככמחס סגעסס3קינ51ס
 ;סל החקקו מטחןיס )מוסיס ע"פ":;ד,
 קינו5ס)יקד

- 
 יקיץ עכ' עכב חכנ

 טסיך , טויסס 6סר סממכ)ס מ5דרק
 כגרס , ות)סיגט 6חד י 1 ג )תכימס
 טס ונרןף . סגו כצנריסמגסגח

 ך ) מ ס מ5ד הטייר ססי6 רק , ס כ ) ממ
 ססתכנטוח מ5ד ועם , סמדיגס ט)סנו1ס)
 עם csn תמיד יכוץ ,ס ומר ,למלך
 , עמו , עמך , עמי , סקייןנכיויי

 '"6 )נמדנר ט עם , "מר )כסוכגממן
 סחיחסות כי , נוי סס כן )6 ,כ"ט(
 ו)6 , סממכ)ס מ5ד סו6 )עדוןסקינון
 ימוסי טסיו יסדק )6 ולכן , tPO~11מ5ד
 ס'( )ק"ו כתס)יס סנמ65 ומס ,סקגין
 ט'( לכ' ונ5פניס . נויך נכמהחלםמוח
 , )כד ס' pTi' (56 וס , יגח;וס נזיויתר
 כטקסס יציריו כגוף גס קנין יתיחס )1כי

 35 הקארי נים'לאות

b'oוסיו מרסון מור וסוך , מקו5יס 
 : ג"ס( )"ג )כמדגל נט'ג'כס לשכים ,טשוכה

 טס לפד . מלכותו קטר ט3 ככקףכווכח
 יטן , מנוי גןו)ס יותר מדרגס יעייןעם

 , כסרס מ6',ס 0גסוג קיכון SDסנ,ורס

 מוסג כלי )כך קיכון ע) רק יורסונוי,
 נווכן וכש .6חר

~tcno 
 )כ"ס כיח,ק6)

 מן וסכרחיך לנוים )כו 1)חחיך1'(
 כידי סגסתיס העמים מן ר") ,העמים
 )כ) 6כריהך וסררםמקונס

 חמ5"
 , סכ

 כיח חמ65 סס 6סר ספמותיסובנוים
 ומוסל סר טויסס. ם"ין מיד )ך,מגוס
 3ריכ יסרק) יעיין וט"כ . )3, ססהסיס
 י"ה )מ"כ יכן6) עם , עם גטםמקומות
 , י"ר( קו"ח ::סריס הרוכו עם:',,
 נוי וחס , כ"ט( י"6 )נמןכל 0'עם
 סרכף מן )דבר כיר5ס כטח ,ודק ,;:י":
 כי , גוי סס ינוס 16 , וע15ל לכססו6
 כcp , 6 יכס . נדו; קיפון י5יי,סו6

 ונס , סקרון מן והרק קרט ט))פ:מיס
 ירגמו10 סחרן עם , מק'חרת מנפחסט)
 כטימדיט ט) דעתו , ג'( כ' ,ויקרץכעכן

 כ6ו , נוי יסור 06 כן )6 , ססהמתמד
 , לאום . כחומס כג ע) ר(כווגסיכיס
 ס:,ח,הדח רומס ט) כסורקתו מסםגפרך
 "קח ו6מוגס מיוחדת דח )ס סיסמ5ז

 לפ' רנס נכר6כיק מלינו סכן ,ח5רפס
 , וס3תכ6 , רטמס , 'סכקס קריין כ6ןטד 6:י הרכו ר' , יכוון טלאם ולאםמ"ג(
 1כ1:111 . :;") 6רמ6ין 'ס71ין וסיגךמכל

 : כיגיל; סדשק מגויסיקוס
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ארף ניקטלאותליף86
 % קמפ 6ת סמעככ htoוהעושק, חק: ל,)ח(

 : כמספט ם)6 נידיחנינו , מידו מניפו קוק ל זו ג י ,הגוזל

 וסמול מסקרקע כסן סבר'ס סו6סנזע : שרש ,גזע)ם(

 ממלק] סיליין משרש, נוס סנדל*,י'-
 : כקרקעסמכוסס , )רדפיו מיתר בד מס נסנן)מבואר

 : ~לי , ששון , שמחה ' 4לי'
 מתמידית, ססממס סי6שטחה,

 לנו, ייטנ טח סמםסקוס
 לכ מ מ מ מ ס דבר כ) טל ל1 ,שגו
 now 6ך וסייס , כחגך ושסחת ,5יס

 למטוה oh גי , ע"ז( י"ר r.p)זנריס
 , י"כ( נ' )קסלח בחייו טוביעסוק
 , ט'( י"6 )סס כלווחך כמורשמח
 , י"ח( ס' ומסלי שוריך כקסתושטח
 , סעלנות סיפך וס61 , מרכסוכזומס
 ררו לכ ונמלכת פויס ייטיג nowלכ

 ססמח , ניל 6כל ; י"ג( ט"ו )ססגכ6ס
 )ו סתחדס 6סר ויסועס טוכסכרכר
 טל רק כ6 61עו , 11 כרגע סיגיולמרקס
 טלין כל 16 , טונס נסורס , חזםונר
 . ססמחס SD סתחדסות בו ימ)66כר

 במרקס , סגלויס ססמחס מליין ,וששון
 נגדי סקנס 16 מבהרי ע"י נפוסלממחתו
 כפוסל יטסס 6סר דכר כל 16 ,חג

 6כל חמת 11WW טמן , טמחחולסר16ס
 לששון תכלס ומפכחי , ג'( ס"6)יפטיס
 משוש כחי כל ט) , י"ג( )"6)ירמיס
 משוש שפיס, משוש , י"ג( )"כניסטיס

 מ3 ססו6 מכולל , ס'( כ"ך גססכגור
 נילי , גכ6ר עחס . ססמחספטולח
 )סמ ושמחו גילו , h"Q) כ' )יו6)ושטחי
 סנחחוסמ סיסיטס על נילו ר"ל ,כ"ג(
 שמחו , לסכל תעלנו 61ל ושמחו ,טתס
 1 י"6( ע"כ )תסלים לויקיס וגילוכס'

 6נל , נס' תתיזעו שטחת שמחור"ל
 גפ)6ותע לסכיר ככל סתטמי)[ו ידיטל

 גדוע תנילו מחוס, רגט כב)סמתחדסיס
 , מען ט"ו( ט' )סס ניסוטחךאנילה
 . ח'( )"6 )סס נחסדך ואשסחהאנילה
 ואשסחת מחסד, סחחןפוס 3עתאנילה,
 רכות 6סר יען , אנילה , ומפרס ,לסכל
 6ויכ, כיו ססנרחגי ע6 טויי6ח

 נמרמנ סטמךח יטן , לסניואשמתה
 כא' 61גי , )ס מלכס וסלרס ,רעי

 )חכוךק יגעי כעסי אנילה ,אעלוזה
 סריד, (hw 6עלווס רעג'י0,
 תשד ולגיוס ת0, יףכשעלעל
 , מסמס ספדסח ט" תמדתכמממס
 )תסלינז . תמיד יגעי oib' סס61מ5ד
 קמח,( מלך, יעשה כעגך ס' ג'(כ"6

 סוערם כעעת וכיסוטהך , עחך ע"יתמידית
 ס;ממס על מ6ך ינל מס , )ושסיע

סמהמדסח
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 נים"ישתיאי
 87 יטאוש

 )נו שות כי , ישטח ומפרס,)סמחמזעת,
 61רסת יטן וינל, , כסכר , )וגחת
 עת סכ) , סקס מגעת נ)שתיו
 ניל . ממדם יסועס ימ65 46ךסיתפ))
 )משי 3ו ישטח מכס ויולד לדיק 6כי*ניל
 ססו)וס D5D3 ח4י ר(מכס , כ"ד(כ"ג
 , ס)ידס טת ט"י תמידית אמסוישח
 ויגיל ככחירס חלוי וסידיק , ויולד)1"6
 כב) מנומר ט"י מחוןסח סמחסחמין
 תקף 6ין כי , לריק 6ני ),"6 , ממדסיום
 ססו6 כיוס ט"ו( )נ' 53פייס .כווילס
 ירמו 6) ייון תירקי 6) )ירוכ)יסיקמר
 , יוסיע נכור 3קר3ך לגסיך 0'ידיך,
 כ6סכחו ימריס בשמחה טסיךישיש
 מלוי 6)סיך ס' ר"ל . כרגם עליךיניל

 , יוכיע , )סוסיע יכת נכור וגס ,בקרבך
 ט4ך ישיש כי עוד ע6 , )סוסיע רולסגס

  סכמתם )עות מעולס יעכס ,בשמחה
 חו6ס 061  כיכועתך, טסךסכמת
 , תיכף יוסיצך ו)5 עיוסכלמעמיס
 סוחחך תסיס וס ידי טע) כדי610
 ימריס 11"ס , חדט ך3ר כס) גדומןיותר

 ט"י ~hlo )פטמים כימאים מס ,נתפכחו
 סחר6ס נרנס, ט)יך ) י ג סי כדי6סנחו
 ו'( )י"ג כלטיס , סמחמדס זכר ט"יניגס
 , ניס,עחן )גי יגל כחמתי נמסוך61מ
 )כי ינל מ"מ כמסדך סנטמחי 6ט"ס.ל")

 6ט"ס מרס, כרכר )י וסיסכיסועחך
 יטן , חסד סמי סחטתי חמוססייעתי
 כ6י)1 4 סס)ס , טוי גם) סי )ס'שסירס
 מרט דיר ונס , מטסי ט) ידי גט)610
 נסוכ ז'( הצג ו' )י"ד סם , גירסשגולם
 , יטרק) ישמח יטקכ ינל 1DD שותס'

 )יטשס שיד סעו סגח)יסר")'יסר6)
 1 מ מ ס י רק חוס דגל 16)0 ,ס6ין

 סו6 ס56)ס ויעקכ טתס, סו סע35מקף
 י"1( )כ"ך נמסרי . 1 ) י ג י , מוסדכר
 ינל ש וככסה תשמח 6) 16ינךכגסו)
 )טקס, מ מ ס ס6יכ גפ) oh כי .)כך
 סעיף, ט) וסממיס יקום 1)6 יפ)כי

 . סעס )סי ) ג י סעס DS'וכנכלו
 ושמח הפריס כנכול וסיו 1'( מ'13כריס
 ינל ושסחו ירק וכגיסם , יין כמו)כס
 כגשר יסיס לפריס ר") . נס')נס

 יין, סמחח כמו יסמח הכס3עה,ו,
 ק )עף מחון סו6 כמחס סגורםכסיין
 יפעמו ונרוסס , ס' ט"י סמחתסיסיס
 סיסועות ט) ככר 1 ) י ג י 1 סקודסט)

 שטה )כן ט'( (up' כתססים .סחדסות

 ס' ססויחי ט"י ר') כנווי, וינל)כי
 כחמודות, )כי מ מ ס י , קמוט וב)וגו'

 3מכקוק . ל ג י יוס 3כ) סיתחדסוככורי
 יכיסו וגו' osro כטכס גיס ט"ו()5'

 ישטח ת"כ , 3מכמרתו ויחספסויחרמו
 כמכס ססט)ס יעי ט) ר") וגו',ויגיל
 כמרמו יגורסו שמיד וע"י , ח מ סי

 ונססי ט'( ))"ס כמסריס . ) ני ימחדם
 : יסועף הממח )סר16ח סעופןontm חסיי , קם סגוטר סמיסס סיס1טסס'" חגיי ר"ל , כיסוטתו תשיש כס'תניי
 נטי סי ס' ח6מרגס שמוחי טכ)ט'י

. 
 ישטחו סטן תנל מלך ס' 6'( )5"גסס
 חרא סמטסנח סלון ר"ל . ענש*יס
 ממיר ן נ ת 1 , יפ)6וחיו סתמוסוחסמיו
 מל. מס' סטנר ט) יסממוססממדטום, יד* ס)tonht 6 , ססחמדטחט)

נטשים
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 ותנל ססמיס ישטחו י"6( )5"1כתרסיס
 מס כי , מךס נסס 6ין ססמיס ,סקרן
 וסירן , 1 מ מ ס י לק )וס , ס'ככוו
 )כ"גכ"ס(ישמח מם)י סמדס. ט)תגי)
 מס ע"ר יו)דחך, ותנל 61מך36יך

 וכריס ים , לדיק 6כי יגיל גילהכפכחי,
 עו"ד , סמכמס מטרח כמו כלידססח)ויס

 , ככמירס סחייס חט , יו)ןחך ) ג ח1
h~ruכפירוסי )ועי' , ובמך בכיך וסעח 
 מוריו סמלך סכילתי ז'( 6' )מס"ס .סס(
 . כך ונשמחה ובמ"כ , )תמ)ס(ננילה
 , כ"ז( קי"מ )תסורס בו ונשמההננילה
 כ"ס )יסעיס כיכועחו ונשטתהננילה
 ליון כגי כעוסיו, יסרק) ישמח . כג")ט'(
 כגי , כ'( קמ"ט )הסריס כמרכסינילו
 וסגסיס תמיך ממוךטח סננ)וכס ירקו5י1ן

 )6 יסרק) 6כ3 1יגי)1, ססיחמידו
 יסמחו עולס וכורז כעוביו רק nhrירלצ
 ינילו רע )עס1ח השמחים .חמין

 ל") , י"ר( כ' )מסקי לעכחספוכות
 רע )עסות ס" ס"ס סהמידיחכשמחס
 , חספוטת )סס יקרס ו6ס , מכעס ,סכי

 ישמח . 1 ) י ג י מתי סלינו ונרסוס

 (iUD יסווס כטס תנלנה 5יוןסו
 יסים 5יק סר , ח'( 5"1 התסקסמספטיך
 ציון ניוח 6ך , מ מ ט י )כן כססרגע
 כקכיעוח כסמספטיס רגעים ימיוס)6
 תטמיעמ י'( )ג"6 טס . )פרקים 1 ) י גי

 , דכית עצמות תנלנה , ושטחהששון
 , (lup(a ן 1 ס ס 0טמיטגי 6תסר")
 סע5מחן מקוס ומא) , כסככי ס מ ע ם1

 תג)גס תמיז, לנגזי כיעוגיכמדוכ6יס
 לממס 56)ס עסיס ו63 יום ככ)מלס
 רגע ככ) ירנינו מזכ6ס כי ,תמידית
 כי ישישו גי) 36י השטחים .סישעס
 קומר רולס , כ"6( נ' )6יוכ קכרימללו

 ש סמסממ, סדם כערססממיס
 ~צם ססיסס nSIPD "רעת)סס
hsn6) . קכר ימ165 עת )כס( יסמח 

 ט' )סולע כעעיס מל 6) יסרם)רמטטח
 Sh כעמים 'ממודפת מממס ר"ל ,6'(

 וניל מטמחוון ושכנגס . טמססתסמח
 תיל עטסחה תיסף . גי"( ס"ס)תסיס
 ידל , )"ג מ"מ ירמיס , י' עץמסעיס

 ;.לי שתטחרנ Sh (6 נעכן. "ו(6'
 : מכן") מוכן , ד'( ע"ג)0ס)יס

Oo)שכי . סגולך כגנופמ טר5סעקיס : שקי . גלות , 
 )ענוש גסכם טס16מס סמ"ק סרקימין . 'י
 ממיער , כמקומס (mhn ויעומסוספמוח ס ) נ ,ג 06 610 גלות , כסהבדלם

 נידי. והקוי , ממסי דיגו ססגסכס עוכן טד כס יח6חד כן ן ס*מסכ)
 :o~nb ככ) ))כח ככונס מפכי ססננ)ס ,שצטנ

 גזים סעחל מזרגס ימין ,נל6וד : בדר , הלטויויב(
בבטחת
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 SD מו")3ר"ס כרסוסו מע"כ , כ"6( מ"ט סג)מת יכמנו h~a ממורסננויחת
 : נלפ~ס )גוס קורין סיס ככרכי סכן )דם )יסעיס וגלמודה סכו)ס ולגי , 6יפלסוט

 : השלום , גמול)ינ(

 ע13דס לן ך3ר טהר סו6 ,תשלום
 , חס)ומין 6יגו , ונמול ,מס

 פעמים , ),ולחו ס:ו)ס thlneרק
 , מ65גו וסכן , )לטס מעמיס ,)טונס
 קעעמיס בטל . רע נומל , מובנומל
 סטכר, מטסם ט) סכר ס~6 שנגמלס5יין

 מכסס סו6 ) 1 מ ג ס ס מליין1)פ:מיכ
 ט"מ ) 1 מ נ וזקרך , גמול טסיוסר6וי
 6חס כי r~1D , ממגו סיסוככמס

 סרעס נמלתיך וחי מטוכסנסלתני
ShtD5)'6 עמןי טסיה 6חס , י"מ( כ"ך 
 61גי , 3 1 ס ) 1 מ ג ) ר16יספטעס
 ) 1 מ נ ) סר6ויס סטו)ס טמךטסיחי
 ט) מסקיפיס שיגס תשלומין וסגם .רט

 : שם , וסר)'ד(

 : כעש , 24ש)מ1(

 : הרע , 4ית)פ1(

 3יי סחפ:4ח קיוו לי סג6ס 16חסכס
 סיקס ע) מסהיף לק וסמקנ!,כגוחן
 כטלאם, ספטו)ס כטז כמייכ מ5דסחוג
 , 6סנס קמר ט) מנקיף שולמבג

 י:מקכ) כין , יקמח 16 ל5ון ,Oh)D ל~
  כמו"נ?-.  למי גח יעדך עש:: ,וסג~ש
 )סתות שכטרם 6ח ממכעיר ישלםשלם
 , ו'( ד' )מ"כ )סיך 6מ ושלמי , ס'(כ"כ
 רק כסס כי , גמז) כסס י5ןק)6

 6ין כחספוס וכן ממון.חס)ומי
 כן )6 , כ% כגוסו מתפע)סגס)ס

 ornn , סגומ) מפרח מעיקר , ) 1 מ גכ
 16 כגוף , כטוכ 16 כרע סיגם)יחנט)
 )"ז )חספוס D~Wt 1)6 רסע לוס ,כגפם
 תת , מכסף ס 1 ) פ ת , סריקה ,כ"6(

 ג1מ): מסשיך

 : נמר , תם , "De , רסנן)הגדלתים

 : ~wp מסיו גדע ; סיחירס סחמטס מזיין ,נעש

 6סס 61) , 1'( יזח עיקרך סרוס)ג4ת
 6כ3 , 1'( י"ח )ימוק6) יקרם )6גדס

 , וס נמקוס רק גמ65 )6 נישה וסק , 6סס 6)ו
 כחגיך פטמים כמסמ65גו

 קרב )6 61כיעל , 6סס 56)קרינם
 ושקרנו )6 , ד'( כ"ט )נר6סיחטיס

 6מר )פרק כבכח חו") )דגרי רסיסוש
 3סכ) סיס )6 יגיס נ' מפריסתר"ט(
 נסטרים רטט) יטפיס טסיו ,סוכרים

ממס
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 ו)פ"ז , טתס כסטייסס וקריבה , כיו" מכלן , סנקכות נסכי) רק , חישממס

 ושיך , מ5דו סעיטכ .ערוס ליסורי כב) . ohtn ססי6 סקפטי כיוס ס"1)סעטח
 סכיכוכ סיס פס מסמ"ג , כ ר ק , לקריבה נישה כין ססכז)ומגס
 כפתור וסוט . ם נ ג ססיל וסייך מ5דס )גבח סמו 6חס טיס נכ"מ סי6הנשה
 : וסרס 5צ נזיית מפני עם, סרניו סךכר%

 דל"תאות
 )יסוסע )כיינו כליכס יקמרו מןמדנו ו ?שה , דשיה)א(

 סוגך מפגי סו6 ואראה ' כ"ד, כ"כ ט)כו ענק כלסיר מחסנות ס"הדאגה

 סדאנה )6 61ס עניו,נוקפו
 : רע 6 'עסית עיכו)

 : סעף כדוך עוף , גזו)ס כמסירות עפיפס מ5יין דאה : עוף , כאה)ב(
*

 סניי )מען וזטח 3סככ)סרנם שיחה: ' אמירה דבור,)נ(
 6ח

 סו6 , השח כן ג6 , סמדונר 6ח סומעי1י
at~ytnכצי דוריס מ י ס י , )רומו מע15רכקין , סכזפוס ככר , דבר , אמר 

 יסויט , )ו ח5יק כי ופכו ממרח זרח, כין סוד מכדי)הכעכור
 : ככטיו סטורכ) ירכל ממזכר כי , נוסיף ודבור,שיחת

 ידכר טכס ססרטיס 1סמ)י11תסמ)וח ו שלים רירים')י(
 סיגיי:6ח מס  חומלים  טלית,  ספלז ס61ומדבר

 כ מעניג י יכחשח סיטם *סנטי תסק: סשה, דום,)ח(
 יקם )'( כ"ט ק"ו )כסריס ,סזממס מזכור, מן סאסקס מק"ן דוםפעל

סערה
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 , )ןמנ:ס ססטרס טקמס 5"ר סחמ)ס . ג)יסס ויחשו (fnhl) , )זממםסערה
 ויסממו וטי"ו נציסס, ויחשו כמ"כ סיפך טסית ססתיקס מרייןשתק,
 סממם מאגס )כס פסיס , 1 ק ח ס י כי מדון ישתק )רגן כקין , וסריכסרטם
 : תחוס סרעס טז) 3פי , ישתקו ס ומממו , כ"1.ל()מסטי

 . ספין שרת כפי סטפטיס ופסקסדין : ךיב , סזשט ' דיןמ(
 נין היגיס סנע)י מביכת סו6 ריב, )פמ דינים נטרי טטגות ט) ס~גמדין

 נמי יציין משפט, . סטומעסמדיין
 : כרמס

 : 5 י וש , % ' %י11 ,%)י(

 )ן3ר סת6כ וינדר , אבה מלון ,אביון
 ס(. 6כ )עיין , ר5וט מסיגוקין

 )סתסר כסהח סט5ס מס סו6 ,דל
 דל 6ס , עטיר עם מקכי) וסוף ,ממון
 כ) ע) גס 1כ6 , י'( ג' )רות עשירו6ס
 מ"6 )כר6סיח ת6ר ורסוס דלות ,סהרון
 סמקך כן דל ככס onb מזוע ,י"ט(
 נסוס 7) שכר ו% , 7'( י"ג)מ"כ
 )6 טון סו) כי 5זקס, עצמקוס
 י%5ן עני, . סטני לק , 5דקס )יקחיכנע

 כגיטס סימ65 ומסגי , וסטיגויססקיטס
 עינוי גס כן , י י ט כסס מיסו)ר5וגיח
 )חסרים גססי כלוס עניתי כמו ,ר5וגי
 סס מקוס נב) * סמך י"ג(,)"ס
 6דרכס , *5ק מטוגס סחיט ,אביון
 דל סומך וכן ; )1 וקין זכר )כ3ח6כ
 וגכגט י ג ט 6100 )סורות , עני6ל

 6) רש וכן , מסגת ידו וקין ל דמסיוחו

 וכן , דל כן יותר סו6 עני %פ"1 ,עני
 דל מטפר מקימי דל, מן יוסראביון
 )תסקיר אביון ירים מלספוח גס()6ף
 ורש עני ויחוס דל כפסו , ו'(קי"ג

 כפרטגס nffD קליו , ג'( פ"כ )כס750יק1
 כי טפטוי סייך ל5 ובוסמרר,
 , ע)יו( )ססוימ סלטן ככמ 6חוסמספט
 , י"0 י"ס )נ:ם)י דל מוגן ס'שוס
 כי , )זכיון Irls סעודתו נ17)ססכום
 , מלויס יסד) , יקכצ לק קוס )6ס6כיון
 סגחעס סי6, )ו מסס)ו6ס סג17)סומדרגם

 ס6ו , )1 ים)ס תמול לכן , כמחגם6
 , גמול 6ף סמוכ ס' )1 סיס)סמלנד
 כקרתי )כלכר מחם)וס נזו)סס61

 )י"6 ניטעים . ממג * יסיםכנזרם(
 דלים 11 ))6 , דלים מוין )ספוחד'(
qh)6 וכן , סמי עניי מססט לנוו) ע( 
 ט"מ: מהסט, )גי) 6ף מדיןע

 חטטת 61יט , *ס נלנ ט5ססמוקים ! ששב , רלה)ח(
 דלי סיס וט"מ , כ"ס( )משי ידלנח מש כמו , סמוק מג* 610 ,דלח

שגי
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איך דל"תאותיאק42%
 ג'(: י"כ )יסטיסכמוטס ממטץ ססו6 , שאב, גן )" ,תנקר ממעיני כחסון מיס ושאבתה , נססמוק מש ש65נו כי4 יקיזו. , ממתמני

 w~he 6(1 שם 50 מימעסמכטיס

 כשער נין דלת, גי (ss1 וסוף נפתח,* :י שמח t~uJf לית,)ט(
 b10D כפחח כין סחי5ון, סמכהססי6 חריק מדלת גשם,  משער, דלתנבדל

 : סכניח ספחה סמי) נשער ספחומ סוךס מסתרסלה

 ויטעם , ונמקוס כזמן nl(ot~lnoooth : חשב ,דמה)י(
 ליוריו לוקח המחשב )רוב. כונויוגונ"ב '"
מכמוה ומזמם מסמיטיס ליוחו )וקחההדהה

 נגפם סמוסכ:יס וסכיה למכי
 :ט5מס מכ;ט לס י% %ונר

 '1%1'1 משל, ך9יון,)יא(

 )דכר וגו יומס  1506דקהדמיון
 16 ככורח , ט5נ:1ח1כמקוי

 ט"י דכריס סגי יחכר והמשל ,כסכות
 6מר סייי למס קרס 6ס , מקריסהמקרי
 וס5ינגי , )רצ 16 )טוכ ו3מקריר.סכמ5כ0
 הטימנו , ו'( י"ז )6יוכ טמיסלמשול
 , תכן ט"ו( מ"ד (:otl~r כגייסמשל
 כמטכס טנף כגרס, , כטמיס יקרס06

 , יסים 16 , )רע מפוכ ס5)חח0ומדרגת

 (Of) מגוי )מס )כקרס יכך") ,6יוכ
 , כ'( )"6 (ihprnt נגד)ך דמית עי") , 11 י מ ד כ מ65גו כן )6 . ) ט מ ))סס
 כיפיו שיו דטה )6 , סגמוחומיון
 מ,ס וסיקס ; סביכות ךמי~ן)כס(

 כמקרס )זכר ד3ר יכמסמנדמיון
 מיסמן משווי, , ממס ויכד) .סכע5מוחו
 ומס 3ט5מוחו. )דכר ד3רסרס
 טפס ס'( )מ"1 כיסטיס ספסוקיסיוכנו

 :סירוסי

 * ערף 'ר9יד)ע(
 : סרכר ממיר פ) תמיר כ6 סערך כליש סמחומש תוה ט) סו6הדמיון כי , ומהירס כסמייס סגצןעיסתווי " - ' י. סי יסיס והערר , מקרי * ט5תי ,חלו

 זכר נב) )חדור סמיכי) סכ6דסהכח : מבעה , ש4ל , שיק , בקושיאנ(
סינאט
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 48 נבאדף דל"תאותיאי

 , פת6ונמת נידיעס סכיגס מכחסגט)ס
 מ3ו6 )מוס ס6ין 737 ט) )מסוטוגס
 )מוריס וכז1מס ס6)סיות ידיטות כמו ,)ו

 אשכל" גקר6 וס כח , סטכ:העמרי
 מחוקי מודעו לחרי ס6דס,כסכם
 , לו יסר סכ) 6ך 06 , וססיקסכמנפט
 מוחכיס יקכז , ~היקביס מכפטיסיבסס
 (san 16 )מייכ כגיכ6 ט) ויכפועמרכס
 סגס61 כ)) i(hGI )יחס , יסtrth 61ממט
 6)'1 )'חס , כג1ס6 וגן ; מוגגן מגק16

 מדלך . כניסר 16 כסמפט ממכרחסיס61
 כסל) שעוט וסיקסיס מכפטיס):כות
 כקורך כמכוער , תבונה )קר6כהזם

 סמוחסיס . ססכ) ונקור מכמסנספרי
 , וסכחיגס( סחוסים ידי ע))סמוסגיס
 חקמת כמו , כר~רס יזיעס 3ססמטפסר
 כטס סיקרתם סס סם וסגזסססעכע
 :) נמורס , טטדע דעת ויכו) ,דעת
 יודעים יזי ע) ססתקכ5ס ת ע 7 סכ))

,otaססוגיס, סמכמס וחקקי ממדעים 
 , נכ) ערוך קמת כביה )מטסותסי
 סכוך כמו ככסס סס3ט )מוז)מס)
 , מיוחזת )סטס 11Dat נכ)ערוך

 סגקר6ת סי6 ח6ח , ממכמיסמוסכמת
 מוסג רק סי5יין מדעת )עומתמדע

 :מרעי

 : מיעול , סקלול , שכיל , נשיב , אכח , ףךף)יד(
 עלי גמם דן ימי י"ג( )מ"טבראשית

 עלי סחיפת , )סגדו)(דרך
 ומוסיף ן 1 פ י פ ס מוסיף , )סקסן(ארח
 )נרקיס וארח י"ח( )ך' מסקי . מ ר6

 רסעיס דרך י"ס( נסס 1 אנסכלקר
 610 לדיקיס 16רח גס ר")כ6פ)ס,
 . מוסך סו6 רכעיס ך ר ך וגס ,5ור
 כיח , מרוורס כרקס כ'( )ס'סס

 ולך תכין סחכמס ר") , גלנסנתיבות
 )סע"ו כיטב סב; גלדת גס ,סגדו)
 כמקוס , ויצב( , נצב סורסמורס

 סקלן נחיכ )סר16ת סנחיכוחסמתפל7יס
 )סי מעריס 4ך ג'( )סס h~rtt .סגכק
 )סקטניס( otnnp מכ61 וגסקרה,
 )שררי )קר61 ט"י( )ט' ס0 ,סרגס
 סגם ש , ארחותם סמיסריסדרך

 (f'w סס , יפריס ססרנץס5רחותס

 וארח מנק כמסוכת על) דרךי"ס(
 )ט5) ך ר ד ס גס ל") , ס*)סיסריס
bwגס יסריס 61) , מדק כמסוכת 
 סורו י"6( ל' מלעיס . נקולס מ ל 6ס
 מ"ג )סס , ארח מגי סעו , דרךמגי

ט""
 עלס וכעיס דרך כיס סטק

 דרך מ'( נ"ע )סס , )מוסי(נתיבה
 ה"מ כירמיס . 1ג1' נתיבותיהםסרס
 , ש"ס תכילי בירכיתם ויכסי*סע"1(
 מס4 . כ)1)ס )6 דרך נתיכוה))כת
 ודרך מספט, ארחות וכלור ח'()כ'

 )שרש ישן %ר קחלס ן יסמורמסיזיו
 גס , מספט ארחות לנלי ;ועסיס

 610 מגן ס', יורם ר(פרנוס6רחוח
 וע"ז , סמוך כדרך מעלמם , חוס)סו)מ
 סש,כיס י"ג( )סס . יסמור חסידעודרך

 , מצנן ; חסך בדרכי ))כת יוסרארחות
OD
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אדר דל"תאותיאיר*4
 הדרך גס ופס , יוצר הארח גספס
 טוכיס בדרך תלך )מען ( כ )סם .מסך

 0גס מוסיף , תסמור 5ויקיסוארחות
 י"3 )סס , יסעור ספרטיסהארחות
 נתיבה ודרך , ח"ס )דקם בארחכ"מ(
seבדרך חקך % ט"ו( )6' 0ס , מוח 
 6ף , מונן , מנתיבתם רגנך מגע ,6תס
 בארח י"ר( )ד' 0ס . ס ח כ י ת נמ

 . רעים גדרך הלסר 61) הכSh 6ר0עיס
 ,  יצעו )6 בדרך ק"ו( )מ"כמתסיס
 תס)יס . 6דריכס יוטו )6בנתיבות

 נארח ונהגי דרכך ס' בורני י"6()כ"1
 דרכי דרכיה י"1( )ג' מסגימיסור.
 )כ"ס הסריס . ~ols נתיכותיה וכ)גסס
 . )מדגי ארחותיך סוד':גי ס' דרכיךד'(
 יימר וסך דטסן דרכיך ככ) 1'( )נ'מסלי

 ייצר 1ס61 , כס:")יס לטסו ;ארהזהיך
 בדרכיו 61'0 ו'( )כ' יו6)ססרטיס.
 י0 כ"6 , ארהוהם יע3ט1ן 1)6 ,יס)כ~ן
 ספרטיס 6רחותס וגס : כ)1)ס דרךלו
 דרך כי )"ס( ))"6 כר6:יה . י:כט1ןל6
 (mto חד) י"6( )י"מ נסס , )יג0יכ
 011 קנוס וסת ים , כגסים ארחלתרס
 1)06ס , (O'p1D טכ6 וסת , דרךגקר6
 מחמעיז ודמים ס,קגס כימיססניטס
 י"ג( )מ"ט 0ס , ארח יקרץלססח)ק
 , ארח טלי מסיפן דרך טלי ימס דןימי
 סקכוט סנדו) נזרך סש)ך גזו) נמסי0

 יפיס עוד 6כ) , ממו )מסמרויוכל
 0מלף ממיו קטן גמ0 מין 6100כססישן
 ט)6 טד נחשי 1כ6 סדרכיס,נ5דף
 סורו י'"( ))' יסעיס . ממיו )סגל)11כי1
 נ'( )מ' ו0ס , ארה סף סכו ירךסגי

 י'6( )מ"ג וטס , טסלח יסרו דרךפ%
 , נתיבת טדס וכמיס דרך כיססטתן
 ס כ י ס ג יס סגדו) ך ר ד ע56)מ5ף
 ך ר ך כיס גחן וכוץ , )ימידיסקטגס
 מ"מ טפס ססמיס 6ף עוד ע6 ,)רכים
 סדרך. SD ותיחס גס טסגתן

 בדרכיהם ויכ0י4ס ט"1( )ירחיאביס
 )6 דרך , נהיבות )לכת טורסשבילי
 סעקכ. דרשת ע) מורס )שביל ,סלולה
 לצ ריחו) ע) ס:קכ יזרום ועת ,כלעמו
 , שביל נקרץ ניכר כרכומו QDס6נק
 כ,"6 , סרג)( דריסת Qtpn סכרת610

 ושבילך דרכך כיס כ'( )ע"נחס)יס
 וסמררך ספני) ונס ר") , רסיסכמיס
 טקכוסיך ומ"מ , רסיס כניס גיכרכעלמו
 סעקכ גקר6 ומוס , גודעו )6כע5מס
 שובל חטפי נ'( )מ", יכעיס ,שונל
 סרסוח סו6 סוג), מכפי ההלס , 10קגלי

 נס מח"כ סמגע)ים, בתניר מ"יסרגלים,
 גי4י כי נלי, מבסי, 61מר פוק.ג)י
 מסיר 610 , 1ח0ף , tcl)no כסקוססו6

 , מכוסס )כיהן דלכן 60ין מדכרממכסס
h~r)0סס סגם , סגדו)יס כדרכיסס 
 סרכים רגני מדרך 0ס 0גיכר טווסטני)י
 מ"מ , טקס מימש טקסס טכרו06ר

 ליחס וסטו hO(tO כדלכיססכסי)וס
 0) )סימיד( גתיכוח ))כה 1tnfc)דרך
 , ס4)ס )6 סדרך סגס , ס)1)ס )6דרך
 . סדרך זס ס) ניחיכות 16חס גס4וסם
 ל00לת )כך פיתי כ"b~S) )6ירמיס
 on~h סי )מסי%) ר") , סוכתדרך
 שא דרך פסיס ס)כת 6סר דרך ט)ססו6
למגיס י סוככי %ר , כלנג'ס כגססומורס
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אותיאי

 r~g סטיר 16 ,ס נשר נמו ,אמס
 סט1סיס ס5יתיס כמו 16 , סורךמתמע
 עסי , סזוך טויסס וטתכיסכדוס

חמרוליס
 )ת~

 , סזרכיס לזי )לילות(

 תכיר ט5ש כדרך מנס , למסלה )כךשתי
 בארח כ"ח( ~"כ מס* . ססעעסרי
 ר"ל , מות % נהיבה ודרך חיים5דקס
 כפרון 6100 5ךקס 0) סגזע ך ר 7מ

 , סג17) סזרך ככ) מסעך סו6סמעכיס
 )6) 0ס כ י ת ג ים מתורס גלומנןס
 , מגוך כמו , OstDS ימות ס)6 ,מות
 מעסיס מ , נתיבה )פון מף6 ,%יש
 כארח 6כ) ; סוס נ י ת ג נ סלטימידיס
 רק סורך ככ) מעך 60י)ו מי ,5דקס
 ים , שהע ק5ח ומקייס , 6חז מ ר 6כ
 שסריס . ימיך יקריכן )מכן מישנ'כ
 ארחותיך סתיעמ ס' דרכיך ד'(~'ס
 , סוךיטני פס 1ס6מר . כקרחי ,למדת
 יפרך )ע'( מס . מרוש )מדגי,ופס
 )0ס , דרכו עסיס עמד כמשפטעיויס
 ר") , עו' 61מת מסו ס' ארחות כ)י'(

 otnrnlt ומספט, טוכ 6ך סגדו)דרכו
 ואות ס5דיק כסעגיס מיומד נקרחעך

 סס למיס , ס' ארחות וגם ,סרסע
 , כטתיד נמו) )סס )סקס )5דיקיסמסד
 כוס וי6מיגו , לס6כיןס לרס:ש61מח
 קי"ט )תכריס , וסדותיו כריתו יערירק
 , טקכ ollibt מקיך דרך ס' סורגי)"נ(

 , חפ5תי 3ו כי מלותיך בנתיבסדריכגי
 סמקיס 0) סגיך סזרך נקם חחלססייס

 טטמי 60)ת 3)י ויטוס יור10 ,סנעלמיס
 כל6 ויקרסו סגדו) זרך ירט רק ,סמ15ת
 וזקק , ס' 015 כן טקכ רק מקירסע"פ

 46 כגארדל"ת

 , סטעס גס *וע , בנתיב סדריכ:ישן,
 מ"ע הלטיס . 51"ע , מפלתי 13 כייען
 ומסלות* , לדרך סרי כ) וקמתיי"6(
 י"6( )ו' ירמיס . מסג"ל מכויץ ,ירושן
 לנתיבית וס6)1 , וכלו דרכים ט)טמךו
 סדרכיס Dh 65וח תוכלו ר"ל ,טקס

 סקטגיס סגתיכות על ס6* וגססנ7ו)יס,
 0סס כט5מכס )רשת יטפס~עכס
 דרכי גור ט'( ינ' פיכס . סדתפרעי
 סדרכיס ר"ל , עוס נתיבותיכגסת
 , כג,ית גור 6ותס )טות ס6"6סגךוליס
 ו'( )ג' מסקי . שס סקטגיסוגוףכוחי
 , ארחותיך ייסר וסוך דרסו דרכיךככ)
 משמך ))כת סתוכ) סגזו)יס כדרכיםר")
 , ולמלותיו )כנודו רק ותטפסעסו

 .יסר סת4- ס6"6 ספרטיסמלמוחיך
 ח'( ש"ז 6יוכ . ייסר סו6 5:3מך3מו
 ס6רמ ר") , 16ן סוטרי טס )מגרסוארח
 סמלך מדרך גוסס מיוחד מרח):5מו
 כשתחכר היוכל כדי , סידו: ס0כ)ודרך
 ו'( )י"ט תסיס . 16ן פוטרי עםסס
 י651 כחתן ארה, לרון כגרוריסים

 ססיך סיומי סמס)ך ט) ס61 ,מחופהו
 קרמו לרון ויפיס דרך, וגסכמכרח,
 ~or )מורח ממ:רכ פסולך , סכיכסע5מי

 רע ארח מכ) כ"6( )קי"ט סס . מ ר6
 )ק"מ( 0ס , ח ר 6 גס ר") , רגליכקלחי
 . 6רח גס ל13ה6 , סקר ארח כ)סגלתי
 ונחגי דרכך ס' סורגי י"מ( )כ"ד0ס

 ודי , סגדו) דלך סולרי , מיגורבארח
 סדרך מן סנפן) כ6רמ 36ל ,3סור6ס
 0ס סוררי, מסי כנסמך כמגחיייריך

 onbt גפתי עלי כסח:טף ד'()קמ"ג
ירטת
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'אור דל"ת-אות יארך .' '46
 טמט 6ס)ך ץ בארח , נתיבותיילטח
 מוכרם ס6גי ידעת 6חס ר") . ליסם
 6)ך 06 כי , מוכו) כגחיכלילך

 16כ) ס)6 וכ"מ , )י פס טמנו ,כ6למ
 בארח כ'( )ח' מסלי כלרך.ללכת
 5דקס ; מספע נתיבות כחוך 6ס)ך75קס
 ס6למ חרס וסחכמס , )מקוס 6ךסנין
 6יס כין ומבפט , כימ~ז מ15סלכ)

 )סי מיוחד נתיב )ו ים דין וכ) ,)חכירו
 גבינות. כסוך לו"ז  וסטעגות,מעמן
 , 5טכיר ול5 נרר  ארחי מ( לי"ס5יוכ
 ס5רח חסר, ימין נתיבמתיוטל
  סם  סתטמת וסלתיכוס גור,מניכר
 )מ' כס . כסג גיכווח וקין סמךטויסס
 תיו .crx י"ג( )כיד סס . כקרחיי"מ(

 יסכו 1)6 דרכיו מכירו )6 , 716כמורדי
  כרכיו ראיתו )6 ר") ,בנתינוהיו

 , סגת) כקרו טויסס סורח , סקורס)
 )סק סכ6יס כמנגס יפנו )6וגס

 נכית כמו סקטגיס, 7160גתינוח
 . סס מחפ)ס סס6ור קטן גקכ כוסיס
 דרכך 6ח סך מגגי מ'( )כ'מוסע
 , חמ65 )6 ונתיבותיה וגו'כסירים

 . כן) חמ65 )6 וסיתיכוח , 6סוךסדרך
 )נך דרכיו 6) יסט 6) כ"ס( )ו'מסלי
 נגמיכ גס ר") , בנתיבותיו חחט61)
 מ"ט יסטיס . תחט )6 סמיגות ס)פרסי
 סופטיס . מכוער נתיב מעגל דרךמ'(
 וגס , ארחות מזלו יע) כימי ו'()ס'
 )י)ך סרגי)יס ימידיס , נתיבותסוככי
 י)כו )6 , טק)ק)ות ארהות ילכו ,כגחיכ
 יסיס ס"מ וגס , כקרח רקכגהוכ

 510 , משעול "וינ: מסהרטק)חון,
 מ6ך ק5ך נרך 1י5'ין , שעל מסם::ור
 עסגימ רג) )סריס לק סס )סוגךסיחן
 כ"כ )כמפכר סערמיס במשעול ,רנ)
 יספוק 6ס י'( ג' )מ"6 1ט1'6 ,כ"ך(
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