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 9זעב יחזקאל במרכבתמהאברבנאל
ntt~eo)(0"חס )6 3גמ ימיוח )6מי ר6וי סיש שג)ג mth רג)יס( . 
 גג,) כמי1ח טל ונו,1יס כפיי0 סר3 מדגרי חר6סו5תס

 סרנ).ס ט! )"
 ES למס ט1ר ויזבס , ככהביש סהי כיי תתיימג 4נוו 1ס 6גי ,1גו
 רג) ורנ)יהס גסם ג'ג 6מר 1)6 סיו גמה סרנ)יס מ0פר סנגי68מר

 : גיויס גמ'ם רגטיסס 8יגטח ע) גופיהס מתחתיסיס
 , רגטיסס "רגטח ט) גנ;יסס מהחת "ו0 1'ו' מ"מר1 תשיעיתטענו;

 וסכחו3 ידיס, םתי 0סיו מסתרכ3ס ס'3 סרנוכחכ
 'ריט.י0 6רגטת ע) גנפייס מחתח ;%6ר 6מרי גי , גי ט6ינומוכיח
 . 6תח יד להיס סיה טכר ומכל הכנסיס כמססר 8רגטס סיד'ס ססיויוןס
 טסיו גרג)י0 )מט)ס "מר מ06ר "ג) , גמ0סרס )6 "מרו ג,1רהס,ס כי . ט1ים סס ס6ו0 ס'זי 8דס וידי מ6מר1 [ס סרג :זיי[ )ומר )11ו"'ן
 וכנמיסס ז:גיסס 6מריו 6תרו וס טנ ייורכ , ססנפיס כמססר 0יסיויכר "גל , ס'1 8זס יד' ג11רוח ג' סיו )8'גן 0ס'דיס 8מר ענ) רנ)ככף

 ו"רנטה )"חח סוי0 ו"רגט0 ;נ"מי נהיוח "מוו גגר ווס ,)8יגטחס
 וג) ס:וית גמר"ס "מר 1גן , ס.זים )כמיגוח גן ונ0נס )"החג,פיס

 : סכנפיס כלונסר סידיס סיו כי , וכנסיהס וידיסם זגגיסס 3סרס-
 יכנ1 )8 גו;יסס 8חוחס 6) מ,גווח'8;ס מ6יי עשיריתטעבה

 8ל 6סס 0הונךוח סניכר 3סש3 סרנ וכהכ ,גלכחן
 גזעח סוו' מ:וס 1)6 ססר0 ני,יה0 "ין מיוח סד' ט"ל, רומ,"מוחס
 סמג1ו ס.ס )" גי ג,;יסס ",מר ט1,ן ))" יכיס 1)דטח1 ממם,סווסר
 6מר וסר3 , ג1יוחיכגס 8ל 6ם כי סקנוטס לסכוח מכל 0כסנכגסיס
 ph "'ג , פר1זוח היו וגנפ,סס וניסס "מוכ ממוגרוח n1CIAO גי:מכ
 1"'ח . ג1:יכס 8ת1הס 8) 8יס ח'גרוח הגה1ג סירוט טיסיס (t?D1ר6וי
 גכי"מר רי וסיס , סתו.טס כג1ת טסס סכ1פ.ס ), יס1)כי0 סיוסתיוח גי 6פ0ר ג)תי ג'ג וס . ג,גהן יסג1 )" )"1מן סמוגס ג1פ'ס:"מ)ת
 י:יס "0ר ") "ח'1 "מר וכן . ג)גהן יכגו )" "ח1הס ") 8;סמוגרוח
 : גנ;יס מ)ח :ס "מר ה" ג!כהס יס3ו )6 י)כו ))גה סרומטמה
 מ SD ימי ; צ ייגג :יגננ י:ה שיע יאטענה
 סה0מ) מ,ר ,גיסמ:רם'ס

 0סו"
 8ת:ס ווי . סר.ד1ח' )נ)ו)'ס0 סמויט

 "נ) , מ)מט1ה טהוtcno 6; כפי 1rutln סנות כ.ו גי גגופיסי,ד[
 הר3 "מר )" גי [ס, י,ז[ 1"גפניס

 פי.דות נפוי0 "'כ "מר 1"ין , סמניט כ;י סס גפויס סהמטי)מהג)נ, הנ"וח כה;יוח גדנרי1 ומ," 1)"
 rl('~D מ)מט,ס ;רורות וכנ;שם פ'6מך ר6וי סיס ,יותרמל?עלן
 וכגהוח ספניס סחק)י1ח גי מ)מטס,פרוז1ח

 סו"
 ו)o'Srr~ 6 ניגריס

 גונייהס וס0קי)ו ה,ס 3::ז .ה";1די ס1רג1ני הרניפ 1גגר ,גע)יו,יס
 ".ן גוס ורגר.סס . סמניעיס כעי סם כייתיח לנ8ר סווגר ספרקגסי'
 פרודוח "ונורו ילדע סל" 6גי חומר 3כגסיכס וגס . מכס יעוי,גו ממםכסם

 גז1יי1הו ס1ס גי , סנ)נ) fi(D1? כנוח )"רנט וומוות סס 06מ)מע)ס
 6'נס ג' , מ)מט)ס סרורוה "י01 סס0 מהסג1ח מל0ס 000 01כ)וונפ;1
 וסי6 נ)גד כרגיטיח 1הכנס . :ט,מס כג,נ)יס גפ' 08 גי סמויטיסגס'

 פרוז1ח 3סס )1מר י,וק rlcn', 0ג!nl)co 1 סתי 8מו0 "1ח0וקו
 )6 1פניס 0;,ן.ס 0'1רס ממה ג)1 011 , ס"חרי0 ג:ה,ס )6 ,מ)מט)0

 : הרכ לג על טטלכ מס כהכ סנכי6כיון
 שען:צדם"ןמייומ י:ב :ן": :ש:גנם :מ יבטענה
 6מר מ,טטים ונריס 06 גי כ,ס סן~1ן ט) יתג )8 סרג וסוס .גרק
 קסס וכר ו8ח'ג . ק,) ות;ח כטין (ג1ת nl~nco וגר ו"ה'ג סנוגרגפ'כ
 וגות סכס כנר13ני ט).1 וגתג . 08 גנח)י מר"יסן 8מר מ6ירותנ'ג
 מ;6ח ט,מ1ת0נומ":גס מ1די סס'ר"ס נהג)נ)'ם :ך:חפו6;וןיגטסין

 ס"הז , מפנים סגה1ג י:ג)הו )" ט6מיו מס 1כ,ס . גסס ":רסגוגגיס
 סחיות ח8ר וג8ן , סגה1ג מס;ט כ'ר"ס 1גמו , וגר 06ר כרג)יסס, "0 גי סהי1ח ט) 6מרו )5 ק% נמ;ח געין ונו,).ם כ"ומרו 0למע)0"ני "מרהי 1)כן , ג1גגי:ס מ;6ח 1)8 , הכ"רס ר') ט1מס מ)ז)ג)ג)'ס riD~ ח"י סו6 0,ס 'ורס , 05 גנח)י מי5.סס סמיוח ודמוחמ"טרו
 כהיות על 8רס סני סניסם ודמוח כ8ימרו סרג :םירס וכמו , טלמסמלר
 מר"יה0 סהי1ה דמוח טסון "ני "ומל גגס , גה0 "0ר סגוגג'ס על1)8

 ע) גס'1ח 8;5כסיפ1ו; 6. גן 610 ו5ס , ט,מס ח6ך 0ס61 6םגנח4
 ג8מרו , ro(oniu . t מפ"ת מ8'ו'0 6'נס סרג )1טת "כססנ)נפ0
 גין כמס)ן סו6 ויר "0ר 0ס5י0 מוס ויר8ס החיוח, ג'ן מחס)גחס'6
 1סוס , גגוגג.ס 1ס י,ד( 1)6 3ג)ג)ים )6 טנין 5ין חס , להיסמיס

 0ס גי8ר 0נס , 0טרכ רוח וס,ס 1"ר8 8מר סמר8ס גהמ)ח)מע)ס
 , סמי1ח גין מתה!גה כי8 0ס6: 8מי 1י8ן , ס": גה1ן כסבסמיות

 קי1רס ממס 1סו6 , סרג ;ח0ג גומ;) )ו ט"ן 6ין011
"(: 

 גיוןס1גי6
 וס0חג) )רק יו," ה,ט ומן )6; ו,גס מ"1מר , t~tico . סמטג1)מס

b צזצ:ג סיי%ע:צצס 'Gh גחמ)ס 8מר , ~Gh . כגיג נגס )0ון ג;רבס ס,גי8 6מרסתמיי h , n h t I m  

 צם :"
 ג'ג ')ז[ י)" ' ס;')ו5.0 )יעח h'h וס נ1גס ימ)5 ומסג'גו ג06פכ61
 מגס ס6מר כמו 0גיגו לו תוש 11.61 גע1מו )גוכג סו, סן14 כי3כוכג
 ג,גי) י,דק 6יך )ג1גג 16 )נ)נ) מיומז וס ג) 9יס ו6ס ( בגינ)ו

 : 6מי דגר ג)י סומ") )סיוח 06 גי וס מיו . גט1מו סלק1ן גוסט6מיו
 יגטענה

rnt~nh 6יב,1 'יס, 0ייפתי:מ, לין 0ייי'מיייי 'ייק יי 
 )6 גמר"ס סזמוח 0סיס יורס סגוק גמר6כ ם"מר וס יסג1) )"ספ10ק
 )6 גגוק 1כ,ג ר,81 ו:חיוח טי8מר ר18י סיס גן סיס "ס גיגתנ.עס
 :סיס ימפג 03י.טתי ווחטדן טו1י8) גן יונתן חרג01 סוס גפ10ן0סני, כמורס הרג ט) h)c~ esrt ותמסחי . סנ11ן עי 0נ"מר הגו[גמי5ה
 סחרגס גמס )יטתומ:גיס

"117 
 , hn)u 'ח ומג:ן 1מ[סן הוין 1:1ג

 ומקסן יוין טהרג0 סר3 כיעח 8'11 0הט1'ן 'ור1 י1וחן דגר' דטח'1)ס'

 דתוגם
 ומ-ופדיי[

bnSD המ)8גיס ט) "0 הן04הכי טג ןשן"מר 

 וממ:גוהיו הרג דטח סוהר וה הין ר"ס גהז6. גריח6 והיגן ובוגוהרנס
 גהיו1 1[)')ן הג[: כמר"ס וחרנס 3נ,ג:יס. י,דק hbכי

 ;ס יולס נרק"

סממי
 : סרנ 0ה:כ כת. כהנועס נמסירות 1ל6 נגוון סי,

 , הרסים גט.ן ותט:.הס ס"ו;וי: מר6ס (~ot)rt :"מי ימס ירטענה
 חרגס קיונחן ו"מר נ,ס להקהכם רגס נוסמרכנס כס'דוסר3

 גמט:ס נ'ג 18נ[)יס חינס ~?Itc וטג[ס , טג" 6גן גטיןוט31דיסן
 מט וכפי , וס וסנן ב%6רו ד3ריו וחקם טכ6 "3ן געונד סספ'ללננת
 "ין )וס סוג ודגךי . הרקיפ גט,ן ס16יוי0ססס המר וס61 ,י0ו8) 3גי "5ילי סם'גו 6:ר 0ס," רח:ון לחתר כרכ רמו סמפרפיס עניוססזרם
 , קר0יס כטין ומע;יסס ס8וסג'ס מר8ס מחונורו ס"חד . תסניס לססטגין
 וכן ס;עעוק על ג"מר ונוע:יסס , סל1רס טל מורס מר,י:םוסגס
 "'וס ),ור1ח סנמ:כוח ופטו)1היהן הי:וד1ה ,1רוה כי הי05ון כחמר") רומז סיס 06 הרפי: כעין "%ור ילדן ל6 וכוי ן עינריסת י%תןתרנלוו
 38ן כטין כ"1:גיט ומרהה ה:גיק כמרכ3ס 6מר וכן , סר8:ון סהמרכסי

 5סטר 8י ומר6ס דמוח 11;ון , !חרגטקן 6חח זמוח ומר8'כ0חו:י0
 מס ט) 1כמוי0 . גכ0 סמ:והך סחמן ט) ), ס1,רס ט) "ס כ'פי;ור:ו
 , W~bo גח,ך ה"1;ן יס,ה כ6:ר ומט:יכס 1מר8יהס ט1ד "1מר. ,0"וורהי
 it,t~ho ג",1 הוייט 1"ח.ג , [', ססרגגי, ט! ,מו1 :,ה סרגוגהג
 גקנהס [,קס מ1:גניס;ה0

 וה1"
 יהיס ג6טר ומעסיהס ומי"יה0 "ומר

 הר"סין הפ;1; ס1ס סרג דטת ס0נ',;!פי iGO . טכ') ס"1;ן נק1וס"1פן
 כמ%ר ט) ס:"מר סו6 סהיוה "ו) ג6רן 6הר "ו;ן 1סוסס1,מר
 חרפ'" ג:'ן ומע0'הס ~vxfh מר"ה ה:ו' T1tiol ,סי":1ן

 ט) נ"מר
 :סהמרס'ס.ו1ח,

 כה1"
 ס'ס 5ם וס wSt , סי10י1ח 1ורוח 1' '[ג, :וגר

 חוכ'סיע'ן
 נ6מ;-

 סר6סע 3פסוק פ'ונת ר,ו, ס'ס סר~ון יתמר ט)
 סימ:1ן החמי ג' סחיוח Sib חיכ'0 גט'ן ג."רן "הר "1;ן 1ה1ס1'"מי

 ססן , לורות ונעלי מורכ3ים 0סס סיסידות ל" הר0י: כטיןסמתורנס
 ס"ופ1יס חרנס ס'ו1חן סו[גר ס'ד 83והו נן'ו מויס כרג 5ס כ'סג'

 גסין 16מר1 פ) נוס 1"מר( 6'ך , ס:מי0 כהס דטקO'rG1 1 ,נ)נ,'6
i?h"ס0מיס סס )רעחו פה"1;נ'0 8הר , הר":ון מהמר ט, :,"מר טג 
 סטל1ס סרחקון נססק סרגי: :הגרניגי ונר"ס . הרכ כדעח סיסודותוהייס
 1מק;ן ה(רן כנס :יסיה ithe , נ:1(1 סיק )"וה1 נפירו:ו .כה3 ,ס[ס
יה

 ט)מ"
 ט) נ"מייס יווקן "nisnon (1 יורס , גט,מו הרג הגי" ":ר

 ר1ס ע'ג , כי0וךות כס גן "ס o~ielho 1יסיו , כ"1;1יס )"ס0מי0
 )6  יווחן גי כהו!:ס מגו"ר hlct , [גר 6:ר rtf1 )"וה1 )ססמןסהגם
 , סכתנתי וכמו ומ[סן ה1רן פה%י כיוח עס כ:מיס טל סמיוח0ירס
 ספן 1"מנס . "מר )זיון )11 ומה נלנ)יס, ot)r~hon ג;ייו: "1מר1כו8
 ~oattt סר1106 סה1מר סו6 חרטי: 0כטין כרנ י"מר 5יך גי 610ירגיט'
 סמ0ג דגר ah~ ר6ו )" י:ר") ג,י 1;"1י)י סר"0ון סממר ט)גי1ן 1" טג6 6גן גטוגד "1וק)1ס טמ"מר 6ומר ";י סנס . מסחרג1סגו.0
 8והס מ0וט:ס , כפכוק 8, מספסון גנו': ט1ט0ס סו8 נכ1ן 1י1חר ,סרג

elnr~n. הי 6ח וין"ו :ס 48מר סגהוג וסוס(" Shl~' ינ)יו וחמח 
 ר08ם ט) 6:ר ,רקיט וממט) ht),o "מר וג6ן , כס;.ר לגוחכמט:ס
 סג,נ) ט) "1 סנגז, ע) 81מר 0;8ן וגמו , גס" ןמוח 0;יר 6גןגמר"ס
 גתרגומו 1"1נק)1ס , סוגי) ס:נח ט) יפר8) נני ג8)י)י 0ס ו"מרגגס
 חי0יט עין ט) ס1ס ג8ומי1 נ'ק טג",ויונחן "גן גסוגז ג"ומרו גי1ן)סס

,ish8כרג גדטת סחמר ט! נ"מר 1";;1 , טג : 
 D'DDllfin כס ג:ה16פ1ים , רגעיהן 8רגטח ט) מ"ומר1 מוכ[ענוק

 3לכתס יסכד ל6 "מר( י6ה'כ )ל'ל 8הרי , ומטלמם3רלון
 1'),ו6מנס )[ס )ס:ינ גזי 6מר 1סר3 , גמיות 80מר ט)מ1 )10ןג15ח1

 טק)חון ון6 עקמימ1ת גהנ,טהס 80,ן )נ?0( "מו ~elh('o),קנ1עח(
 כיסודוס סס כ6,סניס סיו 51ס . ט'כ יתהלסו טל6 יברוה הנוגיוה8כל
1'hs06יך , סרג גזעת סנ)ג) 6והס גסניע 06 גי מט,מ0 תווטס )ה 
 ט) גסס 1יפ1ר0 3חיוח ו"מר סוס וסמ"מר , ג);הן 'כגו ," גס0י8מר

 ומס . ס'כויוח י) ין יפורם ו"'ך ) סחדירס הסד1ר1ח סר,1ניתהנועחס
 לטומחס ינס"ו וס",פני0 163פ1יס החיס ר1ח נ, ממ6מר ירג10סת'יע
 )6 סגחוג עגע הוס , מגג)נ)יס מהו1טעיס ססס סי;1דוח קסססי1רה
 החיס רומ ו8מר )טמהם יו:18 וס"ופניס 60מריכג)סו

~ttDthl 
, 

 ופסם מניטש ופס0 , מניפ ר1ת 3סס י0יי נ;ס גט)י סס פס16י,יסי1רס
 1סמ6מריס , סמקוק nhrn ח1ועתס טחסי0 6ם 'נ160מע,מ0

~)ho 
"י;, יותר

--- - -  ן 
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 חקזקח5 במרכבתמהברבנשל
telstetsa): ס6רן מע) יו160 6קי ו:ש %שו גש 0שי9 שש , 
 תגון יתר יונוע טיעת סמוו0 ו0ו6 . סעג9י גמסומס י1קגות חתידכי

 : ית%סכ שוי יומ סרגוזעח
  9יניש פ)"ות וגגוח0 )סwbi eh~tt 0 וגוגס 'נגיסן מ6'תין טזגשע3ה

 כס ו3סס3 סעו)ם פרכו סס וסגס . לסס ויר6י לסם נדכסגיסודו0 י5יס 61יך י6ט6יסו יחן 1ת1 , כ)) ספ0וק נזם דנר 63ויר3
 631 גסט )סס 6ין 061 . סתקומוח נססל קסס וסמרן סמיס כ'םיוטניס
 מ)6ות וננותס  6ומר  ו6מגס . לסס ויי6ס עליסם י6תר 6יך סטכל3יור
 עיגי0 3סרטו ט6סטר סגוכר מסמרכגס נן סרק סרג ע14 גתגטיגיס

).1tgWסרנס פסיסורות  ;סמורכ3יס  בפסרסים  פליו  ספירסו מס יפי  
  סנוינים !SD  ייניס ל?הי 5ז:ר 'כ וםג , (oo  9יליי 6סר חייס גע)ימש
 גמ1ויגיס,  יפ%וטו 5פר  לגיניפ ירפי1 ,  ס3רולפ ייי דלךוייוו9ל

 סג1ל.  י9ין  יגוי, גטע , מכמיס קוסגו גפו דמיו,ות פו;ון ו;רחווט06סר
  6ין גי , פפסויים פייי יפס י3ל  י9יליס סו3 פפייי ס5ליוסיר1פים
  פינים ;ייס GO(' ססי' וכי , ~otbih ח5ו ~o'1rh יימו hbt*י0 ס3פ4 9יני 9ל פ'4ס  פל4%ז  וייימ ~11Ghl ס;יווט כ0י סנגי6י8מי
 ellD~1 סויחות 1)6  גפווכגש יתיהסו  8:ר  יגייים יגיו  ויפסגוגו%
 דמיון, מגול" טסו6 ס6מר1ן ו0פירוס . גסס סמהמדסיס כדגריסו760
 , )נג1חם פסם סעיניס ייה0 מכ;י' 6מס י) ג0י ו)תס , ג6מח סו6דמיון
 %ר )זגי רוש כ)ו קוס )6 6ס . עיניס mh)s וסס סי6מר ר6ויוסיס

 : סיג כדעת1)6
 י5רן  99ל  t(ohnn יעמודו ו3קמזס י)כו ג)יחן מ8ימי, תטענה

 מפני0. סרג ,דעח יקטס ס,ס וס%יר , ס6ו;ויסיופ5ו
  סיופ3יפ כ45 יליו  %3סי ,  ייסורות  ססס ג8ופויס "מר ס6יןס6תר

 סס DI"W ו6ס יפמ,ן1 וגעמזס t~mhn ג' . גתי,מ OniDnמה!וטטיס
 מחנוטעיס גסיוה0 סמנוחס ע) קיורס ענמדס )סון גסס 6מר 6יןסג)נ)יס
 וגסטורס סתנוט0 ;)י ס0 סגנ0ש גי , )מוותס רמו רקיק גיו;יססיג6 סג9פדס 6פר ו)גן , גסם hhin)t 5פיריי  משותס ייוס ג1ס"-י4-ן גנשסס, חי0ינס כעמד0 וס 6הר' 6פי וג! . onis גכן 61'6תמיי
 4יקו קמג תמיי מחגו9עיס ס0 ג' ס"ין מע) סחנם6ות גססי,וק )6 סנ)נ)י0 וסוס , ס6רן מפ) וגסוט6ס ג6ומרו נ' . גו;יססחרפינס
  o'~ha עש1 5הרו ר' . ~men ייפלו ולhSt thw  5 60רןטסו"

onntw)4י9ת כן ואיוו , סחיוס חייפס  פפין ס915ויס סוזיס סיסס יי( ,סגשיס ס*הס י'יר3 n~nhot %5ר  יייי וירמ ths)t סיןפ)ים  onniui  : 
nap~ורשס פ*פח יז su סקרח גטין רקיע  סחיס ר5יי 

  ריייספ ע)וע1י סוור"
~)PWSW 
 ק6ין סט)יון סגזי )דטחו טכו6 ,ס 1גר סגיפ )6 )תס , 6' .מנויי0 סרג )דטח סוס  סייו3 ייקפס ,

 4ע ב"ינ,:' צי:2'עמ::ב2יעם, קוייס ס6וגעס 1)3י מטט')'ס מיים  כיי nt~as 1יר 5פריירורים סיי י;רי כ1% יזס יכריר ;ד5 ל% לשס , 3' . י18יויס יפייןגיניסס וסססיס גלנליס ג)ס  סספ "מר' )מע)ס rv(1 )ח'וח סטון גוגג'סגו
 וזמוח ג6ומרו סמיס )ר%י סקרמ )יימ0 "מיז ור5ס , ת)מע)סט4סס
 )גד )ומר ,ו 1סיס נוו6 ענע bloon ד', . גו6ט 'מטו) זגי )יי"י1 פסדפס ג:0  ך51 גלול וסנס , ראטיסם טל ופ1י ויתר סהיס  rh1'ט)

 :5 וג" ןוו "ע יגי3ייי ים בנ) טב:: מיז%צג:מי1רסי:יטה
  plDW פ1ס דגר ל5 כפ"-ס סר3  יינס . 4?יי מ9לס י19מיסוי9שר

 : לךפסו  פירסויווסמסכסיס
 08 גי כ)) ענין )1 ס6ין יר"ס ;י כ,1 פ;קוק ג1ורך , ס6' .ת,דדיס לדפהו וייסי , ס0רי  פפרסי ג'י 1ל5 סר3 ר3ר ל5  יוב 3יסו;וים , גוי1תיסס 8ס לסוכ פכס1ה  טסיס 't(g'h לסוס מיסשסתיס )6יט 8הוהס 6) 8טס (טיוח גנסיכס סרקיע ותתת מ6ותוו יטכוענה
 גי6ל גגר כ,ס , כו;יס ,סס מכיו סמיוח סיו סרקיט פמחהמ )סוייעג6
 וגגר סרקיט, וס כיס 4ויות קממע) סוריע גמי0,וגכו 8רגט )ססטסיו
 . מיהר ללו ויוי , גוייתייס 5ס  פיסיס ייו  ;גכוסימ  ליגנייכ(ס1זיט
hif' יכוסים ו,יר יסר,ס :בו:ייס היות סר;יפ finnr 8חר % )מס ,ג'

afn~ . יס י%8ר 51מ;(וק'ט ט,8יי ר5וי וסימ סויי9 וססת  ייפר5-ן ין:י ,  יסיוס ע6 4יזי9  סס  סייס  ייל(, otr)) סו6 6מד סס61 ככד1ר גז וג1' 1)8יט תגסות טחיס )8'ס "ומרויקיס . ';וות 
 )8י" ע)יו י6מר ו6יך)3י

 גע) גהיות )כנס ג-כ '6על 61'1 . )6,ק
  קתיס oJO) G'h)t תכסוה ססיס (vth  8ותר , נ' . ג)גי "חזככגפיס
 סגו0ים מ6ינטח 'יהס )6 גחיות )מט)ס וסוס , גו',חיסס 6חמגקות
  י:טיס1  ס6מר מכ ט'ז )ט1;10ח סיו וסח1גו,ת , ג,י1סיסס 6ח)גסוח
 8רגטח ט) יימס גג8ן 6'י 11מס יע01ף וגט"ים ונו' יג0סוגסהיס
 מס , ד' . )טו;;ות מסס ייח; 1)6 )כק,יסג,;יס

 ס1"
 ג;,0י0 ג"ן ס"מן

 רגל ורגליים  סיפר גרג)יס 08 גי )מט)ס וס 1גר filQG' 8,1קסן
 סר3 :סירי  סדרך bp י:ררס  ל:ון גהס יפז)  6יך  ספנועסלקגות ת;י ככו;יס כיו י5ם .  יייו 5ס יי 'הר  %ן יר %  וגייייס ,יסרפ

 : ליס  ברג3יוטו
nsvwרי  יזול לג,ס תיס כ;1) כאיסס קו) 6ח 6סמע י6הח כ; 

 . מ,זדים סוס יי;וז ויייס , פפיס י;ול סשולס קון3ל3פס

 טכי6רו ימו , מויר 1פ1ל ק3וע כסג)ג) סספסו מג61ר טורט 9) גפיחי ז%י 1חז דעה גסיש1 , 0ג)ג04 0ס mfni 06 ק1) יימ0 6יךנ,
 ליימ10 ר6וי וכיס (((Otg כסו6 סקול יית0 )מס , ג' . מ"ג גפ'עסו3
 , ג' . כפחווטע וט,ס סהנ1גס ע,ס 6ם כי ק1ל  יירפי )6 ססססקגוח כי , סתנועס סגות )יטחו טסס )כ,פ'ס )6 )תנ"עוהיסס 16 )מיוחגכ))
 ק , רגי0 מיס ק1) ת6ויס, נ6רגעס 1)ח6ר1  קו) 15סו  )סמסי) ר6סמס
 ספשש  )קו) 5ם י5ירפנאז רי ומים פייס,  יול י1לננזו"ן,סרי,
 סמיוח ~o'e טמו מ0  פיל כר % לתי , ד' . יו3 כרפסיכוין

 4 146 ס1%ת סיקוס סש טסו6 מסת'ות דגר כ6מר )מע)סגתנועתם
 ו3 סשושיס רנור 9ס pt;h~t שתיות ד3יר סיסליס 15ץ סטכרסו!)6
 . ססיות עה;י0 ססיו שק1ל )ח6ר יסוג 16 , סט)י1ן טגד4ו ענין)ג8ר
 גחושמג סרקי9 עוסס סכש ס;ו) ט, וס ט6מר ס16מר קי"מר )נו61ין
 חרפינס נעמי0 61מר , גנפיסם קו) 06 ו6סמט 6ומר טסגחוגכיון

 : שכר סתיות %) רומו , 4מלו רגיס כ)סון תמייכנפיס0
 ג9פוש ו"כ0 ט) 6טר )ר;יע מטל ק1) %סי מ6טוו כשם!ענה

hsnסו6 סוון  בנטן25נ1:שלג' ; צן 
 % בח

 8ת Dn~ht )פע)ס 6תרS)כן
,StD~ 

 כ"ן 6מר1 6'כ ויקסס כנ0יסס
 גהנושתם סנ)ג)'0  מהדעי0  4*יו 9סו6 סקו) כי , )וקיע מע)ו)

 פ9פ4ם גיס סעול י"זס 5ן כי ג',  פיימי. גפיפפיס  eon_פ  גתנועת* כסס 06 גי ר6היס0 ע) קס61 רקיע מע) ~htwסקו)
 ק% מחזט ג)ג) טג) ינגי6 דעח סיס 061 )וקיט, יימס1 ו)6)חיוח
 ככדורים יחיקסו מ1היר סג)חי סט)יע קסגוור סמונע תיגת,ועתו
 06 כי לרקיע ש) יימ0ו % Oibi- ור,עכוקיס . unD ק)מק0ס6ו,ליס

 :)חיוח
 דשא 0פיר "ג! ןמר6ס ו"טס ע) %י (,utp 1ממע) ט0ק כבמענה

 סע)יון סג)נ3 קסו6 סרקיע מן 0גמטלס ויורס ,כס6
 וסרנ , ס0יר )גנח כמל6ס Et~r1 גם6 גט0 6והו וגנס 6תר גמ)מ61
 סעיר 1)% גי8ר 1)6 סוס סססוק h')a מסמוכגס סוזגר ג' ספרקגסוף
 וכתכ , כוס 0ספק )5סיר סעתד)ו ספרו מ;לטי "פנס , דגרע)יו

 גלנ) סו6 כס6 ימוח כרקיפ ופל , 1') מסום )"1ת1 גס4ווסוסנרגוני
 : סג') . סס,)הס סמי סי%ומם סחגמיס ק,ח יקי6וסו6מד
 מפ%ס כיס ססהיוס יס3יר כהרכ וס:חכל . 8'כ3עיכס ,ti_h? גמר6ס5פו5? ר6יתי ו)מטס מחויו  מתו6ס  פ8יפרו  כגבפענה
פחויו

~SDn)t 
 וכפ! גגמי6 מו') דעת וגפי סגס6, סט) )6דס סו6 ו)תטס

 מזשו % ס6ד0 סוי1 גי , כן 6ינ1 ס;;ו;ים מ8מר ע)'1 ס',רומס
 , מלפפל0  9ליו 5דם כמר5ס דמיס סכסן ומ1ס ומל 53,תרו  סכי8,טס

 ל%י סויר ו5ילו יהר ריר ssn 510  כסיו 51ר515מרי
 , וגר  6טר

  ביגס ש גחתיח סנמ6 טינסג ס);ון '0ס61 ו6ר6 גו 6מר וסומסני
oonסר3 יוירו יפו e'b יידס תייר פיבפל סיס  ו5ס , פספרכ3ס , 
 כסר05 51ר8 טר 15הר ר' , מרי3ס פעיס  סיכן  עי ,') ול1"8סהסמל, :?-rtn ויו5 5הם (obtn רפוס סיי8 ופית sw 1,ר5 0יןמר ר15יסיס
 6%1 06 גי כ6ד0 תס0 6מד וגר )6 סני .  ה;מל פר 8ומר י1ה;ר3י
 ענ וס 8מר 1)6  ססי6 סססגי ססהלת  ייפב  סיי5  גופהס  סייל,געין
 ספ-ס ג;יר1ס קוגיס דנריס ס,ס גוגר גחגתי גגר )ו",י 6דסדמות

  וסו0  יייל, r?'1 ו6ר6 ג6ן ג16מר סג' ס1ד ,  להומ( יטיי;1מסמריגס
 ו6חס . סלכ כזעת ע)'סס מורס סתטת) סיס 06 סוגד)'סגפטגת יסוי )6 חס מפ%ות, פ9ס מקוח טט0 מורכגת מ)ס h'on "ח,')חטמ)
 קסי6 גי%ו Snan מ)ח 11"ה 1'ל. סו1גר מסתוכגס גס'1 דגריוחר6ס
 pcenoti מ'ס ע)יו סמויס סטסיווס ;)ומי מ) מק ענייניס מ;נ,מורקגח
  ס%  3נמינות סיו;יס 9ניינ'ס סני  סיפיר סכוווס , פ'י ייייספורס
 טס'6 טו'ח סטרס סטירונו וכגר , סרמו' ,י ט) ותמח1ן ט)'עניז'ס
 ס6מלס ס0ק ן 61י חו')( יגר' )ע) עוד 1סמתיקס,ו6מר סיגור מןמ1וגגח
 *ך ור5כ , גגר5 ד3ר פל יין e)nb פמילות  D'DDt1 מטוהפעמיס
 5ג) יח' ע)יו מט) 8יוו סה)וק הגס8 "טל 8ד0 ותמו פוס )11ג,8ר1
 1גגוד שנ גגוד דמ1ח מר6ס 610 ס,גי6 6מר וגן נגר6 1זגר מ",610
 סיטגוח 6)1 גג) ססמסי) מס 1ג, פטמיס טגיהי,ו ;מו ס' 6ינוס'
 . טג') וס וס3ן ית' ימטי)וס1 )6 גי סר,גג )8 סמרגגס ר.) ס' גג1דסס
 , 1191ל כ1ס  יוי  יגתתתון  גפ141ן  כר1ס סרכ דגרי ע) טסירט מיויס

 , Vh כמר5ס 0נו וחתת1ן , מטפל  יפין ;כו ;ספליון ג5וירו וס3:1יוי
 לי3ס ירמו, גייהור סט14ן פל ספורס סתיותוה ~mth ת1רטסחסמל
 כהכ וסגרגוגי . ממגס לעלו)יס וימסו5 ירמו? "13  ובסתסון ,סר5סו3ב
 פנ9-*ס 13%  טסט).ון 1"מו סכס6 סע) ס"דם גימות מ)וק כרג"טטס
 , יפ סוי  ולפפיפהניי

  ו;סה1י
 ב61 , פפפל סתיר  ייליון סיו5

 1גגתיו0 מ) ע)יו '6מר 6מח גגמיוס גי סגמינוח גסי etr)h~ לסוייסהלן
 ז 9לתו 1י4ו סהההון וסז5 וססוי , פלת, "1ר  ספליון 8101 ישהר1יוריס מ0ני מוריג ס61 כ' , סו6סון סט)1) ה,סו ו6מי מס, ט)יו '"מר6מרת
 נ6 ספעו זעת גע)י וכ1 8ךוני טמטוי ס'. גרון סמטי,ן פיסזא,עה

 סכתוב ד3רי יס3)1 6ם ומרסיו דכריו גפי כמורס סרג וניןגיני
 ולפסלש  סמפר8סיסניו  כיון 5ס יי ,  פסמיר;יס "חז גן כ;ידטתו
י. , עשל;1 גמו  יחגרך סר5יוגכ לסגש פ;ל יוי העמל  י9ין לוינר5ס
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 יהזקשל במרכבתמהאברבנאל
 ו,דדיס גנסיווח ע,'יניס סני סחהגרוס טיווס ו5תר , וסמחיק420ר 6) 16 , והיוכק סמכירש 5) מטמ) פלח 0וג pse פס פ6דקפ0
 י8מר 1)6 טני,ויס סחמגרוח 1)6 סרכגס ית' ג6) 6ע וסנס ,ס

 5תרנו ~oht.ntlt  גח,ווט 1)6 , וסחיקס זנור ול6 וסססקפסורוח
 , ע,מו 1מ11 ט)הו מ,ד ס,יוריס ט,' גו נחהגיו יען גמינו0 גוש'ו , סר8טון סס)1) סו6 גמטמ) ית"ר סט)יון יסה1ק מילי יפירויכני

 כמר8ס קסיס ו)מפ: מת:יו פמר"ס יחמחוו וסשס ,וסודיפני
 6'נו וגס , סטפ)יס תסמורככיס 6י,ו.דכו סו8 כי ,610
 bh תסהיוח 61,יו , סעס6 טע) ס6דס ממא ססו6 6מרי)י0
 , סר6:ון 0ט)ו) סו6 סמממ) סת8ך סט)יון ססה)ק ו8מר ו5ס .מסרמיע

 ,מס מ"ז 'ק:ס , מתנו סם)ו)ש ק6ר 0ס ג"ט טח6רשסחמחע
 סטנתנ'/ כנ' גו ט'ההגיו )פי גחממ) ~Qhn סיג 6מר יס61סע)יע

 י'הד 6'ג ט%ו,1)מס %יור ע1מו 4ור נייי0 קני גו יסיו גי ,סימ,6 סט)ו1י0 מם"ר 8הח נכ) וסנס , ע)הו ו,יור ענמו 1יור ט)יו ססירקווגפו
 מ:ה)ק כ)ם 8'כ וכ0 סע)ו)יס גכ) סדין וסו6 )גז סר5סון נע)ו)1ס

 יסג)ו )8 סגחוגיס )סון יגי סוף . פמקמ) ahnt ,גכלםסע)יון
fiD7סיג : 

 כן סגסס גיש גט,ן 'סיס 5סר סקטח כמר6ס tlnthD כךטעגה
 61ר6ס ס' כגוי ימ~ת מר05 סו6 סמג 0ננספי%

Stthe(תומר מסמיגגס פ'ו סרנ וגחג . מיגר קו) ו6סמי פני ע 
 , מ"ד ונסמ:,ס גדמוי נפ81 חס , ידוע ו6מחחו ספכר ספחו8רסקטח
 גגווגק סמסרטיס יטח . עכ') , וסנינסו ((Oht גגמ .tQ?;. ג)8וסו6
 ס8ר מגין )סננ6 סנגי6 נפט סגנ0 ע) וס סרג ט6תר 0810רכ

 ח(נ) גסכנחו OSJIDO ס8ר מגין סנפ0 גיוס סוך סספון וגמו ,ספכ04
  סנגי6 נטם  כן , ספנר0 ס5ר י"%ו h~e  פס , סדו:ס-מיספטוס

 סנגי) סטס )קג) סננס 16)1 מודמס סנמ161ח פרעי גס;יי)ס)סג,חס
 סעסס סמוק וכמק) סנק)6 סדמוי ו~סו ס,גו"ס פנע ו~סו , ג1ולסדגק
 וגוונהו סוג זטח סו8 וס ו6ס סנגו%. ענין ו)ח% )סמטי)סוגי6
 נגו5תו סטנה טנין מספר סיס קסוגי6 צפי פתני, רתוקס ג5ממסי6
 סנגו6ס תג6 11ן ו)זמוח 3ג"י סש יותהו סיחס 6,1 , טי6סופס

 כיס 8ם כי ום~י . v1W מסמטך 1)6 וגריו מ,ורך ו"ינו ,)נגי8יס
 י6מר 6ין , סוגז) סטג) ססע סוגי6 נסם חקג) 5יך כ)ו וסספט)סרמוי
 סנגו"ס מרמס כן עי6מר ר6וי וסיס , סגיג ס,נס מר"ס גןסגחוג
 סגיג סננס מר6ס גן סי6מר )6 , גסיגקס סנגי6 נפס פר6ס גן16

 ו0 גי ס' גגוי דמוח מר6ס 610 16מרו ועוי , סנגי6 נ"ס 6ינווסונס
 ס' כגוד וסנס , סנגי6 נ(ק סגנח ע) )6 6מר 6)יו ס,י% סזגרט)
 ססו6 ס6)סי טסגגוי י6פר 6יך , 0מג)י0 עו01 גסו8 יסגור סרג06

1DSU35סרג כזגר' חר5ס ו6חס , ס' ג;גוד גסוגקיוגי5 )נסם 08 גי ס' )גגוי 6י,1 סדמוי 6ותו גי סקטח, גמר8ס סו fp~ 6'ג:סוף מ 
 סס0 'פג',סו 6קר סוגר6 ס6ור גו רו% ספטניס קכחג ס'גגוי
 ו(עמיס , ו6מחח, ענתו גו רוש ופעתו0 , )סגי)ס סמופח נז ע)כמקו:
 גגוו טי6מר ~כר 1)6 , יח' ססס 8ח ג)ס ס6נסי0 כגד1ח גגגוזרו,ס
 ש-"ס ס:גס מר08 כן ~timh כ'ט , ")ש סנגי6 טי,גס סנגו6ס ע)ס'

 מי8ס סנגס מר6ס 1ס מהר !ם ימיוני% סני סגי , ס' גגויזפוח
 6ומרו )וס 1סר6יס , סנגו6ס ע) 16 נמנ6 יגר ע) ווס ס' כגודדפו0

 : טר6ס מתס כי611 סכו8 מדגר קו) ו8טמט פני ע) Swhtו6ר41(
 י'( )פרקס ימוק6) טר08 סט,ין (~oh סג6 פתס בהמועבה

 סי6 סכרוכיס וירופל פ6מר כתו סחיות ססמסכרוכיס
 , ירכ קיגיי סגינ)ש סס סמיוח 081 , גגר גוסר ר6יחי 6טרסתיס
 016 סני )כ)ס 0יופ ט0 כי , כרוגש ג)ס יקר6ס לעס מ6ריקפס
 מגני )יפי0 ס1עיר פסו6 גיש פני סיסוו יחמייג )6 ססו,מו,כפו
 ס)6 , )דעהו י)ייס ססם גרוגיס )6 8נקיס סיקר6ס ר6מ וס,ס%ס
 וסם)יחי 018 סני 0פני ופני סגרוג סני ס6תז סני 16מר סגתוגסרמס
 ס6)ס ~elsc שג) סרג גמ'ם כיס ו6ס , )כר פני וכיגיטי 6ריספני
 סתיומדוח סן,יס .6וחס 6) גוימוד נוטוח שסיו % 06 6ד0, פני0וו
 ntlt~OD ס6תח ססי6 ירוגיס ג)ס )קרו6 ר6ף כיס )6 6'כ ,ם,כר

 קסיס mnh' !)גן , נסריס 16 6רי24 ג)ס יקר"ו ס)5 כמוסמי1הזוח
 ססוtDipWt 6 ספיוהד גסס )6 6נסיס ססו6 סגו)) ג:0 סיקר6ור5וי

 : %פת )פי גרוגש ג1ס סיו קנ6 6הריכרוג'ס
 6מר 6'ך סג)נ04 וס0 סגוומ0 סס סמיוח סיו 06 כי םכפענד:

 1מל6 לכרוכ חמת 6ל לגלגל ניגוס Sh ג6 , סמסככתונ
 וסגרומ0 )עיגי ויגמ סעיר, ט) וורוק )גרוגנ0 מגיוות 5פ גה4מפניך
 , ס:ניתיח סהנר 5ה פ)6 ור,ינן ס6יפ גלוי לייס  פיפי1פהזיים

 ומתנר ספנן 6ח סגית 1ימ)6 0מח מ"חן טי סכרוג מטל ס' כגודויי0
 יעפוד סגיח מפחן מט) ס' גגוד וי,6 61תר , ס' גגוו נגס 6חפ)6ס
 יטר6) 6):י וגגוד ס(זמוני ס' גיח טעי סחח ויעמוז )עומחסוי6וסניwhb 0 )עיני ס8רן מו וירמו גוי.סס 08 ככרוגיס tha'1 , סגרוגיסט)

 b~o('b ו05 , כרוג 6חר ודנר סג)נ) גיווח 8הז דגר ויגיסכג)גליס גין 8ם טסיס 'סגו) כ6מח ס"ופט סיפר ס";) ס6ס , ת)מע)סע)יס0
 6)מסגרוג סנוסי ס' גגוו ומסו , סעו)ס 16 סג'0 ,קמ6) 18 )ימין טומדיססס

'ppn 
 ו'ימז,  ס6לן  פן יומו סג)גי0 סגוש'0 61'ן . סגיח

 גגוד סרג טרטי גפי כי . ט)י0ס ס' גגוז סיס 61ין . סגית סטרסהמ
 ..6קר סרקיט מן )מע)ס ס61ס'

 סו"
 : סחיוח ר6סי ע)

 י6מר 6יך סרג כזעח סי0ודוח כס סו~פיס כיו 06 ג' כזמענה
 , וכגסיסס וידיכ0 וגכיסס כטרס וכל טמס סנגי6טליסם

 ס0 %טהו ססכנפיס גיון וידיס נופיס ג"ופוי0 6ין סרג קרטי גייוס,ס
 סנ6מר 'חכן )6 וס וכ) , )ו 8סל vsat וסטג) וסנפט , כג)ג)כוור'וח
 סנ)ג)'ס סט) )דטהו סס ג'ג וס'זי0 , תחיס גטמי0 טסםג'סויות
 גסר ג"ו"ניס ק'6מר ס'וח ועס , סמהסווס גטמירח ופטו)והםגסהסווח

 : גסס מסוסר ש)ח' מס"סג ג)הי זגר סו" גוטיס וכ'ק יויס כנס ,וגג
 גס0 6תר 5ין סיסווש סס ס"ופג'0 ס'1 8ס כ' בחטענה

~DSiA סכי ססגי וסני סכרוכ פני ס6חד פני ל5מד0ניס Olh 
 ירג )רעמ ס6!ס כנירוח וסש , נטר פ:י וסרמעי 8ריס פניוססיס'

 ~mhs סמיוחדוח כגהוחס0
 תסג)גי

 6'6 חס מ0ס, שמורגגי0 גיסודהו
 6וחס גסס ססיו סנ6מר ג'ס סניס )כס גס 6ק יי on)p גיסויוחש5מי
O'lD~סש סטנוס גספק סרניט ססרג וור"ס . גהיוח ב~גר ט,מס 
 6טר 0מיס ס.6 5מר ו"ה'כ 1') מסמרכגס ג' גפרק סגהג זגריומהון
 וכטיג , סמס גווג'ס ג' 61זע גג? לנכי s~hltt ")ס' ההחי6'תי
 סגרוגיס סס כ0חוש וסתג6ר , גט1תס וסחווטוח גט1מ0ס,ורוח
 כ1ורוח 60)0 טמוסנ סרג מדגרי נר6ס . סג'ל סהיוח ססוסגרוגי0
 ,טקו סיחוגיס 5ג) . %שויס *) 1)6 5תר0 סמיוח ט) גגחןט6מר
oithסס0 סספסו(יס )סי , טמקגו גמו סדגר ם"ין מ14 8הויו קר6ו 
 סרלוי0 ססה% סר% ~hS , סמיוס על לש ירכרו  ס"ופנים ענכ)ס

 יל יס  וגייסס גסרם ויל "מר ושה'י, , ot)t~b ירלפס ורנסוירי
 5תיו,י6ופויס

 גמ'"
 6מר ו6ה'כ , )ס0 וגוגס וגגיס0 גסס וס קוד0

owthett'hSn ג6וני סנ)נ)יס קור6 )סס )8ופני0 ו8מ'ג , עי,יס , 
 ס6ופני0 טי 08 כי ,ס )"רט סיהגן , )6מד "ני0 ו"יגעס "מר (ס1ע)
 גס0 סדגור טסי0 6הר8סר

 וסזרו"
 סי5 וס ע) טוד סמ4וס 4(,-"'ס .

 יטי6) 6)כי חהח ר6יהי 8סר סמיס סי8 6תר סהיוס ע) גדנרוט6ת'ג
 ו8יגע 61הז פניס 6רגטס 5רגטס , סמס כרוגיס גי 61וט גגרג,סי
 ס(ניס סמס יניסס וימוח כנפיכס חהח 8ז0 ידי ודמוח )"ה1כנפיס
 יסיס םוס , יגרוג סני 08 כי סור פני גסס ו8מר )6 ו)וס ,ס6ופויס פני )תט)ס טוגר קספני0 גטיויך רו6ס סנן , כגר נסר ט) ר6יחי6טר

 סזו 5פר קס: ot~ttha גסנ' 6מר )6 וגס , )היוח )'ניסס 6סיסכגז)
 ג6,סנים גדנרו )תע)ס גי וססחכ) . גהיוח 5מר ג"סר )קמ5) 16)'ת'ן
 וגג גסר גסס טיגר ו1פי , וכ,סיס0 ויזיסס ונגיסס גסר0 וג)6מר
 סנים ו6וגעס ט)'סס )ומר סו,רן %ן , סניס גיס וגר ו)8 וגנפיסויזיס
 6תר גהיוח וס 6הר גדגרו "1)גן 6מרו ס"ופניס ע) ש וג)%הד
 , ופניס מזיס ג,פיס ,סס טסיו )ותר סו,רך , סגיוני0 ססתסוגר

 8טר 5וח0 ספנש טסיו י5מר )6 סוס , נכר ופוי , סור וק,י ,5ריכ וסני , 016 פני ר') גגי, גנסר ר6ס 6טר ספ,יס 18הס סיווט0פנים
 , כגר גנסר ר6ס 6טר Oh) )גי , ס8ופניס ,ורוח כיו 0ס גי )תט)סוגר
 "וכר ספוי0 ניו ו6ס , ספוי0 סמס פניס0 ודתות )ומר סו1רך וסומפני
 . ענין ))6 טוס ס6מיע ססס~ס סיס סרג גדעח סמ'וה טני)מע)ם

 : זרכו יורסוס8מח
 מקירוטיו, וע) זעחו ע) גן כ) נפטן סיס כ61 6ג) רוגס, 16' סטירומי 6טי ס6)ס סיגרי0 ג) גססוקיס ר6ס סתורס ססרג ספסזשי3
 )ססוקיס הסס )8 טיסיס, ר"וי וסגן ס8מח וס ססיס הטגוס"מרי
 ע,וניח מקירס סיס ימו(") DG('l_ נהטגו 18)י 16 , )טנ~חס ה:נוסו6

 ל;)ן רממנ6 . 6וון ג6ותו ממוו וס ג) ססיס חקג 16)יומקוגקח,
 : דעח6מס6י

 0רג שונח כנגי6 תע) )0חיר סו0 סגזו) גענין )גחוג סר6יחי מסזהו
 יוס גגוגחי לוססיון כתטפ ממגי וכ זכיס . וטתו וממויקיסמורס
 סוג , ינ'1 1רפחי h(eo1 סמעו)ם גניח מולינא געיר )י)סוג,וגתי
 ~'HroD )8) וסחס)ס , )סטכינ וומתד (tp(ot סו8 ות5וס)ע6ג)

גתוטגחו"
, 
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 מהאברבנאלחמלת
 : זה עם וה פרקיו וקש4ר ודרהםיו חלקיו חבורו ושופן התרה 0ר בבשי ירש10

 פ'3עמ ק0 ק% וגמלק פוקי0,ינה
 ספוימ-)ק
,0 

 וג'ה)"
 סר5סון קגפ)9 6שד גג))פוקיסן

 מס4*פ יי'נלישסשפיס ג6תנ0 פ9רן
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 מהאברבנאלחמלת
 , מהוו סר6".וי0 מ"ע בנרקיס ום ומש , 6ני00 סמהומסי0וואליס
 , )ג,י6 ביוהבו גהו6רי0 יגר נרקיס ג'ח כסס ט' טיק טדומסם
 טסיו סרנוס מסהגמ.ח וגר נרקיס ו' סס0 0מ)ק סוף עזתמ"ס

1mnth)hinmnl ומו;חי0ס סמ7גריס ומס;רמוח , 6מז ג6יס גגנו 
 1ק6ינ1 61הזוהו, ית', ס"ס ,מקינוח מכס סיקרוה סד' סגקסוחע)

 סר6מת: 0ח)ק מחס עוס , כפ41ם וחדוס גסס,ן
 e~tinht 0פלוסומות, ססקדמוח וכרת 3חהלה1 סני6 ,קרצניקוקלק

 נני6ור סס'לוסוסיס טעם סמופת'ס דרכי רקוןכפרק
 וסולח ו6הזוהו, 60,, מממקות , 0ר6סתוח סקרת ~ntShcם3ש

 כסס ףכ פרן עד ממס . עכסם לעם1ת סרג  סיתר  fiD1t~t1 ,נטפותו
 ממס , וסנלנ4ם מסמ63כיס מפירים עגימס סרב ניר סרקיסעסרס

 וכתגו . e'hu)~t סתורה ממתרי עט ססי13סיסיס דעות עמו;יסכי3וז
 ומסם , מ:כג0 )מטכס כועס זרך סכמם 0;רקי0 סג16 כטוומפרכי
 וסחו;מ , סטותו מדוס גדר." סרג מקר פרקים י'ט ססס )'ג פרקעד
 טד ושם , גרמ:יח פטסס ונקר קדתותו סמסיימיס 6ריסע'1 כחעס

 : מכנגו"0 סרג זגר פרקים ט'[ ט0ס סהו6 קמלקכו4
 ממטיס סוג זגר ו' ;רק סיף עד מתמ)חו ס:)יסי 0")קלאמנם

 ו:סה.מר , ממומר מלי 610 וסיע סה0פכד , מסוריים ט,יניססגיך , טרקיס ה' טפס fu פרק טד ח' פרק ומחה)ה ,0מרגגס
 6)6 סטור ידם. )6 וס0מדגריס ס,סרד, כסג) משגת גד1)ספמי!ס
 ומנגנת 6זם נתי נין סוו;)וח כג17)ומ ,שרטות , הנמור0סטדר
 יוהד געו3ם ס0רעזח כסמון )כ ע3 יעלט מעמיס זשכרנס ,)סגגוהס

 , )6 6ם , גכ!)ו 0[0 )מ,,"1ת הג"ח )נתש ן"1י ו6ס , 0ט,גותמן
 ולנמנע סנ)נ)ים הטווי שיוע נפבו גדנעי) 6דם טרמו .בטסוסל
D)U0ידיעס כדרומי דבר פרסים, ע' ססס כ'ס פרק ער ומבס , קייט 

 דגר , פרקים ג'0 הסס נ' פר? טד 61ילך ומסם , ומנסיוןו0סמנתס
 6ס , מסורויס כעניגיס ג'כ דגר סססר כוף ועד ונוחס , סמלותמטטמי
  שתזת ג' כפירום 61ס , 3נור16 ,חדנק 16ן ג6וכןת ז6ס ,ס,מהי,ח מם'נ ס6דס מענודת ו6ס , ותועתעת לתורך כלם טסיו כתה-סמספורי
 ע5 יס13 וככר כהכמס, לפרק מסרו ורהט 51דקס ומשט ספרטסס

 : מן ואו , י'fil'G1~ 6 16 כתנותחש
 63יהת 1פ0 , )ג'ח);'ס ,מקק הפס המצמר סרנ טסס וט)מסא(

 מ)זס, ה4; מגל מוג יהר מיה 16 תתר, 16 ו' 16 )גימלס
 הקטיו .ס;סר להדוחו ס! )גוייס מלמר המיד עמו סרג קריו כןכי

 : [ס טס וטודיושו
 , פס כייהרס יה*יס m~a' יחלי )"כסיררו:'ס סיג סי'6מ'כ(

 :  סליסי  בבפלז  ידךוייס בסזר ובכס . %ה'ג15 מם." יכין )6 נמס 1סוג61ס  סע.): מדיט 1ג1 0מ:והסיס  כטפיפייtJf):O , 1 פילן %ו יכוי כהלז יררוסי סהו,ריס ימיו ל%ודתי
  ~or מ16,1ח גיטו קורס כהו6ריס ורן; ס-ג כגיל 1סלפסג(

  וכן , הודריו טוין יגיר כך 1,תר ושב ובלמי 8תר )פו%  יהגרו9יו8 ריסוני  ס.כיר  היה מלפור סור ינ? כ' , ):פיהו  וספוחו"הךוהו
O:Dגסייי "יי%י*ך : 

 זל, יהד כים סיירים בקלות גר' ילתסיר לרייס ירג ריס%סר(
1רי

 כליורי  פן לן ןתית  סולכ
 ולא  וכיייפי כבבוהן  פן  ול,

1h~Dכלס ות?פךי סנפ3ורויו פי 11 יללן סקלות לד' כין י'יהס ומי ,  סיליי'ס סייו:יס : 
 יבי, כי  3רל,ניס,  יכת ייקרות  הכטוח גך' )זנך 0ינ ר6ס  מסה(

 ו3תהלת , עיסס ומוס:'סם כתדכוים 0זרמוה  סרהסון כתלזכ:וף
 רצוי יטיס , פיס נ' טל יפייהיו  5ייפי'1 יןרפוס יני" סטויפלן

 : ג גהוק "ס "' גהקן  6ס יגלגיתה3,-
 יפל"גיס  מבוישי סועים 0עכי0 "וחס וט 6הר סרג 0גי6 )מס0

 Qrltl , שגי נחלק כחמלת נודכנס למטכס  כפיופסייוכנלגליס

 , )סט)יס lhsD ו"ס , המוכנס )יי,; כ.יה7 גמ'ג טי[גרס איהר6י
 3י  כיס גמ:וס שמם [ס)מס

 : %תר  ייזוי ול,
 סיס , בג.!! מטגט שרט גה'וח 0וה גי , גמ"ג  שיטייין8ל נפולס וייופ , יחס גילל יננו,ס ררות ידב h')o וי לפסל
 בליבי: 3תלז יתך שגיבב ,ו  ביי נהלן יחד טויסס 6ם ,יסוט י1%ן8ל rh~nl  נכלל יונותי ר'ל , ,הר  בפזום  סייכב כ'0'1 סן16'פן
 כה'ג, וכיסוחי ~'OD'i ררו; כפורי סרב סני, וילפסח(

 ר6:,נס , כקמני סדר גזי סנה גי , גח'ג )[0 ~:??הננו6ס  ודא"
 וספוגית , ומרייכם 5רס יוי פויני ירי יהפיך :יצל  ס:רפר16י
 : %בלידס ויבגן יריסס סים תניו,: יי ,  8ותס סיב" ירט י,ה'כ ,גסם
 כנפבכון פיךפון )ה'ג,  כפירריס  ספניניס  לותם וכר 1ס לפספמ

 ידהר o)~h נטיס ב0וט.ח נכטדי 0מדנריס  r~uln1פיתי%ר,
 1;4מוע וגדלם כגלנליס ופיטורי , ?טוים תכלת  ופגישתושסוגות

 : טמס מקימן'ס כפקי יגריס מס גי , קייםטגט
 גג)) התצת נכיוח גי , גה'ג סמ!1ח טטמי סוג תגך [ס )מ00

 ספקות עטפי .י ג יישור , 1ו)חייפס ותורצו  פ:כ ויכייס , גיללוששילם  טוין שגיזר o~rns ראי סיי כוגו8ס, מסוג  1סה1רסמהוזי,
 : סיור בסיף סליתי  גילן ולי , יפנוגשו

  ופירס , סמתגו7ד וסנסגח ,PP~DDD עעיג ומגודע ססורtsw9 כ,כיחי נרקים סש:ס 16תס שיו נס41 ממורס סרג סגי% 1ס לפסיי

 , 1ס%כפס 11ד09 פטפט %סו;פוס
 51יי

 שיש יפני4ס יסיי%סו
 : סירי גרף סריולפקו%

 ו0ו0 וגריוכיו. המיס מסו נעדיר .ג;שהי :שחי מטוי 0ס-5ה
 !מ  לגר יגר, ו0 ט) בההט1ררו כמפרשתן מן )"הד רציתו )6 ''
 11Da חלק סךנ גי דפ . 1('ל 8חח גסנן'ס טכהכ סר'ן גססר"יהי
)ג'

'elr?n, 
 פוינו כי , פרפי  וככליבי , סמ,מי וסרנו , קהי סו6:ח ,

 סילת כס ית' ~ho( פ1'8ות גבוית בים ו,11 ו3פרר,יס פיטלס, ננס1
 מח'ג ח' סרק טד ,וממן סנטר שרק מתח') פני וה); , מוסגכל

  פפ1לם  ימי, מס ג, גי , וו;0ן'ס מכויס כג;מ'ס ;) ,סמהה.)
 , מפגע פמגמת סו% בבסר סוף עד ח' Osnf, . ג' פתל; סו"סנלנליס
 , בצחר "הר ב% ומהירך פ,הר %;הל:ליס פולטות ' נ כי לוסוכיין
 : פכ'ל 8חר,  ספבגן יסיכ  לפפן ספרו תללי נ' ולפרכ  לןבר סוכ רוסוכן
  סיו, );י 6ם , "!)' נכווים ננס פגריוואין

~CD 
 וחקק ממ'ג, י'ג 3פ' סיפו סיח'י גזירו יפויס, יסג  סיגג'לס פיי ג!1!ס יהלייס נ3ו!

 סןהקוהו ממי 6)" , סה);יס גגותיי )טוח סו.ן נגיס :)" ספק ןוא י מ;1?ו תג) כמזרם סרג ויניתו )6 דנר וזס , נ' מח"ק ח כדרק  1DICג'
 דנר גמ'ג הום גי . ,ס ). מ"י; ידטהי 1)6 סרי) מהע"ס ענטייוסג' סעיפיי ג' יעלז ספבי לפ' ו8ס . "גי  סיפירוהי ,מ' ד' ס:קוח'
 3תחהוויס, ס:פ בסיו ופיוג.8י , ילורן לסריס כולל בס14 כפייםמחמוס
 רוגו 3,פח  הו" כי  ים, סס 3פ3יני ככו%  סהלז  כיותו כן "ס יתמו61ין
  6הד  י%?כן  ביסיס יוי  ייפרלים  סתל:יי  סתיביוה  גס . פבפי כלי5י
 : נגון ננהי גוס דוחו ני למתהי עיג . tth~nht ידט;י יחן ,מי . גהר,)6

 סטופר כס-פס יון  ילס  ס;,ל1ת וכהר הנה הסנר גהמהח ז"יואמנם
 כהה,)1 סו6כ. 3גהרוה1 המחנה מירוס ענה :ידע; כתי סמורם סוג הנה .לן

 ג;1:טוג'"
 גמ!ריס ו0:)ימ. , :;י: נ ג גן גהיוח.

 .  סכו, ספייוב יסוף  כטנפו בו, ס:טיד וכפו , בני  כלביס גןגס.1חו
 כליכר:ל ר":1:? פסוס א1הס סי , הלז 3:רז י:הדרין כגמסגקוירטח
 יבונה  י:י"י גסס וברלגל  סריוי וה.:ודוח סעקוים וכרון הןכ b':o ,  הגO)lD)  6 ת:ק  לססיפ

  :יצריי
 לסריס הורי נטל hl~G 3פס יוחס

 יגל ;רפוף לגוו סיין ד( . גסס כס ולן (cc לטינו ג( . e~lnhי( . י"ל פ!יחית 5( . טיגריס י'ג רויו לפי וי: , סג, יטווסלהיי
 וולגל לו1)"ו 1ל8 לטוהרו  כרצוי ה( . מהוד;  ch כי  ידפון ייןוילהו
olr~tליו )כטניס וייוחס 5רס לבני ינג%  ביו, .( . 8הר ריי" . 
 מתורס ס( . כל: סנני"ים סיר פמדרנת )מ;נ:  נדלל: מיס בוגו"חו(

 ל5 נ!מיס  סטין ט( . G:D 'וי טל )הנוס "ליית יי8 גיגיתיכי'6
  פוין סיין  לריטיס, וטווס !,ייקיס סוג סגר סיי י.( .ופרייין ארס גני פנייני יורפ יח' בתול  י( . 13ול?ס כיפר ילי לגילםנסיי
InnJco. )3י rh') .כחן  יגן .  ?)גיויס כיפרו גפו כיין פשיתו 
 עמס, כדג מכנית ,רוס כס סם  36ס . בבר  פתי  ":ר כזהים יהיוסימיס

 : נדוג וכלותר וכמפוי  ככבחי 5ד  פל טמכ וכניהם זכרם6כל
 ג(יק' וטוכס ס"מ,;6 גע;י' ע"'ח' h:? צמנה ו6: גמומיואני

  3-גי:1  "בהכהת יהירם והכס? ושוכלח:1 :נדירו גתנו עייריכמרו
  :ניע סס ס[כוהי סהגמית וכדויס.ומג)! כהס  כטקליס גירגרפתורי
  6ם 5ו , מס?סיכ תמונתו  נפלפ ל,  יתגכיח נתוןס סחתין סרבנכס
 [1)ס ג;מ,ן "ין גי , נ;טו)והי1 וח"ח טהכ.ס "1 יח' גונה)יח

~ho בלפו  כרב  בוכר  כפיומטריו  : 
 סת,י16ח מה..ג שסים כמ:.גמ מ,י"והו h'o יה' ג, 0ףמינסאשגם

 פתיג כיס לו ין ייי ל?  ס8ס , "מז ג:ס.6 וגס טומןמ,7
 , פתחלז ייי  וסי סיס  ohc כובס כת יי" )סס ס,יו1 וגסיפ1'5ות,
  ייזויס ייחס%'כ

~)ho  
 : ט,מ1 מגו ית' ג"ש נמונה סס

 כענר, טמן מעניי גרעונותיו ממגו י; ;עו)ות'1, מיד כ"מינס1חם,נם
  סר'ייין נט:ר וגל) טסס.1ה1 סטו)ס חי1ס כוו כמין,מוס

 תכעס סקס גי , משתנס גלחי  ו!ח'מ  h'tp  יספי פן הירפ לויינכן , פגם פ:יייי %3דרגס פ'ס ר:ייי פסס יסוגוית ,  יכ?ו3יםפלי ביהירי יפו שרב פנוי  מבלפים  ביג'ס ייוגע , לבי ?דבון  'ת'ייוהו
 ~oltnh מסוג הס 0"!ס0ט;ריס

 ו  מטורו יח' ג;ט.)והיו .
 סגר , ומן גג) סחמידוח סגו)!וח ,ת' ~Sb ג;ק.!.ח ג'ל מה"מיוהויש

 גלח 1סס 0ע;'דות ס")0'וח ג;ע.)ות ג'ז  מכ,מו,ס וי; .ייטוף סיגר כסנו וסיגתת1 כיריפס יס  המ.ן ומגה , ועתידוהווה
 סו6 , לטורו ראוי  6100 סוהר נעלן חמוס . ימהיס והמ"חהממה
  פיש%סו  חיקים סס כי , ייייס סבי 1rh ככלל נכללים יס כ'יפהיס יהתיית ספייה גיוס ישר ספן  וין .  י'סב%ר גס. , הארים ג)הגניה
t)~t)uo, (נ" eh~n יגיופ9, לחכפיס לגד ל8 סס ;יכר 1סיס1דות סט;רש ס.1 כי ,סימון ג)ג ל0סריסס גיי עומס נפוי עקייס כרנ והויחס 

 :  בגוול כזטן 'fi1D lhtG )כ3 8סגי
 סוס כגכנד כמסר להרר כמורס רניגו רוח 6ה כ' ס~זווכאשר

 כנר 6סר  כלעריס מחס )ג6ר )גומ)16
 1ככנפייוי

 יזף
 ייתפס פנס  ויגן . סלס ייייור סוס נכפר טהורי כחוביופויח , ססגר5  וייפז סע,ון בע' געשנה ולמקיר , ג)גז וסמור כסוהס דרךע)

 , tmlnh1 , יס' פ54ויו 9יפ סיריוס D1)h~Q בפיקס וטיונות9'רהו
491ש
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 74עד מהאברבנאלחסלת
 . יתגרך גע1מו 0וח*ס סי6שו,י0 סעקליס wtt~s , נטפוחיום4לה
 סמטיפ 0מורס פסוטי מפ6ח 06 ע)יסס ססקו רמס ט";סיסוגטגור
 סחו6רי0 מפ6ח ו6ם , יח' גו ו0פט)ות וסקווי סיגוי Sh1 כגסמ4ת6)
 גמ)ן )גן , וססנו,ס סגסמות Sh מגי6יס ססיו גסם "וחו מח6ריסטסיו
 יהנרך 3ו סנ6מרו וסמוס6)יס ר.מסוהסיס ספמות ר6סונם ג%ר6;ת

 גסחוף ממנו "מר וגפרק , ס;לו גסקימח ססמו" גי6ור נורןצסרנ 1גגר . ,מט)ס סוגרהי ספרקיס ג6והס כח"רש וווס כגי6ו6מריכס
 . ס6מווס סרק סו6 גס'ג ג'6ר1 גחו"ייס סמ6מל "יךוגו
 סיקרוח !ג6ינ'ס:"יות ומופחיס ר6'יח )פסות ירג סח%6ןוס

 סמגמות גי זע h'D) גפרק ),') ע' 3פרק סר6:ווס ס,יע ו)גן ,0סם
 וגף סשן ג6ין איח 'כסוי,יט 6)1 ג5מתח ג"ומחנו סי0 )6טרסרגוח
 ע'6 סרק !(ס ו:מן , כחח)חס סיחס ומ"ין סמיגרים ענין קסלג6ר

 ט,"ני,י
 , ר.מני"וח טנט מגט)וח ס;זמותיסס ססמו 0מזגריס ט) יסטוןטמ,ס )פי , 4.ני'וויר(מוק( )"יין 6חד ג",ט גג))ו טסנמ,6 )ג"ר

 סוח גט)י טס )סחווכת יימז כס81 ססמ)ק )פי י6טונס ,סגוח )סתי מ'6 גסוף סמס וס,ס , "ומס )6 ס;דמוח געיניו )ס'וחסט)יסס יטעוו ומוסח'סס מסס סז' ס:6)ות ט) סמזגריס 0קימות (ס 6חרווכר
 ו)קהיס קסס וכת"ריס כמסומפים ס"מוח סמס סגי6 ו%ן ,סחורוייס
 סדחות 16"' ג'ג טסיו 0מיגריס זרגי 46סם 1%1 , ס;זקמגחגי
 , סדווט שמתת עמסס ממ)וקוח 6ין וג6)ו , סהורס "חר!נמטגיס
 . ט'6( ),') ט' גפרק סרג 6מר וס וט! ט)יו :קסו סי6יית ג16פני6)6
 התנ6ר סגגר (~Pthn סמדגריס ס8מרו גמס 4 טיס;יק ממי תסיסו06

 )סיוחס ,ס "מר 0נס גי וגו', וס 16סג 6ני סטו!ס(. הדוק ט)סמופח
 וזרגיכס סקומותיסס סגי6 6'ג . ס(ס סירוס ג6מחח טמוועטוחן'ס
 מ:ני סי6סם"ס וס:גס . סהורני'ס טס )סחווגמ סיימד סמ)ק קכו6 )פי ר6סוןגח)ק

 ע0ח"
 ג'ג טסס , וסה6ריס ס:מוח גירוס טט:ס וגמו , ו)גט)סטקדמוכו מי זעוח גו )סגי6 סר3 ייהדו ככ61 5'

 : ו)גע)ס ט)יסl~DD) 0 סס טסגי6ס כיקרות nt)hco ס!:חגמופחי
 SD onth וסקזמוהיסם כסי)וכופיס זטוח סגי6 כני גה)ק-אמנם

 . סמזלרים זרן נ0;ן כיס ספי!ו:וף מורן 1);י , ט)סססס")וח
 :tih1(O טטו 1)גן , כטו)ס חיוס מפ6ח ס6) מ1'16ה גי6רו סמיגריסיטן

 ו6מנס , ממדס nthein סגרימו ומ:ס , ~oltr מדוס ט)פופחיס:
 סיס ו)גן , כסמימיימ ~I(nhcn OD1 ס6) מ,י6וח גי6רוספ,)1ס1פיס

 כמד3ריס דרכי ו3סיות . קדמון וסזמן סחגוטס סיות ננכקדמוהיסס6הת
 oahn גמופהיו cnnca טספי)ונוף , ס)מכ וסי" 6הרת גגסטוז לי ויס . מתתלפיס כחלקיס סמס , ספילוסוסיס מדרכי ססרמקס3תכלית
 16הס ע) )כ:יג סרג גוונח וכיהס . סטו)ס מ;דמוח טסוימוס;זמס
 עס )0חווגמ מיז ע),1 )ססיג ג7י , סגנ)ו מס ומוסחיכססיייוכו;יס כקדמוח ה)ק ג"והו )סוימ סו1רן 1):ן , סני גח); 1)גט)ס0קדמס
 כר6סון סה)ק נסו4 סגהג גמו סרג מזגוי וס הו6ס , גענינססעינוכ41

 כ0ורמות גוגרון כן גס נהתיל רגריסס תגיק '~tmlb 51תר .11')
 גסס ס'והו וסמוט ווחדוהו ס6) מנ,16ת ע) מופחיסם ווגרוןספי!וסופיוח

 ט) ~r?tin מכס)מן סטיון 6מיתת ",.ו כס,כירחנו גמס b(unזרכנו 6ר6ה ו6מ'כ , 1,מינכו ט)ן e'Dht סטו)ס מקדמוח מכס ט"קג) מסעס
 פקדמות ~lonnh נמ0 ספ'לוס,פ'0 ט0 מיי 1,כנס ט6)וח סק)ק%60

 : טג') סנ' גמ!; וס ויסיסכעו)0
 גו. סיג כוגר סדכו:יס ג6וחס ר":ק סה)ק יומד )מס 0ס 5יתיהנה

 ספיג1סופיס, סקדמות גחחלהו ס6מרחי כ:וו נו סגס סכי סמיקו6מנם
 סטסןס וס "הר סני, וס1ס . ממוזס "ו קזמון סטונס ס.ס "ססחגו111ת מג)י ס:ס כגק:וח ט):ס ט) וכמ)ט גו)) יטהו )פי מופח כרנ0גי6 סני וכסרס . קדמון כט1לס ססיס 3סנתתס מוסתיס: כ3י5 ר6סוןונסרק
 )ררוס )ס,יטס ג)ג7 )" , וסנ!נ)יס סמ)6ג'ס מטנ'נ' כוכיחיסרקיס
 06 ")יסס סר3 סנ!ערן מפני h)h , 0מפרסים סמטגו גתוסמרגגס
 ססמימייס סגרמ,ס סחווטות גמיוק יעתו סרג סגייח טטס מה'גי"ע 3:וס טחר6ס כמו ספויס, הווס )ענין סנמוחיסס ר'ל , סגננ)יסלטנ'וי

 סמ)6גיס זרוס ו"ס . כתגונס מסניני גו כוגר ג'ו 3פרק וין ,וטוינ,סס
 גורס כמהמי) ג'ג גפרק סו6 סעו!ס מדו: )טנין 6ם 6)יו סי,טרך)פי

 hSto('o מפויוי גס סנ6ר !מס ס!9רך וין . מ6ריכעו ט)יימוסגתח
 מכסי'ח DD1n ספע ססיhw 6~ ססס , ג6) ונזרס סנג61סלדרוט

 ר6'ימ סכ) , מיג גפרק הוגי )מס כן וגס , כ;וע) ס:ג)ג6מנעות
 טגי6ר ממס ססחעם כן ונס , כח)יס( )16 סנג61ס ימר6ס סו8פ)6ן
bihט0גר מ'3 סר9 ג16חו סג."ר )מס , מ)6ך פס מסחק( סקרק'ס 

 )ייוס 6)יו נ!טרן ;רקיס ט:רכ ג6והס 0רג שכגי6 מס גן 6םדיבה : ו6סהו מנומ ו," ננ.6ס כיהס )"סמנריס
 ט610 סמרכבס לטגין סיועילסו מס מל3ד סננ61ס 1נדרוס0חדוס

 גי( גפרק )1') מה'ג ג' גסרק ,ס ע) סעיר וגנר . כ:ניח סגוונסע)
 מופהיסם 81ג6ר ו6סליס ספיל,סופיס דעוח o')~hG 6,ל1 עוג וסנס .11'ל

rthfiD3י'ל , ס;דוכס ח4וח,ו )יסוד ס:חווחס 61ג6ר , כוגי)יס כסג)'סntheiD ג)יס וטניני סמ)"ג,ס(כג , of)nht מר ו6טוג סטנין וס" 
 טגר6יוח סמו;וס גי , כטו)ם מזו: ט) ר6יוח מסגי6 סיטזחיו )מסו0
 סנגר04 0:י!יס פ1י6ות יויפות 6הר 6)5 יהג"רו 1)6 יתשחו 5שיי
 ~msb 9)9ח סעיון גדרך 0רג גי5ר 9;י גח)ק כן 06 04 .1ג1'

 סטקר גן וגס . גטמוחו ופ4לה , ו6חווחו , ס8ל מי16ח ,סיקרוח
 ע6ר , ממודס טתלתו מס וכל קדמון 'ה3לך בסו6סרגיעי
 , סחווס ט) מגויהות סעווח וגפ:וחו 0מוגזח 0גפ גגיטו),ס

 ומחם , (ntcb1 ממט:ס מגמיס ודגרי גהורס סגחוג מס טס ,יעקרו
 ס:'י :,וס , ממ'ג( )'6 )ג;רק ססגת חורח גה(וק סטי)ס גהחד3ריו
 "רגטכ וג6ר 6100, סדר,ס נ:נס וגוס . סמזוס 6מונח ו!פרסוס)וגרון
 , כגכו6ס כדרוב 6תריו וכמ:יך , יתנרך 3טלמו סגחליס ססססעקריס
 ונורכ גס סהויו'ם סן,),:ו;יס וזטוח , גג)) ס,ג1"ס טנין גי6ווסס

 פ.'ס רנ',1 מ:ס ס!מות ה)ק מ6וחי י-ל גפי9 גי6ר וגן .ו%ררנוחיס
 6)6 ס,נ'6'ם ט6ר 1ט! ט)'ו נג'6 סס '6מר :)6 , ט6מר טזגנגו6ס
 ט!מס 5)כיח, סס'6 סתורס טקר ג'6י ספרק ג6וחו וגן , סמסיסח41
 סיג כמן והנה : ג6הרח חהח)4 ," ו1חיח וסכ'6 , ס:)'מוהתג)'ח
 כמ1" מפו' 06 )כגוח. , כעו!0 תדוט )זיוס כ1גו"סזרוס

 דעות סוג
 כוגר וגמו , והזוסו סטו!ס ג;זמוח גדטוח'סס גנג61כ 6דס3ו'

 ג;ימות גדטותס ג,גו"כ 6דם גנ' יעוח , סמחמ') )'6 פיק3חמ)ת
 מ;נ' "ם 16 , )(ס ,ס סדרו:ים 6והס סמן 0כ61 סימוח פמפ1יסטו)ס,
 וי1מ'וח: , 8!כיח וסכתורס , מסס 11ג1"ה , t((~oh , סעו)םטחוו;
 גיון ונס . טעגר מכומן כ")כיוח נסטו!וח נה!יס וטקייס :ר:יס ס'0ס
 ת6מח סכנגו"כ וסו6 , סחיו: )דרוס סנגו"ה דרוס גסמיגוח ג')סגס
 061 . ח') 6' מ)ק ט' גסרק סרג וה ע) סעיר וגגר , סמזיפ6מ11ת
 *thp שנגי:%,)סטס!ס :;2 בשמבי:נ,:ונבמננבץ ג;ג!ס מסונ,".ס 16הו הך" 6ג) סטו!ס הזוס גמופת ",)ן יהג6ר)6

 !י.סיר ג(ס
 )סס יניטו 6מהייס פסוג,6'ס ויע , 1('ל ג' ח)ק מ' גפרק שכחגמס

 "סר ססגות )ס:יג )גי גט"ן ס16ס '1ג! )6 0;ק ג)6 ע'וניוחס;גח
 ו3ו' כסו, סירוע 6ליססיחהייל

 סנח)יס וה"מוווח סטקרים נו !נ"ר סרג יימיי סט)יטי כה)קואמנם
 גזר,ס סחהי) ו)גן , חמין t(nthir סמחמידוח יח'ג;סו)והיו

מע:פ
 מרכגכ,)"

 י"גרן סוסגהו פסהג,ר מפני 6)" , ;גו"ס ככי" מ1ר
 ימטו גחנועחס גי , סנ)נ)יס ג6מ,טות סהמה9 סטו)ם גו)).ק3כסנתה
 , גוס (כ ויוג.גוס 1,ערנוססיכויוח

~Gvn't ט,מר וגמו סמג-גניס מיוי 
 סנרמיס סס סרג )זטת סהיוח ג'6(,;י "' )ימוק,) ~(ot;tlh סמיס רוהכי

 מסמניס,ס יהנוטטו ו:סנ!נ)יס . כי:1ד1ת סס וכ6וסניס ,כסמימייס
 כ11י6 (ס סג) , כנעחס גח גכס מססעח סי1:6,ס ו:ס:גס ,ס,ני),ס

 )סמון זטחו בסיס ו)פי , ח!ק מ"והו פרקיס גו' סמרכגס מדרו:סוג
 סגר יתן ,-'h'x נ;רטיס ס")סיח ככסנהכ וזרוק כיז,עס זיו:)(ס

 מן6ח גוס גמפו מכר"סווי0 סי,יגה וסיוח , )רכטיס וטונס)טוגייס
 )ס;ייס כרנ סוניז , סרסטיס וטוגות סנן'קיס 3רעוח :ר"ו ססדוירוע

 סמומר מ,ן )מורגגיס יסינ קכס;:י סרג 1כי ממ'ג מ' גפרקסנה גי . כמוגגס אחרי :ג"ו ;וקיס סמ' 16חס וסס:גמס סידיעס)7רו:י
 מונע %4סך גרו)0 ממי,0 טסהומר גי6ר פ' ולפרן , י)ורס מ!רו!6

 כמותר מגד גגס כס ס6וס רעוח ני"ר י' ונעק . סנ:רד סמכלמססנת
 סטמסכומ כי , מסם טיתיו? ר16י ו*ין , טנטייס מדגויס וסם ,סלו

 רעוח נ'כ סים כ"ר י'6 ונפיק . כו סמהונר סכעדר ומט3ע0חומר
 , וסדטות וסת"ווס סנוונוה !ס, , );1ה0 מןוהס כנו;ליח וכם 6רסגנ:י
 ,סג)וח ממוייגיס ג)ס סכס מסני , כסטדר 6חר נמסכות ג.גוסכס
 , ס"1ס מן,ח hlo גי מ(ס ,סח)ונן ג'כ 61,ן , סמכמס סעזרטס61
 rh~n ססס סועות 16חס סנס גי"י י'ג ו3פרק . ירגו קס!ף 16ם161)ח
 רעות סיקרס גמס מססגט מח!ווניס "זס גני ססיו ו)סי . מ"7מ:ן'ק ססכרמי כי , סמותרות ל3קפ1מ ל5דס סיקרו כרטוח וס טסוני6ר * "וחיס טתקגו גמו כרוג ט) )6 כמטע ע) סס , וסכג)וחכמ,מר
 ובס"דס , גסגי)ס נגי6 גנו סט1!ם סכיס )ח:גס סחומר מ,י ססיו46

 סגי6 וגטגויו , גתס סזטח )כט) סיג סונרך , גג)), mhtintחג)ית
 , סמ,י6ות וס תג,יח גגקסת כט,מ"0. )גוגו סרגס פסחמי! י'גפרק
 מסע)יוני0 דגל סכ) 6ג) , כעו)ס ג,)וח 6) הג4ת )גק: ס"ין גוטגי6ר

 סטו)ם ג))וח סיס ס)6 )סורוח וגזי . ט,מו )חכ)יח סו6וסהמ:ונים
 ססהמי) י'ז פרק )סגי6 סו)רן , סחמחונ'ס געגוי סע),וויס סגןוכ)
 יפעnSDW snc) , 6!! 0 סיוע טז 60דס גי סיחגוון גן גס :,ריךממי
 ועניום גוי)ס גו סג"ר וסגוכגיס כג)ג)יס מ:טויי טסתג"ר מסגע1מו
 געניוו וס,טיר סקטן ס"י0 גטגור סיו ט)ntslno 6 וס61 ,סנפ)6
c~h:G1גסח)וננס 6זם גני עטות )ג% וגזי . גטרגס נהטנו וחכו 
 , קייס עגט )נמנט סמחח,) סס'ו סגי6 סחומר, מן"ח סנמסגותמסרטוח
 וג"ג סיסז יקג) :)6 וע1מוס נסר גע) מיסיס 5פסר ט6' גו)ג6י
 ססגיס סנ' גין קגון וס יס.כ כי , כחומרומ:יגי

 , כדטוח )ג) ומנע סכו"
 כל 10עס ו"חרי . מ;ניח 3)תי טכו6 ט)יו י6מר ו)6 , כ!) גטו)ית' 60 סיח61ר מג)חי חותרו מנד רגוח רטות )1ויק קיקרו יחויינו!גן

 סדרוק וסמסין , 8לסית גידיעח )דגי י'1 גסרק סחמ.) ס45:סזגרי0
 . ~h(o סעקריס ט) ספי)ו:ופיס סספ;ו מס וגגטון וגכטגהסגיזיטס
 , ודטוחיו סניגו שס עס כני6 , כססגחס דרוס על גנגס 5יו3 סספר1לסי
 . גכס ומסגימ 6זס גני סרטי יויט ססטי'ח , סטקריס 6מחת )קייםידי

 סוסיון, גפנין כ'ר 9רק ה 6מר סגיivtt~_ 6,, סעני1 )וס ססותרעגגור
 ו6מ'ק . וסס9נחס מסיייטס סורוקיס 5ותס סק)יס פרק 6ופווגחוף

גיק
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 מח%ברבנשלחטלת
 )סס טק ר%אס ששימ , סש,ת 3יפש )יגי S1~DS כעגשק
 סו4 טז וס וג) , כ)ם 0פ1ות 9עמי 6מליכס וספטין , סקדומיסקונגיס טוגזי פדיגי !0קזפ1ת , (D('el ומעו)יס (Dt~th ג))יס ווכר ,חכ)יס
 ג6ומס 0מנומ )ס'וח , נ' )מ)ק מיותו סוייס ,0 והיה : פ'9פרס
 כע14נ0 זכססנחכ מסידיפס גתטכות 03 סחמידית ס,לסית תססגסנסח3ש
 6תויס וס"וריס מעסיוח ות1ות, ו6מוווח וכוה גח1רס נת,18 יען .כס
Phn8 גסס( m)wh 8(1 טטס 0רג ,מן טכנר וסיס , מטםי1ת מ1וק 
 )0וייפ ס;סעיס, )סס1רי טסס )הה ע)יו ונט% , כתעס'1ת )מ1ומוג16ר
 ס"ור גמו nl~)he גתורס ג"1 סגגר 1Dh' , גטי ודגר מוהר"6'נס
nmht6ותס :נס גו )ג,ו ממטיס סר; סני8 %ן , ודומיכס תמנט )שן 

 0ר8סון טנמ)ז סחג% 6'ג הנה : 1ורך ))the 6(o )הופ)ח ג8וסססוריס
 כנה4ס סר"סוני: כעקויס ט)סח סקני גה)ן סג5ר מ0 עס כרגג%

 ג6ר ססני וגמ)ק . גסס t)'bc1 ו6חדוהו מ1י18ח1 בסם ית'גע,פוהו
 :tnstg תס וג) קדפת ית' סימ:ו טסס סענרו גפטו)ו"יו סח)ויא60מווות
 מסס נגו"ח ומט)ח , 5ד0 מג,י גמיוהזיס oht))o 1מ,י18ח ,ממודם
 סגי6 0ס)יסי וגה)ק . וו1תיח 6)כית סי6 ,טהיהנו , סוגי"יס ג)ע!

 גג)) וכסגמחו יזיעהו ססס , סמחמיזיח 'ת' (pn~ilgt סנח)יסכע;ריס
 סגי8ס )5 סמהיס וסמיית 0ת:ימ גי8ח סקלי 6ג) , ועווק ג;כרוגפי9
 ~wnh , 30מו )טחי 0ע;ידוח, ימ' גסטו)ותיetSn) 1 "סס , סמ0סרג
 . גנ8יס ו0סג5יו 0כפגמס גטקר ווג!)יס , ו0טונם ססגר מכ)) "0ס)סי

 )ג6רס סרג יג1) 1)6 0;ג)ס גפי סס סעקריס כסני מסויוססנ,ח
 טס0 5(ר ג,נימ( ג6וס ו,כן , כע;ריס ,60ר עק0 ג"סר סעיעט'פ

 . 01ח;ירס סטי1ן גסי טסס 0ש--,ס גט6ר סו0 גספר !o(eht 1)8 ,ע)יסס
 )טגוו lbX' ו0ו6 , ווגל hsi 6מו טקר עקריס 0י'נ מג) 1"6רוכנס
 ר6וי סגעגורס ג)ם סעקרוס חכ)ית )0יוהו כס ען סרג ו0וימוית',

 ססם סג' מ); גוס נ'6 נפ' סו0 סטקי סגי6 )גור16,ולו0 ס6דסכיעגוי
 סי6 נגתרת 0יוחר 'ח' nt~)bo 1ססטנוד0 , 60פחוח מ"ינ טגודחגי8ר

 0דרוח נ'ג סמייך נ'ג וגסרק . סר16י מס גפי מעטיו וסטג)ססטג!הו
 יהטוג ")6 ו!סי . גו ויסזגק !בוו6ו יעג,י 6יך )6זם 1יור גהחסכ61
 נ' גו v(nh נ'נ סרק 0גי5 )עגווחו יספ'; )גי טט)מותסמזותכ6דס
 '5מר ;,'ס ימ0 ט) גו סג8ר ג'ז וגפרק , ו1וקס , מססט , מסי ,טמוס
 יח0,) גו5ח 06 ג' גמכמתו הכס 'חכ)! א) מסס %"ר ידי 0הכמססס

 וסזגקוח כעגוזכ ח;)'ח טכ'6 ק.ז( ט' )'ומ.כ 16וא ויזוע סטכ)סמחס))
 ה)קיו וסור סו0 כ,גגן 00פן ת)קי קטור מוס 'הג6ך הגה : יח'גו

 : מסותו על 6ים ודיוסיזפרקיו
 6סר 01ק6)וח ס;וסי1ח )ג) גנק)ס חטינ ~rh ג) 8ח 8והך 0וחפואהרי

 י0וו ס,-:pih סגמ)ק גדי ח);יס, )ג' סוס סכפר ט,ח)ק לו ח"מר%ו : ס"ומר מס !פי ס0;דמ0 81ח גהה!חסטרווי
 וגס 0ח6ויס ומפ8ח 0טמוח מפ6ת 0יקיה גס5,וח טיס)וכסס;ות

rhnnכסקזמות etnrw~t סמ)ק ,ס'כ . סעזגריס סעטו 6מחייס גגמא 
 hG(nlto גסע1לות ו0ח)וייס , יח' גט1מו 0ח!ייס 0ע;ריס גג16רכסני
 0טקריס גנ6יי 0סליסי סחנק ו0י0 . נת'ג גי6ר סג)ס בטגר ג(מןסנעסו
 , "(קווי )עגזו טר16י יגעקר , 0מתמי7וס ~nt'alh גסע,)וחשת)ויים

 : )ג) סהכ)ית גמירנת )0יותו יגייו <edטוגרו
'aEסגמ)ק גמו ג' 0ה)ק,ס, גסי מיו"ן'ס סריוטיס ירג סכגי6 ח6מר 

 גו סו6מריס וסמ1ס%ים סמסוחפיס ס:מוח ורוט כגי5כ,-"סון
 וסח%יס מכסמוח 0ו1פ) 0ספן )0סיר סח61ריס דיוט וס ו6מר ,יח'
 0ט6)ות גגי6וי סמדגריס ויגי 1גן , כנסס יגט)י)ח ~ntrnhגעקר
 וסודמוהיסס סן.לוסו(יס דרגי 0גי6 גת'ג סס כן ממוגמיס. ירגיס)יוהס
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