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ווככfכהכסכטסרעכי:כסיכפרס rסביוםכי foרוור pעכווס,סהורס
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והי:כס c:כפוועכיסfרתס pבכנדו rוכfר h 1רבעכfר pסוביוםסדיןסיוםיסיס
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i:י:כיהבס:;,סופר Pעוכיi:ייסכוסוויהסתייגסוכועדנהוגכין JPרi:יכככיה
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 i1:יכוועדנהוגסוה ::tר,
כיווחרת vעיכיכווסכס '?בספרסכהונfרה tככתי jיהי :נוfגוורהי

,,רער oבתוכתפגיןסכרכיתכ• ,רבותיכוס pבו::יר rסנספרכהובכן

רfרכב ;t ,נדברחיסור jחי Pווע pכוכככי ,tסירו :jJJ iרה ;וית::י 1תי'ב
 + qעד~תע~iכ
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כiל Pו J:ייהככיי P'ב..כיוi:יוכעידיסi:יר iiלספרג pעדיוi:יסוכוי : iP:יהי jזיע
- ?כהבוסורi:יתכוכוד
 ;'"ווכj ' fכועי pרביfרוורודףדףנככנו:-תינ i./ pרוכי JJעדיו :נוfרוכרתי

כ :tעדיוססוככי •fרנfררביפתה ,הוכרהייfררבי 'fרגע,ררני
כניfריסג Pעדי:.וסססוככי ?כi:י Pתג :t ·עדיסססוכוי ?'i:יתככווד
נתרךכתןב fpרכfרעכתס? vP «תורהכ Pככריס Cvוווי ?וכתוניס

 ,ירכוי-.רודברי ,ר~:,;עיסו iו iה ,ס::~מויכתובס, :tמfרכס'וידבר ::;,ספר

 /fרבייfרוורfרווור'רכיווfר,רירכיfרכור iוכבדו,דתסכסכחס, pכו pכו

 vכ pבכוכןגס Pהכהי , ilל f י:iס' Pנi:יכתיהרכסוחס .י fpררבfרכור
 jתיוהתוררוהכפורובכביהיס,בהורסגס Pהכתי iכותהוונהככזוד,

 .י~:;רfככנהכi:ייהנקני

היןfכווכסכי ,הוכורfרתס pכוווסעכין iהי :ויחזור Pהי vוינכככי
iכפריסוככוסככו.ככיב.כככוס,i:ימפריסענכויומדתבמפריסfרורוכהכו

גהכו ff1כנכוכעוכס,כהנדסכהו fpריס pכfרכסתתיתמיס , Pיוייפיס rכו
כותנויססנוך rווכדור'ככדורסקנכ.:ינככיססכfרס ר;~רfנ1כפריסככחiו·כיס

~:,;סתקנכנכו~:,;סתנררונפכיבתנכווד'ייכיס '1וכהfככתכוסכס jסירסעד
סדבריס pנטותיסוfוכתכו ;סירסעדתנורווכן rווfרונ,הכוכככרהfרכנ

fככהכו pוופכי ,נוכריס rסכסהכתיסדבריכfרתתססנו::יכהוביס

0יודע iרכףס rוגס ,כרההיסזסוו.ס ,כס P'וכהסזסגס Pננידוד 1

p ינכיקנכהסיתסכךויותר,כסp ככfכוכיסהכורכתסיתסוכךכנס,דfיג-
iכוווכיס~:;סירבורfכי pרבכןfכוכוכתסיתסוכךוi:ידהיpוכיס,יi:יההדוכיס

בכיעדת .ב:גכfרת irל-יקנכi:יוס pופרסתכוכרד'כה:-וניובווקוס . jכזוו
כככוכבנו-'זונעךסוiר ,כתככוידווררנ i ;::כ ;::רfוו ,כדורוורודרהכ Pי
 iכעכיוכןכס, tסכו jנעכיסדנוסוfכ iוכ •iלת(כווד jנעכייוף r Ptה

סתכורודס;סכיב.כככוססתורס iבעכיוכן ' pסקדוכהנייס h::,כני
תורתסיהס Pנfרכבע oוווריככסככוכריס,ס pתדכריתומכרי ר:;; pוסכו

סניתדךןרובiכוףסגכותבהתכתבfכוכוהכווכוקונכהזוכור;ככותס pכר

i:י t גבית ;כיcוב.כככורוt: כעבודותfp כ'נ.סיורP כפרמוסבדורסעדותנו,וה
וספרי . vוסגהכי Pvזג 1סנ ד::;ו :eכוי,יסס;fרתסתררסfרכ,,•כה

עכ jיו,ידויעודרךככס 'וירוכיסויה;קfרכסיכויםןךבךו (iו Jוכהכ:נ;דfכ

ו~פר ; 1 ~ :1גרהסביהיוניובסוףנננ,ינ~הבירויחה riי vתרר :v cפרסר
 ,~כ,יב::כ יc,·,~:ר~ ~...;ייתכנידיסוי~וסכ:"~יס :rר p ~(יס v'רנ ( h(וו :tד- cי~ב:י
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וכfו •סתורסככתנסנן pסרודנרדורעדופטיס, ,:tסידניונככ::ינית
 CDעכי cסוווכיfוכתכוסתורסכ.ככ c1זועידi:יחכס;:,מפריסווכfוכו pוופכי

סווfרכו.iר.iרוכופסקה'נכתיכת pכ pנ ת::: tו (:cJ)iוקככסוו:ככיfכככובככיס,
 ,ס iס Cיו Dעדתנורם jכו rכונfכומססfככססספריספרסוםfככככו
תורתועכעכיi:יסכמכווןר etיי ככ:::~ס jממחויכיםfככהכוכפיכן

וופכי ,גיגי"רוסרומיסמניןנספריכסfוזויןתייניסfרכו pכדרךס, pוו
fודסינfרfכסfרככ •::ייוסעדססוfרסדורכוןווווה hס jניכרסוכוס

;:,דנוfכין fPיע''פ ,cו rסתווגדסכניfוכתןכבוהותס;סנדורוידפיס
כוfרתרכקנכס,תיינווי~:::רfככfררסfכיןוכקוסווככנת:יfכות,יסיו tככוכע
fכתריס,ר rסמ'כןוסכסכדור.מדורi:יכככיתסקנכס cעכיסנfכס כfכ;::ן

P כfו ,ונתכמודכס :::~כונכככסה:::רכP כfרוכיס,ניכויוזו:כורססגודעסיסכfסג
' l ' 1 •זזf ו)"חזז l 

נעגן::;סודסכוכו ,גtוסרבןורווסווrוכעווlר?י Pךניכויגחוחף

fכיtגו:,ככסכfרמכתסערותחסרסוfר ivגכ , Cנסקדוו;:,כי::רודi:יווכתת
וסככתי::רכופווסוכ.iרi:כקנכcוi:ייfרסכfככקככ,וותוינככ pנעכ כ:::ויtגרfככ

ס f1כתרוכבדורותכמכfריס vס 1ספו vוכ:::ככfככfכעודוfכיכ;וווסופקת,
 vכוtגכ p::רימיסודבריר Pסימ'כגוןקדכווכיס,ככותנויסזזותיהסיס

כפיכרהקס,ו hכקונסככהכסככככתוכסות pסר pוהכריסס,רננו,
 ,כfרכווכi:יכככמקרסנזסיסיס pמנכיככו, Pכעיניכרfכסיסיס p-וכס
וכן rמקנבסעניוfויןi:יזi:ירוס'קנכi:י,נוfכין pנמס fvככווכfכיןכי

 •סיוסעדתנורו
סר, r ,:;;נס'כסfכוכיןנותרfככיסכססוfכ,כןסדנר fpכתר :i:יז:ינותיו

 ,יס nרתכונניסוככ ,יז:,רfככנכיעדתרונססכוכתז:,סיתסכווו
 ;גורני .יסיוווגורכסחנקייסיכ,תכקס 'סיוסעדסגנותונו;כון

מעכבווויספיכi:כו,fרוככס,קטנינתוןו.ורכךנספי:גהרכס fcרוההi:י
 ~ידךעכ

עדוfכ~::כננעריסרכתוסו.רתי ,כביתיככס vכרתי vווכךונה~ך
כניר,רכככתוני pונ ';;:,הפנסכביתוהכךככקרוfיכ~:::כיס ,::ינקרהרו

סfכתi:י :נוfכוורתי •כוס pכי jוכת כfו,:;;ס Pסהיעכוי ;~ב:כ
i כסעוכרסfp ככך ~כספקותיךככניכעכורכהתךp י ,;,וס:iרכו

 ~וכךכי

ויען

'יייי: י ...,~ ... 
1 --

v כדוכידנריךעכהכיס 11ת :ויחכורהיסf, ככיfוp כועתי

)fכרסנכי ךז(:יfות::יהמהfככות 'וכיג.ודךfכיונfv, j דרך
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יז:;וועוכטוסטעסכ pדכריס;;:וfכומרנfכדסכגעור;;:וfרזו'זכחוסני
 •טעכותיו
תכמהדברנככטי i)j!(וסרfרכןfרמכסהס:כידנרזכ,כןכfו :עכיהיו
דבריונקככהדס'ווכככווךכi:י,יותמדתי;;:ויתסכךיוויוככניכס,
fויןסfכוורכסכעכיןסכוגעיסנדנריסווקוסווככ 'ז:;fכוורסכוחיfכמת
וסתורס ,ית pכווכעיניוi:יכך j ',-ככו.דעכi:יוlריןתנוכi:יוlריןחכככס
כ-~ז:;ינז:;fויןיס n-חכfככורווכנרחניו,ע npתוכהנות/רב-~כfכfוזורס

 :fוווור;;:וחכתיככרכןעכfוז;;ר jטפידפקךז:;נןככיז:;רfככ,כfכפיקורס
כעיניך,ר Pוסיסטונכככותכפורתfומיןתז:;מהיכ,fרוfרהיההסחיווין

 f1רזכךכככתקרחתכמסוני
 ,ריס pנכחוז:;דהסיi:יפןכדבריך'סרכווfרדוכיהסיfככויחזור'ויען

מכירחרוכיfכתסוגסיודעסוfככנות iונות •כהכקיסוהטחה
ז:;נכהנומתור::י ,ירחfרככירfככ pיהכ::ייוfכזכחככי,עבריכיומדע,

 , ,:;נ pת nנוכfכס pנווענfכ ,fככ nוז:;ימיןחסורכfכפססבכ.יכוממור::י
וככנכנfכסנוירי'כקוותויקתסוfוסדי' pיס nוככורועדי,מיס pןנ

 hכהכחסהקירזכסר rסס'חקירתסירתהתריוהרכס •תדבר
כנכותקב.להסר iסם'עכנה::יז:;כהההרי ,;,ככהמוכסחקירת

כעיכיךירענמסעכת, pןככוסדה כרfר,::~יfיזווכתככעכיסר fpו;:,חומס,
תי pודרחקרתי}רן:;ך OPוסדריi:יתקירסהתריסעוכסכפיכסהדברfוס
סגעוסתכווס,סתור-~fנוסנזוהי,fנתסכהfככוור 1כיס pויוכיסכס

 pכתגככfר pידעתהזגר ,וi:ירכו"כןסרוו"נסנימיfוכתכוייכו vPכעכזוך

rס 'כr רסרfיסגודעוכ:iו ,ניכויfכp נפירורp סנכוסגידn נענקוננ
ס rססספרכירכונח~;סיסנעככ,ךוסגב.ר ;נסקררוהויסורסווכחזכ

תוקריסהכתכוi:יייכוהס ,fכהי ,:;כזכfנתיירכהווור h ,סר r ,:;ס'
וסfכזוורfויססזככfויסכככfרכתכהוכתfרסכדעהססוfר,סס'ת hיס pודור

ווותרתfכו ,fרסורסfכת rרתכז 1תקסיהססוfכ,וייף rווספרfרוסוfר, .
כחכר <f ,ס' ס;;~בדברכדבריקוסר fpיסגניה cו.י-~כה 1מחויבתfכו

כחוסכfכ jוהי /קר t:iכניהfווסרחחזותכגיfרחס ,ככסוהרתייניס
יגיע ר::~,כfדברכגכקנכ Pעדוסfרכו~רfכיס, ic:י.תכfכירנוהיכוכנודעכ
 1jחיfיסi:ירנריסיכהוווסס(ה ;Jfסבוגררו~::כחקורנטוסרוס t:iוונכו
 !fכזככז;:,ח ?פ;:סתר;כוהניכתו~:;ערד jכגטרכfר pעדדרי,ור Pהכוכי

וההס ,חכיכערכי , jעזוכסה~כתההפוךכןר ,זוסויi:יי :נוהוכרת•
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 ,ווררווסערודסרןתחוחןבךרוfרסוסככי ;וזכעוריךזוכתורס fp1ר
 jו. tJהותכוסרתיקfכז:,ך ,.:יוכקוככנכתז;',רקקדםניכויi:ייסנfכfכז:,ר

זועכיססi:יפורקיססזותפכiכפיסנכככסיוםסכמגfרi:ירותוסוfכעדן,
תס ,:tנרכקהתכעקנסדנויססוככ- 'fכרךדרךועוכתורסעוכ
כfרחדfרתסו.ססfריכן •ווטסfרוכ ,:tורידס i:Jככב,תככיוויןת pכפ

רהכ pיככfרנכוכתכגרחקכנכיפיןסרחנת p ,,':]וכרfויוכח ?כfרוfריך ?תסס
P כיכv וP רfרעכfרכv כfרכעכייוחגי ,סחותסכיכוfככr כוירכרתי

ר pכfככיך' fPיתסקסי.היוכהכחכותיךכזע.הי ,:tו ,ככדךו ,:tהס.הז:,ונi:י
 •כירfרויסיס

סfכורזנ
 •דקך 5תי 5:חפכידבר ?ינ ;:cכסכךסיסוווס

סוכחנר
 ...י

כיר i י:iכנר ,סר r ו::ס'רfו.:יכfרר t:,h כ";בך 11.:ורוככיינ Pכסכיסיi:י
 vrנכינ vסנוורסככועכין.:יחותס,כיכעכין cכועכיסכנססרנפסוק

ר ,:tח ,סרוקחכעכו.סוfרחויו ;כfודסריס rסכו.ס,כו.הועגס~ייסעג
סריועוד •ס rvסכנעכיןכיר rס ,סר rסס'סוfרגסוחסכfר
סז:כסרחז::,יוס p פ''עח,';ז.:ירי iסכניסעככדוכיןונחו.כיכו Pדיfכ vכ

נהגו.סדיןס pכוסיותי,ככעכהס rככעס ,סר.דוגסדיןיוםסוfר
ססכות.

סחורת
ותיון ,ס rססספקעכ c.הי"טכעגכירו rסכנסיסרככוענודכנו

 ~:::רfונת vןענ ,סכנןרכרכיעכדיןככנע.כס ;:~יוסכותוגנועותוגבפסח
והחדfכחדכככפוטי i:J jסדיfרנכבכגג,:,מים 5וע::רהיגזפירותועכ

הסכייסיסכfרס r ,נפרטוהחדfרחדגככיו.יע vככוfרדס,נובכי·
הין vסקנכננככיודעתסר r ו:iדעתכירוfרסוi:וכך .סגס vנרfוס

"כ rונר.היכוגדעתוסוהר.הכותכגרתסיfרfרבכ ,ז:תסרווךמסע~כככנס
 •נfרמתסקנכסנעני

סרנתבר

h רכוורf;סכנy : ן:,רמ"נן;' l רכfרנוהיתקבכסנעכסיסכfרוהוסו.סןf

 ~וזרכוס pכfר,תהז:,וד

fרורת 1-

כי ק::! fP jרי !ו vוכוfכז:וfככסיס hי ,:r:געכfרה rככוהז:,ונכי vחכיכ
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 •וכונותיוהכנו.:ייו(נ~זנ'כיס 1דבריככ
ברסכות

 •כברועfרסכיס fr jרי ?קבכתודברי Pכסכתיכבךירוכfכךוfריך
סחורת

h יןr רבככנרועסfi i:תתזנה י;:,fרי ;:ןיכ:.P רכיfכדרורp טינסוזסוכתקרו
P סכה.:ידבריסכn רורכסכי .נקנ.כ:כרדסfיP וקנכסP1 קבכ.:ר; 

וו.ו'fרן:;יבנוכההר:נעסועכיסודi:י 1פן:;ע vPכ Pעכוהווכרגרותוסכביfר
הונסכירוfכס.:רכך •fכתריכסfרב:תססככוfכן:;רביסס rכויתעוס

עט רfי,:;ווסכרותfרסכךע pעז 'פרטיהקבכסככ בכ:,ר:;כחקורעכיכו
כיfר:פמ .(ךJp )Jן jי Jירורר,כסכמורכfרfרן:;רסקזמוכית.:רכככיתסקבכס
קורהסיימיחועס pורידעתיךוכוכה /עניךכבריסדבריהכירוfרס
 'טעווךוכטובבתכוזתךווובטהכיהרכס ;במנוכסכסיגית:פוזכfרעניך

p כסfרכתניחכיf11ןתביתךp ר ,נחתתהחתטעכותיעtככיכfעודהקר
כבריתוכfרי1ןהכסיו,עסתוריסיסודיהקרfוכיfרךfררוכס,ווותומדכופר
 •נfככזוכתווקייס

סורחבר

ביתיfרכמסביהןהרוגעכה /חככיסתכמסורוווfרמיכתכיתדע'כוזען
i:יהככייירה,כfככניוסוורן ;ו.דו:פיךוכככחכותיךככור:פיךךרזן:;כווע
וסרה /(וככדרגניןן:;וכרבכסכי.יסיססוfר 'כבניוחוסככירתיi:ייודע

כוררךהותךד,סינ pו.כ;:ו 'חרכ;::וטענותיךככנספיג.כקרב,ידי 1 ((( 1
 •עכיססוכךfכתסהן:;רן:;הת
סבקר'סע:זתכfככרככ:פכיכו,ויון:;סססכסכיfר i1ככזכfכככfככוכיריסי

 •רנרתכ(רןבהסדרככרסעוכסfרה [ i (תוזס jוכת 'כבנכווכמעדוכfרככ
טוברוסלכi:י :גז:טכיכיירויב.ככד 1:י,עור ;::~ירfס-- ~כfר nוfרוי fDרתה:כההו

ן:;ךכ,ר ' p:כ'קר~ר :=rסחכיכן~:;נקהfכתס,::יfככזתהו:ינהסכעיס,וככס

כסניfכסהריךס::כוה;:,הכסכי jון pסרfכסוכותנווכקרההרז,'כיס,

ויכתק •fרהז:fרהת jעכיסיב pוסi:יקנכסי Pוככחיטעכזת :t ;:ן

fו.:רנתכי ,רfוכ::י:::i:יוכוהנקריfרחר,ככר rכהגרככרהביכ::י :ר JJויה tסfרי
וכו Pכהחתוככהד ,ו;:ר fitvרחכקכקכ;::,כיfכתוסקנכסכהככור,סכזזרכר
ינ pכס C'Pךנדה pוהסוכקונכיס,כגר jכטעו Pי Pטעכותתביכוהחכיכות

קריתיfררות s:כיכךדעוהתi:י • :tדנריסועכת;רכזוהיi:יסב.ככ
 :כחוזרכו,נקרfריקוניכסריססוכרכהיפעוויסכוכסfרככ /ניוז:כיר,י



ש 12ש

 !ינ pסוכfוינ Pכסגוסיסונות pתוכוכס ,ס;חכתיחכ Pעכי.ויס bכוו
סודותוסתכ,כןך i:Jכ ,tס,ככעכיכרנותיכו;:יויו pרוחוכין:,חינך :נוח,כךתי
 ?ונתכ,כודנוו~:::כסו pכזנפרכח Pוסתרים

;:,fחרו ר

 h י:::~רfרנ i:JPוובכבהככוודכירו ri:Jכנר p«וככיכעכסוכהס, r Pי Pווכfריככי

 jכו"ב iוני"נכן ס:::~ו ' pוופוך i:Jס pוהורסוסתרי ' i:Jמרכנומע~:::ס

 'פסfרכפtיתנ,כידיכסוני pכתוווסריסחככזיס i:Jסיו Pדנריסון:;fרר
 .-גכות i:Jנכרותוופיכוגן:;כתוכנר i:Jסהכסדבריסזגככ i:Jרוהחכיfונכ

סוותנר

טענתרקטענתךהיןכירוfכס"כךוכפתותכב,רועחסכיס rהין
p רfטעכתע.כתסוווךוהין 'ווp כfנווt:i 'טענתכפניךנ;:ויותכתו

כתו' pכ.כfו pיג'דוןיעידוןככסfגו:רעוכס,גחוניוככוסווככזסנריח
וסתכfגיס,יס hחכזור i:Jעדוור.נוrכיiגס,fכותtכקננונעכמסס i:Jנספך pו

 ?ע"סוניכו i:Jt:i "ועד
תךוfכס

וזסורתtכתככ,תסfכווודיסווקונכיס i:Jהיןכיfכוורת, pככווסעכיןfיין
 Pקוד i:J(ענודתfכורוריסססfכנכוסתנfויס,סfככזורfכיסזוךנידססיח

נעכרח"נד i:Jנ fPכניודודנר'כגבסעכוווככניהfר~יסוכי )כ"גדף
ר i:;hכסרfכ"נדכס pיכוזו,ככו ;tוסקנכס'מודותככגווגג;:וסס~:;גות,

r כו.סכסfיו'עסכדברסוtכתרכ~:::תכוגכסוווווכוחכיfנ-~רוו"נןכך
 i:JJJנפיכירוfכסכך i:Jסוfככן~::סדנךוהתר •סזוקונכיסוכיתר

יוגותיו rכתכככ Pכתונכוחיןסיfכ,וויס pנכfכסכתונעגתכווינון::;סורוכו
סרfכ"נדסוfככהנ pכוזסכגג pכתוכfר pכדרךחניו,ווגככרח"נדו:;כ

בנית pסקדרותכופיעכנר :כן::;וכוס rוקטוססרסנעניןנ;:,rגו.ותיו
ינ pסיוקונכיס 1-רfכזגעכזוווסרזו';נןע"ככ,פסוכוfכ vPוסעכיכונו pכודר
רותעכסוכוךסרכז"נןסיסככוסרוfכססכך •;:כנרהוודחסדבריועכ

~ ,, 1 
 •נדסרה " P pסקד

כרתוןס

קוכ,ננתו.יתין ;rזוחיןדיכחנעכיןכי /ס iכעכיךעניוסיכןגחfכוני
יעיד סח;:~סוו~:::כס,פי'נסקדזותסרכ,"בסכתבוכנר ;סיfרכויס ;rנוכfכ

סוח t:iסוח' 1-ככניהיסרגסוfר,כך~:,סדיןן f1רכfריורסק"נס cPוכניfכ
סfרדס,ככ Pכוונוfככ::י fjכי pסfוווה,תכונתנעכ'כי ~רf •קר pכ::יה
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;;נך):ררוכיiל vכfר fPרויידfותס ,::rכדבריךfררוכס ·עכיווווך bסיiרז\וכי
ווסרfר''ברכfו ,cס rווך toימסכססרfר"בר'כ c, pסקדרותעככככסומך
טרך 5ת i 'וfכסכi:ורוו"בך,::יקנכסתכ,זתתכן:;כi:ו tכfרכיוסכגכסו r;vכfוכי

כופי ftריפס,fכג vפנקנכסfובכ ,הכיר vנfרמיס tvווןכfנ Pודות vנ
ונ ftותנfוסוףסוףכי ;כוס tvעכיססכניfריס vועדתכfריס vעד , ftרי
c, תתp נר.סודv ,רכז;'נןvP רfרות ,:;דנכוכנווfe: • 

v תרוח

 iקנכתקנכ"כ rסרכו"נן Pערוךמסכיסנני vו !fרת rכוותן:;ונכי vתכיכ
ככה;כת pכ pניfר vbסקנכסהגיוסגיעס ;:rערוךכיס fpוכתfרנכ ,ווונו
 •cוfרכוררfכיסעדכfכוfרףסנניfריס,עדכfכקת, pוורפ

נר hסוו

טעכהיfר vעו:סו.זוכיר rpו ןנ;', 1ר oועדותתfר, pטענהfרכfכfרת rהין
fרכוונות vנס'טוב ,Ctבןטובס pרניכיתדע, pרfרויוערד .נריח

 jר.fרויסfר Pקרבס ;;rנ bקנכ oרדותמסת 5קווניfר c"י"דפרקד'ער :.rכז::כו

 ) Puglia (נפוכיfכ vתוררניז vר ;;frרמהסיח,נוכתfר pגfכוכיס vרע rוו

וfר oו , tקדו o oוד oירככוסתמידכתכמידוfרותסווסרוfר oו ,נפטרס ;;rו

כת tתכ p,ז oקנכ vPכפגיךi:ירי ,רr fווגרמיר frרכיעכר'רומרס oי::כוד 1ר
תוק p ,:~ירfסויכונה • oקננזכריס vדבריככר fpרסגfרוניס,נ<ד

נפעסfרכיהומרfרתסוסנניסtככומרתחניכותכמ::ר :כיויfרוורפיו,
 ?rכfכתווע ;:rוכי !וכיfכ bנfררז vתורסרניז pננכווגfכוכיגחון !תתה

ככססירכfרוכיס rג oכfר oו ?::יגfווניסמזרעו.חוןזגfרוורתס r vות
נגfכוכותזוכfרכווכה ;יתסוכהיס, pכונק וי,.; vתככוכיfרtכת,פתס Pוווז
נכורירת Pור'כנותכינהורבגfרון vיגודרנfככfכfרתתפתס p,זך iP:יוכ
fר Pי Pקרב orוfר vוווי •וון iנcינגfרוכיסfרתרון vסי Pנכו,סחיורב
וככנוכי oוכרfו •גfרוכיס oוכךכfכתדס rס ~ Pbווכfוכוכfרכי ?ו.חון
כ•יח"יכו t ,;.י;ב::תfכיסתערת vגווען , oroסס foרתטרנס ;;rר' c1נד

·ז::עכיכרfר pקז::י·ז::ייו vסי t,זfכתרוfכ, ooסגfכון o י,:;fרד JJקדוו~ן fPרי
כר'ונות fnר o 'pננפכסוב::רטעותכיכרfכס :עכיהיו .זקן

p ;:: קרבוגכוקוסטובr:; רfרבכורורגוסי;גיסr:; רfתדע ;רירp סרי
JJj רבכתיבסס::כר!::תתותP ,כfררירfקרגוכP יסr. · 

i:כ יfתרו

כה p.ר hוככןכי , hנפוכי hוכנננכ,עדיין י:iיי:iיוויו qנ~וסדירהרנ
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כ'כfרת rrוב ,fרחחנידוfרותוותכ;::ייז:ו,עfככווכןו cתפר pכfרi:ייiג
זכחiגבן iק l ,:!יחכייfרזכיןזכיעדיין ,ר:iנזכת'כfר pכ,ר hתוחפי.כו +גור fpר
t:i גiיככונחוסרונערוס.כזתו, 11והרןינכזדנכP וינןיו 1פעככזרךיס

תדעיזוע vrככומכנד ? 1נfכויס vPנךכחככ ;: pיןכהזורחקיס,חרן
'כfכוחוני ;«תסיחבוותfרכfר , hבפוכובריתגחוןi:ויiגרירfר pרבכי

fכתת ,נננכi:ריוגרונותינו.iר Pי.iרי Pכיi:רכוקונכט~נ- tPר'יזע
ו.הוכיס,כי pתכוירוi:ריוסורfכ,סיfרזוחסיfכבזותfרוfכהתנ:פונכנזיתfכ

כת pקורסכייזע,כfר Pכןגסוכרfכס ;ו rבנכירוfרתדו rנעירהתז
 ; jגהווס pעודקסוכfכ ,כגזוריסי~:,ינותתי Pנטגוי cתוו vכfככףת"ת

כוותחתריכi:ר Pזכfכתיס iv:ריח iזכגרוויfכגינכזרר'כיידעכfרגס
~:,קנני 1כוכקנכ hו i;Jpפכיסוס pנכוכ(רר fpכפי :-fוסגfכוכיס,fכחרוכי

כותfרכוו.תוכיi:רחחרוןסיסכ(יטובס pר'ידעfכ'כוועוז •סו.fכוכיסווך
סיסס,'רהזוגfכוכיסfכתרוןגfכון vסרי f; Pרת rכfכווגרסיסכfכ,,חמיfכ,

גרובפיכוסרףכיi:רקנ'כס,,וס:;'כר,וחדרחוק fpכרתפכי,בןכווfרכ pרככו
i:ויס ,י::יו:iרווfn רp ריןfרh כסויh יך 1וh כh 1וסP ווסוגככ:iעייכיתיינi 
ירכ iכוטובס pר' ip:וגחוןוחס • )כ"תסיכוןסוף 'רfכווfכ'כ pנ .רד"ק
fרתריוכי , vסימוככוi:וקדמוןfרתרו.הוןכןfרס , vrכווfר'כ pרבחיככו

ר frרכיער' jוו iכוככוו rירחקויותריותרוfכ"כ ;גfכוכיסעודi:ריוכfו
J וגרוויr fרכוקונכיס,כנכותתתו.כסויותרויותר ,כiזנריסכוכבםסנודיס

 •חוררחוכההזכוויכיס- hvות nכרהר, t, tכסהין
סזכחנר

 ,טוב ס,:~ר'סגrיר pס frכ pי pקרבfכוכי :פיךעכידךוגיס:יתר~כ
 v יכ:;,:~fרכfרסיס,גfכוגיס vככתוסחתרירק ,גחוןעכזווסוfכסי;::ר'כfר

 ןיכf;:~"כגוfופ~:,ר ;גחוןקכו frכוחניוi:ריס Pככרכור ,גfכוכיסווזרע
ר hוותווi:ריi:רגדוכ,והכסרבסיi:ר fPרכfרבבכ,גfכוכי n pזכזכגהרךסכווכ;::ו

, , fl II רfl וf' ' 
חכותיווכן . oגתוכיווכקר pו.דוכיסר P 1וסורזכ:;י :Jכרגהרןבתהר

G ) קרבp י):j רii גiדתכןt; גיi1 רוכ ,גדוכיסרנכיסכנסfנp j כרכוררכךק
-גfכוכיסרע iוכטrניסב.כ:י-ו

i:ר f, תרו

כfר;:כקנכi:והנוחi:ריוכfר Pניהורסר Pכfר ,יתדוכfרותסiרת iנהך

ינוה :it:וינטגו pחתרידורס frכירק ,סו.fכוגיסניכויו'כfרנfרוכיס
v קזוכו;יות[J ,רניוויסבבככfP תסתי,רוככבוכיוניכ.חתכנכיגותכוותהנדסר, 
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ד :r:fוi:רערניתסיוכיתפיכוסופיfר vידיעג ,:tתנ Pנi:רסfרזווכותז.:,זרכו .
i:רכרותכי ,וחיכךתת"כווז~:כת ר:~כfרות 5סידיעכוגסנfררן,גברו

מקונכוס pתכוכfרכfרובfרכותסכננןת,ינכנכומסביבוסרוז,ורסגרוכות
::,כתנ )ס 11תתסכת pנטר Dכ P (י pנר"הרfרסכfר vתה"כו,גר, pכפכי

בfוס pזרככויסכירו rס pיתרסכ,ס pכ jנעכי C ד'',(רףכיכסנווסכת

פתותוכסיות ,וכ~:כותסכזככוחסככורהב :"כ rו 'הב;:~סכיוסנהדס
יודע vסי vכוככךסרי :עניוקכסכrכסו iוה'תס, ,rויויfכככ , vכרווזר

כזרכוזתן v ,זוכוווכעכסדברסיסכהר fpכס i י:ii:כעכקסקנכסדדותוכס
תזוכfרfוזררנכוקוסוערד •פס~:;כעבהורסנת::ךות jv~:;נכתב,תזרס

 jי tiקדו (הותיותזו"כבןס iP:רוfרכוסידעכfר p ti1כונחודס vPגו
fרס ,ר;:~כעfרותויודעיסרכןביתכ Pתיכרקות pדברוi:רזה , Cע"fרדף

v רכותfסכוקוככיסעס• 
סוכהנר

נס'וגסכר rסכטובם pכר'סהזכרכות ' oנתרfכסר pכfכתfרזור ר:i"ו
רב~:;כתב::וקנכסבהכרות:כודות vכrכ ,כ" rקרדורירו כ:; pרוכר' Pספרד
 +גחוןפ.גטרינר'גחוןסחיו'ו~:;כתנגהרן,זרזוfרי

הורתס
כfרכךוכו :tסהכסכמכתזכfר ,כנרfרוכהיס vכfכזררנfרירנ fpווזור

ותזכורסהנrכוד;הכדורניןכfכוחףסכורfרי,רבכן jניוגחסגfרוגיסנין
p רנD כסכפטרו.חוןגטויfןכ):i ר:iקורסכP כירככוכדfכוןסfכןועג ;ג

 •ככרכיםקו rסותכיסקנכס,תכנויערותעכסרנס jכסווו ןיכf~:;fווכור
סנוהנר

גחוןסfכירנ p iנעיכיתרiרi:רר pכfכתעכסוזוס ! רק;:~דוברי!כייסכר
Lrr {... r , r כסכתרנס,גרתכ,גp עי.j יןדורסהיןפרקזרגיו.סנוסכתכיעקבc 
סיזון '.וכוfרכורכרי rסכווכעכרטרתי, rוi:ריככותוכתיסיככותכיר rס

1ס,כיר )ס"ס
P וכזעככיסוסכרתסיככי.הc ו'יה ,זורכבססP רותfi: 

 )הן;fרכי(כפר~:;הסרfכ"כע cוג jו.דוג jכסע :tה.כי jנוועfרכ Pיכר'
 .קוזוסיעור ::rכיר rס

רהוהס

דהיתיכהכיהכסיכהו,רכותיכוסוכידיסהכססספריסנככהכי,רורס
רק ;כfר fcרס1וקובכיסדעותנכסi:רסווiככיןכיס fcרfרדעוכה , fcרות

i רנ"עסכרייסורסר'כירהיתיסfו::ירt, רוהסרהוfקדככותסוק"ככו, 
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i:יםפויס:::ויוהס ,tתrיז:וכו.ס . :trיככקונכיכדעותכככ:::וח;יקוכfר
1 

ווזכ:::וריסווקןנכיס v ן,,:;כנו ,סקנכסכעכ;הוכרכת'יעיס iCJJ v:יהכ
 pןך 1וכסיככותפרקיקרחתיונתכזת •ו pעכה Pוו::ו iני~:רהכככרסככס

כוסכוככךכךכ;:וסכוכתתיוכfכ , iכנ\כי frור ' pנ Dנד:כiכי v ' i כ'ב;:
 •fרווכריססהחררניiבך;;סכוקונכיס

כר ה(( ו:::

ן:,i:ירהיכירס,ס'עכיסודתi:יוסכה 1קנכתכונקדככוהתרד::ו :-:כוהיך
 ;בתכוזרר;כרג

i:חרוה י
ככדו.:יוה ,t:::וחהד :טבווכיסוכן:;כיס rויכיר;:ו,ס'נקדככותfוכי,ודס 1

ספריכוכככנדר:::ווח Pסכי oו ,:גתכככודכרוכו rה Sן::;יכו.:יקנכסס!כריווככ
תס ,סזכגfריסכסרןסוfר ,:tכמוכןקיזו 5ננסוךכתרניסת ,:t,קונכיס 1 ד::;
t:, iר' i כןp רךfיככירחסיסקנכססכרי:iנככתוניס~:,ככס ,כרנרתיכוp ון

תכווור J1Pזככנכיוד nתכוכסוךכס pוכ ( i:11וכקרfו 1כון pווכןמעורנכככנוכנכ
 •:::וfוהווכיסi:יורחנריסו~ו:,ון fPרנקכותרגרסון Pוכ;:ווי pירו

::יורחכר

 ' p jתי pוכור:::ו b תר);::ןfוחר ,.:יקנכ.:יורכנות pנi:יכחי!,כךיורכחןוהין

וי•ף'? rורם'י;ירס
ור,רfכס

 ~i:יjכנכ.:יזנכ«תעסיכירסנם' jב:יגיוווס
סזכתנר

ספירות.ען::;רנוכרו ir:ווסכסוכפתותדמ, pכועניו.:יקנכסת 1הככ ג;:
-וחורור

כות ,:Jזכתi:יככקוכניסנות Pכווחנחחךiכפירומ,ך pעכוכרר ii:יו Pסדנך jכ
fככ:::ורתכfכפירות oס:::ויות,וקוםוס pנחזורכהוfכ 1-כי ;ירס jים'נעג
ס Pv jעכיכרסיותר ,:tפירונחספירות,ר pעחכוררקכוכהכיס,וכה

 jו :tנ·ספירות ;מעו ,tכווהנfכו pגפרכ(ו fjוי ,פירן::;ו רfכ;::ןוהתרסזi:י,
;:זס p ,ך;ג pעער((ךרךוךסור1נסריסרה pע i "ספרורהועז:::,ך ,וכספר

ככיון;:,ספירותבון::;ךדבריוכתחנתתרהi:יi:יכח .פריס c.cכתככיiכ~ד
כממפרסעניוכותסכמכfרותווספדיהכסוfכיר ,הככעוה ר::~,ככורס::ר

 , Cסמםפר'עככרוכו.הר Pכוכה ?נדנודנר jי jיחסומס ,;:ר;ר:כעות

f; עסירגהנה,נ:;ר;רp י:tוזפכיה(הרt, רככנכ.יתיכו;:ריוfעr; ,תחנרכירסt 
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ספרדכזכחכזכ iCondillncגהכס.ניחר(כהוגרנהגבעות (:)יגi;:וכו;כפר
 י:P1 iנכספירותר pעfכרור pווi:ווכן • ) La langן te Jcs ca1culs ך;:::כס

טות, pוךפ Jככוזי pווןfרסכיבפעכ'i:יכוככfכיסדבריסfכיכס ;rנfרכנעיודi:י
r; כיfj י:iכi רותfככפהרזכזכיr; , כיr כוסp גכועותP וj ינכי:iוכפי ;ווi i:י 

זכריםi:ייו סכf;::ן ,עוככזוfכתסק"בסנרfכ~;;נסןן::;fכוכר (;iוכיכדקבכנד
זנו iv:ייכfכוסכה ?i:יעוכסככרה jvנ Pיהכורהין ,נפכ.ככi:יככוכfכיס

ן::;סספירותכרכורfכrכז::רiריו.ס jכנדןיתברךiגוחfרכfוסנריהi:י'קורס
fכס ,כון::;תתויסi:יסכסחווכ:.:כיfרוכנרסרה ירי::;::ן ,ית'עככזותון v jס
i' ככהp ורfוכרכורfוכfp כוסנכינהגותססI עגכוס'סכזספריסככרככך

עוד •בן::;ככfרכfכרוכיfכותכ;:וסן::;fכיןכוו:כן::;טךתככות ;rכזון::;סס

עכסfכיכן ;r;:,תכfררכנר pוfכהרי . 'סוףכסס~;;היןעוגרז::,fרוורהרfכ.:כ
יiגיו Pך fpרפfכיך 'תהויס pכז ::iiגכסfרווכפכין::;fרכורונכנס ';:,הכסות
יסיס Pנטכ ,כנרfכוfכ vPוכסכככfר vו ?סוף jvכיסיtיוכfרכנרfכות

 ,ככרfכ-ותוכfכהכi:יוJרכfרן::;fכיכןהfכוכרוהס +הככיתנעכככהי
התרכי ,קר pס rגס-סוף jvכי::ייס כfכ;::ןויתכן ,כfכככוהfרכfר
jvP רדרד 11 .יותרf, יכרדרsנ' P יןsכרףכi,נעככככהירתכן·כהכיוגנוכ

וכן rסכונוונופז::,טוז.ו,ככות tכזורקהיכןכןfרט •ההדfככfכתככיה
 •כפע;,ככנכהיסfריכס Jpכפגי ,סוףס vכfכין pדבריםס vPכוקוס, vו

נעניכדעת ,ככנדיםוכיסכ.ככיכוככfריסבfרכותס vסספירוהfכסובכוד

סיכוכיםרקזריכןהוגרוהיוה, hו~:;תיסע~גריסכנ h jvכעכיןכנס , iv:יקנכ
עכ ;rיכירtיס'נבככ~:;יfרכורעד ,י: iכ vrכיןיחס vוכוi:יכונטfר,כקוכוז.ו

ככזייוכיח Pוככוס v ;ככiגכה ?בכוככווזרת::כק"נסנרהוהכוfרכוידי
ti'ti כבקרקרוi רכיוכרה,יתfגס'נעכוגסכiנעיכירp סכירותך

P גii רכי ,כירfc יכנרה ;:~ככ::p ,כזוכרתוקנכריסi כותכזוקווווכערנרחp נוזויו
JJ)J רit: סכ,קונכיסנוה• 

 ר;:.ה iJJג

 ,יכירiג ' pנפירוז:iג Piהיטס pנוכיךכוגכ ;frרfרוכיכס,ככד;:וחר~גתי
r; כוקו:;גיכזן::;יטהויותריותרסדבכהעככנ.היז,נתה::כי:י,:;c ; וv גv כה

 •כככ pוזרו c ,::נ jהיהו::כו ; pודנריסו;:כנכרסווז.ו 1תכורקכיגו.זה
'נס 1סק fנר,רסה:היוהסינס:גריסידיעכ ;rדב.:היעכהעכ:י iהיובהכנה

סfכוהיותוכןככוס'fריכס C יר:.:::;וכ,:; pווורסfרתסוכנך ?ע~ככוךfכת
כfכיגדנfככוfכ ,:;,ננו ;::יגיירעככתונוהתסייג;:וכfכחס , cככוfריכס
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 jסהיוזךככרסערכםיכהידיסןעכ Pסfרכס,!נות Pסזוופסזוו~::כנותכת

 cוספכיס,ו.ס Pנכוקנכהןסדעתfכין pדנריסחכi:יi:וכה ?' Pסיfככ
 . •וכה iכfווסתוכ,כן:;תוקנעניכרfויס

חרוfכס

 , ':iככסרי::רדנריסכךויתבררוסעכין,פירון:;כךו:,הסייסעדכיסוותך

 Pנפירוכךכרכורעהידfרכי pומסהכנרתי p vנוכיכךהגידוכס pוךה

קדכו~ oככנד, o;:רז:כס · 1זנרככסfכך , ::c;:רזנרייכהוונגניכה , vיכירס'
 ,רי iסכוס';:רכהכודנספרוסכרי, vיסודר'סוfרסגהסוכקונכיס,ווככ

בוכהכורדבריותווכfר ;פסוכהנו i 'רiס;כה,דנריו :;כ p:כגיוfרוורוסכנך
סירכ:-ר •קכהניfכורבהוספתרעהוכךוכגידוס;כי , vכ"יוזן Pד'

תהכה iv:וכוס:כרסודfרככזיהסיסוסיעתוכפיטו.ורסספיכו~::::פיסקדרווכי
 .סכווכfרוהככ

נר ה((ס

fרתכהככיד iהוfריר . ר:: i ר::נדנך:כוד '(הדנרה~סףfרכ /כךרנ
::ר:כיכוסופיס, 1נ::רנ.כ , vיכירנס';:ככרכו;יסהורס,סהריוכערבביס, t::רקה:

נות pת 11ככיכנך,עכהעכ::ררחיך ?' cע;י::ריגגכר.יוככרבןהיכוקר pה
::כיטו.ור::רכיהרה::רכfרוfריך ?' vי;ירס'נעכ תר;:::;ה,ככןפי1נגור::ר
 tי.iרריו hברנחככינכי::רסנרוסנכריס,כ,כה, :"י~רfו.הס iסוכ~כנסוסיעתו,

נורהיס;:כיו , vיכיר ' pנעוסקים::ריו tכהכככוד vה:::כויונגפך ;קטון

עכtנכויס oכו.נוכי 'כךעיכיסfרסהרה::ר:גכfכ ?'וfרכוגיסעגכיס
 iכוהס ;והכוכידיו vפיטגודמדרכייכיר::ו 'כ;דרכיגנ::רוכן::רfכרן

הככרה ד,:~רfכ 'סווספריסעtנרהנבגהיכן vיכירס'כ Pספירותך pע
וכו.כתi:י ,וכוכוךכככוכיידיעהס vכסהרגכיס, ::rככיסכככי iv כ;:כf ,ותך iנ:פה

 . 1הכיוךב.,ר
רהוהס

ככגיכיר;:וס'כרוכההוכןעבוהעככיזךבfררעתס , C:פי;:ו;כוכי v;כיה

 iסככו Pיcי:פירוכגוו.כסfר:סד ,:יג;י'ס.ידסר'סכוע~כiלסהכסד:כrר
וכוסדיסוד • v,v jנעכי~ככתגכוסוכ:::כיותרד:כ.ה, vעגסב 1~סכות

וו~:;כ:רוfר vt:i ר::ו~וככ , r,pנכס'הפןהזoרכ;כיי~ירס,ס'כבב:כ:גוfר

ה Jt:iככךככי ~כגגההרהווכfרכ.~נכהעהו' :tכככה.ווi:ו:גרהכתו ::rנכו~:
כתיבותהיס ::tון:;נז;;יסרקכיר r ר:;נח , vיכיד vכ:כין ור::::כ:נכ::-ודי:ככ,

1 ~·~-f-ג רנייכiה::ייr ·ו ן':~:ןfככך(סכבר)\f ~וi עt: רתv כוספדיc ועp ריc 
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סי.:י Pזוסכככרער t:iזוסכג iהדוכ~:;סיסכיוסטעס, ;סהדתיותתיס t:iו
יכירס ' pונעכוככךנתו,היכרתוודנו;ך:ךכככרוו.ניכסיסננרוlר,רוכס
עכוווררתנהנותנ::יההברןiכהוהירהכינfרותירה,גfריכוהעכ rררוו

r:, ורוו ,:::ירנדו::ועב::סr פן:גדנרנוז;ככריס,וה 1::יככבככP גiוווספרי'כיו::
בכנו qווכרסככ iהדוסיס ,rרר::וכפיוסכס •:ידנריסות 1גכענחורים

וזהור,ג::יזורזרסי:גיד Jן(תכףכן , jרהרכדרתיסעריס ,r:נר"כfר:,הדתיות

נכנו qר 5(ןסי'i:ו i:, Qך(וכפי ;וה tכבכ:גירכר;;ע·כיר ,rיר pגfרוייתרכנ,
כס tוה 1נ vבככר tiהבכרר 1tנהרהרבכווודיססבררהיסס·ר iכסרוס;(ריס,

 /גררתן~::ורככיfכfרדס'בכזכתכדבר pכיכרכ·ס,;::כייכרוהכד +כ;,כ,ך
דוו.ווfרכרfרסוכנר •נורfכיסוסייגו ,סfרכסי;::,דבורכככיכוכיסiכייכר
כסהכועענכנוהדס~:,יכיירדיכ· ;fכנריכונה;ועהס iג jסכככיכזךקנס

יכיעווסבכורקיססעורקיסיגיעוiכבככניסרוניךככס, rהכרע~כfרנריונfרהד

יהכרעע. t:i t:iסהי~:,רכס כf))iרו ,סרו.כfררסידיגיעווסוניהריסגכויהריס,

וכהנורfכיס,סיותס nנהככ;רנורחיס,סירכfררנתר pהסהכוויסוfרוהס
:r, בכוסיוp כהגבריה;::,,ככסןהההיינכעוכוה,יסt:, יהרt:i ריס,נוfסכותכיסספת

והסידוהסכדקתסוזפכירק ;הדסכככי\תסכתוגכנרfכיו,סכורהכבור
ו:,ענ;:ורוסככר fPכעוו:,ססיסדסוfר 'ונוגסכוכובfרסק"נססיס

וסיריכיר:ו, ' p ;;עןסקיססיו c::~ככיעד ;(((כיהוהונידיכהנרוה·::נהס
בתס pונה Dסיה ,וכרווהוכנרוfכ,רוכיס ;rגדנר הר::: f1כ cנכנמסעריס

יו,תס , '

ס'~גכ
.iכבכ!:, D 

עכיכוככקר f• Diכותסס'נוהסנהרק , c:::כוה :jכוכfרככ:נכ,
כברוחכבוהן :וזקוסנן:,ןססיהכנרנותכוכfככר} jוככי:::יכיר::ו;

 .כבדוכס'נכוניסfרדס,ניד:ידכר iסהי:גיסי;רע:כי ,זכךכך
iJ )) רנ;ר

~נוי,יcד~דסנר'~·יס vיפ vf:5גרו iiוסריfינכור~, :cליוייסדכריסכfכיס
 ;::וקנכגרזהורוהיר 1ו 111וה:רכfר cכוההר ,:::: :rסfככ:ידנריסכקרנכדי
קדורוכיכו, 1כקונכת 1Jס ;; 11סfרה 11 :::החור:נכיכרכגס ר:::רiהכה;והנכ

, k , , , ~ , 
 +ק tס vהזגוכטר..,:רודהיח.הככיהה ... ~ס~קה~ן

\רההס

· t סההה :נדנדהן:,רנןתתיt היj ווהכריכירסס'דבריp ל!כיככליס

הכורהיןtיהלסרת,עכססספירו:ה ,:tר 1הfרכהססרי ;r:גזוקונכיס,דעות

fורורזריךככרהי:::,כגיס;::,ספירות :eוfרךהתו·ס ::rווססכסהרוכפכי
רכ~ pדכתהככית-ב~כנ~כרה רf~(:כברfר:כנה vו 1סרף cג:יtוiרין
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~:;יברחסמקובכיסעדממקi:יכfרחדעככועכו pכfרמעוכסכי::יJגכימ,
 •גרובדברוכת jקטודנוכfררבר,

i:חני ל))

ורותווהרfרוכfור fpויכיס oכ ,rכדרךבעיניך'חכסהותך oרוfוfוכי

זכריוכעוווקיורד foרת pבכנךיעכסfכיךfרפוfוכfרfוס •מימיסס
p ררזגהוכיווכרוסיותריכירסס'כf,fו p וככפכיסיוךD ועוד ?כיך

כוקונכהיfר oסספירוהנעכין::יכזקונכיסהכורכתכיהרfרסכהfכיך
כהורסן pפירךנסקדכותכרהנ"עתרfרסוסכfר ?ר;יס pסךהוכדורותנידס

h גהרסעדיסרננוכיוורj הכp סיסרi תסp רוהעf,כp כc o בפירוp 

 •סספירוהחכככיפיעככדברסהריךכזfרורותיסי

"fהוו ר
וס pכוכוהטההכיכי Ptoחווככנעטוה, Pכככהיתיכfרגסוייפוה rוווהיות

כרfר"כע jסככורוסרהווסידעתכהעדיין o •רfו pע 11pהסהכה

הסותדחסמתורות'יסיכסרקעכ pנקכך ?::יiכפירותתכוניככוכה
וfרקה •כירין i,כסכוקוככיס pסספירוהסן ן,::כיר iו J רfוס;:~סספירות

כהונוכה 1וfרוככהורות,יiגיפסוקעכ Pוההפ-:יתורס,עכ .סרה"כע P:כירו
-:יכככיסוכככדקככנ p::יסכירוהי 1ה::כfרכורו-:יכהוהכ :tתכ Pיוהס
ויfרכ,ר •גגדוכיסכהרנוהידוו-:יכככס,ו.דוכיסוכרו.ס,כככוכבהרז
כהכוויספירות 1-ה::כניקורהכע r 'רfרר::;:~תרהסכfרוfריך :גfריסהכי

וסוףנפירו~:;יו'הנקן:;fרסההריסנככקוכורתכרתכוגfרוכן ?סתכרכס
iכנכדיסך::;כו pוכעכיכו'::יככורדנוסרחנסקדכוהוfרכור pונסכfר 1-סוף
fרנכוהכי • vהכוכ 1-ה::כות::;עכיכידנוווfרורוהיסיפ;:וקנככ

11 
fרהס pפ

::;רכוfכוהוכהנס::כוה :fכהותךד pהוfכיככיס, vגכוגנוסס:.כגידכר 1כ
:;ההדכוונתההומסדהית רכ::;:ןהה~::רכfכככ ;ו iכבת i ו::והרסנסכיהן
כפרכיסקו iוה 1-ככוiגידבכתכהכבבךכמוסר toה::,ווקוככיס,וכס::רי

כסכוככייכויכיכככסעוכנדרתרהיות vהרוכסכfרכסכה •ר~:קרכיס
 'סכוקוככיסכוfררווכותfרהתכיידעהסכה •סקבכסוה 11קד::הי~י vנ

~בכהס ;ו.גו.וכ vהכורכתסיfרסנכהס,כקנותכסכוון,::רר;ככוה 11וסי:תר

סfרכורכרת lpסככבדכס::רוו.הוןיס iiכב:;ך:כובככיס::הבiג J (ורהסכfר
, r f , , • 

 Pסהינוויקרה ,סהכווכרתiכוהקח •י titiחהכורסרcןוסד:.כ:ת
 ,ודיס vיכקרהיס tiווכוייס tiהכ tiהוכנוfרנכ :סfרכסדנריס vהתכפכי

ררח ftiרגכסוענינוסעהק~, vהותווקורהיסכרה, :t '-נריס 1הכזכהתיס
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כוi:יסוין::; ,ניi;כודi:י jכוfרהובנויכןוהתרו,עון fpרכהן:::ונרfיונן
נi:ימס i;Jורות,יננi:ימסi:יהדסורההסיi:י pפעכויס pרהךוכריס pרניס

סחון:,ני'נוזi:יסהכנהי vו ;וi:רערנונ j ו.ב'.ו;::ן v viכנוכיסודנריסנהדס, _

ניכו vוכfרוכר'וכר'סבו~:;יסfכרנעi:כוככ~fרתיסס;ס,סננfרכנרfרכססניfרס

 ,ככפתיהוהסוfררווכז:וס 'דעהסכוקכזהדברי רf;:~כמוהכיוכו'ספתfריס
סיהi:יס 1רכ tסרהכויס 1כ :עכיה'ו ·ע"כ;הi:ר Pvi:Jכדן 1,רfכהכוכה

 ,:;כתבוכfרפס'fרכזכפi:יובכהווקככרכורכזכוכה,קנכi:יסקנכסחככוה
הורסנחכרותהנמהרורהבעססעדיסרניכו pד :rוfר:כר ftכפגפיכן
 'סספרעכניכויוכתונi:ר י:iה'י:i::נר pפסנב.ככ pבהורסוו.ס~,נכתב

 •יוקונכהכסוכפיסקנכס;:,ודרהכקנככס rכfר
v רהוה

כירס rווסוfר ,rרוfרהרסו.כו,וכ,fררכוכהיודענגהיi:ייסכfרסעדיסרככו
ונמעדi:כ;fרדהסכסכיןסרזוכהוהסרהיוהככוכ.כסודקדוק,סיפרטיסנככ
סכרהיfר vסfרכfר , vנfרוכזכוקוככהfכוורכס;וין fhoכונכרסיסה:ככ
ככוס •נהרותיסודיסfריכס pככרכוריסודיס,סכקרfויסיס ::tהכ·קגה

סקבכi:יסודותכר.כר ;-f;כ fpכונכריסכזקונכיס i;Jp i;J))) ? i;Jדונוסרבר .
כה~גנוהיו Jסיוכהוככןהמה''רזקו:ככדופיכקננסכס iכfרכיכסרנר"נס,

כנרווורס vבספררנר"בס vכי ,רק;:~ונ rכfרכוכסהס ; ::::~ vבותי ,:tכווה

;;:, r כהתכירfכסהריךהבכ ,סקבכסהכרות~ופגותP יi כ.ככיסכנו.גג• 
כרכריסiכ"הכרק jו :rרfכנהכקכככי oסfריויקרה , vסכוררס'וfרקה
נבכסו 1 ::~ה::~ vורו·ה 1ניבכ 1סק 1כוהכ jן:,געובווהז:כתךיענ:גזכfר :סfרכס
עכיורוכההברוסזות 1וכז~:;וכיס' pסוונiכפדיססהכזכfד::.רוfרורוסס
ס pקדוכיס 1כדסס P ן;: pויח ,וJןת ft:, iרוהוויקרהס, 1:ככךס pנ jנככי

כס pכהדסיהרהכfרסדבריסהכ-:יככ ;כפכהוהן pיכ.כס 1p-ווטi:כרס,
ס rו ,ן:,;fרהריונפרקכפכיקרfרובכוד •יהJויכס P jכ tככמעס, pנ

הרהכ :v , tסדנריהכוספהfריססרעיסיס pסהככfרו n ר::~ hוכ ;כז:,וכו
ס, Pסוfר i:Jit:iויהנורוירכו, ,:tהותירה י:i i 'רiך:::יקבכווס,גחכד,ר בכ,,::כסס

ביס i;:כבנו :Jכככךרfכהרכך'fכר jךע(יiרכוד :tכיהר~כהנ ;cכוי~בנכס ;rיככ
i:' ~ C כfp רורfנדc ריסfכז:~וגיס,~~הfו;::כתק~סר~, C !;ר\ C: ~ידיגג)

נסםידעו c ו;;כf,כ r;רבכfריןר cה , :c י(:ס~כנ vר:יסטוכיס

ס i:JPכססכ <tT~ככוכוהס, jנעוכמגfגווסi:כהירוס ,ס~גקר i "סfרוכה
 •דברככביחכויןפתירכרן;כוףהנכה,
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סרכו"נסכיסקבכס,חכמתקדכ,ותכו.דכככרהיסס rו,ככהין :::ר~:ינוהיו
11

i ) כסכהיכנוכנכהוס.הפכספו.הובררהti רוזרךfדבריסכווסדע.הווז
דיס, J:iסבכזגיהותכפרוסכfר ? p.הבקוכז::יבfרוווס-וו,קוייוויס::יוכקובכיס

r רותסfרבותינונדבריוופורסוכהכוכיr סכ~::פיסכמגיחותוכפר '"נ, 
J!:i עכוזסבהורסוו:::ורסככהוכיהותס• 

 J1רוהס

כהופךדנריiג Pפירfרככבהורס,נfר i:!כוסהכיכס :t:יכהיכה c:רכונ"
 ,:Jיfרסבפירו~:iגתורiגנכוiג :tפיהכהfרונכ.::כי ; ככ:~י::עסרכסכיס

ככיחfרבכ ' +וערוכ::ינתחבוכסfרכfרfריכסוfרספיס, :rנכ ::) J (((בהוות
ודעה iרזfרכודכהי~: iJJ:ייiג pהכיתfרוורכfרiכעדיiגרככוסכfר :סררז//בס

) p i:)i רסfרכוןככוסוהיןכי::יהוכו::י'קבכתעכיובfיכורבותדבריככ;כ
iכפקהיןסגנו.וכ,fווווכתעככוכו.כר.iגוה i:!כיון Pכיתודiגכןהס ; כ';;

ככסועתס •בfרוכנסכזקובכתfככווכ::י;ו ijרי P ו,;ברורסדנו ר:;יס;:~
fרוווכת;:רית::יכהכי ס:~,ותרfר;:רר tiה fIרהרככקרסfככfרקהךכfו

~ג::ידעהfכככ;:ריופור1כס::ייסfכבכקןס, (Jבהומ.הגווכקוייוות::יו.כו.וכ
מ::ירונ//בס,קן rסיiג P::יו,סעות,בעכבכיווןר'ידעתסכfר •בטכס תרf;י::

ועסfככ:ייובכסתכניסי::יודי pהי::ייסfרבככזתפכסף, fPרי v 'לiרכה
 •דבריווfכרfרךונסעיר'ספרהכיקח::יועתס ;fרנותיוקנכת
סfרכסכדבריםכפכי P::יהיבוויקרה 'בכיווןכר'ווסעותס' הק,';;
עסככהכניסfרההfכווכiג jוויכינכן;;רסכוווווססוקרוב :(הכור

fר; r; • כידוןr ררווסfדורכקוהתרסi ריi1י ( ,:, ) j לiC פגהכוס;:רכקרהיס

) ;; Puga110 ( ,כו::::ריסr גסהיןiרוזרכסכf,רססודתp טופיi ר:iרג ,כוfי::
 iי'יכיהתסגעת ;::זפכי::;:ךז::הונכ,רסrניfרוfרכ,וכתס ;וכר'בהוההכ~קה

' ' L ' ' , ' רגוףc;:;. הדc כטיגרבו.רף.הככסטוג;i נ::יכו"רrע:::~נהוהrתכה נ::~

סבסווג:בגוcןהוגככננו.וcן oתככ::יוהרעהדסוהס , 1גרפ 1כ P:יככ
' c ריויוסף ,ע"ככ ,,,ככ;:ככד-:כסfי:r: ויh ר :הגיכ,רfוc ריהסc

נקררהכנר 1כהכ 1יכזריך , iנכיכור'בירכיiג Jנהך(כוקונכהסד.נו.וכ :ז·( 1J (ר;
ו,דנכוהוו;כט :-ffרברהרקיס~גfריכס ,;:וגסrנעזויסfרכווכהכס·כרת

 ?::רכוקרנכיס

רנד 1נדיכ, rכ 1כב;~כזןר,רכ i~כוכב;ו~ב:רונדי~נ:ייער:קדנוtר~::נגרזר:"""י:רס ';-~-;רכס c ~:כ

-r ~ ( LJ1·11sii:רד~ועל ,-;:;ו~:~.:: ;, 
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נרוזהס

i:י)iסרהס 1וו 1נ~=,סקנג:גלךהרורהי רt רוכיסfיית;:וכ:iהכככוס.ר.הh 
טi:יית.:ררהוקfריככו ג"כ:' ;:כיכ i:iיוווקונכ jכה, cה;כוקונכזכפיהי pנה

 •זכס.עות i:1:;בככ iנכיייכזר'כעכסוד oסו.כגוכfרכגוכה
הךוהס

בדורותו:גכ:ג , jו iסiגר iזכ::וגכגרנfרוורכתג:גסתירטעס cס.ררוfרסהיגי
fרנככגג,fרכורכהסדת c ,::: 11וfכיכ-:י:גfכרך,:כס jביור;כררסורתיה O"סfרכ-:י

ידהרכי~ז i:iס:גfותרוכיססורקונכיס ;:rרכ :tסרנהה 5ס rכfכיג::רסעכה 111
fרת rססfככורכ:גב:כרסרס ,:~יסזכרסניסז::ייו c:ג p ~~::רכיס hסרJכרנוהי::רס

וiרוכס •ובוועיכטוב:כוס c:פר r;:וניכ'והכ;:ו ,עס v i"ו vכס:ככס
 i11כ (v '(\I:') i1J)).i ן:- IJ (;:רjך(ךנןהרכן כiv (;.)iר v;1;רכ:;ר גi(ל:; /הךך(י

i:1 ,tוכעככסתר יt • :ר; h ררורו:::יונ:גנר,קןכו:הfכיFj כj כדורfנ

ה ;111c כג:;:; cדעהכככ:.כולסיi:י v cוfרtננגו~,רת 11:ככ1גככיככו Pער
כורס hככו iז:,הי:גניכוכfרfר·ךהה:ז•ה, jככ jהיכ-:יכוכדיסוה J!נו.וסיורדות

 ( iרדו.ו.רףפעסההרפעסכנתו.כו.כות:::יכ~.,כוךההסfכווכסכי ?כגג t:iJJח

 ר::;ב!הכfו vו ?ררר i ;:ינfכוfריחתי~;נגרף,רוות p;:וג.~כנוfריר,תיו.רף'

 .cדהרזיחיככבכרריכהכfרדודוכןדוררת,כרוויוזרת t:iכ v~:,תתגכגככcר
כוך , o'ג 1גח foותכקרגכדי vורבי י:i 1כפרכעסרקסעסהת 1 ;ר;וfריך

וסנה ?~:,כגוףוה Jר t:i כי:::ככiניככועדכfר.דולכן jן:;הי י::: i י:ii:וטעס
ככררת.י'ר :f1ו jכiרקנכגולוי::יס 5וגתברוקחי:: :tהוסכזכדיסרונ t:iההרי
 ;fכדתכר vוככויכהרכcר iסגרfרהווfרהר כfוי:::ההרכןכועוריד vPכזככה

ררג Piהכ~וורח tc:ג.הינערסרגתכסו,ורבגת"ררfר vד Jגנדכסרfרrובןכי
p ככוור:::כות;:ניוf: ר:גגוף,כגןתfכה, 5כ כ:;;כ::רהרכfגכפכוקרסכ;:כגיהכדיr. 

ונוכת <fהיןרfכס ~הגהת::והרס iע yנfררכ~כהרב rכ,סתרט~ת

 .:והכרנ.'רה::כויונר.היכודבריfררכ:::יפכה 1רכסרתרתסגכגרכ
i;רווהגר

 , fררחרוכ,::עירו::~כ ס::רfר::~עניביסכינג.בוהס, cסי~ריהכלס~ק fiיי
 ~ו:::.כנ hו(חככניסכfרכווכת cכקכי :rו::ו _,סכf 5יכוכזרנככווקיס:.כנורקייס

 . iכהכרו::יהפיגו::~ו.עכוכfר i '~:;ערי ,וככווך::חרכיסהככנירי.:-
רהוהס

 , , , ,1 ,, ,ה ,' ,.,,.. ,'ב:,יר
ר.ג rכiרת i:יסחוורבס ו:: cתר-ייח vכך ... :: r; f jי ...הכה ,\יד .. ,ר; Jt 1הה

ב~ריייותגו"כ~ה rרוק ~;~~\ה ח,~;~~,;רהוךיו::ריfר vכךוככ 'כח;' cיבכו
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נהיגתנע;כi:יפכיכיידבכיסר'סכופוfררסווכין Pעדקדכווכיות, cכי pונ
כת Pר fpרiכהכככותנכתנi:יכיכוסופיfרסנעדכi:יכיןנה cכ , c ,;:;נ:

כןi:ייותונטוסססיfרi:יתכווi:ייכוור Pוויככ ic:יהריר ::rהככi:ידז::"בfר
ו p רi)f:יi:יוהסרבכפכיכיר i י:J )i (ירהוכfר pנןכה )כi:י t:iוע~:ריס pהוכ
ורiכiכוהiכפיכוסופיהi:יהכרות .ורהועכיותfרהת p )רכקובכ fpכיסיס

J:i רfרוררכהן,ר:;;נהס;הרתסיfיו.כו.וג:i• כ.כיקתfp ' סךה~:;ונותp כfנ", 
 •i:יוfר jהרו י::: iר pס; jוהרה
סתכככרתנכתבתי"ה jנסיכוכפכי iPכהיויקרה ,רfנ" pסררבוה pהס'וfכקח
סiררויכוסו p י:J i (נטוכ jכגססתועכה י:i iוככככב :רכו i:iגס iו ,י pסבדר

דעתוi:יוהוה, ip:יכפנו.גו.וכ , pסכפ ' pנכר iכ Pככi:יכפיסקדוווכיס,ה 5ק

 i ' 11ווגרףfרפיכוהז.:בוקגהס ,ו.רףfרכווו.רףתתגכגכi:יכפז: Pנרהכורו
;רוךההר~:;ההרגר t:iהכוו~:;גדרךעכ Pססו pכפ ,tוfרכורוההר,וויךגו.רףההד
כfכוכן ,י:i iנ~:;ינדיכוi:יוווi:יידעכוכfר 1CcPוו vJכfררהכףfרוככנ oבגוף
 Pתככi:יהיווכויכיההד Pכפ Pיכו Pכi:יווסדעת י:i iנעניiכפגיו.והסידעכו
סבככיןיכו iPJכרגfרfרסfרוסהי,הר Pכגוףיה Pהכווכפן::.י, pסfככוכגוף

תעתק fpכוורהנככך'ככספניו.כההס 5וק ;ככרסiכתיכוריכיfרסכי
נו.רףההרגסיfר pה iJככ jרfרוב Pנכפהכורך י:i iוכוההד,וווויךכגרףכוגיף

כורהותך'iכדנ.כוההכוב.ככסfכרוהייסן:פהיס J (כiקו ii:יתהוi:יכi:י .~:;רועיך
p ררכטוכסהוענתfררוובוfכוכוכסווfההכ •דניסנ:.רכיסכP ,o ייס:iי

נהוגךכ pה p ,נכדקודוה pווי Pכפבהק ,כוכורוככההכיגס , cוהכועוכ

עכטוביגכוכfרסfרו , P~:,העכוודיכi:יויסיסהוני,ע pיר pההרנו.רף
עוכוכך •רעיותרסוfרסכסו.כנורע pךסירתו :1ע :cסקודדקו 5

וכדיכi:וריסוסיכדק fPרהרכגוףנהוגה~גונהסעו cכרוות t:iרוינתק

t:i רויתהההנרוכfכססר" i :סעוכc ווסב.ככP יקדס:iוהסכוסעורה'כ
,-:.; i r: ךעכסp כפעתP סיס 1ו ,סיו~:;רנתקרעיוהדיסיסהתרנו.רףו

ו.רףככ pרת 1סfררותכדהיותוi:יתהוות •ככרןוכה iעככןורעדיק 5
 •i:רגכוררר Pסיוסו iו ,ר:iה.ו oסכככי cעכ Jורר,ר.רוכfרהה, p :::כהכור ר,,ר''ז
סfרדסכ pנריניfרס it:iוכפכי 'בfרכורכס::,רעה י:i iנטוכירעיכ'עוד

ך pככעג Pיהוסוfר t:i ,,כוכובההנתוfר:::יכוסfרכ,ע.:;וןתעכ;:רז::הדכ 11

כfרב.ככiכעכ~:;יסינוהוi:יונהו rניבכcי pסר fcר pוכ cויה ,נ;וכהו ;j רfכוכ;;::;
וכן ; י:r iונידיסורפיוןנ:.רהדתכוירויעכווד i:Jiעכו'נסבנככיו, crה

 , c::וקודi:רכדקנו.כוונות;כוכוויוותקייטב toיקו;:ו-יגi:רוכהי iנכדקס ::ה
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כמקרתדרכסייסידוסfככסיםווןכוכסכי ;(:,כוורתוכסרiכיףס iבויתד~:,;
1)JJ ) כועוכוכפתרt • רומ 5סכס 5תקפווברה:פעוויסכיועוד

 ,תו 5נע jיfכוויכfרס iכ;עס :;נוf ,יק i5וכקיכון 5 ו.;וב :rיה t:i '! 1עג
עכיסס'כעכז:, h:ססוכ::-ככויסעוגותנווור i ק,:[ jןידי ,ו pכפוד i:iכהזירכס

1 '~ ' L 
 cעהכ. ;בה.חסבס.ויוסיף vוסת~:;:ונסהוזוהידב;ג vi:כגי 1ו vו::וכ

. r ר,יההיינסדעהסfכרי;:ירייכיהסברדp כפעתr: ויהתיכמחר,בגוףר
 ,ככורת cסבכככוונכ:ור rןכג ,סעגיו;יהסג;::וגסכערומהרךכ::והiכיס

כהחזכ ,:''ג;סיזיקכוכירעוד •:כתסרכס 1וגו :rכ::יתרסבסי::ריס ,::;,
fרת 5כו,כהז:,fכס ;::וזוהיסההיה-סיה P ,קרה ii:יההזכוכהכופכותזכן

fווכיסס Pיהיוfריך ,הההכפסהסכיס ;:r כ;:~fרוו.ופותכי J:iניך
ויוסף •עכ"כוכו'נסכרההתהכפן:, Pיחיככככי ?יהד cה pן:,כ

סfרכס_כדבריםכרכריזעיסד'tגבגנוווכfרווfריך :ויfרכנר Pסהי
כעסווועכיוכ::רסירכהנהן:,רנכככהנ 'כוקוג; 1" יס;:: רf',::',:~רסכפכי

חככוכדור °1'.כי fPככזככfר ;הי:גוכיזהנהככוותסעוסקיסב.כככככסר fpכ
P כ 1:גגכו.תוכוכתתיןh י:iוורכJJ כגו .קרנכהr,כדעתח:גיכו ,ו,קדסנהרו

i:יקגכסככעכיסירתהכיר 1ו iהרהין ,זכרוסוף ?כזס 5בכ;:,מקוככיס
 •והרfכסטובט pכר'סfררווכוהס'כיקח.ו ?סגכגוכ jנעגיiר((תיתקכגi:י
פרק ' 1עך p (נוכתזנריוזכfכ ,טובס pגר'סfרכורכרתס'ןfרקrכדfרכך

 ,ככסמסרוfררססעתק t,1Pסקזכווכיסכוקכהרר 3CJ:iווסכידע : )ה'
וס pכרfרויfכין /סקבכסנדרכידורכיזתדס.נכיככוקכהווכfכהירכן :iג

ככרזכקi:יכככוiגכi:י : pסfכרתכיויתווך •ככע;כi:יכככרתוככ Pנע~
ננסמס,fררס p ::;גנו.כגרבזככיכוסfגוכוכסכוfככויגיססfרהך\;רססכ,קזנכיס

וכיס Dסרהווקונכיס vדני ;Jמהfרהדדעהסנפידבר ::. 1כ 1רכהכווסגס
 ?קנכתסוfריססס::כותס,וfניסככ,ב.כככסבכגותו ;כ;~נעכוס cגרfכויחיז

:ככוחכר

סקנכסנעני /דסהככורדכס pסוובבככירנוהיכוגסכין כ:i iנתווסfכיז
 •נזעוהיסס i:)jעכס iכחגקורבות:געיזיסi:יסנס 'סfרכותית

סfרורת

 'סקנכסעכיiגסכfרסנfכר fpרבפרטיםfרכfרכחכקוכfרכחכקוfדס
 +כהס pכ fpרני

סוכזוכר

i:יסדבריו כ::;:~ כ'' r'רי i1גהסרבבככיר~:הנזר ':riרוכרחבדיה ' cנירי Pי
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קנכתנת ,:tכ Pדר pנi:יקדוותו:כיר iזוסוה pהכי:כור rוסקדן:;,ווה,נרי
ענעיכךיס pותfוגיןfורfרסוךעתס ;וכיס pסרfו::<דורות.זוןסקנכסחכו,ת
והרת J j.ב JJ (התרי ;:t::ותיוינוחסספר'fרתכקהתוהקרס •דבריו
וכו Pכס iובגקדווס,נפכיווהקרחווכותi:י,בריתס'והקת ;פריבית
C!i : ועr כודיגווביתרחiכןוסרוp ונטכיון,ועיסfךוכר',וp י:iך)רנטכיוזכעיj 

סכוכוכסרע iJJדודמנכינעריססיi:י ,:;;וסככ,והי, pןכגככירןסו pוו
t:i כונגהi סיר,ינדנדיc ''ר'יסורסכר'עקיבהוו'וכוfעדסכוגיp וfנ

יס p ן;: ,:r כ,:~חניכותכוזס :ויה,ור ;:tגfויויבהק •ב.רכ"כמערן pר'כיד

ז:,פתיתfרככככס ! Pסקדנרותככתנור :Jה· ,הכו~:;ורותהי tנכfרככדו
ווסרודיגווביתע;רfו pנfררוררעכסקך pרהן:::כס'וסכס ! דק,:~

·והס ,fוהריו סכ;:~ות hנוזגכטספתותככגסיו ,rוהנטכירן vכן:;וובכי
נפרקכירו rווכסככט pכ Pסקדוונכוסיס hככן,גדנדסיסגסבדרך

כעכיךוrוסככריוכחסיi:ינפכfרוק iתכי 'ככסיגיהורסקבכס pוז
פס-בעכ pתורסfכוותת

ותנר 1ס

הרנןבדורסיס P Pכ 1סרכבןדרסתר' p ,בתכווורמגfככו pווסכהת Pס
 ?סכניfכהן.וב pיו rכודוכסעכסעידס~:כיסביה

תווfרס
r כבוהיונקככסגוגודעסfרס ,וגfררויךהרכסוfכסr:, רסבעיכיוfתגיר

וזכס •נירןות ,:tסר ,וfכנטכיוןרכעי;:י, pכווסרע;רfר pן 'סכניfר
יfכותו pכסהתיכסוfרוסכה ?כעריגסוfרסנכ ?כיס ,:tסעכתעכס
fררנבכיסרfככ pיfרתפרכסו-:יוfר ,כי pביתתרנןקורסנכבדכס pרנfכס
יfכווזןוהין 'כרכר::<הרנןדס iק ,י:;כ ,rוז:,כווכיסוזfרסכןהס ,ז:,כrנ

t, נfסיוויסדברינספרווגכ;כריסגוp כ:o קוד::וגכוהניכויבנבגתנc 
 ~גכככוכד pקורסכס ,rיוכנfרת•סיותרכי, pביתכהתכתזכוגביתבניך

ברה J ( י::

וונב~ iרודורות JtP:סימיסנדנדיסוכ;רו ,:tתרfכססכה ,ס~ףסרף
רוכi;ור. י:::ג::יוfרוקן::ג ,רבותיכןכרכרי 'כנבגרע iכוזרוננכ ' jוח'ג

t: עוכסכP יוכדוpt:, כדורותסp בבכיסt, כס: fכהוזררז::;ו כ''ר? h וfכ
t:i ייקכתi נכתוספוססססיוהסיןp ' 1דבריi;) ההרידורותקכה((יס

עודעכיכוס :tיקכfווווב.יהס ,כי Pססביהככיןוהתריסiכפרחתיוכת

 •סיכויסנדבריכר rכ jק iססככ ti jגסfוווי
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i;כ וfתרו

ס p:גכעס r:ג;:וככודככfותוסתכמור:גזכסגסתכנכיככר.כו 1כfרוננוס
 ?קדt:י vככתניו 1כ ,:tכר rז:,סו ,!כסנעכ pהורסעוו\דיווגררכיגfכתד

;סעוגוi:וfכס ?i:וככfרכfר ,כעריסקרfכוסווכfר ,ז:,וזוfרתגו t:iס 1וככ
 ?ית ,:tססכיענתעכi;וומס ?גדוכתות:כfררתיקרfרתכסמתירכדי
זסכtר ?כזכס t:iרע rמ ,סכוכוכסרע rמ ,רוננג rרע rוזנעריססוfכ;:וככ

 ,ו:;ווכ;:(כנזרעסיסכfכגסככ)ניעי ipגיi:ו P) :cסקדו~:,רננונהככזודווכיכר
כנכרכ;:רככ;:ריסכtר ר:; rסi:ייחמוד.ס ,fכניטג i.נפטיס t:iרע rמfכגfר
כרי~גהומפומסניfכוסוכנירוr:י;ככזיfככזרו ;:f1 i;rרנורזככרfככfוfי;;יו

ית t:iוננרfרכגקנוה, 1יז:,רfככנfכרז pיה Pוג;ריס rוכו.ונס pךfנ p Cמכסדריך
ד 5מזכיסודססיסקדוס vסרננונפירוס,,נוהר cכ"ו.:כרססכרכס

 ?גרניעיזכענתעכסוזכ.:י •זכבכיווךסיסכריס rvוזכגד ,ככקנות
נוגדעקינfור'זכת pכיוסו;:רכfו ?iלכו:iיהי;:רודסכר'iכר J (עקינfכר'

 •סקרו~:,רננו
סזכהבר

 •עקfודfכ
i:ו f, רהו

 ?'וועון pר'ז.:יסוfכוזכי :זכעון pר'כידנfר ;:jעד :ית ,:iתכויועוד
ר'זוהככנידיסיס Cכועון i:iר'מזכסוfר ,:viכיותיכן jזכעו p~גר'וידוע

וכעזן pר'נידסנfכעדונfכתרו ,סקרו~:,רננוtגכוזכונותיועקינfר
i:ייסוiגוה: ,ן:iוועוןר'עדרניההךדורותס iהיעודענרו ,:tכרהס
(iכנו(ןעת (:iסתן;;, •נ(ן jנ;רךנכוניכויו;fר lרני כ,:!חניו IJ)lננ;ר(ןת

 ? pקד vנדרהכ;תבוסfככסוססבכיס)נהכרוורהוככ ?סהכ.:יסבטוכיסככ
' , ' ,~ ' 1 1.., ' , 

סהיז:,·התויס,,ס, tiסיסר ,:1הכנקוס vה, iנהרווהז:,יבסוסספרוהקת

וירח ,סס::כריסגניככבכר,וביס vוכוה pנויקרה ,ספריכדהור,עיכיו
 •כסוס Pכ,התזכרכירעוכהכי ? viונסויחכור , iנכימהנותתר,מ'

 .סרהקבכסמ'iרכיווfרוכזר

 :כתונוככסזירה ,~פר vכמדףז;;סגיעעדוגכ:ג::יכון pסfגיזיכך

רfרrוויfככור ,כדוו. ר:j v tככfרעוו P Iרניווiגfרכורכס_פה
i לiהןp רiסוI כfכt:, ויוסעדעתי 1כ::I ו;iרקוווiגתוהקרהf-כ:.!תיiג 

 .חת ivסכורחס
 Pסהיגסויגfר ,סג::וריסעןדת p~סעודנקוfכהיכקרזזרכךזנתוך
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ריקת •ן:;עסנfרותססרנןסיסוכת ,סוכתינככ cסכחfונב Pי•
כ pוי •סכורfוס-סתפכi:יסכהטב.ככנקרות ,בכיווןfרמתתתס'בתיקו
ספרקיסונין , י:iתi:וכח jוייה ,:tויויה:ככ ,טגי pכיזויכיעכסfרין:;
ס iו ,גדן;כi:יךין:;כזעfכ;כור'סכורהi:יגתפכi:ינוויקרfכסספרכקת

כ:ככקרוב ,ובתהתוכיסוכיסכינעכיט t:iרהכ pיfככסי 'י:fiרכfר :וכס pכ
 •כ, rמגווהביוןועכיזוזו,קב.ככיכנגיכ ,ונתוויסנfרזותקורfכיך
ספק fjרי :כרfרכורהי ?וווככרכזכ iוכ;:כ;:,כויטרfכסווס :הכיויחמו

p רfכקדוחויוסף ,ככרסנ:כךוהיןסופר'טעותסו• 
קוכוקנ; ,fרכיוהביוןיהירכי ,תפכתיהתס pננקגתכוע pרקנכ

 •מתכוני
קדזוזכיגוכטוןס iכוכfכ ,תכועכתוגירדסההיככנרסנטרן :חכיויחוכר

כוס :;:;נדנריסקדיחתךתפסיקכככס :כרfרככרתי •נהפכותיסט
 ? jככ
עג pווזוסוונסונסכס pןךעורעדופזורfריזוס jכ o~וס :ויקדחנ pןי

 •סכגעכויגיוככ jועורווטו.ערןותרדוזס
הפנסו rסרי ?כודהקרתרמס ,כירב :חכיויחוכר Pסזרי qויקכו

כזכריתהכוהיססכסתהיכסהכתיסדרךס rוכי :ספקנכהכ,,ר'יפת
וסוף ;קככוהכ ,:tוכ;רוורה:-רסווכךדוד'גססכה :נוfררורתי ?קככס

ו rרכוס :ויחוכרויען '? jסעכיiכוףווע pהנטוסדנותiגינכוכס gסר
והזר •רכנית h jר :iכונfי pסקדנוגוןנfרfויככסר fpר 'ו.ככ ,:ןווכת

 •וקרהכקדיחתו
 •ק 1וד,;יק rו ,fכווכוה cנעי pמס pוfכ fPכיככנ

 ?גדוכ iכסכועfרכ pיר'ו:,ככ~:וכוס iו ?ככהךיק r:ככיזורוס :ויfרינר
 !קר ;.rדוברר:כייג:כר
 jדכיריוזכfר jז:,מס jדדכיריורוהין /דכסוןכהוככוכינתיז jוכיכי

P וכסj ' ;זכ::רוכהוכj • 

 ;fררוורתכ,דנרסיסנfכהסורקו:-כסזותכרסיi:יכה :ר 1ויהכ
כריסרורוfכפיכו ,ת f111ור jו Pכנה:ככוהיססבכוננוכהונר.היכוfוככ

כ~:וכיככוךfככסי jהק ,כננכך fpרווורfכיס hס fjכהרוrבסיסדרניכfר
הפגתו c י;:~יגדוככסךיו:,ורב.יfככור' 'וכהסנוסקדו:, v jר :tנכוורע
 ?fורוויתהכי;:ר
 .דעהייס Pסנוכק ,כרעסענייקיווו tiכריותוכככ
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 ,רעתי;:ומנקtכיסעכיןווו;:ו jכומרנוi:ויס'tכיקווון !יקיורו ;r :ריfיחר

 1כועסע;ייקוכוו ;frככור fpיהר
 ,;.מ pדגככ::;חהיק rכוסך qגזק iכ jסנעזנס,ק iכרס tכיקכי rכסויבfר

 •ככן:;חתי
fיוכי :גוfיכורתי •כרכרתנוכרוגfרכהס r !ותי 1ככן:;חס pכ :ויהמר

 •פסעככהכתידיססכווiכריסi:ויו P;:וiכודותווכככסוfכ

i:ו i סנפעכj רעותנכות~:נוה• 
ורנותיכדהרוכיסו :cfוcו.ווהנריס jי Pכ;:ויה cJi ו:j iנעכי jסנוכה :ויחכור

תקרת jו Pובכנהובס, jניכוה iכ jני :iכfככור , jביהכת fcרורורי;:ויוכה
 ,::כו pתת j/ככfיכע:כב רJ) j )Jוכ •י;:וי;:וכהכךגסגיגס :גס

 •ס pנתע fcכווכריסיוונכוקווכסוויווי::יס,יכורנות

ות ;rסוותרו.זנךןכו:ככרעפגעווככוככיככיוהתך'ויfכסבהך i "כטרזני
 •ככ.כונסונחות
 •כודוקדק jר Pכ י:i iגה 1- !וכחוהi:יווהרגtכותדנוככויחכור
 •פכוכיתבןככוכיתוהיוכטכוfכככהטיהע;ייקוס pדענדהוכ:נוfכ
נכתיוועתי pונfרדהיתיכה C)jדבר !דענדfרינרfר :ויחוכר

יןס. 1-

 'ןט pעךקי ,זט pעךקנ ,ןטעערקגדוכ 1- כii:ןו:fiרכfר
וכו, pווfכהתfרות::יר rכסכדיך jכחכןט Pקרע Pן'ט Pנקרע

כככריתכ rונ 'ןט Pכ.כוקכ,ן:;סרהן:;נכככרן:;סזגכינווי pככוו
fכהד:ככיiר:זוסוכךנו'כן:;כוטיוככ hכ ;rךעוניכיככוועכיוווזנט;
 • ) iט pערקס pנכוו ;:rוההד
 ,ניכן:;כוו p ו:iיו:P iנ pןה ,~:;כוותהוועהכ pיר'כת ppכרfרס :ך tויהכ

~;סרי jעהכ npיר'ס pע;הפגהוככהנוזכ 1 ו:P iנכיככךר'כה fppכו

 ס;:~ס;יכוי :כועfרכ pיכוו pנfרותיותככעח; p1ר'כה::הס ~ך Pכ!כוכס

כתס :fו '?ניכז: p ;::ן pסכונן:;מוככהניפו iנכי"ר'טרך 5 י;:~ 'י~:;מעחכ
בכירוןר'יז::ככעfר;,ן ,:J)tהדתיותבגרוף i!ג!כקרע ס:.:ןי~:;ככעfכגר'כזכב
)))' j גו~ 

 j;רוענגדן;ד rופfכיכוהcועכיססת!כוכככהר:: jכחנידווורועך iנו.דוג

כתרךה~;ר ::-רfו•רfכיכי,;-ןר p ):כעוכיסג'יהמר ו:i iפiכוקככהנןיזמו

כזקטוןב~:כוריס ו;:וcסביתפההfכז:רסחגז:יסה ;-f·וכזכהיניקוכי, rי

ונכדגדוכויכהוכמכוfי הת:::: v •ספההfננוככ,ויכהוגזוכועד
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כיס :D tפעוכיכג'ותתiגתכ~:.:יסר pחפתתסניתסכונסכוריסווקטון

 • cס rפסוקיfככזרוהחור
 • Pכחזרןfינכת!ככס,זרךס frכין :ויחזור
והתרסוסתוסנ-יםגעורסוכרוורסכוכך •יגיעוכיכ hיקרfכוכיוהס

 •נfננכfכ!כיסס

 !בעפר ii:Jiגייף iמ i:J \(!וכסתסיהןוכזי !נfרנכח :זיfככזר
עכהסוi:י!כיךרע:י,כייגררורכfר pויןכוכי iיכfר pורו.כיi:יס :tידיi:יוקגרן
 , i;Jד pנ jנינניה jני ,וfרתי~:;בנןו,הדסכככוכה ,ינi:יכ~כי הכ,:!כיכנוורעi:י

ו.נור iv:ינדוככוך pויסיסוכוfכודי,וכן:;וכהיורותיי P :::ככס, Pנינ jני :tני jני
עוויויוכ.ויבfרויiכעע"נכ J:iס P Pסמפורס pק iוסהוi:יהדירוסכורה

iגוזסיתהו ,חכי fpכנווfרכi:יזכסוינוסועוכi:יס,וכהככוכיהכןככוכי
וfככי , i:Jןנהכהכורעדסופהד i:Jבfריככוכfכי Pו pינו 'הכיfרחהוfרג

fההכגטה נ;:~רj נp כקיכרכווססנוטה,חכיכךכיגנב,ובטובזכח:גP 

יר P ,מ:ככיךכiריך pכזויכוסוfכויניךויפוכוס'קוווi:יגדכתינרות,כפכי
וגייוכיסככיסר Pוכטטרוןזכרוךננקסס •וכר'עיניfרזגfכככנעכרת

כפכין:;תעכנזורת, P י:iכוכfרכיוננריתכזכיכהכורפו;;:ריתכ iובכ ,רנן ס;:~כ
 •i:יחזוכיסוהזוגיסהכסיסהכ;:ויסק"נס::,כוגכיסנרכגיוזכך

 •רס rככבור:גכויכי fJJרחדוסוfכהורתכו,ככיחסורס r :סחי~:;ר nויfר
ti כדסתןכדעכס 1ז 1רהעכיתנקז::וiוסרהוסהn נעככפכייסi;J רהn רס• 

 .ההרוגיםנדודותה pוכהודכיכס n:ויfר jסחכדעכ :ריfרכור
 ,::;:~ורקנוזכקונכ jכרכו i:Jיסי ti /כיהחכרותההפכתיfרהןכ::,ספיעכ~;וורע

 •ההתיוו,ו~:;:כעיסנרוככעיסיסיוסכוקטרניסוככונטסרס,
 :נוfכזכרתי •סוfו pחדiג iרfרס !תחתיפעיס ,:rזכוו :זיfרכור

h ןזווס:ככיס"כ 5:וכי• 

כעת j:גi:יהJככiגנבכה j:ג 'גנןכרנכככקרנוה Pרכסס·סי:גוגנה
171•,,l ·1 ~ח.-, p :...כר"י ר  T ו,- 1 , ,-,.,,.ג. l'ייי ,(;ג

סיריס rס\וסרנסהרוכסכיכרוכר,נוסיסהככווזר !כ·כנררי :ריהונר

כfרכורססרגכ,בעכיןfרכfרגי1ךדfרכורווכהסfוגס,::,כגנותתר tנרנרה·כך
ו ,:i.פירו jה'כוככוררךיותךכנודההזווזfרכוכןוווכfר,זהיכוככזוזו ::1נק 11ו

ידעתי,כfכ :כרהמרתי .נווסווגנהכךדזכך iסרזווכזסיותרfו'גfכ
עי ,tו:פכותי tוהוהטחתיעוכותיככעככיוככנחוגכסכותנקסהיוכעסרה

 •כ:פכיךעתי p;כ pןעזיהי Pו~:;הטחתי
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 h ר,:;ר ,רת ;::r ,:;כי hכווכ h כ,:; ?וורכר::ווfכוכווי !נפגין : ;::frרי vויחזור
 ! jנפכיעתי pפ fpיוrור

f> ווכי :נוד,רתיfסופרטנ.::וזכv ,כfכו~ריךוfכקרוp כפגיופן:;עתי. 

 vכזוזרן:;נניןור vנסרניןכמזידכיןכזגוגגכיןנרכוןכין pנfווכנין
 fנחנ.כונ.כ~גס •ככוכיהכןפגוגיfרכיfכiירנגכגוכניןס rנגנגוכ jני
p זוךv גרוכt:i סונפור~::,סp סP ונ.כ"ככp סP ו;:כט::יוריס 11::יקרוג::וז"ככ

 •ונטסרiגנכקיותיס pוi:יכרפורוסכזפוהריס
ו.כככ , vגנכור vר r vענוד:כיfרהנ.כ ,סופרטעות:ג frרין ;fכ;יריfכ(זר
.כfרר fpכ ,::,סבכiגכרהנרכד nסדעת Pוtגנוסג::כגנככוכיi.ר vי::,פתות

ר pחיס pנקדו~:;ו.ערכותיוכיחסנגננווi:יתנרךורfככו' pכיכויכוכיןידע
 • ,:: nס Dכג::כזי

p רזכהקתוfרנופתחותככ.iוסדככתסניכססהכור• 
tגככקהונהרותכדהס !~::,תקהוגדוכ vרנך pכורען ,:: pע !~:,הקהו ;ויהכזר
ככות oסג,פתחותוככוסוככת,סכי;ססחכככסו,פתחותככסוזהנרווהת

 •נ.כוכסכfרח;תגוגפנווסכסינות
 •ספרכססו:גוכפתת

 !ספרכםססוופהת :ויקרהנ pוי
 •סfכדורtככ.ככסירתייכויכככססוi:יכתירוכיו:גככס,רדיותוסככככס

ך pרהכ.ככיכבדfווגי lכןפזכחותכ Pכזכר !כחסכתרס rרfכס :ויfיכור
 •כרעט

 •יוזיככוכסועיככעזרכיותi:ייס

זן ;::rככיחיד jר Pווכ )סרוח fPריוגע p(וכרות i-1:יוכךסובבםונב :ויחכור
 •כככ f-1ככוכר jהי pכוויi:יוח vודוזר ,יחיד jככtכורביסון Pוכזכוכיס
 ,ס hככויכר Pתדכתכיוכירח , rתרווכתקופת pזר ;::rככי rוווקרכיויהיר

 • cכרתוקידברייס vוי ,זכריונככדרכיונככ ,י pבזונ.כוהככיחכי
הוקיס. 11זכרייו vויהוכנויס f-1כסיותרכותרק vסיסדנור :ויחכור

כככטובכדו;י iיכיריס iכנ 11-זכרי,ווועי pככנעיכיכופיסוכפת pוורכ

נס fvר v:.כככוכוו;ס vונכהך 1-כfרינוסfרעניךfדכיניע Pnו •יס nסי
ד ::iוכהכחןתתככי p:כקב"ס,כוכפכירתוריסכככי Pכנקחינס' vוע.'כ

 •רוfריכככככיניוכרחוכיס

 !:כק"כסfכג~כקנסון :tכ !~::,תהככיסק"נסמכפכי tכנק :ור Jזיה
ותסיi:ו ,רויס pסכזחהתfווס·ז:כויסעכסס Pנין 'כוה::וניככזבעיכי
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ועת jרכועזכסק''כi:יכפכיכ,הפככfרכי pס rסוסירסfכת rססן:;עס

טוניסס 1ותיכוכס pוו:כוfוסוכפרסוסכיהסיייהיכסועס cוירהכויס
יוכויכ Pעכרוכטטווןעניךfוכיווכן::;כיע •:ככוכיהכןפכוכיהכיעני

~:: p ככוךc כע ,רכךסc ורכוניהפכיוה. 

סיככזכ pההויחכוך'ננק~:;סנהחכסנוזככורוככוס ; P-:יfריfר;י,,fרכור
 ?ססן::כעסתי cנכהכחסורנידו

 •ריות 3 ד:i :;כעכוווcככת•כוהי :fו

עכסזככווכססכוכfרךכיע pסן::;כנרכה ,:tס !סככ ,רp ! f ::;טfרי :ויהכור
fריוכתוהסיס Pעתס Pינקוהין ?רוfריוכככעיניהכו iיה Pסfרסנס
 •ס!ככיסכי pוסfריזכi:דi:יהסכסוככfריככריות :;כע;כווטכ.ה

 •כח:::יקומ.היסיס 1tוכטוכס,fנוהיכרו rי cו
 pיכקרכוס !וכודוקדקכfוסדבורויi:י vי Pסכוfוי ;ויfר,כך Pסהיויכהק

 ?דקהוו.כןכרכרfכט
וכתכככי'וערוכi:ין::;מווסתורתיתסיס pו 'וכוגi:יינותi:יירות rמופכי

 •fרככורעתיד pוככור.הוך fpנכוככרכרfר;:כה
 !fככככדע.היד pו :ויקוfר tסfרינ pוי

 •כככיוויו~:::נתהכווכותיוז:יi:ייס
נת pמיוחכווכותייסיס pן •fרככתי pכוס ~,וכקיfוfרכי pככזעטויהמר

 1יוהד ;:~נן pכ,נi:ייותסדנורסיוככ !עכי
 'עתקעניסכודנויספיותותסגור /רעומ:כו.ערעוכfרדסותכיככי

 +fר,וך.ה!ככסןמע fpרתסכרוך ,י:iכפ:ה.וכוע pהתi:יכיברעתי,כיס tוסחו

יוחס י:iכי:iכית:פכi:י,וזכע pסס rכוfווכייודעfויגי : iP:יהיהכיויחוכר
t:i רfווטטווסוj וfp סךt:i כעניעP רוכ :עכיתיו •דרכונוהפכוות

ידי י:P iזועfרת rסi:יתפכסfרין pכךווררסfוכיוגס ,כוכותרfוך cדנרי
כfרחיככוכיו,קוזוו,הכסספויכ Pכ , )':'(גדוככ::יןכועfוב pיר'

 •זוורירוכfרוכעכס

סfוורה

עדסזוקונכיסזועכתוכורידכוfרfונכ 'וכעכi:יfריכו pהכות fcו
כנסכזת~:;כותוכרכככיוfוותכוfכהרי ;כfררזכוההתהןכfררך

)"' f C ןררfjp irr ו:::רתכ:::ו ',ר r וחfכקכתt;p כזככוקדותות 1כ)t: 1קדסדרוףt; (כ 1סfj 

r: ו::ס'iכ p ,ו::זכככ:רק;י r: נוc ו::'ס: r ,כ•ככתכריסfוp כרכתוככןרקכ"ג,גר",•ודוםתr:;f, ו;: 

 •רiככ cי rrנר rכיכו:רג·ס :r ו::;ר;,ר
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 .תנזכi:יונגfרדעתככfרiככריוה,וכרתוחוכ,ייףקר tכi:ייוס,ככרערק
i:ותחנר

סתכfרוfוסככר,סכככעכספרט iי'כדוןi:ותכוויסדרךבfרתת ו:i iהין
רווכהרי:::ייסכfו fp qוכמכיfרתדiכמקרכגיסעדתבקסכו.סירוכfו
 'ונתוה ,:tסמסדורותנככ

חרוfכס

 /רותוגסע ,:tרוטס ,:tי:::ייס ,:tו
iJ חכך))

fרכזגיfוכסיסירחיחיכfוכrכיכככסרוכסכיתודסi:וכfו(וקרסווככ
נכככרים rכוככוס ,ע1יסנקרבכוכfי:ורוהסירר ;frרנכבכוכחי pהזות
קר Pכfרכסיס ,:tכקדויהוכךוכוי ;וכתפהרתס pוככס vכתודורדור

 ?rו\ייפת Jונדויסקככתכסוככעכיתס,
iJ רfרהו

נעקר iJiעכ ו:r iהדגקיס cסוס;ס ?נידסנדקונכתיח iJP iוז' frכזחין
P כככiוכחנו,הגוי:iרfוספבכניןסו:i1 ה 5ן:;ק ;רוהc חומריםP i:ו i עכס

'ב..יקר;:כ P vותכנדכנרהיס.ס 1ככה'כחfריכז pיtכונרר cוקכר,cככררfר,
 ?כfרוזכi:רקנכiכווקונכההסיסfריןק, rנסמוטכ

-~כנחכר

סווfכככניןנוכרכרונfר ,עוכוקווק 1ועמfרדכן;:;גנעכיןס ir:ורי

וזעססהכסבדבריך::רתכי iסכי /חכיךfוומר;fרתרק •וi:ווכזגתס
ך pפווכfרתיוכfרעניו'ווכטעךi:וייתיייויו::ככעורי'כזיניכיקרס
רניכפכיכו;גו:סוi:וייהי ,ייתי vכס pע~:רס t:P i3כידע •דבר

 , c ,:,ככס"ס iקרכוכיfרסיכתקווררכיוווסר"רסתסיד cסתכווונi:וק
t:, ריכניונס,·ףסיסfכסגיv 11והכי ,ורv ·מפיו .וכותב ,כפגיוקורהת

נורfרךההו;::ורפסוקכפגיווקרחתיסירסויi:רי +והיו ,:tדרfרת
 +נו'}רדכת'נסך :-fנור,,כה !רני :הכירורכר hו 'בחורותיךניכוי

fרת. rהi:ריi:יסרפדטב::וJרiכבה '?רוכ'ךוכרכי!-:fרתס "" ! iPכויfוכור
 רfו,: pנהיינדבכורfררתיכבר p(יגרfרסfרררבי,הכב :וfכותר iוfכע

ויfרכור · ר::::~ oט::וה :ifכ iזי:' t:: vכרהכס vוfרת, i י:::סי"ודדור~:
 fl, 1 ' , , , ' ' \ 11ר

רד,יכז.הנ~רהיך :נו ;:ות::והכו,ה ,·כ::תק rו .י ,:tוו;תה Pקת :י,י

---------·------------.. -
- ד:בf·;,כ,קד• 10בכ~:ר:רזככוfכר .::-ר:כ~ ~' JJr r ;ר:\,"כד pה 1רח~\דר ,fכ'ו p י.:כ rסף f,; cכ*
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 ;נח'י ' pקח :רניכיויחזור .חסיתנרפרסה pרי'י l'J i'בב"
ס,סכ hנוכרה,נן;:;תיfכנסיסווכתדורססוה Pוfררוכfר , Pזהבקרהקח,

ויfכ,זר:רניר,וככס pוי . hווכבורהיךfרתכור iוכ p;:רי"וד pפירו ר;;; pן
והער,וד , fjרניוכfירוכ.כתי pוחכי •דת oהכ iהיכספירות v !ח(יכס
יוfרכ !הכיכסעניוכרכורן;:;יגדקדבר י•ה;:ר'ר rיfרכ j 'רi '(וךע•ד
כfרסקנכi:רזרכוותוו.סנזרכרכi:ר,וכfרדגדרכ רfרר;;;:;ןכר i ;ר;;ר'הת·דעתי

יוהדו •דברנסכדבררכסכתיתירככ Pפיכ.ככfרףכו:;פכיו'--:::רתככ
נין pסווה;:וקתורfר•תי 'סנ::קר;;בס:כרית 5קוקוהתיו.דכתי :tכתךוסת•

עוד~:;תכזכfר ר-:::כ:רffריך :נגניוfרזורתי 'פיררה :1ס jבעכי cסורקרבכ·
דרi:ר pססקדן;:;נרות;;רספקותככותירךfר"רי i6;ררנקס Pההריכוהכוקה,

fרזרריהכסות,סiכפירוה j ירf;:;ןfרת rססקנכסכר'בfרסוככfכין .ב.כגיד
 ?::יתגכרתעכס i::יי\ת:::יררסכנרסה"רי נרי::::~.

::,fזררו ר

 .1:והכבכורוזון vעככנרךועתסנוריו,ככב jנככי vלסכיןהבורfנגי
iגכוקובכיסיהפfרררfריךיודעfריכי : Pסfריהביויהמרi:רנרכס,ההריויסי

p ובידס,מקוננתהכככתסp ריןfרהריכסר::ירf,כהיכרכקככסרקדנריסס
) i:J רהריכיתכו'יכיfp כי(ררfוןכ)רוהסfנעקרוכסכיכויסונכתיכנוכיס

 .בככיותכ~יס cחככזת ככ;:~סו.דוב
סווזרנר

כקכיו.יס, ,tסרוכקרכרוגסג pככווכככוכוקהרוכסכיבדבר,ךיזסירסרס
ירדנוכfרfרכזרכררקכחבקו'כfרוכיוכיססו;;רס ,כחכקו pונ pוגזרכ Pכiגכ
סוfר.כככוכוסוfררקוחס , cדעתכסוף

סחורה
i:יי"ודעג;;הייר';;דבריהחיfרתסכנין :fת (:i ((ןfכנכ ,fרכות (:i ;ככ

ונכרתכן;:;תיכדעתוה:::רד 11סהבסיס c ;:זועכ ,נורחיךגז: 11נסגכזכהה

!:ירהו iPג Pכומרסרבן::;כורכת jכנננככ jההכויגחסfרס ?ססהכ
i:'1 יהכסותככ~ט:i? 

i:רכוזרכר

ככ,cי r::ינקככתיכtרכי ,תו:.כסז::fרכיtרפן;:;רfרבג ,נtרי,הכי i:)rכר, jכ

 .-:.כהוכקובכוכפי
תךוהס

כ pר,כור•דו ':i ''::יר r ו';ורינ"ז:ס p::רוו::,יר iגiרו i:Jכתכ t 11- ,ווע t ,-::ת..כי:
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cכנית ;:r:; rסקדענודתס'fרו ,כו ;:rסה~:ונות ' oכז:קה cכמיסרככו
 , • c1רjךך;ד / )י"גכךק:,עבודג(ק i'J (ךנךיו

כי bקרוכדר : rקכ" ס;::ו:~תנכפכיסfריז::,ויקרfכ , ;:rרינ" ת"; r:; 'oז,fרקח
ר ;:frר ןרf;:~ו ;:rבןיוסףדון ,:tסיז::,י c::יחכ ;;CJ:) f;::;r::;מרקומטfכבסירתי

נפי.כומופיfרסורfו:כנתכרוודה:;ס::ייסוסוfכנבככסיfכס,הותררfכיתיכנר
fרסבססיתסוניכווניכי ,ת 151נרוכררקרקגדוכוהמירייקרבכוסי,
fרחהננרכi:יסזכקונכיסfכהסfכ·ךכרן:;fרכתיfכהתוכעסגדוכ,וה~:;ק

 ;:~יi:יכיועודfכהרת,כiכפירi:יfכהרת.ובנרכסידועi:י,כסכירסמכווכיס

~:;תסיסחכ'כס :.כידעכ:כ .כiגן fcכד~:;יתככככסכירות'הגסות
 ;:iי ;:iוזיכוווס r י:iסרנוfכנכ ;;:ו:ככרתכככתית' :.;:~כהסכיסהפנס

נ ;:ir:ייוfככ~:;יכרסתוזכר ;:rינקייד'כרייכ-~:;ס ;:rסרוכךרוןן~:;וfכנריב,גו
רוה, 5סfכועכסזכרווגסססוכןfרכ viז::,יכוcיכfרנו,~:;יזיןפט r:;11 ,:ענ
כfר iרותכויחן pסררכן iיי :רp, c fהוכן ;נטערההכהר pהסיסכי

הכ Pיfכסוכן •ססוכךfרכז:,יכו:, ; fjכ /ונ::ט :t י::fככיכוס ;:tנויחכור
ר ;:rכיfככזרכחסין:;fככ{הס ,קיס ;:r;:וכור ;:rכ vi v~:;יכדינק~:ייןווווכר

נעוכססיfכ ;:i,, r:יתפכ::יבנ.ככין::יוfככך •ס rנi:יפךכfכסהופיס,

מפירi:יכהות::יפע ;:rסכסוכ~:יך;:ומזר~:;נסזככוין ;:frככfכעכוה' vכעכה
ענבנרכת P~:;תfררורכזכו ,נ.ככיו Pרובק ;f ן,:; pדנונהותות cסמחיה
ו:נ:גרכת ,רחרויסזכרתסיfכ ;:rחסדסכקרהתנמפירסיכו'ן cסכדיקי
ס- rעכוiגקן::iגרין,חרתן::סיהגנררססכקרהתכסכירס i"'::' iסיי'כ·

r יcי::כיבהר Ci' סכ'דi ' יורקרנכיס,זכ:::ווכת:iכוטובוסכסf-: רכוכ .רfc 
יתברך CJ:iכסתסכi:יהכגג::יוfכטובסכה , י:i i:;ככהןה;וכוככי;:רוי

בכ;,גרכסכתונר i כרt,,,סכרנרק~:;,כיס :tי·דרךcו iנהיידע hו::יונכווכi:י,
i:ו; . כ::-::כב'וסרהבככיוונטהדרכך 'יc1 ירנז::,הכנרמסו::v ר'ו.דוכ

fרכ,ן::fרכורכוi:ר::וודבכת'ךוכן .כוכעגסכרהי ii:JP"ג r jדקיכוiגכוז::,וך
i:ירכז"בןבכככוותקענכדייותרi:כרנi:יכי"כ r c י:;;רככוסרבככוריניהדד

 •רבס pבת pסרי"בדבריע'כרכר'';:יסית:,קנ~סבעגין j ' 1כסהר ~";
i:בךח !( י

רבכ~ :t ·(יל~רfרותfרב-ינחה vבעקנכי:יכוםית~ס,ככדהכךרוiרסככב"!

,ה 1נחככi:יהזכיןסרכונ''ןכנר 5:כהקבככנך,יותרסרנס ;:tר f11נוסיi:יכסי.:

-זבבה!.'ירה~כרכ:::יךכורךנכוה\\ן rי:יור--f-:יד~רי''כ·ז: tו ,:,קכנ:י
 " j_כ::יררר
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חרוfרס

 .סמקונכיסווןfרחדכינfוכנעכךכi:ירfרותכוונתיעקרfרנכfנדוכי,כןכfר

פקידיככווi:יןfרנכחכיכi:י,fרכi:יותכספירותסfריןווfרכויןסיססקדכווניס
רננווניןניכווסכס ;יכווסר pתכככוכוכוכען:;ותסעוכודיססכוכך
 ?סקנכסוfריסנו,תכוין;סככנעקרספקנכחווחכוקהבחיי

סכותנר

וז:i:יוה ,נהייונכוכודנריi:ינכתי tiנוכ;:~~:;ו.יתי fpרוכורfרכי.כןfרס

 .סfרכסות [י:iסןס;כפירות pכרכורכתכרוןכהמימיו
סfרדרת

 hכ fcרכגגכוהפרזגיסi:ירנדבריtגחיןההרככ, Pנעכוודרךס rהין
נורfריךtגכני"וד cטעיסיסוו::יכי ;הכi:יוהסךס::רספירוהיfרכוין
סכfר ?;:כסfרככוכרת,כ~;הי י:f i י:i 9 ;~ר::~;ספרידההרהכi:ייס,כ Pוכי"וד
 •חכi:יותi:יס P.דנריסע~;רסס p P!:נידבריווותרךכרfכיתכווכהו

קובניס 1.:וורכי 1קרכ 1כfיחר ו:. hרר,רההרככקרסהגזכהיכfרככסועתi:י
ס'כfרקח :הכi:יוהעכססןסiכ:פירוהכי pנ!כירןfכוכזרוכוחן;רניסס

(וערכתבסוףכפכי t.iסfכינוויקרה ''סי:iוהקת •i:יהכסותמערכה
::, p דפירהרס(דפוסמוהq כ"ודףיז"גr ( ככסכדנדיסfיעוד :סP כדעת
סםדרבענודתווכזכרעודכיר frכוה·~:ר;כרכוהtגרi:יהגיכוה iעכיכי

סי::יכfרר ,::frכדנונכfכככfכונכוfככיככהחדז:, tiזרוהכס ,::r כ;:~;.ככיןחיככו
::יוfוסספירותן:;סססfרכיכותכיכרכו rכנרכיהכיכi:י,יכוה 5סהטוס

סעקריסככעקרi:יוזרכיס rססעקרוi:ינן •וכר'וכר'יה'i:יהכסוה
ספירותר ,::rעכיהת i י:iנעבודi:יהווידכיר rכ p ""בכסi:יבכי;,ככוי;:כרד
נכינi:יiבכויוחדו~;סfוכסות;כרכו,כfר~:ריה'סהכסות j י:i::רןסהכi:י
וובוfררתדעתו;:כfרין •עכ''כi:יבכיןככיסודוi:י'ה;וי' pןפירוד

P ככסוהעכססספירוהfי ?ס:iיכוקרבכיסנין ;:~יסתדעכרועךועת:i
נi:יויקרה •נסקדיותוחייט,יסודi:יר' , tה JJ! (י:iדברי :-fכקרהכנת::רקה,

וכקיקבס 1וחכזד 1כנו ו:; r ו:;cוס'רהיתי P cוו. :סהכi:יכדכריס cPיהי
כנדבריםככסכיקנכi:י, vווס!כריi:יהחריססספריסעכיזרהר pבככר ::~יו
רסוfרכגרו,סדנהוfרת::,ממעיט,תד rוi:יכזרנi:יההדרה ,:tסקדופיררת cנ
וכקכה .נד•בהדכדיקיס ' oכער ctcר ,:;;ר 1ר,ו 1זנ 1כי f;:, 11רתכפתיח cק

ור~::וכז'סכויוהד'ס cי pר ip:יסהסרגדוכיסנבכקריסכו;זרהפכתינות 1רוקו

וה- iיה ,ן;דיסס 1כבננ;:כסi:ירככיiבוקונכרס c1יורבס, ,::rסקדונקנכס
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 cע cגסכחופעוניסס, iססספרנ.כ 1כסרגבכסכסכחסחגגיכגבר
ניןfוין pוfוכזורבכתi:יכfר hכ : ip:יfריהכיר nויfר •וכר'ויו 1כוח ·

 •ח:-ונתסנעקריזוחכדקה)וזוקזנכיס
h סהוגי :גומרתיn כחרוכיסכדורותכד:דוהכוק~מf, כיi i:יסודר' יv 

 •ספרד Pר.ירובזרוךסיi:יתייט
סכfר ,י PP י:iסfככףכמהכהססיi:י Pקדוהחדרfרך ;fןכך :i:יfרין:ויען
טעכוינס'כתבכנסררfרסכורקכהטי'ורכהסר'ונ tזר iv:יזרקונכסרה

בכהך P'Pוfרדנר , )דו'דףעדכ"ג(ונדףסחייטדבריוi:יניהסרוכןה,

סדרו~::כעוכוקן:;ירדרוירfכסכתרז:סיfררניס,נרככוכוספק,כנקוס
כנורהfכיןכידע :ווכהסר'דברירהנס ,וונחסi:ירנfיסכיס r:ו

 Pונסתחד ,fרחריתית tמרהכנגידית'סוfרהךנעוכס,כוי Pוס ,tית'
כנרסוfרכי ,וית'ית'נורכון;וי pהיןfככככויס it:ימתודi:ידנריס

;:,נורהנח!::ןדברתכi:י pכו:fככסיותi:יעתידס i י:ii:ידנרווהתכסידע
סחפןכנככין ,ס:כעכfרכונסכתi:יסותi:יהפןיכת pכדרורכוככ Pכדי

כריך pונפכיfרגהפועכהיכרית'רכתר iפועככ.כ Pוכפכינכו,סכוככfר
ססיfר,ספעוכi:י;רגוור pעדדעתותתקרר h ·,כפיכןססוח,ספעכfרכ

והכיכס ;כתר hווככממ Pכסס t ..נ '11ניריויזכהנכחחפכדכווכfר"כ hר
p ככככןסדנךי;:ריסfרית'סרהכיוית''יה'סבורתfעכP i:סדנו י

 pסהידוכרוכfרנו' Pכנהרדח::ן pכfררוין cוfר ;i:יסוfכi:יכורךיג pכסכדי
 , r _.ן _ _, • _ 1 1י 1 >

ויתי.הס"וךrכ 1ה · 1סקדמו Pחדווכחיי~ ,ויתהסנע,רווה

התרית,וכרהסיתווו.יד ,;"גו 5זר:: iכקדוורן f;;i;Jpוככורהזיד'וה::כוסרת
חפזסכרי'כfריה'נבורfר jסהיכתנfררfכ"כ jנסכיוו.כוירת;.כתידוה (:iו::כ
fריןוכfר :~יכfרבככיו'כורוך iוfויפ:כרכס,וכתכדגורוכהרכון~::נויוכfכ
סרחכיהותך'כוגבי.כיססעוכסמתיכותןהיןנעדכס, ,:tדברן:;;ךס hרכ

כסקדרוותfרכככוכע~::וסדנדיסfרכו pוכוfרחר •ן:;וסךוקוסנככיה'
ככריסה"כ ;כגגהכוסכר jה'סרי;נסן i:Jווודיכו :fסכויכיהרומיות,

 cט ::rוכפ י:iהרכ::~ כ'" iרכודנריוניןהידסוודנריניןסדנריסכככתקן
יה'ננודהכרכוריתכןכfרכ'נהרכוכבר •הכסדנריכו cססוהרי

t, דנווסp כסניכרכ'כi סוכיתו:כרf: רוורגככז:::ינרז:::כי 'כורגבכfסו
תסהכ cוfו-תכוףוכfרכוי P'כfרהככ; iה'דיה'ית'רננורfרור~::הכס'

וירדהייור pסגכיג, jדר iסfררח::ו::יהונ iזו cרדfריfרנזוכזסכסר,fככזר 1
דע :נהגוכירכהו::יכ ',::ויfררוךס'וידבר ',::וינהס' jויכס'ויעכס'
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נכי iי Pככהור:גדנרס'כ 1ה~:;fרזורר.ס 1כ1וכנדו, r סגכf;:~\נה tהכ•
כיכהנ p'נ iljגקנכiגי 11וחכככfוהדורfויתי ;ווfרדנ.כמוקiגiגיהfרדס,

נחק jחסרוכווריס ,tסזנריס iכו י:i iנכיוגה,ר j כfכ;:~זוקרסונככס rככ
iגסגסוית'ית/::ינורfוfוך ,סספירוהכ.כככהכ,רסככיה',:ינ\רה

' , l ~ ' סרהv הירכ:גj כדבר סו;:~ע,יוכירוד:iו. 1-~:;כזורסזוככr:; 1-וכ ;וווהr סדעת

 :cכסכתונו'כס :"כ rו~:,כתבמו.רזוי~:;fכ,ר rהכיע"ר o~:;כטסכיכרהס
היכרiגפסוק Pוכדבריומובןכס vוכו,' vס~:;כיככככסכ~ רf::~כו cרר fnר

בטן:;כוונתו jגסניירככ:;ספריו jיני ,tכזיועוד ; t:·JJJJוכ::ינורהfי:רכור
כךהוכנו :כורכבס i:1:;זוככiגfכככרו pכוכזס vPקו::וד •ספקבני

וiכוף,גנובגו iהיוית'יה'כנורהכיוfכ vוידונ.כוכר',יוכרכו :; ,:r~:;יככררו
כfכזוךךן r:; Qזוכככיfרוכוריס ,tיכןב.ככ ,fכותוכנקיפותגוכהיכותוהין

סיהסכיכס 1-כיויתן:;נו ,וורדוכיכס vסהיכרי .rהכרו, 1הרסברותיין
ב.ככהרכקין:גקבכ-:יהכזויוככ ,ג" r'ך 1גרכו.:;רככהכןונfככ:;רfרס,ררi:ו 5

הכור oכורכנ oנוכבכ~:;ס pכיס, rכרכורקסס ;:rכיכרfרסונכוד • "'
כסהבככב tיונ.כוכסכ ,:rככנכורfככ ,:rיי f-1גכ ' foכתרfכיתי : י:i,ס jד ::tנכ
ן:;יעורוכךfכווכר :fגוככר ;:rעדוכו',:גפכיסן:;ריחנונוהכו ,tווו ,כr:; fו;רס

\:i ) וה ;וכר'ירכרכוi: כסורס 5ענfר,ודךןכברfיוכרכוהוכנו:גיסנ, 
i'i" ריו;רכוfרכfנוועהווכרועודית''סבורהt נכן:;וןככרכנ:::וס

עדות ,דסiגדוהחרנfרזגרfר rjוטטרוכיהכורכועfרכ ,tיר'fרזור : ,::;,:;

r רכ ',:;במבגיר י~ר;-וfv ייP רכfררfרכסfר 1וקי-חייהfו 1זtכודכfררבכ, 
כוותבוכוביתפוסחות,רבבותקי"הוכעיכfכיקריסכוותבכוכיהדכוכfר

 ( i:\רונ.כו i;.כן jיכויג pרועו iנו jפוסחותרבנותקי''הוככזטסיקרי-:י

r;; רכfע"וזr רכףר"כוכקוכז::רזגיעורוכרתןוכו,'פוסחותרבבותfרכפיfc 
 jוכות /כהורבfכדוככוו.דוגכ' ,tכה'ורבכככ,יןפרסfרוה,רבבות

וה"כ ;כfרכ::ויס rעתכו1גכ' ,fרוה oפררבבות rע"רהבכרזגיערר

כברfרתורס 5סיfרfנס ,iרוורו ר:;;י: j ~ tיי י;:כרכורכוכב::ייfרן
רנכררס cה ,י~רהכהכ~י 'כ::נכועידfרכי;סנכדותfכונכר v ~,:;-יtכ.

רר, f1רכ ;:~ 11,וסבררfר iייכיכרכור-:יוfר vקז:-וירתר-הכורוה :-fכבר

 iרfרזגווכווזגככ:גוfרידועכי ,כככהגו.:יכו jהיס rכ:גfרוכורכ; ,;
 vועת . סו::;:וכירכהfרכס oכדבריסכרזוו iה'יה'בבירהכי הו,:;

כתקן ,ווfרררjיבעיוןס 1-ב jותבידבריפכfכות jוסתנוכ:נרורר
-סייהודכנ.ככיןג"ככווגהיסיהו rו ;ב.כרכס :: :t,·כו :rככסס ::rהבו :c,כרי
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דבררס pון:י;כויוס pעכיוכרכור jהי 'ה'ננורfכל'סוfרfככותכידע
 1 " רf; ,סכורכנסנס'ר";כ::;ורדד;תסוכ; , nסג~:תרמודז:יגינעוכס
כi:יק~:;וההרכסוfרס •fררורו in:יiכ:.רירו jכוfרכfרדברר,וכח[:i:זבורfר

וידוע , nכברfררוכfר nנfרככוססספיררה vכיכרידעכנרכי ,וכורוכ
וfכין ,בכfרככסוfרי( jסכוfרכה /fר::·כרתנרכחרור pדנוכככיסוfר

כוזוסוהכספירות·ז:כfומרונסכ; :::"רfותfרכיכ, v i "כפרדסכfרככ
w כh ככורfס.כוךכ~כרוכרכר:נו:::כיר~ןיתז,בבררc כככררכירותf, רtרסכ

 כcכרf,::ןונה ,:tתכידע . pכוכונבככמותוית'בנורתן:;כחוכךכמוסרח
r כינוהרעככוק;:ינוrכ.i כסרניהדעת;ונהן::,וב,:ינ,ן:;;ההינוקורסותככיה,קז

היןס.ספירוה'הכינותכעכיךוסו.הרכיססהכוכיסהכורו pוכסכככי
ס"ר pןfי;ע"פ •הוכתיוהבדהיותסדבריס,וJ.:יי pוכפוכובן pכמוסדנו

יין:;בכfר jעדייס, iנווו.דרוו;סו.דרס;ססגררכבדוחקכככס"כ rהז::,ר
ס rכעכיךכי 'ובורכתידעתי כ:: jכהכנהרדעתי ::"ער ;כגורריiגככ

n יגדדכעיקרכריeי:1וזכfיeככזv . כוסכככיהבp ככוfס 1דנר 1כ
iגהומןככיככווiגlכi:יספירוההכהכדבר,סבורתמןנfרסספירותבעניו

p ככףניןנ:גנדיכפעוכהו,בסספועכ;:רחוחךfככפיfככפ,סוfדנריסוסם
כדעתגזברכיקרניכוכיסתכוהיןוע"כוהז:יורתו,דברכככז:ויס :cן:;ס

ו:כ"כ ,ס~::נדגיגיםן::,fכנוסדנריסכוןfרכfככזכורתכוכככfרכיסתוקר,
i:יחפכיסנככוס ;;rסוfר p , PDסכ jו 5כרfכרתס vדימ:גהככויסווןfרהד
fככfרעקרס jזכ' cרבי iCג Pהע":כתמכו, :i י:.' Pפ pסרונךת pסrוהוכגג
כפעכ(ורכי:ר pנו.רף, רfר~:: ידכ::~י:fiרכfרתז:תכיר,,fריכסרiגכפ~::ההד'

כדנרריס i.::דבררסססכיכיתרנכו Pיכרתכוועכ • :::זפכי:iוכחן:;בת
ככ~כהסרןנfרוהכוורהןנדברוס pכזרנסססיi:יכהס ;f:cזתזדזרהז,

ע''כ ;fרורfריכוהז::,ךן::,סרfכומסהז:ךfריכוfרורסוfר ;t ""כי ,זנך
יוןה ;;rוות;נסיfר c:111-גסכוכיור , c:סכ:ככרכוןi:יהכסfכוהסדיוכס
הוהסיקרfררסfרכס, icגככיו S:סה;ו;\,:ינו.דוכוכfרררוית'סנורfרכןסגוף,

כקרהfרכס vכככיסרה'סרה~:וכססנ-:כטות :tוcכתפסrכירוה,;:יתככויס
נרfניותכךrיוכיהו~ככי ~דכד'כןfררג'י 5זנ,:הסררבס'הכו(ןת.

רחריחיכו::,ספירותכעכיך"נ iרדנרו pמסכככיר;"כוזדנריונס
ססספירותר ;tסע Pכfרכזרהסכיסfרחד •וית'ית'ככזרfרזורו hכ

וiגז:יס:כרההדסכורהיi:ייסi:ייחך ::'/רf 'כוותר 5בע pמכוית'iגכורה
יiגיסהכוקרזכ::, •ית'ס:;ורfרכעככווהתכוקכז:יסוהיןען::רס,
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 jנעכיכיכרכורכוככ ר:; rנ fpרע"פכי;:ררתכויס,וכורתדין vיורת jגי

תקוסווככקנכיס, JJסוככדרfר vכוי Pסfנכfככ:ככווותס,ן:;כויfרין::יכודרת
ןכ;ו ,ן:;מהכוכ;ן jימיו iככקרות ,כודות vניןתכוקיס Pכi:ייהך
נתקתiכרון;:וס;:,דבריםהכוכככי::יוהידועכי ' pר pו iוכעכף

כוות 5:.נעתכוק cי pכ.:יוודרתניןהכוקיס pכ pככיועוד •ית'סבורת
פעות pכן:.;תfרכווכדכיi:יוהידועכיכומר'יתכןכה iJiומכון:;, רfךן;:י:.

סר rסבiכ'וכקרהכיהרכר,ר tכהדיס, Pופיס pכ י:P iרוועסטותהותככ
 ,;;~וותi:ינורה C י:c iוfר ;ספךסרfר jיוויוווכןרע;:ו,כiג ,tת iJJלוכופכfכ

ודקדקתי,תי t :!תוסרנ.:י •ית'סכורהנ::עוכותחנוקיס Pכi:ויהך
כfכוכעוכס ;כ";ר ftרס"רfרכfרכככ, י:i iנדנר pהכסוס pכוכfרתיוכה

פירוה pסכעכיךככ,עכ;:ו~:,כתבתיכוזסfרכfרר, iיfר pנקותיררזנוגהתי

ועוד •כירחיוס'סודג' pסדנך,סiכתרתנופנינi:ינכע;:ווfככיכותס,
כככיברורודבר רfו,:;fרווחכיi:יiכפירות,חכיכות jנעכיכדעתכך tי

 ;ככובככסכתנכו pכעכיןסיfרוכס p::ירfכfרךר, rווו iכהכנותסססiכפירות
fרת r •כחנכור pכfכסגדוכיסווןהחדסס::יסכןכיווfרד,ס iרסנן
כסניfרכריכיסחכוועוד •iגכנכסברתכתפן:;תfרכותיתרחי;:וסיfכ

רסר rסנספר~:,כוכfרתיוונכס"כ rרוכדבריהכסיכוביתfרתכח;קדחיס
כ pוסוכ •כ tiכודרךכדבר::יוכרככו::יעכיןדקותרוברוו •וכו'סו?רפכfר

סר iס :כךכוססכfרחדוכוסענדיס,כי pנו Pי tהחדכווכן;:רוfר 1י- iכ
fכותוותכיכfרותותסייע" ,י:iר Pינדרךוסוכךק rוותת fPרי :rfתר tכ

חותרתכסטונ,נחדרך;:,וכך ,:~יח vתרfכ tiכ :כו;:רכי pרכ ;"fרויכיו
ס pעוחיכוסווגךזככוותס,יס tעוסכוכךי iעב pרכ :ונ pי pעדרהיי;::רסו

p רסדיןוהיןדבר'וסfהכה ,ככככוכוווכp עבדיוחתמסייע;:רןח
 ,פעוכתסות tכעכרודותפיע Pכורה'ס:;ורfככך • cפעוכתכפכנרכ
 ' oוב •פערכתסעו~:דת;:י,וזדותfככfר ,פעוכותיוכס tווהיכרר.:יוfר
כיחסוכר:.ככיכ;ר' ( iרכן:;וכועהi:יוכר.'כךכ,כfרתיסווופכfר רי::;י::

כfכה"כוכיית'נודבקי~fריכססקכרותכיכסכיןוכככ"כג iכז::fרכ·
נרfררתי pכ(ון /ר p:כפר pרסווהחדi:ווההiבוכרכס::עס tסכריכי~i:ויו

 cכריכין:;ססכע:;ירהלה::יכוה;יכ, iכוכ:כרר;:רכfרככ fiריכיכי;כנכס,
נו jהיית'כ:;ךרהכיfככ,רר,סכורה i '(כהכיכוכזרככר tיקfכס :c י::
קרחוככ''כנת~כס~סדהסבורהכיוכעבורוכד',הר;:~תוכזורדגריי:.ת rג
,הרfר.זי'כרוךת (J:1 י,ה,·י, , 'ר::יי,,יי::ח j'::; ·-·t · .:.,..,:-ר י'" ר:""""· ה-י-~-1 ... j,., ..-,.,',. י· 1 ,-: ........ , ... ,,,,...,;..,י""! _.,_ -.. ~ ~ 
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 fiרחנם'ווגfכה•רכך .יה'נוסבורfכסכג.iרברכוהגכדות <fsככר"כפעוכ,

p חברv רכיע"רfi ווו.רתירc כ ,::; ,כ";הc ככבהתיכוההיקנוככך :רכו
כ~:;יכוין ,סכורפכfרסתכוגס f;vרתידע הכ;:~וכככ~:;כיכס,נfר"י <sנרכ

רfריהי jוכ ,יס npבכfרביורק ,כבר iכרי nכככיכוסרסריסיהכהפגתן
 jמונ כ''רf •;זrכ~רב (''כעננכר~~בהיר cסהיסוד;:יכר'נכתב

 •ככגבורה::כווקבכעכfרכfר , ::ז:ו n fסבהעבהיכרברוך jר Pכ Pכוכfכן
ען:;ר::כ ,;:ר nוכוכקכזהיןכןבככ , :rכוכובהיכסככנכהסבורתכיונעכור
בם'ככנברfררבככס,ספרע;::כרfרfרחר :ffרכבככיס,פועכיס p::יסוכככיס
ועדו 1קה::כעון 1כ 1בככןכ cמוכfרכוןכנכךfרכיחידוfרדוןהורכר pיכירס
גס::כוודות frכע"פfרכור ,יררה-c:םר :rסעכככיר i כ:. fPרתר ;עדעדי
 Pיעוד •בfררכור ;cכfכבכגד,כ r::יוזוית'סבורה::כוfריחידר, rע

ע"ס::כקכ::כבןכחוגיהר'בהפכה ב·ה::: ;:r כ;: JJJ (רביעיהרfריסככר

יס pרזfרותס;וכר cכוספ·רסiכפיר::כ~גנככסספירות,עכסכניוסרה
 ,וכר'ככביוןכהר~גסיfרסרfרן:;וכסבספיר::יfר::כררך~גfכוכנרבי"ת,נס

 hכ hכ h 'וכר'וכס pרfרספירסהסדרךהמר hכוודועווfרררתדקדק
 ,דבר~גנתוכ::כרנס ,rסכעכfרכfר , pווכבוכמו::כיfכ i v:!סס:פירוזןדבר
i:יוירותס iוכו ,וכi:י cסוfרנםפיו;:ככווכfכו::ההססבורהfכ::כדרךר iככרו
fרכףניןכסבדיכסס fpרורווזבכמודיווופכfככנfרור :rווכבדכתיןנו כ:: pכע

קרתוכןעכfכ ncו .מ::כ pככ qסו.רככנו ,חקונהיןfרכפיסfככ:פי
v כוית'ית'ב,'רהv11i:; ככנוחר ,ככז:נורתp כפירותרוסiדנריסזגססכ

ן:;i:ייה ;i:'))JJס;ככווהככית' :tכדקרתוfר•ןחיד, 5:כוכוחהודו:.כמודידקיס
 :נת:.:כתוi:יהס•דחוזרועוד- vכוסרהכדעתfרפ~:רוהי;:כז:דסבו.יף
 :r:: ~ r כי:;;,י: ,'~:וס!:יכיהחכ.חג~קרכךכי :rכ ,י(.ו( .. וה,:; ~;~בכ: :rרהרויכנרת
עכfררנרסו.דוכ ך,::;נס'וגס •ויה'וה'ובי;ן::,כזד:יניןהכרק
ונו''נו~הרכב (כ::,ו"רזך:ויהzכiררכהיני :fג- (כ: : p ~ nברiרס~וק
נ 1,1 ' 1 ,.:.,.כ.. 1 , 11 , .,,1 1 ,,...ג. 1...ג : .... ,,...,., ..... j) \..-\. 1-' ', ,, •.l ~ jJ_,1 ..... .1, 1 J ,..:.ו ,-,-- .,,,...:ח-,.י,-דיה'יה' '"'"י'~חככ-וח--,י·'" '"'"-:-..חיה

ככור"כ r jסרת"בכהנוכן • ' 1וכ ,ןכ:::"יותרfרכוהיר,והיס::כיfר
p ,רכהנכוr כסp ירד :ו;ך:i5 כ:יv ידריהחכסc יררי '•פ ,'~כוc כוורתיכוין

v כבקירויןP מcr: מ:ההj רככוככי:r כבקיכפין '•פ ן:::ו ,ככיסJ::: רדfהר
 1יכויוכוךהי;ר f;p ,כדנרר;ן ;tכוך;ר JJ כ";סרבדנויסכ:י .ס pמ

 •וכר' ,נוריכ::כ 5 כ::בנכד:יהכיר כ~ע:::י cסכורהfרכfרכfרסכור:י,fנכ
כfרחרכתובכו;ז-רג' ::t י:J'J) iירוה :rי::כססמדוה iכי .Jנ'כדבריסיועומכזרתי
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וך, nקרfרוירכקרfרתוכס pסרfרפירס P ~· 6וורס :iג iסרן pנכסו.רוכיס iכ'
 fhרכ i1Pרה jוfריקדכוון iח'כיקרורוכיrר,סיfר tiכופכיכךכקרחהכה

ספ•יט jכיוזסעככיוכ"כ •וכו'כ 11זדכרידfרכר ,וכד';:וק"כס
 ,וכו'יס pכקדו,תfר;ריס pככורס pנעורכך :ר"סכ tiניוכרנfרוכרו

ורס Pככגו.רף ,כק''כס pככוככוi:יס Pכופכייס pכבוספירותר pסעקרח
t רfוסוcוזכבזכp 'רה •וכןfרזfרע"פוסברתי,רעת•סיfP iר' j פc: טי

יסיו cכו::יכ cיק:יעיוןנתהכתנi:יסכוסהככ tוכוי ,כךכווריס;:ודבריס
סקככi:יזכככזיככfרין pברור::ייריע:גהכיויררע ;כתבתי pכרון:גדכריס
נעכיןמקדן;:,הכונרבריסמכfרהי!כfרfרכיfובככהבר,י, ;c:ג iנווזדיס
עכנכוככסfרת rסכזרכווססהככ,יסכככי ,~:;כהנהי י:fi iרכfרfרחר
 ,כי c1כךה p i:))Jכהנהיככן ,דכרסיתורכעכיךדברווכfרהסו,יסוד

 c ,:, ( .יהדכז;:רזרזכוזע ;:rיזוז'ג- c;vו
וורבריכךיכfרוככס ,fרת rססקריה;:~חריכותוכוס : Pסfריfרכוfרוכור

כrוונרורסעדרה pהבקוכוס :ויחכור pסfריויען ?ווכחסרני
רוfרסכך v ·~הי~גוכפי :::frריווקרבכתככהיcוקבכסחכדזהcויות:טנ

ר' vivוסהכס ,נוהגוין:;סככעיקר ,סספירוהעכיןס, rס::יעכין
ככנעןוטרי,ן:;קיכ ,וחוקרדורן:; ,סורקונכיסוני pכוחסרהר fpר , cוככה
 hסכווררסו nכעכ רfו,:: pוסנרסרעהנידוכעכסוכבסוףcוfרווה,וזוזה

כסfוו(ךרחיה::יכfרדכריווכהתכת- vויקבכוכריודו-יקבכ::,ת::וריככ
הכוויככ cו::ירכו''נן,רבכהכן iחי Pור f1רכברfרס,גורססיהכיכס cסס

סנוקובכיס i'Jסfריןעזר-יהfרכור •ס iעכחדכקיסגקכנס
סורחכוקתסכסfרככתי, cסתר<ובככפיס,נעכף;ססי::יונו- ?ווהכוקה

)* ( ~ fp ~רנ~ f' ררךc נ:ד~j יr בסטרו:וזכייזכfכ ר:::~יf-;.p :;:::;' טכנp וי:p ידככרת;~P 

 ' Pטעם'כ::רף ,,כ:::הכ f ר,: \;כ} , ) i,"p ,:;ן:;בה ,: rכס·כ, , ד"~ ,,כ t ,'ן;•:,;:,::רק(

~ p .::ו~התס~ודנ, ~ר-;'כרזריי;יס ~רוt: נ~ ·ך~;: ~-~ריי;יכרנ·כתטרp ~ ::;יועכ~ר '~;רfביך:רו

ביי;יכום;ךיס p ':-בדבר~ ~~::: ,r ;-;:~:::גכב:י·ר;ר rקבתק;ריי'ס tp.כי, 1כ' ,ר~'' pרוכד;-'ר"רי:-'די

~ךרסרfכךינ-רי:רס, .f~כר r י.r f-יי~ 1 ס·:!, ד"(~סככ"ל~סכותי rטעכיו:-ע "'"בר·~יד~

רוגם·קס ::r ע~(י·ט r ר::ככב;הז ;r 'ר::ו:""וךדפ·ס,ר cע ר:: tןנכןנכ"ינו~(:רוtר ,~ו::י-:-נ
ע~ 1ו rp:ךכרכת tכ·רו "ך:·ס •;;:ןעררנכ"י ,, כ":ר:דס·ס"ר J\ןיר ,fר •נ:::רר

רfרדב"כ • 11 ה",:כ r:זס r ר",:גדרתנכןדרן:;כותר r •,ר i,;p ;:ןסהכפ• ,,:~בקהדרך
 ,בדמוםר·ם cr:ד ,ס·ב--:-:ר :r ~::ו Pכ jכז' tינתךכ(רנר 't f (כfככדסס,נרןופ~ו;ר rג cכ~רו

 ~ נ'""'ר":י"'-:: ~ pט:נ ף~::.;: ; rf'tזי:י--כע·ך _ריי:ר...--כסר:-:ע:ורךכ""'-f:ירן r : ס,~~
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סfרווזכfרס tספקוהין .נוזככריסככ ;:rונעקריס, t:iר ::rס ;tר ;tנ
סהוכקיססווקונכיסככסנס , t;::ררינ"כיר iס t:iסתמייובכסווכתiכר'בכס

 •יתז:;נובכ";כעונדיככססfרכ-גות,נככססמפירוזכ t:iוסרוfרמיכיסבכניסס
o וכתנר

 tי~:;עדייןוכת;וקת'ס,זקרככיסניןסירתכגגחככיכתנורנחבכדיין
עכסס!כירות v j ':י'i:; iתוכירt:יית::יכןסוזקונכיסככז:;קככתכרוזובידי

ר'כזדנרי oוככרfר , pסרי"כ::יניfכ ;:rיד cההותרכקנכת ,סfרנסות
גוככרfכס ,ו::יהייטמכהסר'ב.כתוכד ,רוגררכי;fרר frרכיב.כ

1 
זכ'רורברי'כ

" , l 1 \ 
סה.::יותמב.כרכתונענכזרייורכןרכו oסכרתגס o::ייתו~:;כן ; oיכיר

ווכקיכורדנרי::יס,תרוו pס::יסתרכהסבת::יס ft:iרכfרסמקרנכיס,חר t:iוככ

 ,כווכתס 11כספךדנריססז:;::יניכי::יכוקונגיסון 11מ::ינקנהכוו·~:רוכס pכ
נfכורסעכ'(וכנהר 'עורמכפכין; pמככס;:ירכוכחסר'::יוכרך Pעד

. ~ , , , ' ' 
רה'ססביהדבריווף :1נרוכהסרנסכי oתרהו::י,ה •רחב

11::ירככודבריכסברתו
כfכ Pסרי ,וכר'כ::יתכיס;::ררוכ::ימהמרסעכנן 1

 o::יינח.ס 1 ,;::ררכז"נןקנכתעסכוסכמהמכרתוfכין tנוברור oסי
v רfור::ירוז"נןעכתונקוrרfp כfסרי •מדבריוסיועכעככוווזניח::יו
t סכרתכחןחיןt וכוקת.סחקונכיסניןת::יי::יrזר

סחורת
סוfרוכ::יפוך ,נידוקונכת 11דעתו p rרכווכfוהמרכfומכהסר'חנכ

ס tהדסבר::יוזרעתןרורכיfרו::יוfו::יפיכו:כופיס,כדרךוהוקרדורס וfוי::,::ז

ככעכהימרוfר vו ,;:י,זכ:נסכעכיככ oניסכירווסכfריודע כfוי::;:ז
הזותעודועת;:ר ?קנכסן jן :ת;::רויסודנככז:;ככוקדרוו::יו t::יתכו:יס

 orק •רנחכוקiר c1וקונכ 1סנין ::t::יי oתרfכוכוסס ,עיניךככגיירו::י fpו
כפכי :rסfי:ינוויקרהi:יספרוfרקה •:ינריתגוהרת ,; pס'כיכfר
ק f1ר:.כת;ס j 'ככ.:וכ:יסככו.ה :כסו;וס iו cע"נכ"דדףטרדס ;r ,~רfדפוסכ

,יתי :-fדרכו' כ";יוסףכבית::יו.דרככ;::ררנס::יי::י::ימגידדברידעת
ד::יוfרךק;'ררור ,רf,כככניכור ) (..'\\רjיסדד::ירניסוfרכיסוד;:וכנכחהנכעכ

יו::רסוfר j ;י;:;י :rכי-fרחמכ, 'כורי;:וכי::ורי pוכר',::יiכrכיגסככידדו.מת

 foרכוררכfר i ינ;:: ,רור :-fררוכססס,fר:.ככ ::ftריעככה cמקוומככדעתה,
ר pע ~כ~ ;;~ ,'ך;:ךfכיג~גכזורcר ה:-::טז:ב; ,~ז lקבקכ,~כרוחינינ~רוכt:ר

סוף jנהי fiכיכיד:יfרfרכ:יות, c5עוהיכרךהיגר,חדהיהודהנ::יררה
:: r: רוגנוני:וסרהנגחנה,::יקסור::יכ:יבת; r: ררכגוףרנסfסc רינריס,עסfס
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ךוזככותזר"ו'כעוכס!כירודכדן:;וסככיגכוור'יחודסככ /fרחדן:;סככ
סוף, fjריעסו.כוווכיתורfרחדככ oספירות,ון:;fררמטרוכיתfר,ז::iסיfר

 •יtויi:ווi:וככסוi:ווcכ:ככסיtווגככ
וככהסוו'חייט,יסורסר'ז::iיסיסכעיכי, ,:: pק ,:;;כהמה :כרהמרתי

ככס f ;)";:יו רfונ,:: ,rתiכידוfוותו /ה iוכגרכויר fiרכבכור'זריקכfרטי

וfרת 'י:fiרהידעוכfו~:;ככסההריכהמה,כוקונכיסוכfר :;,:ןכ,,קוככיס
סחכוויסן:;ככר 1Jוfרו ,,::;בfרודi:יכרתיב.כככוקרס כ::: 111 •ספירותיו

."כך t:ררכfרתיתi:י i;Jסfרכניתיתון:,;;כקנכ:רכfרכות,מקונ;ניססירכfרסfרכס

סירתi:יהכויכו Pוודכריi:יסכרfרסר fpרסfרכסוה,כזערכהוכבככנהייור'
 •סfרכ;;כרתבככססiכפירוה

חרוfרס
כזפfרכו,וסרוז"עקרדווירו'סר"וווכיעןיעךכך,הfרכור pכך ר::~פרffרי

בככיו, oן:;ורi:יקדן:;רותסיתi:י::ככזקונכיסדכריכפיר ;frר , 111 ;נ:וסfר"רי

כסךס·סון:;כנר 'סfרכסותעכס::כiכפירותן:;fריןfרכוררfרחד!כסככס
ע;ריסוככחסכר'::כרכזוןפכהס'כיקה::כובכהס •סוייס;:ותחכת
פרקד'ער pנ P;:והיכרויקרה;:ורכזון,פכהס'וחקהותרהi:י'כופfרכו,

fו 'רvi כr:, רכויןסככ::ככרכרבכככ,סתקעווההרוס ;וכוfןכ:ג:; o ספירות
v ב.ככ;:סo ככfv ,רותfריךוהוורד;וכת,כf;:וכוכי;:וז:כזותתכוףןi ס;כפירוה

i:יכ,קככיסכערך ;ffרככרככיוחiכותהיגן Pכפו 'כווהכיכוכריוכתיינ
 ' oירfוי :-fכ 1ר f11ר 1 •יתד oפט ;rככתוכהועכזסס ,כזתהכפרתבכהיכרת

 jכהוככי ,ת~::;פיעו iותקנכו iJ:iנוודסוכדסכיחוד jכfרסכורך vמ

כותפכוהיכו:גכו~:;תכססיחודוfרי::כ 11 ; 11ו rככתפעכותנחיכרהfוחדנעכס
כיחס::ככנכריהווי , jעככזכודוה oכוכיfוותעכוגס ;וכר'זכ;ורה'כווכורכת
זעזד +((iכפר liריכיכס:כורכהרוגfככיכויcרfוזיכתקזסכנ:כ;ר fiרכיס

ן:;ג::הרע :tהוכהר pעדתכןכו::כfרכתבfררככר : 'וfפרק '.וער p ס;:~
 ,כ::ר ;rבכfוהתוכהך pעזכiכיפfודדייקית 5קכדעה ,('(:זורסfויככו j:י:ככיו

ככך pןב ; Cת tLגוכפרfר(~ךזכ vבכ(ססט;:ו;:~ירןת j::) ~ j(;ךךךיתהס(כס 1

 pבןךןע~רותעיכיס(!כקותזריfר :tד :-fנסיי:כתעתידיסהכוסרביעי

כרכורן,ככתנכדסכדפסרכורכיסעסיס ' pנל:.ככ'קרהוכ.כור > י:i i כ::
1קרדווידוג :Jמכר' :fוגר

'i כvi1 גJ: וכרבכה :~כוt:;i:) יה;'C i:י D כ.ככרזות, 
כן c'hד , fvרכורוז:::יב cכfכיו::י , :-fו,נרסfרירורגיו: :-tוכח(יכהככוס

כרנו , oיכת iJכהתרהכודi:י~ס Pו:fרכו::כתפfורת,סווכ:::רתתקככ Pכורךהין
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p וfנהוורכויכדקגp ווp רוינסירתן~:;רזרתP רכוגריךחכריסוחfסרותווורת
 1ספעוכסזון iנfככfרסספירסfכ 5הרנ hכדעתו 'כ!(ךעור ;וכר'מתיך

סספירסזכריוגפיזכרוסוף /ה"רסספירi;כה;כהכק vספעוכובססהכן:,
ך p:פנרנותעכיגוח:ס iכככיכר,ככ(ע :JJ':il fכ:ר i ;;וה"ו,fררנת·fכות i:5נוןfניכס

 •;ררויסיסירויהדירהייס :fCרכג'דבריס jיfדהכסכיסfכנס,iודיבכוה
11h סדגריההגהנהרות :נורתיc: .רד:i כנכו:ר;כ:כק,סכובר:::::כנ:נייכוfזכוף

 jכחהיןהיןכיך 1נבכררfרס.יסגךי, i .\;(( 1ני jכובככונ;והt:יכיסיססדנריס

 .הוויסיסירויתריוהייס,ה~סיסדבריזfרכסהכסכיועקר,ככ~כוהכוקת
רהסתר

דבריונתתכתt:יו.יר t, iוכיוקרדודירו,ס :tנרר'כית,כךנכ vג pתכחוכנין
' ,~ ' l. , P טסספירותסהרכורiv עכt רת,כוז:כונכהיםכיסה"סותt:י, p חיכוןנ

סספכיסכי fPר~נגסכי ;הייסהנסיםדבריוהבסfככס pוכנד.ידר rחו
רוינ. rבקרהוקיסכקרבועוזנויגיעווככ ,fכחרfר pככריזכר,ערנררכfר

fרזכ ר:i iווהכיפיסג hר t:i '~:;נהרןהכרויסהגרוידי Pהכו:כסהבההיכ:::ר
 •כרכיססכסססרנiכפקתסד.ונ::ינבכיכיכfכתדככס rכגויסיר iפ;ס

וופכיכfררספכיסה pכרסיסכתהג:,רונפfככרסרוכ"עכיתרהסו-:יכס
t:i רע"פכעוז:;,רונרפגג::ייסfp נור'נדרךס;כך:גיתתווידp קררווירו,ס

ערךfכנכ ,תייסfכ:סיסה:רי vרfככהכססירה rרווונfכfרוררכfר
 vכוכפטכהונתוcככו:::יסוהכירfיכסרת,סספירומ pסהרווריסכקרfכתווכהנוס

 ."רי :fסדבריוהרהסfככווביסך 11ן p 'pהכיקת::ירעתס •יתד
;:;גקרfדוו;:ר :"ג pס.יכזן r:: ~ jרfרכריכדהנוכהרגנכה 1וי ' pסוהן:,ת

 רfוי::: Pכו:פגיהכה ,יה :t,ירה::יההכ;:יגו jה' Pךס pווהיכר i1Jקדכfרדס
 fcרד 1ב~ב"כס fr cר"רי vרiר vכגרב :tכונ"-~כהככיסר f-:,p (::כ cקוד

• t, עכרq 'עיי ,'עעכף(כהדi רהןגעכף ;::,ו.כעירה)נכרתt: רi ןס:;הנ;

~:;תחתיוסבכ;לרורתהר t:i iסכרננככ ,י:::,י::: i,ו 1קרהדסfכ;יכרהרfככוכס ;כסוכר
 •וה;יכרהססדי'הססתהכת iי' rנגסז:גי:גוסוף, pרfרכסססיסככ;כ,ר
!':ירות <':i:vtכוגרהרהכ,כחרכיס, nה:כור Pס'ס, rבספר iוכ : pי :fסויfכזנר

ס \iכו''fר i "'כi1t:: iרfככריכותכפבינוויקרהסוף, jסהי i "עכרכרה
כנ:וןזד ר;;,רf ך:;- , jעכידעכר;fנג jהחה:ח·נ..כוגכווררגז.iררכעלס ~\כר Pכ

וי 5תס~ח p~ר iרכו, ,עכי~ןסכתרוסוiרנ;ךfר, v~~ונכיfכון :r~רfרנעכדנ
כתכ Pר,::יר ,י:כר'נ•נ..;רכנסיו.iר ר::;ככf::;כרווה p י::בתככיה ::i כ;:;fכתד

יתתייכסע~וה ת~1.נ :רכו tכ י:i iויכירi:י ' pנו pפירונסקדזותסרח"נד
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 iוביניכוfרין pעד ,יטות tiספכתככיהוט tiפככ p ,jעכיוכהרתמכו
 •ענוגס rועכסס rזגרקדברעגתו
וסfר"ריוסר"רועוסר"מקסרfר"כדניןרס .;:rפועזגסעתסכfרכfר :ויהמר

ונין ,וה pוכותודעגונותפררות pס fpכודוריס fpררווכיס(:;ותרונעכ

פירות C י:P iכסfרתיןסככסנדברעגכזס'ז:iתקעוסרנכ"עכיר iס Pסfרחריס
 .סfרכסרתעכסכ;ן

i:תת יJ ר

יתבררוידסעכfכן:;רהחתקדון::י, vחכרניסהוכרכתנס'וfררfרךכך
 •סfרכסס;:הירותככו·תכב;ך
דחיתיהח frרהרק :"כ rוכ"ו.פרקבסוףנוכתובוהנוכח ' pvוfרקת

סופריס,כופיוכהספריסכופיסכררזדיס"עיכיוכ .;:rכזככi:י;:ירכדיכיר rvכ
c ררנתחכתינדנריfרנרוןסוףהיןכנכתוסכדקסfריכ::וסוfתקר::נכככורר::ו
;:,וכוון,נפכה;כ"כסרנכ"עס rנועייןכן,היכרכפערויסfרגfריה',סבורהעכ

ר"כו,, vכזכופיכקננוכיתי rכתוחכיהכס,ירכתס'כסקרנותיותרוכיfרררו

 'ר"וןז vככנזן:;קנכ jסכסנכיכוןכנכס"ררכופיכבידור::ודנריסקנכתיהנכ
מפיקככ pרופfרתייfרמכi-ו::ו"רד'ז:iקככסכרי' jככיכומככו::ו"רר~:;קככ

תככוי:;דנדי cט ;:rספתכנויככידעועוד •כעככנוויטfרכתייסכתס"דר

 pת ;:r י:iן:;fרררכתו ,הורוהגינותfרכfרית'::יfרכחיכו::יfרכסוהסfרתת

::וfרג;:רות :r:; tסfרהרוכינד:;דיהתכההסתהתסfככוככן , pכןרו pמ pסfריכו
 ,כעגכנו :t מ;:ןו::היכרנכיהכככס v p ,כ;:~סוסריוכו',ספירות ר;:~ע::וות
עכ"כ. ,,::";:קדן:;כיכתfרכווו~:;כןכמוו-:יוfרנעוכס,ט .;:rכ,תפ vהורוfרכfר
רות vוגסותסעוכס,כזןטרדתוכירבעםסיתi:י Pסררתגסות : Pסfריויען

fריככו::יהכ Pוכרכורכfרכ::ויס,ככת~:;נוהרי.:::::וס :P eכסגררו:::,:;ב;וקר:;;יס
v ו ,הכ;:; v 'הi ריככוסוףfv ריןf,רופןסוףfכP ריןfככב,הכו;:רעודכ::וס
 ·נכ::וריס pכו pככדורסוfר ,:tוו::וכוהכוקה,הכוכי:גסנין P'Pרררת vהכ

סרוזרכר

חכסכופיסזfרתגהכ,,~(כנרתיוכתכוקוב(fרינכי p~נתי, tהכיfרfרזרת
~ודכי i ~;;:וכירכה ;סfו(גגנים :t ,כ~;:ו:נכי-כיס jי 3(וfריככי כ'',:חק~:נג,

P ריהיfוכ::כר.iר' i סיוויה'רה~ור,נעכ::וגררכ)i (ר"יr:i ר;הכוכיכהנfככחרכו
והחמ' הח•-,... ,..,,,, ·-ןו, '"-ד-ר"ח'י-,,,, "' ,.,...,ג,ר• r ,,..,..,--רו  .. ~: ,,, ._י...ג j,. :1.J !-י-.יי , 1.נ ,.נ. .... ג..~ 1 ג.. .,.\'- ...-- l , 1,,, ,,י ': : . 1 ; ,,,1 , ,,..;'י-ז

:גfרוךח

ר ftiרפה, chככתנו,כוו~~~רוג::ר:ביס c ~ר~ r ,:ע iוfויהךכדייכח "'
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ככ iJ:iגחור /עוזוfרדעיהןוווינiגס,iגכרגiגiגנככיןעכנקריהר,סגעכווד
 י:i,מוהריסiגסiגiג!ככיסכי PJ:iכסהכיטכידכןהיןfכסנהדס, jכיהנזוס
מכוכיכב.כככוסכfרחכיוו.ס •ההדככן rנההדנכו~:;fריעמדווכתס, frרת

iגfנדסfרתכiגרתיקמו.וותiגככ ר;:-ה /יהירהווהכב.ככסגfרוןונה tה
סקנכסהכוכינין Pי Pוידועכ(:;וטכדברכיר iוכוסוהקבכס, vווכיווור

fרע":כי p jכו.סכתובס pווכיס, Pכועכיכיסכע;יכיסiכנדוהותכוףוותכוקת
p 'ססi סכזקיב-כיוככסרc . ה:כוריr:; t: רכו;i כמוt כודותכוכסובתככוודכסi· 

 viבfר ::.1ח tPחהיןfרסרק ,כקבכסיהקככi:י fcרקכגi:י, vווחככוה
~:;בנככיכרוךכ, iר"דבריב.ככסססcיס~דרתסכזכוסרוקוכ:י:כ ;:frרוכורסוfר

iתגוכיווגוכfר Pכוס ,ר:כר ;rסדיגינככ כ:;הוכחד::;רי cסוככויוסרסוכ
11 

) 

וכתרך pסקדןד'תיכר pכס ;:r;:כמןכרי p iכגסו:::הכ .דנכהסב:כבככת-:רוכת

ד.דוכi:יכהסיכi:י י:::ו·הרבח'נר tסהכמוד jכ Pוככ;הכקו, pהכהיס vככדברי
J:i ) ררכ,וב:ככ::וכח:::כויסfייכcכתיהיכוr;: j ז:;רג;:רכו;:רעכוערדכסוד?כיווכו

רהיcיfרין pכורו :fנדה, vכהיכתננככדבריב.ככ כי::~י:sכרוקכריfרסיrג"רסרב
fכחרךנהנככוד,כס pניודברמודוהיסתדבריכר iסוכה pרומס::וקככi:יכגר

כר iתכfר Pככוו ,וכתככוודכס :rככוסמכווןב.ככיןס vגi:יסודותi:ייו הכ;:~
 )יfרירחוותכב.כככ"כ rסרההמרi:ירכוfכס,נספריעכיסחרזגווכfרכת

p ריןfתזרp כגג,,יבסr.; יה(כוידחככויסרי:iרכוכברfכססוככp דנרו
 , . ~" rלעכיכסתוךדנריס"כג ו~:יp fהע"פ ,רת :fונרנ:וסת::ובסנזכככו.ה

 Pהיסרכי c"ר vווין :tנוסרהיהיר,תווהנiכ'ככרבהרהיהיההר ך;::דעוד
iגכשככיסי;cככורהדועכנככיךככהדמהי~::בוכרהסנכונכ,תרדה ' pנ

יכירווכהבט~כיס i;Jוכזהכויכיס ,ה;ו.דרהס i;Jבירגי:.:ווכה ,i:וi:י!ככיס
ו?ככסערוסססככ ;.rכזרו.יוכההכיכfרוככזס :כ:.:וכו;ןסנסכוכעוהס,

 •כוה\רוסנככיוס :rיקוכfי:גכ,כערה, vנטבע

סוכהבר

fרחפכהכfי:סקבכiג,נעניהרזגהוכימעכתככ:::יד::;ריססטזיה fPכהרי
גייהים.:כfר;וכס cוג ; Jוגדופי jי 5כfר~כוסהעבוריי Jע cגfיס

i:ויוס, ס;:::סכs:יועה;:כ ,דבריךכקוככ' iהיהי ccו;:ר ,הדרי:;ככהתיך
 • iכהע~::ג כ:;ר;ר;וגס /עכיכוiגבהךב 1.!גייסעבכוי jכסכיריך 5והכי

i:J רfתוו
כזיםגסנזגרי,ע;דוחסההס (:p i (( 11יותר :tכ~בונגןניהיןכחונת
 ·cוכסינכi.ר 1כגירכ:::יסי ר:~כfף c:::vכזכנ:כט frרקכהfנסכיfייןגfככוכ
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סזכתנר

כככתכי pעככת~כfרכוככיקווהfרתססכססוfר' jכס;נך pהתר
P רכססטןביססיכזיסכיfוcכיסfכ1כככקרחתנוסנc1 ; רההפסfס;כו

סכ~:;גכיסכס :fכ cנעכיכירעעדכנטונהכיתדברכfר ,ס;:ן;:תס;ס
 •כורהכטהר p י::ך 11ו 11כי nרוסכסהריסהכר~,ד:כהוון:יקוכ

;:,fכזרה

 /דרכיךוהרסהכ(נהךכיכגידוfרו::ררס pסfכנכיבו iככהכי:כהי iוi:י'וס
עכר :frו ;רנותוכהכס 'רוכוס JJסכככוררהך iובסfרכנהfרתסבהך hו

fכדסבפכיfכררורסכfרהזגרדבריסחכיךכדנוכברהכביכfרגי 1ככז
כi:יכקרוfררהויfרו::רiגהככנi:י;fותסכה .סfרכסנגכיכ,·הרהכ ,:Jווי

כסברותככככככסנכי /ככפ~:,כורעכןחתכהסובגfרכוה,הככוהבחרות
בעכיכיסבכנכו,ר cהנרות iPגבכסחין,fכס , iגכ·כרוה cג,זכככד,ר fcכ

ותגיפעכך '"כס pי •וסי~:;רסטובוכהסבהברורiכר cכוז.עיiגבכתי
ע;בתוכהעניככפךת pפרר pהרfרכ, pיfרכסי ' vכו:כס-ז:ככוסכרהך tוו

בדבריחברתיכךכעיס 1-גכתיכפיתזכ pההכיוגס ;ודןוזע;דחסדך

וfכזוכי • iגרכיןרככותךכפכיתעכיכסfרוכיך fpריקרותוכחקירותת~רס
p י;c . 

כרת ((ס

 ) ,:, ( •הכיוב pתסבכרנהפכתחר :fוכז:כרס,כך

)*( )::,;•; t t'P תכf, גיrכp נכנכ(.ר)p י"כןך( כt נ,;ס) 1תקדעכרדח t כר'כו.:כתן 1,-. ,;כ)כי

ר'/,בכ i 11ד'כיrג ;: ,f ,,;ר rררדכר'קור/, tתקדענודהנעגכידע ד,ג"כ/~ר;,ככ·ו ,fדו,

 cדורכר' rככtכבר:רסכר' ,:;-:גז,ו( ,:;,,.,חגיrרוי rי r cס"יד'כ,נכרו;וה rהtרכס'ט:כ ס:~
בכנודר,#רכבככעכ"כ,פעכ'סרבב:ו) rככזנת;ורlכ"כדתגדוכתרכקככ ': rrוי'ד, ,ר-,tכב

fנבכ 1--" ר:(כק;זל:רוכרןכדזך,:נ·דנfככ~רכ ( ,eנכר 7נ 1הרJר'fכ;נ:ר cוב.: ,-:~:.י:~דכ': r 1גזי:יי::

fיכרהסר' +ךך 7כזfרבר::רסר ,pt ר;:·ר;:ו,ו'רנ t י-;:ר:כב;~ 1חרfכ"כ'י Jיי;ןב;-כ· Iךךךס :r ;: \'"';ייב'רנ

 ר::י~ t: r::רוו.סני\ר p~ז:ככ::י~רנ c :~ ~כ.כ;:ןי::זיק,כ·ר ihכ t ~-:-:,ו:ר·רןכס·ז, ' cכגס--:::; \'ךב'רנJרכ
~מוכרת rfהכס'גר 1 'כfרי-::(:ר::~ירנןם ~כב:פכדר :fיר~כיו:-יע "נר~::. :r--:ר: ~~כ ~.::יr~רנכ~

רי::וו.דו(:ררכ 1י (..נ· ~ ;:1גדו ~ג· cי i::cו :ם~ורנ'ו 1נרנ:·זיןר'ךברי---::ה~~ f ;: . ר::כ·רנ\ :::בכד(

f:, 1ד 1ר:נרבד::ס -:-i 1כ 
ק rר pקןלרזךכfי'סוכפסוק,רד rכהלו( 1ו.דיכס ,כ~(עכרב ('

וכיfכ r;:רוlככ;:רו::יfככו j'i'tוקיכזודס, :r fו;רונכ'הו ,:; r:ר r :::-f,;·,rו ,~:-ותרד ':J ;כ:fכ~יר

תקבל!וםודוiרדנךרעג •'גכ"גגדוג'ר cע rו:,ו I=רכיהסגכגו;ו r1,1 ,\ ר\~ן(ס c:ג
1:e כן ~;זr ככ'~רr :-,;'בר' ו:~ ד:' rr jP וr ה• 

------~ ..... .,.,_;-;; iiia--:c =..;---
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שני·יום

כזקוס fvככוfרכך ,ערנ vת Sת.פfכחרעכרתהו,יכי npנכינויחי
ויגfר ,כוס Pננווהקרח ,נi:י ::rסתבני.תס pנ pיו fPרי vר fpר

עברור ::frכותכfכותיומוכרותיוכי rנfרכסכרויחכביתי,fרככנוfרעזכי
עודfרכידברהוסףfרכ ,כךרנ jחכיווfכוזכר ;ודווכורועניו ,עניו
יר pע fPריחניi:יייתיוfרס ?העכינכי vככזכוחס pוניוס ,י:f i י:iנדבר
חכזותיוועטוזווכרתינוקותזוכזודfרגי pן pועכ ,fכוזורההסיפס

ע.כ·סזווטכוסזכעט ?כךות pכעfרוכנ vוכ ,כחסוכככרכסףכחגורת
fרפרוסוחס 'עיר vענייעםכ ;:rעוfככיכנר ,יריווסתכפיות pכע

טובfריןועתס •קי Qנסרנס i;Jfסכfכ ,יווויסfרויוסכחוויכך
סוfרסזועטנחכקו,זוח pכסיות'כהדסרfרויהיןזככוכיד nתנ fpרסכי
ע pתע pוכ::וונסתעכגנחכוותו,כווח pכהכסכהככוידרfרריוהין ;רבהס
ובכוfרככססנס rוכס.פסברובוותעכגיסfרחריס pחוכ;:ריותר;:ררנס i:Jנ

 v:וכוחיסככיכונניתהגי Pהדfרססכה ·פיכו.סיסס 1יסס pרנכהיסס pוכו
וענודהוכ•ה rוו oטרדהויותריזהרעכיהכבדכנכתי );:,כcוכנtרת

נכנחתגבר oעכתו.נרות oו-:נכר r-:נגככי oההסוכ pפ 11וfרע ;כעוכס
 oונהככוכהורסfרכנת oת hווכיהענוג oסכ ,ד;; ;-~~כוכוהס pקיוס
נטיבי::י o oטוככיוסנעכככיווקייסfרכידברסוף •יתגברככ oעכ

כויוסססתכפכותעכרכיסעוכסכ,fרורעות pכ.פיכי ;דחסרעסוכיוס
יתעכבfרכ oנטוניס vי Pכfרדס vPסחכססיר rס , :rגחהווכחה~: cליו

 rכ"בזכ~יררנ~ ' r'lרנקפד( f<בו-:ק ,-~:כ- J~י~ד'ו lתקס::ינ cכ ~ 1התם'בכהני )ו-:=(
t, ;~, בc ~ייי;נfr ~~ . 
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הכ(וכהכןfרומריס וי,:;כתווקוסנוככ ' pדרדרך fhרכ ו;;דבר
-r:; \וחיכfםסכפסp וווסכפז::: •נעכווועווזדענסfרכ:;p סונסi רתfרfכ

ותנועותיוסfודסחיותנוך p}רווסעכסכנדכדברכס f:5כסיתס
נfרדסככסוסן::;ככוסתכועססחיות tiווfווויגיססירfרנכ ,ותיו pוסךנ
עס ,tנfרדסנככסגיהן ,ווס ,tכfרו pכסi.יכקרfוחר hעכסידיעכ

fורכור qגו )וf" 5סכסדריןכfרוורוםסרי ,רעfרסcוזfרסטזנ~;כזרע,

סרי ,דונוס:כורנןוווטכסריגיווכוכיס p ךפ,:~-·רויוס j]חטfכס,מס pכ

קייוותככת ,tמכסווסנו Pידוווסכהנןוווטנfכיכו pוויtגככוונוfרר
רוס pוכוורו ,htכווו ,ווותותחריוכחגfרת qכגוקורסכווכfרת , ,tי hנ

 •ככפרדנחדירפורחתסדיניחזוכרתי ,tפר ,tחיוס pחמfר, qגזfררחרה
כחור:גכ.:ירורכ"סחכfרכר pומפןך ,כןתוכוןכfר ::iספיכוסופיוfרזרגס
מ-:י ti-:יכחוג:גסוורהfוחררת hpסכווס p כ,:;כי )"ט pפ' 'רf(חנק

וסככסכתסיfוסתסוותונעתססווסת ,::hrrיתסווס, pכנfרדסi:וסווס
 .עכ"כככד

i;וזוחכר

h תוודונכp ססתקכססכ~גורסp כרותfו ,נהכ,וותסעייןידיעכfכp ך
 ·כ 1כפ]כסירתככהנוסיס ,tכב Pסונ pי

רזכתוס
 t:iככ.!כ pעךכומיןfורות, pסגוfריןעייןכfו pורי Pס iוזזנוזסך ,סדנוכן

כסרכו'ב'ס,,פורן:;כו:חגוi:ווס iוגס ;תזויסונחתכרת pחכהסכורתfרהר
סיfררכוסזר,.דוכסכקחס ן•וf;:ן;:,כקרוס ; )זר'(פרקוגס ,'tהבסככות

סנזכfרין Pס rכו jוס Jוכע:כ"כ.;:נחייסכfכזתךתז:כסרכfר;:וכפזגזגתכרת
 •קכ•ס•ס :fונה::רחוקותכעתיסחטfכ pכfוזסגזכור-ג' Pר jנ'

סווהבר

 .ו iגס ,tס 11"ב rנ"ס 11 ר,:;fרתכסכיכסחכוריסנוגדוגירניס;:,תעוררוכנר

תךוfרס

h זררר•ככיy וזp ורכוב"סעכפטc;"ונכ ,כfווהכיf11 ךP כj ויתס:iדעת

t:ייתס jכ Pפק pוfויך •ס vההריכפתס :tוויככודעהספיכרiב~פיס
נהזוכt:י :tסגפ t:iי, t:Pער t:iנספרר רfי,::וכופורסתסעקדס,נעכסכדעתו

עכסכמדרגתהעכi:יסטןנותזךות J ,::ןi;ועיוךידיועכ ,גנזרס:::כס :ז::

::ייה ;frונכ ,יוווכ•ה ;tתהררסבר::~ד frכיך pרנור hרסזfר ;כור 5כעב:רכוד

הודר~~יד .ונססתרה• pכחהרהרזררכוריס::וחככויס pזוס pפ•רן
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P רקבגחכ«ידער,סיהכןiv , וv רfכוfררוזס:פרחרוךי~חזור«ניiוז.
 .סברתוסוךקייס

סtרתנר,

כנ.כוכס,חחזויןכfרזסfרנכזוקונניס, vענתונסככגורח,י~רfרתסתזויד
t:, י:iייותכעכיך;:ופיכוסזפיססכרתעסווסכוות;:וווקרנניסדעתתסי:i

רקהכיסטבעיתfכרות ,:t::וסתסיסוסכה 'נכדוסככסכת pסנפ
נ::,«עתירכהרfייתיכfרזס ,הכס tונסככזגור;כתס pכוסנ!כיווקריית,

 .סווקרככיסוון
תךוfוס

 •כעיניךi:ידנריסס hרר,רסכריתספרגיקחס
י''חוותרזרה'(חכקנוכתובויזוגה Pסהי :tויתפ;:זברית ' pוהקת
 Pכפ pוורי hכ Iסחפזענתתזרס ~רp fורfכהחיוfכהס ; ) 'רfפרק

כריקדופיfדנכ ,ווכניכהכייסודות,חרכעס vוו;ורתדזררככתi:יחדס
וזfותחייס,עזכספרד"כ rכוריfרסח"רירfוכ, pיביתככלוכfככזך ,rקדר
סfכסנוחנקוסו/רווככס'!ככיזוייותרסזכדנר : :.::וכקרסורכרfרסר
הכרנחוגותרנע hז :ס pעוד .עכ"כ«הדבב.רת::יסרוכככך pה

וfרם •עכ"ניסודה iv:יחרנעווכורתכרוסכחככבדfרחתכפסכקרfכיס
יסודותסתרנעס iייתונר 1J י:iסככfווזרכוכנרסכה :ככבנךתfרזכך
סר hכיסודתסfורנעסfוגריס iוחוריס rוותפזזרכקיו ,ככסוףכפרד

 ,חרסכפן;:;כככגסכס vיקרוfר"כ , jיכ iכז;,נח:כזרתכנ ,כהת~ס
 , tiסכפfררת P י:i::וfרווכהfרפוחוfריסת, 1וכרfר 1סווןויתכטגיפסדר fpר

סעססכןוזככ ,ת pנכיככרעס rובככעכיi:יסוקנכדקיכזוכנרחסר
כi:יגכסיכ tוכרךווב.רכi:יfרוורתךנ~:י,וכי iתעס 1עכ ; v 'גונחר

סfר"ריס pרנךfרסכfרווכיס,סזרקונכיסככfרוררוסבfרוותככידעברור;,,

גפז:סכקרתת tכפ fvרת rp ,"כ rוויטfרנחיים 1רוהכרוידוי"כנורית
וניעזיעןכי ' i;Jנרייר,ונעכסנטנעססככיוןזכקכלתi:ייחסיסודית

P נfיסהרזיסודותזכר'וזחרכרתסיP גנהיגתנסP ,רניכהככחסרס
גפך:;וככמרתוגסכגרפר : ג'' rוס ,rקדערי pנספרו כ";ווינכהכת'יס

נחיכת Pי P Pוופווi:ירי ,עכ"כגו::סנהיגת Pיננדסונi:יססיסודית
ככז:נז;,ס ::tסכוקדבכיfרכככקוהתכה iככ ,ס;התמרס Pנגפס pג

כחהפיגו ,נסר :tהוככסיהככר,סגוףכהכקוהתרקן_ןכדך_-ן,

וi:יג::י :"כ rוזרייסנען כ";ח''רי vכתבר Pכהס;ס,נכנכג:ו p;י 1סעי
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רקגJוורס,כפן:;ס pננקדחתחיכ::י , q;:ינגזכהנ-ייזתסfית r ,;;כפז:iככ

fוו ,סיזגרfרכיווקייט ,tווכרתתךו"ו.ידיעבfרךעכ"כ,-רו.וףכחכקרה
סכגחייהסס~:;fרר-יבקנ;:ינסעוכס,fרוווךתהסידן:;ווקידסווכות ע;::;:~,-

כחמוס ,סנ,כותfרכסו.וכת pנכנ.כוכסוקייםה'וכזגהרת , pסכפfרת rב
fררת pנונתס rנחנכ ,כעס'ב'תגקכסס I:i 'סעוכטחו,גותחסידי כ";
 ti-יכפfרגככסfכך ; י:i'ח.גfרן pוגפסככיון,וכקנכת pון, pסרfרטבע;;ויג..ל

i:כ,'כעיi:י p::, i'1P נככהז:,ךדעז;;יס,וודסfר, p וp ,ונfכךfיי:iכפכקרחתt: 

נסז::,fריןורתוות::יגכיון,ווקנכתfייכסכריית::יוכעכס bונטנעז.ווורס,

כדוורכריךוfריןדנריfכס'וכן:;וותודיכירסרוחו iכ Pרווככ ,ס;;ז.וכד
 •קדכווןfרדסדעזנססfרכיכות((יב.וכס pויתידסזריסנתיכה

מסכוכתסמקונכיסנרת fpויןfכיךבעיניךדוה::יסכך =גו;רוורתי
ונfועיין hכ p ימ;:~יfרוור qספינוסדכיספיכו;כופיס,סכרתעטכככ

כפן:;ותגרתfוםגס Pיfונורוסווקונכנ-יכוח,ן pכפתגרת::ו.הפכסף
 .נfודן:;קייזותגזוורס ;:~כ:כרtוכ fp• Pריכככ oכ oודית, o-יי

זרזרfו;:ינ

כנכיכנודכתתספיכלסלפיס'דבריעגסזוjןבכיסיפו ?l י'- Pתוספת;fרת

כוויתfרנורזו::יfונכ :יסקגוס h.ל p ,רז h:ינכעוני qוכסחכייזגרחכ,
P ויןיתן:;ונfה'סכפזגזגh:h יתגס ~נכבדככוווכנכיrזסככתויסיס

קרוייםfותסfוזורו pזופכי,זהכויכיס,סי~כןרנותיכז סג,:~סתתז::,ונfרו

fוימתי ל:Jt:i !i (רנ•fות fpרכטוכיכו כרf;:ן,::זכחרוכי,כי hכוזור f1 hררט
עס pןויבר t:iסכfרfויןיגירס'עת pזוfרדפקיד::ווון:;עת ,;;דרfנגיחכת

· t י:iרבכ ?יסודייסיfונותfסp יפיכרסופיסדעותכססכקחרסווקובניס-
כו rpגורעסנססכיתסכדיתכופיםקכתנססוסתכיפובימיi:יס,i:ייור fpו

חכוכתוסכסווס' pענוכקרחוכוי' pידיעכ fjיותוקכווfרוורכתכו,

וזןרק ,ווקדכווכיכוכתהן ,סווקרנכיםנידסיfווכקרננתסקנכס
fרווכסכי ,ן pן:;עזכסענfרותסגכrו h hכחכיוגס +ספיכז;:כדפיס

כים Pכזוס r1וכווודרובנרfורתסכיס rר ;נfרווזכ o.::ייתוכויסכווכהס
כנדרתדגו pססנכרניי',ב pוכו::,ךכז;;ת ,rיגוסופיחi:י J!סהתרי.:יסס:;·וכיס
.ס 1כקרבגדי 'קגת~:;גוימדנרי;;רקכתוכן::;כות , cדנריקכ.הררזוכס

עזויס ררf;:~הכזוינדרכיעtגז P ,_,,וכעין ;ווכס J.כfכה~פיס ic:י,ותפב
 .ו;ר rכ; :ז~:ז
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חנר i/Jכ

סfר,כזריססקככס 11חככ'נ rכסכ 1כרfרוfניככסך:;כזfר,טעכתרקס rככ jהי
הכוז'סfרווררככדסנהועוד •וכיס pסרfר 1 "נידסזוקוננהסחכנותס

 .ס 11ז,fייכסך(רה IJJ (Tע ) f ·}'רקנתונות (
חרוסןר

כ'תרfרססכfריחיד,םנרתfרכlר/ויכנסכך'}ר,כךfוכע,רר' ftרע"פ
ךfרוזרתננורייסוניתfונfרנווfוזכרקרקרוכ.ככסכסרבוירחכןר'

כפססתסיס pנסהכטיורסכהס rווfררורכיזרכבד iסכיבככייסו
עוויגירתfרנג ;סזכתיסבתחייתיקומו רi )i:]הכהגופס,כרזותככרתה
כדבריוותכגדסות ,·,:~,יfנ;:,עווורהכך:;כוסנטכעסהסריסi:יfורן

כקחוסומכוכ::י ,כפיכוסופיסוכןת pכותודסבר::יוi:ייה ,"כ rקדוכוכיכו .
 .סfרוכ,ותfרר pכוככגרה~ Pיהרוותi:יוכיהו Pהכהסככקונכיס,

סזכחכר

 ·ידךנח Pתfככונווקונכיס , cנפיכוםופידבריךדבר
סfרורת

 ,תוכדתס,,כד tבfויקייוות ;::ןפכי:fiוין fpות, rסמ ;rסכז~::ונסמנרס 1 "
סfודסתככית ft:iונורו t:iווסכפיכומופיס cכסן t:iכתעונתi:י, Dוזכרfרכfו

הסי;:ר rוfכ ,נפענככ Pתסיס t:iעדכפ~:;וס 1כ pכ::כ::כוfר rנעס"
 vככדיקיסכפוןכר Pז:iסן t:iכווס rוח ,סחרהfרתריfכרת tוכבכזכורת
i:ירהfרבכדקהו, 5:נענוד cכfרדכוהןi:יהכ tטונסוותכסחיככובעס"נ,
"i;נטבעכוז~:;ך כ_;;כ" i ספעוכותp ודסfעוt ככי ,סt ע"ןיסיס"

i:יtרככה;:רfככיגיעכfכ Pה!כן::;רfכיטונות,מרותנע;:וו"סגדוכז~~כ;iבזף
כר t י:P iכורווהס 1::יכוקובכגסכןחרי hנכנ~:;כוiג iזכז •סככהית

ככך cכסכו rו,וועכככיך ic:ירזזtרעברזתסכוכותוזךכיס Pכזכ tוסעוכ

 ,וסכניהיססתורסדבריעות 11וזוכן:;ר hזורתוקו;ס ;כזםבמוווסונכ
 ו:; pפר ,רנfרית pנרfככ"נ rוורס hווידעת::ינfר •"כ rרנותיכזו,וקנכזכ

סעדדף, iמוחט pכ::יכדfנר i1Jוהט Pן 1נכקנ"ס v1ככפת hווסוכי )יי"ג
וכגfככווו;fרתרגדדכס .;:ובדיותנסןככרףfרכfרךת 5::יווכיתכוכהסfר

כfרי rבןירחכןרנןfרהfרחרו"רfרל pp ,הקתת cפרהכהוכוfוכווררך:;
ינז t:i ר:iוסוfכ , c~י cכס cווע iכעיכרfוס cהררוכ::יפר::ככוועססעכין·כו::ר

עקריס Jiלניהי p ,ית iiחרדתכין:;כככססכווי j1Pעו pוו::יכוווז:,סוח
ועכ ,::יטיכוfכcידו;רסוfר r::כרו ןה:::fרף,וכfר,ו::ידדת ,;-:,מהיר i;י ;r,ע 11



'-9560/ 

 ,וכגר ,יריר nהככרfרונרו;רגריכfר Pכfרחר iיוכורi:יוורפרס vורפדידי
,וטווfרווהכfר ':1הי'כ C י:f)iרוור ,fררוורfרהסוו.:יככר , vכקכדתית י:. iכ

רתי, rג ~:;ר rגחקקת',חקקi:יקנ"ס,חתרכךfר'גfרווטi:ירת,פרi:יוכfר

כתי rבן iיוהכ iז:,רנ ;:r,פור 1סרי •רתי rו.עככעבורהי tiרתס fhרין
p כ,זווכו,כעכסדברסיסכתp ר;;נ~:;היןכתכוכידיונעfוסטסרססטומ

 •ווכןו.זרתסככfוכfר ,;:,פרסרווfופרrיוותתךכגגכת~:;כות
;;נו,תנר

כר ti י:j iי fhtiרוורנ.פירד~גסווקונכיס,יח tiכסרוו''נזכיחכיוכר rחכוכס
 hכ ,נסיסiג tiנועfרכfו Jעגיi:יוכעוכרזוכות vס ,tכעוסווו.יעעוכ~:: vו

-כככוופעוכרתיכוכיס cכוו
סfרורזר

מקונכיס vPתדעידועtרנ'ג ;וtררfרת pנפר"כ rסוfוכתבוכןדנות, iכ
v ריסfרזכריובfרתבטנוf,רוכןדבריוfנתוזכo ' כדףסכריהכותרתן:;כי

סתכיכיס,ן 111סככורךi:וגגכrיכפיונrי pתניתזi:ירנכריכהfרוכי p cי''כ
זער,סכi:ו ,ונrיויi:יי .כסודותיו rרתכנר pנוסגכגרכך foכוכי ;:rר

 vענרוכככווענi:י,תקוך i:JPעו , r,pעןtרדס pוזכר;;:וככ tiסיfר;:י,כזקונכיס
p רדסfי!כוו.כזתגכובר:iרופן ,כוועכfנP יווכוסככ:iיןווכוP י:iטעסג

כןיוהכןרנןת:ווידיוועוסו PPכ tiדברס rו ;סכוכיתותבטבעזיסוד
i כh רכזרוונס,כופייfככרr ר ,נקנסדהיתסfוככסססורסוסוp נע

נfר!:וכfור:;רוסוfר ; ;;~וו,וכרסfריןדנווfו vנfרכזת pנהייססנi:יס
i:יס t:iרק ' cסערנייכופיכוסופיfרכfררfגג, Pיתגזויווידסרוקונכיסניד
v ובווסיכרti כסתיעךוכחג;;:ודנריס,בוכרfיכ~:זווהורנריונדת.עוד::

רווזווכוכרfויך;:רכfו 1כווקונגיסנfוווfויךכסווi:ו,רוזככפסנfודס,
כרכיפסוקעכתi:יכיס pכרנדרfרוכרו ,:גךוכ!((ןן.סרבותינו,:;זכריכככ
דבריתהכתידעהכגר כ;:רq -fנגו vיחיד Pז::סכפ ,ס'fרתי r;פ

פעוכוהכסויtג ,fוחת c-:יהד ;:iגפ tiדע ;פרקיורנכס tiב כ'' i::ירוו:;"ס
כפסות, iססi:יפעוכות )ספיכוסופיס(ווןקכתיקרfרוכוהחכפוה,רנות
חיוכיהטבעיה , pכ :i~:,סכפtגדתפרו oנפר,יחתכתב ic:יריפfרי tררה

וןfכןורסעכיעקבעין ' pבתחנתכתבחביבבןיעקבורני-כ(ית ;;tר

בהכק' עור•;;~ ,:;ווכיעלווברfכרס ,riכוער,תזווררfרז:וכi:יונ~:וורסז''ל
::יקנכסוכעכי ,כגית tוהירכיתטבעי.הנחרה, ,:; rכ Pסס t ,סדה,::ככס

 "ג,ר;:כר'ז: :ז~; Cקרה'
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סמחכר

 ,:,קככסתגזוידגריעכדכו~ססכסזווךfרוסניססווחפכספיס ,tידעתי
וודרכיסווקוככיםדרכיגבסוכןסfורזעככניס pכ-גנוסכfרוותfוככ

כיריס rווספיכוסופיס pות Pנפ :tכ tiכיתרfוססכת •ספיכוסופים
וור htiכווו ,fרזכזכ Pזוכפכחוחס :tכ tiרקות, pכפ Pכ PכfווזIכמיכן

עכ,ויסס Pכ Pסןכקככססfרכווררתות pסכפכןגfכ ;"כ rסך,וכ"ס
ירס, 5סיזועוכססרותס, 1י pסעזועוגס pסכפ pווזס,ס r,~:,וכיסס 1כפוד

זוערכסליחידiגיכות, 5 רfו:iזוערכסתיסוכן ,סנריהi:ומעוכסi:וכ:וגמס
 •קדזכוןfררס

חרוfכ י::

כקחו pווסככוזגנו::יתכיפו:וגסכזקוככיסכךכi:וגיד::יקדזכתיכנרסכfו
 .ספיכוסופיסמן

v וזזככר

נחויכן vווקדמוןזfרדסfככיכזת vוועוכסfר:וגררi:ויחיד::ירi:וחיס
 1כסס

סfרררזכ

~;כפוג Cרי r::יכוס'כהתכתסונfרסכופיס oספיכודעתידעתסרfר
v ותןרןוךתתכס,PJ ככi) ןכע!(ןעכp ריתfרסיfוזכדזכרןסןfI כךfןכוכ

סן Pויתידסכתיסוכיס rסגוכסיתיריכיכרוכרסווקונכיסזגכר nכ
סfודסנמות pעז ,וווו~;הכוסחבקi:ון Pככרכורכנרfרות,כfוכfרככות,

כמ'תרfוססנfו .כהתריסיו vו ,נהכסיסותדבקמתו pנונ :tה
דכן:;כותיןfרתרדfריסו ,רותות fvוכ::רי )קע''ורףג'תכקכ-יז::רר

בהורסס rככח 1סכו •fותיין jימתמ iסגקי iת"מתין pנוככדעכזוfר
ט~פע pמפרונסקדוות ?ו::רfכמדרהיססתכfכיסוכדבריונכניfויס

כתוכ pכוסעכסכזוךסfככ'כועכזוזתסכ~;ווס pנfכרוכסנונוfכרתנוכfר
 jחי pע"פ hוכופת'סוfככועכמותוi:יכופחוככחיים,כ~:כנתנfכ:כיוזיפת

 1וועכזוותוfויכו pרותfככfוכופתחיכוi:ירי Pסחדס,בנפיחתכןסעכיך

~חיככוזכר~יפת ,ית'נהג iככרכורחכיכi:י fPוונור וfן,::זוקוסוו;כ
 .מעכווותו

סווחבר

 i " '"כי :c!:יידםדגי v i "סיfכגקזחסגfרfרת r ,:;כרס :r ,:;כס vו
 ~fרת rכfרוזר :cס!:יכוסופי
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v תר 1זר

סfכדט ;::ןפכ;::ןסתז::בו::יקד,ווכיס::יפיכוסופיסניןונים וי,:;::י:בך

 ;rכפו vקרfוור pוfר ,סעוכסנככר rפז nססfרםייס 5וכסעחנקסית

fרכfרfרת rנח(וךכ::יכו ;:rכווכfכסיוקובניסכידעתיfכנכ .סעזכס
עס.:רחכס jסווע;~ככ ,tמסחעכזווחi:יערנייסזפיס pספיכון:;fכוורותונס
 .ספועכסן:;ככ

ס,ותבר

כעכי; jות rנפתתדבר ,:; nכרfררתוfכתיכנס ,:;דן fnכעכורתי ,tוועכ

 ?זוכזותסככפיחזותו Pכסכניסווקונכיסזנקונוi:וגסספועכ,ככ pס

סfרררזו

סספירסיסיח ,כיכס ,tתומכנות,כרז:,קרחומסוסוfנiכפק,בכfככן
 •fכככססעtגירית

סמתנר

 ~סקזז:iיסfרזווכתככחון,גחוניעכזנסכסוגיהניך D!ר iסעכהןעד
ןככקתוס:פיכוסופיfנס i "לכi;:!דירות;:וגס

fרזרח 1-
כריךחניfרבנ '«כיס hגעררס י:i!עככךמעידוסנניספק,נכfרכ;

 •תכעסווfו ,:frוכיזוירfו nזנדהנס,i:יעניןתת fnרכךנסגיר
i:יrותנר

fרסרעfכיןסגס,עזהפיך,,עתי ;:rר ;:frווסגדופיסi:ינחכוחככחתרי
 •fרתתעוזע fnpר

ת,ר ,f ר:;

 .ותדחסטעקריסס'fוכיקהס
כזבריסען:;רהחדפרקז:,כינווהJכרנוכחובןיו,כfרסעקריס ' pוהקת

היןכנfכר Pוהוי , Pווווהכ( ,.t(וןנככנכfריסן:;סרנויוהתר :כfרנכרסfכגס
f> פp ךp וסרבוי'ככ:הli רן:;וכסטסנ-:וfנה;כיתהחדסיותוכ.כס ,סר

חר hכי :סדרךס rעג h.:ור""כרסובריfר 5סוכוfכו::ןסס~:::יטרת,
p גגרויכ'כווכההכהכוiP ויסJp עססp ו::ית ,נ::יגרההן:;עסתורסt: עv 
n וc11Jt;; c ::גווסע~.:יריוויי.h סתווורpt, יירתו.כגגוכקוערכתוךך::, 

פועכיס dס pות pונפו.רrניסכסס tויתייסטס'וכייס :J)Jס סע;:~ת:::ו
וכדרוס j:פו 5כוכטיוהיססכתכרערתי.:,סן:iסס i;Jנרחיי(יז:ות, J ( 3ודד:::כוי::

ולהוזיכס,כקיוסנהות jנfררפתיוחסייהקכוחייססב:כ~יע;יכי'סדרו
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כיכיס Pיוחייססס pר nכfרכןועכ ,חיfכיכו pמיסחיעכינייסדר
 jוו~:;יווכfרר fpרפfרי.:ירנוי ,::;ו ,וו.:יס.:יתסודריסi:וזנריסיגיס pוו

מכככיfכות.:יפיעס P ו:iוכi:ו pסרfר.:יסתחכסכיכז:כfרמרfרכfרס:כסוטחז hס
כווכfיוfי vP ,jו Pרfר vסעכוכסרה ,fרתדככ Pיטוה p פ,::בתככיהוט p פ,::

כפי::ירכוי,סתחכתוסוfרס, pנו.וווטכעוכfרס pגוחינכוווו 5:נעעומד
כי ,ככ Pסמיכיכי Pנו Pיכי ,ווסבכררבויכר כ::: Pיו י:: iס גונע,:.;;~

וט pפוfר vPווסתחכתוכיכ Pי Pונווססהחכתו,והת:.כגכנוחתין:;כינ
נסכרת,עכיכיס יכ,:~נו ;pר pעככווfרתין:;כינ pךנווסfרתר'ככ Pו,כוכופע pון

cיוה P:כיכ pווסיותוכי pוס ,וט :t!כככ pז:;cירה:כיכ pוויו.הו vסfרחד
זכמנופע pיו ,וכתו rנכתכסrנגיתותו pהתר ,כעככודתוסווכיחוהרי Pהפ

סוfר p ,פז:;וטככ pוfכ vPעככוו n כי:::;:ןי pנכנסכי ,וו.ותוסננגכ I:iנ!כ
רי Pח!כ וfו,::: pכיכ pר pוכמס ,גכו.כ v Pכפrנrנכופע pיווב, pתככ pווו

v ,יסכוכיעסחכק,סו.כר.כו.רסנוכוכויו~:;פעווכיהיתtויווויתסתכוע:i• 

סקייוויססכככיסגכגכוכפס~:;;יזגי :כ;:~ווכוכריוז:;:פעזגכי tvגככ v i "וכן
 Pוכפרביעי ככ,:~פע pיוי Pכי Dס Jוו jוכ ,סדרךס iעכ ·גכגכ, vוו.רס

 ;וגרוווכדקז.כגכוכפסי pחרוככ pסרניעיומן ;וגוכוונתתי pו.לגג
ן:;י P ו:i iוי' ;וגרוווכוfכדיסגכגכ Dוכפי tPז:;ככ.:וחכוין:;י.:יסכנוווך

P ככp וכפ 1ע 1כt ומןוגר,ון,ה,כסו.כג.גPv ככ,:~ניעי P רכפיייניt:, גכגכ

סתן::;יעיוכוך ,כוווגרככבגכגכ Pזכ!כהן::;יעיככ P 1כויכ tס jווו ,וו.ווכוכו.ס
t:i עככt:i סה~:יעי כ.ו;.,וכפז:יויp רf1 (. 1כפז:סו .) i;J וו.ורווירח, jJ11 

 ; ס;::ןר ;frרסכפ~:ותוככסירתנכו.בתחת t:iכוסככחוכוריוז:פע::יע~:יiירי
ככ pבןהר 11וסרה •ספועכ כ::: :tיקרfרו:כו Pוfכ v ר:; i:כירי pסעדסן:ככ

החכפות JJעכוהיססוהכסי 'בסכרה jי JJJככהה;פיססן.רכניסהכו
סירהגכגכתחה cנוסככהורוויתחכף cוככוו ,כבככ;:רסעכוככסתחכף

וסfרחדעכססfרחד P ,כוהתגפיתעגוהיססכסיותיוח, vגכגכוכוךגח
נזכרהתפו ;:rיוכfר ,כהחרכוסססfכחדסו.כגכיסכניתחנפו jכענוג,
ככועכס הו,:: ;:rיוtיר tוכfר·סמבוביה,וסהכועססכזוריה vנהכודכfככfר

וככהיכ:::סדככו:כi:כ :';ו,:; pוכוס ,נפסדוכ;תי Pכהיקייססירהכוגנר.~
כסררות ,וחסרכי.::ףנירהtיהור vסיס jן; , jככויfרכfכ Pכfריק"ס

c רfרסוfידבריס 1כיכעי 11כ::v וביוכפסדיססוויסj רדברי:;v c קייכויס
 i:Jעכ JJס;ס iסע:'הכ~:כ tי Pר fpר:כfכי Pוכפי .כפסדיסנכתי v Pי :-fכ

פוע; f-1ו 1:י t'רי C ..''כ:בן:ככנוה ,:tססן::הנן 11ע ,תכנית:;כהיfרכועכו;
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 jר Pנכונקרהספועכ,כנ tiכקרfיכס rוכסירת,גכגכמתת tiמסככנתווור
,רכו f1יכ pסעכוכיסהכרוסדורדרךן:;כפיונענוד •סעוכסן:;ר"כ rר

.זכגכ, tiוכפונעכזוועןוזדכנ ,tסזח ,ttנחדעכדכזוססfוחדחכנםע ,t זי::~
 ככ::~יסיס tiחתרעכוכפע pסוכfכספועכככ Pססוfכ Pסען:;יריככ pוזו::ו
כפיסוfוהר ,';Jוכסגכגכ' P:ככפנתוזורקיוווס ,';J;', Jכפfרכfרכעכזוו,עוחד

r כנקנססti רfוודהינוווון:;פעסוJ;', ,רפיעfסוp ורfr ''רוורס כf~:,כפכי תב

fרוור ,זוגנןנתתכfרוכיוג rנןכתתכככעוכסכ tiרנונוסקנ"ס
ון tiכנת fpווכר::וכfרככרססכס jזדךגכתתסfררfוכ tית pכככתיכס

ככ pסוסוfכ ,פעת pוווכfרפעת pוווסיfר tiוודסעכ r~,ירווויורסכקנס
ית pנרfרמרווייוסככייחסוסקנכסתכוני tiכפינת pוקרfווi:יויוי, pסע
ספירות,סעכוכיסויקרfווסfרתרוכיס,ככיס tiנעס ,:t י:f" 1 iכתדעכוכfיככ

fריכו tiהודfרותסויקדחו ,רוחנידנוססוכיס p::ורfרס ;:iכ tiס tiויהמרו
יוויון:iנעס Jיוסחגוכססfותדככייתםוi:יחתרוכיסנעס pוסנתפס,

ן:;;נתונוi:יעכוכיסfכתרוןן:;סוfרכ!כינת tiירי Pסעfותויקדחונרfון:;;ית,
ככ Pסוסוfריוי iP:יעככ P י:iסוח tiסחתרוןככ P י:J;', iויחתרו iתכן:;;כות tiסס

ס'כפכיכתרעוכס ,נת pן:;יקוiרוסוירית pסעסםפירסוסוfרספועכ,
 •ונו'תכן:;כות tiססנס תכ;:~גווס

סתחכר

דעותככסן:;;יסכיכווi:יוכקונכיס,דנריוך tiכזררכסחכנויוסף 'ר;;:ןכרהס
עססקבכסתכווינדנדיכגג jודנכיויחסן:;;תיןידוענכ h-יפיכוסופיס

ככיס ti-יעסi:יוכקונכיסכספירותכככודמיוןיתסוהיןספיכוסופיס,דברי
 .חכנויוסףר'כיר r רc;:ן

חווfרס
ונריקכfו~י cכח 1ודר'זר iוזגרחיר fiרכיעזר'ן:;;סרfרכ"דסרfריזויךככרסכfר

 ,סר,קובכיסמקדמוניהתריסועוד ,וופfרכו ע", 1ורקרדווירו oi ,,רו'
כדעתסfר;סרת Cע~ ןי::: Pכfר ,כנוחות!:ירות P ר:i i:!וקבכויוכו 1ק

 ::;ר:;כ;:ךס iי' iכככוחוקרת-יקנכסספירותהיןכ 1ה' ;-יהזררוגי;::
 ccרכוכיככיfרככ::יו.כגכ•סfכיכססוףסוף ר,:~רfפיכוסופיfרכ, v כ;;:ן-יכנדכי::

v גכו.כיס: h תברוס"כr ותכיסr היינt:i רך:;וfגעקריסכנעכ~ fריך ::;רf

סכ,קונכיס :: o cקרוביכוזסוfכרiרךכךועהס ~ cנווריעדיס-חתך
סערנייס cגפ·כוסופיכתכקו vגדוכוותכוקתכיתדעידוע-כפיכוסופיס

פסוקעכה:-רנכהביכחק 1דו סר•:: roכ iי cסרfרסגכגכמניע:;ככנין
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קיף 1סוi:יעכיוןסגנו.ככיחן:;נרן:;דfכנןסכi:יכי ,)ין:;רהכחכi:ייfרהדירתו
כיחן:;נסכסותנן ,fוווגעינכיית'סרfכסוכ::יi:יסנס,וכיעוסיסנככ,

כניס pנ pון ip:ירח!ר 1 י:P1 iוכi:י, pסרfוססנסוכת rסוfכון pסרfכסוככיגכ
 •וכיס fnכן:;ווכר ' pחכיקתסובכהס •יה'סכורהורןסעכוכיס

כידעכס vו : )כ"ו.סיווןן:;כי(ויכוחנוכתובן,ווכfיi:יiכפרדfרקח

רניסכי ,"נ rקודוויןכ Pכתi:יורקונכיסניןווחכוקזכ hו vס rדבר
i:יחיןכקדכוותקדמוןוfו fvיכfרi:יתחכס,גומיןן:;סכתרכזכנווכi:וס
סfויןן:;נ!,זוווכקרח ,תניווכנון:;סוףi:יfויןעסמהיתדוסו/רסוף,

o רסכ,כוס ;וףfרוfרסfרfויזכfתכיבכר'נפרקידr כ;:~עדרfיעוכסכנרה ר:i
v ווהיס:iיוחפי'כנד'וסוור:i;:,fרוכרזוסכת,רוו:;ורו ,ס"וfבפרדסיגתזוג
t:, וווכתר •ח'פרקג'עךfו,כfודווקfככfרסרן,י.יעכוכעגכווכתסfור:;

סםפירות 1ירקrוי-<תכיוסכפרסםרן:;ותכסס vסיכfורכוס rוגנונפי
11וסךן ,עכיוןכתרס ;tנון pסרחi:יעכוכfככקרהויכך Dכ ,וגוכטס

ז"כע 1
וi:יכס •סוכרןנעכקרתחכט vנסקדוכוןוfרכ 'רכון ס;:~נקרחו

 ,מיריס'ןנעליססו rסברסכעכיכי~:;כזכבסו.סכפרדס"כ rסרוכ"ק
ג'פרקד'ער tס pכתבועודכסfככויכו,דחויfרין Pכתבוכקוסווככ

כיות pנזוfרוויךס rסרי ,סוףן 1סfווכזכ fדנווס fPככקדווות~:;סכומן
יריע :כ"טכסיכוןנוכזכובכווכfרוערד • fcרכווגיווכר ::tון ::tכע"כ

i:יעכיון jו P רfר,:;גכגכ vווכיעעככוחקר vחככויכזרכקו Pכוכוכיכךכסרי
ס rכרכרכךגזוו ,ככווכרעכוכסוחfרסfררע;כורסfרכוiגסוfכהס

וו;:י, Pככבi:יסוכוהככוגסספירוה::ווככיעענcיווקונכיסניןסווחכוקזכ
 vסהכוסרה jו :::J::ורהiגווכיעודעכויס"נ rסרוו"קדברינפיכי ;בגוף
 v;:,הכוחיכוודעוויג"כ r;:,רוו"עדכריוכפי ,סרוכיהוהייתוייבעכורו

 .דכדכודiגייכוכו, (JJJענוגfרסכיכוו, S:ע
jכווחקר vחכוריכהכקו Pכוווכיהדסבן::,דחית : itגהיfגכיויחוכר
עדיס!,כיספיעכ (:iועד, ?'::ירנקונכיסכחכקונעכוורעכיןנהותו
 •כוס pכוסס'הגיכ/רקח::י .;:ורנרfכקיס
 : ,·הך pעהחדפרק י:::~יוrחרור hבכוfר 5ריכו;:ורבר tויכזקסםפר,וfרקת
ך pכנע i:i iסהנכי pכוסס Pיכתות,תי i:iנ ,:;;נעכיןכזכ;קו c;גונקונכי~סכi:י

רכס ,it:יירה סכם,::: p i 'וככp ::,fזויוכוססית',וכס ,tסרהסםנi:ו:גוהספירור,

כסירתו ,ף\ :iהיןו'קרהיsיי , t:iגפירררכfר iבררוכfורונוכסידונוכהיה'
 , iנרוורק P י,רי:::;:: v,1י,::יררכה;:י,כניfכיס pו Iת 1הככיגניכi:רוכהיה'
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סוfר pווכ:ויגוfר tiנויתוכיכווהורכס ;'גו tייכסככים pסקכורס rזסכת
p כוזסועכ::ו ,:.כrp וכn ,רוווריסוfוpp עווווכופעt רסt יקדחוככ'ס
h ותסp גזווכוזקונכיס ,:;;וקרס ;פירותp קרv הס::ייותקרכתכחי

 .ית'ס'סוfרfוועכוכון pסרfוסמכיע
::.רווקונגיסספירוח ftiיfרוו•ךכfרכעוכסרכס, n ;::ןחסתחוכר :כרהוורתי

;:;סעכוכיסfרכירוfרסכי ,ססהחדעכין cספיכוסו:סי כ;::ןוi:יעכוכיס
 ;עגתוi:יכורfר jח hכס rכו י:i iעגונים cסיfרס :zנפיכוסוסfר,וזריט

רכfר 1ית'סהכגוןככוח hכככןסקנכסחכוכיכפי tiוסספירוהכןכה
 ~ ~ jו(וו

חךוfר ו:;

 .וJררהסfוכווגיסווור pס'קת +כת pת pכחו;:ודנרה'ן
וורה• hכנר :"ג iדכ"טמיזון יכ;:~כריכותנוכחובויכ,גfר ,סספררfוקת

ןט p כ!.fיתד hכווכfוסכ•הווגעינכיוכווכרסfרכיככfרסוףסהיז t:iכך
fוכיוכדתותהדכ t:iזו.!כועכככסרי ti ,ר tiהפ tiינסככגוודרזו::יו v:וו

סזוקונכיסכ'כקנכו tiכוכו h ו,:כן tiכווורוווכרתודחיfרכfרוכר',:גכוכו
 ,כתס pווט-:י pפחת <ifגיתפעוכחוכךפtגוטfרתד.:ווfר pסוף~:סfוין

 ;דבריוס Pונכינfכתדוהסכ"כfכיסכככוככ oקדמון cהדכהר <fרסו
יחגfרי frו ,כר rסכווסכחרכו tiוי~גתכסנוככfויסטו pיהפר t:iכח cכ JJה

נודרגסfכוררכודרר..:וסעכוכיסטות ,:tנ.:ותפכי ,וס~::;ויi:ירנוינ:יס
ווכיfרדתfוכןדקומסfותדותסוווכגיfוותוסכחותסוורךJרrנ~;תכ~גכרת

 ,וכר'סנחיכותורנוי::,כתותווותוספיססוככיםכועטוכנעטעב,יותר
וכנדכוrכוכוה :tסוספעוכותסרנוייכתכות pהכ tכזס::ר jתיוכניהרסרי

r ד ,,ו;ווP 'רiסj ריכוככדוסוףfפעוכסחסכי ,ונרהפעוכותפועכ
 .כ~ו:נ:ית rה

סערנית,ופיהi:י Pפינו vוrוקנכסדסבככוכיס,סספירוהחיךסרהיה :ו'הוכר
 ? :-fסיהחדהכוס

 ,_סוכתנר

) "j רf-: י!(:( 11-כגבכירהר t: כזדרכיסכוקונכיסדרכיגבסרכןוכתרן
 " c יפך:;ר;י:ר.::

תכק nבתזרננוכתובוfיו,כfר ,רויטתכ :eחייכר" ו:; ;::rקדער' :tס'קח-fר
ג'כוככ tכפיערנותכקרח iוסעכיו , jסרקיעיןבע-:י :tסכ;:יכ : ::";ן '.ז

 ,{, .,. ~ '" J.i 1' ._,1 Jכ-י'ייי' i.,i'יי- .... ..,r\..' 1-r \..1,, ,,1 ,-.·, .ן.. י"" . ,.. 1 ' , 1. • • , .,..,__. '"'ו~ r:רכ, 'ג'."'ווייף Lג lג ,~.,ר: 'ג'י '""יי '""י·..,··'י ה'".,..:.,..--·-.,----
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ו.בור:.רחסד c-1 ;:ן ,כוגi:יחוזi:י cזכfרדיכדקן:;נתfריו.כגנים י:P iוחוו

כקרהוסfוחרון ,וכנכסגכנכוככיסודי p ;:ןוו.גג~סו,דככהתפfכרת
;:וכך .עכ"כייס pזעכוככותמ:כירתסוfוכיכננ, pכו pןכfריכוויגון

ס rסכ:.ר ,סiכפירותסס:.רססגכגניס pסוfוfררותfרככיס סוf;::ןס hרו
עוד P1ייג iP:יעזכעןגסככזעכ.:יfרנכדען::;ייס,בספירותרקיכזקנfכ
ועוגסi:יהכיכותעוגססנריfכ.:י'נכוגסi:ייכירס,נכוגססרוקונכיסכפי

כנכוגסדנר ס;::ןfכין pס:::יכומו:פיס,זעתכפיסוfכוכספון ;קזכווןfרזס

 •תססfוחדכוכבכ Pתכ pס p vוווס, 1סעכוגוען::;רתסרתן::;וכ-י,-יסנסזוכת
כיתרוןיתרון vספינוסופיתמכזכהעכסק:;כ-יכחכזותין:;fויךרfכס
 •ך iP:יחנוןסחור

i:כ יfזררו

i i:י P כויPP רהסווקונכיסכוfזווזסחכוותסp כי 'סוכדסכיוססיתס
וניס, pסרfרנזכקונכיסfכני"ע nעוכזכונהרנעס;כרוןfרין pספקfכיןfכזכנס

רבותינודברינסכ;ינכךככפכיססfרתוכססוניס pסרfכו i):Jקנfככי
 ,סךרקיעיךנעס pכיחזורו Pנפירוי"בזףס P;:י,רי p •גחו.יו.ס
וזכנfרכי iP:יקדוחיותרפיס pוfכופניס ס;::ןערנות,i:ייfכ Pן:;נססד_,עניון

i:י P וכרסוכזכךסכגוז,וכסהרתp רfרזכרוהין ;עכיסססוכןfכh נחכו
ועודסגריחi:י,עוכסעניוועודסיכירi:י,כ.כרכסיסמערגות oכחנככ~:;עוד

רסנך JJגכגיע tiקורס ' iiיי"יfרדסנככיוועודסfרכיכוה,עונסכ.ככיו
כfרi:יקזוווכיס fPרוורכי.:'חר Pנס'סרfריהיךככך;:וכfרן;..רךן f:p 1דכ

קדוווכי pככרוזו Iוכור::סוו;:י,ס::יורה ffככ :tכפר;כןה pך :i iי:;ג;:י,יס

fכ"כ ;i:יס:פירותעכ i1עכיסוfר p iקזוווווfכרסדברדברוכfרcוווקונ.כים
כfרוכי;:: :ctורfר :~ה ';גקדוווןfודסידיעת ,י:; ;;rכהחד jכוגיכfכ:כוfר
וה pך jגתרווין· j (1ווכיזוייfרר' ,כfרס pכfרוניחס ?נודברו

עב.~קטגסר pהcורה~:;וכיס,כוכדברו pסורכה pברוגכר;~רכfרחרוניס
 ?וודוהכיכו

סווחבר

ס ti י:ii:ינח ?ס:פירור, ; pג iס pזעתןככיככוקרנכיסכססנfכ jרונסיכ
i:י r כגfד 11כגfכופיסהגגכiיפיכו:i• 

סfרררח

חכרויסת::וכ;:י,נח::כויקורח"כ rסרת"נעכיוב f11נהיוםכרfריהיךi:ינה
ספי"רסכגגו.כ iקורי pודווי j1Pווכcוווכi:יכקח tiח'בי ,i:יס:פיררה
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) Spl1rera ( , יקככחכוויכוודוווורוכו:iv וfכקרוi:ו P סנכנכיס 1ווגיעכניס
lריכוס ;rכיסניכווכfויכיר::ו,נס'ס rססססווכfווכיוביותרכספירותס pג

כדיספירות,לכיס Pסכקרותוi:ותח:כוווווס!כר,כוגון hסו tכוווןג,וער hיוכ
כרזך rז rרוו ;:rי ;:iוורס hב ,סחויניס.מ i~:יע 2.לבידםכזfוחר~:;יעכס

ווסיכןכיכfרtרזוור vוfות •וכים p.סרfוחכוויגובדבריכסנרותיסס
ס rגכנכיסע~:;רסנכניסכגכדיi:וס!כירותנכיירכווקונכיסכססנfו

::,ספירותוסכfר ~i:ופיכוסופיסווןכקומותס!כירו.מיססfגיןס hס, iבתוך
 cז pנותזוזגסורס 5:נעגיוהיכןכנכ,כגוףכתוכfו qו.ו iחיכדעתםנפי

ס,רכווןסיסכfו~:;כfרווזנ fhוכמכעגונים,נכוותfרותןיכיירווכ,רספכים,
נככוורו hp ו:iכrכסםנfרונוfוין 1בכנדi:וו.כנכיסורגיעיfוכfוכספירות
נ::,fווכרוrכככסכfרהסוכקיף,וחורפכיככיחזרכס Pי Pוספירס,ספירס

חר hזחר hכג p ,::,עקרים ' pנfוותו,~רfויהיךזכנר ,.:יפיכזסזכיס
ויז:,כיכ ,עככזזת hכ 1כ Pיכיס:ן:;ככ,וכיכיכי ;r~ו Pיסעכוכיסות ti!וע
 ~סבתוfות

זותנר 1-

כיןfדני"עfוכזעוכוווהfכרנעסכווקוככיסכססנfוזכןfוסזוכfר~ן
ספינוסופיסfוככד.ס ,ונר.זכיכוfיככגו,כfרכרוכס frויןהסfרוזכס

 •יווכfרכfר
v רדרתf

iכמכיfוותכחנקגסגוככסספיכוסופיסכיידעתסנfו ? h5יזו hכ
עונס!ככ, iPכעוכס ;ווו.מס pוהכסעוכווות,וקרחוסחכקיס,ס pכ pככנו

 :וכיס ;rסרfרנספריסרכסכוסד.לררכס iח 5:תJו ;סווכfרכיסועוכס;:,גכגכיס,
ועכיסס ' vנריfו 'ירס 5:י ,ייס pעס pנקורחיסז:,סכוקונכיסססוהכו
ירררעכנכתי 'ספיכוסו:פיסווןמעטכסהרחקכרי '.:,/רכינרתי:פוeיוס

P וספירות:iסהרסווכחכיססןסןt:: ככיסp כו.פיסנiספיכו• 
((תנךס

כי , vסיכיו cעוגfריגס;::וגנגכיסכיfוווכר,iרתס pכוווסעכיןהין
כעדכס cככככיככססו.כגגיס pס Pקדו~;ערי ' pכן 1יכ 1כירfריהיך vכנר
 •סגכגכיסוועונס 1-נענסזfרירס 5סיב.:וכס i::: cה ;ס 11 ,:זעד:;

v רfךררו

l חתריעתס,כעתחכותסP יווקונכיס:iנסתירוv וס;tכ;:דוסיףסרגוע
((נורתו- fcכר 1-ורתויוהדיוהדנסרחיקכרירדחס,עכוכiכ 1 י,:;ככביעוכ(וו.ה
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ס 1pסקדןזוןמ pן:;סfוזררפסככסfווווו~סס i1:יווקונכ Pנזוi:יתfווורוווס
סנורfועכורס 1pווססfוזכרfו~ןעכזוו,סויסס pוכמחקים,סככתי

נס'זוfורזוברfורס rו ~מזוכרסגfוככותס;כפירומעכfוסכי ,•זכ'
ידעתוכנר • )ד'ער p (סרזווןפנתוב;כ' )י"טער p ) Pספרד

pp יסוכקונ'כיסכי:iוורוסוזו"עסרוכ"קסחכfדעתסגנונניP ויןfסP פירות
;:,וכfוכיכ,fוכוכfוכספירוזכרומזסויס CPPנfווכרסוסכססfרכסות,עכס

fרדע'כfר 1וfוכ •ככנרfרfרננכבורח, rרוכוסויi:יס pהין Pס rזוך tiכזו
עונדוויtנרחנfורסיi:ייס P ,ו r,זוכתוענהרס rעכזזסנעוכס Pסי

fיגנומיכוקרחור fpיגזוןת pכזוות pגססויקרתהתריס,כfוכסיסווזתפככ
 • ' n1כנורת

סזותנו

הככויס;כךפירtנוכfות pנ pוחםת, p;נ pנfכtגכימוחסז:;כית,כתקריתfוס
נוכדסוףז,i.רfויךfכ'גtכ ,fורנוריס ip ;:,;.:; c.רזכקרנכיכרוכתיך hנוכס hכי

ס Pוס pגוכקרוחימכןכfכ ,גס pסכו;;כגנת pסכסכעכוכתעכזוותו
סן::;גסקכתfוכ~כוג pוזוווותגכסi:יוחfונככנכ,תfורז:iוסנו Pונית
זוות pסכןע'כ ,פעוכומיורןרע'כזכרכנו ,ווזככוכומ 5:סכfרומיוספירידיעכ

ווכדfיגסכי ,עכזוןזככרכfיגfוךסספירו',fוכזכיותסיסס vיס p;:,קדו
 •נ;כפירומ Pסזכמכנוף Pסfויןסוfו P ,כססספוענסכת

סחורת

סיו Pונס pסהנעכמס רfי,:;ו ,בספריססו rונס pמרfיגיתיחככיגס

ן::;סיוסכגריסfככ~נרס pכןכות iומככניםעונדיסקדזכוכיססגויסתכווי

כווכתסtגחיןfווורריססיוכ~ ,סכנרfויסענדםעכעווססמדינים
רfככ Pיוו.ס ;ידועכספועככנווהוכנודכמתfרכfו ,tזכ Pסבענדם

וכתרןסע'כוןר fpנין::;רfנגfכ'כסירהכסעכיוותכווןסעגגען:;ו pכ
ר fPיגסוfככן::;יססכי rנfוסיסר fpכסנ rס p cיזהכייכ~סיוכfו ,מכויס
fיג 1סססכורסעכרfככיכית'סfוכ pנן pחfכנכ /סיסfיגתכi:יסקרע

וכזס •ככיסבו 11סתתס rככועם ,כרסן::;מחווו rוככרוכס ,זכרותו
 cסכעכfוכסיככתוכווכתוסו::זכו::fווi:יעגנ~:;יענודכזיניןi:ינדכ

 ;rתככ 1סוסוףfויזככזרסכזזג.::יינ.ס.:,ספירות 7יענד pחי iרכיס, !'cכספרעכ
כוחנומיכו,נfווזכמכונוקוננדברכככ י:i iככחין t:iרוfכססמיכן 1נסן
ככסנווfרמןכסוחיקנכון:;רfרויfווכוו pספיכוסופיסזכןכקרהfרכfי

p וווn ,חסכיסהחויסP יס:iרורנויוכוויסfווז;;ויfכנכיסמדמזה
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h ופם •דסfספריסוכקונכיסכיr רכנרו ,סוכדסעכעודוfוti הפינו
t:i רס 5סער,ותfרנ~יהסדתכןכfר , 'ת•גfכיסוסוt:i דעתעכעכסכה

 ,וכו tככ fpכרס'ס pככקרותככיגעוכת ::tוורוויסכי ,ס!כיכוםו:פיס
ספיכוסרפיסקכתה(נרוכנרכיfרכותסך •כזסיהפכונfרוסוכקןנניס

ככיס tiסעכנפגכוכיסריס ,rכfרססויס Ct:iוגס::יfוכסרתס tכיכעכזכר
וכi:י 11הנספרוון tסרfוסרfרכ"דסחמיד.ס 1ונiכרכס ,כfככיס n ו::וענ
:פרקו' qעכנ'(כוו!רוכר j1Pכסfכריך ,ידככתיבתרfכיתי-ר tiחס, nר

fכס:::נהוסרנסווקרהוהכנהר ) 'רt כיןוכדעתןס::רוכס,סן::כווהf
כוכי hנס'חכיווירחוכ.וןכוכfככיד,עכחנכית',סבורהעככסביכםדהוי

סכוכמסחכורוס' , ר::ר;:ןכהקס(סגרוסתנוסfנכס'ורר hורזורנרfכ,

טיר nסרס' ,כנסר pכfרס'וינן ,בסדוםוככfר fhרט ',:;ר JJריח ,הכי
 ,fרניךfכנרססfינסי 'כ.כי hויfרכורעניו'כגנ 'כ,וi:יכסמדרס,עכ

הגיו iויפהכין,fוכi:ייסfרנחככיויfככנרסםכi:י,כנתוךס'חכיוויקרfד
סדרנוס' ס;:~ותקרהר.דעון'fרכ ',:;ריfככנר ,ס rכ:יחךכךויfרוררס'

ידעתינfכנקרנווכע fpוך ,-pfס'וויענינו,כקרfרסענריסכסי hחכיס,
 qפיכומווס pוכהסוfוכtוייקוסוונגסגס ;כס hכרחזוריס ''סfכת

יורונfרכווהקיסהיגס P t-:יקהווןת pכיכהורריר iסנעווכוfכחר
 I ((רfכfכונברחס frכרעכהסכר /ז,ך ;:jותברךוךfר Jvע(,ועךכס

סנורfר;,וכה':,כןוכfוכתכוין'כסיכו hנס'כתפככ pכfרכזרכו p jבfכופחכיכ::כ,
r כ;גfכh יפינוסופיסורררסר:i• יחסיר:iר"כדוfיר:iסכr נייקוסהכורכר

 jחי n ,יתברך ' ,rחכיfר ,frוווכסתפכסככוכן ;וגו Pנס rז ר:::,כס

וכ pיח t:iוכזי ,זכfכמובfרחכע·יסיכfכfרכוכספעכזככ ,וכתר rכנס tווזו
r רכתr תס:-fיכנוונהרתהבסיסקכגנזעכיר ר:ih וכעכ"כ, •רריסh כ,ת
h רורורfכתסכfונפנירכי ,תהיti כיןfרכחגוf)) ti גרתי.ויסiסעכסכו

 ,::רמככנייס Pגוכקרוfרככריתכןכה 'iגככחתכרfכד fpרגכ pסכ
 ?'וירfכתווfר::רנתויfדותו 5ורכפרסס ,חיו hכ tהינוכדברגו:::כככובכך
הפ'ן::רוfכ tידעכור pחיס p.:יקדוזJות iPגfותכרסירהfוחרי iכ Pוככ

כקרוfכ~:;והוי_ככועטוסכס ·כרי iהסוכי pס rעכיססfוחר pוכסס,
ר pכfכרוי pעיייfרתכיח tiגסניס ,:tסהוזגכתונווקרfכסכוקונניסעכ
P רנרהסנתוf1חהp •יכככנורוחס .ננעכוfעוססיה'::רp יס
i iלכרוססכה ,גi:: כס ~דויייסfרוהסכהfרכיכיסעונדיסעוויסכf' 

1•;:,r:; ::ככ•היכוויt: יוגנ:יכי:י ::.וfר-:יכררfזוr:, נחר(כןויכ.ככיב.כדגו'ו
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כי hךכוויחמי,fרתסכזרייךכtוfרוורר .רכרברי tעורהיו t(ו דו;:.-1כי

ככיררףfרותוסfרענוד ?נוfוקרfרסור tהס Pכי iה'הס ,הענוד
יתכןכfכfכססוףוסוף .רס rבכברדסfכה rכfד v ?ספירותיועס

זכזו;:ו ?רף fDריןס pנסווקובכיסיקרfרוסו iכfרסfריךס, tננו :fכjידו
 hרכ ,ו,פיס pספיכו i "חסגיfרכיכדנחכfר ר;:ן,רr ;:, f ,:;נ~גס fiרכח

ווככר ?ככזרכסרח~ pינכיככגמעו::ססיסך fpכסריס, ס,:~נfוקרfכסו
נעכסיומועכהכסות cpו 'סווהמדה1וגיiרוהועגרוווזiגווסן:;סכי

ככבסכר/;וויסעכיכיסהכסוככ ;fרדכזהזענהדגותס tוככס,סכחזת
וו.מכן jJ:iיוכנfר pסוף, fiריס t · ך:::כfר j J:iנכפוירfרתוfר:ינהורווניiריס

כיועודוככיי, fpרכfכזר•ובי iע;יעכיכוהיןכיfרדס, vנכככככס tרו
חיזססוגסנמגיfרוזכ'דברtבlריכסזi:וזוקזס'i:וזכוןכךגסנכוi:יכiג
 pוווונi:וסהיןכןפייב-כזהףסדף'כרהין;:ווכספרוכןזף, Pכi:יס

סמסידככס •ידידיורfכסנfרובכה;:, •סכנכת p,וכהfרכfר
וכסכבתר·i:ויחודנ~:;ערון pכ .וסהריךפiג;:ורחינ;:,כבבותהונהנעכ

ר nhי hכ tכדי ,fרהדסרתiכcוחכרד 1כfרוטח:סיחר cnוגווכזכהסיס
iרננ ,כןו tענfכווק,בכיס vר ;ווfרתריותרנכנודיסיסנכיוfרתד

v וגח ,ההדווכת~:,היןהכיטוP וt:: ניןודקמ 5התרת,וז:סfכונ:q ווו 5ע• 
 •זחרfרסחכווכיסןכוד p 'pקח

' .:: ! t 1 1ז 

זכזנרהזהרוכגון :ג pסיוון יכ,:~נויכרהבוכתובו,,ה c11וספרר;זקזר

fכהדנוהחייבחסרככןדזה, rבתוווו.בכסיי;ר ,:ר;:גווורססוfרסכi.'י
ב :tוה·כ,וון.ביה.הס tוך' p;ר ,כ·זרר.ד·יהוךtגfריזז;תfררורה:כ''פ ,ו;ך ;rבכ

fרחד,ר hכקזרי:::וןכfר ;cסונהין י:::סהכיף'וסכ:רכייהד, ;:f;:;r;:וחןנור
p :;:וכfכ רE: רחדוכפ;ייכ'ר;:כנס'וכהזכיגו 'החדכיf)) t;J fסופך כ:;:הכ

 j יה,:;ככ~כסfררורר.וריס כ;t•כ:;:ת pודבוררוכס~:יס~;היןסריוכר',

יגדיררכtר ,,.ברככדtבהיןכוcו ך·, :cסכיו.ב·כ rכ ;:rגדיוכפיכן ,סוף
זזכ :-fררזכfררס Pוס :tבהרהרכהiררככרר cכfרו.דד,כר~:;היןנוסספס

 +וכקוד-י

 ' כ:::חיכ·סוכי;:;,::;כוךכו,ק,·בכיסכססכוו::ךווסרהס :סfר•ו:ויהוור
 cכב:וררי cכ:רקרלווו(fר ,גנך tוורככי'ו Vבהו~ס qבס :r(:ית~הס rבוג

:והכרת" vהכ v:ה Jתכו((ייכוודקודכויסיו ~rגיב:ג~רזר ;:iרייכי 5:י
 '?הכי ?::כרהנו;:וכךהס !החדכפכיסוfכi:וחכ !ההדהוכו
נח pוכ;"נ iהדברי ור::: iכהזfו•ך ?ככוסהיכרהי ? :•נ::;
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 ~וכfינותיגוככר
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,וקוננת vקנכו rו ~'געו'גסנfרן:;גfכנורfוזיקוכו
כ::יסfכיןנחרןfכהדגוירfר'ג pי::יוח,קסדנוחס

סווורבר

 :נדברונות tiמתי fPונכ ,::יfככסיסעסענfרrכ rכ"כי"יזרכינס
 ,ס 1סרפרוו:פיfכ'גfו /ספריספי tוסקנכסת t כ:::הכתדיןfוין f\:iיתrכ

נומוךרחז::,וכסק:פס pנסמניגרירfוס tiווסעכ,כככסמוךככרין hר
פס cקנכ'גfכfרס ,יגס tiי'ייס 1סדנרעזכזקיסכי ,סקנכ.:יספרי

 .-:פסfוכ
ח'רסfו

h 1ככזכנד'גווס::יס~ריסוהרע,יזוןוויכןס 
סכומנו

 • ;:;-- Zf'חנפסססודותקנכוכנרר fPכסחכזכיסעיכיכיןכררז rככסיות

ירחfנס
 ,זכ hrסוסכווכס-ידנכ-זכעככתוניססקנכסספרייסיו ,rרוfוסfויככי

ווזכס•ותרדנריססןמנfרריסמככותססתמכותיס Pוופרסססכסכי
:5p כוהס ;סחוכוס.כיודעיריךfותניססיר'ג,h וfכסחככוס,כנע'גיכfנ
fנבכ ,ו p ע;~כוווגדו'גיסספריםמחבריםסירו'גfרון pנזכfנריכיססיו
סרמ'נ'ןס ;tע pכמוסכס,והמדסכסחמדגסתריסרוכזיסרווכ~יססיר

fרכועניוך fpן ,fרכווכיסומר P 'pכן tiוככ •סתורסענן pנפירו
fוכfכסחכווס,כנענינכתבכfו Pכדורסידיעסידענדקדרfכככזכיס,
 •fוכיסוכקונסfכותסססיתככועןfכותס,יס p'גתכחי

סכוחבר

ס hכר tiכזכוס"חנרכרוכתסיתסכן tiחכיךיתכדרfיפי'גוכית, p ,:ן
 Pיןfכסקנבס,נעכנfרו,תtייiר ,fסוחסכךיגידנוידבריו'תוך '1

 ?'ככססכוקובכיססברתi:ייתכןכרנריו Pכומרעגיוכסת\ך
סחורת

 ,סווקוככיסדעתכןfווווכיססומרנעככדבריfרסיודעיכי hנחוות
(fרך(ר Jחד hדברע(tכiככי,ויסiכ v ((סכיםfכין pידעתינfכ(ן(רכד

 ,:; ,rcסכותנר pידעתיfית rרק .כככקננ;:,נירסחין Pיכער
 •כן:,נחכיריס rזו pווfווהסוi:יוח ,i:יווקוכניסנקסכfוד nוככבדונ ,:rדר

 ' jו Pסרתווןיותרווfררוככברגדונוiגוהגי' pבכדוfררחךכןרעת;ג
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כתה::י::יויס,ס iP:יוויותד ttiס , ti::יקדוס p י::וותככסוfכfריןותדחס
 .בכנרfויסכנורו

ונח "ס

 1 רfו~· ~ rי hוס rסוfנווי
חווfןס

כfרקחסועתס . יר"רf,:;כ Pזוונסקתכווידוויטfרכ,חייסר'סרח

 •ס tקוסערים'בי
סעכיוןסו,fככינ סכ,:; :"נ rרג'חנקבתחנתנוכתובו•זוכfכסםפרוfרקח

כfותוורכ;:ווס pנווfרין 'סוףfריןכקרתסעונווותככיכ 5:סfרר fpר
ססרסורתפיגוובנן ,כגגסfיותיוrכנקוכיוrופיכו ,נrוךתוגח Ctiנ

סfר"ריכ pכתכזוידוזופורן:;סרחיה : stiיfכיחכיויהוור •נוfוםור
ןך pךן:,fו ,ס;:~ז:,וסנוfויןסנורfר J::i ,סהתווכיססזוקונכיסככן:;כרנן

ככגרי 'ו:.ן:;ויתידודכז:,fכזור pספקfויןס rכפיוסכ;:ו .נדנ;:ורסר
 ;זוכנרתיוfכחד ( (lכfר h I p,נ,נ.:וכורfרע(כוונתו (:i;ר lv(ה Iידתוו
תיןרן h י:iוfרזכתיס ,:tסfיתfוכסיס'נרfרית pנרfוהורסתרס h ג.ttו

 •וריו 5:,ניחד hענfובכ '"""סנורfועכסכווכס
תנר nס

סוףו:,סfויןfווווריס cסfונכ '.ת hrנז:,ית~:;נוכווקונכיסזדכיכiג
סכנרfויסמר ,:tו.:וספיוותננחיכתfרכfר ,ם,:זנוהיןעגכווכנהיגת

p וכיכfס• 
תךו ,f י::

fוכfוסוףסfכיןfרכן:;נחיככונרfונרfו~::ימ~:;נפסוקfרכסיסן:;סוהס
ס pנכ,ע hסונרוןכקדון:;כרסיס qןת pכןהסס;כפירוה,עסיתרף tiנ

הכ::ייס ס;:ן,:וכסודותיכטרכרותף, pגוסיס tiיודוכfכ cרfו .ית pנרfכ
 •סםפירותעסיתוף Pנגחעכזוו,סוף jסחיעכנכחן rרוכו

סוומנר

ווסכפי ,וזורים h::יסfונכ ,ס rוכfוס rכfרווודיסfכיכססמקונכיס
וכfרס rנפסוקכfרנכככו rסרכfרעכמוסבוות p ,כ,דנריסס~:;סניכותי

fרתכרfוסנורfוככומרכ,פערוfו vכחןוכור hסיס vהבfוננ ,fרחרנפסוק
כספיר::י rnרית pנרfרוכןסספירות, iי'fכהת::יוfנס rים vכ hוהנסים,

fוז fPרווור וfרי:::וו.סנהיי,ונכוכפירו~:,והימיrי i :מככוסi:וכקרfוה
 .נכתרפיכו hוסוף,נfייןכסר;:ורך~:,ותגגו



70cv ש

i:יחורת
 /ווקדוווגיססן:;סרfכנתיירככוגס jכi:ירי ?עודתן:;fכגוווס
בורfככון:;ססרחיקככועך •i:יכזנוניסחתנעוותנזi:יככסכיםi:יוח

 •ווכננכו
סווחנר

 .ססודדרךעכפירון:;סוfרfובכ 'חכ~כסס 1-סכתונעוותס iח'ן
i:יכחנו'כקרותוסתתגכוקדון:;סן:;ערי ' pכקתכור pההתריועתס
וfכקרfכוfכן:;נ •כווכתוחגינותתבfכרדבריוכוסוףחרכיסעגיך,כסייס
 י:r i ,עוכוזומחוון:;סוסfוכיכ :וגו pכס rובתחכס,סנתתיfון:;רבווקוס
ובכן:;וןסתקוכין,כ;כ'גר rסנסקדכווןfודסא'רסןס, rכס rו י:f iככסווס

ך' :סנריfכסעוכסג' :סfוכיכותעוכסב' :תכהות 5כקרהi:יגחוכים
fרחמ,i:יויi:יכקרחעוכווותi:יתוון:;i:יוחנו ;סעסייi:יעונסה :סיכירסעוכס

נריהס,וכס tiרהוס'ס'fיfוגיכוח,וסי"ודקרחון,תדססרתיו"דכ Pקוגר י:::
סעכוווכרובקדוווןחדס t:iוכפיען:;יס.fנחרוכסוסס"fכיכירס,וסוי"ו

מזווכתחפיכוסוףסfריןכייו"ד';כ pקוגוfרכfרfורתתזווכתכרזיין
fכני"ע'עוכזוותfורנעסרקכעוכסכירין rכוהכוfריןגנן ;נוהיןקוז
עוד •סריסן:,סכקרחיתדוהרבעתןגזוווות'fכותיות .ססכי

קגוות i:ן tiוובינi:יחכווi:ירסן ,כודרגותכתז:;עi:יחרנעסחכונתחכקו
עכיוניסיסודותfורנעסכקרfוסfדרבעסfרכוכיוזוככות,i:יתפfכרת

P קוכןוחמגס ;ספירותכהן:;עוכחבקיךהבי"ע,עוכיווחהרבעסססp כ
כבדוונוכגס'כוככ ,i:יעגיוןi:וחתין:;יi:יעוגסקדוכון,הדססוfר pיו"ד

t:, ;יי;כודותד'ככרז:iכני"כ.כעוכווותז'ן:;סןf: ו 5תווfרן:;נחכעוכסכי
נן:;וסגכככחיכוסוףסfויךכיi:יעוכi:יכככ •בככדיסודותווך'יותר

 'נס tiן:,סוסס ,'וfכוככותi:יסנתתכסi:יעוכווותוfכת"כ ;,ככתן:;בוך
הדס הו,:; pכסס t:i pסן:,רוכת rי;כוזותכד'כחכקוfות"כ ,ד frרסויi:י

וכקרהווככןעכיוכססעםיריתi:יספירסוi:ייחיו"ד,ן:;כקוכוקךכורך
ככוסכס :ככ"כפירןת pע ,tכתכחכןכויסודות 'רי:iזיכורהת':כ ;כתר

סחככרוס rו •ככןוסנfוככיססווהכינוסםחנוקות,נסתיככככין ,:;;
סוהסיס ,י:r 'i ו:iסעוכסר"נסעוכס,ננרfנםנfכעדו frככיער'ב::::רקי

םסיהנןגכווסככוכיסוסכfכככיס ,הו,::כקרfוסוף j::יהי,יהחד,ווו :tז
 .בגת~ת ,:;;רכג::י<ן:;כסנהi:ייתi.רכ·החד,סככהתה,::רוי::ר

 י'c(כ.קגiכוסודרהז.דוכסידיודעההס jהי :cוfריםfרכ'ריfר:ור
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כניחכfוכינח f1יכוגס ,הכסברבדיוס ivסגרוכסחקונכנכו rזנרוו
וווכית1גfוכיעניהfרכורפןfרוזרתיכיירfרתיכיכס,ערחכיךן pגפו
עגורכפגינו, bסדכוירווכר rכ fpיזגריעתס כ:1פ:רf ;עונסגררכיעכרכס

 'ר;:~ווססרfרית .כסס rסרוווססזרכךזוסגירfכדכככfכנווכיז
כרוfויווככוף p::ותיןסיססעוכסכנרfו pקורסכיfווחרוויטfרכהייס
::,נורת ?נעיגיךסרfכית ?נגהכר;ס rגכו תכסכ:~,:: י::הי,::כיfרתר,סכנ

fוכזיכו ?סעוכס ,::יסווס::,ככרכס' כfרב;;':(ק~רס !fרהד ככ,:: ;fו::,כנך
עכסספניהןסוזקונכיסהננfוין,סיס fPכזסיס,סנהfרזווריסכהווזכר
נה vכ Pכ ,נורתובתיק rגכוסיס cסעוכ Pוחזירו •תד~::יסגו.דיגו

::,עגיס ?כד hווסfככתכו ?סוfרווססעוכסכןהסנו.הכת.
 •::,בורחעכוכותסככ 'ווזוכככfרכו;:י,ה.כקסככ ?ססכוסו;:וחנגיס

יע"כןוסווקונכסגfרוןfרככוו.פור~::סינ..כיזדfררfרךfרתיכfרכךועתס
סתההוןסן:.פכ pסיי fוה : כ'' rו Cע''תי''טדףכספריס<וטפהתכס;:כךר

 'סכוככזיס,ככה'כfר ,נfרסוfיסכווהכטסעכוויסהכ,תיין:. rווךס rסכ
ן ' ,rדחiרו iJJכ P(1ת( pןז,iכ 1 ((ת(ןךfוד,דס pחךך J ((ך(יiכ (J!כגרfכ ii)vרנ(

נונכוכיס v(ן:;סככ iסעניוסי~ג i "ריכiרר Iכנו~גכרווכיfכרתוכותת hר,כ
כיספכס pכ pייזחניתכבכגיןכחין,ככוסוכרנ, pכהככתידקנתכיהות

 ,כזויסנכיסככרחכהכב,עכססוfכי::יייוכיורכןיעכסכfכ pסגדוכ

ס tתה: pונהווורונרוקוס i"iב ,יכור vככוכססס pוע"קוסכססוככס
fרוכורסכנרוככך P )בבכתריפס ,:: ,1ע;:כככfרתסקדוס,כחפכוככס,
 )ה"ווחין Cה!כהיכס (פיוורוחס'דנר ,וז.ו'ו pכינ,וניס Pס'נדבר

~;כוכוכוי ;:rנ::ר vוסעכ,כוהרוח~יחותרען:fכס p ,ו:גוזכיס 1ססוו ס,:;
סכופרכדעתזודעתניןו,כס •עכ"ג •ז;וfוו 1ווכסככ vכתסוס

 1ירקבעיס pרס p , i;Jפיכjן Pוi:יה:כיקורוס
סזוח:נר

i:לi:ווקונכידעתרהקסוווזערבנכזרהכרחוק ! כ,::t: כורעתP פיכוr ס. 
:גfכורח

חכוi:י ס,::~ ijגחיהדוזרס rיכו :r ::~ •כזוו r.נין Pספרוכסכךתגידהכי
 ,יס vוי::,ווססיס ,קזכזוןהחדס 5עסרfרבככנרסעוכס fhרככככ,

וס,כקונניס ;ככנהכוסנוfכיןת 111גנfכfכע"פ ,,::וכהמותוקורחוfכ vר
נוחוכהסעונסכ~;נרiר fpוכfכ::ועוכס,וכעכסגנדנ fvוכו tי fPיווכריס

וספרידו ,ית'וזעכנזותו.:יfיכיכוfרככו Jקרכזוזוןרוכורוכה::יfניןכזןכfי
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כזככfי •fותדדברfרכfרסככסיסכfרנפניסך fpרתחת , 11נועכ,

עונס vככוחתזכס 5:עיס pעוססfרנכfרכוס,כסס Pיסזכקונניס pנתכנת
 ;כן:;זכועינוכסן rסfרוכfרכדברינוכסספסfוין Pזכס ;הכוסחכקיכגו

וכנכתי •ורוfוסט"רו rסקדמוןי oספרדעתfרת rכסיחסוכנר
דבריכיהחידעס, rנז;,וססזכ~ונכיסככדעתfויןfו'כירתfרזכרתגזכו.ס

סfודרfרכתחנתתזככfרסוכרקתו,סר rסrנס'ס rסנעכיןוויטfוגתייסד'
 •רנfרעכfר pסוכיכקוfרתר fpו;וטfו
סוגתfוכךובגין :כס hסכדנריס ePיfרינ.:וויקר!רוטfנ i.:וfודרfרדחקת

נתדוסע nוג nכfרתודיכיסfר pקדיסיעתfרוככדסוfר ,וקחו Pחדעכי
וfרתפרן:, P!כריסתיכוין,דכ'כסתיכוfרfר pקדידעתיקfרנתfנ pןסתיכויןמכין

 hסו I hבככוותרבקרסוfוזכתדנקןכיסכ'כfרדסfר , Pפריוכfוורככfר
'i:רוfר רfרעתיקיןדנכעתיקת 'ככfרתתקן ,סתיוויןדנגסתיווfכfוכ

כר ,ן:;כיתדכfרבגיןfותתק;וכfו ,ככfרכקיינכfנבגיןfרתתקן ,fרתתקך
וויכיסורין vכוהיגון 1נותקוכוימיכיסדכסטיןכ'i:ווריןט'הפיקהתתקך

זוכתפ~גטיךכנוכיכtר ,עיברגככווכתפ~גטיןכיך rוfרווותכ'i:וטיןווחכסריך
'כזככדעיקרנוןכדטין pדזכתפכסוריןוהיכון /עיברכככודיןכסיייכיס

נוכיגfי hסוfו p1קךעתיקתסוfרכך iנ'כתודוייכfר 5:נוfוכfנכיזי J:iכfרכרך
טן pדrנתפנסרריןהיכוןנדכית Pוכת ,סתיוויןדככסתיכנfרע:חס

 •הדככfוכךובגין ,רf,:~ידקכוfר pתקרוןוהיגוןזטכוירן,דזותגגיין
סוףנזריןכעכזוותיו vפירזת Pססfנכfרככוורדfויןכו::חן :גוfרווותי

נעכססזוכיfרותכככןן:;יסיסתכיכסכfרfרנכנגחנה,ס rסגכרכ::גסנת
 ,נסזריןט'fר;כיקfוגfוכיר r י::כfור n::יוכfרן:;סרי ;סבריfרסקודםנד

 •כגויfוות S:סזככfרספירות,הז:ע jן:;ס
סחורת

 jתדנק nכיסכנחדסfי ,פרין:;וכfרווכנfר pוחתפו t:iפריכfרנורוfרבכ

סככ,סוfרסחכ t:iברורכרfרססכfרנכח,סוfרסוtרננכה,,זתדנקיסדה
וןיטfרכמייססר'כיתודססוףוסוף •::יוfוזנעגורוהוסרוגיfכוהוככ

 pזוסורוסכס ,וזוזכך1וזוכייותרסר rס ' pונניניססידסfרר"יירכו

סוככיfכוהסככ ,fרוזרחי pכזכרוגזוכמון:;דעתווויטfרנ :cתייכר'רfריה
iגיותעכי Pכי pעדכפניך י:iכו:i'ועתi:י •סרחסוף jסחי :cוכעכ
 .סחייטס'כיכtרקתס . •תרר,וf;::ןכ,רןסחקונכיסדעת
:ווהיניה fjר v iב.:יני :י,"כסיcכווהנזויג.ר:::תנר::הונ(יכו:fר 'סי:i:הקת
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כךדע •וכד'i:ופעכfכככוסכתוcותתןססכויוסכתן:;כתד.כi:ו
fככככזותה:ןכה ,סfככינותסיfר Pככועכסfרוררתי pסכקודסכימחי

כfכססכסרfרככ , jחסרוב.כיניזוות P רfו,:: ס"רf,::כי ,דברעכווi:ו
בוין hר fpכ סו,;:ן,::נfכתדוהונוכוכוססיס.סכככי ,דבריתסר

כנויסנווסיi:י ,::ופסוטס nנfרתדוסככfככfכ 'סכריוכתהכוורi:ינfכ
סרתיפס,חס 1כנסיחסוכfונס,כנזוססגסנת Pס Pוכגחכהבספוג,
ורס pקi:יfרכרתכפי ,כוסגתכתכב;כבעככזודבר v'כרfו n~:י;כסנ v'סוfכע"פ

זכר pכהתזכfכבחכיכותוכן ;כ:גנה Pס pנfככותfכמדהו::וו.תכתנס,
t, ;1ייססכככי ,ס~:;כס כ:iכו ,ברh יננרהיס~;ככתר:iררfבn וסרחכזכו

::,קזכווןוט P::ופ::,חפןרi:יוחנכד, v'::כרתיפמסו v'סי·fכככ ,סו::נ;:~ Pסדפו

 י:r i ו::ונעכין .;:~עיוfכוהסו ;cסכפ תע,::עדנרוfכיסכנרות "'"כfר
 v'סהורירהנו vlv'ו ,קודסוכfכ frכ v'כוזכרfכרכ Pכעסקככרfכין

יוס vכרזןכפגיךסירר fPרוכיס c:רfכסי nכיכfר ~כf;::ןכינפסוקס rעכ
רזוfכז •קודםיו ,:vJ'נדבריםו.כה ,וכר' fcרר fcיכסיברfרר ;:frר

נו.חכתסרחיפססרהס rססחפןככדחיס,ככרוחפ~:;וט vמפז v'כתעררר
וזרחפתfרכסיסורותגתונ fvככור rוע"~:;כסנת, vנסהגכותסנס vוסי
סרותוכס pיסיסך fpכהככ' pרכןוכקרהסרותכיסכזיס,פכיעכ

סחפןיfר v 1-וסרתיפ , vרחיפ fvכוהסfככחר pחcויסכfכ Pינכו,כככת
ph רnh יסירh ו ,ררv כררfספירותעסוסרהfכר ר:~כfבכקורסנ, 

יוכחרכון vכי ,ככברi:ירכוז ,ככ'ייזוס cובכ' v'תור v vתמינ vס rוכ
סוfכ Pסככfרסכיi:ונריfרסקורסדנוה;כרס 1סלfרככותר ,ווסכנ
ס vו ,נקיוזוססרכון ך;~,כי;::ןעודככ cנכנרfכי c::,קיו vי vוי ,sיוכון

n כזרריס ,סיג;:~הכף"טf;~c ייסsיו.דוכסירנכי:iכfיכsכסוףp נעp טרהJו
כוi:יזכר 'כ;~ ,כזסחסרi:וזותחיכ jסככיסן tiסספיררתנע pנו;ות n::רר

 , cpר pנכודרת v~::רנר 11 ,נ:: vיתכנס rוfרכס, Pכ' רv ·fוסדורדור,כfככף

ר::רר,ו;בכ, hתכוככככזכתפרך vוכ~;ת , vנרה~::רכיו. vPככווfכניוויקככר
רנו ;rיוהת"כ , cנקירכוננ vך Pסיכוכון r ,::חכה::רכנרהיסיתקייכזו rנכי

יתנכו rוfכיfכiכוף,fככיורכן::;וותורוחוכנוחכיויס tiיfכסכ' p ,cכבכיקר
b גכנרדנריסih ,גסכופכייסiגכוקוריtכfp גסרiככיהקנכוסיר,כזfP רסס. 

כי P(ויכוחהכויכיסtגוכורנס'fככוור vדברס;::רהבי :הגיווחוכור
ככיוןונכביתוזסכפיווקינניס vנספריסקררfכיס Pוfכ vו )כ,"ומיוון

כז~כ:י~ h:י~קרינ:רו~ויכ=~~fררוייהרת~,עבזנריססיביכוכה 1יתיr~רס
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קגעו((fות::יוגחחכינfוירדכוו:,גחס rסנעכיןזוfוזויןתכיכןוסכ::י
 •כקייס"נ rוסטסקננס,חכוויכווכת

תלוסfו-

ן::,נענiכוף,fריןוס 5וו 5נעניןfוזווריסוססfוכס,דבריוכור rתכיגס
מפרינכככתובן::,סוfנובזוו ,כפן::,וטוכסfכזויכורfוויfוין ;frורזורסמפר

 ,גזוקוסככזוווכfוסוףסfויןסיססנריfרסו:,קודםככרזוךסווקונניס,
fותסוףסfכיןס 5כזו rוfכ ,סעוכזוותכנרותפכויווקוססיס כf:;,::ןעד

סזוקוסזוקיףמניבסביבfרר ;rכוסרתנfכזוגעיהו,ווקוסופיכסעכזוו,

גfרריךסםפרונעכ ;נוfו ו,::ןכfכריותיוסעווידנו ך,::ןךjססוfכספכוי
סנורfוfותזוגן::,יםסוfוס rסכדברו:,i:יזותכ,יןכi:יוכיתרfכיוה,נעו:,רכו:,ון

fכווורוfכיכגו ' י:iנכf,::סכפירותזוןוi:ורנס ,~:;נויווקנכתותוועון:;ס
fכע"פ 'דעתוכעכירתסנרfכסנפיfכננווךנותיונקבנi:יfגכסדבריו
מספרית 5נקכתובfכ 5זגזוזורנסכדבריוסיוענסכיתוונקן:;ן:;סוfכ
כוס nסכזגfכווונתסוניתככותרתנרfכיות ר,::ןכfותחרי •קבכס

תותך,כסfכזויןרfכויfכפוfכfויךכנתרנfכגכוורס,כפיוססוfוכוון::,תעו

סבכתיכתוככמכסרך 5סוסוף ןיוfי:i,::ןfרכfכfויכדנון::,סזוכווןוחזוו
גדוכדברס rרfוס •תכנית·נעניננרfריסכנרוfככדיתכניתנעכ

וויכככסניfככדfכ.י ih:יוfכו:,ר , ו:: r י:ii:יכפכfכבסודקונכיס nסככודוכו
זוככוכתו fnכנספiכיד ,fככווכיסן::,וזולנענן::,i:יניכוסדרךעכסניכון:;כfר
נענi:ינכתיכהרככזוכססוכרךית'ן::,סנורfר ?i:יסודi:יוfרוווi:י !וכנ

וi:יכfו !טפן:;fוי !סכנfוי •תכניתנעניככוכfויסכi:יכככיfותככיה,
נגהידברכיfכ nכסככתו'תכניתן::,חיןכרויותפיגובעכוכו'ס~fככזוכע
 jהככיJרנעכן::,יi:ייסטנערנעכסונוכרחוi:יכנוfכ 'תככיהנעכ

 סו,:~זגיסיסfרחרכנווfכיכוכסבורהן::,fכיןכוסכיוויסככסוi:יתכזויס
 ,ו:,וכו ) Clarke (קכfיכרקן::,כווfככ ,תכו.כיו.דוג rה: pעד .נו

סרעווכיfרוהעכריס ip:יכוכהגונותככהתה~:ונסס iססגדוו;סזוכיfכ
סכנרfכ,(וtכנעבסכרהך :tככזסוfכfכבככנדת,גfכסרעכירו 11נfרנעוכס,

ן:;יסיסוכרכותכהותירוככב ,תכניתנעכיi:ייס Pכווכרחסכנותכי
וככן:;fרכחכו ' fi;)ltJוכfרנוכן::,כותתיכןן::,נעוכססוערתיככ , :;~ב.ו~קז

 ,כדוגרות •תככיהנעכסככ 'כהותירוככבכנכדוcרעוג.: /ביכהותי
סכס 'נתגייסענוגהדסו:,כגופון:;יסיסוהריס'סז:כהררור h ::יו'

::יוככעד ' j)l ((הנעכנכתיסגוףכה כ;;יכ;;י::והרי,'ז:סיגנתרמו;;כרה
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fרומכככוינער~ ,ירכס pיעור pוככ ,ירנס pחסככתות Pוככוכ hכ
 ,ריס frרכומכסוחנורספגעויסנוכנו,דמן rסינוסככויתיגע ,ו Pנפ

סיסן:;כfכfוונור pנויוכן •כמגעס rו ;יתכסוכfריקרס,fון:;רכככ
סכס ,רעותמדרתנכנוסחקע Pכסעכןכססהדס Pכפתסיס pרfווי

ר pפ hיסיסכח ,tעדתכנית,נעכנכתיככ pסכתיסיס ,tכfרונור hסו
ס rוגס ;תטfרכידידס hססמניהזונוסדברוס Pהתרכסתפתדתנו

גכנדוכוס •ננוכנורן:;וסכנותס, hנררסיtכ C'גסגן:;ורסכינטכ,
 !סקנכססודותזוככ ו:: rסססוד

נרת J(ס

f. סוכןחזכti , h ססעניןi נוככנרסh ר /רfנ-תירזוכוכסון:;וכעתיכ

סמקונכיסנעניןהכונס •סרעכומכיfוותסכוכדתדנוi:י i:סעסוכנוכס
חקירתתחתנופכיסi:יקנכססודות iחי pסדהכךfכרדס pווסתכנית
פיכדסופייס,נעיוכיסקס rכתסזגתדכו ר:::~וfדזגסכוקונניסי, c:סfככדס·ז::ככ
זוכויס hוזור tנעג c:חתרידסנס •יקוס rסכס,סועיכו pזוכוסיותר

חנוף h /נתק-רזכוכוס hסנרכפיfרכחורועס, tiסמפידבריוfרמרכfר
fרניונס •מרבותיוקנננfכסוtכ c:זוסמככירכקבנתייניסfרכוהין

P רככועתרfמp מקונניםיסp רכר'סגדוכסמקונכfריקיתיעמכוr תונק"נ
 •וטו pכפחותן pומפרמכוס, i:סכעכיוחמוכיס~:,וכורנעכענ

סfרורת
כפיוסכידיתנfר fpוחוכיסןחר pנעכניחרכנררטר pכפתקהסרfוס

 ,רךכיורסכfוfווכ, pמנדרךסוfון pפיר c:כונוסו c:תפרוהס ;נווורס

 •וכוונענטנדנויורסתו
סחתנר

חכתנומנדנוסריס::יסוfוכfככסנעכיכיססדנור c:כיכרfכסכfרמת
וכסכווטסוחסכמעכi:ימסהכת Pבכגגכככסרסוfכסקטכיס,סן:;ועכיס

קוכוכנודענחס כfכ,:~וכככחוכרעכיכו pוככועט /כהתןךוווסנפכיס
 •כעוכסכfרכfכ pנווהוי

הורתס
cוכtר iיfריס mn~ויס hסחוטססוומיס :tסכויfרבכבfרזכת,סרח jכ

ןרfר nנכחכככסיססווקונכיסfריךורfכס'נחועתס •סווקובכיס
דבריוi:יונfכו (כוריfוסfיר"י .נחתורווכסכפכיסכוסה;,ת pנ
ככרfרכfרכוכס '°'כרp f ,:;סעיר )י"ו jיוז pכי Pויכוחfרכווגיסר 1Jו pב
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-:יעוכסז:;יבותחפז:;ר י:-יר.tכfרכיו-:יז:;ינ , hז:;כנרוון r ,:::קורססעוכס
i.ל f i.קורס לp וייתפן:;טוp תגp ועוכוכותכו:iועכיוכיס:i, ן:;כן:;תכז:;כוותכף

 iP.לfרי;:,וכרךבטוניםוכנוסכפירותנכנוסכfרס hר • rvסע"נברח

נfררנעסווסמתככירfכוכfכ ,קוכוכנורעכחiככfכ Pחתריככפוג,ס rס
הדוורסות P-:ייfרi.:ירתז:;וכססכפירס •ךגותיכיסירו iס ,tס 1דגר

קורס fhרכסנריחס,ימית p ;:זנככככנרתוכfכ cסעכיוכין:;סבכוככוות
 ,כספךסיfררfוכ pיככוחוווכתסתורסכועות pןוו 'וורונסכון iככן

 •i:ין:iנתטעסנטכדבריווכפי
i:וווחנר

i:יוחנfכוווססוופורמסfוסוחף 'כפיוסו r~:;היןכיכרfכסבfרוות
P לiJJ רוהfוככרכיfי ,יכויס ס;:ן,:~נכנר:.iחיןניכךחi:כוויכופרכקרותז
p רכויןfיp ססעוכסr ננכוחכנרוסp וייייז:;תfנרp ,רחריסועוכווותיהf

fוכחכוכיעוכוד'נווקוכנוסן:;נתטעסוכעוכס •ככן cקודכנרתו
P כיוסינתיסt;P רחרס'נונתfססערכםבריחתi ס• 

::,fחרו כ

 י:: r ,::סבכוכסנרfר 1 ,:זחפז:iרסיסכfר fPרוכנרסוfר Pסיfרכית p ,::סכפירס
 hכ"כ h ,סבכוכווותז:,הר-:יז:iתכז:,כרתכורךמפכינו, הרג:;:~ jור iסקורס
רfככ pיככוהכורכת jיוויס י:PPJ iככססעוככוותנסוככיחi:יבורחנכחi:ייס
כדבריהחדבכוfכוורככס::,בכוכורותכנרותיכוכסקב"i:י~גסיiגi:וית

נרכוכועכסכך Pכופכי ,ינויםז:,ס pננריfכתסע;:כקוסרת 'רבותינו
בדבריוככגגגרוגנטוכסכססfרכס,סכפירותן:,תיווו;בך •סחפן:iי

ו.נוככתתוונקז:ii.לוfרכיכוכוכס,כוכעכסמכנותז:,fכיןמכניתוסיfרהכ::ר,
וכfררהז:,יתכרהיןסוfרנרוןi:ונורfכ ,tההריכיגגוכ'כוfרין pס JJכ

כיתככיה,נעכחיככו rסע::ר"כריתתקורס~:,עברזכן rס::רכסfרחרית,
 'ונוכוכוורבווחס '-:יעכיוכיססעוכרוותfכבכ jית tרהגוסיסכת

ב.כדייןכןוfרסכנרfכיס, סס,:~רוfרחר 'תככיהכוכס::רט'סיi:י tנסכרה
וfר"כ ,כ 1ן:,סתתכון rסקודםההסגריi:יהחיככfכוכסכזפכיfכוג pכ ::~י
 'ה, הרונ,::,:~fרכfרfרת rתו i:ו ,tזוהסיוכfכוהין ?ת~::ונתוi:יובכיכסווס

ורקית, ,tרהנו ,tיסוfרו.סכיית, pרfרנכי ,.\((((קדכ,~ןכfרמתחיככו

 •סfכ"ריוכת :tתה;רקייסfרת iכפיוסיייבכ;
סזוחנר

כברfרת r ~חכ1:ר pסfרנכ ; fcכג~י fpכיעגfכח rכ ·כומרוח;כ-חכיכi:י
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 .ת~:;זנתודבריכfוכקרfוועתס ,fווכוכיסן:;ווורבעכ ,:;תווfסעיר
fרמכס :כfו«רסחכסכדברים C rי"סיורןסיז:, (נו,תקדח ' o י:iח pות
קזדסכחגככfרוכדועקדזכון,fכדסערכםן:;סוfוון tסרfכסעוכס"ן rענ

ס rנסכיfוורכסרחינס 5רכfרכי ,כi:י"ס frר"רי ,;rככוסיכ tסנfוככן,
ס 1דנרנד'סווסתכככ.כ"כ rרוגfר,כרוחסוופכי ,סגודךככבסעכין
כדיfכבכ ;דבריוכתחנהן:;סקדיסוכווו ,וכר'כערכםנחז:,נחכורfווי

קודסכידע •סיטננהרנווכהוכךfופרן:;סוונוכסווןכ.;וו:\יfכך
 i"iווכיfוות frוסיסכfר ,ככדו ';:ן'תיסfכככ~:;סיס ,דברוס tכר•fרת

ן:;ך nוכדבקמקרססוfרכיווגיfכוה,נוהיןעכרנונפניחן rס\;סרי.כככ,
 , i"rסתחהנופגז:;:גוfכו;:,ווס,וסוכך~גכת:גוו:גזנוfויזסתנועתfרחר

נסכרתכי ,ועתידוסווססענרסס it:, j:יזורסכרנין:;כן:;סנוויתנהגו
כן:;עדייןfר,,כס ;כתסווס ,:rן nrנ.כו~גסיסי'"סווך rיותר::ויוסכר :::ןי
 iי' rז:;וםסיr:וכת frרכi:י v ,ככדו ;:rית"::וfרכfרכfרדברן:;וססיסכfר

i:ינריfר::.רfוחרתחיכ v~:;סזווךנi:יודוההנון:;מוכרתיסכווכfווכו',ונו'
::יfויןנ::ייותוון i::, r:ייסנfרסfרוות~:;כפידכיון::יעוכr:וכככ ,וכר'יכו'
fרה.;,fוכיככהוזרועךךרכfרfועיקרfרכן:;fרוככככנוקוטfויןכבדו,iכ.יף
cד,כקונניסן:;fררכתנווכן ,ונו'סfככיכו ,:rוון rסקוךסקדמוןfרדס

פע~וfרח"כ orקודםנרכוכון:;עכסfכוורריססהכוייסדככנכירון:;,
r וסi:'i רחרfr ריכרוכו'סfרfככfרתfיסדרסרר:iררנכזוודוקדי"ר,וt

כסביכםוורע pסיו:::נ tנורן:;rגטדברינוככנככ tוכדי , י:iב::;נןנטבע
קדי,ותופעזכותיונ,כחן:;בוהיוכרכ;:, tiכfכ ,נן:;כנוfריכותסוככיירוגסכיכס

i מj , וססכי:rסדרנוועכסכרועכ"r ,ימחסידונרגעווכיס:i1; כפעוכס,נס:iו
p רנזכר ',:;:ןזרפןךגוןfכ"ככ,ככהסוייתו,סיfרפילןfניןכספירותדft ס

 •וווו~: jסזןוווכיfרות
 iכספךוהסי ,יד"כfנ:.דבריב ,tכייב pהסזס ,:ויה,;. : Pסfייהליויהתר

 tiגה'דבר f-1כ,כת fcרסכסכי ;ניכתסוןוקעקע ftכוהעוקר~גגוfכ
P רת 1נרקורס;זוןכוכנרייךf,ר"כסעוכטfריןfזכקוc כ::ככn ר\סוהסiג~

כסתפז:;טותגורךככרוווס 'ינ :ctי tכתז:;ונסוכה ,סfכ"ריז:,סעיר
'כיית ;:rנן:;סתחיכ iן:;סז"כfכןור '?עניוכיס iv:כעוככוותכות pהכ tוס
v כסfרככןןקןדס ,בריfכv י:i1יJi CI: ] כככj ר"ריסוכ.כי(כורנכסfס

tגכר tי fcנד ' c ;;קורfר ~;כ.כוי 11ברורסדנרכיונכבד ? 1ב;::וד
rס

1h ה'עכף ...רp ייfj ותfכרונהזv ררור ה~~ י:: ,ח"ריf)~~ב'fגס רר
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fנכיכותוfיווכס :"כ rו )ם"גםיווןון pרחנוינוחחוווכיםווור Pנעכ
כסססיס ' rככתחתיר Pסעוכוווrכחר Pכן Pרווככס, rס jקדווותדס
וחס •עכ"כוחכיכותססרויתססתחכתוון rכססוסיסוף, Pו Pרח
:,כפירותרfניתכנר ,חוווגיסן:;ווורנעככדבריסח"ריכורכתfרין

 • ) ,:, (דבריו((בוועות J)Jסכוון:;נותוסכווכעות
סווהנר

חכיךןווע fpריככי ,,סחכס,נדנריסעודfנניזנר qתוםהכ ,כןרנ
fוין pסטעסוון ,רחכ Pיגרוניעכיססוקננוקייווו Pווס Pכסכהי

סיוםפנסעתסוסכס •סקגר:גכדעתי cני Pוותייסזנריס

תגווררfוס 'עוויונ pתוחתר /i:ותפכסכביתכfרכככס 'כערוב
סווונכיסנעכיכיסfרסניעווידנרוכנכתיעוד,ניכסתנן:;נfרבדעתן

כביתוככן •כדברןס fPועחככי : P:גfויויfכוור •וfוניןחכי
 •סתפכס

כ)ו r:רכיכזםזס•ס.נדנד•tוזוקונכיסנדנך~עקזרכעורי ' Pנ'כ)כתי ,pr:ר pככעס ) * (

ו:רס ) Gnostici (:רגכזםעיכי:רכני frכ 1דיעתנfככי:רםפירזת,עות rנקזר pזוכl'נת•

:רםיכוםוםיסוiרזווכות:רכוכריסfוזורכתעסרfככ ,rיוכת ,'plובככנורl'נכ, r,•pיכfכו ,rייכס, p:ר
זו; r ר:.ככוכיזוור:רסכרכדכםזוקרונעת:רר.:רכ:ר •זוככסכדר ,rדr;רת),זווכרתועס

יכידים, rנfככי ) 226 . 227 .(עזוודרfכיתיס ,rו ,כ"כ rקרfכזיעfככ tjרכ:ר Jכזיזוכ:רזיכס

fכוזור:רי:ר ,:רזירנןר frככת cוככיס cכנfכככםכדריfכ:רעכזוד:רי:ר c ,:ר:רסזו:רזוי:יסד frכ
ס t ,,יתכןוכtנ ,ס~. ,,fכיז c ,:רfככו:ר:רזfכעכייז,מדייזועכסכfכ::כ r:רכזוככככי

ורדי:רוfכ.:רעוכס'כ cקדזוזז:רגיכוי:רככור, , jו c:ררlכ:רכfככגכיעדרזור rו •כגג
ti וקזיכ:ר~סr, ננכתו)c יi >וכ'Noos ( , כ(וr רריוtרניכ:) Logos ( , כזיריוfרדעתו:
) Phronesis ( , וf, רןנריו:r כזו:ר) Sophia (, וlוr וריוtרו.כורt) C Dynamis , כדיר'וfו

כתגב:רlוכוקדרתכע tכ • ) Eirene (כוס r:רריו rוfכ ) Dicaios)·ne) pזרכד
-fכדנר'ז-, rזוכיfכרתנככית ,rרfכ rר r ,:רקדזווכ:ריכית rr:רlלככוכקרfכת 1ה ,ס:::~י; r:ר

ותס rכע~;,:-וכרזירfוכfכ 'כtוס cר:ר r:רע:רזוקרככיסען~;ככיס r ; ,:עכ..;:ןרכו rrכ' ר:;ר)ר;\
 •יגיר:וכסכרר rכ rt rסכ"רו;כ~רסכי rר:ר, tע



~~~---
שלישיליל

וכורכב ,יתדוס_ניזנסנ ;rונ 'סזנ:פ.לסfותריתור::וזותזנ ;rנכיכויחי
ן;ר pכעסככיi:זנני :הכיויחוכרפיוהת Pסהיויפתחנע, ,;iוג

חעכיכינעניןזכריית ::rוווסגני • 131 ;:תחזונינעיכיךר tiוסיסטונ
ככועכעכיך'~ווטכתוחקירתווידיעתוהכהסכוגעדברוסוfכט, pספ

 • :tסקהון ;rכתכrנתfיוסני
סחתנר

סתקירi:יעכיןזוi:י •גנניונ~גזותתון-r;:c ,י.ניזכרךריסי 'זכריךזכר
ןכפנייס Pתfכ~גר

הורתס

 •וסטעrניססגקוזו;:וקזוזותעכסחקירססיfרסכfכ
רתנ ((ס

רנות ::tפעrניסכסכי ,כוכר;י Pכחיריכס 5:סזfרתiגסתקירסרכתי!כס
עסfררכקורותיועםמסכיסנכתי Pפירוכתובס f_rריתי P!כ'Pירניקרס

נfרהחזרווקרfג,כ Pוגו pכעכי.פסזכגריסנס:::ירוסוכסרfריתיטעזכ~ן,
 ,ס rכ; cוע ;סטעזכיסfינסיתכו.דfרע"פ ,ספרענזכככתנוכסוגוזני

כססע 1תי Pזרנסכמכעהינfנ ,סטעמיסבכסזכסכיסי pפירורחיתי t:iכ
יס pסזכ;::רככן p[געדחיתי jכ r1 Pנ:פנזסיתי pוערfריס,ווססוכוכסניח

דחסfרורתסfכתכת pותססרקעכ כ";"י pרכרוגזוfג •בפגיר tה
סוfכיתיtרכזז~fר :כתבקfוג rיחנתמכתוכן ,כקוד vזכפכירבותינוזוזרס
נפסוק iוכ ;ר tנ:פדיורעסייתיכהס vופכיבככנקיזגזוכזקףטעם
 vרfכיזכניחסית , :c-יסזווונוחזרךfוחדיירדז vנעבדסרוססכfר



SOQ./ ש

עוו,ק Jי J))pכ,וי ,כסתורדחיסi:ייחבfר~ות ;:rוfרע"פ ,i:יטעוריסזרן
סומך י:iיי:P iוכוכיתיסדבריו י:iגי:i((קוס"ככi:יטע"יס,פסקיi:יורfרת

ונזרכורi:יעכו:,כתבכרוככfרכוס r ·ככועס •טעמיס vוi:יכקודעכ
 vוi:יכ ,כרע vגסס fJרי ;:rמקרחות ו:: tמתרוfרתדזi:י :גניעיסחרנעס

,ידי 1תכ,רו f1ר pכזרו ,כרע ;:v rיטעזריס vכפיfרכוכס ;:rיף oכ:גונו::יי:ג
 ,סייגודוס oכככועטקורח סי,:; jוכ ; )כ"ניוזרfרכסתוספותתככ,,

פיר~:;וכן ;סטעכויסכדרךעט, 11כריד ;:rנכו-:וותירכנחרתס'כוכיוכfר

i:יטעמיס;כגרס rו , tח vמכתכתרסכופות ;:rעפרת,תס tזרה·מפותכתר

 , i:))Jt:iוונכוס jעמונכיתועבת :כתב ס_~~ 2:עטרתfרתריקתעבוכן
• 1 ,; ,, 

סב ;:rסרוכן • cדוורס rענודסכ ;:rסררמככיסכק:דדתסוi:יכס

כfריוסףנווכירתו pו::,וופר :עניתנכי qווטרפ;כוקעככהננהרכן
יח Pכ bכפסוקענוכן ;כגגטעכויסנתי;וקוכfרפםר_ק,ו:,כוטו pפידע
עכםוווךסיס Pרי v :פירון:,ווזוכיתככסתתת c עט,:: :כתבבסס

עכוכתמכריסfרתרfרנ pיוירח pמפרוח 1- ,::;ככועס •סכקוד
כו.ד i;Jiוווה,,,כריסfרתרfרוס pוכוסיסספתכ.ככi:ייון:,ין:,רfככסיס,ונפת

ת ip:יכתוותתרתfרזכi:יכסןר frרכעריקתסכהונברכסוכן •סטעזריס

גוועןיסרfרכנבכיכרוז rבת rנרוכפויוירקעוסס~גרופיססקרינוחסר
קטרהכסקטיר הו,:;הסרןרע rוונtכר phר f· rריסיקרבכחר tה

i:יות ,נורוסi:ינידס'דנוכחסרוכעדתוכקרתיסיסוכfרס'כפכי
וון:,סנידס'דנו ר;.:~רfכi:יכתן:.;תווחתרזכfרתסכסךר frרכעריקת ;.:~רפמ

תחמכfרוכעדתו,תחתסfותכתינfר P .דהריסיסהכסדבריווכפי jכו
 ,פתות-:וי"ס 11סכחכוגדוכסווi:ירווסרסווס ;:rוופרס~fר Jוכ •ס'
כגד vכfרכורנות ,כfררוויר hתהונד ,חניfרונד f1ררמ Pפירוכן

סירך iח :כתבכיס rווfרם'בתחנתכיגס-:ורfרב"ככ, ן:::ו •סטבכתיס

תfרנסכfר::,טענויםפיעכהיככו Pפירו~:; כ:::וויס, 1 עט,::בעכהתריו:,תכן

דניסוכפרסיםיס :כתבכתותס:כרכסוף ן:::ו ;הגיוכוע pתוכfרכו
כfרסרכ:כםיקכיכככ vווכר'ככרכסfיכ,רווגז ,קי::;::::וכסהברנוטעיס

כיספסיקכfרסכוקרfרנכנוחיכוכס vכיו, vככז ס:::חfרחריוסיס
כסיירוסרfרגרובעקר :כתבעיס Pיבתחנתוכן ;סוהרי cניוקיהס
כח pרנס vקרfרוה JJכוכפרסכווכעכfר ,::;ככעססכס :i:רטעכו'סדרך
רעיס P,פירוfJררכס'וחטfייסרעיםסדוסי ;:rוfרככגוןסטעכויס,דרךעכ

כה JJוהין :כתבסערכחזרתכנוענוכן ;נiג' cי hוהטהדסכנכי
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נfרוסהרןוככוכן jכfרדרתער i;]ככוטעוכורק ,סrנוכסכfודרת
יוסףfוכווגריווסבfכרi:וfכרןוככ ;;Jוופרסרחיוסףfוככור t:iכווכרינוס

קרתוהתfיותסותנכעעכ jוכ ' )כ"ס p ך,:ד.ס i;]!כיר jוכ (נור t:iכ
רק 'fיותסוהנגעעסדבק ן;; f1יקדתוחתכיהוכרסערסכורות
 '"נס t;iרט;ר i;]כ pוכפךסוfרהכיfררכרfררנוי jוכ ,סעזi:ובנוותעס
סס p pעקדורכרהה pהככרכfר~ו P!כירוכוווסנ;יוכfרנוחת pוכן

כנוfרכערבi:ופסהfרתנה iהס pנ!כסוק iי'ו,ס, 1,וסוfרס iונכיוכה
 ,פסחfוגנ pוזכוכריסכfכתךוור:כרכתב cונגרי nגfכהךכזוכ.גד :tכו itiל
וסכס , t:iכו pסכנfועסדבקוfכי;;ןכוווכדיס,יכfרו Jסחנ' Pחדכוועדכי

 • p ~~סfי 3כנ~~נסה ftרהי-i:ות 3ה;;סכקווהככרסיi:כדבריוגפי

כfרfרסהדניויחוכרפסוקעכ"כ rרiכרוו"כך •יר t:iנפירוכfככסורנות
קרfוסוסכסקוכוךנiכפריסfרוהונוכינו :כתנבעיניךחןרני hווכ

וסכסעכוכן •סכקודעכ jסוורסיס iP:כרי :זכהבהכףרכסס tב
תfררi:ורfכ t:iנוו Pפירנוקרה כ;~ןטן pןפ :כתבנפיסטרף;יתעכס

כתב:סחרןדוןויח\חעכס iככועס •קתוןi:ווה Pכדברוiככנךכעכס,
סfררוכס,פכיבככר fpרi:ויקוסככfגתויכוחסכתוניעור pיסfכ t:iויתכן

וסכססfרyר, i "ככורחויס 11pסעוףועד PJJרעדבסוו.:רעדfרדס 1ככי

סfוף Pכופרסוfכוכן ;::,הרוכסתחתסfרתכהז::,ינהרfכויסי:ג 1Pכפירו
tוסfרi:ויתסi:וכסס iוכ!כידיכי'וודהסיfכi:יקב"סכ t:iחפוהספס,
תס lוגיגפור f1ורו jתינוfרכי:פז.נכיויסירקורהסוfר jוכ iכקתןוחוי:ג

::יכתובכיר iסוכfג ,וגו' t:iפכגסיתrוההרנפiכוקוfיזד"כותוככע,וקכז
 :כתככcי' jקרנווכסיקריבכי fcידוק :i!כועכ . ip:ופיכגס fpרת

p סכתונעןרJv i:רזס וfכויקריבכיתכסj ~כקרנןסכסווסi:ו', J וj ונקר:i
החתסהתכהיבח pרfכויסיi:ו ו:i iכפיוi:וכס j_תקרינוfרן 5:סווון

סיתס-י rוכפיכנהר,סוהיכפיר~:,נfררס pווסוfכיכוכן •ס 1סכi:וו
ווווזסנכיוכfנגוןרה pנפסוקוכן jכגיריכfר , yכקכורfוויi:כiככי"ת

נהייורככו •כהנסכוועוד jנכיותכהעסכfרכנגהוכקרנi:ווה
i:וכקוד'ג:פיו"~סייכסככוונכוה pוככיכתבכי ו:P iעוfכהככסוהסכ.ככ

 , jסרfכ~;והדסעכ CJJו Jונכיוכהגוחנר p pת:פךi:כוהזi:וככועס

 ר;,וf;תגכנכוסנס' ::-עזנקוסרהרfככ pיעכ pפר nו:כתכתוכ Pעקודור
יה :rברfרת ,::r:נ::רfרנרנכהכיכחק jודו •ניכיi:וספסוקוף ppהע"פ

) p ווזוררככ"געכוזתכרכך )ב'הכ.:יfי :וfכ"כו:ררfו:i:יס,כבעבווטכJיטעז::
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ת,רfוס

סזכסררתווסורתנספרווכזכדנתרוfגכיסר'סגדוכסזכדקדקנfו tiנכד
סיסכfג~:,סכקוד ,סתכווודווןכקרתותוהיותפיענית, Pכי Pסקדווס

fותרעדרfג, rעfגתרונfגרfג, rעכיווי'ונחרfג, rעקורסכfוככרfוונfג

כיןרfרכ, pיתכווינין ,סתככויסכככתכקו frר •נבניתכווודתתיזכת
fרכיס,ר'סברתוווקייכויסווfרז:ריסהכיס ,;,הגיכס,סעוfרוכוותהכווי
חכו,,fרככ i:Jii:Jנעכיןו pעכ;:וווקונכתסדבכתfרנכ ;עניוחונקיםותכיס
זכתכזכיקגת pנרfכיותוסו.דוכi:י 'הכיi:יר'דעתסיfרסעוכסfווווות

 ,וi:יתקוכיססר rסס'עכרקדת oוויוfריככסכגרסווכיfריסרfרכ pי

נווקוווותכירים rוווססוסfוווורfריס,סתכfריסיייס pכועסס pז:,חוונרים

 .וסטעכויססכקדותסרבס
סונתנר

ווfרוניןכי 'כדעתיככוסfריגגסוסתקוכיסi:יר iסזוןi:יכקותססרfכיס
fווכ pכטעםעודfויןוfג"כ ,כנתכוסקדז:נרותססונססiכפריס fPוגי
כונו ,כרו rסו tiסקדנרותכי ,וסטעכויססכקדותס i:Jנכרו rסוfכיך

P סוi נסקדוותדקדוקמריגסבססכרו)i:J תקוכיסC , fוין ר:,:~וfספק

p כfיתהיכוכ:iכוףעדiווכיס,יכויfוכותמדוכןסגfסיכניti ככיסfוז:רמעf
רפ"נדףג'תכקסר rסנס'כר rסווfו vגסגfרוכיס, vינכיב.ההכהסיi:י
עדגנרfוווכתסירכהר fpכהפכיךכ tiוגות rכי Pוכןכםזרfרות,כקכת

p כfג ,::הרככונi:J c מi:J סוr כרוp וככ ;רכ"תדףסr נסfיקכt, ס
 •תוכרסקר~:,נרותסר rסס' ,tכסfרכויךרהוי tiכוכויfרמין pכווי i:Jמfכומ

 ,תככיךנו.נרור rכfרתרכ.סחסtרתי, vהתידךנככ::כיס 11סככיככן
 •פטס pמכfכורכוגיfרעדס;fכת, i:Jסתקירנערכיכס::כס

רהוהס
fוכיסר'נסכרתוכס rסרfכסרfריסוסכ::ר .דנותר pכfר o :~כ:ככן

ו~fר ,~יודוt:ניםוככסה(זוודככפכיענר iח fPוורור רf~ס~יfר vנת~ר

וכן ;fרהדטעסוכזרfכתת i:Jכקרד :fככוקרסנ~;וס ~רי::;·;:כר;''כ :fמכ
גוכקרח pוכופך cסרוהרגסיירוכיכווס,ו.ס tiכווסי:פיס;:,ערכםהורווהחככו·

וכהi:יכקדותכfכסרניםכזם:פריונfוהד cכועוככיר iסכfכ ,רורוית
v טעמיc . 

רבזר ''ס
בכרוניךברוסכתכיi:יעיד :t ·י rיו jב ור::::::;;:קו;ין ~ r:11כר'רה·זכ•חב~
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ווס iP:ינניi:יקרימננחכרננוגריםi:יתוס:כותזרכוויכתנןי"מדף
i:ין .נתכווודכר rכ,ו ;~גדי:iכזוכfרחככfוכרככוגרמתכפיוסנס , Pנדג

סוfר Pון pככווכfכזכיווכfכ ,כיר ro ;:~תום:פוזכדבורעכרתי rחכיfרוות
 Pספרכיוידוע iחככfרכרננו Pפיו :נוכחתיס rננסוזfרכfר ,tורוור
כות rככףקוכיז opכ,ר'כרוךוכדי .כגריס P:פיר jני Pיו.דוג

 .כ:ככיו oרזוכ rכfרזררתגרסi:יfיוכיfרכיfרווור
o רורמf

גס ;ןךכfרתיrכוכהמפ~:;תיסרנסכנרfרת'וכfרסיתסכfרfרת rו.ומס
 jוכ ,מככfרכרננו ;:t:פירון ;:tנכס iדברוi:יניfכfרו.דותי Pנמדו רp "fנוסר

ס pןךר' fp hרכנכבד : iוכה •פיכטויסו pרfכר'"כגסכיfרר

רככו Pפיר jז Pנכ viדנ•רסביהנוfכסר jסעוינם'עכןךןקוגיז
 •הככfככ
כתנותוספותfרך : כ'' rופ'נדףוינונהסדנו Pויכוקסבכוין,מ'ומקח

סfכיז:,וינמק . pכדגסכסו,סכיסקריחככfרכרככו pפירכסונס orו
סוהזקון::,::כזכןכונכיסfיתזכולכיוסהכירfרןךרתי-יכfכ :הכיויfוןךר

וה Pנע-יוכרךcכר rסמ'כעדנסכיךז:,כתכייןס rססמכס jוכייפיס, iיו
 •"ןךקוסכפכיע pךfכחתעi:ו Pעכ,כו

o כוחכר

כירו r-ימופריםננוםכת Pנfר"ר, ,נ" r,כרןךניfיסוfכfיחרתרfכיסעוד

iכסרfריהיךקנוגהתי'ןכfכזר:סתיזfרתוגס 'וסכקדופסקר P;כפר
 •נויקרfרfככנן pפסוקי.::י pרהוiככקד:פסקו pמ:פרג'כפרק

"fר,ר ר)
כוונוכהfר"כ:פמוקיס,י Pרfרכהספמוק,סוףןוכייכיס cסטעוכיוסנס

-יפםוקיסי pרfוכנקדכנועכהדסיעכסנהוגי fcכ pכונווfככfכ orנ"נ rר
 'םי:iיi:י'ס ' )tג:::סקומ'עכיך י:i iככ:כסוקפסוקניןריומנ::כנימfרו

נו, Pפסרקיס , pרfכtגכקדונfככ,רס •ככנידנוכקדות:פ;כוכססוfכ

עדותןכווטעס'כוכוקדמ'נ pדיגו b ((זועונסכירו i-יונfכהוורווכה
 •כגג Cנינכיi:כ cגי vכו Cוסטעכויi:וכקרדות::ייוכfר iP.ריהכרורi:ו

"כזהבו

ווגכסבכו:::;תהכורו jוכ :כתנ pוירחת pפרכחיינדבכוכוכfרתיבכוד
נווגכסכ,::tרתיוק"בfותיו'וכfיתיו pכק ";וגסi:כנקוד':ג rכג pוס pו

;:כפסיקו pועגיכו ,i:כפ;כוקיסfוגוגכ Pוס pו : rכ"רף cוכנדויג'רף
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סיסכfר pכנווור ,ככ Pוס pנו Pעס rוכ:פiכוק,:פiכוקנין cנקריfכת
וו;:רfכנכ ?ככ pוס tiככורךווסfכ"כ ti ,נמ:פרוס pרק 1p:פסוף

p וכיfכסfכרוfרהסגסכיסוfככfורוו;כרסתכזוררנכניורכr וחתfנ
כססכ;רווךכfרעוכס fnכוכיכי ,רfכיסרהיכוכההיןסכס ,סכקדות

 .כ'רס iכס
;:,fכורח

הס ,סכקדותכיר rכסכריכיםסיו tiכרfרסווקוכוותנ~:כיכ;:;חותג;ס
ס' pסודיעוכוכfככונסכיהורס'iכ!כונעכיןסfרחד ' Cניוריiגס'ו

דעתענעכסכfכfכיךכיכת, pנסכתינס jנעכי;י pן;:כ · lפסוככזכדקד
fכפיכורכווfרfכו ,נעיכןנכקודיסןfרותיותתי p :הוכ Pכ cווסהחד
תי ,:tכתב 'כיקודיסןנכfרfכ:פיכוכרוכרתכוכfכ cוfר ?'כקודיסןנכה

ו iנגדו iכקודרתתי pכתב 'חייגכרכורתוככfכוfכס ?נוסוכקדות
וכי ?וחייבסרוהירקתרידנוכfכfכו 'ופטורסורכיריחד ?וכסו
כוקוכוותבfרכף 'iגטעוכיסוfכוכס ?ווfרכררחוקותfרכוה tiנתכוכודהין

 •סככקרfכותי Pפירוווססככוכוןכדיכירס, rכסכססi:ייס
סחורת

נסןfכין pברורותוכרfריות 'רfריסחכיfכגfכס rככfכיןסוףסוף
רףנiככiגדריןכווכfכוכfרוכרכfרככע pועתס .כריכיםfרכתכווכרח;:יו

fכתתכווידיסfככו p •רנותיכוניוכיסכקודסיסן:;כfרכר nורס hכר ,'ד

fכקרfכ :ככדתסס : ~ ~ 9וטורfרככתונ tiוכסעכרועןנןיiגודסר'
טיווfכ :כiגסfרוור ;נעיס tiטככfרסכקנ;:ויוכרתהסהיכוכ~~נ,כיס,הכי

בכקנס ,כר rנטיסר pכווס ,ככקנסוטיגרוטיווחכר rכזט'סר

רסיסיכfכיכfרו pכfכחר jכפניםבכקנס 'כר iנטיוכfכ pכהףכפכ,cי
 ,קריכןנועייס p ,ככךקוקיס frרתסfרי :גססfרכורfכחויגס,ר iווח

fרכו pהין 'ווכוקדיסספויסססירfכסוסכס •ככנקרהfרס Pוי
וכומרדעתו'וונרון בר<:-iגוכרךוהין ?~נ,כיס Qהכיfוקוfכ , icגתככוידי

וכה ,קריכןנועייס Pכבסוףהכורוהין .?זכו'כר rנוטיסוטיוJה
fרסיז:fרוורוכהככוקרfכ'הס tיהכורוהין "?כקררנועייס fpרוור

 ?'ככקוד
רה~הן

וכה ,ככנקרה fcכיז:fכו,ךוו~קוסנככ iוכ / c ·הכ;• cט•ניזכריך

 vסנכסןפויסווקרfכ :fרוווו Pרו:פירועוד ;ג;ק·ד f1 ' cf: Pררור
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סכתונד:;ךfריככווכסיכיכוון::ססככס ::ככיוידוע ,ווסיכ·לורן::ס
 j(קררן::ין::fרוורוכססרוגfרכר jוכ •פסנעכככו;:רfרנכ 'נה-זר::ר

נויfרוכתיב,יויfרכורו רf::ו ;קריכfרקדו~:; ?קוד~:;קריכfרווי c rכ"
 •כקירקדון::fרו ,כתיבקדו~:; 1קודן::כקיר

oונענודיr רוורככ"ט)ר::רfככ :כוfרתיין::ורעfיהךoרת::ויf,טוניסכיקורח
 ?כקוד::ריהךfרוכתוב::ויfכךכרה,כךוגח,ךרדודיטוניסכיהר ,דודיך
והס •ו r ר::ככf::~ככוקוסיi:י vכfרמכוקדיס,iכ:פרי::רסיו v cן::הורככד

v כקדוהקכתכן::תנן::והרן::כז:;כחויסoר ,יfיכ:iיoכדוכססיj כוסברס, 
(!כרקסו:פריסנכוסכה :tכfרכור ,סרונההרריככוסמ!כויסירוכוfוכfר

רבfרfרכור Cנכ"סרףככורתניב jוכ •fוחדוניטכו cן::כיקייווו Cו'
 , Cקוווכיo רf''כ:בכספגוע jקריכוכת , C רf''כ:סנז:וfככ:ככוע jדקריכסייגו

כרנהמכחכוההדנרוקוס יר;:;ך; .:;,כרעדכתינסייגוהכ;ךוכtר

יווכסכתיבוני cס"דנהיס rכוהכורדקכה.ריסטיסדfרו.נעכווו
) '. f ( v :5 JJ כסיכו) ~ כוכv ( ו ;כתיבi יו:iריסהכיכנדfרv כתfנככככוכ -~די- ,~ •

הכה ,נסכססתייעיכוכיס::,כקוד:;קדמותסכוfררויכי~ז:גיו::רת~כווד
ברובז:;וככהכוחתריכככ,רfריסו frריןמקרסווכ:י:כ •fררתיoרfכון::כfר

 , vכתיבנכז:;וןונfרקריfרסננז:וןתכועות v jנעכיז:i:יז:הוכן::וסווקרוכרת
יוככס'כןקרי,ורכרוכרוכתוכו::ריה::ר ,:;דבורו רf;:ודקן::גfרספק jהי

כfרכופג,עכסכוקוננה iv:יקריהעכ;:,וכוךן::סיסוכפכיכתיבווירfרכור
התרנווקוסנחמוסדקר ·tגגהכדרך vr::רכfר .tגבכתבהורסיoיtר

כניכסהסכי 'רfכ;::~כניכ::ריכפיfoוכוועכסנה C rכ"נוכרתכ
fרכfר ,~סכיfככfר c ~כיהקריfוככרכורכססו::ריס ,תקרfר

 •דקרן::כfו
נר ה((ס

 ר;::~כ:כfר ,ברורסרברfריןוו"מfכך ,fרוכזר vז:;התככוו::רדנריס iכרfרי

ועת::ר •כריכיםfרכהכוברורותוגרfריות ,ק::;מנוכ::רטיכ i::רייככ;ככ
קדכווהעכרfרייoהכיוסוfר ,י 11ירוז:,כוכהככוררההד iי ::rנ·::רתי rכסכס

ופיר~: ר;:,ה::ונז::ני;כיה c jי Pקדוריז:,כ::רירוז:;כרוי iו tכיr oו •::רכקוד
כ::רררותנתירק,:ני;כית c:נוכהב:כהת,כתיבכיעית-tוכתי cבכבכי::רוtג;כו'

ן 'רגקכסרכיfכמור v j~קכוחגוסרבנהיבכlל i~י רf'-'ס vנ ~-יiי:ז
11h ; 

fר:(ךןך;fר (I J\i ;:נfרכורס vכ v1 • ( 11עכ((כירס (,:!ן::כרער;ר רf~י::

 •כוכוקדיס c;כ:כרי::י1ג::ריוכרfרסקריכ;,ובסכיעיה .
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i:חחור י

דקר,~;גחכתינ,ווכס 1עכחכ,רכור phככחמרכנון,ס,כפרז:;פירו~::חס

כררכתסfויוגדעתיקררניותרכוכס hר • iקריכנוכקוסו,.,.כר,ינ jוהמ
;;:, i'p ע~ס;::,"fכ רv,רכסידיכfh יסיפיסס,וחנרתסוי"וענfכרידקרr:; ,יס

סכותנר

fויס 5 ו,כו::;,וfוווריסכי Pכרוכי rנעכוסכסועתכ .דנריךס 1קרונ
ונחוכומ pנ;:ווfכ דהרf,:;; •ו;:וטעכזיססכקדות ס,::נכרו rוכ , Pנכזדר

נו Pיfינר;:וסנחנר;;:,סמוכחחתi:י ,ו:; ,:tוכ י:P iוכויהמר"כ rונ' ,:;; pפך

ס ,:t,ונכ hפסק'נו P'י,ווחנ pז:;וווfיכפסק,נויז:;יעקביעקבפסק,
 t ;:זטובפסוקעכקi:יכתנמדר~:; hסווסן:;;י .פסקנוהיןס pכנ
קסכתניכקוטוi:יונfר '.ו"כפרססוכוfרנ J:i pנ,וןרג"כוi:יוהטוב,מן pJו

נ ::rכנועכסחקוקיס~::נטיסכ P,ווהן pכסיוfרס"נ rותהק"עו. rרמ

ונינקוט (עיi:י iP:יור'תכיוככפרין,סיוכההחתחוההסדין )הסרן
התה.כקורסחפי~וע) Pיi:יור'

רהוfיס

 , pסכזדרווןקוווות 1ככי Pוfררfרךכך י,:;;,חרמניחfכתס pסמדרכוךfוס

 pוכדרסכקרהיריס P י:iן:;ירנכודרן:;וז:;כיסססכקוד,קדוכוהכגדסכזעידיס

 qסכסכקרותבכסכך ,:;; pכעכב rהוריפסוקענ ,:;;כו pרfוסכסכי •ית rת
ר'סfוזתיות,זוכרfרוורכסכfרברfרכfרר'סכסףכקדותעס :בחדהזfריהfו

כקדותעססכתנ,ס rכך ,:;;;:ןעכסנ rתוריד"fיסתנות,הכוהוכר fhרח
וענסכתכענiגפסוקו pךר fpרהרוסכס ,עכ"גססרו.וכס ii q:יכס
 ףסכ,::;כקדות pנדרווכ;::והכ,ויסfכחדזעהעכעכסכההיןרטק tס

פסוק:.גכגיה fPכת rו 1כיכזיכסיזועסנקודi:ייסהסגכקדות,·עכ
כfרספריססכיחכורוזכfר ,:;;פנכסזכסתתכותנעכfרכנג,עכ'ודגנו
 .רו;וקדיססיו

ברסרות

fרז:;רfכת rס ,:;;ריהסי:iנ pהתייfכיךוהונסוככותיס, cטונ•דבריךוהס
 P 1ככורר pחדךנין

i:חרוה י

p תהיt רסהן:::ונס .נדנדונדתfסרp פרוכהכיוכגt: סכקi כרת

וכתנקוב ,נקריהספסקס vנג jסכזכוו י:iיי:P 'iר ftופ-רנfרזכוה pכ
גספסיקן:::כריךננכ"פ ::rבהור::י cהכגזקונג 1:י•ג jי:כדר 1 \;כ ;נכהכ
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 .מז:,:ג ,::,:זווניןוכתז:,וכוfככ,כ hכוו t:iיעקב,יעקבfכנר:גס,fונר:גסנין

:גגקדוהעכ ,::כ J:גמכוו t:iיתכןקסכתנמדרז::כרמ rסגfותמכקוד::רוכן
p רומיותמןקכהfכגוןוכסך,מורכנות:גp כp רתfךp י::, p ,ז:,והיתוכמו"ין

c; רותיותחכו::,כסףכקדותדרז:,וfכוףסיףכי .:גiכףfוסfכh רנ~ך
וה 11pסיו pך 11יfכ pזי Jעכו 1Jpונחוהיכרנfרעדיין ;::,כקודנקדכזומ

i;ו p והפודבהנניסמפותתיסנטיס;iוסת:c וסת .כוכוקדיס /ןp ונס

;:, p ייהכית:iרכיfמדרכככ,::P כיסfוככוכ;iוזp רfנכודרכמכp ריסfסו
 •סהכמודכקדמותקדמון

תנךסוכ

r תדוסt:i ,גיועדכיהגני:i: רוככהיfיכודר~:;יסכי:ג:iקדוכותו:גתכזכוד
דעתךוכי •וסfרמורfכיס:גהנfיניסרנוהיכודבריוכנס /נגמסfכתת
ספריסססרחכ ,tניסזכפורסזכיסi;וווךרז:,יסכוךקכתגס ,:tכרכזך

 ?'וייפיס rזו
i;כ וfתרו

יס t:iנזכדרסנווכfכיס::,ו,fכווריסכככיכזfכזכיןהכיגס !תכיכס , hכ
i;ו J? פרךp ניוניסt ,רכfוסםרh נזכוריסt, ינתדסfיניסfינווו:גהכfri ,כיסfרזכורfג:

תס, pזכור h:גוח t:iזכ:גfרך •ז:,סכר r:גכ הו,:;,:;i:יתכסנחמתרס fJJר

סקדוווגיסיס ip;ווכדרספרעכi;וכוהנכקט JJוi;וסזכחברדבריגסכפעמים
נדורוככהנוונוקטןחוברויס ,tסוודרככרנהפס,הנפ:גסווקונכיס

fינוחריס rכיט ,t,ודר ,tויסה;כנוד'כמוקדכזרכיסיס t:iמדריז:,fרךfרתד,

נוך pחכרנהז:,כורהוזדרז:,כיוfררfרךנfרוכדוגוכfר •סרנi:יזכווגו
ו.נויסגסכי •סתככזודכון frכתרספקננfכתוכר Cפסקכר rכ

 ,'ספרק ,it;ותדקדו~:,נi;וככות:גרכו"נס"כגוכתנוסהנכווד'מןוידוע

סירורנהfרנייייויעדסתכזכודתככניניוכיוכן v כ:~ jסכתככניניוכיכי
קביעתעכסוכוכיסיו vכfררךנהוכסוסדריםסרהיג,פיעכובעיןק

כי Pיס"כוכתעכסיס vרנהכי )ה''כ(ר"סנה~כנודתנוכהרכןח"י,

עד pוכנוfררסריכרותי::,,הכת ;cהתדfכמכfר rרדי~כנfכ,ספקfכוס pוכיכניס,

 )ט"ו ,: pפךכרבfרנז:,כוותרסכס •i;ורהיi;ופיענין pונקדi:ייורבfריייי

 י:iר,::זעככגסיםכi:י fPvרתנעכריס pגככרנוהיכויו 1-כז:, :כתובתזככfר
r קכיc ,'רע~דוכרfתוככp כתגרוה:ג :סfכך;:,כנכסfכנרךגריךסי
וכקדז:,יןסירכה Pזכבוfררi:ירי • ,:t דת,:;fכתין pוזקדרהכ t:iיסיו pוכן rנ

זכfרותר:ג rס c-גוודרfי"כ ,כווה p pזכדרתןנר pמן iנi:ירחיספיע~
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 .i:ותכווורחתיוותfיחריכוספוi:יחכi:ין:;i:יכוfכככריסו h ':ת:,,וןך
ן:;נחפרן:;תבסוףסכ::יכי ,רנfינתדנרענכרכור Pיס iנוכירכה
ן:;סיס h5תת )וו"גכוכחות (ונתגכווד , rכגכi:יתככת Pכתוב hתתג

v וגתככת:iככרi ריסתךfכתורfי:iוירנוי 11נוה!כיכו ,ככסfותfP ייס:i
 .סבורfייוורנכן

i:יווחנר

 jו Pנגססבfיכת ip:ירחיותותכבד ,ססטעסכ pדנריסחגודנריס
 ::iסתכהיון Pככfכיכו pסוfככיכרסרנסות JJנכוקו ::iוfנתריגfוכס ::iי Pסכודר

רנהככנרfכן:;יתדבריוונסו.כרןנכזכיגרתיו iה JJוכ.:י pתרסוfיוסfוכוורהיס,

כקנככרטסדעתיfררורת pןנות pסתתי t,JJוס;ס •רנfרוויקרfר
כתיורןוכס pסרfכרסתן;ונסרכס, pסרfנ hי pסקוכתיורן סי;::~ס ,:;נן pסת

fוכוור hסופסק,נוכר rוכונחנן;כוותfכ SJJ:סגסווfכוורכיכיס, Pס כfי::~וקי:.

קסכת Pכודרכוfככורfנכוכס::יקדכווכיס,סחכתיס JJהחד cנן;וכfכ cסת
ובהוכת ;ע pיסור'fכוסון:;עיסר'ס pנfככזורסוfוכקורס,נוכר rסכ

תרת hן;ככוססרנ;:ו((סייעסfכותיותהכוסכסףכקודרתדרן:;ו t:iרוס
fיוכקורסן tנרfרנסן , Pי Pסfרותיותווךזכ S:קכרfון:;יכקודרתן:;קרfיו
 /סכקרדקדנכןתעכבחקירותכרנס pקורסכיכ"כוfרתכס •כקודרת

ן::;iגיחריס fnווסערכסוביעןיען ;סתסורת _קדוכותעכן::;כתקוררfווי
קדכווןסכקוד pזונוfררסרי.:יוfוכןסדנךוחס 'ככס"גfוכן::;ירוכfרכת

 • ::iכוסויותרכ;ס"גכן:;י hכ

סחורה

 ס;:ן; i j:]כ!ככיכוניתסככיכי /כנךתתןכ hידברור t::hסדנריסכככ :iנ
חתרי fcככיסוכסורתככתנi:ין:;כfכתד h ·פססכועידיס cעוכוכיגד

 .סכבנותתרבה ' pכיכfנקחסועתס •סת;כוודתת•כות

ע'יכתי :נחכורסfרכסכדנריסנ::יקדוכסכרכתובריוככהס.::פרוהקת
סכוכוהנעכי;רחכרור ::tה·סתככווד,י fPככחתרי~:;סירסקדכווכיסנספרי
כו;:רכככיורfכית' 'סכסתרסעכיןחככותעכוו::יסוד nכעהנוריס

ס vכוסהחד :עכיכיסכון::;כז:,סכ,fכחדיוכחחיככווכנהרכפרז.: וכוי:::,:~
פיר~~ככנהרfכו :דרכי;::כי t:iעכס rו ,וסכניfכיסcיתררסס'כפרן:;

 ;i:יכ,קרfכ;כ~ריברוב כ'' rסעדיסרככוען:;ס t:iככור , cוi:י;נכ•כיגכוכו.ה

 ,כו;'ה" iו;תקו:רז·וועכריכככרסiככורן:;וi:ידקדוק jר Pסכ ,;,כעככהרהו
- Cזוכi;יגכסו. :tןיויררה pסרורבכ:כ' 'i ;;-זג iב י-~::;;
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י t:iהכחתריורה pוכ vנעניi:ייו ft:iנהדעד jכסfר : ,::וינv fורכיויfנוכר
 •כי pערע Jו t:iרת'כרfככ"ע,כיס iה Jכס'ניקתrגרבכר,iר •רר in:יהכ
הכותיכוו.כרהוההר : כ'';ונתהכתונוכתוכריכוכהכיס rכוfנס'והקת

(נוך i;). t:i7ק v(זעיר
1

V רתfקדו~:;וו ('!ךרI כ~:;סfךונרJ וקדוכו;iI t:i 

זכין i;Jע(י / י::( t:i(ר vיח v1 Iה(סרכובכיגותה JJה Jנכתןס i:]ך(ןונך

י t:iהכ cדס ;:~דקרי t:iנfרו fcכתריס cג ;כגרוע i 'רiומכנכסכסוס·ף
1)))j)i:) דf וי(כJ l )):י(. 1 ג i:v / כ(ותויסקכוiר)v ככויסירו /תעודס

:פתכתרכ vנדרכור fpכiגד.רךיועב 1-וi:יכו:כ , 'ג:מהוהותכגף iהנ
 ית;:~עכיכו vסטונחכסיכוכידרfרכ c:ניע~ודו iכוההר • Pובכק

fרכסיכו,ידיככוסד i:גכ,עו ,:itגכוקד'ת Jהוכןככוי pסfרהת :ו.זוכותתודות

 1t:iכ hו / t:iקד ivככריiכ iv p;וו:יקן 0iו /(::יתרינןך j ( 1י:ככiר ;jljר
ןו, '

נהיויסrברו , Pסקר iי' בו~.: כ::,וסבדי pו:יסורה vי tהככסכהורס

הכר rיקרבכה ר;:~כi fככוע ) ,:, ( ,:cר pעהחתעד ;:cה, i:; iמנסווקר~:
 .כרק~:;ערי

' ' 1, L \ , 1 L " 
 ,כסכסרכוהורסוכז::;כ:ג ::; nון tרהח,ק;יקהסועתס :ח,יויהכזר

 •י tכי Pינ.כדכובכ pוה
רחיתי t:i(!כי J1 : 1ו!כרקס"הנ::י.ככוה j) ~ 13 J ,ז' 5JJי l / 1 ;:(כi;) iוהקןר

o סכככגדזכ ;:~זנo בדנרי~::רהיהיפריסc סכזנעניו:כך ,חכוo ,ורת
t:i כוהכיi כסודיעיןוככחברv יסתוככוה!':תרהרת:cככונדנריסכהכקו ,וf

פר~:;יותככc:יכסככתוברהיתי , cעכיס::;;::רכככין cסס!':ריכיוהבוקת
v ככעכיססכתקןכדי ,::י~:;ירותוכורהוס:כה~הוה,::יסזוכווההורס

סספרוה fvרכוכד:נריס:.~כיו~ג:כ'כככוו:כ::ר ;כ,::יסדכ::יגי::יס:כפריס
כיס t:iנירזיס vP , 'יר:::סריס :Jדעהרב:נcיכרככ~:,סרה , cנכככרי::יידובכ
 ןי::וגי::;:~כפי , jוכ,כי p::יככ::ייוך:נכיו , ::t יר::::;סכוכוווכסו.יi:י~:;כיסוכככוס

::יבכהיקו, Pככוורנות,פ::.כככיסו::יו.~cיורנס, v~:;כיסנוודקדק ר;:~כfכן

 •כגככתון:;כהבהי::יתורס ' pנסווגתיועכיו
התרעדס~וס~רה 1:נעכקכון::כהכ,נוfרר jכסfר : ::~ירfסתכיויחכור
 •ך pה jנfרתריעדוו.ססהכוכוד,חהיכוה

) ,;, ( ;;> r -ר: ,~,כ; r;r 1 1 ;",~;:רת-r :;:כ ןרr רp 'r. "ר,• fי: 1111 ·,,,רrr ,,,,, r ,כזיר:c ,:ר, 

 _,~~דיררנ":ס-.r (· '""כי'~:ך J·דק 11'נל~ ,גר~--::::~ל r ::--;:::\fי: ,ס~::~רד:: rfוגת·נח ר!י~::~ו Pכ
". o :;•"ו:תוח,,ח כJ ןt:: גדיוr ·כ;:, . 
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סווורכר

פעוויסכירו r י:i-יתכווודזרכוכיfרך ' C ~,כוככותיסטוניסדבריךרfכס
 .כהורi:יסיגווסררתfרכור hעקינור'סווסורה,ת hרנות

i:י h וררו

ככוסודברסיfכ,כןכוס t:iככירו i-11:iכוסררתכ·דעהס,כסוףירדתכfר
פi:יכככדיםi:ייו t:iוווi:י ;נכתבi:ייחר t:iחככו t:iכוכ;:רסכfר ,י:iפהכ י:iפ
ווכהi:יהנסו frכיכדעהfרכfרסיס hכתסווה, ס:~·נו~:;קרהופ:גfרכ
סוfכ hווקרכווסורה,fרס t:iיכווקרfרfכס Pיהוורו ,tס nכתסרס,ו rוfכי
 ;)':":'( ה:: oככר.רןסכהינסדרךסוfכמסורתנסוכות,כגון ,,::רf,רקסדרך

:רכתוןוותו rtכרכfכסר:ר rנכי ,סר:ר r:רעכךנרנח"נס r:ררכי ר:ה'-'כ"כ C *כ
נעככס rוfכ •:ר r jעכיעככתנו tן,רוכיס ,f ר:; ( Pקנהעכדכרfונכ 1ו' pו:רסהו
ר rקדסר:ר r:רכעכי tספקומ'[ ,נותו 1tו<פכי r , rכ rתכדי tiגכן:ר;כיר:רכככותו<וכוה

 •ךקדק'ס p:ררכככו.fככזיfכנןיוכ:רכר'

fכנ,נכ:ר:ר rרו frכ tו rכ ,מכ tיוכfכ f1כס tירו p}כ:ר rסכ' p:רר"יףכ titככנר )*"(

 fiרכ 1סןכ:ר r;p:ר 1קררfככסןכת J;Pכי Iדכריר rfiכfותי pרןכר'ו f, fiב fiוחכי 'נ, t:רויפ:ר
t;p חססדיתI כסfותר:רfכקרti כנכ 1כבכי:רסfכנfכ:רfו'גס ;כ}כקרfכככחכf, כf, כדיריוf

ד rכ r כfו,-: ;r:רכווכ:רךס,דככ:רו fjככו:רורכןfכג,נכין Jכו:רכ:ר •ות rס r;rככקו r כ::י
ות r ס:~ rr:רסוכחכווכ'ס, ;r'כיס pp:רסfובכיס, rכfכ ,-: rכ:ר rיס rדויכס f:tעכיכיס ,-: pככ

t .,כככוכורfיti t כסr כfעכ'קרJ וfr רור:ti , וr כסכתfכזכקורבככיכ:ר)r וpf,r; רו
ו:ר'מן rכfוור ppכ:ר tי:רכrרוו.:ר:רקריfר:ר Pר p ן,:' i.ר:-,כווכ 1 ) ר:; ;rס ,cfרןכותכ'( ;r'גד

ווfככףרר' • :-קי'-'ו:ריfכן rrכזוקורכcר ::~יםורת r:ר :tר' frכוכדעת ,ת:.קכדעת" רק''-'
 Matres (:ר ti:רקריות frכון ;rכ pס :ti tכ'רס 1דנרסכרמרף ,-:כ•נכרדע pכ:רי'דכcרייס

lcctionis ( והוr וכ;וי;t :-הנסיגוr דקדקיסfכ ר;~כfכt'P רti כI ויסfכוקורi כti ות'ות
ד rויfו •הסכורות rtiמותןקרח Cיכיר:וסכרנעככfככדד"קוככ;י:וס 1 ,ר~יז;,-:

ככוכןר / rקר r:רוה pכ tכ j:רות p}כהכקרfכותrרfכדתירה :r:ו 1ע:קרfכ rכס r rיכ,רןו":ר

rr; ;יכfו;, f, 1כrr ,רכקוד:ר:רכררc1 'וfוJ כ:וc .1י 1רti כססfר:רrוי~; ;ד<סרti כסr נכ:'כוסורה

r הrr ,ור" i כגסc כr ההr ככוסר,הr כרr כr רהיב:ר,נתינתוה:r כנדr ר:r רן:r כr דות
וfרכ, • cכ:ודרכrר 1כרכ:ו r:רנסכה)(כו.וןדיסר:ר ס:'ו,-: rכרככי::ך:וקריfרקעכ

ri רr ר~ f: לףro קדבכ') r הi'l't כ ,011עכיוfרr (c11 קד:ריוr כ'סוכ'כוfוקורfr כותr וה'ות
דוו":רכדבר,:רכ:רכ, .הסון:,ון tכעכב rהיי rככתיהז:ר cירו ::1:ו iעד'' ,הכןכרה

ררו":רר rrיה rו •וכךכךכ 1כ rב frככ'כן rו;ר rr:ר :עכיכר •••כfכס Pי
 c:ר:וכ ,9רחכ cיגיכ rגחכfיכנרfכרכfכת 1;כ p ר;: ,:1:ככ'כ\כ <fד rג';כ-:n t 'כ'ר ,pfי r, 'Pעכ

 ;וכfרד ,-: rp:ו rככדכ'סריס P ~ rכי rהס ,כ r ר;~·,:הס ,דר,; rrו:ר ,רfככ r1כ ,:; p t'tס r:כ

 •ד trרךנר'כס r 1קר/כ rכ:רסהר rו:רtרקרiכ, rכס r rיכך
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h רךtיקדכזוביווסורתסיתס'ג:.c נעכיכ~גגוז.עתj ו.:יטב:וניס,.:יכקררת
סססממרות p r "ג'נכדריס pוסר"fוסתוס:כזתחכורונרורi:יפס pונ

כtר.:ייוסfיתכון:;ר hכווסרס c ג';רfסית-יוחס jוסיתרוהi:יורסרות
 .תנותקכתכקריfכתס iעגס iןרוכקיסfכוווסופקיססיד

ברורסור

 ~סווכותנקריfנתתפקו oכוסיכןנחכקוסיכן
סתורת

fרתססיfכךfרחייז::,ורעfרכנוהכנר :כפכיססז::,כנעתיך p י:i-«נרfכז::,וכס
 ,דודייךטוניסכיכרהרור ,דודייךטוניסכיfרודודיךטוניסכיקורfר
טוניסו::,תכיןכריתעניוורוכיתתנדוi:ירי P , iכסדנוfכיןכרתמר
 +הסבוךעכמךתכןעכזוך ;::r.תורקן:;ורן

i;וורחכר

fרווררתfריכס-ימסרסכי /סורסרסכסססיותנכתיעכרfרי-:גו fiריך
ו frרנכ ;סיfכסיfגךייור.:יסכקרר pווfרחר;,רורכית,קדיחהסיfוסיהך
 •רבותינונינכיסכקררסי:גן:;כתעכרfייסכדתות

תרוfוס
 1רfריסרכfררfריס,כדתותfכ:מרההסתסווופכי

סווחנר

 ;::rסקדון Pננfי S:כתסכקודסיס~:;כנרfכריוריס p cסחכוויוכן iPגימפכי

fכפן:;ך ;::rסנככותנfכרהןfרכfרנכבוקדיס,ספריססככסיוכfכ fpכככ 1ווקדiכ
כתך~:;סכקוד )כ"ט(פרקעיכיסוכfוורכעכ:יתכיט jככי ;נסןכטעות
 י:. rנוכירכה •ויסרוסוטנריסחכגוידו rוחכן:;כח, jכוהתרנסיכי,
 :דבריונתה.כתfנכזר p 'סתסרססביבותך fpרסרקדוק:;תנ pוזידעת

h וותP 1נכיהןסכקודC ,חכהכיp עד 1:;הרסוp רfעזרנh וו.כסו. 
סתורה

h נודע:יגקודסיססh רכה ,:,קרורוכיסכגfP תסירלהp נותווסיס
יסי::ו Pספרוס pיוד,ננ pרבורrוcינfרהין:וכוסרפקרת~בכנכרתרק
כיכוד Pעד ,ערוכק:כר :rהתזרחסנ~סיק;כרוככהתההסכקררנו

 hר rעונfרכסכת jכההרוהס ? c ק:,ופהזר iי iסוfכ pכזכר(יוfרנ
;:וגדוכסככסתכסיהיויורזתוגגה ? ת;: pך;:.כרדר rת jח' ,ירו rוסה

i:יקנכi:יכת p ;;:ןןרfכג, :rניגדוגיסהכתיסנד::ויו ,f,כ pדור jכהיןוחיכך
כיתיוכיסהפסיקי )כ'ין pקדו (fיכורו iוfכי ;ספסקנלfככ;ןנודעת
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fרנזרfררfרכרההiררבחתחרכי ,נקיfיניכןכהכוויבפסוקי ,י::ריכ(((

 oכ o י::::~~כהכ ,,_ייי rוי,פ1כוקיכתכתfרקרfוכi:יהיגי::ר,סקינ,כערכfר
 "?עגן vנענfרכידבהחככי

סיותנר

 ,ויתרותרוה pנחנקיהיfויכסוג''כהרוו, :::; p~:,סריוהי':י, ~; jהי

כןוהע"פנזוכהנ, ,:tדנו'סותויתרותחסרותוס;ס jיכן fנקיכה iהכ
רfר rסעג"ככדוזרכזככס rסכעכיןiר"כ ,רiר rעהחרק~ת rpנוכ~נזו
ספקותדנדתיכוfוכככןגדד pעד /זכסכחר iחוiרח"כ ,סכקודהקן

-וה;יןקזה Jד
חרר hס

ווfרר hסדו:,קו:,סוו:פכי ,ני«יכוז.סתרכרכסויתרותבחסרות;:רז;פקרה
r, סככר;:,רךp ופריסi כ::~תוכירסיריךfוחתווככתוב וfרוfוחתיודf

ככע-:, pכ hו'ככרהתi:יכהפסוקסוףסכחתכרוקו.:-fוכג jיותרהופחות
.:יכקוד iP;ו;זכךfרחריכדפוסכיןידככתבכיך cפרי p-1כיןכגגייתכוקת

i:יפסוקיסוסופיסכקודיות i;Jככככסfווכיןכיר t:i :::ההיככיכר ;כהב
כfרכככיבפסוקיס 1-יהוורו pכהופךסתכוכודת:::וזיעדווע;רהכחיס :tכ

סיסחס /גן:;ס pכהתרפסוקרכפסיקיס hווערבככייסיו tו , iבק'ה'כ
יר rסת pנ'ן 'ווחרסזז:נס pע pנין::יספריס,כקדע;וfכ pהוות;:,דבר

ו:כהכfכיסססכ:כדריךס.:ייוורן rנ ?fרכסר •ככר vסי Pווסכיד::;:ד
ווכזספחותכוריס pכ:כספריססיו ,סגדדכןתינות t:iוסיזרfריס, rד::וfרו

t: כt: ווכיסוזיוזיווררf.עכזו~יסדספזוריססרנותסכררתעס::ויזס,וער::,ו,::

 i» v::וי Pעד ,::יתכווודחכוויfכחרי::יfרווו:כ ו:;כבס;:~סי~::·כזתרבטרב
(חד.יו.;:וחסדfורבנעיך 1וח ?!כר Pעכ v!ככעכ pהורסככiכדכ iס~ור

יב.וכדתייעכררחכ ,:tינכיכעריfכתויס.כהכתיבסיניקרfרי :-f ו::: )ר'
 :c:פריוהיריהיריזיכתההך 'פריסכס'כנכיס p;כתיסכiרר i '( :-·:~נ:::

 1-ו.כוב.כניכ!כסרקיוויכס,כפקח 1 רf, 1כ :ס.הככווד v ,עכהו:ר iרהי ? '.'כ:
 v)I ((ג::כקfכ(((זכיו(ךןר((ךןנטעכויס,,סירוס 1י vv י:iךi;ך vה :-f ,י::;,:: 1

i:יכת;בעניוכעיכוסנכהסקורתהתרבכזקוסfכוכרו iוכט:נרזי, 'ק'כ;::ג
כ,סרפקיססיו i 'וfרע"כטוניס,כהחקיסכססכתתיהכי'נס;ר~רזר
כעוכוהר iהופויסfכין pרוfריססירcרטעכזיסכסס:כ'רהס ;:,tבסס,

 , :e:כירדר'רקי~ריס cננבדוקfוזורונח קי:::;~ c(ג ד~·; ::rר: ~ ~"ד~כ c ~הגה
סכ::י ~fרחדו(ב~בכיס c cד(ק"י ,סיופ::,~ררב "רה---:נ:;הר~
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 ר::'כi::ןב:ופ:י'~::נעכהוד::רfרר pכfוכfרfוככס"טעוכיסiגיוכח ,tוינוfור

נו::fררו Pן:;ב.כ י"' , hנר oכוfרותוןט pכפיגעיסגירק, rPוס pכססכרכר
 (רa ' fוור hרירק pנפ ) iכ"כככתותככתכקוהין jוכ •סדיכיסככ

כפרכהכונית Pסקדfרכב.כתנכניכהוfרגהתיךהסרןהכדברס pזו
בכfר pסקדחגברי pרננןימות'רכfרסfררןב.ככך fpוסכפרתפכיfוכ

בכtרסכפרתפכירfכככפרכתוכוניתסקדן::,תחת::וfכתכזרכfרכרינfר,
!ככיוfרכ ,ינfרנכfרכפרכתוכובית Pסקדfרכ ך;: pיסורסורביימות,

 ?סיוםנפכיכוfרז:;רסטעכויס תר-:.::וכ pרוסוה Pככנויכוות,נכה::רכפרת
סכרע,כססfכין pבהורסמקרתו-ה pממ )כ''ביורוfרכfכרורוהיךוכן

P ,רתfמp ,ררור,כותר,וקדיסfוקt , וfוננרp פררנהית)P i:ר' )פ' י

כה vכ v ?כו::וזעס vד Pvמןבfודיעקבובכי ;-fהדמוסיף hתכתוכו
ונרכוכסfרו , רו;:~עקרווברגוכסכקרוfככריך ;:;רfכדע fvוככססיס
ת pככי Pהכfותדיווסיר ,ס;קרד jהקכנררfר rועהרוו,ו::וועקרו

 ,כךכנסספריסוכו::תנסו ,;:;•כfרומרv fו c·וסתכfכיס:סרריך vרסר.רוכס
 cכוקויכן fvכו ,פסוק v ף', Pמקר;:סיכן,סכרעעודסיסכfר pעד

ור-ftרככךכ'כ •הת rכית::ר vככהוfריכך c:גו.fרוכיוכויכזות ?::רהתכת
 •ר fvרfרכויככfרודהיס r ?דרי

::רזכתבר

ובסיססככוי::רעככתכקו P ) ;",ק(פפתיסתרfוסס'כfר ,iכרףiכוף
דברס rכfר vו ; cתי pהרהתהזככ.:י jסהס ,ווורתניסוידידי:כ
ר pהנ pסכווסורותנוניסהיןכןהס ,גמכקוכןוהע"פננוכה:;,סהכוי

 •ס:::ריס v cחכ~
סחורה

כקכפרי' Pvו::יתקכקכוככיfובכ ,ן p ;::ת pכסס:כדיס tiכןכרכורחכיכס
 ::iהיוכרבfר pעדכותנרתס,התההרתירתקfרויקרנ pכסופרסרה

 ::iסכו:כיס~כרכודעז:יכנכיע"כ ר::~כj fתיס fpרוהתההגססיfכ

ר hרכי ,תנ::ררף o כfרר::,::~ cכווקרi:ייכר~::,יסיסכדי ,חככפך jכסר,קי
fכ·הין;רובסקרנהמתנ::יהבסנ::ררתקתסריס iכססופריססיוסכה
כזר J11ווהוןס rוכחוןהנכ . c ,:,כויסרהככגנ;וו fiרתההבס

 ,ר-י:~ר rכ ,t ;;,ור rכ ' :J~ם pךתךכזכ , h ::· :"ן :f, i'Jנ tוזכ 'ך;ו':נ tנ;ךוכתוכ ;tןו:רכרכד:ר rןו )*כ
 ,--:,כ~: ;pp -;rיכךגרקט~כס rך lr ~כ· rב:ירנרנ cכן~י=זוס~:רירכיונתרנוס , iיו;רנבתרו.וס

 ~כד-rק :::.:דטר rכ ,~כו;:: p ,-}.;,-:ב:-ס c "':,t~י 'סר ;'. r ,-.ק~ר\ fי~טעות,-i-' ~ f ר;\ד)
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ספריכתיבתנעניןנין:;;רfככוותכוקת oכן:;;כזע hוככרfרתסכה~חסר
ווסככ י:iכי:i, i:יגקודתקןרfר lעחס 'fרכi:יככוווכנד . :~ן;ק,:;

P יו:iתהכורוr כעכי"כo i ותכועוהo רטעוויסfריןוותכוקת'נכfן:;;כןספק
 Pון:;;נוקנקונבiכפריסבוכפגנת Pורת, iעות nווינ;כפריiגסכתובiגיס

fויך ,כיו~:::כוכקוד oיר rכסת oטנריתככויfרת"ככן:;;נfרווfכ"כ ;כככ

i:יכfו ~רכותיכוfרגככס pכוו י:iיי:P iווסגסכסתכיףידסכתו fpרפוfכ
כוחותוווכi:י pוfככפיםת pתווונכןתנו :רו fnככ'נקדון::יןכיתרfרס

כfרטנריסחכמי orככועס ;ס"תוקי pפ ::tפסוקיון::מוכסוז::כווכיס
p רכהורסכוןfרכfכב::יסת:ון:;;תfוp סריותורז::ס,ומרבעיםוכחותכווכס

 ,fווררוi:יכסתסורבותינו 'רנותיכוfככורו pוווכספסוקיםוכ"גתiכרו
דבריווכוחי )כ'(ו:,בתfרכורורנותיכו jוכ •fרככסוותכוקתוfכין

fכוורתיתק Pכוכתיבוון:;;תוק,כבכסטובכתיב 1ס frות o ;סותרין
כדנריססו pתכfוטנריi:יותכוכי ; כ~~~קורfכיסז::i:ייוסריווסככ,

ו:,סירווע t:iוותריס <fונוכקומות )ג"fו (נפסת;סוכן •:וס~כוכקדר

 ,דבר ם;~עז::חוסו~:;סרי ,סן:;;יןנקווזגוס fEו ר,:~כfגוכתן cקורfכי

ס pנ iוקכי'עכוכן •פעגען:;;וסוטנריסותככ,י ,וג;;:ןם p~גסfככחי
i:ונחהווותגית )ס'וכריJרותי'(כדריםfכמרווכוfכתיסיס Pתווכוהכיתו

וון:;:וועותו p jכfכופסטעוויסן:;;מוטנריסותכיני.ומfוהיס,חכון:;:יסתגה

p יסיססקכוווןp כוחניתיעורוp יעורוP ד"כככומר ,דרורמרג, P רfסו
סfווויכוכfר Pספקfרי(i:ירי •כום Pvככתינ-ותככופורן:; ,ק''תמתגית
 סח;:~רfר, rווענכתבכידםיתס o"כ rכר ו:iתי,:; p~:;סקריהס vטנריהככוי

fרנכ ;נסוותכוקת"כ rכריס v חג;:~נווקוסבככיסהיכקיס 1סיגחכן
כעבfרכfרכרבותינוסגיע;:,כfכקריfרס o ;;:ןfרוות oסוfו Pכווווידעוכו 1סהוו
כס ו::~::~תכfרכןעככ,ן, rסכרובן:;;תתקכקככi:יר fpכפסיסכךוו,ת~ךפס,
 •ווקרfרכ Pפן:;;וטוכפיי!כi:ונת pכזתיהיככi:ו P ס,:;כנדחס ו:iיר.P iכזקוסככב

סנכתנו

fרתריסס~:;נהו ,ס oככס Pכן ו::~ער Pכfרכס vסוה,כןסרכר fcר

כiגסכרהiגסיס Pוכסבככעכיiגס,·וכן:;:עכו ,גוכקרfני Pוכפרi:יה::וויס
היך pכססכרהiגסיס Pווקוסוככ~ 'מקרהכ pוטו pפעסוזסכיס
 viוככ ;כוו pחוכתו 1וועכסרוסזוקרחוו~:;ווערחב.יכנ Pכז;רי::יגקוד

 .fררס י;;::iג :tזוערקiגכקידfריך :tזורעת;:
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ח,רfוס

fוכקכוסכתרגוםגסבירכו ר;;:ןוfסכקודןךתקכיכיתרfו::וןנ pתעור
נfרופןfרמתrיfרתותן:;;כחכקרןסס i:!תרחi:יסכfר •ן pןרכfרויוכתן

!::i ניורסכחfרנf· p ,נכקכוםפחתסfרון:;;יטתהרגםוfוכותסיתרf, וכP ון
סיסfוכקנוסכדעתוi:יכס ij:יידעבfננfרסז::פח::ו,עכיפוגכfררז..ס pסו

 Pר Pכוסריו.יfרוכםתסו ,tעססוכןסוכ"ס-נדגן:;;אנזתחככקדרfרוי
 ••ךך- ....,

כמוונםתם,i:יקריחססיתi:יוכfרכוסתיכוi:י,ון pכן f;pעוירכתןכוס,
. : . ~ -

t:i ג"כ-עז::וסו"p דכונהכמי,ן:;תרגוזו;קגיסנעיסr רווfכןיוסףג"כן:;עס

 v!::iע t:iוכסעככחנוקטכריסנחכוויכנסזככfרסוfכיך-ו.ודיון
כנסמכfרסfריךfרו _ iזכתכוקתנוכפככזרכןfרזוריון:;;גסרfר rע

סוfרהס ':,כקודענכחכוקיס nסתרגונענינסfררויוכתןנחכקכוס
i:יכתוניסתרר.וסfרכוfכס i cענוכ::וכניtכיס"זככfרכתfכו , hר rעס pע iכ

כגוןסכקוד'וכךוכתזרכףתרגוזכט pווקרfרות_וכוכסככוס 6נרfככפ.כס,
עככ~תך_ףכתונכהנו-זכתורגס )ד'כ'זכזגניכ pיתר'כfרעככ~iר_ךף

וכן ,~ך ~ 2.ס 1חתור )י"דכ'ס p (::וקוכסיחוכר ע;.;עוכן , P;חךכfר
 ,יסעכרכר Pוכותורו.ס )יו"דכ"וסס (ס 1עבדכר 6ו

ז ..

סrנחנר

נזמן ,וד rסהכיחתי,והfוחריוזחררז::ת::,כוכtכססכקור ip:ידנריסכרfכין
P יכרוה:iוספr רווריסfיבי:iיכורך:iינספרככתוב:iווP i:ייi:ו ;פסעכ יP קודס

סכסוך,דרכיידיעתםזכפכיfכס 1Cווכוקדיבכתינםפריסקורה'ס::וירנכן
ככוו ,סוףועדוזתתכס hסזוקרקריfרת cרנככ h cכוכדיסיו Pוהס

t:, כסfררתסכךfכוt:, בן:כיכוi ::נכנןברוקרהחוכןp כזכךt כp , v רוp כועvP יו
סזוקרfר, ,:t:סירועכיכו iי fhרוכרו pרזכקרfו , hבזכקרכיס ;p rחוזעוסקיס

 ,טערויספסוקסדהחבכ ,,וררוג ס::~נקורהיסrנס rPנ 1כסרfכס rכי
בכ h 1קרה 1כיכוודכרנהזכהברוסכfכסכודר J י:i :נכדדיסfרוורו pכזכו

כר tiכקב;,;:רר f-;pזכפ;יסטעס 1וfכזכררfרגררת,סככות tזורר(וככורו
רב ?טנ:סמi.יוהמרו /זוקנכיסi;וכוקרfרעכfכבכ / (;ii;והו,ךכוזרדעכ

i:י(וככודקטכיס,כגכריס hזכקרכוזכדין:;נסיוהכניכור /ן::ירזרר::כרהזנר
 hכfרס 1יס 1ספג' iי'fרותסט,:::רכזרווi.יבבת'(;ר רכ;::;כקבכיכרכהרהס

סוfר :Jj 1 tעזוי L1פסוקכך pך l (כfןןוfככ pן fj Cכ\ת(ך ,J)))tווסבבחינת
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עו~:,יססיונfוסזוכזודיס pזונותווסכס •סחורסוזעכס~:,חינכוזנו
ו_זכנכודיסחותם,וזכריס p ,:ןfוכfור, pעעדחוכ~:;ווכןתכזוידיסםנכסדבר

 hנ:fוסז:iכיס,חזכו:,ס rכעוסקיססירוהין •טעזכיספסוקfוותס
P יוככס ?'פסעכסזכקרתככעכוסטעוויססתכועות~זכדיםסיוfעם
סקדחוכיס,fרככגסידועותסכקדותסיר וfג;:~כסחכיטרומסtויככיס rככ

 •סכורןכעתנi:ין pכס~:;הווכדי

i:כ יfחרו
ר' ;:~בעכ;:~·fוכורו _י"חדףרס rענוד::,בונסכת •וז:,כועכך frכ ט,::

ו, 1רת 1נחרתס tiסחתסוגססיס ,tוופכירפס, tiבכזכרתתרריוןבןןרגיכח
ס_ pסfותססוגסחףחרחרן:,fכוכfרכfר;-ככן ,f ,::ןiוכיענידסיכיו~:;tרכו

וסכס •עבדכסתככורותיוגו ' ;-fנ (:iכערכםחגקנוfכיןכfכותיותיו
רעו~:;סfורתיותנזכ"נ iזורוג ,·,כfדותיותיוסוגסfרתסוגס Pפיר"י pר
!ג~:יסו Pפ;ריס pס,-;פך ~--,,~ספ\ת iסiל-fכבכ- "ח!:ןiווה Pווסנו

וכנר ,סת:;ותfכר pכfרותיותזןחד (:jJiס t:iכ ft:iרותיןתכפירן~:;קורח

ס t:iסfרת::,וגסון tכונחוות ;כקרהחכיככתבחכי pכנחfכוורו
"י pרכדבר•וtכס ,ן,:;נכתובז:iסוfכfוותיותבfכרנעע 1Jtוונfכותיות·ו

 .חיככו ';:'ורכןס Pכי 'נהרהיותיוכה 'הותיותכככ'נfרוכור•ססיר
ן pדןךסיסfרס pנוגבר ;ס t:iסfכרתיותfרותיותיווהין 'סוכיוחזס t:iס

נוכטס ft:iכפוfרחיך ,חפזסוfו P'יiגנוס pועוfכותיותנוו"כ
ת pזריידיעכיכיכסיסחסכסככגחפזסיסכfכ ipויתכן ?' pסfכ
כסתגכזדנככינוfריןענדד 1Jכסתכרו f1Jר pוכוס ?חוחיותנככ"כס pס

 c rג"ח 1יור (fכוורו p ,·כווו ,fותריסיהכמזו pכדיהנח ,עכרזו:;:ווח
(סכסד_רין 1וכסrכיכוק,כסיזנכייי pנס,כiוrככוודכהי;וקזכגגס iכותני
 ,עקיכfכר'~:;יתגמדכזי ,:;;:~ער frרכיער'ר"כ ,הכי pכסתכייי cס"ת
 , cכתכוכידיככרכרר"ככiגrככווז,וייס pסענסופריס Cכ"ז jי-טיכו::ן
ון pנכוכיוגה ;כעדיסכככורר"כענד,כסהגכוד )כ"זכס pס t:i(רה jוכ
יהככד ft:iרכfרסחת,כס,תתכנז pנfככסתכנד,סרfרויiגיכס r.תfרזכרוס iס
 •ככוהכסfכותס jכוה Pכנינס

סכותנר

 ~:::יfככסiגריוקיסיו::כ jלייfSרררוtו
סfכורח

 'כfר pווfרחר 'ועקרכגגסכקרריוזעiוי::יכfכ jחרדיוכןח;יכfר 'ר;;ן
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נג• tו ,וסגורתiגנכנרס pסקריfוזכדרךידיר nגתכד nככזכחברכi.רנוכtכ
p גסוfנינטp כוחיו ;פתיוfסכססככזכרכנחרכcp וס 1נכקדוזכיוfר

fור /ספריכיסכידינtנו:,ווfכ ,וt ,סנייויfכנד ,tןו p ,ככתנווכסגfר
סיסר fpכפסכfו ;נכתבכfכוווסfגו pרתס <fו ,fפסנעכ pדכריסוס pוו

כגון 'ידוכ.גסfוחרתווכסכקדותסנס [ד.iס pסtגנקדותכססנונווכו
i.דיוד :כi.דסtגיfווורfכר ; ר.f iבוכיוכfכירחi:ה,fכרfכi:הבס,כדקס,כס, iגע

" T ז-T T-•-• ~ T 

כטרוחכרסיססכת •פנוניננקור fוסס, ,פ~וכיככקוד;קורס
ככזרווורסוfרfון:;ר ,fר pהרכfרכfררבככיענור pקזזסfרח, rוכfרת rכ

וfרחרריסכfו,כעוגסחנקנוfויןעכיזtגסעונרחזכ ,ftובfר~;fרוורעדכך
P נסערכםכגi נדעזעp ווורעסfנסיכי~:,כ• 

סתתנו

r ותfויתfרנעיכיכרf> יv יתריעתס 1 . •גיורוסfוfr:, כררfרכככוסזככf
fופרfוכבכרכסיסרfרכ, pיוות::וויכקרחותנרfריומדינויJג Pוזסi:יענין

רfויתי pז;;;זכורכי1ופכיר fnררfרכיהס ;i:העונסוזכ fnווחכוויfוכגס
סכקודקדווותעכרfכיס Cט 1כ'נפרקכ1וניfכ pעיכיסfכור nגנעכ

רנני1ויסיס Pורווי.,ננ~;וןסח.קרfרוותרגססיירוכיכווסזידנרי
1pf> , רכיfרחתכוכfרגרותיונfוכp וfn כוכעטסיסודיסכירfדו.iגיכסגוt

נקריfותנכסfורוכר ,:; rונכסfרוכורזסרככן ,כfכותידתקדכייססיכזכיס
;ווכרסכווכס t:i. pככפר )עיכיסfררר 1ונעכ (וסרח ;סעבריות.:יכוכות
fרכfרוווככויס pתוו pווסיסודיססיו וp ~fחכfר /ניוויוסכקודtגסיס
 •ו<עט

חרוהס
תכס <fכיס, iססדנו נת::;:~עס pנהות::יסי::רעיכיסוכfורר cעיכיווfרררנעכ

ססi:יקוגותסיוככירוכזי iו pן:;כ ,כןת:;סיסרוזכי iו Pגכסיירוכיכווס
כווגהוסקוכות,סיכוכינfימוו pכוהכתסרעת 'ג'רf ;כקדרהכfכfווהיות,

סיסודיסכיחוכרועכיסן ';:,קרכותעכסתדרוהיס"דfכfרותיותעכ
כהמסרות, Pסקדםפריתנותרובכיהכות, ו:t iרעט, nכוcוןו ,:tיtגהזו
כfכ ,סכקררתכיר rוכסיס ,סכקררתעככוונתוסיתס cוח ;כככהות
נס::::רויקדחור ipf> c:יככריסקוכומסיייכיגfוככרוכיסקוכות,סימני

הכיס rוככ •כקרותfכגכסfריןכיfכזתיות,רקיניכו Pר ,f:tרפחי
וכום 1ירוכ 1 ר::דבריבתרגוורר fnר pריס, rער'ז;;;סכיfכ jי Pסנכפיfרוכור

רfווונס .כfכותיוהקוכייסיזוכיס oיגסגו ;cסוfר ט,ג,,;:,יסידיסכי
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כיר rסנפירון:;רקסיירונימוס,חמרכך hכ:כיס hזורfוסתfווור"ס
נfוותיות,קרנייםניס 1'סיתרגסריס rע 'ר;:ןןנןוקוסקוניות, v;:י,fכותיות

rp ::;, וותיותכברכרבר ס,;::סקרניים~:;ססיכוכיסכוורסf,;::יוחמ:i,וfוזכרכf
i:ייסודיס ,תונת,;::נfוכ,כעככוכורע, 5:נfוזככיוfוזכרקרניות,fוותיותfוכfו

נסופסtוותנסנרfון:;יעןfוזכר,ויפס::;וקדכיות(iכfכו.חיותוועטנוסגיס
רנק::;ו'וס' fpונרi:יס'fודס,כגוןתכויר,ככתנותסקרניותסfוותיות

ס rו •i:ירונעכזותסרנססקרניותסfכוהיותתנות vנfככ,כעfונכ
וווכfותיונקן:;תיוכי 'כווגי rנכווו p וfוס;:~כוסנפי ,סיירוכיוכוסכן:;ון

r וימיססp ן ,כיסp בכנימרהיו• Voca1ibus in medio litteris 

-perraro utuntur Hebrrei, et pro voluntate lectorum et varie 

1e accentibus זtate rcgionum eadem vcrba diversis sonis atq 

. proferuntur 
סחחבר

ענינו vocalibus Iitterisכיסכיןכfרfויך ,ויס rער'ענfוכיתווס
סכיןונחכfכותיות'קוכייססימניםוגתקרניות,fוותיותם!כקנכח

יעוותופעמיםכמi:יועד •סתבסנfרוככעו:,עניכן inש edioזוכות
כסיועמכיfריססס pקדוווכיס vדבריfותסכקודקדמותכעכיע;ינו
 ~ itכנרר,

i:יחוות

 'סערכםfרוווותתכוויכ 5:חסוfרווופורססידועדנוכיכךדעוהתס
וךספררן.fוחרנ~:;וססנקודחתוועונסכיר iס ;fכסיירוניכווםסת::סכי

סוךורi:יfוחדוךfווורסייווניזכוסfוכככ,כfותיכי ,הודיעך .הת iווורנi:י

סיס Pנון:;וכתסורססכסכי ;ככככככניכויוסנקודסיסכfכ pנהככע
פןזוירfוהו ,סיכויםדבריס'נתרגםסוJכfרכסfרכ ת;:~ג;,וירח

נ~:וןיודעיס vכנווסוfכ ,נו ו:~וfסכורוניסס~:כ,והנקריfרתיטעס

וכנך ,ן:;כוןתכינfכנר ,יi:יודי Pווfכיכגינותfררתסככורככר P , Pסקד
להרו.סידוכת P.נfו viככועם j pסקדזו;כפריספרים,·כוו;:ו ::..ורה

החדעססופוועדו pזכרfותתכסהותרקרfר t:iעדסייויסזכריס'
נ~קדיססיוכהזריךניכויו,נודעסנקודסיסוהס .טנריסכוהג,כי

 ?ככקודכךכככריךסוfונור ::ttר;:וז:כ,ות~:;כרוב ,'ס iJJ:יידברי ו:::ס
 1וfרחר ?,ככוקד~פרכוזוכfרוכfר ,י:iפ.עכקריה;רןננוכורסוכרתרהיר

גווכfו,סיסנוקד 1'פו pגס pספקfוין ,סוf~רק,י:;יככודסו t:i ,,,וככההז;ר
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נדבריכזוכfוi:יכקוד י:iיי:iכתוחס .ניוויו hוכוכווכוקרם'סיi:יfרס
 • • h5כווסיi:יסיכןיודעfויכיi:ייזוים,

סווהנר

 h 1כrנכ hסוסיכןכ:גיירוכיווומס rסrנר hוסזו
תרו hס

וסועזכקס ) Quomodo (כממחכת ,נומ hןךוגחכי jכדומכיונחגרת hסו
 •סימיסדברינסעתקזככסקדמסכיחס i1גכינ'ר Dpנכ 1נ'

 :במוכסכתובוכן ,הךכ;כ,:;סהגרת Pסתיכס ;fןרמככיfכס, rסכינ'וחקןר
obis librum ·ו. Denique, cum a me nuper litteris fiagitassetis, ut 

-Paralipomenon Iatino sermone transferrcm, de Tiberiade quem 

qui apud Hebrreos admirationi habebatur גndam Legis Doctore 

-ue ad extre נassumpsi: et contuli cum eo a vertice, ut :1junt, usr 

-unguem: et sic confirmatus, ausus sum facere, 11uod ju nזmu 

cis ct Latinis ~ bebatis. Libere enim vobis Joquor, ita in Gr 

codicibus l1ic nominum Iiber vitiosus est, ut non taro Hebrrea 

-quam barbara. quredam et Sarroatica nomina conjecta arbitran 
. dum 'sit 

כעכי,ועתיכורסו;:,כס ,פקפוקfכזרריסfיין p ;:,1hרו r :כוחוגרתי
ככר .רfרויכיכ 1כ'זכ hi ו:;סורקיר;:וכrנת pכסרק •דינו Pי Pווסס iס

 •סיוווקוסונfכיזסזמןונfרי;סi:יכקור,כעכיסיונכיכזרקררגגתi;ר

סfרררזר

זוסגיוויסהיכסוi:יטעתיססכקודכיוחיכוכנרוסכס .ך:;ךת jכ
סזכרגוס,וכעכייס hוסfרמורתכהיס v"כ rתדעהעסהוזיר

סווהנר

תלוויסיוסגקודנעכי pזופכיננכי vסתככוודדבריעכמכו Dכfרfוזכי
 •דבקוירוו::כמיהגמורנדבריוfרוכי 'רfנג pיחרזזוככידסס 'טנריס
הע 1כ ,ווזוכיתונ~ס jוקככווק oנפס rכrוך Dתי hכוכזגנו

11 
רעת pפ

 _)'ופרקקגיס p ( 1כמ pנירוווקוסזוככcוטעזדיט,כו.ד::יכיfיכנכיתככווד
 •סטעוויסעסכיס pסכנ Pספיווכו h5וו

::והווח
 pךן f;:, 1pרורכסכינפרט,כנכיהכוזודעכחוכקיססטעוויס pך JJתחהכ

ברייתהדברי וfו,:;חךכנכי, fhוכזררדכריfויככו;:,טעכויסfרכסזותכר.ד
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חגןכ,fו"כ jיז:,רחכfררךחכתידבריסיfרנרייתfרלככ , )רבכןתכו (

;:,סברותזכז:,תיfוחתכססנחרוסטעזכיסונענינדבר,כתכקועכזכסfו"י
יקו rוסתסננכייסדעתז:,סכיתווכfר , Cסזכקרfוט :c:פעכוותי~כת(סיותר
חונקיםסנקודנעניג"כווכfוכוכיודע •יז:,רfוכfכרךחכמי'בדעת

 , כ~~~ווכתfוזררספסוקסוףנתנונעונדיסכיכמי, t:iסירודבריעב
 •יעקבfותיךמתווסווקטכקורfויססיר ) 'וfפרק(פfוסנווי :c:ונירו

מכיןנfר-fונכיסנספסוקיכתכתfרקרfוכסמיכיספסקינווערנfווכן
ויותר +fוחדפסוקfוכfווסו pעכfוסנקודנעניכןוfוע"פסעכן,נענ

סנקודונענינתוכס,כדכמוככנוקורfויסז:,סיוכמכינתהמגfונוס rוו
סערנ,עדיטמfונונכנעוסדניקוכסכיםבתורתוכן •בכירי ד.?נקדו

 •נחתכתנוננגעוספרידו;:,טעמיםונעני
סווזרכר

עסחונקיםסכקודנענירוfריסfוכו p ·ס rווגככ,ודתרגסמסfו"כ
 !'"כ rת

;:,חורת

 ;"כ rכתסרנסווfווחריססנקודנעני וי,:;כfו pרfויסו rכיניכרfוס
P סיוהסr ותררבכזןfוסתכמוד,חתימתfוסכfעניוכחנוקכנסמכ; 

זוכיתיסרfוכ pיככסירכfרfרת rת ipכעכנסיווכfכס Pכומרתמכתוfכפיכו
 •סכקודכעכיפיעכוננניfויסנתורסכקרותווכסכיזויססתכמוד

חתימתוון rכקרובסוfו Pסכקודסתתכתוכן rכנוסתנררוסכס
ומfותיס סי;:~,:זוfככפ'סfכרנעתכת pנ 'סנורfכירננןניוכי ,סתככווד
 .כקירוב

סוזחבר

מכפיס 'ג,,וכתב:נון, pנתטעס fpוע"פנתור,מכיסר'דעתנ"כסיתכן
ו:,גתוכחזות "ני Pביתתרנןfותר"כו nכת pסיfו ,tכיכירס,תתק":פט

כי t:iו ,רס"דמכפיסfורבעתכת fPוכfכהיכנססתרכןfותרת"כו
סכקוד :c:והכנוס ! !~:;גיסרע"סס rמס rרתוקיםססכיר rס :c:;:,תן;נוכ~ת

כקכתודכfו ,וכווכרחגודקכרfכססתגמודחתימתכון i (קרוב pנתתך

 •ת"קהכפיסד'כת Pחתרעד;וונוסמfוiרריססfרוכוותכ,ת::כזי
כמכרהג"כועיכ n;:ותככ,ודכתתיוזתקרובi:יכקודסתתנהמן rוסר.ככת

עניךfוין :fרוכ pכ t:iירfרז:,וכסכי .ו.דובותחכות t:iתי t:iכונi:י pת
ווךר nבfו Pכופורכרו rהר t:iככfרוסטעכויססכקוד::i:יכוכfות pוזרדי.דוכ
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ן:;סרי .סתור::יככקרספכוכינוכקוו:פכוכיהנן:;כסכחוכרסםפריס,
ססוהווך iסווןכיס, rעככתוכוסfרין ,םנ~רfכיונכןניrכי ,:;;סיסחט
זררן:;ס,סrככfרססכקוד th :כן:;fרוכין:;וסן:;כיזנ •ספדן:;וסfרמכוfיין
כrכfכגריססתכססקרfייסכתסכסכי ?נו,וחסווכfיסקרfריסקנכו:::יוהין
ונ.רעדרסיrכיס(נרונהנדכנרכןונתון ,סתכווורחתיrכתfרחרן:;כס

סיו ;:ןדקי:::ספריכיס:::יוכוןוחן:;נו 'סכקודi:ותתכתכרון r )סספריס
 •i:וקרfכיסfכגכגס;:,כקודכר,קנכ.·,ככן ,סויימסזותחכתחכזקדיס
חגי;:,ו'דעתסו.:י ?:,כקודתזרכת o cווקועככfרrכרוכi:יוהמכם

כדףן:;כזוסנכיןנם' ,:" rסרסגדוכסוודקדקוהרוכסכטנרי:::י,ן:;כתחדן:;ו
ק"זרדףמככוככידעכו pוכוכססזfרתi;ורעזנכגררfכיס:::יניfר )כ"נ

סכפוכותמסfרוהיותfרככס p י''רי:::i:ו'תסטבריסי pחככי )וק"ט
rכסfרותיותסר"ין:;ן:;וכוככקודנעני ,:;;מוסכןורפיו(,דג~::ותסזוקנ.כות

וכחכוכיi:ויוכfרסכקודי hרוווכיכיוונוfורסרי , pדו..ווקנכותסככמי

 •טנדיס
חווfיס

וסכסכפ"רת'בג'זכפונות ענ,:~fנכור pיכירסם'כעבדבריכרתכי r י:::
 ,ין:;רfרככfררןן:;כען:;ס )כס pוו- j1Pכ רfוי:i;:ן(וכו pכ 11כרfרסירס 5יז:כ'

כןוכfרן:;וכיס'דרכיםנן:;;י ;:ןי"רי:::וזנטfריססיוfר"יfרבו:,יכי vוגרfר
iגכקודi:וווגfכתסיתסו::נחכרfרסרזוזסfרתכר,fרו:,ר;;,כקרר.כפיrווfכ

כעכי,;:יותעכתניסר' <fן:;סכי cנעדיכן:;ינוכסוהכונס •"י <fנ
rועדיםזוסוכדורס:::יווםרתווםרזנם'כfרקת ?טנריסחכוויסגקוד

 .סכיfור fpר
ן:;וכס <fסרוחייתוסכס :ווור <fוסן:;כין:;ית,נסקדוו:::יוהנקן:;פר :i י:iותקה
נסכקיfריסוסרפויסס Pסדגו ,:ir:ירי"כין:;כמנירגi:יר'עדותסיfכ

ר'וfרווכס ;סיסודיס כ:: tJסכן;;וןחי 5ססכיfרכחכו,וכהטנרי:::יfרכ-ו::י
כתיi:ייוהסנכווווi:י ,סכקררנעכיסיזט ,:i;Jr::ככfכזכר רf,;יוכi:י
נfכ pננירורוווכיהסר"ין:;ות Pנדג cנקיfריסיוהס j ::::סנו ?ון ,c:סכ
בכהי::יר''יסז 11 ,:ו:יכקודכעכיד pחfוזררי ,סכקדזבע:כי cס-י'י

 •רג-ו:ווקנכה
סfכורזר

ו:,כהנגהיר, ':;כrורfוכ"עוודנריורניתן:;סוfר תי;;:ןו:;סערותfרך

fככן:;יi:ייווכססכי '::יעקרו:::יס /טנ.ריסחכר,,ווכ::יו. jכ "
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ומס ,רfריס::ייfר tiכרfרס 1)סכקודככקננכורווסס . ,::,ווסורת
זעגיסינ tiכ

סווחכר

סווסורנר,י tiחכסירטבריסי tiווfרככירקfרנסבע 11:גרfרמדבריככוווזfרין
קבנוסוססגס ;:rיזככןfכו~כסרסס ,כקוז vככקנככוווססרוגfכגתכו

חוק S:כיוכרfכ:ג •תזוגוסרסס tiכגגfרוורכfכסוfנכיווfנתריס,
תסורווסי ;:frרכסירסס ftiכוורתות S:וזרךכדרכו,סרfכנ"עככרס ;:rע

סרווכי ;וורדםסרכרככקרfנגתגר::,נקוד,כיזכוסררוורסס

י ftiככטנריסתכנויסיותוfנווגס •ווכטרפיסונות ;:rכססככוק
:ג ;:rתיעעככי ,חתרנווקוסגסע /lרfננרו fnר ;:rזכרסוfכמסורת
טנריס,תכווינזקוס pספריסרfכיתי :כתב )כ"fנכ"ס(וגמותi:יווכורס

כקוזi:יוככווכס.ככi:יסתככופעזויס tiכ titiקכיסס i'זועוגר י:ti iהוונעו tiוכ
fרסרfנזוכס "עכ"כס ,tתיענוונתיו"זכתובוi:יכס ,וחסרווכfכוככ

 ~סכקדוכעכיסירi:יס t, jיfכזויווי 'ווםורתי tiחכi:ייוטנריסחכווי
עס::,כקודנעניערננ ;:frככיס,ר'ו,כפכי י:iכS f:יגדוכסגגס ;:r:ו rוi:יכi:י
i:יווסורת,תכוויס ;rנסכקודיfכי S:כמווקורfכסוfרותווידi:יזוסורת,י nתכ
וווס 'ך ;:r ת,::ווןi:יתורכיתרוןfרכסעכהכסכ.יתרון ti.יכיוהסוכfכ

וסטעזויס,סתכועותסיוככי:כזוכfרתכיירfכסנfכוווי ? רב,::fכתנתבן
ופסוקפסוקנככסטעזויסוקביעת Iסrוכ"ךתנותנככ-וכקדותיגתיכת

ככגנחוומפוfנרi:י,וקס nעמכונססיfכסווקרfכות,פוגוטיעומקפיעכ

נטעוויוווכfכיסfכגהכוויוס .יןסוככ 'תכניתסעדכנתיס ,tסזופר
מככוסומעגומות , ;:rמדנומתוקיםככייתי tiווגפכfכיסטעכויס 1 ,סווקרfכות

חכמi:יוכfר::ויחווכfככסi:יזוסורתי ,ftככפעונתובספך ;עיכיסווfרירות
נוגס::ויסעמכסככוחס jעכיi:יסכגכגסרfככ"עכיידעהוכנרכככ,

c וכיויסt,n קזומכהכתסכס:S ווע ,תועכתת:r:; עווגיוגס ,רכוייסיסס
i:יספריסוכורכיi:ידפוםfנכז:;יוגסבi:יס, ;:r:רתרענהס:::הרתותi:יווכזר:::ות

יס ;:rסfרכfרתיערוךוניfכנכ I::וחכווותגבונכi:ירתנת י::נר,::ריס iעו
ערךהיןככס ? rנפi:יווםונfריסi:יספריסכעכיסחכוויסכגרוניi:יהכi:י
i:ימםורת.י fpכנבג-:i:יגקרדכנעני jודכויר

רהו ה,:;

iר tiי'כסנובכר,ס pיcכווחסידיסדיקיס S:גדוכיסחכתיס t jיrכככfר י:::ו
 ?היותוויירת ;:rוכס'ככנידפרךעבודהוכעב~דכגד
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סוכתנר

r רוכךיתכן,סfונכ ;ס!כקנכחתונהגוסיfריןעניניסכוננתסוכסרסf
מן rתנודfותריסס gרד pכמיוגרוווכככ,תועבתכססfרין pמספר
 rנ rכנסחסורתנעניסוכרכוכון rסמןככוסכרוגכוfר •וכfורסרכס
כ"ף hסfרותיותככנi:יסנfרו pנתנ"ך t:iיפסוקיסכחסדעתכמען
ס rנוכיוכfר ~ססססכוקרfרותידיעת nכנוfר 5:תתועבתוווס !ני"ת

 .נווסרסמחדרכיםעגיניס
סfוורת

כfכi:יכקודכעכיfווכיכיוכומר .נתכוקדיןננעכ t:iיעדייןfוך
סקריfוסfומכסכיfגוכו,רfרהס pסמפוfורססתככנסככבסס;:,יחס

 ,;:,קדמוניםסתכוויספ-ינעכקנעוסכנרו:!טעוכיסכתנועות
i:יקריfרסעכיורו t:iסימכיסיfר S: מ,:;נfרכfר;:,וכרכוכהסכקודוכעכי

 •סוכקונכה
סכותנר

סקריfר;:וקננכו ,כי t:iניתתככני ,.:כקדכווניססופריס vכיוfכ fvרוכת

סופרים;וכקרfרקריfכתכוכקרfכסכןועכונטעוויס,נהכועוהסהכ"ךנככ
וכנר ,נחותכפודורותכחססנקודנענייוכיעדססופריסוכיכויfרך

וכמסס!כקותככוסנוגדווסהככוודכס ,tסכותכוכיניוכי rוכfרכירחינו
סנקודככעכיi:ייסכfרונfרכס ,סטעתיסונ:כי;:וק vנקריfכווחנוקות

עכוווסתנוכהסרוfרכה;יונהכס ,וה;: Jותכ cככ fpרכfרוכוכסכהוכ~ך
 .עכווקב.ככווקככס t:iו

i:ר וfתרו

וכנככיכדרוד""סורהי ,ftרגכינכוסת;;fררוככס .בדבריךדקת 5:
כומכיfריכסיו vכהככוסורתבנככי ו•,:: ·~:,.ר~כ!תככני ::tוהנחוד,ככקוד
 •נהנוכהךעניו;;ןט pןנכבי, ,t;:רכותחד j ~י~ר· רf;(ו:כ ,:tועת;:ר .ככקוד
וכ!ככיכי )קי"תהכפיסו.ודודככוה rp.נ';רך JJJ(וסוfרידעכוסכת

ר'כ t:iנכוסככהתרייהיס' t:iסגובטבוי, rנfר'ינו;ר Pסינטכורות 5: ו:-
סיתסכתככוודחתימהוהכונסנfר"י,ססמו::י;:ונטכויהכ, t:iכי.:וודi:ו

ס ,tווכ::,הכיוודחתיכותכון rונ ,i:יסוfרכון i י:iההד vכ t:iיס ,tותוככrכfכס
נכיידi,ריתסוכת ,כו::ור;כוכיסתכוכיסרהכ t:iינfורזi:ייונfגוכוכטס

תההכ:::ופיססירסו.וגi.רנכיככfכך ,י:iכו.ור,iנכינככעודתקיפסfר"י
יותרוכגfכו;יסגכירתי ,tורהינוה t,1 ר:; cהכיבו pכתד fPכנג~, 1תכוכיד
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ס pכע pיתכןהיןfו"כ •סתכווודחתיוותfרתריכס Pווfרות pווחוו

ינות pסינטכו pכססווס'::,רעיסניוויסכייfרוויןוווי ?נfר"יסכקוד
דעתסכריכi:יסכקודכווכfוכתגדוכi:יווכfוכסנfו"יתi:י Pכעיfויס, pוסנ

סדעתעניעכסfוסוחף ?עוווקסומקירסכפנחסקידס Pוככונס
p סירכנרp רכסfp ווכספרנוהייסfp מכגנר::ירn כדנונע~:;ותתס
יס ip:יהכתחתס pךfוככרףרfוכ pיככi:כiככיוכו Pסדנו כ:iיי:fiויךס, rס

קורfריסככסכסיותעכיססוכקננכככ,תקיפi:ייזססיתסנfו pסi:יוכi:י,
i:יתככוררדבריגסכפעוויסונ rוכעסi:יכוס,יס Pסfכככקדרר pכfכ:כתכ"ן
סדנוכו.זנבגחכוכיסתקרוכוורכfו p י:iיי:iוfכיך ~ססוfכסכקודוכפכי
וכפחות ?סתכוכוזfרככפעוכיססכוהכו.זתi:יקריrכi:יוכגזס i י:t, i:כתז
הוכנסכי ?קריfוותומכופיסו.i:יותנוחיזסוותחתi:יוכיfכוכההין

וכתיב,וקריסfרוהיותנעכיכיככסוכודכחfכיווערנfריכי[ Pקריה;:,מכופי

ר fpככןגס •::,כקודfככקדוכווככסוסטעוכיס,סכקרזנעכיכיכfו
ניןווחכוקהסיהi:ירקi:יכקוד'נעניעככת;:קוכfכוכעוכ:::כפתניוכן

r i:כ יr i:ונוסוכמו.סווקףנעכיכי יp ררfקניםעכיכיסc; ויכסfכוו.עיס
סכקודכעכיווכfרכתוi:יכi:י • C ':'ככוfככוריס vוכתרחסמכותקריfכהכגוף

יוכןכfכ ;cכוס ;ומכפכףפi:יפרכסfכיןעכיi:י,מונקנחיןתווירfכרס Pכ
 •וכפווסוווהוי~::ינוהכ~::יfכיס cpסיר הכ::~מן rננfכ"יהi:י ,;rכעfכסכככ

נfכ"יכfככיכfרוורfכס ,;:,דעהעכוכהקנכסעכיןיסיסמהד ,וכספך
fריוותןסיהסר ;fcרסגזוכוהינות Pסיכמקרס ,סכקודכמקןכנבגfכך

 •סחרךככפותנfורנעי~::וfככככענ"רטנת
סוומנר

i:ייוi:יכוסורהי ftככfויךו."כיונןס rפיועכ  +נעיכיסדנונכון

כ::ר r:רtרת 1קרנו.רף'ככfוור:,::ר;וגעכפתכי, jונר ftכ jנ jנ';ו lr::pכזידיכוף rרק c *כ

ר cr(כת· o:'כד j!ר + ' tת rכ r i "'-' ,)ס"כס 1 כ'ר::ת(כככסו rתר:כ;ר pנ tד:רו ,ר::ת;כר::ו
::רככ 1כדכרfנככ Iנרהו trtו rכ j::רעכי-1)כ )כ"דרד pבכ Prolcg:omcמ i 1כככרכתכת'

נ::ר-דתונפרטת, f1כ itנfכוה t::רדגט rt::רו ft rכ'כר:ןו•ס, rועת:רו rכ ,ג'-"ככ:י; rכ:ר r ר::
ודכוםיסכ"יספריםנקגזo;ן :iכ p jוכ ,·וםעויקו- 'iוי 1)כן, tויו pכגרו;'ר,,רת :ffנזכרי::ר

 ר::·;;ר • יי';;;~- tדגככסתרכןוועת'ק·ס
0 

 1כונ::ר trככתזכ'כ::ר;קדכ::ר 1כר t '',רר:: 1ככתכ;ןגדע-;,

;קד p ר::'ר::ו / tדגס t jי l:t)כע"כנעוfכ-tד t'וודע t /::ר'כר ר:: tעו ת'ר::ר ftכ fiJנככ

ת pרדרג •רןונז rק r:רר tיורד:; jע Pכתג, pכז r::רק i'tPP 1' 'ר:: tססק [' tו ,ז Pנקתר;ןור
 :rר· , tדגנג•ן r"c ר:~ , )ם"נ ר:' ot:י (fכסכ'ו rכת rנ:ר;קד;יסכזככקרת ,f ;ר;:ןוכרקת Pת

 ,רןכ:;ז rק:ר iגס 't jםכ i'tר Iז rנק ~-ןו pכפר,כ"ף rחס 1כוקד
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כככמכות Iוסטעזויססכקודכעכיfרתרכעבדיםכגרריסכךככ
 rכרזוווח!כיכו ,דברוס pנעכיססכתכוק Pרחבסריסנכי,ריות,זויני

 hכ pוון rב ,כוfר,:~ינוחרךסיוססחםיונןס rכב :כרטסדעתסנסיכן
iכיור fpוווננככסס hנוסכקודוופורסוריס,ותנכויםין::;ינותם p::ייו

P רז:יגדוכות,י~:,ינותסfוז:י 'גבירתורfיורp וז:רינותfסחרןנככ
 •כתס pכןזו

סחורת

ר ;:frו ,סנורחירככןכיכרfוסכיוווסיףfוכיועת;:, •כדחותiכיטנת
וסתרגוסוסתנכוודכi:י Pסזוו:כתנוספר,עכ!כסנענ pסתורi:יסעכו;:,וכס
fיעככ~:,כוריסככססירססססיזויסעד ר;::ןו:iיסס 'פ:iכקכתכווסוו

 ;כת pת חנ,:~כקריחסגררכען::;ותתתנוכסfוו ,Sr:ר pנכךריס p::יזווכזרכוכיס
ורבכן 'i:יתכ"ךככוכקדר 'וi:יטעזויססכקודותוסמכיfוו 'ו,:~עכןרסס
כןידיועב /וקייוווסוהן::;רוסווכהכתס,עבידיססת ihככ,כוי hסנור

 •רהכ J;iיככככ hכתקנכס
סזוחבר

סנורfוידנגןנימיכנבגגזוכfויססיו Pכךסגידזויfונכ •סדנךטוב
סיס~ככfוכרlרi:יסתכזוודווככוסכfו 1סכקודכווכfוכתוווכז:iריסחכזויס
ט pפכחקירתכfונfוגדס'fוונסככסרקססכזססדורותתככייעסק

 • ::tוקריחת;:,מקרחות

סחורת

ניוכי::ייתסכנרונfוגדi:ינi:ינכססעוסקיסi:יח:כנריסכ,כנדכידע
 'jכךא ס,:~נסכקרהיס ,ח:ככויסנ Pהתרתכתקסתככוודח:ככזי

זד"

נעכסיס ,tי tר" pופיר , Cע"נ rכ"תעניתכקרחחגיכfרר' jכגו
עניוחוורו ,tסיסינרונוי ;נטעזויסונקיכגיוסהויודע::י hווקר

קרחיםענרכסקחודברים,עזוכסקתו )תק"נגסימןע, pסו(ינקוט
ונ!כסתיס •וחבריוסיסינרנוי;כגון 'טוניסדר~:,כיס ,טוניס

 •ווקרfונעני י",:~ר pופיר 'fוכוחתfוףמוסיפיןקרfרי rקי"
fווחריסוסיו ;גנה ,דיןבפנסעכריסתfררס pסוfרקראוסכס

1 T • • ו • ..-1-ז

טוךא, R?רוזא,כפנס~רונא,~דרי,fררכויתון Pכדרךעכג"כ
חגי::ינע)רכגון ;י J ~ ,~י 1נפכס ,:וי 'kח:כחים jו Pנדרךעכfוו
h רfרכfיפnרזור'קרויתכfובנרחייfh ר'דווךכד / )קכ"ג(כתרח
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שלישייים

 :דנריופתהסיס ,;: rוכיוויכי,ויז:,נביתי,כ h tסfריוינהננקר,ויהי
סיו hכו;:,טעוויססכקו;ותכיווז:,, hרכו rז:,גנווסיק rחתסעודך

 ?fוכיi:יר'כדעתסתכוווד,חתיוכתחתריעדננרfוווכת
סוזחנר

ככנגד ,תניסר'סגדוכ:,וודקדקfותנווקוננ•חניכס iוווכס rוכfרני
 .ס rסנעכ•ןבככיו cסהוכקי

חרוfוס

תווכת ip:יורfיתס~:,חוכרתס r י:iנדנוכיחניכי,•דידיכדעת,כךעתס
 •נi:יסיסודעדככס,וסקנכסר orס

סוכזינר

דנר•כדבתחנתחכיךחוזרתיסכfו •fות rכדנ ;;frוחfרסכ•חנינס
כירים rוכוחבריוi:יר rסס;:כר tידעתי tר.סכיסגקוד,קדוכית:;חקירת

תסי::יכfי p י:i)נעבורfיזו~:;ונכה 'וסטעוויס::,כקדותרנותפעוויס
ר tסfוכוכסכי ,סקנכסכחכמתכוחוכיןכחי~:;רfכוי::יחת i י::-:והקירס

 ,סכקוד cנסכר rסוסקד~:;וכרוח ,ככתנוi:יקדז:,נווהוחבריוסר rס
ועתס •הפגיןנ Pוגות rכי pוכועחכיס, Pסיננ•fרבססכר rסו Pכדרך
 ?fרiגנתיךוtכגי ,כספקותיךי Pכ!ככעכררוב pהככוס

חסחור

 ,דרכיךוהרסוכדקתךתכוכהך•דעהי pוחכי,גסחסנתיך :t(ופכיהנכ
ווסכקיים 'iגהוכתכדרךרעסיודרךדגכןfי1כירחסעדחדכ hכfר
P כחכסוכהכחתרc כסנךfגכח .ויiתניניידידיכדעת,כך, P חס
כfרfרנכ ,iגחר~:;תי ,וסטעכויססכקדותכיר rכוfרכהס;סרס'i:ייס hכ
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 ;ס nזוכפכיfורתסרורתעכיסס pורר וfרו::;:~fוכfוכירס, rזוזכ::וזfווברסזף
סחיחניכו ,בוזךברוזתהביכו )ע"נר"סדףזו"ג (נותרf-נסiככח

«כתעכ p-.:וזרקtכעכסררוםרכוךר-.:וזfכרזfר:נכך v ; Pככזרי nוfר nנכע
כנכו hסתנררהוגרזורי hוסכס •ככחוגנגרותודו«ססוfר Pחניכו,

נככfרכתfרכfרfכיככסיס nזסטעכקרות vכורת p«וזר::ו ivכfרין ;:rירת hנר
תןגתכת תכ;:~כדיסתכוזוד'תתיוזתחתריסfנחרוכיססמכיfנו pנת pוות

ס pןועסיfכך ,pfסטעמיס'כורתעככנכותיתכןfכיןרfככ, pוויתורi:י
 1מופנfייסודות oכניה,נן hוככניfככההדסידי

ר"ת'נס

ווזfנמריסס iסזור hסוו fp hככהיכר ,ו;נרfריסכiגוכיתתוככ pוזסתכנית

בדורות ,ווכיס rסמןווך rבסזסרנס'כתוספו ,נוכירכתווספרוותי

 Pיוכנר ·ככ pנעכרס ,:it:יו Pיכתיכהדברהמכסוז::י ;סfנתרוכיס
ו~:;כוכיסנזוהת'סוווכית ,:t , כ"; r fיענ' iנסגהר!כריס Pווטפחת i1כבידי

זוידנרנוספודנותפות cותו ,ידיסנות::וסר ro 'ס;:~ ,דהיות
v סתכדבריוקייסוכבר ;החררכיסc גז.דזגiרוובוז"ךr נסקדוזת"כ

ווקרונעתס pהע"פ ; oוודתנסןהיןדחיותיוכיוחכורכוס, tOנתינות
סדעת J 'רt lככרוורתדקותזנות pת iOעגי Jי POכיזחי jנזכ'בוגכקס
סר iס ' oת pכקדוכככיק rיכהס rככווקוסווככוהונס ;נסךנת pוותי
 •ווו 5נע

חרוסןר

סו,קזככיסfוורכסכי , oנכככ::וקנכסת tכקדרוזfרריק rיס fiרככ
fריך /סקדוגנדותסכ,הפfררי.:: Iוהככוידיוכוריהיכחקכד' 'סגדוכיס

הכוהייססז::ורדברי ;; pעכיססזקננוקייונזוהיד ,,:;;ד:;רכוססכעכס

כi:יסכגכi:רכfרוהיךוi:יהכוורfריט'i:יתכה'סדבריוכנססס,וקדו~:יס
ס 1וזכחתווכיס ip:יר i י:iנס' tי P , ז".::עינi:ירנ;גגi:י ::rכוס iP:וקדכרזת

יענ"ןסר.חון iO:יכfכת rוווכנד ?סהתרוגיסכדרורהנוכוספו Pכוספוה,
i:יס tוותזכסכי:ררז;:כתקזכיס((i:ייכוכfרסרעיfר pסח;יטהבוכהוכרוח

 jוחבריו iורעו pכר'יi:ייס Pהחדדברfופיגרכוססוהיןנכגכiכ,וי!כיiכ iוו

סכfכ '?קנכתוככגיזהעכיססו.סן:בוכi:י"כ iנi:יה"ריס iכגבסכfרוfכיך
 י:i')t:i iנjרוזרס 'קר pכרותהווהסככיטו.ורירוככז,סוfככהווןתות;ס

 .סקר~::רוחעכיסס
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נרת ((ס

וכניfריו.וווריסר~:;עיםסו,קונניסנדונייסיו Pכךוכסודוחניכס 1תכ
P ,רככ !ניזוכיכסקרfרסfכרt:i רוןf.ספרייענ"ןסוr רוורו;:ווורסעכfכ

נוסיסודי ;כככנסוייפים rוופרים pסםוסהקוניסווסיווכfרז:iסרעיfר
p יh וורp וידי-;,תכוכססגסp סןכססגסp כווווp כווו 'פוהp סןp ווו

 .עכוווסר rסנס'

תרו hס

כהורספכים רf;:~נסרfרויווןיותרסרנס pכיכרחסס iווספךfרנכ
 .וועיקרווי'ף rוו~:,כגוfרוורוכfננוספות,נו~:;נהרסר rסס'עכנהוורו

קו~:;טנטינסדפוסון Pרהדפוסיוחסיןנס'סכהונסס:נדותעכתחכורוכוi:י
 ,סרוו"כךכ pתככוידועכו,דווןיכתקר' p ,)כסברוסגהון(וסעתיקס

דנריססווכfרוכfכוסתכווידיסנידווכfנו p /סר iס ' pעככחקורi:יכך
כתו Pורfנכ pינfנרןfנוזכוווכfנסרכו"נן Pנוfכוורוקכתס p , cווכווני

חנה"ני, pרכ tתנורסיסכfרכועוכם pכררו f11ר cוקכה ,כקטכוכיה
סיסרב,ותירנ::יסיקתוכוובכן Iכוהנוסיi:יכיfכוןונבכיר י:t:i iוו~:;רני
עירfככונfכעכודווןיכזרקר'i:יוfרקסוככן ;גזוככהיכןווו 5:עתונס

סכו"ני pר ' ppנונע pכוi:יות ,כיfכוןדיiג Pוור'ס t:iוכוכהוfרכיfרדוכיד

fרניכהקר'ובה 'נזרךוכתכביתוונ~:;ונוfכויכfכ,נעירינהו pיבניה
כון:;ס,ר'כ tiקרונורפfרןדודר'כוו pוקן rהכסס pוווכההויכfכ,עיר

 'כ1ז:iכעכיכוfככויתהידעfרסנוסיfרכורניעו pוסנעיכיותןוכזכfר
i:י i ,רוהונווהונרסרfריגו~:;נתבררהכסfנודp 'כורp ;:ג רiיי:iברדס

הכוהנווכססוו,קנננווזיכחו' pכעז:iיריסהותרנותןוi:ייס /ו,כנווהדה
ונכיוהו fcרוi:יכיה ,ניוכוורו rוופסיסוון:;תכרi:ייס Pווסוככרנות,

יוסףר'fרכסכךוון:;סר'כ pוכיהחוון:;כ~:;ו,עו ;ככו::תוסרבעררס
 ,ו.דרג iוווווס pכור'כוכוכרכקתכנר P ,נדוגעסירסיס :tה~יכהדי

הסככר,ו.דוכ vסר iס ' pכקנותיוככ Pעס pססו.יעסעכסו pכי~חכור

בהככיהסיההסרכון:;סר'כ t:iכהכווכהוי:כסוו;סכ\ה :iכס 5יר
וi:ייה /ווז:סר'כfנז::;תfרן:;תונידתכות J (וז:כתעסi:י, iכ'ס'זי ;::,עובי

ורעהוחככורקוכוקס, 1ס::יר iס ' pככעכססיסכfר(•עיכס i:;כסכt:י:כעס

ה:ככותךיתכi:י!ןןע Jס iעכסוכיהתוככרi:ייfר ס.ו;:;ו 'כותכ::ייס
כר 1עכ c,ס 1 סי:,::סדכריסר f11כוסיססfכסfוותcי:ככcיוסוfר .בהתריס

בהרעס ר:; ;c:כiרדבו:רfרה''כדכוה;רהברית;רר:הה'.הס,ינו rיהגח
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i:יתכסדבריחכi:י .fיזכסנדבריווכווכיסדנריi:יוכוונתו ,ל:t:,JJ iר'ן:;כ
ונכועתקיסיוחסיןנס'כתוניסססוכן ,עכודכ,ןיגהקנר' jק rס

fכדסין hוגס rעכהומר"כ rוסוfר ,יעב'זכסגfרוןמפריסבווטפתת
 •מקכתוען:;סכנוס :tעכfררfכסו, :htעfר"כfרכfרדברענכתז:ד

i:נדמת י

i:ייתfרת rססעדות ft:i jככוי vככיכוח::יכfריוף, rנ jוכי hכס jטר f:Sוfרס
 , iv:יfונ::ידבויסעכודוכןינתקר'כתבנfרוז:כועונסובדויס,וייפה rמ
i:יר i י::ם' pוזכסfכמיןכברfו,וכfוסיסכת י:P iוור'כ pובהותו fpכעדוה pו

 •ו rככרווfווהדניfרוןס pוור'וד :tוכהוייף, rווכגו
חוו hס

 ,ון pרfודפוסיוחסיןבם'דקכנככהחיככוס r י:iסוזעז:;i:יכיידידידע
כ,וfוכ t:iסוfר pון pסרfרסכודפיםוגסכר.וכרי,כוט :tסוfותדיו pבדפוםיסכי

עניוף rדנה~:;סוגיfווויכגרדבריםוסטיתסו.ססfנגכוכהב~:;וכס
 ,::; pכוועכותסדעתוסיהסכfו י:r iססוfנ~:;וןi:יווד:פי1כfו"כ ;סו rסם'

וחס ,סיותסיןוכס'בfררותסוfכ f' pכגכוסהברד f:cרככ,כfרfר"כ ,גi:יוfו
פק fpויןסיותסין,נם'כוםףiגסוfכi:יעכיןיסיס pספקוס Dחככוi:ייס
 ;fכתויוi:ינחיס ו;:~ע;:~ jכדדוויטו, pרוסיi:יfכבככודפימו,סיס כfג;:~

תודi:יi:יכח ,וfוי:iוfו"כ ;יוחסיןס'כבעכבהכותסוfכס rסספור vכ f11ר
גדוכחכםfו~וכסכי ,זבד.ככככנfרכויךפהיסיוהסיןבעכ vסיכfכ pכי

כיוין rזכסfגוכווהחככויוו.סהיכרכיוה,בחכמותוו.סבהורסגססיס

::יביfוככווסו fpני ;:iר rוו,fר ,i:יתכוכסבתכונהידיעתו:ככבה cכfרוהו
 •fרכותתוכו f5רן:;:,הבררסספקהיןבספר:,ס iספרר

בך ה((ס

h יךr ררfי.: יד~::כגג, ~\ר c ~רכור ,חזורבכוקוסד:כ;:וגבסכ==ר:סכfו

r: רכיp סבעכבהכותסרהעון 1כr סרי ;סר!J כfכוהו::ככ ;:~הכfספודנ
t: ) 'עכוי'יזהק 5יר. 

הורתס

e, רוהכfררררכfi כcיכורדעהכפיהלה:ij ,כוןכו~:;סכר'וכ~::;סגיעס:כסfדכי
ור :rססfרתתתכגדדברfרכוריחס~fר c; vהרה:,כה . ~ r ו:-~ג~ד .. ~~

cכiר , :ז',גfדc ררו'כרכהfס'גכדותוככית · 1בט;ווכהכבית,ככוסכ
בfרוזחכי ,וי'ף rווס' הו,:: pעניוכוןרסוכו pכס;cכרס'סכה , iי :ii:ייוה

f-ככתיג:רt יi כוגח,וקךהP וj ווt:i י.tכוכהכp ועזגיה~וןi רJכוכהרp רן
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נבכיתכtוודכן:;וןוכfנסירוז:,כוכייס::יתרנוtויסכן:;וןוכתויכרתןגוס fpיכ
_כן;וןוכfכסגfכוכיס ;j1J (וכfכסווררן;יסכן;וןוכfכירון;כוכיתכווררכ~;וןוכת

,,עורבככער., iכן;יfככfכס!:כיכוסופיס,גז:,וןוכתספוסקיסנז:,וןוכfכיס ,tסתפר
תנקtג pוויככ;כתי pעכווfככיוסעוכiגכסרןוסוfכiגכזכריס,סכז:,וכותtוככ

fרחרfררסבהוותהכיויודע •כרכוככנועסקוכהתכמודנכז:,וןככתוב
עוכiגוהין ,תנווררון Pנכככתוב Pותנקכתכוורר,ער iוווועטככורר fpכ

וכ!:כי 1נכiג"קסזסרככתבכfכתסןכופכי .סר iס ן~:~כ כf;רfנידו
P כ ס:::ו·קfררעדסרfוווז:,כסנכ~:וןככתובכו;i'רfריסורובוסנריימfסקור

 ,::;כווכ::ונדיככסכירהרוויתון pנכימכווורניסכfכfרנכi:יזיוף'יכירו
~;i:כז:,ו חויj •יתכמכוו:iJ וס::~רווסוןדfווותרווסווזרייףכז:,ון ו;iרכיוfריככוfו
 •גודוווi:י

i;כרמוו ו

 'fכדעוכfכער 3.והכי ' jחכוכחתכין jחת
p רחרוסfיזיוווסיווכי:ig • 

i:יר iiגככסרןררfרסfכיככי

סfרורח

 f.P'Pונכין 1קל Pהi:יווןכתווכיכחכיידעת,ן:;כחתחוכרכfרזfרת jה
כגג'רבותינוכן:;וןfכיככו )ע"נכ"ודף כf"ח(fכחרגיןכהנ;ין:כi:ירר
 prenllereי pטכ f1רון pכנכן:;וככסכגון ,הכi:י vסעככיסכזגרןסוfרהנ;

n' altrn 1ז una. cosn per • כזכוכןfין:;מיס:iכסfכגrכfרין:;כויסכfהת
) P כ.:יות )ככ'~כ"טרףסP וז:,ונוןtP , וורנותיכוfרסזומרוכf.כסוfכ

ונ'(רףfוסוותfכדכסנ hבזוכככרוכן •כfרהוייfכוכרנוי'fככfכ
 i1Pנכחכה ,רז"כננז:,וןכקיחסכקרfיסכהסרפרfוסת 11ת p , )ע"ה

כו''ט 'ד(fרוכיפכfכוככfכןוכן •i:יהחרוכיססכוחנריס j1J:i)J1 ,נע;
והס iוכ •יכפיכןוזסכfרכור,ד·כורסיסספעיכ,נכיןסוה Cסע"ה

בףת t:iד ft:iוככ Iגכ t:i ו(ו;iעבסכווכס )ן:;סiכ Pכ i;JJ(גיניתכfכ(הן
 •וכנההכותווגסחכו"~וכןנעכווfר,כינסהגfכסכינס,עכ•כו fiכי

 ~,-ז ~ • ~

סווחכר

נדוקוסכינסכיר siוכקיסנכז:;וךכדנוכדיfרוכיכי , cכליה·כר 11-
p ינס:::• 

חרוfכס
 . I i')J רj)J ).i(ך J1 ( 1 (ו::כיס / )ע"fכדע"ו. ( jכי J רj"))) j ).iךiר J ::,בה,((ך jןכ

רנה(נוודנו jוכ I jח(ו jנס~::כתענוס )ור"ודף(ס::בסהכורו t:i;כוו



ft5cv ש

עכורכן:,וןfותרסכו"סfרבכנס,נכעונותfרזכססיתסיוכבד )ג'פרן:,ס
 )'טפרן:,i:ירנfכבנכדברכסfכוכרוכזכו /סיגיי jננוכהסנוענ,fרכרת iזרו
זכדיקית h«יקודחתינעככוחידעידנכתיfכ jוכ •וכעונרתחכי l '"י

וfכיכסןסיfכנןן:; fpרת iססוכ"סגס / )ע'נ(דפ"fגתתהס hוכ,ע~ור
וfויןנו,ידעfוונכריסונfכרזכיתנכס"קfונכ , rכעון Pכדרךענחכת

 •נכוככוידעfווכ,ריס
סווזרבר

 .כדורסרfויסוכססכסניfרfדין pיס, ,tתכרעכיכיסfר~סכ~
תרוfרס

 , )ע"נכ"נדףכסעכותענתכיר iנכ.:יר iסס'נוחותןתfרכנרןווס
 pוכפ , )ע'גדע"וככסבסזכיתוכפס , )ע"fר rזכ"כיסודותfורבע

זרכוותfר,וfרזנקו , )ע"הקכ"ו (וס::ייcגס ' )ע"נכדק"טככנתfוו::י
וסן:,יגנfכרוכיותדבק ,סתככוסגת :tסנסררהת )ע"תמ'ת"ננ;כגתס
סעססזכוןוכן ;כ.ככו iנסורfרססקדזכוכיסfרככווכfרכוסנfכנעברי
ותכרע;:ו /דקדוקרי hרוכ ' )'ב(דכ"דוi:יתכועות , )ע"נ"ג p h "ח(

חוחםפתוחית 1סתכוע jוסינו ' Cע"fו ' rדףתיקוכיסכו.דוכס
 )ע"fורפ'נדףת"גככגס fpגכקרחתסככסתנית pןע"נ)ד'דף ttנ
~:; o נותP ס.פרזיוןEsnoga '? . 

סכוחכר

 .יס :rכוססססfוכסחfרווריס o ;:ןיעב'ן'סרבנדברירוור hחוני

תרוfנס

ניתודסוסדורות,סזכקוכוותערבובבססfב 5כוז pסכוfבכוריסככ ן:::ו
 .וייפיס iוכוומפיסכססס

i;) נרזרכו

כוס'?כו.ון
רהוfכס

 pכוודרע'נקכ"וזר"fרכרבfרווריומירכיהכור jן:,וועירניך JJה jכו.~

 .ורניחברו'~:,סיסיוסיר'וכסוסדברהוזורi:ייסכfכור"ן:; ' )i:יכ'ב.כס
וכן .מככנידותכוכידסיס Pדרנזויס pכודנוהרזורסיסכfר '':;די
fיהיוסיר' ר,,ן:iוכזרוf'חרr וזורקיסf'רכחייתרf"רו' )ע"כג"הזר

fוניוi:ייס Pחייה,ר'(:וגרבוסיi:יורני ,רניכ Pכורכותיוסי::י ' i:'1י
t חכr ,כקיסtיור'סיסוכP נויכודנרידחיסנוניחיp וfעדייכוכדכj , 
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ייסהכרניר rכע hו'כיסוור hוכן ,הכווידוכ Pתככוידותככוידסיס ;tו
ככותכוייוכויןתווכיןס h 5ייסרנידככfריסכוכי pונירו ) hע" r "כ!ת"ה (

ור' ,נתיירוחגוכת"כ h ,כוותרחתרי;,וכוררוכס ' h ;:רחייחכר'
וfכס,ר fiרכער'כ pחכרון:;סיס pסקדוונכוכ pתכווידוסיסחיית

רככוקורסכות pר fiככער'עסד:;רfריך 'הייfרר'רfרסכfרfר pייר'
ר'נחכרתfכנfררנייfווור pר Pה!כ יכf;~כיהורס iוכןסקדוז:,

עככוfככוi:רסוfרכגנןתfר hרסכהסווכוכfר ;:רגוfררfר :ר"tינרר rחכע

קורסעוככווכביתסנהסווכוכfורנi:רכך Pווע :tרו p ' )ע"ה ';דף רf"ת(
iגוככוכfווכfרוור )כ"וו.טין (כוכfרכרובהכוווד ; pך"נרהב:הרכד'

סיiגנfו pסככווכfררנ p 'רנהכורהגבסנרהדהדנהכורסבת
 Pוונקסיסודני ,רניווה pכיוסכוכד fpרסנסנרfררfררבתכרויר

קורססוככוכfררבו,ת pכרכוריתכןוfויךר, fiוכער'כ Pהככוכתרכיסה
ןר fiוכעד'

סכוחנר

 •fרחר.סנfכסווכוכfררנס r ג:יס;:~כווכר tיהנכ
הוותס

תככויגירנfר '~;גיסז:,ססיוfוסועודןסתככוודנכככר rגו;fר
 ,כוררכסוון frכתריועוזרר fpרגי tססינרfוכ.סנהק~רfויססתכוכוד

ר.כוכיfככרנןככורכון iנון pרfוסוfר Pווי;קן i::PJ iכסוכדוכס jככי
וfכס ,כוfר"יורניוזבנגדבכי ,גמקוכווהערבובכוכברס rוככ ;קן iס

 ,רניכקרחסיסווידר frוכער'fוככנfו"יכון pכסבהגכוכוכfור'בfו
 •כfר"יונחכובבכiכיס P•רfר rרניככוו

סוותבר

 hכ hדברוגחוסכה '?נfר"י hסב ih:רכוכרכרבסיס pכךfרככרן((י
 ?כוהד tiווכ

סחורת
בחברת hסכוכרכרבסר r ר:iנס'כר rסו Pככוקוככוהוכס!:רהיןfובכ
 ,רן:;"ניעססיסרבנרקיס rתרביfכ pדגבהדרהוכן . cי h:::יהכ
סווfוווריס pיע"נזוכגחוןכיהודס •וווע pכיכונס rjiו i:J j 'ה,:זווס

סוfודרתוויווכיכןך pעהכהכמגtר pמקרסנככוכן 1!:יס :iכוסהכס
ti בךp בוכככועכין:ניחוככיכןכוכהכי ,כווח~טהונורותגכוורt ,:כיז, 

חכר ,בו~כודודככיג~ווור ,וגiג pסרfכ,כתתו 'דס t> Ctהרגוסן;:כיח
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t:i רככד;:גסp רסכןגסכ.יfוור.iכווp רכהf3 ) j1P רס 11כח ,יס 1חככ
 / Jv))Jךפט ;f3 ) )) tר ,I t (( (1(ןך;:ו י:i'( 1;:וכלfרין jןfר iIכ (j 170 ך((;ן

ס,tר 11חדסתרו.וסfרככ •ווכיכהfרווקוסוס ,tכfכו,רדנחס rוכעכיך
רנוגריכווכן 'טונךfו"רתהרגווכודרכיךה:זככfרסודיעכי ,,,,fררת,

סחיfווכרוכfרווכעוכסfורתיס'כיוסfריfכרfכיסכיסfויfו\ווריס
דרתגריוכניכןתניסווככיכזכו;:יככס •ונ;יכ:זכיסכיוסתי,,כיכהיסכי
 • pג::כוf-כגfרכרfוי

i,וזכחנר

fול, pכזררן pבכזוכיכתfוכה 11כרבוהיכוכוג::ו t:iכfכ Pהחכורfריך 1רככוס
ה 1כת o , 1סוi:יגח· ,נס t:iסדנווכוסכהותfרחתנככס rנtגסקדחווסכה
 •fרכ p,כןרן pנסוfככi:וכדחfר"כ ,כסס jתרדדי Pככיסתיכן

רהוfכס

רכךר;:i:יווכיכככיכנוו,וסכהכ.ככגי:ת 'כגכיכתרהר hכקרסדכסכהוה
fרככ iכילתוכן-לו t:iר Pכוערה pככ 1כרך;fרחיכורכערכס ,סרב;:ו

p "רוכרוfנעכיכוכיכתהיj ר ו:;:; 'ווככסגדרךfרוכהסיסכfורכס •ככר
 .תיגיןה.כתכח 1.כו!:וס rחו cנעו ,רףההברחרתךר 1ו 1ת ? f' l lר < rl 11, ,r ' l'כ 'fר
v כרכורסיהסכווגסt:i עt:: נרויסכרוP כ:C חוהגג ,וזיכיןסi עגינופוס

 hסר vכפרס rר hע"fרכ"ר qר iבח'רכן .כרויסגfרכוערה,סכווfכת
הרוו,הי J\Pנכנקיסר r י:. ' pנעגס•ס י:: 1ככרהס •כהתריסרוחfכ

t:i כך:,ונוכתחכףj עכןיסt: כ:c כהוןfיעדיין •זועותסכוcרfזכררסג
 ?ססויפיס rזכהגווומיכוכיסfכחדכסס;כככfר pס::רזכfככוריסני

סכוחנך

תרכ-י ""fרבכ ;הורסגחהס 'fרודסfרסן pעכיודעfריכי
 ?ס rנוכסרניד

תרוfוס
ווfרווריסנהו"כהרמ:::ו pבערכםספרן::;וסכניזוי~:;כועהיוכfכידעתיסכfכ
ס rכגתכו pוסהכזוודסכ,~:;כס~ה v •סר rסגס'קרסכהז:רס 1רנ

וחס 'ס r ר:ii:ררעסווקרסכססהידעכה ' סכ;:~זוfררר, p;,pו qכfככ
rגגיייסכוfוכוריסנססכווכהרכfכהך /סרנס,.רסהוההנופינססכרכרו

ס 111וסחכסגfכיכיס יר':! Pנככתרחi:ר jרכ jיוף iיווכי pכi:יס~;יוכרו
כfרהככ ,ר:::'סטעיותנססכיבדוi:רדפרמ'ווכfכ::הסוזכfכתקרדס~;;סיד

 .וי!כ'iכ iזכוכיסמfווכריסכססכווכfרו
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מנר tסכ

 ?ס rכוהוכיד iJJכרף ipכוף
סfוורח

p רהרf,כr:, רוfסנס'כוככr מחכוריםכךככסרr:,h כרh כימיהכןo ס

כסfככוין ,כרעתעכמוכסק~:;ומ ככ;:~כנעכרfכויהין , ::tונהמורהיכהכfריס
 1PvPחו,כרכגזורכודחויfרנכ ,::נספרעככוספו;:וסרוס ::ftוכורי nסס
נודעוכfככר rככfרס rססס' Pוהותכוfוחריונפרט .מ,~ייףככר

ועכ ,עכיססמו pכקרחר fpרסfרכז:,יס iכו rמכיס Pהכףבמ~::ךכככ
v רוהכוחמריככfמיסיסז:,ככורP עככח~:;דr סיוףp ' סr עס ,ס

נס'סfרמוריססקכיסנעכין ·ר nhתומס .וכתוהן fpכסודfרת

ונעכ ,קכיןממ~:,ניכ Pרומןתפחחו,רו"כ rחכJכיכוסכס ?סר rס
וככס ,ס rמס rמ~:;וכיסקכיןת~:,עסעדכקבועi:יר rככfרסר rס

 •עברוכנר

סווחבר

vi סיv וופכיp כfסדורסיסכr כיfכבכ ,ככךכfרחרנככfn סזווכיס
 ,ככfר;:~יfרתכגfרוכ vעכ 1ככ 1כהעוררות vסיסהוניר vrסנס' cסקנועי

 •כfרין r וי,:;הס

סfוורח

סססכוכיס rנסיסכתיז:,רfרככדמיכקנןסעכיוןז :rוסחססתנכרררות
 .מעו pתנקרנוfרסi:ייוסככתוב ,ויוםיוסנככוfר fvרבנ ,בכנד
ז:,יכויומניריור frרכיערניס ,:rנ ) rרכ"דףח"נכחומר,סר fv 'pובכ

~:,ככוריi:יודסר'ס pונ ;יותרמעטיתמ~:;כוו:כודס vהכףסד.כרת

ח'ככוהניו
1 

ככםתקוס ,rי Pt:'vכfוכף 'כrכת ,:rז:,נfררוור C rקי"רףfר

יקנזיi:יודסוכפונות )ע"fרכ'דףכמ,ד::ןסר rנ jוכ ,כונכפרי~::רfרכ

 י?וי;:~כהונ )ע"נד'דף (נתקוכיס כ;: h jז:,היהiרi:ידהכףכין p ןיה:~;:
ח"גכסר rוב , )קי"חכה ,:rנככיס סי:i,:זכעיס pוהיוחתיסfרכףגו.גרה

 Pויר"ס,נז:,כה pןר ,רכ"וכה pביגiרכו p Pי jו?עו pר' ס::~כ )רכ"כדף

הכף;:וג;ותיכוי C rמ"כדףחדז:,i:יר rוננ, 11רנככה ,:rנויז:, ,~·'סרנ~::כה

ר rהכער' c'ט 1קכח"fככcור rונ , ) ו:;' 1פ Pנז:,כת cככי·ו.:סםכרהקכ";

יכהככןוקורס ';:וכותיסימיוה"מ ר;;;::~ב,:זfכוכוויסוחבריונכרךגן
t;TJ יחj "ןךp הוכרז:,ככך[:;i:תסיס ו:;(ןהגיp רברנiךכן:;כI p

ןfווכרחזר 11

ועכוכהכ,fררעfוfרחרfוסcררהמהעבר'ר lת:סב~::כה )י'דף ;:"ה (
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וfרוזכרר rתזעכווווi:יוfכ ,הרכות רוf;:~נ;:~ כגfר::~ 1י hזכזיתיו•הנמס
סfגכi:י::,קכיסוככ :תקס"וכמ pנית rpככוזכ~ךיהגכiג p Cקי"ט רf"ת(
~:;ערי );"רקדף רf"ת( jעהידי וב::~ה"ר הכ::~רקfרר pככהנכוו,תכפו

fוזכיס rו ,כונטסנ;גפהתסתכזכס_וכנבועיכוועכסככפהתסתככו.:י
סר crובסבכיעודיחזכיכווכfרבכיכיi:יס,fוהס 1וד ivגייפקתו pביהfרודה,
ס~::וכיססקכיסככרבותיכוfוזכרו pכi:יfרכויןיתכןוfניך •וסקנכס
fר"כ ,בעתסכו rכfרכס fPרחיכו frדזכרווiגכח ?ניס rכווככסcוfככס,

-:יקז:כרfכfרתד ,ו:: rינחוfרס ;יוסנכגסוfרסקןכfריס rרfרכ Pיfרס
כחכףfרתר p ,rr י:.סדנוכסי::כהיו :כ~::fרוג J:iיi:יכfרועוד •יעבורוכfר

סי pססהכף(והתכתדור i-יfריןכוכעט p ,כןככ:כקכיסכתרנוi:יס~גי
סכיסfרכף'הס f1רונכג ,::,גfרוכסקזנו vיסיו:,כתסיוסעד

וס pנויס vכה י:~:~ד:;הכף vהתכתעד~:רועוןו' jסרו;תויותר
iרונדורותסכגהוכס(וכפיססיר כ";ח,::ןכתככנררמכיכרוi:יכfכ ?קן

 •תכס rכקרוב
סוכתבר

ס:פווסי-:י רfכ;::~סקר~::ברוח י"ב;::~רידעכברfוכוכסכיזכר, י:r iהין
קורסקןוס Pכתגכהכןועכי, PPvסfרכףחתר hכ hכi:יתגכוגרעתיד

 •ס~גו:,יסהכףכהתכה
:כfרורת

כסהגכותעתידסר rסס' jהי iP:יתקוכיס,נi:יקדווה~:;כתונכ.ככוווזcכודבר
סfכיכך ?יוף 1rין 1סעגכווסוה Pווfג;:דסהיכךי, tז: vסfבכףהתכתעד

ככתובסההכססר r י:iס:פוסמגיfרר ;:frרייף ii:יככסיrכ tככיכירוהi:י
ס'::כוfכ 1 ((ויהרודוסרוiריסעכרוית,כסו רp ;fכדי f כ:i i כ:iסדנךנו

כירנ tהחה.כוההס ?fרנרתיכווfרנוהfרנותיבודהו רi(ר ;:rהסר iס

כנרכי ,חת i י:- v-:יתהנוכהתוךכfרר fcו jו :t::ררהcכיi:י רכc,י:-ס'נע;
הזעידועfרכזכס י:: •כרוקרכוווקרובכוכו iכקרוב י:- i:ככדנוס pככ.כ

חופרנi:ייוהוטר.כיטוגסנעירההדיגודיי t:tגכfרכף ;:iכ ;:rכת ;:rבכי
כתובס:כרגס.כענiרון )חווכריס(כן f;j(ן ,כרוכרכi:ידהיבב-:יר

 י:iיי:- :tוכcככבכרככוס•ס ,רוכוי jר :tוכירכי :j',tכ , ק",:;כ ,כיr:;ר;וה ::rיכ::~·נ
כד c '-1גהנ-:יי jנכינוכתוברסיס , cגככר; ~- pעדרוfררסי-:ייi:כ ;:rו
ר :rגסכיג"כברכתדנוi:כיג ;הדסנכיכגג.כתוי:כככסנהר;ג, cךר 1ו 1כ

כ-:יוfרקס::·כיהסנווככותכדופיודיכה ך'.כ'י'ר :tכהגcכו.כר.iר.·עתידסi:יוה
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i:יתכףבסוףוכיחיד י:r iבקסטיכי י'"ר t:iח t:iקדו::י,וכוכi:יפייייגfרכדו
 • )י t:il::i י:ii:יחכףונתחנהי t:iי JJ::יח

 ר;::זכ (( י::

.' '2 
 , י:i i י::i:יספורכהת nו::ייכן

חךוfכ י::

 ip:יכד:פ Fortalitium fidei contra Judreos ctc . 'ס;::כתוב י:i i י:iפרר pס

 Biblio-::;ספרו qוותכסחכסfכוהורסבכהיק ,-1494כה t:iככגורכנירו.

rea ז·eb וtl1eca l הכקt:i 1121בכוכרןכי -

i:יככזונר

:גגקרfוהיטנקיקדכווןנספר י:i i:גi:יספוררfכיהיכנר t:iכר iג:גככיבכה::ד
ond(J 1גJittau ספר)::;' כפרק";( • 

חרוfרס

1J1 i:רד יfיזכרקרובכנ:iסנעככיi גר:t:i יי:ו:iיהכףכתחנהכספרד:i
וק rכהוה t:iכעכמעורר י:: rווכ ,ו::iוכבכ viסi:ינרוי רר:;_ס,:;הה ,י PPס

 .fרוווכהסוק iכחהתריסן:,בכז:ר י:f))iר,כוכהו
i:יוכחנר

סרfריתיךכנרfרווכסכי '?iלר i י:iמ'נעכ::ייiגכספרדכיכךסגיד.ורוי
כ(וס" iVריככ jי iC:יירה·:.יררתכ"

i:ר יfרהו

וכו:פהi:ירהיהיךכנרוחכי •fווהוi:יוכתהוכההכורה' י:i i:ך:ך
T' -ככק:vi רכn וכתft כו.ס) t ( Esnoga נכחרווריסp וןp רדי:,

fרהרתעוד ,fככ :tהההרהרהיi:יעוזוfרס- S}·nagog11 cנ(נקו

f' י::כייזועסכס .כ:::כיך;יג::י i רfי:ןרקj) J)J ירהכתיכוק~הודי:כ:i
סו.~כ :fרק frרר,וריסככ;יס tה vכירוהתכפיס,ררכיס ו:: p :,:~נ·וסררו

פרדי::: cר::יו.דרג,כ;ררי i':!;רקהfרונ,ריסהיטגיחiגי t:iוהכ ,רכי:.כוכהיו
, f-'כור~C יג::ו-סד.וכתה:גוכך רפו;',!ווקף;רקה:iנוp :;ה( ךכ:-;ו:: ך"fר 

ה 10:כ:גר;תה, ך~ו,:::כר Pכזק~רקfר iזכס Jדוו;fר :כהו::, ):כ"ה i "ג:-ד
 . c:י;כפרדיכונ;~ו. cיננ,

ך ;: 'i 1 ( ו::

יcך cכרגז~ i ~-::!;~ ::::י--;\'ה

eיiרררה

ב~קרודזכ~;הרב ~,; ה~ר:"ז.::--יו ~~ר: c~ה:°רררזר .. .,~ב ר;~--~~~רד::ר ב.ר:;~
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fדנכ ; 1חר~:;ת vתו, f1דהוfיכ fp1רנתס pוסר rסכרוודכות rז:נ::יתקוכיס
חריו, hכ hר ,:rיכ Pרוכסכתפתו p סכ,;:,זוfררת pרוחתיותרכ(ווהכפרסכס

 ',:;:נרךוגח ,בהכfרדודכןועדיין ,תתירגז pדרבככורררובfכסבהו
גכככרביסנכ;קיסו.רו,fוס::ירהסס' vסי Pנסכךfרנככרג:כו,fוותכו

ט pספתכתתכעזיבתi:וגורססיסi:ווfכ ,וכס pרfכ hסכ .סהוכוi:ו
וה pנדר::יכתוניסfרתנעוותויסננו,i:וi:יננההרי;:וזר;כויסררכך Pזכi:יכו

P רדדכי,גfנרp רכ,יייכיו:ז.ככונו.יייטריחותהותיותונזרכוףתנותיr יס
p ריןfסוגכתסדעתi j וסתררסi:ו h רתכוזכיתfוכקר:iעדותcרין 'יfוכיכס~ג:iכ

 ,וית rנקרןוכחת nסיfכ ,::יעקריסנעככדברי ,פ~;;וטספיעכfכגfכ
סר rסס'ת i כ~?זורי hחו 5ככוfריפסוכהזות • pכוכקין hו pדורוהין
עיניס.fרירו pוחכריסס,רר"ק,כ"ך, nררfרנ''ע, ,ס"כ;;~ר ,י" pכריס fpרכ

ב"ווך nכריס ,:frככfכחרזן vנדורקתווחסדט p פ,-_כידיעתי~:;רfרכככ
,עכיסס 1פרקור fpריס pהכככססכתוfכחריס' ,נך,''כור"י , ו",::;כךן

::יעקריסוכעכ •ווכח-יכר-יכיfררוכfרוהס,כככיוסד rוינסר iiגערג
וועכיוזרחקזנועסקוכfנהךנו'וכfכזויכיססיוהוניכרככfרכ hור"י

ן:;כסזוחוחתרוt:גרfרכ pכיגרסר fpוסוfוסר rסס'ו::יכס .ורודרכיר
 .והפנסך tiת כ.:~

נרסרות

יו::fדן,זרתתס pכז,נסספךfרככוסכיהכס, jכדנרי ::~יגדןכ::ית~:;ונס
ידעתfרת-יכי ,רס,,_ ' ip:וזעיככועכרת::יהרעכתכיוסרהכותר,נירי

כפירות vנכזוספיכוסןפיfוס,החך,ן:::כו rככר ::r-כfעתכווככבי:כרה~:;וכיס

כקי'ם ,פסנעכ pובתרד-:יככתנ pגתורסכו iזב oוכוג ,וכככדונדקסו
 ' Qידיעתכחין::: v vf Iזכ'( v i(ן ivר 1ר 3Jכפך vi •י,כן pהךיךר Jך

קהג iיח ~ pוררכנ-יס pניוע ,:r י:::ןחוכרס i, iגכםיסטנ 1נ i:'iנ;ר:כיס,
תס 11סfררס ::~פכ ,:tך 11הס iת, 5:קדעהכפיfכנכסfרכ,ת,כפי cכ f1ר pדבדיס

טע,ויססהורסכזוכותכוככרכרסהסנתכווות,סעםק'כו'כfוגופוככורה
 ,:כככ:כעסנכיס r ו:iוכן rכסרוגותרובזכריו'ככי pנfרדפךכטגו,~:.כנר

סכנוסכפירותרוןוכ,נ;:י ;סוfכהסוס pכזע::יfרכסיס nניכוירהן cן
ככ toס Pכוסfר'כfר iכi:וfרזויfכין pככסהוסכככ ,סנ;;פריi:ירוה iרופר

 • cvוfוכi:ידערתכגכהכטנזווידס,סר,ס'כתגכ.:יה:~כרוהתרי .יהיינi:יו
רהוfרס

 ,סקבכסדרככוה1וככסנדוד ,;;frוi:ורהן:::וכיסכי Iהורורסווכהיככר
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יותרות tכע-'רעו Pכרfיותיfרווכרזו.:יfינכ ;כתכווכרכטונס
נוי p.:יfרוכור-יר r ו::;פר pנויותרתורi:ינiוi:יכך iP:יי 1וו;::,חהפכספיס

יi:ייi:יונחרוחו,תפחחס, 5:עi:יתור.:י הו,:; vתורכ Pוטi:י tפ Pז:,fרוכור
סוfוט itופכיfווזורfוחרוכווקוס ; )קכ"כוף(ה"גכע;:ו".כורכקכן

;:רתקוכיסקזו,ת oובתחנת , cכ"דדף ;:~דחi:יר rהקוכיכדfרורייהfרתכן

fרכתכווסכס •יס 5:ניfוותסוקורחi:ירוקרfרכעוסקיזכסהכ-.יוfר
ו.סfרזכרווהס ,ט pנפfוכfועוסקיםi:ייוגת"כ rחככויכוכידוחים
fרו,כi:יfרגררתוכיfומרו Pנפירוfרכfר ,עיקרfכוס tעכfרfוגרס,דברי
ות t:iדרעכיכ t:iכi:ונfוו pוכ /וטו pפ«ידיfר 5:יוחקרה fJוירו 11וfי i1:וס

P דרפיכP כוכסיסt, זורסP , רוכיfככונו;::ויסכt והתותהכתככתובס
ונעכין jט pספדרךעכfוכfר Iססוזדרךע'כינו P י:iכתהווכע,כוטן

חייכסכת'ככויזיו;י;חיכןיוחנןרנןדבריכפניךfרוכרתיכנר;::,וככות
כווסו,כוfירסרי(וטכרין'זכיסוכתזוטסרתפרסוגח hזכטוכוות hכ

כדברנfיו pכדורוגיןfויןנפרקגס •i:וסוזכודרךרחיקיס;:ויו
כדנריססרfריססניחו ,וורכנ;::, ,:: pווועית pנרfכס ;cו,ענעכיןדנו

i:וסוזפיעכתו rסרזכפיעכfכנכ ;סדר~:;ווןfווi:וכהוניס,ט p פ:"
ככסi:ויוi:ור rסכדברי vו-יכ •זנותכיוכהזכרכfיהוורדכfכ
 •כעi:ו"נחכקס vכיסיסוכfרדוחס,ותפחוניכיס,יס pטפ

iכו,חכר

נס'נכו~:;וכמרוססססחדרנהכי ,"כ rחכ1ניכועבכfוכסכו1נרחכיכס
 .,:;;נכדנורכוכfר fp hוכ ,סחכמi:וות hפכיככפסנעכונקכ'כססר iס

הזורו ,tו,ס .ידעתסכfר •כפוגכככויס t:iסזכריםסס ,tונתככווד'נזוןגכס
 •כתכו,ודניfירוס רfכ;:~fרע"פסודות,fוכ'כססירסכסמ"כ,וכןי"נכןס pעכ

תרוfךס

וfכיככי ,ווכחין:;;fכיככי pוו.:יסןדות,fרככס:ניו Pכוכנותונכfכfרסהף
ווככ ;יו,יכו JPסזוקונכיסכסודותסודותfככגססירתהכהו,י;חין::;
 cנעיכי:נס iכנi:ויסוכור ,ספן::,טע1כקן::;יו.כו c'כסתרוכfרכה"ק~ס

fרע"פ ,קן::,היכfכfוכתיfרוור pתכסכהותוכסוררת, ן:::חi:ויס הכ;:~יוי
p סגורב'כו;;זכוןj ו .כוכוכוכככוררfוכ:iדבריכורכתתככיהזהת
רוכסהע;כקרהכ pיי JJתי;כ:נרתיקגרסi:ור i ו:iס'כי /fררורiריר t:iה

 כ;~הכיסהכיככוס jוכi:וניכזעהט, pספסוח ip:והורס,עכסכיריעה
תכווהעווזקכפיוfווה'fווהוכגגוהכסהנסנככגתכויס-.יככוה
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סרכסודנריסוסנכיסדת JJנתכוככס ::rומכס rכfרברכססוגרס ;ון Pסכ
ti ריןfכססt,J))J , רותfרו::יכגיוכטריfותנותורr;: ינרf'עניניסfר:~ר 

fוסזוגתfוזרךfונfרסונfוונחוז' JJנהכו.סכפעכזיסגרו rסוfנס
רותכססכתכוכוi:י ::rנסfרכויןוכfכתפכ,נכיןעכיססכבכותכfרגרידfכ,
סוfיסר, rסס'גרסfרסרוסן::כית •סכניfריסנפיסמזברתסקז~:;

עכיהוסוז:,כהעז ,רfכג pימכוויוfור 5:וועכוויס ::rמורחעונכ:פרוק
גווטi:יס JJענס 1נכווסעכוידפיסוויכהנויבר ::rויויסfונוקונס,כנוד
ונגודננגfווסעתקידברוהכיסfרכועכ ,חור h'נומסכפכיםכוס

כוו 5:עכוכנסוחיו ,fוותויג i;Jווכסוfכוהין ,ככווערההנרfגfכיךככב,
זותfוחדתוכותו 5:עוהין /ע;ווןהן 1כעונכווהסחכיכוהין /fכותוכברוח

סכ~:;וכסוfריךהתז,סוfרר pוער pעסוfכהחדוfריךהכי'נ, ,i;'Jtנעוכוורת

v וfוכוסחנקיf::וכוסהנקככסס:נוכ,כוהוהין 'זכ,וןfכיך 'ססfו
סעכיוניס,סעוכמותונקכקננפגוסנסןכהין::ודסנן::רפעוכוה
רר :;rנ~:;ערתמסוכרfוכוסגו Pי tוויככ pסfר::ססעכיכיס j «וכיוגfר

ריקיםסfככסנעכיניססוכדנריסכרfכוהוונפרטנספר,יקרfוסר :;rכfכ
כחקירותכנדנחריכות i:5לוה i1לסקדכוווככססגיוןמחכמתונעדריס

היןחיונוחותוסכ'כועכנתקיוות, pכק::tיו."כfרב'גכfרכס'גנות :;rכ
נעכיניסקירגעוויסן::יס ;tכוו.וכנס ,חכמתסנעקריססוכוi:יניניסס

t, יכןידיוב.ככבסס,הנויסככt, נקייסהדכוP כפכיסניiלiנכדr;: כf'רזרדf
יכזכfרכfרס1כניןכינ :tוסמ ,עקרככסנכסס v'נן::fריןדבריסדיfרוווו
 •וגדופיסהוופיסfככחדבריסס

JJ i) נרה

פעמיס ר;:~עס frרז;;ו ,נfווכחךוכtי Pזרותךרוfרסfרכיכינד,רב
ועתס +בfכנסח:פכתיכfרכיבקרבך'הותסכעגורהכיןfרוכרתי
 • ' vביתכfרכככס
סכזוסכ hוכזכב ,גביתסיתדווןן::נ ,תפכס vכיתfרכיהדוונכך

:גיוגfרi:יקדתוכיסח;כוויכו :ריfוזכר p1 רf,::;ויען iס~:;כחעכויiגינהכוכ,
 ,iלוונעכדורזכיססיוכבדווfכרתו ,סמקרfכרת:פזכזנעכרקסוזוכיס

דרךfרכfרfרוורוסכfר 'ט;~פנ:;פיעכ 1רת;כ; hכ :;rפירון::יסfרוכרווהס
נקכהבו iכ iיכfכ P ,סfכרזערזיב.ככ c.כfר•יהרכוון, i י:i·ע:כגסקכfוסווכתfו
דברי.::;:נרבtיג"ככ,ר, hוהס ;סופויסוכרכר'רקת 1בהכiרי;ן ::rה~כות

וי Jו.כיוגחfרוו;ס,fרי;ס ::rרו f11ר pיג:פיךועקהfררס :;rעכfרfכגזi:י, כ;:~



'-D 121- Q/ 

p כיןfוהתר .נססעסקגוnr נןp כוכיםיוויוףfסגv חכמיתכו
"י pר .וטס p:פפיעכסווקרfרותונ pנייתקירס vכסעוויקרfככ pי
r ר:פעוויסכמסדחס"כ.iוגרfכ ,סp כותסווכהfוותינכתיp כעכנתP ון
v ,כfעוכןמקרp רהחרירוp ורככדונ"סh וקורס ;וסרכ,"נןורד"קנ"ע

כנרט'נן Pודוכרןק pנןמכחסתככfככ'רככוגחון,סעדיסרככוככן
ור' ,ן vכ vס Pיור' ,גfככחנןיוכסר' ,תיוגיcכודסר'רfכתויסס

טי p:פעכגדוכfכורריתו rv ,גדוכיסטכיס p:פ cככ ,נכעסנןיסוד;:ו
v ,כרתfוסתווקרr ניוסתורסעטרתיררP ,ככוכסfכססוfרp וכיv כו:פרP יס
v נןr כתסןכ,ןP ר ,ינותfררכfרככסכווכfררווזכרr כרמr וסודרתיס

 •וווויכסר fpכוססנכיססתכומותfרר pוככוו.·ווטריfרותתנותי Pורת
כככסהחרוןיס vPסרוו"כן,סוfכסכס vנהככדנרתכ vר :c:ה·ון pרfי vו
חתריfרנכ ;כfרכס .נעכיכיסדנר Pוו;,cכוfוכו;ערוועטסוfרוגסכזן, rנ

fסם'כגכס ו;:~כr כרדעךכויר ,סרv תככוv יווקרנP ככfוידיעת ,ו
ככ Pי ;;tוהככעזרת,סfרמתוהסנהןך, pותסכוךככס Dסכוקרfררתט :C: ·כ!

דר~:;ותסהרןוכוכfרסדוכויס,כססונתרוס pרהתפר , ::tס' iוככוריס rככ,כ
p רנסויהעכגוסחבות,נכרייתוו.רהוהורסדופי,כfרככדוכס,סגfp יס
v כוהכבדיc נק;וכv כורנענויויהעגסיתברךכוהכסונקכוןv נכיסס

ס pסוסעיכיס,וכתעוורוכככות, vוכתקכקגודעות, vתכ~:;ו pוכותכוכווהס,
ס rרי vט pס:פרוןניכיfרסכספר vסרורנוככ ,ך Pכתוfרורור 1כיך Pהו
 •סר rס ' oנכוסניfרר fpוסרfר~:;וכססגהוכסהזל r :וכת pכו

 ,וכfרכותיךכודנרותיךככcכ ,כי vרפ vכומך ,; pככק : P:יfריהכוהוכוו
 , Dוככ pככפכיך Pיפרור fpכiכפרfכרfרךfככיכס vהרי :fו;וס, pנוכfרככ

 . vסקככותככוהסר i:יס'fכ,,תת
ביתחגוכנה ,כתן :ctכמעכ cוכקו ' fvכתוככרךכfרכוכ, :rהי vר vוינכ
v ספריc , וכ,וכהספרוהקתf,כוכורכפגיווהתןתככויסfוקרח :וfפרקכ

 .סוףועדכ,תתכס vבע cוריס cע
מג'זספרווהרךfככוה vחכנכהfוכותתנווכיתככוזרברככ·fכנפרק

גדותיוככעככוכה vrvס' vו ,יוסףביתוכרךו,דוכ v iכסגהוריס c1כו
tיכזרכהוכנככ ,fכ cקדיסרfר rכסססר iסס'נוכר rוסוסקככס,סודות
סיומוכווווfופו:רiריריס Pוכי,וגירס' vrכיור i:iכוכיסוכיתהככויס

c1רסיורןכ i:iתכוזידו vי fvרו:רקרדרכירו v(וו:ר'ר• i:"c(ו;וייף, דר 1

 /ךורך~בבח'יו ~רר~~:זו!:רס~הבו /~כ;ר ה~~fרהזכבעייייר~כך~
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ס;:וי;:ו.:יכוו.ידרי J ד((fרחדכוכוןכונית;:,פרדסכס' כ:;;סרו,"קוi.ינ;:ו

וfריך iריס ,:tכויכוגיד ' pבכווכfרססוfר jו Pוסכ ,יוסףביתככורךנגכס
סדנריסויעכסו'ונעיריונחיווסר"יקרבונןכסi:ירוו"קיכתונ fpרפסר

כתנסקfררוi:ירנ Pכןi:יהכות ר.:iיו:;כfרfנס , fcוות coורפרספרעכ
fרךוייף' rוו ' fpריננווויסריסווגירס'כי"נוהרסרי ~ופרסוכס

ימכטכfרווובכתס •יוסףביתוורןידי,ותהתכהכותיכהיכוfר

וותיכינfרחדככורןססכוi:י;:,דבריםכגגוו:כחכותfרס :וכחכוקסi:ידנר
ביתתרן Pוחס ;fותת;:ור fז.:ו vו;:וקנכfרןות;:וסוח"כ ,;:וקדסרוח
תסכוכנו,ססס;:,דנויסונד;:ווחבריו,כירבעםגכוורע pר ו:;י,:;יוסף

P כיfנפסרfנוכסייסוספוק •סדעתעבכ.:יעכותוr יתעק :;:,כוכוןסp 

ינ Pכסfרין pככחת,תסוב;:ובעיניסיחו rpיוכ;:ו, t:iכוiגויfרוורiגוותעקס

ו:,כרירכיוחכורi:יכותפכספיס'וכך.כfכהדהכ-:ידבריו-:ירfריתיעני;:ו'
ספתיתfככןוכ-:י ,_תעכהוכגדככדיקו Pדברינד;:וקהרורנ vPכרכור
 •עתקכזיקעכi:ידונרות , jPיתה-י: jיתפרכו:,קר'
חתפתהכןfרתריסוף,ועד pוורfכספרקדבריככfרת Pה' vויקדח

כיכfרכורfרחתרגבעכסהניטהסרi:יסוfכi:י(ותפכסף :ויחכורפיו
;:ויס 'וכעכתוכסגדיככדיקר Pדברינד;:וקfכוו-:ידנ pכווורכריר'
וfרףfנדסעכפט pמכחרוזחכיכסfכככוסכי iכדבריוfכז Pהיכהכות

 vדריסוכת rנ ,קfכוו י"ר,:;-:יוfכר pכfכנו::ורסס,וכזיקהכסעככי
סוfרר t:iכfנ (יוכח סכf:;:~ספקהיןסכס • jוכתווכותרןוחקיוס

וווכןסדכרfרכות'סר rסס'ו~::fכיןfרוותסקנכסהנכות j יה:;:~ cבהוכת
ס'רותfכוfוכיסוfרכי;:וססכו.כסi:יכוק~בכיסיfככווו pוו;:וכככיכוהניו
P vrנfננסדבר כfכס rככבעכטס,וווו.ידיורס"קכנוח;:,ככוו'כי'i:ייס 1
כסרfרב'ר'כגכס ,tכרוסיfרכויןכfר pוכני ;הורתיס iJ'Pככ; iיתכ

כגכס 6גורס cגסוfר ,סו f1רכידיעכתוסקדtכווהידיעכוכונו
fרוררו pחומסככעככסחכיטfונכ . i '"רj'כfכקהרונכוס,'רי

חינכו ,:; r , cכנעכתכסרכותכדי רק;:;~נדו סככ:;:~ ,נוז:כi:ו 5--;נק רכ;;:;~
 •כדק :ז; pךו

 ס'י:iג,'כ frרניחרוכיגסכיכךהגידfכסתfרוורוכו;:ו :כרfככזרתי
נו1ד pך;סכותרךi:יקבכסחככותכיעכהכוסfככת pסכווךכעתר.כ,ון:;ס

עתידות;:,גדתכונכוס tכודקיהכוכוותכפעכזיסיג pוס 'תיך;:: (:i 'ס;:
t ר .כתקייכזוfר כ";ר;:רוfרווורסי::רגfr כי ,ווענתוכסגדינכדיס/, 



1Z6Q./ '° 
ז:iוו'סירfרנfרנותוסי-י ,-ייס )דרעכסכער , lornilore (יס 5עהרס

נfוזח;:ידוהוותכוזתוכזוכס,כfוךכ,קובכיסחככניסזהתכזין_רעך,וכסכ-י

ו,עוכסכךהונווז:iתכיסחכו,וותעכיןוכןסתוכס,ביתוככקירותיכfרס
י'-יס,הרענה"כ rני hדוכי hככת::יוכfר ,ניתוי p,וfככחוןכחרסודעכנfכ

ו-יכס •סכזקווןכ-יכככ"עתידבידיעתגררכiכתרענה cכפעכוי;וכהי
r הביתדרכיסr ככיפקפוק,וכגכ,וענסחככינוודסדנוכ"גfרככנונ

 hכהיןfר"נ •ז:iכו:כרוכות iס ' pנ~:;כתבוכוסניז:iסגידכוסנד::י
חכוכזותכס~:;יגיפ::יכז:,סיתי hרר i:;hתחריקככס, <rנחכזותfרfרוויך

 ?כנוfרייס
כfר ,וי~:;רכזיק fPניניך hסיrודבריךכפיר fpוfרחרי : tסהיויען
כעקתוןתע pןנוכעתךס'רסיססfוכ,נעיכיתן,וכfרfרםכעיני hיפג

 וr;:~וע vסי::יוfר pוfרגכ"פ ;ק r;:וכווךנסכינועתידותקכתנוווזגיד
כעתוס'ז:iיסיס::יגורrנותכוונותיו;:ויוכfו ' vסקככדרךעכהפגתו

קרוכיסfרכ::ייסנוכסיותכרז:iע,ודןססססוכדקתורו tי jה ,נו
וחוכרווגידfרוהניסו 'ר::י"קנעני::,ו,קוככיסכעכיןןנ;:ו pוכ .חכיו

ע pר tסתייסיס pכני 'פכיס ,:: pכ pוונfרחד;:ודכריסיס pיהכןכי
כתננוסידדערfו~:;וכססכסכי .עכו,,ככנודסקריסנודס vגכורר

נכנוודוכיסיס 1יועכוווקיע Pז:iיfודסיi:ייס Pוימכן , ס;::~וע:גדוויון
וכבסוף , pסקדנרותעככוונ::יכיןונסגופיס,::,חסידותי pןנווע;:וקננס
כfוכוווודותיס,וfכ pות h ;:~וובנינותכבך tזועכ~:יתכוסבfוכותכריקר::י

v רכfוכיוהוfכוכוכfוכיסוfווrוייורוt:, וכווודיסכועכיכיעכיכיסוויעוסו:
נתו pווח~::;תתנכנכיתכןו.ס •יוס <rככנ::יססר::ור ר;;~רfססככס

iגכיהfרת iו •fוכיווודנרסקוככר hככויזכו::וקיז <rב c _,כיעד
תו hוכסכעכוזוככנורכת רק,:~דבריברדסוכריקתכס fpריז;;י::ייסיהכן

ת hrו .יויס Pירfכתבכננסזככטוגכ;:,רביםחתכ-;כותהכfכוכט,נהר,
t כי.J: הפיהP רt:, ככורסעכיןככיסיסfדרךכp רוהידס'ררוז;ןןfנp ר

עכפט pווfרתרוזכהתכי ,ווסוי::יי .::יווקוככיסדבריך'נגס
; 1 , 11 ~ , ' 1 L,t 
;:ודנריסיס 1וג,ס ס,:(נ::,נניחידברר ,:tהכי "כרק ,קחרייסר

כהוניס JJפגכככז::יוסכס • ',::;ךנךןכfרר <-ii:,f:ירברcרוfר , :fינןכה

עככfרז:ירקדfיfכ;כךכןוכתר :גוfרוכ,רקוכ <r י::יס;:~ווי~::ריסיוי-'ד '~נ
 ·ככ~כהקייסכזי י:i iרדנררוי, j:; .i'Cזידר

נ,;רכר )ג';רק 'דfווfווורכינקוונכברנע( v ; (נ:יב :rס;בד :ע;יתיו
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,ודגתךת:::ייסכךזויתתךעת pנ fpרכfרנפעכ, gן:;ין:;רס lננו 1סכרזו ס•ו::

 •ס ti י:iקדון:;תעכגפן:;ו.כתסור
 jיfרוויהוניחוסנו'ן:;יסיסfרדסינקן:;ינקתענונעכ : ::זירfי:iויfרתר

 ?ריס tiתיזוג•דס'fרתך ;:ן•ס •נו
סזוחנר

ויכיגיfרסדפוסת"ס'ן:;כתכונכיןדפוס 'דפוסיסנן:;ס pנוין:; Pי
סן:;כיסכוככ::,fרחרוןס rו ;תקכ"גן:;גתfרכקווfר rודפוס ,סן:;ק"טן:;כת

v ,רחרוכיסfידפוסכי:iככיכונבין,כדפוסחיככודיגיכיתtוכ;;:רכוגכסו
 •כיסס ,:tדבריכוככי Pני pוסון, pסךfרנד:פוסכוט p כ,:~

סחורת

גססחכססס:פר•סfרתfרכיכתסוגיfרסועתסידעתי· ,ידעתי
p כp תס+ 

כונכיןדפוסfרת Pסהיוי:פתת ,כפגיווfרתכססספריםfרתוחוגיה
געיגיסוןוכי Pת pקדוע;כfרתוקדfככך rוfר : )ת 11ע pו'דף (כפכיויקרfר
כעתולתיסקבכורחי~:;תfכרוןחונךככונכןסגיtכוחדוניקרדככfר
סfרכסנדנריס\:,i.רככוווןהדס jנפוט ,:tסזכ : Pסfריחניויחוכר •כקת
 ?ס pסת pקדועכך pכפתסורככוונתותסיסוויתתועת pנ f):iרכfרחיכו
כקווfר rד'ע"כד'דףויכיכיfרסכד'סתגידרו J:i ~ J:iוכסעכתfרוורוכוס
fרותסדתרfרסית rסגנכ~:;כתסכסדריןיסירונכיך : c רf',עג'דף

 hנגתרגרובוהכסוגדוכרביסיסס iונכךקוויכס';:,ככוחווככ,דיס
i:יקנכסתכנותיג Pיכי ,ויכנווגדוכתקונכי:זככfכנחווכו lונ ,ונקכגס

i;'J)J ~:;כfרדססז:;יג רfוכת"קp ,זויותרגס):i עידידיכווסr; וסרתידית,ר
 •וכר'כתנורךגות pסס Pיעוגס ,רס;,; p:פיךךס pיע

11זכfרכורידוע :נוfרוורתי
1 c רכfסחטהיגרוסז:;זכ• 

 ?וכגידנעכ י:::תרfסגס : ip:יfריויען
סתחכר

 ?'ס rוגוכi:י
תררfרס

כקורfכ rד'ע"ד '' rנד'כונניךכד'כחi:יר''יקידסווגfרזורתכו~:;כןכ•
וחיכוחכיךוידברהכי cכ:פנכוכי pרוהi:יfרתס pמסכי : Cע"נ ח", qד

תfרכורו[וi:י .סחטה ::tיו.רותfר p"כ rז:;fכת:זכסידעתi:יכתעוכס,
 )וf"ע כ",דף;כקווהד'ע"כ,-י''כד' jכובכי 'ד(fרוכור::רייי-ידתרהס ;rכ
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 )רf"עכ"תדף;כקווהד'ע"כ"ב pדףס ,:t (רכן Iתניןכתנתי pוכן((.;ר

 '? ·,·דב ' p ,:;עככותב ו:;י,:;-יייי.ידוכי .~:;:כJיונכוכi:יחי i)Jך
.:יייחנר

ר v1 :כיכרfרס
11 

fרו.ב ,סרוגיר i "כוע pc vי' 'סו:;נכככותבt:ייס Pכיק
p טפיi:J רfנכוכתבדק,כP וןt:i ייס:iנכוקוסישכתנהוהמר ,ווורגכ

 i:Jית i:JPור;:ו"קכבוfכהוכותת hככככופסיד כ::; rיfרין ,שאמרתי

 •עכיו כ::;רו;::ן

חרוה כ::;

 hכקוו rד' ,ע"דכ"טדףכובכיןד'כi:יכוגידfרת jברfווהרור hת'כוס
 t:iP ,כוסותי"דנת t:iבתוה Pכיוככ pככוסר"יקfרוכור )נכ"fר ;";:;דף

 j"י pסכי ,שריס pנ rכרווס rpוסירס,עודות pתי Pנו~:;כווכס vנכיכ

 .נוכ~:;תותדי ר;:~רfככוסותרוכ,;וד"יכת, pכ rרכו

v חחנד

חכודנריסכיספקוהין •רוחt:יהכיfרrכרעיכיר,רורfרסגנסכתי

חכיכסכי /fרותסכתבק 1וכi;כד"וכה fסוסיפסi:כתכןוידיס f) jlרתד
ן:;ככדרן:;ותסקדן:;ווות pוכסוכיfרסקד~:;יסחתכחככ ' vקדון:; pכfרי

מן:;וכיעעכיוןכוחי p , 1יסיס Pמיfרוt:יקה:זרוח י-יי:tי;:~תכיכסו.ס ;דופי
 .חכi:י vכדבריס

i:חחור י

 ?עורס pן;כעוד;:ונככבן:;נתן:;ותסן:;סיססכוסותמספרעגרור hתווו;:ו
נכודר~:;סכסכיון:;נת' תכ;:~נככפוריסס ,:tנכוסיס t:, vכרהסגfר

רביעיותנfררנעכרות pכיעור pחכוויסכהנו )יו"ד :i:Jtפר :-fרנ(בכורכר

'' i ת', J: סj כוסות,הרבעp רדסתסfרתדכוסfp כfרביעיתסוj1 כf
כרfרסכי ,ס rעככתוכוסfרין fr, hרכ •כו' 1וכו'רעהוכורניע·ה

P ייןכן:;הןהגבוריס:גכוקובגיס, p ;:סנספר •רוr ת(סר"fע'דף . כ
ככדוור ,כוו.ין י:P iכ Pיעור p(ן:;סוfכ:גסיןרביעיתכיכחרב )רע"נ

תריכיi:יתי pדדכוfכןיעורfכ pסוfר )כוס•תי"נfרורניעי,תי"נ

fרדסתס ,:t:·Jכיון 15-סכודדכדעהסכס •כייהfרכיסדע:;ידכיס
ון pוסככ:;ןוכטרףסגניותכככן:,העמוכודעתו,ככ'כהi:ככ•סוההרגע

י"נfודס סה::~;:~ jכיוסר i י:iוכדעת ;יכו~ןfר•כזגרנ~ורנקן:, /ק :rכפ
גבורה::ייfרברו~רfיכrי .ככרננך:;רוה :rהכה~בורfריגר iעריינו~ות

 • ,..1 ,.,.ו· .. ,. !-י~-יהיי,..
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סווהנר

r .:ויכו רf,יכיככוסP ויייןP ייj , וfסייכותככוכP וווררועוד ,ויס:;t:, 

כfכ pוזס fjי •וג iזי ר:.יו:;fכוכיסר"יק nו.:רר r ר:. jויי ,היייןו fnרו
ווות pווfרתד pךןךסזכגידיסיס Pסרחגדוכג,פכיfרסנעיכיוגוfרהנין
 •גדרנ.:יזכזויססנעיכיfרת r ;הדסתס ,:tי ,:tסכוסות,וספדכעכיך Pסקד

מרוfכס

זודנוסיס hכסזוגרךהמכסכי ;י:ככfרכfכנעיכייפכה, jנעיכיfרס
 •עכוזוווסרי"קן;;כנהו pנזוהסיס Pוזסכפיfרכfרכזוסר"יק

סזומכר

'י ~fרזורתחס !סס
רהו hס

וכ"גרףויכיכיfרסכד'ורfרסנfר •כזוסר"יקסכזגירכזר ht:iדברfיזורתי

וס t:i t:iוופרחכיכפעכויס fPרע"פ רfכ,:; : cע"fכן'דףכקווfכ rד'ע"ג,
 •fכווורחכיכרעותךדהי-יוזוהיגפי חג,:; , jכfכיכו pפסוק,ענ Pפירו

-יוותנו

 •חככי"רנןנכתידנוס rת nנfכ
מרוfכס

נ,כו.ידת,ככfרfרסזועהס .כסכיןוכfככקנגכויר;:וווקונכיסדברי
fרסכיטונס,תכניתרס :tכגחכfכזורו pכרfרס pעכיכיטקכתריס Pזוי ,

כוסר"יק pוטס pזותפכסףכהותותfרזורכהוו.חון,וגfרסיוסרהזרך
סכזגידכיתfררזרfרבכ !הכ'נiג ,זועכהוכסו.דיגכדיקר pדברינדס
 +דזוסר"יקנרעוהיסדסרסרזfרינפיזודנוסיס

סוכמנו

fרכfרטרנס,תככיהוס pנכfככfררורו p~:;כרfרססfרכס tסדבריסס ס,,,
 .סתגיד '::;ככfככסינוכfוו pכעינירתוקכי ~נעכווfוכיוסרfו

סחורת
כונניך 'ד(קרהקרס +וזססזוכת::יס:כרוככזוfרר,ס '1סרניס

 ' ' ) ' f 1.. r ff ff ר'ז,, ,",,ךcז
כוורןווויההס pהיכי :הענכדף,,קורהך ' ,,; ' 1

 ,ינהך pניכרזונפכפונfכ jדיכפינר.כותתינס t:iיכיהז;:וה ,רfרנ pני
נוהרת jנעיוה pרכ'הןהיכררקfר pניז-ינרדfרתעידןנככו.:רה
ככוכןוהת.:רכדווככחותןוזקיפיםהיינותעיכיךזוכהי iתסוס

וככה, Jך fcpקךייוקכfר iכיקרסבו,וקוס 1 (::!ןfככוריי rוכוכרנר.דו,ד
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ורתיניןסfכי,,וfכן יכ'דf::.~וfכ rכרו hדססוכעיוררנקוכעין rדע rזוענזויןכורס
ורככיקרדfכיסוניקרוחפן::וווככיסור~כירכוכןפכוניססוfכוfכוררי

 Pרייrגרfרכ,רfרyרוותינתfר Pרי ,כרfר::,~ידחרןמכfרדfריסרזווורס,כני

דןונעי ;דינןורזרברfר 'דיגןסכרהדינן'פסקfו 'גכוותfידכנ::ורננותח
נתינירi:רר oווחתגסוורס ,דקדון:;סיכין nנרfכ oו oזוכתפסיקדfרת

סfריתהיוחכוריעין rדע rוועכוריןוככ , Pוותזרכfו rכרוi:יסוfי ,דגופfר
נותיך ,tורתתפרידוכfרנכךנעגמךק rסזר ןכ::,~וכיון ;fר rכוודfיפסיק

רחנ ,tיעוויעכגו.ידוכהתיךדסויורותיךי rותfוזרד,וגעתפיגווויכי
p רתכךועודקסכות,תיfר::,~יהרןקסכותככעככגידfעוד • כר

דסfר : )ע"נג'דףנקווfר rד'ע",דד'דףיחס 5ובכיכד'ס rכfכקרת
יחךווכויןדיכסוןתייכיןוככדיניעוניורין ' rוקfו pככפיקfרתכד

כדיוקכfוווקוסופכו ,רוו'ככfוקדין:;חנדיוקכfכיקרסבוקדמךומכרזי
 ,דינןסנרfו ,דיגןגמרהדינן,תכfרסגוfכסfריח vדדמככfי,fר pקדי
מfוינין hוככfר-; ,fו r ~;כ-ורסfריד;~;ין rורועכוויןותייכיןויין ,tורכמס
ככניסתנזר pורדקנ"ספכוכיסוfוסחיוfוורויןוורתיניןקכtר,i:יfרי

fי rנכווקכfוזרנרייחעסכמו.ווומסייסדfוזכעידזנככוכן ;fו 1יזו
דףכקווfכ r 'רf"עד'דףויכיכיfרסכקרחעוד •סfרידוגורתכפיק

 ,כגגכיודעק rיוזרכfרינתך Pנייכמודכfר pיד nהכוככ : Cע"fו '.ר
עמיעככו:ידההנךfכך fpוככזך lחרןכfוגדכךfוכיכי ,וp fןתתכזתר,עכס

עוד •נוfרב hינתקנחיריינת pמייותרינהך pיוהתגדכ ,כיfר::.~י
תזנקכיוחת : )ע"fר rכ"כקווfכ r , hע"ט"ודףויכיגיfוסכקרfר

וחתן 'החדוגעהפיגותפרידונfרכיותי pוווונירfותיוכתורתיני
כליתנוריךכככגמורכך rוfר 'סfיכססעוורדיסניןמסככיסכך

זfוגרכi.ר /י 1עכךfרכ pיו.בוכנככטס pרכפוכcידפיסס /טעותשום
בתורתךוהמןק rתנכן ,נחיריfרנוfרנוויכתקיותרנתככוידיס~:;כוך
ונקנכס,ובפסקותוס!כוח"י pרכגוורfרכס pבורנתורi:יס pעוfכ:הסך pכfר
 ,וטובתךכוכוך Pי~ pדורכורוסכוכfרכיוככס, rנס frורהסר c:ורקfרתסכי

פרכ;כתךכיכו;כפרfריןפעוכיסכךfיוכרהיכנרכיוכות, rנמתכטערוfרכ
כירק ,בככיניךנככד hמו.ת t:iכווfרתסכי ,דברתחסרכתרמנ:ה rוו

 oסגדוכסווב.רכ::ורוfוסfרתסוכנרועבודתי,וירfרתיובתורתיביתדבק
כס rתועודרס,נקדכעכוךכדברס'עסכככפכיכתעניתר fpרfרת rס

ערד .כפכידרגיךתטיבfוסכךfרוורהיר pכfנהגיגוfרתכרfרות
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כךכוס P : )סע"נכ"טדףכקווfר r ,ע"fרכ"fרדףויכיכיfרס (קרfר
כפיקi:וויתכדתfר p ו;iדעךדיגי,הכfרסfרתרסfרזרקיעfר,ווווהיבתfר

י rוזוכרדידעזנ,וז~:;כססרריס'כקביככסוריו ',:;כךנככסרי=ייירקfכ pנ
תיתfר;:, pסררfריכף nכרית Pדסזגתfר ,ככfר nרכדיוקכfריקרסבוקכוך

fרכfר ,ך nקגiגריןככוריןיתfר Pסfר ,ותכיפרקיםי'כיס nוfרוכיפתfר
דתכדעעדי rוותתוכfרי rכו.החfרכfרסגיכסירכfרתיתfכס Pדכסורfר
 ,רr fגרוסחיין rגרי nדעוכיוויןית pטן pוותפכi:יוריןית t:iסכי nוככוכיס,

i:וכי n,וכךרית nדfווכטעכוfר ,י rכותתוכfרי rוותתתיתfכס pדעוכיווfרfרכfר

וכנסוכנוד'עככי ' rכקננוהיכון 'ניעfרס pכi:יורfרfותפזגטכסרדין
ע"נן'ויכיכיחס (קרfרעוד •דfרוויכfרנכוסקמךכין rוfריתךכוכוין

r רfרכ"גכקווf"עC : תr רקfרכ 111וfרfרכתירfרזגרכככיתתת,וfרתסf
ווככיתס'ס rסi:ויוסעדוסכריהית p;כהזגרוככ 'כוככיתס'ס Pעו
ויניבfרכותס iפסקכי ,'סתידרקיעfר, :fזנינת 11נכוסכיכויסוכן ,דך 1נ

כיחסויניכקרfרעוד .וכוטעווךהךכווסככi:י ,כוסיגיס ::tכו Sס~כס
וותינתfרנכיוככדקנ"סככנגדעכךוסכfו : C וf' 1עוו"סכקווfר rע"ב,כ"נ
סבורfרי,רככןווורfרי, hהכהי,כי, nכוסיכניfויכס, pכךדרין pכוס hכ 1ע

וככנויןיכיסון nנעiכיקהiככדיהךכונרכיכנסו ,פiכקכיס , Cגfווכי
והכוויןfרכין P ,נוכחןדסכסוכעירורכקכעין rדע iוון 1עככוככזגיתסון,

דהרזרנחקכfכ oפז:;רfככ, 1זהרזונחזורגיגהfכ tריסזfכ,סfויסחיוזהי

ווככידרוגך /קארוסכוכוכסיוסף 'דfר''ירנfררוזיכרfר /יסרהכ
עבונfר'כרוfררייסfרנויךוfנכוריןכנתיניךככסר /ניקרוחפזסכוככיס

 •fר pקדיתfר p ר:::נסתיכוfר f:rרכךכגכfרססדרוכיהיכוןו:יfו
נרח ( Jס

ככfכתסכודנר ,:;;סרfר '(( fjכניכfרכי /הדסנכנוגנ;:נינוגדסכס
וירfותיובתורתיביתדבקכירקרו nנfרסכסכי •ס rס ר::::ססדברי

ונהוורו jך 3j))Vסוfרההרךכח\ר 1 י;iדת'סז;(כיכךהס /ונכבוןתו

 •ווןגכוהיוהחדרק ,i:והכfכיככו Pכוהס jככגכהi:י~:,דרוכי iהיכיוגח
כבר fpככfר 'סרורברi:יוהכיה P;;חוותכיכסחכויןכרטסדעתיועתס
גורזויכוכסיס jכפיכוכתן' pבכסרןנודנדכיזר P י:iנפעוויסכייד:ככו
 •וכר'ניתדבקכירק

רהוfכס
i:יהסוfר;ינפ,jיסוורברתכi:י Pסרוהכי :ס rנס'הווכfון:;וכיסנכוקווכוה
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(ויכיכיfוסfרחדנווקוסרקמותן.וסווייו:iרתסfררסfרתרת pי tסכ

קום •נכן:;רוסמתחככתסוון:;כסתווכfר )ע"ככ"fרנקווfר r 'רf"עוו"ז
fרכfרסרוח,וכהסכ:כן:::כfרכן:,וותך'עוון'סוודנרתi:ייfרfרכיfרכי :קרח

כיכסקס,כfרמוכךווין:,רהכ,כנוfכספסקסהסוסכfרנעכווס,סכן:,ווס
סדברס iסכה •תכןזונזרךכסדריכןהכירנfרfוכיפעסנככ

iכודדרךהכהכfרונרכfרסעכיןככfרוכיכינתחכi:יחכיךfרוורתיfרז:,ר
:כיכיס, ;cנכנ~דו oכגגותכ,סר"יקרfוססספרוף oנכחןוסכס •והידס rורכו

ס rסוססודכז:,כ,הר;fככfרסיסכfרעכורסכודנרi:יכ,ו.ידכיסרfרוססוד

סכוו.·דווfרתכרנfר pון it:ורהנדבררונפרטווקווורת,נז:,fררfוותו rרוו
דפוסנתחכתiגכהובi;וfרכקוון (:i (((,:[ר'נסקדכותכתובסוfר(סכה

רת oי nסi:יחסובככרינשנזה,הותירהו:,סיfר ,משנהנוונתכונכין)
כזfריכפיiגכחסכור.ידגוfווורfריךיונןיפiגס rוכפי •סfרדסfרת

 •fרווורfרכיכרעותךדfרימ
סווחנר

סווז:,כסכיחככיפק Pוfרין ,וככבךברדסתס h ,:ז רfר,:~תנוסס rככ
 hסי ,ין:;רfוכת oככסיfר ,כו:,כיכס rרזוגןכהןסfרווורותוסכו:,כוס

נס'ככובוfררi:יfרדס,fכתסכויiכרתסfרסוסיfרווטרוכיתfר, <fסיככות, 1כ
 iCגככוייסערכיער pכספרדמ ' pבו.ס ; Cע''דדףג'(חנקסר irג

 .ומשנחאםכקרfרתווככותכיתווגfר
•• 1-: r • 

i:ר וfחרו
 •כן:,ווסכקרfרתוכננותi:ייותתכוכfרכfרfרככ

i:חכרוו ו

 •ווכוכסfככוכותככןכיסכז:,ווות,ווכדאםכקרfרת~::ווככותתווגfרfכנכ
ותכף ,i:ןJז((ווס ;cסככ.ככוכססכוז:,תסיס ..סדעתעככiגעכותיתכןוהין
 .פiכקסכfר l '"'כוי~:;רfככ'כבוfרספסקסfרסוסכfרfרוכורסוfרווויד

ןfרדס כ;:~ו,תו pככדבריכבוfוסן:;יקרfכסיתכן
סfרורח

ויזותוןוהtכףוסיכוןi:יוונןדודכניfויסן:;כקרfרוזרךעככנוfכסקרfרסהוני
~:;סיתסfרכfר ,הדסככיכדרךדנריססכודכריססיו P'רריiכ, Pכווז::חר
 .הסגיספירון:::נסקדכותרד"קכהנ pכוווfרותס,(ועוררת;.ו;:יוכיתררח

נרח ((ס

ייידיעתיגנ·ס :tסכהכסנעכיכיסעווךכiגתוכחוון frונודרוהסס;כי
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ני· 5ככגחוןוכחככיס tנקiדזווסניתןהפכךכככירותסוסככי ,דיעהך 1וזו
ח,רfרס

fר 1סנ tiכ ,כוסרחיקיד nהכסיס tiקרדורירו,סר"כו~:;תרכס,ס nתחכור
 ר;:~כfסווגירדבריfרת )י ti יג;:~פרקסfככיכותסדרער pכספרדמנס'
קח •ומכרהווזסר"יקדעהסוfרכהנוסעכיןכיר i כ:iגכו::.רר"יק,i:כיס

 •ספרדסס'חתכfכ
 ר.::זכפרקeוכררכס :"כ rרeופרקר,חכתבזוfוקרfוiכפרדמ'ס'וfוקזו
כווeו"ררסזרסידורני 1ווורקבכתוסיfכנ;ס,כוכו.דתחזורתנרfר oננחר
סכך :נוfרככרהי frר • 'ו::ווכד'fרהיכfוסfכ"כ rוכר"וקfררויוסף
ר pכfווסברתו'דעתוכתווסר"יק,קננהסעכיןקורfוסוfרכירוfרס
 •ך iנתפהכורת

סחורה

 !כסיפתז:;!כיכ
דעתחוזקעכונורסס rככ :סfוכסכרבריספרקכfוזתוכפכיקרfו frו

הי ,:tסעכיןכיר r י:iי tiPנפרקכווטסוכן •וfרוויתיכוזקגירתוווודי
 •כר"ווורי Jדבריס ,:tנפעוכיס

סווחבר

דעתfרוורסקכורכהסבתרקווסר"יק'סברהסיfכ fPרוורכfרעדיין
i:יסנרס )ספוק tנרחחוכרך pכfוכ ,רסכווכס /ווודיודבריורניווודי

וסכi:י •חכיוכגכס ר-::~רfגוכגיזכופיוכסר"יקקנכfגן:;ר cוi:ידנרי
fווותחתסריקותכנר ,:;:,ר 1רוגססערנ,הפכתער,וקרב;;:ו ;~וו;:~ו;iכfוכfו

נדנדיסעוזחכיתדבריף oתוכוס cהתtכונכההךfכר pככfככחכותיך'
רסיסךנות, pסתכוךfגתיסיס Pכוסככזעהיך JPvכנרחכיוגססfככס,
וכתה /טפיכסכקירךגסכינכבד'וריקכסנכוכהוריק,כi:יכניו.יעי
i:יהוניכוינi:יהכוJהדוסכס •ויותריותרתיה Pוכסננגעבידךהרב
כיfררוה pסכספכfכיעתרהונכועטכסננותי, סכ;:~,:;ננקרסוכךהכי

כ::ן .נכסתרזהעסקניוfרין ' jו ,:tוסכ :1ספ~:בחקירותערוגfרכי
ככוככיתכזס' ;rנfכחיוונעכfריזגנפרר fpוסכיטובfויןכירfויהי
 ,fרכוהיקוככ JJ 1וופ cכקכככו r ר;:~רfסגכסכ~:;רידיסקנכסזרככותעכיכי

- Pכזרוכהוך 1וכוווווכיוכווופנה

רהוfרס

 1-ה~ווה it:רק:דiר iעכוכעכור f: hרך:י:כוהי, cכסוכךכוחוחכי :..,
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 iיחנfרוכי ,fכיסככחסנודרומטונטכ,גוכסנfררזוכדנעכווסעיfוכך
 .ניייטנר fpכזוכותכפכיוסקרסנfרות jס'

סזוחבר

 .זוכותסןןוכfככךס'יתזברס,כיוסס'יעכן
חרוfכס

 ,כנינוחוועכ vיזותכהתך fpרתיסכיס fPרכףגו-וכוfכנ,עכיוחכי
 ת,:(כ pנכךכחכתיfרן:;רסתו,ודותומרותיךעמדיספנfכתר fpכדך ::iוח

i:ייוםווןנחתתכי •עוכסועדוועתסוופין pיכ,ונfכסfרכססימיס

נערוםיתוםוכן:;fכרתי , vע"fרניחרוכיfותרfכז:יוועכ '-סכקתד f:oו
ת pכ pכטוניסיכויסכיסיוכfכ r vכ t:iרס ,tעען:::תיכיס rככ, .ר pונח

נגניוכרt:ומיםכריס rכיסיר vסfככוסיוויס ;בכווךייתי vPסהכi:יi:ייוויס
 .חייימיככמכנכייסורונfכוכס fPוכךך fpכסווקוסנככ

סכותנו

נככס, ;cהעת f-;r ,ס:;~עתנעיכיוסיסרנקזניזוינ.. Pה:;;:נוועf-כסוfרתס
חסנערכם,fרדסעסi:יקנכסנעכיןתדברfכככוס ,tתגךך ,:tחסתקוס

חכוכi:יתעכוכוותכךכסו.ידיוככ ר;:~כf, fרוכתיוכקוננהכסtבתתכfרכה
 ר:::ןכfוסהנוכססחכווסנהורהפגתךוכסחירספקותיך,ככfרתונסתיר

כסדי iסכנוכסגבעתסוכורסרfוכוכסניfרךעככס,עכיסהן:;כוןכfר
עכות.הענג ,סעכיוכססנרכס i "נן:::ן:;וךוכיסfרנת rו ,דרחכוכfככנן:;י

c> ' כתונס,נהתהfרכיונfכיסבסוfככחכיתיןחכתתfניכסכידעיווכנדע• 
תוסחכתס,כוורןכfכ ר;::ןכffכרסכבכיטענותיךתן:;כויעfכסfרתכסכי
תוסבפבכוכתפעוכהךתסיסכfנ ,יודבכיסוכfכיודעיםנס::יסד tה
v ,רמהfסנ •דוודיהכוסיתופערנהן:;טןווען:;סרקr רתfורהךתסיסfתפ, 

כח v י:: rותכבד 1וכטענותיךכפכפוכךהתגברוורעחסריעכהס
נסווfרבכימסוקועכסfרוותחכוותככiגיתסוהפי~וכרעתךה~יכו

וכfרכהינוהיסידעוכtכסתססכfכ c 1סעכסתרןס rי,יקונסזויוסדת,
וונוfרםגדוכסמועכתרקק, iכז:,ום י:-כת,,יקבנווכה::כוןקךתיס,יניכו

יע ,1Jtתוהס ;יוכותיווכן:::מירהס'כענודתכבסק rיתחכוהוכסכיוווכוס,
ספקהין ,והגיגס :iוקן:;וfרכזחזi:יכג:ג:גיותסככנכסותכ;יםכס rכה
ווקכקכהכה jמהקס 1תסוכת ,'כ:ווענורת'דיססהה i:Jiנהר~:גכי

סווהחככויס iס"וניןסתפרםורסו:,ככרס r י::ברורו:;פרט ~גדולקכקוג
ניכויסבכהסכיוווריס h cורני ,סוונותטעוכי jבעגי::ירדוכ"סזעת
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זוונת h1סקנכסת 1וד oרקכנוfרר ;;rככfררס, rסגונ1.רכס1.רעט vנטכסfרנס
חקינזגזוירתרפותיריםק rכתסרותכייטנעוכזוותוספגםסתקון

h ,כןוברכיםכסיכוp רתן;ותfכדרכיונסכיכסכ. 
רחוfרס

f> סקודכויס,כדורותכןסדנוסיסוכיp רווונססיתסfנחרךגוברתס; 
h ר 'ניכוינועתסךfp חוקריםסככנותוככפקוחותסעיניסכגך, 
ניס fvווסתורסתופזגיכככרfווי ,ווותרנtיוכך fv vרמנקטני:פר oווו

נווזגךנסכתערנוfרזגריגיס P י:iווךfרותסקק rכ 1ככרףיקיס rווות
תfותריסונ p ,ערוסדברכtי hכזגיתכנקיסכנתיססכווןכיסדורות,

ייrגפןטקר, pןfרכותנרע,טובניןכסנתיןידענחןסוfרכס,ויתfוןכ

קכתחפני ,קר Pדבריככססתורסכיוותכיט ,סכככעכספרטמן
fרנסייססודותסט pנוfרכורוך ph /כוונותיוזוע pך fpרקר' pזכרי

 •הורסוסתרי
סוכתנר

ס'דרכיריס Pיכיכfרתרס rעג 1וטיס pסתפכיסעוכסנfרנדוכי

וס'כוגכוס,כךידידיוfרתס +נסיכזגכוופון:;עיסנסיככווכזיקים
ס'ייטיבכי vי vו ;דרכךוסגכיחהתךווכfרכוכת Pיסוגתיסfוכסי
 +חכיגסגניויזגוכח , ,,י:כתוב ,כךייטנ ו:~רfוונותןזוכfרתבככוך

סחורת
 •זכריךכת fpוכה

p כוס• 
כךך p)ווככ ,גוס Pסיקרוידידיfודוניוfרתס

ס((חנר

P ן:;כוס ,כוס. 

פת.תום

 Ci .1\1תכ'כעונו c(ככ rככ r:-6 •pןוכ p/כז<ד f,:;p ,יr r:ר:וו'כוןוכת·כזר 0/כז<רס 1רנימים
0ספרר:ר) 1f,1ו ,tנכר ,:r/כוכfכקו r) i'ככע Pננ.:•ר:וסםר'ס ,rכנ, ,ו ,:pr.ח Lanוaue lז 1 

 ,: cוע ,._ fiגfכיעגיב)כ c ,ספרד•fכנוכעכימכ fו rc iכ o ,:~כ ,tז<כר c , 7 'בת'בת ס·כו;:,
ח r:רקדכסוך• i 'גס i ''-נרדו, rזרק"ן rס· f"כ cרו"ת ,:r(ע"ן r"כ c:רר • rכי'ןו crו ,tכב·ו 1 '~'-'-
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דנבר,כורן:; p:רוfנ ljכ /נרן:;"בfוכזכרכמfונוכעפי:'כפןותו r;pס tכי ,ן,ייט•תודחר'

:ר rוככדו'ער ,) iיככע pנכfניס pכס ,rו ,ססריר pקכתות ptג"כ:רוכ}כוון:;ס ,tרד<ייט

p כf, דp בדויווS דרכיכיוf, רכ"ככר:רסtס!כרוכי;כספריוr, נעכ'ןונגרטו;:רר

(עייןעכןווווג rהועכ:רtרוכדה f1ייכרעכות ;rודרדנריסונויונעכיזותכן,ותfכס:רfככ
ס ,frוכרמותוז:רכ:ר • )ר: Dזהכ 322 7ז pע jP 1ככfכטטכיטער/;טור 1815כfכריעכטדבריו

וrו:רזrותן,כfכיס pסכריוכיעיד pככדויער iוכהגיזוונריlכות,fכו:רנ"נfכ:היtר ;rר ,rנדברי
 ;סוכיגורדכfרוגםס,נקכורכ rכג'זוונ'סכיכ Pסכגיזזוfכקעדזוגוטת

עכזווורfכקוfכ 11- ;:טר rתנכ ~כגיונט'סיכפסו ~ןווטט "וכן

ד fpכככנון tזג :J 1-:יס lrכות ;prנס 1וכעזו ,כר'הו rס tכיס pוסעי~כ, rרס ;rככסעזויס
כ:ר :כתוב,גוכנוfכ.~סכרי pכמדוד jכו,ד ;בfנזוה~:זכר:ר'ה f, tככר:רסכון trכס c::כו

נספר •יfככ rרמכת'/כונרכה ;כתוב ר;:ן'רtספר:רןוכוכ:רדי, :fונכריהו, frככ 'ר:ר fpו
נע'רג"כ כp ;,f(:רככעוכג[ובסכר Iכעוכו.ןסגר:ר ;rע tכיר rp:רוfוכו tז:כר י:- p}כ

fכתכס,~ברי}כודיע:ר ' Pרוככסמכיע:ר:רכ:ר :נתןיכתוכתובfכנכ 1ו p ;:ןכר rכ :fג ):רכ"כ

דברי jןון:;נוכי כp ;fער 1וככד_ו , 1עכי:רוכקודו.דרגותותיות rבכתוכותכס frודבריוזככות
 • ,:,}ך ;pcנזכרהס h iכד tכק ,}ך,::},ן;כס

 n:רוידרפiכfריפעכונfרססרכזג iכו cדיכ'ג"כ f,:,pהרזרוה:ה
cpp כדיr ינך 1כוP כתויןבןועוכfרr " זו:כרו:רוור ,כc יי'עכr ר:
 •"ני cכרדוקfכסכרוכהכות t:נ:נו ;~,כfר:בזורגזו:ר

ה,ככדנוfרתוכסורונ Pיכךס toc 1:נר r:ר 1דכרנתןכ;תכייודע'ס:נככו:רכה
fרתוכרווסר jכו cדיכ'כfכ pככדוינכר f,1:רכס rוfנ ;ני " pוס t P iנרכזככת 1pכר
כתוכ::ו(נfככ"ףרךך i:Jכfרר J:ע (fר 1בfרס vרכfר jכו cכדי tCPPרוfכfר(כ 1 (ך

רבותוכהכrו • ):נ r:רס c:נ~,כבזוrוכ:רר ltכ ,ערב'ת jו cכדרכי:כיעכ ,ת ,tכק~וכfכ
כתבוכ,עתור, 1- ; 1-ם'כב.ככ~וfכ:נוfכ:רכ"כfכבוכעכיור},בר:נסכיכ:דוכ'ןכככדויב.כר:רניfכ
כח cןוtר rוה':ר , ) 1270-1280 (ז:י cהכfככףfורנעיסכת tעד'ס c כ;:~:ת c jזו)כותו

c כc ר,}כ~:כת'ס "J כתךככתכי ,קי'וכי~כינ,'ס" r רכף:tt: ' כרכד• 
 ) 1851(גייגכ'ג,קוכונריס bן)רדסייעכ'כנקהןככסד pעקרוכ "p cעiכ נ::ר)ה rככועם

:נסכות r ו;~ום cנכי ,ו pעוfכןכריסדכיfכון:ר cpד' rכfככ P:רו/כהר r:רס'כ'כ:רוכידי

וכקדיוfוכוכעפיfכם:רירfכו:רר r:דכתכו t:ר:רס:רןכנריסז:fכוכיכfכ ff, ' rככוכעג'רהס c:}כ
p :,ק ס:: r כיעכיכעקו:רדיכס •דנריסfוניrוננרע'וכותדזווייסקכתp :,,;:ו r ,ר'ככרי 1כ

כבתיבתיס rכזככ 1-:ר cpד'ס~רי iוןר,ו rכהכי t' Cר P:ר Pוזוהר Iד 1- ,ר) ' cז r ~ jדכי ד:, 11
יךיךדוניך rfרזת ,r::רקךךנק~( p1rן~ר"ןר fרכ"ג ~נו"רר 1רתר' pל';~ךל 7ני 7'י

ג:ר-:כותוקה ::rה tוכי rככ f:,:, ,:, iח' ,rער, fjכ • ו",,;:iלכןככ::ייוסף:רןככס
וסודותתד r ו:: tpנוכעור' ~,כ·נ ~~~:;רנב;ר}כןרר~כ~ ,-r ~כf ס~;\:כ:נ·ר:ו rוגדנ:רקריJר~

 •ונ cהםח rנדיכועכו::ייו.'נכיככ,רז pךז; ,ס-; p 'ך'::הי cpו, rיכ ,:" r~כוד,'כו pכfכ:רקנכ:;ר

 'וז rדכי)ר r;pר'כסםריוכrוכtוקר!ר' ':"כן']כיוכי, tכתןכת 7כןכ' i r)כ ר;: rכגונכס

 י-יר::~ו pכ ('יף rpורכזח' c 'כt "'" fכ c ',':גנוקרוב ,ה cpר'fנחכזכותכרוכ:ר_גנני
ז:הוfכ i'PPו;ר , רר:ר;:rו~ס'הג:הקכידו rנ c 1'תכfכנכ , )}כנוכעסיfכfכנרהסססק 1נכ

 •בסכריווהככיססךנר'ו, pד pוב 1"כ rכרנוזכ~כו



ש 137ש

םכק jרמ' ;נרגtוחגדרס 1ויר fiכוס pןכ p,;fjן 1!כד.ד t:P!:כדט t/iדכfודברט 1/כז<גfכ ;1,וכס ,fן

ת, pןרי :tמכידיעככ:רגכותtרעתידותעט, pכזרות lpכעכועודכ~:fכירו.וfכ~תנעכיכיסכי

 •כככ ר:~ 11כת rהfכ'ס tכק rה
fככיכ}כ ר;.כ}ה}כורןיספור ,,ככך i 'ר p}ככנרכ'סכק f1כי ,כע'סקור}ככfכרתכת
כ i:r~כfכ ,ככרfכוכfכהי:דכlרה, raכם~רתכתוב trרדיכדככעעי vותתוככדכ'ז 1עfכר
 1וככ:;ככרו ,קרח' rות' tדר.ווכ:ריכ,ותי ·כת rת frככיכ~ת, rנlרהוfכ 1וכ •הי.ו
-י'י iו'ע • prק rכ:רתר,רfכו,תזת rו , iכ:רfוד~ק 5/,רfכויוכות rהfכה;ה rגעגעי,כי
 iנעכי oנות :tקדיכותי :tדי Pכתיווכfכ ,tרד pנעי:,,יקרים aידידיסק:ת oהה O'Pנ'כי

ו;תי p}כfכדכיןו:;רע( O ע',ודt(ו rכ rככי()רי\ת:ר r:רר fpכ pCJכחכת'ו:רקככ:רח pןיכ

יקו rוהוי ,כדבריתודו fr; rככעכק f~rכד r tכ ;rככדוכtכ ;כייביכו 1נית ;r:ר rי.וטבעו,
רכחי. pכ)כ

כtר!כי:כו 1דעתעכעגתוכfכ , 1רfכותכתכןוידי pכק:ת arספריתרfכ'תי.וכ:רכוחירי rו/כ
וcרןוtרסכר pתי rהקנכiונסכרי'ם trרעוםtרfככה'ס pוכי;ר)ככהנגכיכוח J'עכ, ,fר ;rנ<

<ס p ;:ן(רכוי'סנ"כ O וt: 'iע pו "I sרכויכןוו;חס 1 ',-:ו'רfכתרסר p ס,-: p oוfככי ;rורוכס

 ? 1קירות rכובכחםככככבכית rווככריות,
ר r;f, , Cן:;כ pוכfכ Iת fpכ ר:; r(ו 1כוכי :-ן fJ'כדיי fPכוידכויו~fככינfכענר ;rנקק f1כ

ד.דןנדזכ,דות pנותי ,fכ pן , jככfככfכן:;ס pו ,ככ):-;:~ r 1גfכועכ:ו}כר;;וfכזכנ rנככנכרעודנו

7'1חכ Pך,ד ,fכיד ר;,ר:;:רןיכידי pהעתק ,: ,fר 1יטכ'fכtר ,fכעריוסבבך< pנכ pככתווfכז<רי
1P 

גתזעכחג;:רידת'רכג t;:ררןרכגכרךכ jנכ 1גfכרר'וניfכר fpככיין rtעכתרעס pכfככיכתכ frכ
0 1תקסדיס p.ךרננותס tר ftכ 1}כרכרי tכfככוכסרטכו, pנכ 1כככנדונ.:י 1))T>P-1 כוכנודfהp :;ר 

 oכ:כרס 1;:,עירוכר fcכס faככ:ו 11דנרורק •עככיtרס Pוכרועהס 1כ:וככ:רתרר;רוככדד
רעת:ו •די 1תכס pקכזכרנfכהככfכ:רכידן rטה 1:ו tכ:ו tרים tוע 'ftP1כויריה, rספרי
רlוכ, ;rיככייכר rכfכרנתדענתגטרכcר rתהסכרי:ריtר lr: ,rונקfכרת:ר ,' aת f1 t,pככת rמקח

כfככי ;ם 1פכרס ;rכוcר:כסדתקנ;וכו rpתכfכוכfכדותס, rכ iוכתקי Iכfכסרכתסוק rrוכ

וכfכ Iכזכרעכ jכtרררסרכfככנכדת, ; ר:;; ,pfוככחיק:רfככfכ ,כווכהיtר'תהוכה pהfכ tכ;רז<כי
וכחו fpכתהיהfכםfכף , rrכ 1בכ rכער cחדרת rיככוכfכ 1רים r;1pכדרכי;:,רכךוככ ;ככזכו~:;

ידי,'וכזס tיונfו:רכ::רfכהבחיו,וfככיכככדכבכיכ' r::רריק-;רכתי, pf,pס 1נככיככקכתדק:ר rר

 •כרס pכו pעזכ ,fיברך 'ד: , j'חו pכנכ rערו:ו' •כים r:רfכנ.ו'fכתכעכו, '

 •כפ"קרא .Pדשר"ל 'נכiככו ו:i"כפהדונס

~ ~ ~C'-
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ת ו ע ט i:ו 

תקרן טעות ן:;ורi:ו עוכוז

חמרוt.רנfג fוכוזנt.רכfר 17 5 

«ו:ססקת כזסו:פקה 16 s 
כfגפיקורס oכתפיקורו 9 9 

t, כווכמו ~::כווכותו 32 16 

בעיני נעני 4 18 · 

נתונו :כתוב 17 )( 2 

וככt.רגר כוכסג 29 26 

כרכרתיכר כרכרתכר 6 %9 

כקרב כיקרנ 18 39 

t, בטמיס וכיס tiנ 5 41 

קרדווירו קרדווידו 31 44 

יסודות יסודת 20.18 'j3 , 

ככריקים דיקיס 5ב 20 55 

ורתכי רוחני 13 )( 6 

דמוי דמוי 2 68 

ו 1הכככיד הכורידי 6 ) 84. 

סתכוןןד קסהכוכוד 23 107 

רסרfי כfור:;;:~ 4 111 

כדברי נדברי 21 11,"i 

תנוfיס מנדחס 28 -13--1 

co1u11Iet COIJJplect 4 "\ J 

1·eligic11sc eligeuse ו· 5 11 •, 



de me _justifier aupres de (1uel(1ues chers et 
1·espectables amis. 

Etant une fois parvenu a prend1·e mon 
parti toucha11t les liv1·es et les dogm~s des 
Kabbalistes, et aya11t depose les resultats de 
mes etudes dans ces Dialogues י qui triomphe-
1·ent des prejuges de mes savants amis, quoique 
bien plus a.ges que moi, j' abandonnai ce sujet, 
non pas comme epuise י mais pour m' occupe1· 
des autres branches de la science du Judaisme, 
pour lesquelles mes soiוזs etaient })lus imperieu
sement 1·eclames pa1· זnes devoi1·s, aussi bien que 
par ma vocation. 

Agreez, mo11 cl1er י les ass111·ances de 111011 
estime, et les voeux que de tout mo11 coeu1· _je 
fais pour 1' i11alte1·able l)onl1eu1· de votנ:e Unio11. 

Pa•1ouc, Dice1nb1·e, 18,51 

\? otז.c. tuJ - vi<.וoui 
.נ-פ Wכ ~~"



111 est 1גulle1ne11t l' effet d' nn commerce mysti
qne de la ter1·e avec le ciel, con1me Je preten(lent 
:les KabJ,alistes; et que les Textes de ce m)·sti
cjsme .que l' jgnorance a appele lci PliilosopJ1,ie 
1·eligeu.s·e des llibreux, יn appa1·tie1111e11t point 
aux aute111·s de la 1\'Iisna et du 'r aJmud , et ne 
s011t q11e des Pse11donymes, poster·ie11rs (!e milJe 
a11s a11x personnages, dont Ies 1גon1s y· s011t 
emp:ו:·untes. 

,J' avo11e que 1' l1istoi1·e (le la KaJכbale 

{laגגs ses (liff erentes periodes, et celle de la 
co11fection (111 Zol1a1·, et le no1מ de 1' i11(liזidu, 
011 des i11(livjdus, a qui cet ouvrage vol1ו.mi11e11x 
doit a1ןpa1·teni1·, 11e sont pas :iusqu' a p1·ese11t 
des cl1oses pleiגגement co1111ues ; et maiגזte de
couvcrte est enco1·e a esperer. 

l\Ies rechercl1es sur la Kabbale 11e so11t 
pas le fruit d' une cu1·iosite litte1·aire, mais (111 
desir et du besoin de fLxer mes idees et uגes 
c1·oy-a1ג(·es (la11s lcs questio11s tl1eologifJזזes ר et 



po1·ai11s les pltזs celeb1·es et les pl11s 01·thodoxes ; 
et (la11s Ie mcme temps la facl1euse observatio1ז 

tle l' abus, qu' on 11' a pas · e11core cesse de fai1·e 
(les textes Kabbalisti(1ues, pou1· att1·ibue1· a11x 
Docteuז·s de Ia l\:Iis11a et d11 'falmud (les doct1·i-

11es O}נposees a lelll'S e11sejgnements, d' Ull cote 
1' identite du Createur et de Ia c1·eatu1·e , et de 
Iי a11tre la plu1·alite en Die11 : tout cela m' ,1 en.fi11 
convaincu de l' 01כpo1·tu11ite et de 11 utilite de la 
p11blication de ces Dialog·11es, non se11Ieme11t זזd

י oi11t de v11e scie11tifiq11eנ1 mais aussi du cote 
 .eligieux·ג

11 est de 1' i11tc1·ct d11 Judaisme q11e 1' on 
sac]1e que Ies p1·eceptes de la Loi teגזdent, selo11 
les a11cicns Doctc111·s, a11 1כe1·f'ectio1111cme1נt -oעג

1·al dc 11 Iגomme, et <L 1' a,•anta.ge de l,t societe, 

tlont le 1נien-et1·e clepeגזd de 1' obscr,0 ~111ce des 
comn,a11(lcme11ts (lc Dieu, soit comme effet 11,i

t111·el de la 1101נ·alite des cito}-e11s, soit comme 
eii'et su1·11at111·el cle la P1·0,0ide11ce clivine ; et 



J1.1daisme ר ont transforme ( en quelques con
trees ) une lteligion esse11tiellement sociale et 
humanitajre en un mysticisme tout-a-fait etran
ger au..x besoins de la societe. . 

Un quart de siecle s' est ecoule depuis 
que j' ai ec1·it ces Dialogues, dont j' ai deja fajt 
me11tio11 dans :ma premiere lettre au celebre 
Gra11d-Rabbi11 S. L. Rapopoז·t (.L\out, 1829), 
publiee da11s le Kerem l{l1emed , vol. 1. ; et je 
les aurais encore laisses 1·epose1· <lans mon ca
binet, de peur de trouble1· quelques consciences 
timorees, (ןuelques ames si11ce1·ement pienses, 
dignes de notre respect et <le tous nos egards. 

l\Iais les dangere11x e:ffets qne le fana
tisme Kabbalistique, sous le nom de Klגassidisme, 
en1גemi de toute culture, p1·oduit enco1·e de nos 
jo11rs chez 110s f1·e1·es du septentrio11 ; la certi
tude, que la these principale de cet ouvrage, 
celle qni coגזcerne 1' age <lu Zolגar, est admise 
et p1·ofessec pa1· les Savaגזts is1·aclites contem-



co1iוגaitrc ; joiוit au..x merites peu comnוu11s d' u11e 
l\!Ie1·e exe1nplai1·e י <lo11t l' ab1וegation ( q11e Ia 
fo1·t1111e 11י a pas manque (le cou1·01111er d1.ז succes 
le pl11s compl~ct), a s11 immoleז· sa _jeu11esse su1· 
l' autel sacr~ ,de l' amour mate1·nel; et au..x p1·e
cieuses qualites d' une cha1·ma11te Epouse, dignc 
1·ejeto11 tle 1' illust1·e souche de Pl1ilippe Kol1en ר
et de celle de J\Ioyse de Bunigshof י (lue 1' im
roortel. JosepJ1 11. eleva aזt raוזg de Noblesse: 
tout cela invitc les גiuses a celebre1· a 1' envie 
le jo111· 11e111·eux de 0דotre lJJ~menee , et lcs 
lo11a11ges tle "\~Ot1·e Uנlion SOזlt un tl1eme tres
feCOJl(l pour }a VCfVe des poetes. 

1'1oi י connaissant et vot1·e modestie, et 
vot1·e an1our pou1· la scie11ce, et vot1·e zele po111· 
le progres des Coreligion11aires ; au lieu d' nז.ו
Epithalame י je vous offre un 011v1·age scientifi
que, un ou,זrage tcndaוזt a etablir l' 01·igi11e 
exoiique , et nullement sac1·ee , tle certai11cs 
doct1•ineS ן qni ד glisseeS au illO)'Cll agc (1aגוs l~ 



1'l011 c1גe1• aגni. 

Le 1·a1·e assemblage des qualites les plus 
emineגזtes du coeur et de 1' esp1·it : un savoi1· 
vaste et profond י et 1ןn ge11ie scrutateur, son
tla11t les questions ]es plus al)stןן·זses; le taleוגt 
tles a1·ts Jibera1Lx, et- Ia conגזaissaגגce (les i(1io-
1:ies cles pet1ples les pl11s eloig1נes ; eגגu activite 
eclai1:ee, soutena11t le poids de 1' administ1·atio11 
ii' affai1·es etendues , et coope1·a11t sa11s relacl1e 
,\ la directio11 et au progi·es de la Communaute 
1·eligie1זse : ce 1·a1·e asseגnblage de vertus i11te1-
lectזןelles et mo1·ales י q11i a l' ttg·e dc ,Tlngt tleux 
,tltS ו \'011S a tleja gag11C 1' ,ttfeciiOll et 1; ,td1ni1·a

tio11 tle to11s ce11:x (111i 011t le 1)011I1e111· tle זזאov
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