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 מכין סו6 ונס , 6ותט לס5יל נסחרים טיס%5

 נפנס ול6 יתכ' לעגודהו מוכנים לסגסיסמוחט
Shס61 קליו כרט%ט 61"כ כ(כ, וסעי רסנים 

 גלויס יותר כנלוחגו עלינו ססנמתוסחסיס כדי , למעס מעלס סל סכינתו ממסע0יססיע
 %5תט ותמסיך ע5מס חנ6ל 08ר עדומסורסמת
 , נטיו סגימס בחסוכס סייס כסיומנוכמריס
 מעלס סל מסכינתו קליו, ממט נרכס מ56יליס61נו

 מלמעלס, ו0ספ נילון ססו6 , מטס סללסכינתו
 , ונו' סמלך 6לסי לרוממך סמסורר ס6מרוזסו
 מרומס מט , לעולס 18חך מכרך ס6ני נמסכי

 ועל , ססכינס וסי6 למטס סמו ותתרומםחתרנס ( מלמעלס נכרטס 6ק כי , מטס סלמגינתך
 וכמו , רנ8 ממיס ויתקים יחנדל 16מריס 6טוס

 ויתגדל 0יתרנס כלומר , רכ6 ים מסהמבמיס
 סמסע יד על וזסו , מוחיית ד' כן פלס ויסיספמו
 כבוסן , owns מלמעלס וג56ל גססעורסיס

 סמו ויוטס מעולס בכל סמו קזו0תסיחסרסס
 ל"מ( (npre( סנכי6 60מר וכמו , ידועל

 , וע' נוים לעיני וטדעתי וסתקיסתיוסתגדלתי
anwnיתכרך סונפתו לכל : 

 נוסח פסיס למס 6מר טעם לתת נוכלובזה
 ס' 6מס כרוך ונסחר, נכמ נלסוןסנרכות

 , כס"ס סנכתכ מס לכד , ונסתר 6קנ"ו ,לככמ
 קרוכ 0סו6 גסס יתכרך ל0ס מנרכין %6כי

 ססי6 ל0כינס רומ(יס וקנו כל"י 6ומריס 8גויגס 4 מם% ונסתר רחוק ססו8 וכמס , קלינווננלס
 וכקילו סעולותיס, מ5ד קלינו וננליח 11fihסוכנת
 הליס מיכריס ולגו , 8ותס ומסינים ר61יס8כו
 עיקר ומלז , רעסו 6ל 6י0 ידבר כלסרלנכח
 6ט וקין ממט וגססרת למעלס ססי6תכינתו
 כלמון מליס רומ(יס 6גו , דגר ממנס לסייגיטלין
 , מסותס מסינים 6נו 60ין נס כי , 8קכ"ונסתר
 כטס"ז עלינו וטסנחהס מ5י6וחס מפיגים6נו

 כפס% כדמן 0חתעדן כדי , סעוס"כ למיילזכוה%
 )תעליס דוד 8מר 1כ1 , געוס"נ סססעתסכססגת
 סר654 מקלס סל לסכיגס רום( ס' 6תלכומרו כי , ליון 6לסיך סללי ס' ירו0ליס6ח סככיקמ"ז(
 לסכינתו רומז זיון 8לסיך סללי ונשמרו ,נסתרת
 , לגכח נכסי ן 5יט 6לסיך 1(ס , כזיוןסברס
 ומופעת , לתגו עוסית ססי6 לסכיגסמורס

 : 1ס5)מס שנסביט

 הראשון השערנשלם

~י~וא*_א

 השניהשער
 עשף שמנה ופרקך , התשובה שערהוא

 התשובה בנדר , הראשוןהפרק
 ופלס נכון ומבטסו סתסוכס נדו עלחקרנו

 : החפא מריחוק להשם, קריבהוסיף,
 ססכ נואת סיוע סו6 קךיבה נמלתחקרצוו

 פנהרמק כוריו Sh לסחקרככתסוכס
 סעונ0 מן לסג5ל 1ל6 , דכרט על כעכלומפנו
 6יט לקי סיס סכווכס 06 כי . מעכר מס6ל

 רעס עמס, רעות סחים ס%מ6 כי , לס'מתקרו
 מזו גדולם ורעס , יחכוך ס6ל סיעניססולשט
 דשיה על סעודה מי על ומ5טער טעס כיןמלך כי , לוויו על מעכל כמס גוריי 6חססכעיס

 , אסונו 15 כ% נטיותו קותו יעמיס ל6 כיגס
 עוות 06ר 6ת לתקן קריך נתסונס ססנ61'ג
 מת ססכעיס כנוס מסמס ויוקר , מרעותכמחש
 וכל , כתטכס קליו ויתקרכ קוהו סיר5ס (כורזיו
 סס:עיסו, מס על לרכותו כוונתו סיתס 0ל6עוד
 מסיס למס סכ סל6 כיון , תסוכס גקר6ת"יגס
 , ית' ט6ל עליו כועס סיס bSn , יחע6)1דס

 על מכמר מסקרכן כמו כי , 146 קרוכוקחו
 כן כמו , 6לע מחקרכ זנו מידועותמעכירות
 מתסיס קריך סעאות על מכטרת ססי8טתסוכס
 וענין . כקרנן כמו זליו סיחקרכ סלימסהמוכס
 סיס 0ל6 גל כי לכו 6ל סיסיס סו6ססקרכס
 רכס סיס ל6 , חטטו סל יהכרך ס6למעניסו
 bbns1 עלס, כור6 מלות על לעגור סל6לחעו6
 סג6מר כמו , נדורש טוחו וירץ , ממקסמם%
 , ס' % וסוט דנריס עמכם קמו י"ו(ואוסע
 , ס' 6ת לרזיות מכומת מסיס חסוכחכסנלומר
 לסתקרנ 6ל6 מע6תכס, על יעניסכס hSD עלל6
SSSbוכסוכו רמום ' כקרן סמוע6 גי , ננזנר 

 מלוס פלוס גיז( )יסעיס כדכתיכ ,~קרוכ

 ליעסר כ6 ל"מ( )יומת ז"ל כלמרס כהסובסלסכ שקת גע ציתי':1~נש
 כרקס עלמו לעסר סכ6 מי כי , תותומסייעין
 וסקל , ממטלותיו עלמו לעסר וכ6 עמ6,ססיס
 לסכיו סו6 ססיוע וענין , לסוג מסייעויתכרך
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 57כםאלהים א פרק האשכהלניבית

usויסוג סעסס, מס על לסיתמוט מעמיו וורך 
 מתעורר סט61 כמס , גפניו סלימסגתסוכס
 לנו כמיכין סלומו סוגת עליו כסרוס ית'מסקל
 יתכ' ס6ל מופר ססכ ולהר , כג(כר לסוכולעזיו
 על ממרטתו קליו סגחקרכ במס מלוס לוומחן

 מנוס ס6מר עסו , סעוכיס ונמעסיוממקוחיו,
 לקרוב, וסדר לרמוק מעיקר* ולקרוב, לרחוקמלוס
 מהחגת כי , כהכר וממריס הסוכתונתפלת
 עליו סורס יס' ס5ל , לכו 3טרסור ס"דסהסוכה
 , סחסוכס על ססהעוררוח וסו" , סלומוסוכת
 סרעיס סננקריס 16 סיסורין מן עליווסננחו

 ססת71ס 61הר חט16קיו, מלז עליו ל63סמעוח7יס
 וסלמות ודרכיו לעדיו וסעיב , וכמסתיובסיו
 ענין וגסו 6ון, כל לו י"וגס 1ל6 , וכסרחוובסרחו
o1)wוסהז בימיי נ"י וכמלוס כספקם סיוסכ 
 כן ו6ס , גחכסרו מכנר כיון סמט6יסמעוגם
 לס' לסחקרכ סתס6 וריכס כחסוכס ססככוונת
 סעונס על 6%1 , זכרו סעגר מס עלולר15מו
 ונוכס נסכר כלכ נסוכו כי , עליו לכ6ממעותד
 לכו ו'( )מוסע סנכי6,יס ס"מר וכמו ,סוכו במרי יענם 1ל6 , לססתלק סעודם סוף ,לסניו
 , ויהלסגו עי וירס6גו כרף סו6 כי ס' 6לוגסוגס
 פכוונת כתסוכס ססחעוררוח חמלת סיסיםירלס
 6י1 סעוגס מ15' כי , ס' 6ל ונסוכס לכוגימרו מנרמז ונסו זנתו, על מענר עס על לר15ת1 ית'ל6ל
 למתסיס תסונחך ומתסיס , יר6 מתסיסר16י
 מס מ5ד חסוי ס6תס כיון כי , מסצוו:סג15ל

 וגתקרגת יכרו על מעכרת כמס קותוס?כעסח
 יםצונ1ם or5/ צברן "צא מכותיך, ויחכוס ירסק סו6 כנזכר כזכריםמליו
 נס כי . ס' וגסוכס6ל לכו ולנ"ל מועק,נעורו
 כמסיית ממט נסתר גסיותך תותך וסכסמטרף
 ויחמוס יר60 לפניו וסגך "ליו סבנת עתסמולט,
 סנר5ס וזסו ממנו נסחר כסיוחך לה מטכסמגותיך

 : הנסתר על כנוי h~ca סו6כמלח
 נמסד , יתכ' ס6ל כי על מורס להשםרישלו:

 כסמו ססכיס השכח מקבל 610וכרהמיס
 ל6 סדין כמדת כי , רמפיס מדת ססו6נגדול
 ודם כסר ממלך ומומר קל , חע6ו על סימות"ל6 0חסו3ס לו יועיל ל6 , ימ' ס6ל 115י עלסיע13ר מי כי יספוק ססכל כי , לסכים מקכלסיס
 6ת ימרס 6מר כל כוסיחות

 , יומת וגו' סקי
 65ת מהמלח סיך rh יתרס 6סר כל גוסר15ן
 לעסוהו, ריס ו6יגו עליו ממרס סו6 מסיךסדינור
 סיעכור מי גס כי לותר , ת5וגו 5סר לכליקמר , סור6חס מחמלת כ"ד ע"ס סממרס זקןכמו

 ,;: עיט::1,1י);?1""ג,(;
 סהייכ סק3"ס סמלכיס מלכי מל ססומסקכ"ס
 יתכרך h)h Sbcin , ססכל סגו(ר מס כסיוניחס

 כתסוגס ססכיס לקפל יעד וסמרך סנדולבסמו
 כקולו וממעת אלסיך ס' עד וסכת כדנתיכ ,לפניו
 יסחיחך 1ל6 ירסך ל6 6לסיך ס' רמוס 6ל כיונו'
 יסמיתך ול6 נוחך ירסס ל6 רממנותו מ5ך ,וגו'
 רתות ס6זסרות כי , ססכ3 נוזר מסיס מסכסי

 גדכתיכ , מע6 מכלי ל6זס 5יססר 61י ,כתורס
 ול6 טוכ יעמס 6סר נברן לדיק 6ין ז'()קסלת
hDn', 6(סרותיטס כי גמ כגי וסנס , שמנססימלט מי 6ין מיחס גענס סחוסך סיס ו6ס 

 DSPO על גענסו , נם כני נפות (' כסטמועטות
 נסרג כח כן ("ל וכבמרס , מיתס עוגםמכסס
 לסמלע סיכ)לין מסם , 0רועס מסוס ממותעל
 יסר36 36ל , מועטות שסרות על לעכורסל6
 מסם. וסגמסך תעמס ל6 מ15ת כס"ס לסםסיס
 ק5תס, על סיעכרו מנלי  נסמריס לסיות יוכלול6
 סי6 יסרבל הסוכת סלד ופס , סתסוכסוסיף למכעס רמיקס יתכרך ס6ל לסס סקדיסולכן

 שיתכפר כמו פטם ומכמס , ל0תקכלקרוגס
 : כע("ס 0כ6יסכטרקיס

 מלפ ססו6 לס' מיוממת סחסוכס קכלתובהיות
 גערן ס' סם כתורס מ65פ ,לממיס

 6לסץ: ס' עד וסכת ל'( )וכריס כד:היכסתסוכס,
 *ל תסוכ כי , וגו' 6לסיה ס' רהוס 6ל כי ,ונו'
 6לסיך ס' עז יסלסל מוכס , ונו' מלפיךס'
 6לסיך והומרו ס', 6ל וסוכו דכריס ענוכס קריונו'
 6לסיך ססו6 מ5ד כי , רום( סמקומותכרונ

 נסת חסונתך סיקנל יעד לכך ,צגק5תן מכלי לעמוד תוכל סל6 6(סרוח כמס עליךוסעמיס
 וסדת סרות( מס וסו , רממיס מדתססו6

 מ5ד כי נס פלו' כקולו, וסמעת 8לסיך ס'עד
 תחזיק ל6 עכ'( תסוכהך מקנל סו" ס6(סרותרונ

 גידו מספיקין 6ין כי ובסוג 6מט6 לומרכעלמך
 וסמעת 6מר ולוס , ס"ס( )יומק חסונסלעסות
 : לחעו6 תחתר 1ל6 כקילוותסייע סתסונ 6מר , סיום מלוך 6גכי 6סר ככלבקולו
 ('ל ודרסו , ס' ס' סר6סונות מדות מי"גרכן

 רממיס סקריך ומס , ויסוט סימטת ל"חר610 ותני 6דס סימטת קוזס סו6 6ני י"(()ריס
 לעסות צלנו ונמר מסרסר מסעם סו6 סיחכםקודם

 תפועל עלמו ונכין מענניו לדרך ומסיססעכירס
 מעגימו וסיגו מ5סוגיו יודע ית' וסוף ,לעסותם
 מרמס רע מקרס 8י(ס לו יקרס 06 סעס,כ6ותס
 נם , סעכירס אוחס לעסות מסכ ל6 כקלועליו
 סחוסכ 0עכירס 16ת0 סיעסס נסניו גנויגי

 מלרפס סקנסס 8ין רעס ממסכס כי ,לעסותס
 כן ו6ס מעניפו, אינו מט6 סל6 עוד וכללמעסת,
 : סיהט6 קורס רממיס מדת יוגס
 יתכרך ס6ל מסריס 6דס סימטתמקורס כי 6דס סימטת קודס סו6 6ני לסרס פורואפשר
 )כגר מספו"ל זרך על , כסיסוכ מט,~היולמעכיר

 כריאת מקודס כי לעולס, קןמס תסוכס כי Chס'
 מסכר סמפ6יס על לעכור יתכ' ס6ל סס:יסעולס
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 יולדו סריס כסרס)תסליס5'( כדכתיכ ,פליסס
 ס6ס , זכ6 עד לגוס חסכוגו' והכל 6רןותמולל
 , סחוט6יס חסונת לקכל מקורס ממכיס סיסל6
 מן 6מי ימלט ל6 כי לנטלס, סעולס נרי6חסיט

 קוזס סו6 6גי קמרו ולוס , למטולסכרו6יס
 קכלת על סיתס סעולס סכרי8ח כמו כי ,קימעה
 כן כמו מתסיס תומס מ8יזס מססכיססתסוכס
 סתסיס מרס"פ ע"י ליסר6ל לסם נהר5ספחס

 : סימע6ו חט6חס כל על מקוכלחתסונתס
 ס6זס 0ימע6 קורס סו6 8גי לסרס 8ססרעפר

 ססכ מי כי , ויסוכ סימטה לקמר טו6ופני
 וסיו עליסס מעכיר סס"י חט8וחיו עלגחסוכס
 , מעולס מט6 ל6 כללו קליו ומתרפס , סיוכל6
 יסיס ל6 6כל , סלו רממיס כמדתעייסס יעגיססי ול6 מעמתיו SD כסיעכור מספיק סיסכי

 לוס , כנתמלט 116 ומרו5יס לפגיומשעומדים
 65מר סו6 ולגי ס6זס סימטה קוים סו6 6גי8מר
 סוolho 6 סמטה נקריס כמו כי ויסע,סיחע6
 סימטה 6חר כן כמו , לסגי ועומז 56לימר51ס
 וכמו , ככר6סוגס לפני 610 חסוכס סעססכית
 כי גדנס, 8וסכס מסונהס hD~h סכחוכסימר
 גח0וכס סגסגיס 610 סעוגס ססהלקות לנדל6
 ס6מר ומס ככתחלס. לפגיו מר51יס סיסיו נס6ל6
 נס כי לסורות וסכסכת, סר15י נעיין נרכסלמון
 מענים וקיט 6ט1, ממרון ס6ל סכ סתסוכססכעיין
 כר6 כך תנקי על כי , סקודמיס סמט6יסעל

 מומק כו גס סמע8 חומר לפי לפעמים כי כך,תיגו סר15י לענין סכי6רט, כמו רהמיס כמדחסעולס
 )מוטס 5ffr וכלמרס , מעלתו על 0סעכירמס וי כי , סחוע6 לסניו מרולס קינו 'סמט6ומעניר
 נס גי , פכיגס סגי מקכלות קינן כתות ז'ישג(
 לחס וים סכינם, פני מקכלות ליגן סחסוכס6מר
 סכיכס, סם לסקכיל סיוכו לsib 6 כעוס"כחעגינ
 סכמוכ מס על קשג( )סגסירין רז"ל ס6ערווכמו
 חסתם ויקמר נכי6יו כל כסי סקר רוח וסייחי"65 ויקמר וגו' ס' לסגי ויעמד רזיות 1י65 כ'()מ"6
 9rrnp) לכסנת וקמרו , כן ועמס 65 תוכלונס
 רכ 6מר , 65 ומ6י , נכות רות or , רוםמ6י
 'יכון ל6 סקרים זונר דכתיכ מסוס מממילתי65
 , סתסונס 6מר עליסס יענסו סל6 מט6תסמומר כפי לסס וי כי סתסוכס, 6חר אפי' גר6סהכינס פני מקגל1ת סריגן כתות י' %1כ , עיטלגגי
 irsl . סכיכס פני ומקכליס מרוורס סיסי 33563
 לנעלי וסר15י ~o)oh ז6ת כי יזכס. 6וטכס6מר
 נוכס כמו סי6 וזו , לפלס כוללת 6עסחסונם
 מתנדכ סויט os~n , snsl י% ס6ל סמתגיכלמי
 עליו ומכס וסוף לוחנו סכטימ ל6 כי מר5ס,אינו

 יענים סל6 סחסוכס קנלת כבגין 08 כיככיפול,
 ירך סו6 סרטי נעגין 6לל , ססכ 8מרסמוע6
 תועלת מירנה כסי כעיניו סירוס למיגדכס

 :שונתו
 ערומק סמוע6 סיגת על מורס מריחוקוסלת

 כעמדו דבריו על פוכר 8יגו ט"ו מלך לסנינעומד מי כי , כחסוכס סכ 0ל6 זמן כל יתכרךמסטל
 מל6 ית' וסקל , מלסגיו ססולך 6מר 6ל6לסגיו
 ככויו 6ת מסינים 6גו ס8ין ומ5ז כשדו, סקרןגל
 וסוף כקרן, ססכינס סיתס ל6 כלעו מוט6יס6גו
 "גו ספין , סכינתו מכבוד מתרמקיס 8גוכקילו
 וססנהסו סכיניו סיגת סמע6 כנעתמסנימיס
 ('3 וכנמרס , סמט8 כמעת ססכל כעורוןכינינו
YIDS)'וכגסס 6"כ 6ל6 מועק 8דס 6ין נף( ס 

 סעסס: מס על ונימס סכ וכססו6 סטות, רוחכו
 כ5 נסיות ית' ס6ל לפגי ס61 כי לכו 6לנוחן
 ונוס , סמט8 ממס ויכוח , מככוזו מלאססקרן
 קליו קרוב Shon סייע 3ממטכגי, 6ליונתקרכ
 עומן סו6 כי כסמינו ר5ונו ומוסט סעסס ממסוסכ
 וקרוכ רחוק כקראו זס וע"י מלפוניו, ויוזעלסניו
 עד יסר6ל סוגס , 8לסיך ס' עישמכח סתסוכס כענין נקמר ולכך המוכס, ושכעלסמוע6

 וסיס סגחרחקת ממקום סוטכלמר
 ל6ל ס6דס מתקרי סת0וכס ככחכי

 נזולם ק"ו( )יומ6 סומרו וכמו , ככויוכס6 לסכי לסיותי לס0ינ ממניע עי מעט מעטית'
 סוגת יכתים סככוז כס6 עז ממנעתתפויס

 : ולסיר ס' עדיפר6ל
 סס61 כמטף צם כי ע3 מורס ס61 החטאומלת

 רחמים ומזח חסוכס סהוט8 %וךכ0וננ
 וסיס ס6ל כעכורה זמיר סיס כ"6 ,לסיחכסר
 , hDns גכסל סיס ל6 יכריו על מלעגוריר6
 כעכירט גכסל  ס36 מלות עדעחו סססיח כיון8נל
 לעגויתו ויתקרכ ימוור וכוס , כורתוכעכוזת יצתי סישסימ ממס מרטם 5ריך ולכך מחכוין,כלי
 זסיר סיס 63 6סר על סימנס רשוי סיססזין מ5י כי , רממיס במזח תמונחו ית' ס6לויקגל
 סיר6י מעלת סי6 11 כי , כהע6 יכסל סל6וירק
 כסוגנ מט6 לייי ינ6 סל6 נוהל ססו6מע6
 מלעסות סירק מט6 יר6 ס61 ג"6 סמט6,מירקת
 סתלמידיס onlhn ל6' מעלס 6יט , 6חדמט6
 סחט6, מן יר6 כייסוף סי6 6ל6גככומסצע1,6
 6יכו חט6 נו יס8 ס% מסם כו סיס כונרולכך
 Sho כי , נתור סיתר ססו6 סיתנלר עד גוטגע
 O~un ל6 ומלות עמס מלוח כתורס לונוהשכ'

 סנכד3 ממט ולסוסירנו סגעסס על.עסלעותנו
 רשות,. סו6 ומסעכירות מסמלות פ6יגו ומסמעט,
 פ3רו4 6ל6 , גידינו סרסת לעמתו נר5ס06
 כמר כי , סענירות מן 60ינו מזוע כרירסיסיס
 קס61י מס כך , יזושת מן וסענירותסישמ5וס
 למלק: ססו6 גרור 0יסיס קריך לעסותורסוח
 6ס0ר צרור 6יע ס6ס , רסוק6100

 עז מועל סוס לעסות רסות לו 'ולין ,מסענירות ססו~
 מבהגריס סחיט לעסותו, סס61וסות גודעיסידע

 6גימלך ססתג% וכמו , כתורס מןס8סוריס
 3י 8מר סא סל6 כ'( )כר6סיתכחמרו
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 9פלאלהים ב א פרק ההשובהשערית

 כחס סו6 8מי o~nh טי6 נס וסיט סי6תמוהי
 כרוה סיס גלומר , י6מ עטיתי גסי וכנקיוןלככי
 לייסור, יכר 1ל8 סיחר זחל מסיס מיככיססמלי
 ססיס , סעסס מס סיעסס קודם סיוע ר16יסיס כי , לעובם ר6וי סו6 גסוגנ סמוט6 סלדומוס
SD1D06 ולכך ליסור, ספן נו סיס 1ל6 , לסוס 
 לסיותו ר16י סיס סרממיס מדת מלר סיסל6
 (t~srn קרוס סו6 כי , מוגג סמט6 מס עלנעגט
 61ת ס6סור 6ת ולרפת ללמוד עיזו עלסכסיות
 )פ"נ( 6כוח DtS' יסודס רכי קמר וכמו ,סמובר
 סכווגס (זון, עולס תלמוד טסננת כתלמוד (סירסוי
 סכת 3פל6כות כמסל , סננוט מיני סני יםכי
 מלמס (דון וים , טבת ונדון תלמכס מגנתיס

 סמל6גס טגנת כי סחכן ו6מר סכת,ואגנח
 ולכה , (דון כננו העולס סו6 סלסול סננתוסו6
 6כל , יסכמגו סל6 כתלמודו !סיר סיסיסבריך
 יודע כנר כי , מלמוד סננת היגו סמנתמגנת
 ססכמ 6ל6 , כסכת ס6סורות סמ)5כות כלסו6
 נ(זון סיס ול6 מלויס וססכמס , ס3תססיוס
SJhוסו מחכוין כלי זעת ססמ ייי ע3 ויכמסלגייס 16 , לנוכס סל6 כנע6כס טוגנ 6400 מי 

 : לנדוןקרוכ

 שביסורק
 סע3ר, מס על סמרטס סו6 ההשובהבמהות

 תוסלם ול6 , לעתיד סמע6וע(יכת
 יע,וכ 1ל8 יתמרע ס6ס , כטתיסן ג"6סחסוגס
 יעגום ומס , נתהרע סל6 גר6ט , לעתידסמע6
סמע"

 מס כי נרסס סעור, מס על גתמרע ול6
 ממגו, מונסה סיותו לסגת סיס ל6 סמט8סע(ג
 ססיס מס לעסות לתפוס סיוחו כלתי לסוסכ"6
 לתטוכס יס גי ונס . סעסס מס על נ"כמתמרק יסיס מקהו תווסר סיותו לסגס סיס כ"6 ,עומס
 !של יונס רכי סרס טמנס וכמו רכיםעקרים
 סעקריס סכי כ6ל1 עכ"ז , למסוכס עקריםעסריס
 לססליס יגס סעקריס וסקר מעקיו,נתכמרו
 מורס השובה ומגת : סחסוכס סדר כידוולקיים
 ססיס ממס ססכ סעיקל ססו5 סמע6 עריכתע3

 על ונס , סרעיס זלכיו וע11כ עתם עיעוסס
 חוסכ ססיס ממס וכממסכתו כדעתו ססכממרסס
 36ל , עליסס מתמרט וסוך סרעיס 3עעסיוקורס
 ס~סוגס כסס ככללים 6ינס סתסוגס עינבליס6ר

 כע(יכת סת0וכס למסות סכרמייט כלתילסיותס
 מלת כ"6 כתורס נתפרט 1ל6 וסמרטס,סמע6
 ס' על תסוט כי , 8לסיך ס' עז ופכח ,סתסוגס
 וכתסרסו , סתסוגס לענין ססכרמייססעיקריס סני נרמזו סח~וכט למון ככלל 'כי5לסיך,
 )יסעיס סכתוכ כמו סעיקריס 6ל1 כנכי6יטהסירוס
 ויסוד מחסכותיו 6ון 0461 ורכו רסע יע(וכב"ס(
 )ירסיס וכתיכ וגו', ס'8ל

~h"S 
 סוכי אחרי כי

 סמע6 נע(ינת כי %ס ןשעתי
, 

 סו(כר וכחרטס

 סחסובס ס(כיר טחט6 סכע(יכת 6ל6 , חסוכתלנון
 , קורס ס(כירס ובמרטם , סמס6 עזיבתתחרי
 לעתיד, טו6 סחר עריכת כי כלל ירך מורס6101
 מס על סי6 וסחרטס , למ"כ סחסוכס מזכיר~כן
 ענין וכן , קונס סחסוכס מזכיר סכן ,0קדס
 וסורס סעכירס דבר וכלס מעמיס לייוסינ6 עי חסוכט מנך ססו6 ניכר מיגו סמט6ענינת
 ויסוכ וגו' דרכו רפע יע(וכ 6ננר ולכך ,סימנס
Sb'כמס סרעס זרכו סע(כ 6מר כי וגו', ס 

 סס3 וברור ניכר , וסירס לידו סכינתסעמיס
 קויסל מתחלט סי6 סמרעס תמוכת 6גל ,כתסוכס
 עתס' עז סעסיתי מס עוד מלעסוה סס3תיs~ne נחפני סוכי להרי כי 1("ס , כמועל סמע6ע(יכת

 : גמעני מיד סמט6 ע(יכתהחמלת
 , סחטך מס זכיון ססס מסגי ,סחס31ס עיקרי סמע6 ועריכת סחרעס ציותומבת
 , וכנכסס כנ:ח0כס כ"6 גנדר סחע6 6יןכי
ולכן

 כטסו"
 לידו וכשהכא למחסכתו מתמלע

 , סמע6 סיפך עמס סרי ממגס סיוט ענירטדכר
 , יב וכמעבט כמחלט , מע6 וכמפססכמחספס

 מננס ליבי 63תי , רעס ל לעסות סחסכחיכמס סססכלהי מלר כי סלימס חנוכתו ססיהססגס מ6רנ סרכס ו6טנס ססכלתי 8מר וכמרעס ,ע71שיייו"יי:יןי,נ:%
 גנתמרע 6גי סססכלתי מכיר ס6גי וכיון ,כמועל

- 
 :_ )עתיד עוד לך 6רע 1)8 , לעפר.
 , ונפם כגוף סי6 ס8דס 3רי6ת חמלתרקונה

 , וכמעמס כמחספס , כשכיסס מועקוסו6
 וגסס כנוף , כ0גיסס סהס6 וריכס סמסוכסוכן
 כייפת סהתקתס כדי , וסמחסכס סנ:עססססס
 מגסות, עוכי גדול ד'( )כרמית קין "מר וכןס6דס,
 סובל 5הס ולתחהוגיס לעליונים כ"כ( ט')כ"ר
 סו6' סמנו6 נס כי סורס סוכל, 6תס 6יןולי

 מן ססו6 וכגוף , סעליוגיס פן מסי"ככסמס
 מסו" כיון ,סתחתוגיס

 ותמתוניס. עליוכיס סוכל
 כיון- מעלו סיסכול ראוי , ס6זס כבכילסנכר8ו
לזיק ;וג שיגגי11ומןםוןמ%2,א: סמט8 ומכה סמע6, ועש סעסס מס עלסכתהרע

~lbs 

 מטד , ימט6 ול6 ט1כ יערס 6סר
 גל סוכל ס"הס כיון ממטסו, ססכ תטווהסחקכל סו* סכרם 6"כ , עכור פחומר נוטו %יסיותו
 , לנעלס סי6 עולס 3רי6ת כך ל6 ו6ס ,סעולס
 ואחד סמרכם 8חד ס"נסיס סימע6ו מגלי h~hכי

 עולס כססמתק חסן 6יגו יתכרך וסוף ,סממעיט
 : סינוחול רהויולכך

 חוסלם ל6 גי סלם כישר סנהכ6רךאוקר
 סמט6 וסיכה לענר כחרטס כ""סתסוכס

 610 סהט6 ע!יכח עיקר גי לנ"ר רמוי ,)סג6
 מס ילרק (ס כל וצם , סחרטס כמו ג"ככמהמכס
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אלא8 ב פרק רונשובד,שערבית,י6
 , סתסו3ס לטסליס סו6 סמט6 פינת כי;ם6מר%
 , סעסס מס לעסות סחס3 למחסכט םחט6 מס'כסי

 וסיף כממסכס סחסוכס וכן , לסובל 16ח1וסס~י6
 גס כי , סמע6 עוינת וסו* ו3נ!עסס ,סמרטס
 מורט ססו6 כיון , פועל סוס 6ין סמטהסכצ(י3ת
 סו5י6 סרי , עליס מעכר עכירס דכר לידוכסכך

 סמט6 נחט6יס וגס , למועל סטו3סמחסכתו
 רקם ול6 לעסותם מלוס 737 לידו סנ6ס6דס
 ממתמרט סי6 סתטו3ס . 3ס נתעלל 16לצסוהס
 ונומר ליוו, כס63ת סמל1ס 6ותס עמס םל6 ניטעג
 עזיבת פסו , לידו עוד כמת63 6והס לעסותתלכו
 רסס 1ל8 כס סחטך סמלוס סעסס כפועלסמע6
 ממסכם מהסוכת ים 61'יכ , קמרת סעסלעסוחס
 כמחסנם סי6 עיקרם 36ל , סני6רתי כמומעסם
 סל6 3מחטכתו ג"כ ויסכים , 3ממסכחושיתמרט
 לו נזדמן ל6 כי ונס , סעטס מס עוד לעסותימוכ
 נעל גקר6 סימנס סיסרום עכירס זכרשמ"כ
 מי על מ"ט( )קדוםין ('ל ס6מרו וכמו ,חסוכס
 נט לריכס ננ!ור לדיק 0ס61 ע"מ 6ססמקדם
 המופרש סרסר סמ6 גי , נמור רסע סומ.61פיל1
 ד3ר לידו סי63 עד סתסוכס תוסלם ל6 3061לכ1,
 רו6יס 8נו מסרי , לדיק קינו מנוגס ויפרוסעכירס
 סמbSh 6 סממם וטין ן נמור רשם ססו6עתס
 סחס1כס עיקר ולכן , 3ל3ו קסוכס עחס-סרסר
 מהמרט סטוץ סונרים, 3' על כשממכס.סי6

 Sh עוד למזור סל6 3ממטכהו ומסכיםבמחסכתו
 סד3ריס ג' ועל , סמטת ע(יכת וסוך סמע6מס

 : 3ל13 חסוכס סרסר סמ6ומרגו
 וג'ל דכ6 עז לנום ח30 סכת31 ס"פר מס.לנן

 סו6 , נסס סל דכדוכם עד ס"ו()כ"ר
 יסור ל6 , כריך ויסית ממטתו סיקוס נס כיוילכו סמסכיס , לעתיד וסכ סצסס עס עלשמהמרע

 מענותיו. לו יזכרו ל6 וב(ס סצסס, מס לעסותעוז
 ות6מרסוט 7כ6 עד 6טס סכתונהסג 8מר1)כן
 חסוכת מקכל סטקכ"ס נס כי כלומר , 6דסגגי
 ככר כיוו ס6ין , רעועס תסורס ססי6 6עןסג:3
 o7b לכן ר6וי r*)D , עומס סרןס ODלעטות
 י% יבקו ל6 עד סיסות ככמרוחו 6דס כןבסיומו
 , ממן גסס לי 6ין יקמר 6סר סנים ויניעוסרעס
C'f1ת"ס ע"ד 6דס, גגי סוט ותקמר sffr )"י'ט( )ע 
 , 6ים בעודו ס' 6ת יר6 6יס לסרי מסוקפל
 טחט6 כמס כ"ס , סזקנס ימי טד יתעקלסל6
 ~nbilh 18 עסק, שו מנזל לחגירו 6יס 3יןג6זס
 ימ(ור 6סר עד כחסו3ס 6 גממל סלינודוריס
 יום 6ין למכירו 6דס 1S1D עכירות )ס"ס(יוניך מלסי 3מסגס ס6מר וכמו , מכירי 6תויסייע
 ע(ריס 3ן שלעזר ר' מזרם כמו , הכסרסכסוריס
 ססס סחע6יס , הטמרו ס' לפני מט6היכסמכל
 סחסוכס כ"ס , למכירו 6דס סכין מס ול6 ס'לשני
 ל6 06 למכירו 6ןס סכין OD מכמרהג"יגס
 על bSh עכסרת תיגס סהס סחסוכס כי ,.פייסו
 , ל"ת מקוח טל הכסר עמס ויוס"; ן צסס-משת

 6יפ ימעך 06 ס"(( )יומך 3גמ' מס נ'כושמרו
 יחע6 06 סיום למון or סלול שלסיס, ופללולשים
 , לו יממול שלסיס 6( מפייסו ופללו לשים6ים
 חסו3ס , לו יתמלל מי 6יס ימטר לס'ו6ס

 כניו 6ת מוכים עלי סיס "כן , טוביםומעסיס
 ונ!סכיס , סצסס מס על סגימס סממס3סכחסורת תלוי מסכל שומר 6ני ועכ"( ,. מרעתםסיפוחו
 סג(לס ססי3 ל6 ו6ס , עוד סוס גורך לפוגםל6

 ס6ל לפני 3ל3ו נמר oh כש"ת, כקרש ג"כלמעליס
 ס6ל"כ , לסמ(ירס סססיק סל6 לע"ס ,סימ(ירגס
 סרי , כלכו תסונס סרסר סמ6 כי למרט6יך
 סצוסק 18 נול 6סר סג(לס 6ח לסמים קריך610
 כזע% נמר ס6ס לומר ס5ריך 6ל6 , עסק6טר

 , לדיק ססו6 , מגירו 6ח 1לפיים )סמ(ייוססכיס
 כסלק 6מר וכן , בפועל סתסו3ס יגמורולח"כ
 מטוייס זכר וכיסס לסם סניה 06 כסךקירסו
 סנטר כיון תסוכס 3צל סגקר6 גראס ,ממת עי לסמ(יר סססיק ול6 הנוגס מעמסשכיסס כפוי מסגי לסמ(יר סהייניס ר3יח 16 נעסל

 : לסמ(ירגלכו
 גממסגס סי6 סתמוכס עיקר כי סנח63רואחר

 ונוס ת"ק, ד עול ;:)".- ו,-ץ . 1sntSו,:.נ
 סים , גגך חס בכך (ס ככסרהס מלוקיםססס
 6כל , לנס לריגס ו6יגס or5 5ריכס ססי6ענירס
 061 , ללולן לריכס ססי6 סמלוקין מן 5יגסחסוכס
 סכי6רגו, כמו סעון גחגפר כל3 סנמורסכססוכס
 סכיה נזמן וכן , ומיהס ויסורין יוס"כ זריךלמס

 סחוטת סכום חיים מסיס קיים סיססמקדס
 יוועות עבירוה על וקסמות חט6וס קר3טסלסכיך
 כחסוכת 06 , חטטו על לסהודוח 5ריךוסיס
 ו6ס , לקרכגות גליך ons , נתכפר פלכוסנמר

 קריך למס , ממסקת סי6 סנ3 כסרסורסחסו3ס
 : ס לסגי לסה171ח עסס מ15ת ססו6לוייוי
 כל3 תסוכס כסרסר כי pnb ס61 גיואוכר

 מומר לסי ועג"( , חסוכס כעל סו6סרי
 וגימור? כווס"כ ע5מו' וללנן לכור ~יךמעוטת

OD,סו6 סתטוכס על נלכו ונמר ותסרסר סחמובס 
 לסת סב וקינו חוע6 ססו8 מי כי , תסוגסגעל
 עונם לקפל רולס סלינו כמי ס61 סיי ית',ט6ל

 06 מלאותיו על סיענס נס כי , סמע6סחע6יס
 עבודתו מלף מעוגם מקפל ו6י% 3חסו3ס ס63י%

 וסוך , סמע6יס לו מנכס סעפם 6ין ,סגכריס
op15סא"ל וכמו מטלותיו, עוגם לח"כ ועילס 

 לריכין 33"ד סנדוניס 'כל כי משנ()סכסדרין
 ו6( , סעון על כפרס מיתתן סחס6 כדילסתויות
 מלק לו ויסיס עליו ססמיחוסו סעון לססיכומר
 ('( )יסוסע 3יס יכתיב מעכן מלמזכו כמו ,לעוס"כ
 ונו' הווס לו וחן יסריך לקלסי ככור כ6סיס
 וקין עכיר מהם ס(ס סיוס סוס, סיוס ס/יעכרך
 קריך סלוקם מי ואפילו , לצוס"3 עכור6הס

 מחודס 8יגו ו6ס גחכוכס, קורסלסהוךוה
3הסו3ס
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 וש לש ,%להים ב פרק התובהקערב"ז
 מייני נגל %ן 3%ית, פטש 6שנ0ש03

 כקו כסרחם פעככ ססהוף קמרו ולממות מסלוח'
 6"כ , עליס מע6 6סר ור~סויס ס'( היקרץסכסוכ
oh~08 חטאתו ע3 סריס סיאנס כזמן 6ף כי 
 61'כ , סגין לו מנכס סעונס  6ין  נססונט סב6יט
 סלכ סרסור ססופ כתסונס תלה סעון כסרחעוקר
 , כלכו תסונס מסרסר הסס6זס , פסיפסהידוי
 "ומר , ית' ס% לסר זיט מ5ייק כ6ל1 סו6טרי
 מס וכל , לעתיז וסכ סענר ע3 ממנסס 6רלו

 בסכר 16~1 מקבל 6מ סשנס מן עליפהכי6
 ע3 יתכרך ס6ל שחי עקכל סט6קייק מלכו ססוכס סמומך ססרטר מעת כישנמ65 (ס ועל , סעע פן מכוקס ס6רןס כיי יפוחמגיס
 )י"(( כמנילס וכע"ס יפות, פנים כסכר ותיו-
 קוזס חסונס סורו גי נרטט י"ס ' מזרעל

)#h&ויסוג סכתוכ וכמו אסורס 61ח"כ מהפס 
Sh'וכהינ , לסלוח ירכס כי וגו' וירממסו ס 

 גורס , תמלו6יכי לכל סרוסה עונשן לכלסס31מ
 סיסלמ סלימס שיך עדין תפוכס חעסס 8הרכי
 מכ6וכיו ירסק 61ח'כ סיסורק נמעע יקי ס8ללו
 ?תר סחמוריס נמטמיס 6מר ולכן וגל,פכל
 גיוסך מכפר יוה"כ מולס תסוכר% גי , עמספע5ופ
 610 סססוגס תליית גי ,גלו(

 מן טליי לטני
 סיו ע6 , מעלותיו על עליו כליס סש1וייסורין
 , כחסונס חג כלתי נסיוש -?.? מן יכרפנכת
 סו6 יוס"כ , עליו נ6יס 5%ס סכ ססו6ועתס
 יותר חמורים פסס וכעונות )סם( , וייסורין%ף

 שחס יעות ס63 עלו (Iuo חולין הס"כסססונס
 סכ טיס es ו6ס , ממרנךן וסיסורין ,ע5עית
 , כרת 50 הממוריס כעוטת פת סיסגתסונס
 סיסורין עלט ס63יס 6ל6 מת 6יט סג 0ס%61עתס
 לסילו כתסונס ססכ ומסעס , סממור עוטלנכות

 : עוגו והפוחיינו לקכל ריס ססו6 5ייק נקר6 סממוריס עוטת ע).
 יום עד גנמר5 הכפרס ס6ל פסס נמל%רכן

 יכופר 06 פ"נ( יכעיס סכתונ נמו סשחס . '.
 מסעס כי סיופן or על סו6 ונף, 3נס משסש1

 גריך ססס מלול נכון 06ילו כלט חשכסמסרסר.
 עמסו לקכל ור51ס סדין 6ת עליו סמלייק.6יק
 מועילס וסחסוכ6 , סעפס סנדול סעון פ5געולי"(

 כסרס מיתתו תסיס ול6 ממוכס מ(תס ימות סל6לו
 גנגס סיס סכ סיס ל6 6ס כי סע3וס, עוטמ3

 עות, על כפלס מימשו סיתס 1ל6 מסוכסנמיסס
 על כפרס 6%1 סמיתס מסיטי געול ססכ1עתס
 , אט שפס סרת מיתת נסיותס סע5וס.סאן

 סעונוח על י06י3ו סעט יכומר ל6 ו(ולתס הכפרס. עיקר hw סלט כסרסור סתסוכס כי;ואשר
 6ין תסוכס ועסט ימיו כ3 רסע 061*13 ,.סממוריס
 0גטס כיון סממוריס מסשכות זכר סוס לו'מזהוין
 הרי כעי, ל% ורממנ6 סמט6יס עוגת למטלהכמו
figiעל פעור כענד מסל דרך DISD וגרח מדוניו 
 למנור ור51ס 6 פחע6 לכו % נתן ולש"כ ,.פוניו

 , ס6דון עכודת לג3 ענש ולמעני שט תמתרזיו נע מוכס שלותו ס6דון לרסוס %1 , רט ככויכנד ססשי מס עונם עליו ולקבל נווניו עבויה0מת
 מן וכורם נסתר מסיס כסעס סוס סעכיוסנס
 לססתענו רו5ס סיס סל6 , ענגו סיס ל6ס6דון
 והתענו כנדיו חמת ונכנס סכ6 וערס ,במתיו
 נזרום 3קכל סרו5ס ענד גקר6 סו6 סריקליו
 כך 0נ6י על עליו סכ6 מסעס ג6מן עכזוסו6 סרי , למסוק ימזור סל6 כדי קמות ענודותעליו יעמיסי '6ול , מיד רנו לו סימחול וכין ,6דוגיו
 סמוט6י עמן סו6 וכן , ל6 16 עליו יעמיםכין
 ש. כממלו עומד כעודו ית' ס6ל נמ6מר מוריססו6
 ג3גו: נומר 610 כלנו תסוכס מסרסרוכססו6
 מעונם; ולקכל ית' ס36 למקמר מסועכםלסיותו
 , נמיר 75יק נקר6 י מסעס זלכן , סעסס מסעל

oisשנס לקכל כדעתו _וגמר Sbo ;כסכר' ית 
 כמיתט 16 כיסורין זיכו מקלל וכפסוק י16ת,נניס
 ס6ל לסני r~s נקרץ סתסוכס סרסורכדעת כי , וכל מכל סממור מסעון סוס סריס נקס6(
 ומפן 'לעכוית'כור6ו סמסתעני מס כעגךית'
 מך כסיותו סעון מן עויין (op ל6 6כל ,כס

nulwס6) ר15ן גתי זיט סיקכל עז סממוריס 
 נקרך. 3% לסת לקש נלכו מנמר כיון .כיש- ?L3. ל6 סעתח עד*ע קכ3 טל6 כמניל 6גלית',

 למנירה. לקליע מסרכ מסוס כמיוסוף
 כוחנין סמיד ל לכ6'לכ'ד רו%5 61יטט.
hn)~lb1 6כל נכסיו, עלDh'oh 6ס3ס סרוגי 
1DSp6מכור- %5 6מ0גן 16 ס6לוס כדי (מן לי 
 פפכ מי וכן , זיג6 טית הקרך (מן לוקוכעין
 לעתיר ומוזר סעסס מס ש סנימס כיוןכתסיכס
 סמט6- מס על סשגס %ן לו פינית מס עליוומקנל
 נס 15יק ונקרך מעתס תפונס ג% סו6סרי

 סעוגס עזיין ק% 0ל6 6ף , סממוריסבעוטת
 סיחם גלכן ככיירנו, כמו סמעמ מס ע5סממויינ
 כי. , וממורש קלים מעוטת לכל כוללתסתסוכס
 מקנל 61מריס היק סיקו6 )6דס סבריתסי6
 ממסקת Ol~h ונ(ס , סממוריס כעונותסעהס
 מיחת;' 16 מלקות כ"ז עונם מעליו לטלקסחסוכס

 לדיק ונמסכ כויזוי נתפוכס סמור נס גי ,נשי
 ת"ו. 8ין כי מ5ד ונס , עונסו לקכל סו%6?.

 % גלנו ססונס גמר 06 לנו 6ת למקוריטבן
16(, Pb1 6ט גי תסונס כלי סעוטת סיככת ינו 
 קלות ענירות על סמכסר , ניוס"כ סמסתלממעיר
 : .כמקומו סמכ61ר כמו מסן כתסוגס מב ל8 כיגס

 ששת על מעכר למי מססקת סתסוכס סיותוהנה
 סעכר מי על לכמר תסמיק 6% ,עסס

 סנתכ6ר כמו עוגמו פיקעל עי חע0ס ל6 מעתע3
 פל6 עסס מלוח על סשכר' גי סו6 ,למעלס
 , ונחכסל עסס סל6 כמס חט6 לייו .כסנ6תעס6ס
 Kr' משח על סעכר מי S1h , כפועל סמע616ין
 למט מססקח 0חסוכס ולכך , כשעל סו6סחע6 וסרי סעכירס סעסס כמס מט6 סעססמעסם

סעכר
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%לרום ב פרק התשונהשערבית88
 דגר יעמס ל6 כי נס סלנ כסרסורסתמוכס 1כ1 , נשעל עזן ע0ס סל6 ערס מ15ת עלפעגר
 ססו6 שטת פעסס מי 6גל ית', ShS נרכסוכפועל
 סתסונס גי נס נסועל o~ant מלעסוהסמחסר
 נלא תסורס כסרסור דויק לסיותושעילס
 יוה"כ שטי 1ס61 , נתועלסעסס סעת לכסמת פועל גריך עכ"ז , למעלסבמטהר

~tsra. 
 יום ס)

 ס61 סכסוריס יוס סוס ססכיעי גמדםגעסור 6ה סכתונ כמו , סכים לס6ינן ול6 לסריסשכסר
 מנוס, לסטיק 1ל6 לסכיס מכמר יוס סל עקמוום',
 ונעוכופ , סכו סל6 6ותס פמעע ססו6 כחוכזחך

 ס0ס ונמלל , כפועל עליו ס63יס סיסוריןפ*1 סיקלת יותר מועל קריך כרת כסס סיסוכממוריס
 : מט6הו עילס על נתמרקסמיתס

 כסרס משככ כצטטך סיסיס סקרנטתלענין
 נס 8סש 16 מעלתו יקריכ 6סרע?

 5ריך ?כר סו6 , יתכרך ס6ל לפכי כתסוכספמ!ר
 סמט*6 על מכפרת ססתסוכס כיון כי ,גילור
 נמן לי מס גלה חסונם כסרסור '5מקו0קר6
 גפרת מעוכנ וסו6 לשנן %י סו-6 ו6ס ,קים סמקני ניס ספין ממן לי מס קיים סמקדפמנית
 קייס ממקלס ניח ספין נימן 6"כ , סכותנצה
 מכסית התווכם כי ייוע וסדכר ,סעקיס גיח ינסס 6סר עד גתסוכס כפרס לו תסיסל6

 : !מןככל
 מקונלת סי6 לעולק סתסוכס כי לצמר 5איכלכן

ohעל ונימס עוד לסוכ סל6 כלפו נמר 
 כקרן תלוים ו6ינס סנוף מקת סי6 כי , סעססמס
 מקדמו עסדכריס סי6 כי , סמקדס כיח אמן1ל6

 סיפ 6ל6 , !ולחס לעולס קזוס סיס ול6לעולס
 , ס!מגיס סני גין סחסוכס כקגלת מסמפרס
 סתסוכס קייס סמקדס כיח סטין כזמן כי ,וסוך

 קולת עם וחמורים קלים עוטת כל עלמחקנלת
 כמויו סחט6 כין , למעלס סנתכ6ר כמוסעוגפ
 על מכסרת טסי6 ניון כי , כסוננ סמע6כין

 על סחסוכס ו6וסן ססוגנ, על סכן כלסמר*
 וחרד יר6 סיס ס6ס לכו 6ל נסיתן ס61ססוננ
 על כ6 חט6 סיס ל6 יהכרה ס6ל וכרי עלמעכור
 סר51ס סועל ככל 63מת סיוע ר6וי וסיס ,ידו

 51וט סיחר סועל ססו6 סיעסט קורסלעסותו
 סעסס מס על יגתס ולכן , יולרו 6ת נומכעיס
 1wDnS וזריו !סיר סיסיס לעתיר ויסוכ3סוננ
 סיס סמקדפ מכית ונזמן ידם, על תקלטמכיף סקכ'ס 6ין ס5דיקיס כי , 6ון כל לו ינוגסםל6
 פיכית עד ססוננ על מספקה ,ו תסוכס 6יןקייס
 מכעיס סומרו עוגות ק5ת על וגס , קרכגו5ת

 : כסוננ סמדד על עליסס קרכןסמכי6ין
 סרויס וסכיגס סמקדס סנית טמן כי זסובמעם

 6ת מכיגס סי6 טמיוחד כמקוסלמטס
 ס6ע משן יוסר חט6 וירקת למכססס6נסיס
 כנלוח לתנו ססולכת 6ל6 לסכינס מיומדמקוס

 טסט (mnD ט6 6% שטת אינםנשטמים
 פס תסתיר ססתר ו6ככי ל"6( כבגריסונקמצו
 וכי כסחי מעגין יקרץ ל6 גי , ום' ססו6כיוס
 סחיט 646 ידוע נמורס  נפ5י5צס פתיותו06

 פסיך ססכעס ססתרח סו6 וכן , וננקםסר5ש
 גזמן ולכן , כעאותיט מסותרת ססי6 6ל66תט
 הכיסס לספסיע להרסיס מועעס סי6 גנליחטסי6
 כיוס כי סרייך וכמו , ס' וירש זעתרום

 ככיח הסילו גי , יגכ61ס מסקס ססכינססנסתרס
 %מר וגש , גף6( מומך דנריס מממס מסרוסם

 :, ס' חסר ואנד גו ו5%ס נ'( לסניסכתכן
 עוט קייס סמקדפ סכית כזמן שט6וכשהאדם

 60חז פסס, ספח *ותל ונדוקממור
 %מעש עלמו לקוס מססטנס מוסחע סיוהו759
 נכשרחו וס61 , סקויפ ענודת לעטדששנן
 שוע ויטוסרעס

~apn 
 כנן סריס כמעיז . סיומו מ5ו סמני . סרסיקרו 6חרי לליח לבעת עלמו

 51וט תוסס וקיט מתורס מטת על שגר1ס61 סמיומי גמקוס ומסורסמת נלויס כסיותסססכינס
 סטין מס , גד% מענש מחק 6ין כי כפניוס6זון ?נרי על סעונר סענד ישון , ממנםמתגייס

 כביותו % , נססו 630 שנו (hloaגן
 ספין סגלות כשן וסו6 , ממט סיסכמסתר
 שז מרקתו מפס לעמדת כך % מוכן%וס
 לסיות להטו6 נעיניו נקל ונס , ססכינססטתה
 תורס מפיכס זס ועג , ממנו גססרתססכינס
 לעוכרים סמט6יס כפי זין נית ומיתתמלקות
 וסעת סכית כזמן וסתרמס נעמיס סגיסספסעיזו
 ול6 עורס כפי ולספי0ס וסמט6יס ססוסעיסליסר חומי סנדול דין כיח כסיות 16 , נלויסססכינס
 %בת ספכינס כסיות תסס כהגיים 1ל6ממס
 נ5כ 6לסיס פ"נ( )תסלים סכתונ כמו ,עליסם

 : מגכעדת
 סשע6 על סכ6יס סיסורין ,וסגסירין לי ולון קייס סמקיפ טית Pha נזמןולכן

 סוחטו כזמן סמיתס כעז עוט 6ת למרקמספיקים
 סזס אמן משר כך כל כססכ סשן ספיןמ5י
 מסיסורין ים כי , לממס סג!כריס ססכיסמפגי

 וכלמרס סשתס כמו ס6דס 6ת ומ5עריןסנמפכיס
sttrכפענ סססססטליס וכן , וכו' כמתים מסוננס ד' סיד( )נדריס o)'b נשוריס קי כל נחפכיס 
 לסכים 5ףך סיס סמת ממן ולכך , סנית כיקכש
 סתסוכס עס סוס ונזמן , עוגו על כפרססרכן
 חשר סו6 סחטoh 6 ס%ירעליו יסוריןוקלת
 ישתין כטיס סין סכית כזמן לסילו כי עוט,יתגפר
 וכמו , כסרחו מתסס סיס 06 כסוגנ btnD, מיעל

 מע6 ל6- 16 נסוננ ס% 06 לו כסנסתסקסמ5יט
 , סיסורין מן עליו לסנע כדי תלוי 6פססמני6
 סמק~ס פית ססרכ מיוס ל" )ככהוכוח ט6מרווכמו
 'ל6 מיתות ד" דין כיד מיתות ז' פכט%לע"פ
 % סננ מן כותל 16 סקילס סנתמייכ מיכעלו

מיס
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 ס6ם תטוף, עמס גם63 1(ס1 , וכו' גורסתו"יס
 סכחכתי. וכמו מיתתו יעבירו סיסורין 0סוכסעמס

 עומעיס כעס זמונן סמסטר (ס על הקטווסתום'
 , מעתם על טעתיס קלילים עכורתוצוכדי
 מומל ולסצמיס מיקל סקכ"ס תסונס דע"יותירט
 נמייו ממנו נסרע וקינו פ תולם (כות 16לגמרי
 , וטס סנג מן סגוסל ס6מר מס כי נרפס .ע"כ
 סו6 תסובס עטט ם6ס , סו6 הסובה עטםכסל6
 וכמו סמימס חילוף ימורין ע"י ס61 (ו וקוטמיק)

 נמורס כתסוכס מסם מי כי ונתכפר .שכתחחי
 לעתיד וסכ סעכר על סגימס יתכרך ס5ללסגי
 0)6 נין סכית כסני כין (מן ככל לדיקנקרץ
 מסו 6נ6 , סתסוכס מסוה וס61 , ספחגסת
 ע) ממוריס כעוטם חט6 06 ענסו לקילעתיד
 , עליסס קרכן מכינין ו6ין' סכית גזמןז6מילו נמ(יי ססס כעונות וכן סוס, כנמן ומימסיסורין ידי ועל סנית, כומן וקרנטת וסנסדרין גידידי

 מס "ס ועיתם ימורין ידי עג נו יהכסרכסיסוכ
 סמיתס ממסקת 6יגט ולמעמיסמסממוריס,

 גט6ומ(יס סכגיס על פוקד ית' וסוך סמע6למרק
 )ממות סצנל כענין סג6מר וכמו 6נותס,מעמס
 ו(סו , מט6תס עליסס ומקדתי מקזי וכיוסל"נ(
 ממוכבס 6רם6 י"ר( )סוסע ע"ס סגניךסומר
 נוכס קמרו 6הר ממגו: 6פי סכ כי נוכס5וסכס
 וסוגו דנריס עמכם קמו וגו' 6לסיך ס' עדיטרלל
 וסרי ס' 6ל מיסוכו סחסוכס 6הר כלומר ס',5ל
 ע סיסורין וסם , מסוכתס 6רם6 5דיקיססס

 סחוטות סכתם רסוקת טס כי סהמוריסמעונות
 גדכס, 6וסנס וקמר ממות. ס63 מליס ס'כחמלת
 , 6ותס 06נ6 1ל6 לסם ס6ממול יספיק ל6גי

 : 6וסכס גדכס דרך נס6ל6
 שנקשיכזרק

 סמרעס סס סחסוכס עיקרי כי 0יתנ6רואחר
 6מריס עיקרים ים כי גכ6ר סמט6,וע(ינח
 עיקריס לקיוס סו6 כתורס סנתונ שיחיירגה : 6ל1 עיקריס כ' לקיום סס וכלסלמטוכס
 מכט6 וכסיותו ס6דס כסתודות כי6ל1,
 6%1 כסס מט6 5סר מט6ותיו ס6ל לפניגססתיו
 5ליסס עוד לסוג סל6 כלכו ונומר עליסס,"חנחס
 ויכלם יבום 6ז וכמסתיו כטיו 6לו דוריסוקומר
 ום6ר וסססלות סכניעס וכן סמע6, למס עוזמלסוכ
 כלס ("ל, סחסידיס סחכמיס סמכו סתסוכסעיקרי
 ססכרמייס סעיקריס סני ומעמדת לקיוססס

 ולכן חסוכס, כעל ססכ יקרי גסס 6סרסר6סוניס
 סנכלליס סציקריס כ' 06 כי כתורס סו(כרול6

 מס על סמתגחס מס וטימור סמטת מיסורקסו6 מוידוי וגס , למעלס סכחכתי כמו תסוכסכמלח
 ל6 סעיקריס ום6ר , לעתיד סמט6 ו0עי(כגמט6
 סחוע6ים 6ת סס(סירו סיכי6יס כרכרי כ"6גרמ(י
 לכל וריי , כידם סתסוכס סחתקייס כוינסס
 כסיסוכ לפצמיס סחטך מי כל 16 תסוכס.כעל

 סעיקריס 0016 ככ3 (סיר ורסיס נו, סחע6ממס
 עס 6ל ימכור 631 זיוו סטסונס סתתקייסכדי

 61ותס 1 כעמלו עוכ סגר לו ים ו6ן נוטמע6
 חיוכך סנמורס גתסוכתו לו נרעו סעססמשנות
 וגחמנות , מטנו קוזס מסיס חמס יותלעלמו
 )יומ6 ר"ל ס6מר וכפו כזכיות. עכס סעונות6לו
 סו6 עליסס וגו' מרסעחו רסע וכסוכ ל"ג()ימ(ק6ל כדכת" כזכיות 13 נעמו מזדועת חסונם נדולטת"ו(
 , וכל מכ) ועזנס סעסס מס כ3 על סניחסכיון כי סעוגות, על ו6ף סעסס מס כל ע)ימיס,
 עיקריס כידו ללויס סעיקריס כסקרוסוסיף
 -סו6 עליסס ממסע-ולדקס ותסס כמ"מסקודמיס
 סגכלל צנר סו6 וס5דקס סמסטט עסיית כיימיס,

 ועוסק כגל מע6 06 סמע6 סימך וסוף3הסובס,
 6ת מעינ כססו6 61"כ , סקודמיס גכמוניסכע"ס
 גמט6ותיו סעסס ססעולות סיסך כהסונתודרכיו
 מ5ד כי כזכיות, לו נעמו ס(דונוח כקילו סו66ז

 ס(כיותו עסס נמורס חסוכס מסם מסםסזדוגות
 וספלינ כ(כיות, נעסו ממס ס(דוגות כקילו ס61וסרי
 סעון סיות מנד גי (כיותע נעטו ס(זוגות כילומר
 ניגר דרכיו מטיכ ס61 נתסוכס סב כססו6גרון
 חשר כנדון סנעסס סעון לסיום עליו (דס6סר
 ע3 כתסוכס סכ כססו6 ורכיו סמכים ממסיוער
 ססגיע (1 למפרנס וגסססינ , נסונג סחטךמס
 תשובה בעל גקרrh 6 סתסוכס עיקרי כל סוףעד
 וסו6 לו ומסועכדת נכנעת סי6 סתסוכ' ממתכקילו
 : עיקריס וככל כס ונתמקק סנחיסד סתסוכס,לדון
 חסוכים געל ס"ד פ"ה( )יף ניומ6 סומרווזהו

 ממנסן וטירם עכירס דכר לידו סכ6כבון
 6כס וכפוחס מקוס כקוהו יסורס רנממוי
 ס:כסל לזמן סכל סוומס ממתוך , פרקוכקוהו
 סלוגית6 ר6ס לו וקומר על14 מתננר יטרוגס
 כע3 סעד סימרו כמס לסקול וים ; ע0סקוס

 חסונס געל סו6 מי סו6 ידוע כיחסוכס,
 סעסס מס על ons)D גלנו תסוכס ומסרסרססכ
St1D1htno נכר מומ(ק ססו6 קותו סו6 מי כלומר ,חסיכס כעל ס"ד ס6מר כמו תסוכס, בעל על6ל6 ס6י ל6 כי נר6ס 6ל6 , לעתיל 

 קיים כקילו סמט6 למס עור יסוכ סל6כתסוכס.
 דכת לידו סכ6 כגון וססיכו סתסוכס, עיקריכל

 סרק כקותו 6סס כ5וחס מקוס 63ותועכירס
 סכ 1ל8 ככחהלס לו סג(דמנס כיון , סימנסוסירס
o'5b, ו0לימס נמורס סיחס חסוכתו כי נר6ס 
 סקוסו חסוכס, כעל נקרץ וג(ס , לידוכסיכון סמע6 סיע(וכ נממסכחו סהסכ מס כמועלסקייס
 לענירס 6דס סל יקרו חקות לסי כי סידוע מןסו6 כי , לוכוח עחס לו נספך מקודם סעסססצון
 סכר לו ים )ידו סעכירס כמתכל 16חס כוכםוסט
 על סקוס סמקכל ססכר ענין כי כעמלו,סרנס
 סצסס ל6מלח

 כסחכ"
 לעסוחס סע~ירס ליוו

 מל6כט לעסוה כיוו ספק סיס ויו"ט כסכתוחכמו
 ל"ת מלות על סכר לו ים 6והס עומסוקינו

סכלויות
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלהים ר נ פרק התשובהשש4בית84
 גלמכן l?hD itrO תג' מ15ס וכן , כסן מט6 סל6 6ל1 כלמגיסמחלויות

 כסי"
 )עסותס מקוס לידו

 יעמו , מלוס כעומס סכר לו ים rh עט6ס6
 עכירס עבר ול6 יסכ זקידוסין כס"קבמרו
 ס3" כנון בוס, כעוסס סכר לוטתגין

 ד3ר לידו
 לידו כ6ת ל6 06 36ל , ממגס וניללעכירס
 נמקוס 6100 6דס מכל דרך , מ15ס כעומסקינו
 מ15ס כעומס סכר לו 6ין כלל נטר סם פ5ףספין
 6כל , ודם מלס 16 נפלס כסר אוכל סלינועל
 כישעו נתרסס 16 0גחגכלס 3סר גידו טיסחי
 מ15ס כעוסס סכר לו ים 6( ממנס הוכל61יגו
 בי"ח, לירקת ממנס ופירם סעגירס לידוסכלת
 שם קינו וסירס סעכירס דכה ליוו כסכ6תונס
 חקות בין למי עליו מתנכרת יקרו סת"וחמי
 מתנכרת יורו סתויות מי כי עליו, מתנכרתי5רו
 גדול סכר לו ים , סרע י5רו וכוכס' ופורםעליו

 )תסלים כדכתיכ סרע, יירו יוכח כסס61 ס'"ת ומככז רגליו, כפות ההת סרע י5רו 6תממכניע
 )ת"כ ("ל קמרו וכן ונו', יכגדגני תורס (וכמג'(

 כלליס ללגום 6יססי 6י 6דס יקמר 8לקדוסיס(
 ונוס 6יפ0י 6ל6 מניר בסר לאכול קיטני5י

 כי ניקרו סגס , עלי נור סנסמיס ותכי6עסס
 על סכר לו 6ין כקילו גראס 6יססי 6יכקומרו
 ן סעכירס מלעטות עבו סטורםמט

 וכפסוק
 יכול וסיס לעשהס כידו סיס סו6 6יססילעמר
 ספורם 6ל6 לס, ת6כ סרע יזרו כי onthלעסות
 61"כ , עליו סנור סכםמיס פכיו ס' לירקתממגס
 סנת6וס 3עכירס ככר סנכסל % כי מוסעב61ר
 ידוע ס61 למרח סעס ליזו כ6ס 61מ"כלעסותס,
 מתפוס מסיס ממס עתם יותר לס עת16סכיקרו
 6( עעס ל6 סעדיין סעס6ס, סר6סון במןלס
 נ"ל כהמרס , סמסנל כעון נסרע סמע6 16חוסעס
o)lo)כ6זס ים קטן 6כר ק'(( סגסדרין , יכ 
 עמס כמככר ולכך , רעכ מסכיעו מנעמרעינו
 לידו וכלח , כססוכס ומור מעמיס כמססע3ירס
 לנמן גיל זומס סיותס עם ממם סעכירס5ותס
oht~nממגס, פורם וסו6 נתמלס rb עליו י5דק 
 קיימס כלנו סירסר סתסוכתו תשובה, בעלסס

 לסיוחו מקורס ססורגל רקיע יקרו 6ת וכגסגסועל
 המת ט61 וככסו ממנו ניטול ועכמיו תמתיו,"יכנע
 מגמורים ס)דיקיס וכן נזול סכרו וע"( רנליו,נפוח
 סיו ממנו ניטלים וסיו לידס כ6 חעאכעסיס

 על סכר לקתל כדי 3יזס מתסיסמםתדליס
 6ת כסלקמו ליס גן סלטי על וכמ"צ ,השריסס
 וילך נ'( כ' )סמו6ל סכתוכ 6מי מא4ל1מיכל
 נלקמס 6סל על , וככס מלוך ונו' היססהמריס
 לו ימיו לסלף מכס וסיס י"ע(, )סגסדריןמ56לו
 : נעורס תסוכס נעל מעגת ונתנקר ןמאידס נו ססיס כמו סיקר וככיסם ורימס סגרמעש

 רביעיפושק
 ומרמס חלס שוחר סו6 מי ולסודיע ל"רראוי

 די(12::ש,ישגשי ששש

 מענין 013 מולקים ע"ס ר3ותיטולסגיו,ורטיגו
 מכרתם iS)D ל63ר וראי , כגראסכסי

 : סי6 3מסומהלקותם
 מייק 6"ר ל"ד( ונ0נסזרין )נ"ע גנונותאסרו

 ל6 סנכי6יס כל יוהגן רני "מר 636גר
 נמוריס 5זיקיס 6כל תסוגס לגעלי 6ל6נתג63ו
 דרכי וסלינ" , ונו' (ולחך 6לסיס ר6תס ל6עין
 8ין עוננדיס חסוכס מבעלי כמקוס ד6מר6כר1
 סלוס מלוס סג"מר לעמוד יכולין גמורים5דיקיס
 מ6י שיזך , לקרוכ וסזר לרחוק 1לקרוכלרחוק
 לעכירס קרוכ מעיקר6,,רוכ מעגירס רחוקרמוק

jjoa'~' סכתוכ ענין מנס ססח6. ממגס וגתרמקמעיקרם
 מוכימ 6יך כיסר לרקן מסכרתו 6מד כל
 6לסיס ר6תס ל6 עין סכחוכ ס6מר OD כיענינו
 תסונס נעלי על לסתכ6ר נ"ב יכול(ולחך
 , ל)ייק7ס 6)6 גתנג6ו ל6 סנכי6יס כלוגימר
 ()לתך 6לסיס ר6הס ל6 עין חסוכס כעלי6כל
 מוכימ תיגו ,לכסו ר' ססכי6 סכהוכ וכן ,וגו'

 גי , לקרוכ רמוק כסקדיס מכרתו עניןומגרים
 סרמוק סיסיס ונס , מביכ 6הרון קמרוןלמעמיס
 ימייכ זס מסני ל6 סלוס סוכת עליו לסרוסקורס
 וסוף סקרוכ מככוד נזול וככווו סל1מוסיסיס
 לתת ס6ל סמקדיס ספסר כי , מעיקרוס5דיק
 כבדר קינו סטכרס מפני המונס לכעליסטכר

 סנמוריס ללזיקיס טחן 61מ"כ סבמוריס,ס5דיקיס
 : טליסס מסקוומיס וסגזול סר3 מכרס,

 סכתוכ כי מוכיח יומנן רבי כי קומי (סולישב
 ס5זיקיס על אמר ר6חס ל6 עיןסומר

 סכרס ג6מר ככר תסוכס כעלי מעל ,סגמוריס
 נתנגשו ל" סנכי6יס כל ונ"ט סנ3י6יס, ע"י3כי6ור
hShסיו ל6 כ"6 חס31ס, לגעלי osb91n יסרבל 
 on~h לס(סיר סנכי6יס סיכלו קריך סיסל6

 6ע סעונס ועל יסוט לoh 6 סרע עליליעדס
 ס6מר סכתוכ על כ"6( )נדרים sttr 1כ6מרסיסוכו,
 יסר56 מט6ו ל6 6למל6 כעס רוכ מכנוס כרוגכי
 יסיסש וכן תורס חומסי ס' כ"6 לפס נימןל6

 סככ61ס מסרי ס6ר 6כל 3ו, כתור 6"י סלסערכס
 סכ6ה סמט6ו מס מ5ד 6"6 כ6ו ל6 סקדסוכתכי

 , יסוכו ל6 06 סרע ועל סטונ על *Dbליעי
 כננד סיס סנכי6יס סדכרו מס כל כי גר6ט61'כ
 ולכך טכרס, וסמינו כגללס סנחנכ6ו תסוגסכצלי
 על 11לתך 6לסיס ר6תס ל6 טגן ס6מרסכהונ
 סנמוריס, ס5זיקיס על נקמר ס61 כי לומרכרחנו
 ור6חס מסינו סנני6יס סרי סחסוכס כעלי עלכי
 נמקוס כי סוכימ לכסו ורכי , ומכרס סוכםעינם
 יכריע נמוריס 5דיקיט 6ין עומזיס חסו3סס3עלי
 ולקרוית לרמוק חלוס a15b ס6מר סכתוכ מן)עתון

טש6
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 65 ל3אלהים ד פרק התשובהשערבית

 למעלס סכח31 כמו חסוכס, כעלי על נקמרסע6
 וכיון , ונו' ו6רס"סו רהיטי דרכיו נ"!()יסעיס

מסו"
 יסלם ית' סט61 כתסונס ססכ סכר ממסר

 1לקרוכ, לרחוק מלוס כלוס 6מר ונניד כחומים,15
 נצול טסו6 סכרו מטמר סו6 נוס נס כיכרקס

 ~מעיקרוק ססו6 לקרוב סתסונס ם22ו6
 כי קומר סמ6מריס, פסוקי סנת63רוואחר
 כ"6 קל 1ל6 ממור :6 מט12 ל6 מעולס8סר

 , סכרי6ס מטבע לסמלע איפסו סקי מסלמעמיס
 לכ י5ר כי ח'( )כר6סית סכחוכ ס6מרוכנוו
 nbwn למתח ז'( )מס וכתית מנעוריו, רעס6דס
 זף )מוכס ונדפיס 5דיקיס סיותס ועםרונן,
 )מס( ממנו, נדול יקרו ממכירו סנדול כלג"כ:(
 לססטין ויום יום ככל ימיגס על עומדויקרס
 מסחיתוהיו, וננבטו כמלחינתו עמזו ועכ"!עליסס,
 למעלס וסכר מטלס 6ין כי סו6 :זועזכר

 על עומזיס מיוחס לסכת , ובכרסממעלחס
 טמן !1 כרסת לסלכד hSn , ויוס יום ככלנפסס
 ס5זיח ס6יס על סיקר ומחסכות נסס( ,סי5ס"ר
 4ן%נ%1:11מצןסי5ר יגר:א,

 1ל6 , בורקו עבודת ננד ול6סס לקיןוממסיכס
 סנמוריס כ5דיקיס כ"6 ס"מור6יס 6לונחלקו
 וסם לחטוף נוגסים 6יגס ומונס מט3עס6סר

 וקין כלפוחס. ויסריס סטוכיס כדרכיסססולכיס
g?1סגמוריס ס5דיקיס וכין סגמוריס ס5דיקיס 6ל 

 לריכיס כינס סקלו oh כי למעלס,למוריס
 ס6נווריס סגנווריס וס5דיקיס , ומיוסרמתמימות ירכי Sb נוטס ט3עס כי לחומס pr~mמעז

 לתמינווחס, מע5מס וחחק סעד 5ריכיסלנעלס
 "כל סחטת, דרכי 6ל יותר נוטס ומנגס טכעסכי

 סיוהס ומס . סוים סגיסס טוכיס סמעסיסנעגין
 ים , ו!כיותיסס מ5ותיסס וכמגין כמכמסטויס
 סמוכגיס ס5ךיקיס כי מכרס, קיפול 3מזרגחמסרס
 לסכר ר6וייס מרע י5ר מעלת ונמלטיםלמטול
 להטו6, טכעס גוטט סכלתי ננס5ויקיס נדוליותר
 וסב סחע6 מי ממעלת נד1לס מעלחס 6לוו8ף

 גמורים 5זיקיס "כל חסוכס לכשלי "י6כתגכ6ו ל" סגכי"יס כל ס"מר יומגן ר3י לדעת3חסונס
 , לו לננמכס יעמס (ולחך הלסיס ר6הס hSעין

 ס"ס 6ת לענוד סו6 ומונו סטכעו גניכלומר
 לגועס סיעסנס מ15ס ונר לידו חכ6 מתיוממכס
 למעו" סמוכן כ"ט ,מדותיו

 מתח(ק וסט מטכעו
 טיסייע לו וממכס ס6ל פגי ומחלם כסנדוומתהמן
 , ממגו לימלע 5דק ועגוס 6מח ד3ר על8וחו
 8ל1 3ין ססרס מסיס ט61 כי 36סו דרניוסלינ6
 ס5דיקיס כי וקומר , גמוריס 5דיקיס מיניסגי

 , ומדרגחס מנועלתם למעלס ונעלס מדרגס"ין ממנו, וגמלטיס יוס 3כל 3י5רס סלוהמיסנמוריס
 ונוי, (ולחך 6לסיס ר"הס ל" עין נ"ררועליסס

 סטור לדרך טכעס סגוטס סלדיקיס על8נל
 נס כי 6מר , כנתיכו ורודסיס כ1 וסולכיסוסיפר

 לערוד יכולים 6ייס נזול, וסכרססמעלחס
 סתסוכס רעלי סכר 'כי , המוכס כעליכגומיות
 ס5דיקיס מיכי מכסני כמו כי מסכרם,ב17ל
 סס עוגותיסס ומיעוט זכיותיסס כמגין כיקמרנו
 6לו כן כמו סכרס 3קיכול ססרס יס ועכ" ,סויס
 סנמוריס ס5דיקיס כי עליסס סנ6מר חסוכסס3עלי
 סיתר 61) סנדק 6ל גוטס סטנעס 16חסוסס
 סויס כססם ס61 נמקומס, לעמ71 יכ1ליס8יכס

 סו6 ססחווחס וענין סנ!כריס, סגמוריסל5דיקיס
 נמדרנת 1מעלליסס דרכיסס פסינו סמנוס6מר

 סע3ירות "וחס כל לידס וכקו סגמוריס,ס5דינןס
 סעון 16 6סס 1כ16חס פרק כ16הו 3טטסגכסלו
 נמעסיסם סויס סיותס ועם , מקוס ו163ועומסיס
 לכעלי יס כי 6כסו רכי "מר , הכתכתיכמו

 סיט ססכר ממדרגת למעלס פכר 6לוחסוכס
 גמוריס 5דיקיס סס גס כי , סגמוריסל5זיקיס
 , מעסו למס כוטס olfn1 טכעס וסיס סס3ו6חר
 מדרכיסס סרו וליריקתו ית' 5ho ל6ס3תועכ"(
 ססתכסנו כמו לסתגסג סל6 ומ5עעריס ,סרעיס
 לרמוק סלוס מלוס סכתינ מן כן וכרסו , עחסעד

 os~n לנוי וסור סגחקרכ לרחוק מעיקרךולקרוב,

 י י ' ' מעלתם ס5זיקיס 6ל1 נס כיסוכר
 סוייגו זכר ידם מהמת י65 מככר , חסוכססכעלי
 מדרנהס "ין עותו 6סר 6ת תקנו כי ו6ףמתוקן,
 רסוק מ6י וקמר , סנמוריס ס5ךיקיסכמךרנח
 ומינו מטכעו כלומר , מעיקרה מעטירתרמוק
 'o)lb 1ל6 כדרכיו 75יק סיט י5ירחוועיקר
 מעיקרה קרור וסול לקרוע וסדר , 16ן כללו

 :א22ו1(%1:1 ?סיי ססיס סיון כי , ססת6 שמנס וגחרמק ,לעכירס
 וסיופו, ס6מח זרך Sh גוטס טמעו סיס כינס
 : י5רו עם לסלמס ולס5טער עלנע לסטרית61"5
 סיות DD למטות מוכן מסכלתי נזולסכרו כי , לחטוף סמוכן סגמור כדיק סכתכחיותה
 ססירס מס כסי !סו , סויס ומעסיסםזרכיסס
 למסכת סקדיס 6סר פרקיו כממונח ("לסרמ3"ס
 ל6 בילו ססכל עליסן מגויר 3עבירוח כי ,בכוח
 חקותו סעור סו6 עוב , ועריות נול כמונכתכו
 סן כי , יקרו ויכנוס לק מתפוס מסיוחוכסן
 סכתה ימר וכמו , סרעס סגסס מתוגתאוח
 3ת~ם כי , רע on~h לסע גסס כ"6()מטלי
 סעכירות 3סאר 6כל , רסע נסס גקר4ת3לכז
 ודומיסן, וכלפיס כסרס , עליסס נור ססכלספין
 מסגלתי ס6ל לירקת יגרו וכמס סמה6וס סו6טו3

 %22'גד1ל1 יןד 2:ךזויי נןממתש
 . "נר6 5ער6 לסוס גי , כג(כר מאוסנסכלתי
 על כ"ס( )חעגית אמרו ננט על לומרוחיסור
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אלהים ה ר פרק דושנבהשנאבית66
 כ*7 ולנשזר רנו 60מר שקינך וווי קליענורם
 וקמר ומריו עקיכ8 רני וירד , כעגם ול6רנטת
 כסכורין כעגס, מיד וכו' 6חס וכינו מלכנו36י%
 ולעוס קול נח י65ת , מוס ניול orn לותרסעס
 ע) מעטיר סוס 6ל6 , מוס נזול 0(ס מסגיל6

 סכופס מהסיס מדותיו, על מעכיר 6עו וגסמיותיו
 צנעו הסיס , מיפיו ע) עעגיר סיס ר"עכי
 , מרחיקס ססכל סטין osbpns לחטויןמוכן
 על ומעריר יכרו מכניע סיס ססס ל6ס3חועכ"ן
 מוכן גטגעו סיס 6)יע(ר ורכי , 6)1מדותיו
 על לסעגיר רריך סיס 1ל6 18713,לענודת
 , 3ור6ו לעזוזת נוכווגיס סיו כלס כי ,מזותיו
 2 מוות וטעולוהיסס סגיסס מעסי סיותעס

 חמישיפרק
 80מרו מס כי ונס , כתםוכס ומורסחט6 ומי מעיקרו, לדיק ספין ספסרם מתנקיראהר
 נמוריס 75יקיס 6ין עומ7יס תסובס סכעליכמקוס
 מוין, 0גיסס מטסס נסיות סו" , לעמודיכולין
 מעלליו WO'3 תסוכם סכעל כהסוכס 0מ(ר "תרגי

 ס)6 מי לכינר 5ריך . מנמור כ75יקופעולוהיו
 ונסעת מיהתו, סכת עד תכלו סיגיגסקמו
 י(כס נמס , מלימס כתסונס מות סלדכדוכס
 נס כי , ימיו כל רסע כסיוהו סעוס"כלמיי

 כמחתנתו סלימס 3סיותס תסוחחו לוססססיקס
 , נמהקיס עוגותיו לסיוע ~hpn וס(י3חכחרטס
 חסוכס, כעל כקרו לסיוחו הסוכהו גמר ל8עכ"(
 סיע(ו3 נשעל סחט6 "ח"כ ליוו 63 0ל6כיון
 , מלוס שלי עון שי מיהחו כסעח וגמ65 ,קוהו
 וסגס , נסכר 1ל8 כענס יסים ס)6 רפויוסיס
 קונס ו0סו6 עוב סכר לו י0 כי נ"מנסידענו
 ר3והיכו טס0ריסוט מס כפי 6חח כסנטעולנו
 6נסיס כננס 0ר6ינו וכמו י"(( י' )ע"זע"ס
 כסעס וליה"כ ככסלס ומנומס ימיסם בסולכלו
 כיעסו משתי ספסר 6י סגמוריס סרסעיסנס כי לומר 6ססר or וכהירון . עומס קנו6מח
 6מר 13 לסי(כו , (כית 6י(ס 16 ט31 דבר6י(ס

 סוכות 16ת1 ועל , סנ17)יס מסחע6יססתסו3ס
 , תסוגתו 3םעח מת כי גס עולמו קרססקו7ס
 סטיות מיעוט מברנת כסי לעוס"3 חלק לווים
 סנ7וליס מסמטמיס חטטיו טסיו ונס , )1טסיו

 (כות, 6י:ס לו שעמוז 1cPh גפסדומ,כממוגות
 מגממך ס5דקס כמלות (טת 3מי(ס u("r ,ם)מ( )מסרי כלס מתורס גב) נכופר ס61 כעשכמניס כי , לכלום מסוגות מ15תיו 6ין ססכופר נסכי

 לכווגס תסיס h)a נס ן למקפל תועלםממש
 וגן , 3כ6 16 נעוס"( (כות 5י(ס לו יעמודמוכס
 לו תחש עמס מ15ח מכלל ססי6 סחסוכסמלות
 לו ססועילס מס לני נ:חדט, מ5וסכעומס

 : גג(כל ועוטתיו מטלאיו גל ע)לשר
 %ר סמט6יס מ5ד סגססוח עשי 3ידיעסאבל

 בנר ל1עג%משסגנ1ליאשף
 כמעט ע5נ:ס מתוכך , יתנרך מקהוסננו(סרות

 1סגס . סמט6 ועוינת הרסס כממטנתלנע
 ניס:ס עיגם כי סגמול נסער כת3 (*לסרמ3"ן
 ס6ס )יסוו מוגרת מתסיס , ס61 סמוע6חלנפט

 , כע)יוגיס 1)סח7כק )סחעלות כ7עהסונמסכת
 לצין כיבם שכדילו סהט6יס ונסות סעונותועובי
 סל כ8ס וממדת וגנומכח 6ותס מוגעיםכור6ס
 יסורין 610 ממנס סגמגעת (1 וממכבס ,ניכנס
 ככרת מענין ו(ס ניסנס, לערי מלכד , נדעולער
 סענירות כענין טס(כיר כתורס מקינו וכן ,סו"

 סטרו  ול6 0כחוכ כמו , סנסס  טורקסנוסגיות
 וגו' נססוחיכס 6ח ה0ק5ו sb וגו'  לפסוהיכס5ת

 ל3ו נטמטמה ענירס , י1"( )ויקרנן כסוגטמהס
 סנכ:נייס וממעביט מעונות גי כש"ס , "7ססל

 כגנלת לסיותס מוטב סל נססו ומהסריסנועכיס
 מנוכס דק ע5ס מיוחס עס סעוגס כמקוסונגררה

 ימ::ךג,ף; -י,ל,י ייי:לןיייי:,'נ
 כמעת סעסס כת0וגרי ניסנס סל 63סו ע71כהפסת
 סגדכקיס וסחלודס ממסע תתיסס וכמס ,עימתו
 סגקר8 וצמי וסעוגוח. סחט6יס וגסות מעוכיכס
 בעוינת מסתמיו כיון סחוטי מן 6יגו תעכסכעל
 מעליס סע3יר סרי , לידו כסכך כפועלסהט6
 סענירס דגר לידו ס63ת כיון , עוגס דוסי6ח
 סגוף כלער סנפם סג5טערס 53טר , ממנסונילל
 , רניל פסיס כמו עתס חקותו מילק סל36מס

 3כל וכן , צעון 16תו מעוכי וארססג(דככס
 גתסו3ס ומתמיד ממגו וגילול (hlun לידו סכ6ננס
 כססירותי' סר5סין ל6יתגס ומורט טנסס גזדככס(ו

 כססו כסיום מות סל ובדכדוכם ס6מרון פיוססס3 פי 36ל סכ3וד, כס6 מתמת נח35ת3סיותס
 מיום גסס סנתלכלכס ומעליס 3עוגוחמטומאי
 סיייס 163ר לריווח בפסו תנכס 6יך ,סיותס
 : מיי ומה כלנו חסוכס וסרסר סמ0כ סומןבמעט
 1%3 וגמר ממסרסר סמי גס כי 16מר 6ניולכן

 סחעnasrtl 6 גמרטס לסגיו כהסי3ס)סוכ
 סמטת OD פונס לקפל קריך r~1D , לדיקגקר6
 (מן קורס מיתטו ממסר ית' ס6ל , כו תזרימיו ונסוף ימיו כל 0מט8 1(ס , סמט6ים מומרכסי

 מעע 06 ומט קודס מיתתו סיסיס כיי לוסקלות
 וכמו . סחע6 מס כל על כמרס סרנסו6ס

 מזכך , עגים כנוס 3ת0וכס מעומד תשנס0סכעל
 0מ5טערח נקער סמט6יס לנערכות נססוולולנן
 וסורסס 3ו נסוגס ססיחט מס לידו סכלתננוס
 כל הסע מסיס (ס כמיתת גן , ס' ל6סכחחסן
 גססו נ(דככס לו סק5ו3 ס(מן קונס ממחימיו

 סגוף מן 653תס סקכלס ולער במרירותונתכירס
 סוגנס סמיתס סכותת נקופן , כטגעסס)6

 ס6מרו ע"ס לרוצחינו ומלי% . כורטס סגי.לסקכיל
D)DDS
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 DQIWS*DtI שיים ו% פא( גיי"' 4"ןנמסכת
 סמנסעיס 4) , יסוגון ,6 ג6יס זכתיג4למ%ת
 ו6ס , 5כוס %כס נ""יקורסא סנ6נקו6מר
 16 י5כס, וכפיופ  ממווןכפ  ממסריוגלעוספטס
 סיכ6 .נמי צעגורס , D1DS עליסס מלך4(יית
 .כ6קיקוווס טכז61 ון כ436(ר קוכ6 04י6טק
 ,ר6ס , גסס( סקף גג16ק6 ותיימ.ימי
 כהסוגס וסג יעיו 2ל 4שר הסע ססיס מיה
 כחט6ש -ehnipp n)blbt נפ4ו סיותןגס

 01ונלת סגנקכ3ח ס3עי  מסוו  גשיו  פ1וגנפייוהס %ונה , ומם קויס ומת , מתקג)ת"14כחו
 סגנזרת .ס(מן שזס סנוף מן געתקח סיוסספל

 גסרעס בשרי 4תסוכס ססכ מי ומ"מ4ליס,
 מיתס גסעת 6פי' יח' ס6) לסכי ססע16פ(יכת

~Sh,

 סמוט6 עגנסי גי 'סתומס, .6סר עוגס סוס לו
 16 וףסורין סש)ס 044 6)6 6ינן ס4ג,מקל
 סוס לי .6ין 46) , 3ו סק15כ ס(מן 'קנגסגמיתס
 עיהתו, קהזם ססכ כיון מיתהו 6מר כעוס"ב:גנונס
 נהח "ל8 נפועל חשגש סיחס סל6'6ע"ס
 6רגעס ס8מרו ממס והלכ6ר ו(ס יח: ס6ללסגי
 6חד ק) עם וססוכס ח)סס ססס כסרסחלוקי
 סעו)ס, הס גו)ס ומיהי4 ויסורין גפור יוסמסס,
 .כחסוכס ססכ מי )כמס עוגס סוס ס(כירו1ל6
 ססוט6 ע5 לסקל ימ' ס36 ר5ס גי , מוסוקודס
 h)b 1 סתמי1יש ס2וסוג כיסורי גדון יס6יל6

 2י2תענררות 1מ1)פיס, סעוכרוס סעוס"(נישרי
 קה ,וסחע6יס , סגמ0 6)6.מ5ז 64 6ינוסתסוכס
 , סשלס כ2ס כבוף סיענס ר6וי 51כן , סגוף.מ5ד
 .מקת סיתס ססי6 גטן מותו, 8מר כנססול6

 וכס)6 גכגפמו, קגנו .הקסשס ,סתרסרסחסוכס
 )סלסר גססי כקעוכרן ש)6 מ5ז כססונססכ

 : סגפסות 4עו)ס נננסת סי6כתסונס

 ששיפרק
 סקשגס4פכ.ה6וסןכלםגס יין %3יר4וי

 06 , סחט6 ,מס ,2 6סר וסו(ר ,וסגס
 גס יקגי%ס nDui ש% .סעסס .ססם4כס,4עהל
 מס לצ , .ססט6יס .6ותס לחיו6 6מיכ מ(ר4ע

 סיתס ם65 יר6ס ססן6 למס 00(ר סהווןג6מר
 (S1% .נ3ט נמר י6 1מ3יעס נטגס4שנסו

 . נך "ש "3שן ס61ע.שדגסמע6יס,וסשעת
 גיון מ 2שס לבושט .laSD~ וי6ס כי1*על
 ונתר פעטס סחן6יס קן וק4נס ג076סמ(י
 גנעכור יתכרך יסס , 4וי געסימה סל6נ)גו
 , )מעו6 4מר 6מ'כ ל6ה , (6ת נתשכססע6תו
 , סחט6 ,עס למעל מסזם "גק4 סקסס ט61י5ויל
 וכיעורהס .קהרזס סר6סונהס .ימט6יס יסיו651
 זס ע3 .וקהס . סקוזמת גתסונס הנתכט3ו.6מר
 ענירות רנכן .תע ס"ו( ,נניומ6 .ס%רו.הס

 עיסן ויתודס ימ(ור ל6 (ס ניס"כ עליסןססתודס
 עליסס סיתוזס %יך כסס סכס 061 6מר,גיס"כ

 .קסנ 06ר נהס 2ה %? סיה6ס ,ים"כ.6סר
 ."1קף על יססנדומ ימ(ור .עלריך , ביה'~כ .וסיצוס
 כסס ונגס ,6 ו6ס 1מס.ם6מר , קוזסססתויס
 פג34 טצק 6ועו 4קיכ שיי עגיססו0תוים
 .64ס.סנס קו1;ס פ"מר 2ס כי 2ו6ס , וצ'קי6ו

 פכס ש%6 ,ג5יסן ולסושגדות לשור ך עגיי_"מר הקששת י44כיכ1ס שמק,עג ~סשישני*ס.%ין
 ססשדס וסויויי החשכס ני יכ6ן י65גסן,
 ג*ועס יסנס מתזר 4וון , לו סגעלו ג6קוזס

 קמם64מר כו , סקוטי מן "עו געכ", .העכירות
 ."תודס -.Tb-S כ4"ס יוכן י6 ק3יסן לססויות5ריך
 וסוייף יססוכס ו5ין י6יסגן סמ(רו סקוישסע3

 ולהיצדות לה(ור ע5ריך hSb , 2לל תועיל.סר6סון
 OD ש )התשות .50ר7 קם 4כ)ל עתסעליסס
 בבר2עס 2מע6 סי(טר גזי , עתס 56יסןס"(ר
 ' יסוכ ול6ופעמיס

 eb 6כל , תסט6 )עס עיי
 2עסס!ג.תס, עס b)fi su עת0 מתווס סיסג6
 .כתסוכס לו גס)ם סיס קודס ימט6 תסגס

 וסויךף סתסונס קיוס ל123כת hSh ,סר6סוגס
 06 גי ג6ן ס(כיר .hs גי !וער 6פסר2יר : כג(כר קו7ס ססט6 עס לזגנר ם5ריה סו6קשי

 4ייותו ,ריך סו6 מ4תיו2וידוי sp לסע5ותועשא / ויי41 ,4טק 2עו ' קויס ססע8 מס ע5,יסה )מןר 4ייך 6יגו 2ז , סתשכס 1ל6הוי17י
 ,מגע(ר לגי פסרי , כטכר עוד יסוכ ס63נ(בל
 ,כסס עוס 632,2 כי .ו8ומר קמ6 מג6 ע)שלק
 עליססגמו(נגתוכ ולסתויות למ(1ר מסוכמ4100
 2ר6ף גסס גסתגס 2"ס , 16ע 6גי פסעיכי

 כעגין 8כל קווס, קמע6 עס על,סףשולסע3ות
 4סינ1שצ,ויי;גבצ ,ynhlבו עוי 3"(1ר ס63 קויס כ5כו וגמר סו6ילסתסוכס
 , .קודס ס"ע8 למס גומדת נמקומססו6טונס
 תעכית גמסכת ס6מרו מס OJSI י6יסונר6ס
 טוגכירס מדס4ףס 6ר14ס כר 6ד6 6"ר)ע'((
 ל6דס וומס וס61 '_3ככס ענס ש[ר 61יטומ:ויס
 סרן ניךוסתוסס

 '6%פילו.

 מימות קהל ,צטי
 מיד מייו (גקו 4גי% 6 4לתס 63סכע31ס
 ונו' ועמבירוסס ןג6מר'ומוזס טכילס לו.ע3תס
 גר6ם , סו(ר,גפ)ס .61יט ונש ענירה כיזוסיס רסזי ום" . וצ' התיס .56 ,גכט נמ616ומר
 נ3גו 4המי  ,זין , נידו ש"1 עגירות כס6רכי
 ססרן ס(רק מי 2הו גו גמשו , עוד לעסוחן,ם65
 6סר .וגסומיחיר , .מיד טהקלס .ל1 סע3תס,מייו

 ימ(ור 06 יססרן, נעע ממרח פעססטכילס
 נטסלויעכול

 מש62י
 מעומ6ת ;כי 4בייו, 44רן

 , .שיס עכולס לו ,ע)סף ככר סר6סונסססרל
 למסרי ויעמ6 יהור6%

 גין עצע סעסיות
 נתסוכס 1סכ גני.סקע6 גן נגעו . , לעות6סטנעס
 למס ותסוכס עכי3ס 5ריך 8ינו hlunSומ(ר
 מט6יו 6ת )סעלות ויזף '6ס גי , קודססמט6
 תסוכחו עססיס 61תרגכיס,כיי ר6סוגי0 ססתיוע)
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 מסם ולסוכ מטלותיו כל לזכור מגס 3כלומסיר
 יסים 1ל6 , וס)ימס נכונה מס31מו סתר"יסכדי
 כיוו מססיקין ספין 61סוג btnb ס6ומרגמי

 (כס אס כי ת"ס . פ"ס( )יומ6 תסוכנילעסות
 סמור כע"פ , תסוכס ססי6 לעסותס כייוזסספיקו
 6מע6 ו6סוכ 6מע6 ס6ומר כמו למעוך כך8מר

 ומוזר מוטך 6גי שכך , snh יחמתגיו3חע6 מוללתי געו כי 610 וזעי מן גלו' , ונו'מעוצות " ירי ם"ו"ן 14ימם,ם
 , ס3רי6ס עכע סכנת כסי טעם 6מל פעםומועק
 טסכ למי סתס31ס דרכי גועל קינך or מפגי6כל
 סו6 06 , עלמו עזן כלזוחו וחוטף מחוזרשע"ס
 ל16ת1 יחסר סל6 ססכ פעס 3גל גל13ממר
 כסו , קליו וחוור הקטו יקרו 61מ"ג ,סמע6
 נגמר אמתית מתסיס 610 כתסוגס ממןס"תש מס כלומר , וגו' nlnlws מסלח 6מס סןקומרו
 גמלך יחזור, אח"כ 061 , למטף למזור סל6לכ
 קודם חטיגחו ממסבת סכרת ס6תס כיון ,סו6

 וסחטך מהולל, למס סעון ויימס , אמתיתססיחס
 וכידיעס כנגיד ססו6 סעון כי 6מו, סיממתסולמס
 ומכיר ייודע סנוסכלת סגסס 6ל מיומםסו6
 מס , מלחטוף געגע 61יגו חוטת טסותנסכלו
 וס61 , מרע י5ר 6101 סנסמיחנסס מ5י מוטך 6100 כטוננ ס0ו6 כמעף כןסויגו

 ססו8 חוללתי שעון 6מר ולכך , כמסמסידיעס 3לי חוע"
 סלמס ס6מר וכמו סכנות, כס6 מתחח גסמחוי5ירח
 סגכר6 ק71ס דור DWSh סגפ(ס סתורסעל

 כן כמו , 6לסי 737 כריבית ענין ע5 מולסס61 כי , חללתי תסוסות כקין מ'( )שסלי 6ננרסעולס
 3ס '6מר מכנוי כס6 מקח סג3ר6סכממס
 כמזיד כטס61 סעון געסס 3ידיפחס כי ,מוללתי
 סכרת ספח סגסמס על כאמר ולכן .וכידיעס
 סו6 6טר סעון כלו' , 3ס עוגם מסי" מגססתכרת
 כטעוגס הכרת ולכן 3ס מדלק ממגס סו6במניד
 30 סל6 03 סעונס תזמן מזיל מדרסו כמו ,03

 סמט6 כי 6מי יממתכן 6מר וכמעלז .נתס031
 ססו6 "מן כשטן י5ירתו מחמלת געטך כסגנסש0ו6
 כו סיכק סי5ס"ר געסך ממגו 6סר , 6מ1י5ירת
 לסתם סכתו3 כמו ' , 6מו מבען י5י6תונטעת

h1o1rsl~nhtnיגןן'%%וגיגן,ג::: ,?ו" :ב~מ במצב~
 מיוחס סעון ~כן , כו מומס ו6ינס סיעי5ר על נוכלת ו"יגס , מע6 ספ6 מיודעתממסכלת

 : סכתכתי כמושגיס
 שביעיפרם

 סמעטס וסערת סעור מס על סחרעס כי3ב[

 נין מיגיאיםגוח לכל כוללת תסוכס סי6לעתיד
 ~b,is 6יזס יס עכ"( נסונג, 3ין תמרד כיןנמ(יד
 6ו 3כל וכן וסתט6יס מסמרריס  ספוגותמהסוכת

 )יומט מכעיס ס6מרו מס כי or וכיקור ,ממכירו
 תסונס ועמס עמס מלוח על 6דס עכרס"ו(
 נ'( )ירמיס 7כתי3 , לו סנעחלין פד מסס ז("עו
 על סוכר מי סוס שיגו , וגו' סוככים כגיססוכו
 פלוגי סיום כמסל ידע סל6 כסוגנ עססמלות
 סיטמיו נפקוס לסמ65 ססת7ל 1ל6 ריס610

 יום 610 ש"ס סיוע ))י עם , מוסרתקיעת
 כמקוס סיוס אוחו ולסמ65 לכ6 יכול וסיספלוגי
 כמקוס מסיס 16 , ר5ס 1ל6 סופר סיהקע מיסיס
 )ססת7ל ר5ס 1ל6 שיהו ועמו לסמוע יכולססיס
 לעסות ר5ס סל6 זס וכן , ססוסר קוללסמוע
 16 מטורח מעע לסרומ ר5ט טל6 מ75סמ)1ס
 סמ15ס לעסות סיוכל כמקוס לסמ65 עעטלססתיל
 ועסות יכול ססיס מי עם סיס 6י% ,ויעסגס
 רפט סריגו 6ל6 עמל וגלי עורת 3ליממנוס
 6101 , ית' 0"ל מ15ת לעסות סל6 גדילעסותס
 3ו למרוד ומכוין סמ5וס לעסות ס5וסו רכונויודע
 ל6 מלוח על כסעור ס"ו( 'יומק וכן לעסוחס/סל6
 6יגו , מכמר ויס'כ חולס סתסוכס ס6מרותעמס
 פליס מעכר למי כסוננ ל"ת מ15ח על סעו3רסוס
 3"ד ומיתות ככריחוח )מס( וכן , כמטע 16נמ(יז
 כמלול וכן , ?נמרקין 1יסורין חולין ויפ"כסהסוכס

 לנזיד סוננ סוס דיגו כבולס , ממרקת טמיתסס'
 עסיית שוסן ס6ין וכיון , טימרנו כמוולס01ע
 לסוננ סוס תסיס ל6 סתכו3ס גס , סוססחע6
 כמסותו סחטך מומר סיות עס , וסולעומזיד
 3סונג עסס מ15ת על מעכר מי כי , ככלםחוס
 ס' דבר 6) לנו סח טל6 מס ע) סיחגמס5ריך
 ויסים , עסייתס 161סן o15ro  פיפס  ישןליר%
 עסייע זמן ולידע וסל6ס מכ16 למתעורר ל3ועל

 וכסיועו לעסותס. עלמו ויכין עסייתס ושוסןסמ15ח
 סל6 סמה" מס לו נממל זס כל גלנומתר
 ר5ס סל6 מי 6כל , mnnS o1Sno לכוסח

 61וסן זמן גידעו סססחדלות מעע גסגוללעסותס
 לעסות ר5ס סל6 מס על לסתגמס ~יך ,עסייתס
 פנסיית ולססתדל לטרום מלכו ויגמור ,סמ5וס
 ועמל טורם תקצרך כי גס וסלמס מכלןסמקת
 כסיותס סמ5וס לעטות ר5ס 1ל6 סססע ומיג17ל,
 מלוס לעסוח טל6 ועמל עורמ כלי לסגיותוכנת
 ססמרס מס על לסחגמס קריך כטיכוס ,כור6ו

 יתכ' ס6ל 3טכי סניו וטען כורחו נמלותוטמע.
 ט15סו, מס לעטות טל6 כגווו סקרן כל מל6כי

 51גוע נכנע לניוחו וסל6ס מלקן כלחוויגנדר
 וככפה מלס כלכ שותיו לעסות יתכ' ס6ללסכי
 סכתנגו מס כפי מורס חסו3ס מלת כי ,מפלס
 יעמס ל6 ו6ס , סעסס ממט סכ סיוהו עללמעלס
 תקרץ ל6 סמע6 כומן ק71ס סעטס ממססיפך

 :תסוכס
 ליזם. סמע6 עציית 16פגי מלטס על כיואפשר

מע6
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 סוכגיס כניס סורו סגהונ 6מר , היניססט6
 סמט6 מי על ככיס סוכו 6מר , מס1נותיכס5רס"
 מ5ף כלתי סיוהו לסכת סמלוס תסס סלןגסגנס
 יזע "6 עסייהס עמן סמ5וס עסייתנמקוס
 נקרץ עדיין כסוננ bSb מט8 סל6 וכיון ,זעכם
 סמגוס, עסס פננ ס"יל1ל6 , סנסמיס ל6פסיוגן
 ול6 לעסותס גידו ספק וסיס (מכס' מידע מיועל
 מסלך סוגכיס, 6מר , סעורם מעט לערומל5ס
 כרקונו פורקו "ות לעמוס סל6 לכו כזרךסוככ
ODכל וטס , עסייתס וקומן (מן יודע סיומו 
orסוככ סיוחו עם הסוגתו יחכ' ס6ל יקבל . 
 מוכנת סיוחס OD סמלוס לעסות רלס סל6 מיועל
 8ננר , הליס ס5וס סנוריו מלות לקיים סל8לסניו
 מס1ככ יותר סי6 מנוכס כי , מסוגתכם5רפ6
 מורס וסונכ עלמס ססעולס על מורס מס31סכי
 מעלו כי וגס , ססי6 כעת סוככ מסיס ס6יסעל

 רנות סידע מסוכתו סירס8 ית' ס6לממור"מר
 ירסק רעהו על וכתם כסיסות , כו לפרודוכוון
 נו לסוכיר סולמך מעלו ולחומר , מכתוייומן
 עובר 06 וכן , ועון נמטר ס(כיי סל6 מסרס61ס
 16 כמזיד כסוננ'16 תעמס ל6 מלוח על8דס
 עסיית טוסן סיפך כהסונסו לכוין קריךגעסע

 להלות תסונס כעל יקרץ ז6ת ונתסוכתוסע3ירס,
 גיוס כי ע"ז( )ויקרץ סכתוכ כמו מכטרויס"כ
 מט6תיכס מכל o)r;h לטסר טליכס יכפרסוס
 לטסר עליכם יכמר סומר כמס כי , סמטהעסיית בוסני סלמס נ"כ 3כ6ן כלל , הטסרו ס'לסני
 מניד 6100 כיזיעס ססו6 מס כל כלל6חכס
 ועסרס כפרס ולחיך גמפו סמוט6 עק htonומסע
 ססו8 וספסע סעון יכסר 6מר 4ל(ס , ית'מבהו
  מ5ו כי , וחסייו כרמשיו 6וחו ויטמרעליכס,
 ועל , כנחיד סמטת למי וטסרס כסרס  איןססכל
 ס', לסגי מע6תיכס מכל 6מר 3סוננ ס6דססמטת
 ססייחס ידעהס סל8 כסוננ מסיו סמט6יסכלומר
 חסיו ,  גלוי ססיס  סו5 לני ס' לסר hSh~חוט6יס
 ול6 חטסרו 6מר ולוס . מעלמיכם מסםנטסויס

 : 6תכס 6טסר6מר
 גסוגג כ"י ומיתות כויחות טל 6דס נסענרוכן

 סמך 3חסוכתו לכוין בריך נפסע 6ו כמניד16
 יהלו ויס"כ nhr ותסו3הו סעכירס, עסייתלנוסן

ויסוריי
 סכתם וכמו , שגו כסרת וינמרו ימרקו

 עוגס, וכגנעיס פסעס כסנט ופקוחי פ"ע()תסלים
 מתגקס סו6 סמוסר שכע כי לפסע סס3עויימס
 כן סבין מס , וכמעל אמרד מוסע ססו6ממי
 כל תקמח וקילס מלערת מעלמס ססי6נכנע
 סכחו3 רם( ול6 , עת נכל ממכס 3סכט כמוכך
 , 3סוגנ ססו6 סחע6 עון , כרת על ססו8סוס
 לסכיך ~י3 כרת גו סיס גין סל ססוננ עלגי

 עוט, למרק יסורין גריך ובין סמקדס נזמןקרכן
 הו8 3ססע 16 ממזיד .16 3סוגג ס' כממללוכן

 וכתסוכהו מטויתו, 6וסן סיסך 3חסוכתוסלכוין
 כמ"מ , ממרקת ומיחס חולין ויסורעיס'כ

 יכומר 06 ג"כ(מסעיס
 סעי

 תמותון, עד לכס ס(ס
 לו יכוסר ל6 סוסע פקינו סכויי של לסילוכי

 מלול סו6 05 נסוגנ 6כל , סמיהם עדסעון
 ל6ו ו6ס , כקרנן יתכמר כרת בו סיס כרכרס'

 כיון , ס' -sli'b' על נמיתס ,a)D סל66ססר
 עון 6ל6 סזכיר ל6 ולכן , כסוננ כ"6 סיססל6

 : סכה3היכמו
 סמטת עסיית 16סגי 3סלסת מסרס סיסונמו

 סחסוכס, כמעמס כן כמי סתסוכס,ככוונת
 כקר" כפכו סתסוכס ס3סרסור נסכי

 כמו לדיק
 חמקתו ננכוסר 6יגו (ס כל עס , למעלססכחכט
 יסורין ויקפל כמועל מעסיו ייטיב 6סר עיעדיין
 כמלסת סוס סיגו or וגס , סמט6 חומרכסי
 יככדו כמזיד כמהוטל כי , סחטת עסייתנוסני
 ריטטת כסיסים מסמס ויותר , סיסוריסעליו
 וכן , וסיעו מרדו ע51ס למרק , וכמעלנמרד
 כחסדך, 6לסיס מגגי כ"6( )תסליס ע"ס יוד8מר
 על ולמוס להון יסמיקו ית' ~Sh מסדי דמיוןכי
 כרום )סם( וקמר , ומכינס רממיס סמייך מיכל

 רוכ קריך , כססי"ת ומעז ססוסע עוגסo~e כפי כי , מעוגי ככמני סרכ סלעי ממסכממיך
 כרוכ ל5 ו6ס , מטילתו ולכפר עליו לממוןרממיו
 וקמר . ומכמר מרהס סיס ל6 ככיכילרממיו
 ו3סספ כממד 3סיוהו סאון גודל כי ממס,3ססעיס
 סגריך עד סעון מע51ס מנסס מעכס כקילוסו6

 נרפס סו6 כקילו , לוחו לממות 16תולסעכיר
 סטיטף דמיון ולכמוהו, לגררו סגריך ממסות גוגיס

 כמיס ומהייס נרירס סיוריך סמעיל כמוליסמדו3ק
 , מעוכי כמסג. סרכ 6מר וכעול . קותולסע3יר
 כיכום תריך (ס כל ועס סססע כמו כ"כ תיגוכי

 כעינ עינופו וקין סמטוגף נמעיל זמתןסריס,
 לסעכירו. סריס כישם ועריך מעורכ hShכסגיו
 סגדנק 36ק כמו ססו6 טסרגי 8ננרוכמעץ
 סוט קינו כי , ומלוכן עמור יסים כיכיסכלי ל3י כמיס קותו כמעכיר 6ו ככיעורו כי ,כמעיל
 זוד נס 8מר )כן , נמ(יד למוטך כסוגנסמפוטך
 ג ממטלתי hlh( 6ניד עוני כי ל"מ( )ססע"ס
 לד216 ס6דס לריך במניו ססו6 סבון כיסורס

 כמחסכתו ויך6נ סילטער 'hSh כדבור 15הו י51*6ל6 כי נס ו3מט6 , וכדרור כמחספס עליוולסלטער
 סמוט6 על עוז מיקל ית' וסוך , לכסוסומספיק
 ססו6 סעון על לסלעער ילטרך סל6לסצמיס
 מסת ס6מר וכמו , נסוננ ססיס ממס יוארכעיד
 ולנזרו וחט6ס, ופסע עון גוסך ל"ד( )ממוחע"ס
 מסס סוקס ל"ו( )יומק ע"סמכמיס

 כסגנותן (דוטת לסם סיעסס כתסוכס וימשויסר6ל סכסימט~
 סיר כי נס , למעך וססע עון סקדיסולכס
 כדברי ומוסע סמ(יד עון סיכוסר גוזר ססכל6ין כי מענין וכווכח . וססע עון מט6 סו6סףדוי
 סס כקילו 6וחס לסהסינ סנריך 6ל6 , ית'ס6ל
 סל6 כיון סנרה דרך כסרס לו ים ו"סוגנ ,סוננ
 סנוור מס כסי סגמכע מן ולסיות , "טו8כיון
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אלהים ח ז פרק ההשובהשעיבית70
 ומעביר כוסף 6מר כמניד סטו6 טמון טיכוסםסטכל
 סיו ל8 כשילו bSD('1 8ותס ו%עגיר טט6כ6י13
 וסטסס מגוייס 6ותס ממסיכ סיט ס6ס עס6ט,1ל6
 כמניד סיותס מ5ד לשסכסר כדתי סיס ל6 ,תוחס

 : שכתכתיגתו

 שמיניפרק
 , עוגותיו שלד ס6זס על ט%יסהיסורין

 וגמ65 , וכממונו בכניו לו סיגיפ כממרוןמ6ד עי וי5תעל יומנ b~ho כי , 3גנמ%ילפעעיס
 6ל6 סוים ס6יגט 6ל6 , כגוסו לעולסטסימורין
 טרעס וסיס , סחטך מס על לו טר8וי מסכשי
 ומלריס וטרעס ו6כימלך פכיי הרסס כ(מןמטיס
 כמו , וכמממס כיחס וכרי גנוטס לקוכלס
 גגעיס סרעס 6ט ס' וייגע י"ס( )כר6סיחפכתוכ
 , לכרס 8סת סרי דבר על כיחו ו6חגדולים
 )סם כתיו וב8כימלך , כענורס סיטיכולשכרם

כ'(
 ~3,1,4עמ1 !;י:: 6טהו ו8ת שביולה 6ח ולסיס וירסק.

 עמסם מדקדק טקכ"ס בלדיקים ונס , מלריס"ח ויעלו י'3( )ממות טכהוכ כמו , כממונס61ח"כ
 , ומ45ס לסרן מנס טרועיס מסלכח נדולי0לגו מי , וייסורין D)1D מיעוע ומנכס ססערטכמוע
 ס8נור על ידו בנרצח סומן מן מעט לקסמסס

 ) גמ'ס כדכצ"לכצניו
 למס נ 1

 ק

 ומריס , מנועל סריו ו8סמיד 3'( )עמוסוכחיכ
 נמסס דכרט 6סר SD כלרעש ימים טכעחלקחס
 וכתיכ 1ג1' מריס ומיכל י"3( )כמיכר סכת1ככמו
 ('( )ישוסע נגלעו ובגבי6יס , ימיס וכעתקסנר
 בזמן כסחע6ו ויסר6ל , כסלסחן סלקספנן

 לקס סקלי מכית ומישל ט"ו( )מ"6 ,שסוסעיס
 ו3בניסס כגוסס לקו כסס כיו65 וסרוס ,כבכיו

 ס5ער כי , 6'( )6יו3 ל6יוכ מקרס כמוולממונסן
 ערך כפי סעון כסרת סו6 מסס לססשמניע
 סעול6 ג,0 סנופגייס בלכריס ל6זס 6ין גישעון,
 זיהו ובנני גוסו ככרי6וח כ"6 , וסג6סטוענת
 ספק 6ין , ממרון 8יוס כסס וכשיקרס ,כמסוגו
 מס סיעור סלער מן לו ומניע מ5טערטטו6
 עוגוחיו ינקעו ל6 כי , סעכירס 3ד3רסגסנס
 רוב נמו לכו כנוסו טתלוייס cib 16 ,ממלוקט
 סעגייוש רו6 3( , on~cbn ג)ונע סו6 66שללוף
 ~db5 3מעסט, % 3מחטכס כנופו תלויוש'מסט
 מן סו6 ו6ס , וכניו שסתו ליחו כנכיתלויים
 נ"ר( )סכת וכמממרס שיו פל סמונסניט נ"כפיהו כגי נקר6יס ןסס מעלס וכעלי סמטוניסס6גסיס

 ו"יגו לשחוח בידו סיט כיון בעוגם נתסס יו6כי
 כ7000 , וכקיומו כממונו חלוייש וק5חס ,מלטס

 לעכור טל6 מהמרחו על עומי ציותו עלממות
 סטין נמס טמעה וכע,יכט לית r~b D1)DDעל

 : לשטוטו לסוסלו
 מ15ט על סעו3ויט ל6נסיס ס"ורס מגסיוהנה

 , ובממונו נמסו זס דרן % ססטסט
 מסהמורוח סס 06 כגוסו bPth סעיסטסעמלות
 ס61 לשוין וכמייני , כ"ל מנתוח מ1' 6חת6ייכ
 עלקנת.געגס

 מעמס נסס סיין 161תס , הגושי
 וטותם , נסס סמעסס להעזר mpSto מןפטור
 געגע קנסות ודיני ומכלות כנגלית נממוגוטפס
 כ6 סו8 כי נס ומטתס 6וגט וקכט , ממנבט.כ"כ
 לסכת נממונו נעגם כממוגו ול6 נוסו מעטשפל
 סקריך וכיון יסר6ל, כת ושגס משן נחסיננס
 על , סנוף מעוכם סעור ס61 סממן סס0דלסלם
 כמכלות וכן , ומטלס לוקט 8דס טפיןשעיקר

וכיון"
 נחבלו 'כלמכל סשטסיד טמון. מסלם כסט

 סוס לידס סיעניטו לכ"ד לחורט מציגו ול6 ,כו
 סכסוכן פסע ספמר וכמו נבני, 16 ככיתועוץ
 סקוס יפסע צולי כי , נניס על הכוט יומחול8

 כ"ד ולין כ"1 ידי על לטעגיסש ולכנוטיו'לכניו
 ס6דס געגס המיס כדיני 8כל , )כלו 6תמכירים
 והמרו ימוחו, ערירים סכחוכ סימל וכמולצגיו
 ססו8. ית' ספל כי , מתים נגיש נדחיסכעגן

 כומן
 ס6דס 6ת ומטניס מחסוניו יודע טו6 וגליותצלו"
 , מעקהו ע%ס כסי פוחו ויפטר טיכ8יככמס

 מן hDno יסיט כי גס גסוגנ מוילוכטס6דס
 כממוגו לסעגיסו יט' ספל עליו spw ןסממוריט
 עליטס מייכיס ס8יכס מ6והס סו6וכססמט6. , לו וגסלמ מעצתו על במניף סקרכןוסוך
 מס גסי כי סכלל כממוגו, שסילו נענס %46כרת

 כנופו 08 ממנו ית' ס6ל נסרע סלדםסחוע6
 מלס יסיס לדיק סו6 ו6ס כממינו, 06 תככיו8ס
 סכחוכ ולו0"מר . כממוגו סלס גלניו שלסכנוסו
 וככל לכבה ככל 6לסיך ש' bb ו6סכח ו'()דכריט
 י6דסצמעלת כסגיע כי סריס מקדך, ונכלגססך
 ככ) תקמר כמו ככל סלס ישים יתכי ס6ל6וסכ
 (ס" ה~פ ב2:ש"צ , נלכנוח -6שכהס מחקוקיי סנטוס וחס ,לבנה

 בשיו
 ינכל כויה ככל מלש תסיס סס"י כש,ת8סככלו'

 וכשל נושךכריתות
 ממוני

 נ6סכחו, כל תמסל 1ל6
 וממון ככיס מסרון 16 נפט לטרנט "סיס 08ולכן
 נוך, שחלי כולס סחסלק* רפוי סעו קזוסתפל

 סכרך יסלם סו6 כי לכדו ס' על יסכךוטםליך
 : לעס"כ צו טוי כעש"( סיסוריןטסוכל מי כ4 , 16הו כ6טכחה וכשוט"כ כעוס"זמטלס
 מש (nSD ש.8 עזן מכתרים סיסורין סיגתוענין

 וכסכלו כנושו, טעכירס כעבייתססתעגנ
 סכ) ל6 081 , יתכשר סקו7ס ועונו ,לסמתי"ו עוי עליו תנכר hSt ה6יח1 כמ תחלםייסורין
 יסוכ 6סר עד עלמה על עוגו הסי כנופוסיסורין
 שכועס מי גי , )1ויתבסר

 כינוריי
 סי0זרין 6ין
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 גזלואלהים מ ח פרק התשבהשערבית
 לש ,. פמעיט3י 40 %סר 6ל 3מס0ס 6ךט' יקדני י'(. )ירמיס ע"ס ירסיס 6מר וכן , לכסרס%
 %ונס מכמו מתסיס 163טן , בסס לשפוע לכוhh לעקש" ימו יפלגו וסל6 , 3מססע טוןלכטרה פיחי ישרין שיו יומו 06 כן מכוש nhrכפי
 ול6 ערפי 8קסס "ס ממגי לסחנקס ול6: נמטפע שני לנכות פיטורם סיסיו כקמיש, 8ך ס' יסרני 6מר ולכן ', פון מכפרת31לתי

 עה ל סססטיסירין
 ך

 8תעו0 וילים
 8הס ו6ס , סיסורין מס% 6מר מעין נקיסנסמר
 תועלת כלי לוחו ומקייניס ממעיטים , עוןכסרת

 ן נתכפר ל6 הופ כפסו מוקוסוך
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