
אלהים ט פרק התשובהשערבית72
 וזרעתם נפ0 ומזיכות עימס מכלות 1ג1'3סלס
 0מ6סו גוהקותי ו6ס ס6ער מס כננד זרטכס,לריק
 דגר ס61 סמי16ס ענין כי , עינים מכלות6מר
 בכליון יוכימס ולכן , לרעותו יכולט סעיןס6ין
 ו6ס ס6מר נוס וכננד , סמט6ו מס כסיעינים
 , גסס ומדיגות 6מר , ג0סכס תנעל ממספי6ת
 מס וכננד , סנסס כניעול כנטסס סמט6ו מסכסי
 כרית כיעל ענין וסו6 כריתי, 6ת לססרכססימר
 זרעכס לריק ו(רעחס 6מר , סיס ל" כילוסהורס
 , (רעו ל5 וכקילו לריק יביעס סיוע ענין ססו6וכו'
 : מרס כגנד מוס סעוגות מל מיומסיססיוכמוח מסוקי )ל"כ( מדליקין נמס ס' כמנת מדרסווכמו

 רוע כמנת יסורין ל6וס נטיסולפעמים
 כיסירין וג'ינס , וסכלותוסכסגהו

 סני6ס כמירתו כרוע כי ע5ד , תון לכסרתטסם
 ומלגוסו וממקיו במאכלו גומר סל6 כמי ,ע14
 וכתעסיו כלסוגו כזסר סל6 מי וכן מולי, לידיוג6
 , "ותו וימלו 6זס כני 16הו מסט מכסוסיס
 כרוע ס6דס על סכ6יס שיסורין נקלו1ט631
 על יתכרך מסקל קליו סכ6יס מוסכ סו6סנסגחו
 סיג16 עון רו6ס ומיס יעתו )פ4 ומחפםעמותיו

 כסכתולו
 יסוריי

 , ית' ~Sh על וכתרעם , 6לו
 ורכו הסלף "דם אילת י"4( )מסלי סכתוכוכע"ס
 כממוכס s~r מר"מ סכתכ וכמו , לכו יועף ה'ועל

 6מר וכן , 6כות למפכח סקדיס 6סרפרקים
 סומר עקם כדרך פחים לגיס כ"3( )שסליסכתוכ
 ומ"ש פמ וקרס 57כס שמיס מנינים הוןסריס כיזי סכל קמ'ד( )ב"כ ותניא מסם ירחקגססו
 סקנס מן לספסר תלוי מזכר ביזו כי עקם,נדרך
 כי נרמס , )מס( סמר מי כס' רסכ"ס ספירסכמו

 ולסכתו כמירתו לרוע ס"זס על סכ16תמרעות
 כיון , עון לכפרת לו כמסכות קינןבעקמתו
 סומר וכמו , ססכוח מקוהן סירהק ראויכסות

 : תסס ירהק גפסו סומרסכתוכ
 עליו סיסקו לסככ osho כסננכוין וס כלועם

 ונסו , עון מכסריס סס עוגית לכסרחסרעות
 כ'( )יוקל ע"ס סגכי6 ס6מר וכמו , סתסוכטענין
 נכריס ססס , וממסד וככי נ5וס ונו' פדיניכו

 סחנמיס 0ר6יגו וכמו , סגוף 6תכמ5עריס
 ומכי6יס מפס 6ת מ5עריס ססי1סק7מוניס
 כגמרא גמכו6ר , סעון לכפרת עליססיסורין
 , (1 בס 6י0 לגמום ס6ירע מס כמו כ'()חעניח
 על מצטער סיס לדיק 16ח1 סל ימיו כלוכ6מרס
 ס6דס על סכ6יס סיסורין כשרי ונס , זסדגר
 סכריות עם ומעסיו ודיגורו כממכלו סגסגתוגרוע
 סדין מצדיק 610 סיסורין עליו ג6ו סכור6הר
 סיסורין 6ליו כ6ו מלסכתו ומכיר ויודע ,עליו
 ויודע , ישח מניס כסכר אוחס 'ומקבלססס
 סכלו מסיסורין יותר כחע6יו חייב סו6 כיומכיר
 ממט מבסריס סס נס , לכסרס אוחס וסוכלעליו
Dipל6 כי , עליסס מחרעס סקיי כיון מטלותיו 
 לסכיך סיס מסיס מס וסוללות לסכלות לונחסד

 60ל על מתכעס כססוhib 6 , סיעותעליו
 alh 6ילת י"ע( )מסלי סכהוכ ס6מר וכמוי0נרך
 זועף כס6יט 6כל , לנו יזעף ס' ועל דרכותסלף
 כ6ס כן ועל 6סס סו6 כי יודע 610 6ל6 ס'על
 מקרס וכמו , לו יכופר rh ס(6ח סברסקליו
 , כמוסר גלכזו ליוסף מעסו נוס כעל יוסףלבהו

 ויעצילשגסצהץ , nhroצג%ם"5ה כן על סומרו כמס סדין 6ת עליססוס5דיקו
 סס סעהיד על alho על סנ"יסוהיכורין

 סל יסורים סנקר6יס וסםללדיקיס
 ססמסילו וכמו , לו רעס ססי6 דכר מעסותסימגע כדי ס5דיק על סבכיך סיסורין כן ונס .6סכס
 ימלטסו רעט כיוס מ""( )חסליס סכחוכ מסעל
 סספיגס סעכעס ג71ע ולמ"כ 03 נטכס ול6כרואו קון וככנס גסתיגס לעלות ר51ס ססיס למי ,ס'
 יהכרך ס6ל עליו ססכי6 סיער כמעטונעל

 כהב 6סכס סל יסורין וכעגיו . 16ת1כ5סכהו
 געוס"ג סכרו לסרכות כדי עון סוס כלינעוס"( o(?'"? 6ת מייסר טסקג"ס ס'( )כרכות נ"לרס"י
 וכ"ג יוכימ ס' י6סכ 6סר 6ת כי ג'( )מסליסימר סכתוכ מן ססוכימו וכמו , ע"כ וכיותיו מכוייותר
 כי מורס סכתוכ ממט סגם , יר5ס כן6ת

 6סכס סל יסורין סס ו"ייכ יוכימ לסוכוסטו"
 סל סיסורין "לו וענין . עון כלי סכיולמרכות
 ס6ל 0י5ער יתכן שתן לפיוס לסהכ6ר צליך6סכס
 ל6סכהו שסורין וימיו עון נלי ~olh 6תית'
 0כו6 כיון לו לסעיג סיס טוכ יותר כי ,16ת1

 : תגויס צדיק וס61לסוכו
 ס6דס כרי86 תכלית כי סידוע מן גיואומר

 כעסותו עלמו לסטליס סו6 סעולסנוס
 , ומלואיס סתורס לימוד וכקיימו , ית' ס6לרבון
 611ת , סטונס ככמירתו סעוס"כ מיי יסיג orוככל
 עימס סיסלי18 ליסר6ל סחורם גחינת כוונתסיתס

 סיפ סלזיקיס ס6גסיס מן וים , וקיומסכלימויס
 ית' ס6ל רלון לעסות ורלונס ססחדלוחסככמ
 וקיום סתורס לימוד כי סגלעוו, ממסיזהר

 יהכרך ל6ל 6סכחס ננד כעעיסס נקלמ5וחיס
 עימס ססרנילו ל6מר . רבוכו למלקותוהסוקתס

 מתורס עסק ועם) טורם למס נהסכ 6יטנסס
 ל6סגת לעסות לננס 6ת ים כי , מלותיסוקעס
 מסטורם לסס יניע כי גס ויותר יוחר ית'ס6ל
 גודל יתכרך ס6ל וככרו6ס ית', כעכודחוומעמל
 יכולים וס"ינס , כלסכמו ומסקס "6101סנתס
 מ5ד , יתברך ס6ל געכודח onoltn כללססליס
 טס נכל לידס n~bs 6יגס סמ5וה רוסכי

 ולמעמיס לזמן מומן שכקוה מלות יס כי ,לעסותם

 ע1יענכםי:ןוםלס:םשמוסנושו,
שחס
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 78לזאלהים ט פרק התשבהששדביה

 לס0ליס יכולים טסיו סמ5והש"ס
~tSD 

 וגססם
 בל% "סיכת , עוס"ג ממיי נדולס מירנס'לטוות
 מסינים 6יגס mSno קוהן עשיית )סכנת .סניעס
 ר5וגס נסיות יזם על 0י0יגו ר8ף מסיסמס

 עוב ימנע ל6 יתכרך וסקל , לעסוהס.ומפס
 יותר לעסות ככחם סיס רוטט סש61 וכיון ,.הכעליו
 לס5טער ור5וכס נפועל לסו5י6 סיכוליםממס

 סחורס עימוד המלוח קיום כי יתגרך,געכודחו
 מס כל מסיגים ס6ינס וגע65 , לסם סו6עוגנ

 עליסס יחגרך ס6ל מניף 6ז , לס0ינמנכמס

יסוריי
 סיסכל1 כוי יתנרך; מלתו ססס סיוזעיס

 לפועל ויו5י6ו , יתכרך ס6ל נעטית ננוסס5ער
 h5%1 ס6ל, געכוית לס5עער ומסקס סכגחסעוג

 סככמס OD ככל סעולס כוס עלמםפססלימו
 סעוס"כ עתיי גדו)ס לעזרנס י,ט וגרס ,3ססליס
 עליסס מניף סיס ל6 06 מסיניס סיו סל6מס
 כ) עוסיס סיו סל6 , סיסוריס 6ותס יתכרךס6ל
 ס5זיק כמק חסרון וסוף , לכסוח סנכמסמס

 ל6 כי נס , לעסוח סככמו מס יעמס סל6ססלס
 לכלל כ6 ס6ין מ5ד 6ל6 ססתדלוהו מ5ייסים
 ית' מסתו מוסנמ 610 זלכן , ס"מרגו כפומיוכ

 ס6ל כעכוזת לע0וח סככמו מס לסועלויו5י6 סעטעי 3מס לסניו דרך לסכין חוחוכ6סנהו
 מיודע גס כי , ס5זיק נסיון לענין זס ורומס'ית'.
 לחועלחו 16חו ooln , כנסיון סיעמוד ית'ס6ל
 , סכרו ינדל וכזס סטוכס ממסכהו לסועלסיו5י6
 ססו6 סגסיון כענין ("ל סמפרסיס סנטרוכמו

 : סמנוססלתועלת
 6דס רולס oh סיסורין כענין ספסרוההש

 ססס0 כמעסיו יטססס' עליו כפיסוייסורין
himתורס, כניטול יתלס מ65 ל" תכונס, יעסס 
 סן 6סכס סל סיסורין כידוע מ65 ול6מלס

 ס6ל כעכודח מקיר סס6דס עוי כל כיסכווכס
 סינופו מקוס 8ין לעסותו סהייכ מק כל עומסז6יש
 6)6 כפיס פיכס מס כי , 6סנס 0) יסטיןעליו
 ממס יותר לעסות נכחו וים מקו סססליסלמי
 נמס ידו קורס ס"ס וכיון , געסותו מחוייבססו6
 כן 061 , מחוייכ סריגו כמס כיס ממויינטסו6
 סככהו מס ססליס סלOD 6 על סס 6לוייסורין
 ול8 ס6ל כעכודס מלס עלמו מ65 ו6ס ,'לס0ליס
 ס,פר סורס בביטול  יפלס , כמלות יזו'קורס
 גיוס תורס מפות יום נכל קיים סל6 לויקיזקרוכ וקולי , ולילס יומס כו וסגים 5ט  )יסוספמשוב
 6יכו סנסור ס5ויק לחילו כי תמידי מכיןססו6 ומסגי , נוס חט6 לו ויס , מק5חס וכעלושקילס
 ככיעול יתלס 6מר לוס , לעלס עליו לעמור*גול

 כעס 6יע פכעל ססו6 קרוב סו6 גיסורס,
 נסר נ(ס נס ו6ס , סיסורין עליו כ8ו ולכןפיוס
 גידוע 6מת סעס 6סי3ו תורס תלמוד נתלסל6
 יזו ק5רס סל6 ביון כי 6סכס, סל יסורייגסן
 , מ5ו%ס וקיום סחורס כלימוד סג5עוס מסככל
 ס6ל כעכוזת לסועל לסו5י6 כנמו טיסגראס

 עליו מגיא ו"ס , ומטווס משייכ סס61 ממסיותר
 נזולס למדרנס כוס סי(כס כזי יסורין ית'ס6ל
 כל אמרו ולנס , לסמלים סנכמו מס כלויסלים
 יסורין o~sb הכלס "ו חורס ניטול נסן סיסיסורין
 מס לססליס יכול סריגו כיון כי , 8סנסטל

 , סכרו לשיכוח יסורק קליו 1נ161 16ךסמייכ
 כיון , 5סכס סל יסורין ט6ל1 מסוכר למיולסילו
 אללך סתסלט ומן הורס פלימוד מתנטלסלינו
 ן לעסות סככמו כמס מק5ר 6יגו סריכסכמן

 טופס ממסכם , לעסותם וכרקונו סככהווכיון
 , כמועל עמס סככת כמו למעכסן ית' סקלממסיכם
 יותר קותו ומסרימין סמככידין יסורין עליוומכיף
 סחהעלס כיי ותסלם, מהורסמלימוד

~SDD ors. סיקנל קריך סגים כל ועל on~h מ6סכס , 
 סל יסורין 8עס מ6סכס 6ותס מקבל 6יגו60ס
 לסו5י6 כפיס ססס גסס סנדרגו מס כפי ,6סכס
 לזם כי , ס6ל כעכורת למוסק( סככמו מסלפועל
 ית' ס6ל כי ומכיר סיודם 6סכס סל יסוריןנקראו

 "ומריס סיו 1ל(0 , עליו סכי6ס קותולתסכתו
 , יסורין עליך חכינין ס'( )כרכות סיסוריןלכעלי
 מסירים סיו סכרן 1ל6 סן ל" קומריםוכמסיו
 יכיס ליס יסכ ס"מרו וכמו , מעליסםאוחס

קססם4
 יותר עליסס ית' סקלו ים

 סל6 וכסרקו , עליסן לעמוד יעליס סיסיוכמסכם
 ל6 "מרו סיסורין כוכד על לעמוד יכוליססיו
 ומס סכלו, יסות סנים כסכר לסכול סיכלו מסכל כי סר"0ונות על חוסין סיו ול6 , ככרן 1ל6סן
 כיש , סכרן 1ל6 סן )6 אמרו לסכו) יכ013ל6
 63 מקמרו וגסו , תסס סיוסרו סיס טובסיער מ5י יסות סניס כסכר לקכלס יכוליס סיוכל6
 מהסללין מסיו תסלם כמו ססו6 סכרן, ול6סן
 ל6 כי גס סיסורין גסס יתמיז ס63 ית'לקל
 סיו סל6 כיון , סנדול סיכר אוחו לססיסיס
 גריס וכן . סכחנתי כמו גר16י לסכלםיג1)ין
 סיור לכפרת גמור ס5זיק על מט6 כלייסורין
 O~D) )כ"מ סומרו וכמו , כעגורו לזורולסטיכ
 ט9 וכולסו וכו' 6לעזר דר' דיסורי סגיכולסו
 5ייו על ימ(ק6ל סביכת וכן , וכו' דרכידיבורי

 : יסר6ל כיח עון למרק )ז( ככתוככמכונר
 קסם רע תמורס ס5דיק על סכמיםוהייסורין

 ננ%רתו עליו לנ6 מעותי ססיסמסס,
 כן גס נקר6יס , S~rn סס(כירו סססעסכמסל
 6ל6 עון מ5ד כליס 6יגס כי , 8סכס סלישורין
 יותר גזכם ילכד סל6 כיי קותו ית' ס6ללניסכת
 סיס ל6 ו6ס , עליו סמכי6 סיסורין מקוהןקסם
 עליו יתגרך ס6ל מסניה סיס ל6 )6לסיו"סוג
 גלכם וסיס , בכמירתו עליו טכ6ס מסרעס3ס5ילו

 : לו טמן (וגרסת
 יסורים כקרקס ססס סיסורין כי ס6מרנווגם

 8ותס לסובל לסטיב לעתיד סס 6סכססל

נעוס"
 סיסורין כקט גר6ס זס כל עם ונצוס"נ,

סגקר8ו
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



שיהים פי %רק התשינהשעיביה74
 5ן טשן %,י 3טט פ"1 , חשני 50פ'נקו%

 יעשהטטטששי%ש
 כעלש פ5 ל48 ופת ססו6 סתלס קוהו פללו

 סי% מעי כני הים) וס Sb 81תר כיוס"כמכורטס
 %1' כו"ל hnb; 'על ולמוח כך סלכם 0פקאומט
 061"ס , )ט0( %ופלי* ססו6%ש * י%%6כ%
 למפיס לגקס ישרין עלת וק53 %ענינם סמךל6

 סטייט סמו ס5ייקיס מן נ6ח7 מט1he'a 6?מ5%
 %ו יסורים מסיו נל6ס מן ו6ט , מס ושלטרי
n~ob6ס3ס סל יסויט כקיאו נ4. % , %ן , 
 נ6ו מ6ס3ס שלעזר יי3" ד6לו'יסורץמירכי עדיטי שלפור שד' דינררי פ"ט( )סט לקמלוופרו

 פנל6 יסשו6 מעבט פ"י ולרני , טלכוהש?טשס
 כדחיתך ילכו לשוסתך דנת מפטם ידי ועל%ו
 יטולפן מנינ,ן 6מר רמס נו מלעט טל%6פיד ר' יסורי תועלת רזיותו משי כי , מעסט ע"ינמר כי נט , מ6סכס ג"כ פיו ויקי וינו ויעוריסרסו
 1(' נימירס6 סיע סני חליסר פליטוקביל

 סכי כולסו ומפרו , hS'b לס ולפרי3לסרינ6
 , !מניט 3ל6 לינית סכים ל6 מלעזר דר'יסורי
 עלמ6 8י5תריך ל6 דרכי יסורי פניוסוקסו
 6ס3ס סל יסורין ט"ו מכ1לס כריס ,למערך
 נם , דורס ל3נ4 להועיל געוט"! סכרהלסרנוח
 לחספוס ג"כ 6ותט ופנלים מפליט סי סםכי

 Sht1 , לסם ידוע סיט hSt עי 0טן atshכסרס
 3סס סיס hSn וידע רהט לסניו נלוי מסכלית'
 מ"סכס סיסורין עליסס וטני6 עון סיסיפמן

 וחועלתס , כסכר ס17ר לתועלת סכרתלטרכוח
 וס0גחחו ס0קפתו ית' ס6ל סר6ס ולכך ,3עוס"3

 כי ומסני , ניזון סעולס ס3(כותס סלדיקיסעל
 ליזם גגסט נכפל ס15לי עלמו חס3 קלעותרכי
 ז3 מסיס 3ום פליז ט63ו טימוליס פיו ,לדיק
 מהין יומי כל מתותיס גנדי סימר כתומנופו
 כמס כלל מת6 0ל6 סריס ית' Sho1 , דמ6פטלי
 סיסוליס 16תס סכר סיס ולכך 3ע5מו, וספקממסד
 , מלעור רכי יסורי כנכות עתו כל6 "ים מתסל6

 06 כי 5ייק, 6דס סוס סמיה hSaלסורות
 מחים, קרויים וצחייסס חייכיס סט 06רסרסעיס
 עלמך 6י5עריך bh סיט דלפו יסוריוסכר
 3סס פסס , עליו סקכל ליס1לין דומםלמטרף
phlנמ6כלו נלעער 610 כי , קערים ש3מקוס 

 וסמסקיס סמ6כליס שכזהו גח3רכו ולכךונמסתם,
 כמו 7ייג6 כיומך דמיחר6 7יומ6 , מקר3לי

 יסורי דעדיסי צמרו טפי ולסילו , ססס6)!רו
 ממעכס מלענר רם בצילו , מירכי 1tDSbכרכי
 , כ6ו מעמס ידי על כרכי , סלנו ומפספסנ6ו

 ר' כיסורי כ6סכתס סלתיס סיו ל""מכס 0ל כן נס סיו רכי ניסרי גס כי 3!טסורההס
~rtsK וכסרלס , עליו כ"1 סיסורין קכלה סס6לסמיד 

 כ6ו ל6 רכי יסורי 6כל , נסתלקו מעליוסיסתלקו
 מעסס 16תו נ6 6סר ע4 , כסקנלס מידעליו

 טל8 כמוו תחש טנמ% סע% ש ריאפ פל6ליח
 טח4ל קמרו , גואה דינך ויל 61מויט"עוש

hSjסהע8 פ3 סיטיר14 עלץ סנ16 ע1 להע6סקל %י כידו %משל , יסורין עלוס ליחו לימט 
hlb~, ססהמידי 6מת נבעט כי ולצלי 

 atnh גו'
 ט81ר ביין 6% , סקל סחטך לו נ"גטלסיסולין
 )הף , מפלע כשבצקו ל% סמעטט פ"4 כנרעלט
 טענות תצע 3כל בקטלו 6ה ולמטוה. @61WSת

 4ש8 ס51רך כן גס סטתלקוהס הומן ,מ8ס3ט
 גללוסהם 3מ על ס6מר , ורחמים שות ונרלידו
 )ת%ט דכהיב סכקונסו 6מחיס לכו כנט*לק8
 עלץ רה% %ש מעסק, כל פל 1ר-"115ק%"ו(

 %י *רייןוהנה
k1P1 ש פש% 

 , נפוייט לליקהף כסעתט omb 5מ5ער%תם טליי 3מססע מטרת גסס יפול ל8מקפלט
 מר5ונס ספליטכיון

~mhD1 
 *3ל , לטס מציץ

1hnsול6 חלס כלמרס ,60לט סי פל 63יס ט6עס 6סלס סל שיסורין hSn טל סיסהין כידוע 'DSObלס5ימס יה' סמקו עול גרשן סיט , סס 
 לתשס כתכנו כנר .ועכ"! , מדעתם סל6עליסס
 וסיסרס סעוכס כושתס יתכרך סקל 3ר6והכי

 טיהורים עלאמט מני* , ית' כעכוזחולס5עער
 : פויס כני 61ת on~bלזכות

 עשרייפרק
 כמסמס סיותס וסוך סיסורין נעגין ספקיקרה

 )טעות סכתוכ סיער וכמו לכן ס6כממטף
 מפסס כס6וה!יט נניס על לכוח עון מוקזכ'(

 , כ'1( )סוסדדץ ז"ל סדרנו כמו כידם38וחס
 מעסיטס על ספ3ליס מס גסס ומספיק דיוסיס
 עון עובט כן נס סיסכלו ראי o~o 1ל6 ,סרעיס
 ou51h ז"ל מכתים סנורו מס לסי סכן כל36ותס,
 מנס 6מז כל פס ותרוכס נ' ססס כסרסמלוקי
 ס6זס סמה כיון כי 1 ותיתט ויסורין יוס"גוסם

 סהשליס כפופתיו ימוין עליו וגצוכהמוניי
 )יסעיס סנ6מר י ח% נעון ונס , עונוגתכסר
 סיהס זתט קודם סמי כיון , תמותון עדכ"ג(
 סכח63ר וכמו סממנים פויתיו פל נפרסמיתתו
 ונמסגוט סג46ט סו6 פק 63י!ס כן 061 3',סרק

 16"ן סבן סיות עם , ס6נ עון פל ל3ןסיסורין
O~DDכמס פירכס גי גייד, קוהיו kno1 
htoסח%ל1ת %ס לו ים נעלמו 

~sa 
 לנפלס

 נויו טרמו ת6פהיו מלותר כסיחו. % , כךכל
 ךל6 נו מיהו D55h 8(1 מ15י גסיו"1נמעסיסס
 5מ1ח8. ס6נ ירך ט3ן כסיות 061 ,סוכיחוסו
 שכו תכש וסיס , פ6 נס חורז יזרעומתומרר
 ס6צ כעגע סטונ 6ל 6% מרע 6ל יותרוטטס
 ט%  סיכעעל  סרטי מן סיס ונ"ט , סרעומנסנו
 עש על po ול6 , נע עון על סו6 נסויעגם

 : כנזק6ט1
ולחשובת
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 5ל לחאלהיש' י פרק התשובהשערבשז

 נריקת טסיות כי ושפ"ר נקיט וטוכששרבה
 %סםליס ט' לעשר כערס"זסמזט

 מן סכם, לעולט ינכס ילו וע"ס וככמןלילכן, 5דס נטכינ סרם על על מיטבי כשיותט ,נטשו
 ומ!ס , ו%% ועליו סקנסס כפלל סופגכןסיט !"ל וכשמלט , שיצירתו לו סוהסין. טסיוויוריו , לפיס"ז וטמעו סיללו %לזי "מל לנמול לו18%י
jSe

 ושם sh ליכוד לל יתלהק ס6ל וצוי סוטי
 , לפושיי טיןכס כוי b~b 16* t"biDSסמו
 כשמרס , יותר ob ונהל לככודג, כ3ודסוסקים

 מל 04 הקטלי כמל כירן3"ט דש6ש()כירוטלב4
 'כתיב ו% % 713431 , י יי משגרפסש'

 צימוינ~מ"נ4:שצו"% ומיתריו, סנוף כל5 טסט ח"4%יט נדנריםנידירנו סותטין טיו 1561 38יו %ל לולו., %ין %3טןמס4פ"י.וייז;ןהי,ש
 סנטסלו חט על ors 56ירף ום54ט"ס,%,151"ץ
 3יניקטו סעו3ס ל16יר 65ת1 יום מן 61מיקליו

 נילווה זמן על לו ס5ריכיס וכפפו לפסקנו1מ1%6
 לסליו לחריט כפט sbs סשורט (לחס orועל

 , חולתס כמ5"ס SD 11nSID ס%מכ4טסקעניס
 ל3ת ו6ס 36 מכדכוד ק5ח טם6לקותולסכת
 ט6ל לו זכס , בעלס להט ת.ממ %יו"טלסתנם5
 %ק fftt1 סוכר, מן יריר' ולעלופכן לקענוטטיר'

 bh "יט יפלול וכי ל"6( )ימות כלל'סמכירתס
3ת1

~bh) 
 טקתניס טניס זס דרר ופל , וכו'

 נעון ומחיט כפרזיט וטס ויגעיו ט% כלכסיסם
 נדריט נעון )ל"3( 3טצת str סימרו וכמו ,38והס

 כססם מעיט גגה bI1tD 16 פורס ליחיל כעון16
 כמעף 6יס כ"ל( )לנליס סכחוכ כצו ;יאופס נעון נתסטיט פינס גיוליט וכססם ,קתניס
 וכמו , 3מת16 6ל6 יוצת ל8 6יס 'כטסו6יומתי,
 כמת16 6יס מומר כסס61 ל"(( ) כסלסלל4ןט%מרו
 Db*' כי 3יףטט, 36והיטס מעמס כס"יה(יןיומתו
 6נל 63ת*ו, hSh מת פינו לעוטיו %עסי.ם6וח(
 , מעסיסט כס16מז i~ntSh נעון יטפולישורין

 סימורין, ל8 מטס טסלל 610 חע6ט על סת:ייטכ4
 חט6 לו טיס , תמחו כשמו 8יס ס6פרלשו

 מנמסך פסילו חע16, על hSb מט מעיו16נו1ל1436
 סכתכן 6מר ולכך , מפסיו ס6חז צליו תחתךל4

 36והס מעמס כס6%,יס כנש פל שכוה עיןקקי
 טרנס 6ל8 מעלס, פל גענם"ט וסט , נ"כ %.

 כין כי ניטוויט, 6%: עתות עץ טסק4יספנפח
 לי , %ותש מענין 3ל4סס כעגס'ס שיוטנקעלותס

 כיסורין 6י כי יתיחס יענסו סל6 גסעדלולסם
 המטך ל6 6נל 3שט, ס%וו ועילס 136חסשעון
 מעסיטס orn~b י6!4לו *113ךס נעת לנניספונט
 46ן כי סנחונ, כעט הנעיט ועל מלסיט עד 6סכי

 דורר3יטץ, עד 06 כי נליט בני לרר" מסע%לס

 למקריס יוסף וילק ל( )3י%סית סכהוכוכמאס
 געכסיס ס8ינס ויון , ונר ממל 3ני נט סלטיי3ני
 6"כ , משסייס כסיומיי 06 כי שכושט ע1ןע5
 מרנעיס, יוהו על יעדן סידת שימסך טפול%
 תיקן ר%4 לר16ט יסים ל6 6מריסס סכמיטכי

 ופל הלטיט על שכיס su %טו3 טימרוימלק עונות על ג"כ ויעגטו מעסיו טי66(ו כדי לסטממיסי
 סו" , רנעיס ככיס עלהכות עה *קי נסיט% מסטיק וסיט ,ר3עיט

 לסלס'ס ס3ניס 6ליטט קוזמין יסורין טל(מט סקיי* כי 5ס,רוט
 סיכו*ר כדי ס6כ כיון 6ז ס8ס למכעיס,וססלסיס
 סמן % כסלט ל6 61ש , הודם לו לקרוכ6ש כי ינ% ל6 משנר מסנמסגיט להמל bShיס1רין
 כרטסה סנן גי15ל ו6ס , לרניטץ וכן לסליתיימסך
 סעה4 ימסך סל6' אמסר , קניו מצטט 8מ(1ל6
 ולן' , סתר ימוך bs ללן סעין מלסלטדק כין' כי , %6ו 8ני מעטס ירמז כי נסלננו

 ".גל ,",וו נומ:',, .נ". , ":ותןיורי
 ינט 101 סמן 101 9ן סו מ,1 למשם, (1"ועות
 6ת (ו מכנות מסן כלחם יליקס גסלס %םהמו
 דול 6מר די ההיסס %"יסס. מעססטתו*יין הפן כך נמרסות, נולן סמן % טירלולן 6ט 6ללזו
 8חל זור מסורנין סס 6ס 8נל ידו, על כזהיןסט
 יופתן ל6 רסע 8מד ולורתויק

 : נגיס על 6נ1"
:ןיייי,;ךייייןי, טכהו3 סחר טעגל עין 3פמן טר6ע1ומה

 ;וינ:וי:ישש
 3ספזז כסחרכ ג5דקיסו וכטיל סלדי וכיוסנעגל

Shprns)מעסס נאותו ק' ר' סצ סקויוח קרג2 ( ט 
 5דקיס עד סענל וממעמס , מקזי וגיוססנ6מר
 סענל סנעטס מנחסון. , דורות ותסריט6רגפס
 וגממך גטקל טטעה סנר6ט , גלקיס עללימיו
 ד41 ל6י(ס ספה סכססק וגס , לורות כמספל
 עד סס שמרו וכן , 6כותיסס מפסי 6מ!וסל6

 3מל3ל מעסו .6' מענל יסרבל יונקים טיויל3עס
 61' מירכעט מכיס מסלמס, יונקיס ושילךמכפן
 יותל טעון פקידי מנמכר גרפס , כמנכרסעסו
 : 138ו14 מעסי 6ו6( ס8י% 5תי 6ס" דורותמכיו

 לומד 6גו 5ריכיס כי חומל 6גי זסילתשובת
 etlnD כין 3זט גס ססרס ישכי

 לי , תעניות כאר למועף למי ע'6כפנה
 וס61 כיס, סתורס ככל כליטל כטף6סמודס
 כא% סחורס כי , לורות כחט על כענטיסוזרעו
 5*צ( )דנליס כן גס וכהום , יעקף קטלתמורסת
 לל% ס8נ חי4נ ס% ומוט , וגו' ינדך %"%פ6ל
 % פוחס ולמיחס י'6( )סס כת"ס לנןחורט
 כי לטורוס ,נגיכס

 ולע , ל43ס מתיח ירופס'
 pb לבנים, מתנוה מסתלסלת ו6ח סירוסטפוך
 כסס סנכסליס עוגות כאר געגסיטטנגיס

6טתיסס
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אלהים * פרק התשבהשערביה76
 סעעס ען זורות ~געס עי 5hShנותיסס
 סרי ע"6 כעגן נכפלים ומס , למעלססנ6מר
 b'? וכגילו , סירוסם סלסלם נססקס כגילוסו6

 (כיותיו מתמעעין וכוס מולכותיו לו ירוססמתורס
 , דורות כמס לגמר eh~/ סכותיו עון suלסיעכם
 מצוגם וס61 , %6ח (כות לו סגין כנר סו6וסרי

 )מ"מ( כיתמות ס6מרו וכמו סוס, געולסכיסורין
 עליסס 63יס ויסורים מעונים נרים מסמפגי
 , ססכיגס כגטי תחת ניכסס ע5מס פססומפגי
 נסר רנליסס עמדו סל6 %8חס (כות לטססגין
 נססך bS1 8גות (כוח לו סיס מי Ssb ,סיגי

 כקילו סו6 סרי ממגו סחורס ירוסת.סלסלת
 כקידוסין ססוכימו וכמו , סיני מסר סחורסקנל
 קכלס כקילו תורס גנו 3ן' 6ת סמלמד כל)ל'(
 לכניך וסודעתס 7'( )דכריס כזכמיכ סיגימסר
 ס' לסני עמדת 6סר יום ליס וסמיך כניךולנני
 כ'( )ממות ספסר טכחו3 כי וגס , וגו'6לסיך
 יכעיס ועל מלסיס ועל כניס על 6טת עוןמוקז
 תסתמו0 ל6 סכתוכ כמו ע"8 לייסור נעניןכתוכ
 קג6 8ל מלסיך ס' לנכי כי תהנדס ול6לסם
 ס:תוכ לתרס ים , ונו' נגיס על %8ת עוןפוקי
 61ת ענין סגר8ס סמלינו וכמו , עכירותגס5ר
 כענין לך סלח וכס' תס6 כי נמרסתססקידס
 ס' %8י כי כך, יסיס סכתונ וסירוס ,סמרנליס
 , ונו' כניס על 6כות עון סוקר קנ6 5ל5לסיך
 וגממך מ8ד עז נזול 610 ע"6 עוגםכלומר
 ג 6כל ונו', ופקיתי סקרי וכיוס כקומרולדורות
 רולס ונס , דורות ד' עד פוקי ג"כ 6ני ,מעליך 8לסותי עול סורק 8תס ספין עכירותכשר
 גס גי , פוקד קנSh 6 קלסית ס' 8גכי כישומרו
 bSb עע6 כענין מועף 6תס סיין 6לסיךכספגי
 : ספירותי כמו פוקי, 6ט עכירות,גמש
 סוקד סקכ"ס 6ין h~Jsf נס כי לומר 8פ0רמעוך

 הכיס על n~sbעון
~Sh 

 דורות 7' עז
 ע'.6 אעגין סן3רות כעסרח ס8מר סכתובכסלע
 מכיס על n~sh עון סוקד קנ6 6ל 8לסיה ס' 5נכיגי
 ל6 ס7כרוח כל כי ימיז נעול 6ל8 קינו חס ,ינו'

 מוס6יס כסר3יס .6כל , יחיד כלמון hlhג8מרו
 כקומרו דורוח כמס ען עליסס פוקד ע'6נעגין
 סעודת כי מלז ונו', עליסם ופקותי פקדיגניוס
 וכבסדורות , כולס סתורם ככל כטמרנע"6
 כ"י(ס חוט6יס מס ע'6 סעכד סדור 6חרסנ8יס
 סמט6ו צעון חעמו כקילו כחסד סו6 סיסיסעון

 ככל ככומר כס ססמודט ע"6 אעגין מסיס6כוחס
 עליסס ית' ס6ל כמסוקו זס ומסני כולס,סתורס
 ססו6 8כותס מט6 עליסס ג"כ סוקדמטלתם
 מסמס ס36ות מהסריס סיו ג"6 ס6מרט,ימו סמט6יס מיני כל סילל כיון חט6חס, 6לופיוסם
 סיס hS עריות צעון סנ6יס וסוורות נזלכפון
 גול לתון ימס סיין ן לכוסס טע עליססיטקז
 כל עם יחס לו יס ע"6 עע 6כל ' עייוס עטפס

 גיוס עליסס גסקד 1ל(0 , מלמרט כמוסשטח

 ופקותי פקדי וכיוס סכתוג *וז'ס , עוגםפקדי
 : מט6תס מעגין 0ס61 פס כלי הט8תסהריסס
 , ספרק כחמלת לט סגהקסס מס לעיקרואשוב

 כתסוגה מורו סמ1;6יס ס6כותכ"6
 לסיות לנן יסקר מס , סממור עונם עונם1סכל1
 על פענחו גיוס כסקל 1)סיוחו נוחריונענס
 6פיל1 כחסוכס חורו פסס כיון , 1SDUhעוגות
 עולס גחגסר סרי ע"6 כעון סממור צעוןסחטניי
 3תס31סעוגס

 חסוריי
 ItDO 'Wh1 המרקס ומיחס

 : סססמלול
 כספיח( ס6ב כעון סכן סגעגס מס כי נ6מרראם

 מסעון נתסוגס 66כ סב גסל8 ס61מעסיו
 וכיוס כו סג6מר סענל כעון סג0 , סעוס6סר
 גתסו3ס, מסכו נרפס מטפתם עליס' ומקדחיפקדי
 סוס סיע סיגר 6פ סעס יגמע סכתוכוכמו

 כנר מנעתו 6מר עליו עייו 6יס סתו 1ל16ית"3לו
 מז 61"כ , כסוטות וכס0ק6ס ונמרכ3מ:תס
 כיון ,. דורות כ"ד עד משריסס הריססגעכסו
 וכסו , נתסוכס וסכו מט6תס על נעגמוס6כותס
 ח"נ( רמשו זועק )8ליסו המדרס כן גסס6מרו
 תורס לס3י6 למרוס מסם מעלס יוס6רכעיס
 5וס סימיס 6ותס כל נוסניס יסר6ל סיוליסר6ל
 וססכימו כתענית לנו סנכולס למרון גיוסוהענית,
 וסו6 מסס לקרוית ואכיס וסיו סיכי סר לסניועלו

 סמקוס לתגי גכייתס 0ע)תס עזלקר6תס
 8ותס ויסר כתסוכס וקנלס רממיוונתנלנלו
 מממס ככיח וו ככייס לכס סתס6 ונסיעסקכ"ס
 עז ול3גיסס לסס וכסרס סלימס or יוססיסת
q1Dוריסס גענסו 8יך 61"כ , ע"כ טיורות כל 

 : עגיסס ט63 וסעוגס סתסוכס 8חר8מריסס
 עע6 עון מע51ס or נס כי 8ומל 6גיולזה

 , כולס סתורס נכל ככיסר גסתסמ1דט
 כי גס , מ(רעס 8מריסס ס63יס נעגסיסולכך
 סיסוריס כי , סעגג כמעכס כתסוכס חורוסס

 טס סחסוכס 8מר ע"6 עון לכסרח ל63סר5וייס
 ססכ כיון סמוט8 על מס ית' וסקל , מ6דככזיס
 סיסוריס גל עליו יט6 סל6 סלימסגת310ס
 לכ6יס יטס מגס וכורר 1 ע"6 עון לעכסגר6ויס
 סקידפ כיוס 8כוחס צעון סיס3ל1 מגרעו8חריו
 וסיו עכסרו ונסר מעמקיו עלס ססס ניון ,עוגס

 וקמל , כעמס למות 8כוחס כנכסיכקטנוחס
 מעוגות יסורי לסכול כמקומו עדיין נסקרומנזלו
 עון כ6י(ס כי , גן גס גסס 6ומ(יס סססכיון

 סכתורס עונומ כ5 סכולל ע"6 כענין ססמכוהם סעע במו , לגוסס מעמס D~nlh נוסיתססו
 סתסוכס כסי רקיעי דור עד כ"6לכנים מוקי סלינו סעונות וכסקר . ס6מרגוכמו

 ססכ כיון עליו חס יחורך ס6ל , סמוט6סכ כי ונס , כממוריס מסעוטס סס ג"כ ,סר6סונס
 כל כלכד עלט לסעמיס סל6 סלימסנחסויס
 ומניס , מט16 מומר על לכ6 סר6וייססיסורין
pSnסממולס ע"6 וכענין , כנזכר למריו לכניו 
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 לסכלו למוטך יכול %ס סל6 םגס6ר מסנמסך
 ודור זור כל לסכול סיוכלו כוי , דורות כמסעד
 גו סנכסלו סקוזס ממעון מלק 8ליסס סי63מס

on~sh, עליסס וסקרתי פקדי וכיוס וכקמרו 
 מכנר כיון כי לומר וסרו, סגענסו 6מרמע6חס
 כן גס וסגס6ריס עונסיס מיני 3נ' ק5חסנעגמו
 ס6ל ר5ס , עליסס סי63ו 3יסוריס כעוגםימקו
 כל סגס6ריס על לסכיך סל6 עליסס למוסית'

 סמור התו מיסקר 8ל8 , לסם סר16יסעוגס
 ממתו פוחס נס כי כמכר, דור לדור לוחולפקוד
 יסורים לסס קומו ל6 , סמיתס מיני3סלסת
 ס3עונות כסרט מלוקי ז' כסדר , סמיתסקוזס

 ומיחס תולים יסוריס ס' מלול 3סס ויםסמטריס
 6מריסס ל3ניטס סיסורין ונסקרו סכסרס,נירמס ל6 יסורין לסס קזמו ל8 כי ומסני ,מכמרת

 : המרכו כמו זורותדורי

 עשר אחדפרק
 מלומד 8חז מט6 עסותו על יותרסיעגס רפוי 06 3חט6 וסוגס סמוט6 על למקירראוי
 נ' נעסותו יותר יעגס 06 16 , ומלסמעמיס
othDnחט6יס ססלס סוים מיוחס עם , ממולסיס 
 סעור מי ס6ומריס מו"ל ומ65גו . סמיומדלמטף
 , לו סותרם וסליסיח ומניס ר6סונס סעסעכירס
 , כסיתר לו נעסיח hn~h 6ל6 סיד לוסוהרס
 ומסלם וינוגס סחוטת כעוגס לסחמיר סר6ויסגר6ס
 סגעקרס וכמו כסיחר לו סנעסית מ5ד 6מח3עכירס
 עכירות נ' מעכר ממי יותר , סחורס מןלגמרי

 עכר ג"כ וכמ"מ , כסיחר לו נעמו סל6ממולטת
 נ' לו מומלין מניס % מומלין 6חת עכירס076
 עגירס סעוסס וכעכין , מומלין 6ין ד' לומומלין
 ג' ססעוסס כסיפך מלינו , כסוגנ וסלםסעמיס
 , nlhDn ג' חייב 6' כסעלס מחולפותעתירות
 מייד 1Ph 6' כסעלס ג"ס 8מת ענירס עוסטומס
hSbג' כמניד סעוסס כי גראס 61"כ 8מח, מטקת 

 : ג"פ 6' עכירס מסעוסס חמור מחולסוחעצירות
 סעוסס עוגם גדול כי מחייו ססכל בישאוכר

 מסעוסס , ומגיד ממולסות עכירותג'
 ית', ס6ל מקמר על סעכר מס מ5ד 08 ,פגים מסגי סיענס ראוי סמוע6 כי ו(ס כשיו, נ"מ6מח
 ופרן סחמימט כתורס מנס ססטיג מס מנדומס
 ל6 סל י' 1'( מרסס )סמ"ר ;"ל וכ"מרסנזרס,
 סלמס על 5ועקת סיתס וסומים נטיס לוירכס
 מכופר סו6 ולוס , וכו' ארכס 6גי ס6מרע"ס
 מסעוסס עכירוח ג' סעוסס ממור סו6 ,ססמלד
 כמו ס61 עכירות ג' סעסס זס כי ג"פ, 6מתע3ירס

 עליו לועקיס וסלסהס סתורם מן לקוין נ' כעקר'

 OD מ% ונס , נ"ס ל6ו על טע3ר 3מימם6"כ
 נ' סעו3ר יותר ממור סו6 ססי"ח מקמר עלמענר
 עצירות נ' סעו3ר כי ניפ, 6מת מסעו3רעתירות
 ית' ס6ל מלות מחסיד קינו כקילו כרקסממולפות
 זכרים כנ' רפוט על נעכרו מלחו ל6לוירסיס

 ל6 כי D"a 8מח עכירס געו3ר מסד"כממולסיס,
 יקרו הכרסו וספסר , 6חז דיבור SD 6ל6ע3ר
 ססי"תש( זנר ממסיר סוייגו כמי 1ל6 , ז3רלקותו
 סחיט , גכרס 6מת פר5ס ספורן כמו סו6וסרי
 למרמס סנחנס סר15ח מלס 3ס ספורן למיסוס

 ס'( )יסעיס סכתו3 וכת"ס , רומותיס מכלולכער
 סיס ולכן .סרוס סר15ח על מורס פרון למוןכי )מרמסי וסיס נזרו פרן לגער וסיס מסוכח1מסר

 לעוכס ר16י סיותו סנר6ס כסיתר, לו געסס ונ'3'
 לו נעטט 8סר 3מט16 ועומד כסממ;יק ,סוגדול

 עוז יס31 סל6 לSh 13 גוחן 06 36לכסיתר,
 8ותס סעור העסיס סנ' על געגט קינולכסלו
 , כחכר מלוקות עגירות נ' סעור כמיענירס
 ונסו וא' לו מומלין 6מת ע3ירס עכר ס8מרוונוס
 עז לו מום) ססס"י מימיו סעסס סרמסון3מט8
 8חת סע0 6מח ע3ירס עומס טו6 06 וכו'סד'
 , נ"כ לו סמוחלין מימיו עיינן מט6 כסלק ונ'31'
Sshעל יוחר אנס ולילך מנ' סעונוה סמוכין 6חר 
 כניכר, ג"פ "מד hpn מעל עחולפיס מט6יסנ'
 כמס על מעכרו סמכול כזור סכתוכ סססלינסטו

 סכהו3 וכמיס , ססחחס נמלח מנכללותעתירות
 ס3כל גס 5י , וגו" ס6)סיס לסכי סקרןותממת
 כמט 6וחס עוסיס וסיו סמ;יקו וענירסענירס
 6ל6 דינם מר נמתם סיס סל6 נר6ס ,סענניס
 ס3ינס כמס ומתורות מלוחות ע3ן'רותנסיות
 וחפמח סומר וכמו , לכינס סכינם וכמסלסחי
 , ס6לסיס לכין סכיכם 3מס ס8לסיס לסכיסקרן

 : לגייס מכייס כמס ממס ':6ר7ותמלק
 ס6רל וחסחת ס6מר מס כי לומר עודואפשר

 ערירות עוסיס סיו כי סו6 ס6)סיסלפגי
 סיס סל6 כמעט וססחר כסח63 סממורות6לו
 וסממם סנגל מט6 36ל , ס6לסיס לסגי כ"6נלוי
 6מר ולוס מסורסס סיסיס מזלתי לפטר15

 מסחמס סקרן סמל8ס כלומר ממס, סקרןוחמלך
 לסלדיק רו5ס ססס"י ומסני , מי כל לעיניכפרסום
 סעוסס יר6ס סל6 לעולס סורעטת כסמ3י6דינו
 גלויים סיו ל6 סממוריס ספוגות ומס כדיןסל6
 ויטמר ו'( )כר6סיח סכחו3 6מר לכן ,בס מכיך מסיס ססורענות כדין סל6 גראס סיסלכל
 ן- ל6 כי נס כלו' 1קוגו'ממס

osbtnoוספוק די ים " לפני סנלויס גזולים 
תחמס

 שתו מבנימין גיד ~טכס סקס מי ס"6:( )סנסדרין מגמרה מלקיח גיד )נפרס סמם 6)ס סוג דנוי כי ח"ה'(
 דממיל סרי , כו' סטים דק6 6יכור6 כריחות ג' ס) 6כ) מחח כרת ס) גמ)קיוח )ך th(h1 ת6 וגימרה , גי')כיסס
 כגמרת כי , 6יס )דיגי ריס זיני כין )חנק ים ומסר . 6מת DDC 6חח כ) טיירות ג' מעוגר ג'ז 8מח ט3ירסבסוכר
 . יחם הטדפיס . 11'ע , לעיס מייג' סם ייכף ממחגר וסח , 6יס כדיגי 610טס
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 ר6ויס סיסיו כדי ליחס ומקורפוס יצוותכחמס

 מלטס כי וגו' בסר כ) קל ס6מר ונסולססחתס,
 סנטוס סמעס כסכת כלו' מטויסס, ממססקרן
 וימינך וקלס, עחס 4ינ6 ר6וייס 3פרסוססקרן

 : ימסכול6
 מלוקות עכירות פלס סעומס כי לעיינך,ובחזור

 , ג"ס 6חת עכירס מסעוסס ממורקנסו
 מ5ד ו6ס , סס"י מקמר על סעוגר מס מ5ד06
 : 15דיס ככמס גריס גסרון כתורס מגס ססתילמס
 מן כי , קוער פלס ביכור !ס סיתק6רהכנוהי

 ינסוסצמ0 זריך סו6 סעולס oa ס6דס כימידוע
יטיס יק מחייגיי ללירי

 6וש וננונעיס סמטריויס וסגעיסממקריס
תועלתו

 ולק
 עליו, ' ' ר- ן

 ק

~hp
 ס' לס15ני ס' ר5ט מ'( )ססקיס יע"ס

 ס' ר5ס 6מר ססויס סכזקיס על . מוססעדרתי
 סתועליוח 'sb'i מסם, ניגע יפיס ית' ס6לגריון ולסנעיס למקריס מעותד ססו6 גס כי ,ס5ילגי

 ס' 6מר וקיומו, מהייתו לקורך קליוסמוכרמות
 סחועלטס כל לקרכ נידו 6ין כי , מוססלעזרתי
 כ"6 , גיוס רוס מדי לעזרתי וסט קליוס5ריכיס
 6מר חזיר קליו 5ריכיס ססס ועסגי , ית'הכלחו
 כלחס לסתקייס 6ססר ס6י מסס ים כי ,חומס

 : 6מת סעסלסיגו
 סיסיס ר5ס ל6 , ליסר6ל ססי"ת מנסכתרוקנה

 תלויות עיניסם וסיסיו ממוסכם תומלחלסם
 וסי5ילס לסס, סקריך נמס סימטיקס יוס ככל6לי1
 6ל6 ניוס, מדי'יוס ססויס מסמקריס עליססויגן
 מס מלגז כי , 61(סרות שות סחורם לססגתן
 מיסודות, מד' מורככ נסיו0ו .לססינס ל6דס6ססר ס6י מס נטל6יס וטעמים נעלמים סודות גסןסיס
 סינורו וכמו סעולס, 3זס סכרם לקוות 6יןזלכן
 כסן ים סנס , 4כ6 עלמ8 כסקי מפת,סגר

 כנולות לס!סיר סקריך תועלם ,יקרכןגסנו3ס
onu, ל6 כמלוח "חסר על ססווס סי(ק וירמקו 
 (וכס 5י5ית כמטות ס(סיר תתנזר נטילו ,.תעמס
 מסקר 6' 16 לעוס"כ ס5פון מס לכד ומעלסצבבוד
 (וכס כן כמו גחטעין וסזסיר , סס5נשתמיני

 גס6ר וכן סשסש(, מסלחות מרטית.לס5לחס
 ניקול פלונית כעכירס וסכזסר , פ13ני ממקרסגט) פלונית מענירס ממסר כשסרוח כן וכמוסע15ח,
 מתיחסות כפי כו, סנסור למס מיומם 5מרממקרס
 לירכיו !ו מסכמתו ק5ח גלת %ר תעלומותיודע
 וככמ , ית' גמותיו שלס ססי6 סחורס נכחונחן
 6ותס סמקייס על ,ולסנין לס5לימ ומלוס לטס4ל

 ומטס מלוס ככל סמסודרות וס6וחיות , גס1קור6
 לס5ליה ומסונליס טמיומויס סקכ"ס סמותיו.4לסן
o~blסס5לפס יכמין ססי6 במטס פמקטס 

 ספוחיהם צוחן וכקילו , ססי6 למ5וססמיוחזת
 ססו6 פלוס גלותך בתורססכסוגוס

~sor 
 ספן נס

 כצילו לעולס, לסניו מצירות ק סקנ'ס %סמוכיו
 מפלם לסיותו כטלקס פעולם גסס ושעלמזכירם
 כפוחס והמסוגלת סמיומדח ססי6 סס"מסכמין

 לידו סנחדמנת סעבירס מעסות סרסר וכןסמפס,
 ססי6 כמסרס כתורס סכתוכוח ס6ותיותלעסותי,
 ומנעות לסגיו למירוח סן סקכ"ס סל סמותיופסן
 מסיס וספנע מסמקרס לסג5ל מ(כירס כקולועליו
 חנכמל 6ל6 !סיר וכס6יט , עליו לג6מעותו
 וכמו ומומך) עיר לו וצין ימעל כסחת יפולנס

 לו ולסעיכ ג6זס לס5ליח כפועל סן עסססמ5וח
 מלות כרמ"ח סגכללות ססן ססטכות מיניככל
 וצין תעסס ו6ל נסכ סו6 סקיו)ון וסענירותעסס,
 סעכורס מעסות גזסר סיוחו רק פועל סוסכסן
 סנ:יוחדות כסגולות כין צליו, מ(דמנח ססי6גסעס
 סמקרש עליו מנוף וססמנע ססעדר סן ,נסן

 סמלות כבס"ס נכלל כולס סס5לח סנעולסססנעיס מיני כל וכן עליו, סינוטו מעותד ססיסוססנעיס
 נ' על סעוכר כי מכו6ר סו6 ול(ס , כג(כרל"ת

 עומדים רעים סנעיס מיני ג' ממולפוחעכירות
 כצותיות סרמו!יס וססנעח , לסטנו ימינועל

 בכיס סם ריס גת1רס ס6(סרות גבותןסכחוגוח
 כסקוס ולדחוחס , מוכס לכף לסכריעולעומתו
 ענירס על סעו3ר ננס6"ג , קוס יוכל ל66סר
 וסת סכחוג 5מר ;ס ענין ועל . ג"ס6חת
 וקמרו , יסרבל כני לחני מסס סס 6חרסהורס
 (כס ל6 מייס סס לו נעמית וכס !'( )תעגיח("ל

 כולל סו6 כייס סס כי , ממוח סס לונעסית
 סמות OD1 , מקיו וסרחקת תועלותיוסקרכח
 לסרמיק גלי 'לעגי מניגס סי6 מתורס וסריכסיפך,
 זכרים לפגיסס מכיכס סי6 וגס ,נ(קיסס
 לסכדלת !ס מסוק סמך ולכן ן לססס5ריכיס
 ושת מיד ובמר , סרו55 ממס לנוםסעריס
 לכל מנינט סי6 סתורס כלומר ונו',סתורס
 כנק סוס לסס יקרע סל6 יתכרך כסססמוסיס
 סמפון וגתכ6ר , 8מר דכר מסוס ול6טר5יחס

 : or כפרקלסחכ6ר
 עעשי שניםפרק

 סמרטס סי6 כי סתסובס ענין סכת63רואחר
ועוינת

 ר4מט"
 כסחר אינס כי ג6מר ,

 סכר מלק לו 6ין סמ5וס מלק ססעוסססמלות
 סכגסות כד' סו6 5י4ת מלות סת6ננר כמו ,סמ5וס
 נ' מקיים חיגו , לכד כגפות כנ' .5י5יתיגעוחס
 or 6ת !ס מעככין 5י5יות ד' מסרי סמטס.מלקי
 וקולס , צנר סוס עסס ל6 כקילו סו6.וסרי

 מתפס ען סלימס אינס כי גססתסוכס
 גל עם , לעתיד סמט6 וע(ינת למעכרכחרעס
 , nSp מועיל סמט6 ע(יגח כלי לכד סמרטספס
 סמ5עו וכמו חרעס, כלי סמט6 עוינתוכן

 כנויו מקרע נמס ס' מלסני סגכנעג6מ36
 מס על כמתמרט סגר6ס , כמק וסכנו5ס

 מועיל or כל OD1 , חטמיו כל עזכ ול6 ,סטסס
)ו
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 כ6ג0י מיגו וכן , ונוי בימיו מרפס 6כ"6ל6 מסגי בכגע כי יען ש"6( 6' )מלכ11 בדכחיגלו.,
 Sno' סע,כו לעתיי מסגונומס

 גתמיעו 6% ,
 6מר לעס סמלך ג8זסרח שפילו גי , מעבר?ל

 סממם ומן סרעס מדרכו 6ים משצן נ'()עגת
 106 ממס פי שכרקס .בסי 5סר ,%רגכפיסס

 6% ממויריס נסיו סו6 הטווסו ל6 בדפס;עדט
 OrD ועתר , לססיכו שקסס מ%8סג%

~trb: 
 יומנן

 יזיסס נכ5 הסיס מס פ"נ( w(ns)כלהדפלמי
 6מר יגס . 11srno 61 ומנזל חינסבם1רו01ייס

 סרעס הדרכס סבו כי וגו' קלסית יירקטכסיו
 Of כ1 ועם , .לנד לעתיד 0nnsrt htnoכ61
 יכר 6סר יוכעס על ס6לסיס 0גחס לסםהועיל
 סיתס ל6 ;1 תסוגתס כי ומפני , תסס ול6)שמות
 דגר 06ר סרעס על סגחוכ 8מר , כג,כרלהימס
 עוד מסי?כר כלומרלע5 , תסס 1ל6 ליס'לעסות
 בסוף עמס 1ל6 מנחה סו6 נססכח ומנוס יוסינ'

 תסונחס סחסיס י1 להם סקריך 6ל6 ,ס6רכעיס
 קרס כלי לסוב לכו % נססנתו (ויפילו ,בלימס
 וניקל ססכרמייס סתסוכט הלקי %ב' מלק;וס
olboיכר ז"ל סר"ן בלמד וכמו , ממוגש or 
 Sb 5סס3ות מפסוק יטרלל ועהס דו2כסוף
 , לסוב ללכ סטסכס שטוך , סגויס בבללחכך
 .ופכ , נתועל סחשכס hw 6לסיך ס' עדוסגת
 %כ מסקכם פכר יו6 בכותך 6ת 6לסיךס'

 .מישון לשב ויסיס , בוכיך לסני לרממיססיתנך
 נימוס י2ל וק53ך וסכ וקמר , ונתחגשכס
 "ק מששיית ושניותו מלף 1נל מכי הנקולסשיעליס

 : 09 חכירת הכעתוסתסוכם
 ar~ ע(שי ??ואר "?4"?ה%הה

 עש ו שו

 עם D51D כ6י לגל "ועילס סיos~tno 6 כיגם
 לחסונת יסרבל מסוכת יין מסרס ים וסגל
 )גיר קיפוניות נסלם עסין ע"6 ס16תותט%
 יסר6ל .נסכיל 6ל6 גנרל ל6 שעולס גי 6'(.פ'

מי
oh1ollnonh 

 ייה'ו"יל'ר (: י
 קיום סיס ל6 כתקכלס bS 6למל6 סת0הכסמוכן

 כעמ5נס פקזמט 6'( פ' )נ"ר ויסו .לשובס
 שעולסלנריקת

. 
 מקדמו יגריס ' ססנעס נכלל

 .י9ר6ל ,לעלס
 הכללס .לתמוד wh"~ 151 ל"ת "%ת ומס"סי0ס מלות רס"מ עול עליבת סקי

 שיוו על יענרו ל6ו מלס 6יזס בקיימו טל6יובלי
 וכסכילס , *3ס ככל לח30כס %ריכיס וס ,גטקס
 ליסר6ל סתשנס ע"ס סנ3י8 שיחס וכש ,נכר%
 %מרו ורמו ינו', משסיך ס' :שד ?~bbaמונס
 גס6 עז ,שמנעת ח0ו3ס גיולס ששי( ייועץחנמיס
 מתחת שוכוח יסר5ל גמשת גי יידוע ,הככוו
 בנספית מהמזג , נוף שטמו "69ו5ר סיעודגס6

 כעל הסיס וקמר-,בשב , סנזכריס ע"6 קומות50
 סקכ'ס 6מר כ"( פ' )ודור כסוסגס יסרםליסר%
 כפחעהו 6חס כך למעלס ולנס מסורמס זוכסוסיס
 וכן , ליסר6ל וכתיג , למעלס לנכס ימיחסונט
 6לסיך ס' עו וסכת ע";(  )דגריס סכתוכ6מר
 ל6 6לסיך ס' רמוס 6ל בי ונו' כקולוושמעת
 מנע "סר הכוסיה כרית 6ת יסכם 1ל6 ונו'ירפך
 ימו ליטר"ל מיוחדת סחסוכס כי כרקס ,לסס
 נכושיך כרית 6ה יסכמ ול6 וגו' 6לסיך ס'0כתוכ
 נ"כ לריכס סחסוכס קכלת כי , לסס נסגע8סר

 : יחיאל נכותזכות
 יסר6ל 6ת מ(מריס סנכי6יס כל מלינווכן
 ומזכיהין מ61חס כל על כתטוכס מיסוכו'
 תוהן מזכירים ותיגס סנזכריס ע"6 אומותעגלי
 ב"ו( )יעמיס כירמיסו סכחונ כמו כבמוכססיווגו
 ליון ונו' יסרבל כגי ינואו ס' ג6ס ססי6וכיח סספט גימיס נ'( )סם ותגמומיססיסמיל כגל עויפי וכחוך , לכסל לעילםשלקיר להדוס עמון ל3מ למוקם לפ%תיס ונו'o~nsns סנוי9 כ5 על סגגי6 ירמיסו 6ל ט דכר סיס.6סר
 65ן כי מעצו כלס ל6 כי גס , וגו' דוךיס8לי
 שוולס סס וגו' סתעוס רועיסס 'ימיו16נווה
 , געכסיט וכלס תועף 6חז כן יסרבל qbילניסיס וללס מקיסריו כ6חז לוקס 0ס סל ?רכו מסי'( 0' )וי"ר ז"ל ס6מרו וכמו , ולדיהו nv~hיסר6ל
 ססי6 וכעם תסס כימים ונו' טסו Sh יסרבל,4ה וסונכתי ולכו . כססינס ממתיו סקודמ גמל)טס(
 וססליס ונו', 61ינכו יסרבל 4ק 6ת יגוקס ס'%2
ולוש, יהרי מגס עי , ליסר6ל מעסו מס על כבלגעגעי

ל  wSh" הניעות-%" w1)b 
 8מל ~DID וכן , מלימיי גתסוכס לטובממייעתס
 ולול ועזס וגו" דמסק מסעי ג' על 6'()עמוס
ollh~5 וש וייןדס ומו6כ ועשן&g~ , סקריך 
 ורף מנמכם איס וגו' "תכס סעלימי י6גכיוגו'
 סעססמיע כל % ונו' סוס סוכר 6ת סמעו6מר
 יסורס 05 לכלול  וא' %ליס תאן מעליתי06ר
 לס% 15חו טססוט מפני יסרבלעם

~w'bo ובנלה כיסודס 06 וסלחתי ג"כ מ0מתס an~h 
 רק נ'( שס ויסרבל שידס ש "% ,ןק%ס

 3ע'ו ז"ל 69ירו וגמו , עונוחיכס גל 6חמליש
 ממכו גטרע 16ישו '8דס כני )טס לטפס מסלז'(
 ססיתס סשי6 יונס ויפילו לזמן, משן ט61פניקס לקון כי , "מת 3נה ממנו מרע שכצו תעעמעע
 שסירס לסס ,5מר ל6 לנילוס נכאחועיקר
 עליסס סכ6ס טרעס ;יקד 6ל6 כחסוכתסימונו

 הבן גקטס Sh נןצ1:ייכך6)*י4"ן:
 סקרי6ט 6ח עלט וקרב ונו' לך קוס תניתלו

חסר
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אלהים יד ו: פרק ההשיבהשערבית80
 ניגוס 5ל וילך יוגף ויקש קליך דוכס 6גכי6סר
 גס0כח, ונעוס ירט 6רנעיס עוד ויקמר ויקרךונו'
 ג0מט מסיס ויקרץ( ס' )תנמומS~r 6 קמרווכנר
 קרוכיס משגויס מסני יסרבל 6ת למייכ 0ל6יונס

 עלהס כי עליס וקרץ לו כם6מר ולכן ,לתסוכס
 סיתס סרעהס נס כי ר6ס כי , כרם לסכירעתם
 סופרך ו)6 , ית' ס6ל לפגי מ6לי4 סשהסרכס
 רעס עסו oh לר"ת , כמעסיסם ית' ס6לסיסגימ
ohל8ו ; bSh סמעוניס. כלעקת עלתס עומס ססרעס

 קם סממם על ל"6( )נ"ר ס6מר וכמו
 סקכ"ט, לסני כמקל עלמו מזקף ננלנוד , רססלמכס
 ססיתס כר16חס , כסיטוכו סרעס על יגמםונו, לסיס 8רך ורמוס מכון 6100 כיון זס כלועם
 רעפם סעלהס עיון עליסס לג6 קרובססרעס
 ית' ס6ל 6מ"כ כטמור ולכן , וית' ית'לסגיו
 6סר סקרי6ס 6ת קליט וקר6 לו 6מר מניחלסלחו
 קוטן מיד . לו לגלות ר5ס ל6 , קליך דוכר8גכי

 פלתס כי יקר6 סל6 נ"כ 05 טכס וגססקרי6ס
 ונינוט יום 6רנעיס עוז 6ל6 מיז טיסו3ורעחס
 כסיות מסרס כך כל יסוכו ל6 16לי כי ,נמסכת
 nhr לקרוץ יונס ויתרכס יגס 6רכעיס ססוחלסם

 'סכתו3 כמו כ6לסיס ס6מיגו לימים סרעססיס כי ונס סלימס, כחסוכס מנו (ס כל ועס ,סקרי6ס
 סתסוכס עיקר כי ומסכי ונו', ניג'ס אגסיויאביכו
 ונמס (סו3 יודע נוי כחסו3חס אמרו ,ליסר6ל
 סתסו3ט מעסו 6מר כי , 6סו החרון וסבס6לסיס
 לטיותס 6ל1Dh , 6 ממרון סיסוכ ודאיסג(כרת
 לגו נס wh במרון יסוכ 06 יבע מייכלתם כסי כתסוכס נסרכו 6מר קמרו ס"ומותמסקר

 : ליסר6לכמו

 עשי ארבעהפרק

:::ןאי:ייניי,ץ'נ,'~
 ן

 ק 1 ' לסס מונילס יסר6לחסונת
: " 

 ככל ס' עז מכיס כס6ין סנזכר ס6ומוחותסוכח
 כוס ג"6 לסס מועילס תיגס מ6ודס ורכלנססם
 , כעוס"כ )6 , סמע"ו מס על יעכסו ס)6מעולס
 כעוס"( סתסוכס מועילס ליטר6ל כי סו6ומכותר
 וטמעת 6לסיך ס' עד וסכת ל'( )ז3ריססחסוכס 3טסוקי מנקמר וכמו סחטת מרעתלס5ילס

 וגו' לככך 6ת ס' ומל ונו' וסכינך וגו'O~ntO ]נש "% "2 צהנןש4
 כגלל 6)1 ססוקיס יעודי כל . וגו' 6לסיך ס'ונחן

 נלכוד סכחוכ ומוס , ~or כעולס סםסתסוכט
 ס' עד וסכת דכתיכ סעוס'כ לחיי חועלהסג"כ

 , 6לסיך ס' עד יטרלל טכחוכ.0וכס כמו6ל0יך
 חגנניסודרסו

 כס6 עד סמגעח פ"ו( )יות"

 סכנוד- לכם6 סנסמס סמו(רת כלומר ,סכנוז
 ססכס. כיון מטקס כי נס מו5כס ממגו 6סר3מקוס
 )כמדכר כע"6 סממור כעון ג"מר וכן ,כתסוכס
 ודרסו , כס עוגס ססי6 סגסס הכרת סכרתט"ו(
 עוגט לו"ר תלמוד חסוכס עמס לסילו יכולגססרי
 ל6 לו כמח קומר סו6 וכן , כס סעונס כומןכס
 כסכין ס6 כניו 6יגס כס כממומס תונסכניו
 תסב ע"ס סמסורר 6מר וכן , סס נעיו בסמומס
 עד וט' 6דס כני סוכו וח6מר 7כ6 עד"נוס
 6יכט זו והמוכס , מות סל וכדוכס עדדכ6

 מן וכטל ענר ככר כי לעוס"כ 6ל6 לומוטילס
 )סכסדרין וכן , מוח סל נדכדוכס כסיותוסעוס";
 וחסוכטס ונניתחס מתודים ככ"ד סמומתיס כלמ"ג(

 , לעוס"3 1ל6 ענוי 6תס סוט סיום עכןשל )ססז ס6מר 4כמו , לעוס"כ לסס כסרסכוזוייס
 ססר6ס זרך וכס כתורס יקרו 6ת מכח עכןזס יככדנגי תורס ;וכמ רכס כמדרס משמרווכמו

 : ליסר6ל (סו לסכיםזרך
 סכיס כט6ינס סג(כרים ע"6 ל18מוחאמנם

 "לo31ano 8 מועילס שיגס כג(כרלס'
 כסמכו ניטס נגסי כי , S~OIDS 1ל6 , סעולסכוס

 ככל ס' Sh סכו ל6 כי אחרי סרעסמדרכם
 יוגס מדגרי שירקס מ5ד 6ל6 , אוחו nDISלנכס
 ס)6 6ס כי לסס סועילס ל6 ' תסונתס ,סגריך
 וכת"ס , סגכי6 יעד 8סר סרעס עליססחכ6
 לעסות דכר 6סר סרטס "ל ס6לסיס וינמססכחוכ
 חסוכחס סועילס סל6 נר6ס כי , עסס ול6לסס
 גנת ס6ס סנ"ננר hS עליסס מעיר תססך סל6כ"6

 לו הניר1114יס22]
 י

~hSb1hunh)io חלק לסס סיס גם כני מלות 3ס3עסג(סרו 
 סתכוכס סחועילס לסס זי כי כך סלינו ,לעוס"כ
 נננ15ת יהכרך ס6ל 0סעמיסס סיסר6ל ,כעוס"(
 ול6 עוכ יעמס 6סר כדרן 6יס 61יןובסרות
 סכומות 6כל , סהסוכס למיה ס5ריכיס ססימפ6
 כגי מלות סכע כ"6 615רס על עול לסססכין
 יעררו ש כס(סירים

 ל6ק
 "ל6 תסו3תס יל

 סי6 סחסוכס כי , ככיכר סעולס כוס יעכסוס)6
 ליסר6ל טסית עסס נו15ת רמ"מ מכלל נמניחמלוס
 לפת 1)סת171ת כתסוכס לתוכ למתוו מסטלכי
 סמלוויט ליסר6ל כי ועומס סמ5ווס וגדול ית',ס6ל
 , סכ6 וכעולס כעוס"( כפלץ תועלת מועילסכס

 6ל6 מועילס היגס 3ס ג5עוו סל6 סצולס1ל"1מוה
 ססס כיון ית', כמקו עול (ט והין סצולס,כוס
 כי כמטה כך כל נכסליס תיגס סחורס קכלול6
 מס , 0ג5טוו מלות 30צ לכד , לסס סיחרסכל
 וסס כר(ל' כככלי 6ס,ריס 0סס כיסר6ל כןסבין
 כ' לפסוע יכולים וניגס , ובוסרות מלותתרי"ג
n1D'CDיצרע סל6 (סיריס סיסיו מכלי hun (ע 
 , סגולות מצצות מססתזל 16 כענירס ננסכסליזם

 ס' עד יסר"ל רוכס סכתוכ יסנור סכווגס1ל(6ח
6ל0?
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 גו סתפוכ 5ך רשי כשנך, נסלת כי746
 44 , לך סמיומדין כעוגות עת נכל נכסלפקסס משני , לעוסים נלומר , ס' ען מניעו0סיגחך
O~hסעף ש6 עלמטו6 ככולם לססמר יכ1ל 
 וכמו , כסס ככסל ולחס כרנליך ועקוכיסמגוייס
 מ%יכ , יסוכני עקכי עון מ"ע( )תסליםסכתוכ
 סלקם יריות נלוי h~b כי , סנ(%יס.מקושת
 יסיו .ל6 ו6ס יעטלו, פל6 בסס למסריטיס , ייגין ב51 ס' גרכת סחי נץ 6כר יביסספיכוס
 ניד%קס לסיותס OnltSD על ושנוחס .תסיסובסריס

 וסטייך , טסתו נמנעי יסומר b'(nhl ס'ינו ויעטר 6יס סימע6 ' ממייכ ססכל 8ין 5י %סי, משי סי6 סח0וכס זס, מלכד כי ,6מר-מוחס
 ושרו כמכרן כסיג מפתיו וסמון תור%צו ויעקכ י5מק שגוסס גמומו %י .לליאל ע ממזן'

1~lisfi)6ומשלס סח0ונט כי "ש מרק ונ 
 , 1ג1' לנך כמיס נסכי כ'( (ebibכזכתיכ

 גיס( )יסעיס כדכתיכ למיס סגמסלס שפייסכמו
 גיתגס סל6 ' לומר , וגו' למיס לכו 5מ6 כ3סוי

 : יסרק) ססס כתורס לסומרי 6ל6סתסובס
 סגז:ריס לשומות יסרק) תמוכת גין סגז3 יתעוד

 פש( )יומ* ז"ל פ6מרו מס וסוף כעוס"זגס
 גיגחוכ גוכיומ לו נעטות פזדוגות חסונסנזולס
Sbprns))ס61 וגו'.ע5יסס מיסעחו רסע ונסוך ל"נ 
 )יז זכיות סנעסות סו6 )כד 5יסר6ל כי ,ימיס
 פיעועת 6מנ ככל. תסובס sb עמס מ4ת קייםכי
 מלוו1ס ס6יגס סכצףס %ושת 6גל חמנו,ס0כ

 תנוגס מעון על ישסו hSn למס וייחספס
 פללו 51כך , 5(9וח לסס שמסגו 1)6 ,.פמגו

 1סר6ל, בית סעעיס ימס סזכיר כימ(ק6לסכתוכיס
 ועוטת לו כנמסרות סו6 לכד ליסר6ל כי4מר

 : מנס מוכס שחריכזכיות
 ס6ומוח מחסוכת יירשל השנס ופילסעוך

 מועלת היסרבל תסונתסרכיססג(כריס,כי
 תעמוד סרכים נטת , אגיס מפיכס תסס5פרעיס
 Sh יתט 6סר עד נעוס"ז נעוגס ימסו 0ל36סס
 %ין OD , כעוס"נ יתנסו .סל6 כדי למזורלכס
 06 כי מועי3ס סחסונס 6ין כי סכ,כר גשומותכן

 שתועיל ספ6מר ול6 , לסס תועיל וס3ו6י ,להניס
 גיוס לכס ולקמתט על המור( )סשיקח6יל סימרו וכמו , אכיס ס6יכס סכיגיססלפרעיס
 6מר עונות למסכון ר6סון ססו6 וט'סר6סון
 %גיס וסד' , סכשריס יום ס5 וסכסיסיחסוגס
 תורס , ומלות אהרס , סכ4ס3% 5סו0 "רניכגנז
 6מר זו, 4ל6 זו ל6 גל6תורס, %וס , משחנל6

 ויעסו כלס כבגז 156 מיכיס 6רנעס יקמוסקכ"ס
 וגן , 1Sb על 1% מכרטיס ומס 6מת ללויסכלט
 כמהנגס יסלסל ממוסעי כס סיס סתסלספגמו
 רימס פיוח שם טקערת סממני OD ככללחטסההס
 לקומות 1ל6 , זס נכל סנ5טוו ליסר6ל חסו ,רש

 כסס סכתוכ נגוס ג6גסי משנו וכן.סנ(כריכע
 6 ן אלהים[נבית כי , קטגס ועד מנדולס סקיס וילכדו נ'(ביאס

W , ס%דולש ns~wbS1 ול% וססיחט'פס%סי4 p l ~ p

 .קיסמים , סכסתוח פף נ5עעוו סקעגיס
 ן ונו' ~1DtD % וסגרן סכקל)פס(

 עשר והמשהשרק
 ליס מר"ס 6כל , )עולס שכעסי141ש%ה

 9)ש
 .ג"

 ש,1ז:%טיו:1ך1בםצ4
 כסיותו קר16סו גסננ65ו ס' ירפו ."ס( יום.,יל
 ,ס6ו סגטוריס ליש ר"מ וגין ימיס י' %וקרונ
 6לו ר6ויס ייגס סכל6ט כסי כי ~er פהעסלתת הך6.י סיחיך. ויפילו קורריו, לגל קווכנם%
 עכם6ר יותר גרס מקופלת סתטונס ושתסיסרימוס
 ע3 יוסג ית' 610 ריס גיוס כי ווס , סקנסיעות
 מעלליסס סרי סעולס גל על למקוד דיןקס6

 פסס סימיס נ16חן ollnp לקגל הות .ל6וליכ , לדק נמססע לרע ob לעוט "סוהחספותיקם
 זין כס6 על יו"כ כמסמלך גי .ומחפע ייןימי
 ויסכ זין מכסך סי"מוד עד טעי אל חיפרלאגו

 : כממיס כס6על
 לפתסיס סימיס 6ל1 נתימרו כי "%ו wbמלזה

 כזמן לסיותס 3סס, יותר מקוג5היתסובס
 ר5ס סעולס נלי6ת נזמן כי וזס , קשלסנריקת
 , כחסוכס ססכ חסוכת לקבל וססכיס *ת'ט56
 רע ס6דס לכ וער ס6דמף, מן עשר גריפתולהטת

 ל6 ו6ס חימע6, מכלי' לו 6טסר 61יעשוריו,
 לריק, סעולס כריאת סיתס סחסונס חקק)סיס
 גפרן ~D7h רעת רכס תדחיס ס3" 6ססרס6י

 )ססחיס ס6מרו וגס , סעולס 6ת ית' Sheרסמית
 וקחו סעולס סכנר6 קורס כגואו דנריס ('ג'ו(
 לקכל ססכיס סעולס סכרה קודם כי סתסונס,תסס
 סיס )6 כן ל6 ס6ס , ממעקהו ססכתסוגת
 ולכך , כתכי לעמוד יכול סיס 0ל6 סעולסטר6
 כך עגת פעל ית' ס6ל עכר סעולס סנגרתכומן
 זין גכס6 "עומד וגס , סתסוכס סיקכלכר46
 כמגל סעולס סכרך כיוס ממסע ומשנינסקס
 לכ6 סר16י מס עולס כ6י כל ע3 וגורר ,מ16גיס
 כמהכס תגלי כןכרו וס כ5 עס , ומפסע כזיןעליסס
 , כג(כר סתפוכס כקכלת כר6חית תעמסעס

~DID
 לקנך למעים כס6 ל) ויוחכ זין מגסך
 סנריך , אסע על לעכור עמס סדין ניוס יצותסל6 %עי , מע6תס גפי on~b לסעניס פל6חסוכחס
 חמן מסות לתת סגסוריס תם הד סיקס6לו

 כיוס עליו ירמס rbl , פעליו וייעיכ טיסונלמועף
 ליתיס נךוכ רממיס כס6 על כיטכוסכסורים
 % סתסונס סיקכל תכהי על סעולס כסססגכר6
 נסמ165 ס' כרסו כ"ס( 9סעיס onrt"( ,סחוק6
 צליו וסוכו וטתפללו זרסו , קרוכ גסיוחוקר6וסו
 וטרסס מסורס סכרי6ס ימי וסס , סנדלוממן
 חגני על סעולס גכרי6ח יתכרך מ5י16תוכסס
 קרוכ נסיותו 6וסו וקר16 כמכר, סחסונססיקכל

וסו
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 כנעלס לעמס קלוב מסיס סג(כר סומןוסוך

 ונס , 6ותס לעסות סמל6כס 6ל לקרנסנממסנס
 ממרסס u'h זין כס6 על יו"כ ססו6 סדיןכיוס
 ומוקר סמסספס כמו , כך כל סעוטת עלומוקר
 סרנס סכר )ו לתת כף ס6דס סעיסס מעונותע)
 כייו סיס מי על ס6מרו וכמו סמלות, עסיתעל
 6ל1 י165 קומר וסו6 , ועסר'עכירוח מ15מעמר
 6ל6 כן עומס Offspo 6ין רכותינו "מרונקלו
 מיקדק תיגו ועכירוחיו מסלם לו גוחן מ15חסכר
 לפעס חסכת קלסי 06ס כי ס'( (b*~rt מניןעש,

 , ונו' מטו ס' ולך מסוק על ס6מרו וכסומשגינו.
 כממסע 5כ6ות ס' ויגסס ס'( ויסע" נ'כ ס6ס"כוכמו

 מפסע לפסות שששך כסוויץסמפס1גש
 לסכיע סל6 כניכול פעמו מנניס 610 ,נחוט6יס

 כמע6 6ל6 כך כל סחע6יס כענין לססטס1ל6
 עסית פכסעת סד3ריס בסרטי ול6 , כללדרך
סמע6

~ab 
 . חמור יותר סמטה נמסכ עליסס

 על מחוקר 6ל6 כן הינו סמלות סכרונענין
 תניל מעליסן סמ15ח סכעגין ספרעיססדכריס
 וסקל למרו וגסו , ס5דיקיס סכר לסרכותמסכר
 פרוצס סו6 קדוסס למון כי 53דקס, גקדטמקזוס
 ורוממותו נזולחו רוכ עם יתכרך סס6ל ,ומסלות
 סעגיטס ע) ולתור למקור , כנוטל עלמומסמיל
 ידם עלסגעסו

 סמלו"
 סכר חחרכס ידס מעל ,

 סקיוס וסקל 11"6 , סכרם לסגדיל כייסמלות
 סכחונ ס6מר וכמו , כמכר ס5יקס יעגיןגקדס
 נכוסס ועיני 6יס ויפסל 6דס ויסממלסכיו
 ש3 עליו לקכ) 6זס כפיסם ירכס ,תססלכס
 , 6יס ססוOD3 6 ססכליוח כמלות סמיםמלכוס
 : עליסס ונכוסיס סומר נכוס מעל נמס גיימו נמעס6 ולס5לימו רע מכל לסלילו עצוולססנימ ולססקיף כמלותיו לדקוק , תספלגסנכוסיס עיני 6ז , סמעסיוח מלות עליו לקכל עלמוויסמיל

 עשר ששהמשק
 , סמ5וח לס% סתסונס מלות כין סנזלמצאנו

 לעסותם סקוס יוכל סמלות כלכי
 קותו מעככ זכר סוס 6ין כי , לוכסי(דמט
 על קותו מסייעין מלמעלם ונס , לעסותסכר5ותו
 , קותו מסייעין ליטסר נ6 ל'(( )יומק כנמרסקן,
 מעככיס דנריס כמס ים סתסונס כמלותוקילו
 חסוכס מסלכוס ס"ד Yr סרכ מהגס. וכמו ,16חס
 סגועליס ומסם סתסונס 06 סמעכניס יגריסגיד
 סבר'ס  וסיין טססונסדרכי

 פסיגיי
 לטסותס,  נורו

 גחפוכס יס זכרים כמס עעס לתת קריך61*ג
 : 6ותססמעככיס

 סממוק מס וסוך , סגו כס6לס יותרונרחיב
 וקיט סגתוריס סרסעיס לכ ית'ס6ל

 %'( ליספיסו ס6מר וכמו , תסונס לעפותמנהרס
 ניסיו ל"ו( )דס*כ וכתיג , וגו' סוס ODO לכטסט

 סי ממם כלות עד ונו' 6לסיס כמלקטימלעיגים
 וק , סתסובס רש6ח וסי6 , מרפק 'Ph5 עזנ'סס

 ונו/ לט 6ת prnh וקני )סמות'י'( כתיככסרעס
 רוש 6ת %סיך ס' סקסם כי 3'( )ז3ריסוכסימון
 כי *'6( )יסוס% וככגעכיס , ונו' לככו 6תוקמן
 %מן וגיס%ל , וגו' לנס 6ת למזק סיתס ס'מ6ת
 6מורני0ן לנס 06 ססנוח ו6תס י"מ( )6%מליפו
 פסנו6 וכמו , סתסובס ירכי מסם ממנעכלומר
 pr ט61 סססינ ומס . תסוכס מסלכות ס"ו ("לסרס
 o~gn %5 נזול מע6 ס6דס סימע6 ס6ססרמס
 סיסיס %מת סדיין לסני סיין סיחן עדרגיס
 פפטס 6לo~bnno 1 פל סמוע6 מ(סמפרעון
 4%ן סחשגס דרכי ממנו סמונעיס ומדעתומרגנו
 גמע16 ויענד סימות כוי לסוכ רמות לומנימין
 זג ס6לס לתמונת ממסיק ט6ס 6יט , עמס6סר
 לכדו ל16ין עסס כתורס, גתסרסו כמעסיס ענסיכי
 עצן כרת מסן ממש נידי מיחס מסן כמלקותמסן
 , ושק סוג מרסס סקילס ין ניח שחוח%נע
 5ל צצות כממכת ע5ש ז"ל סרכ ספירתוכש
 וסתר מכרס כגנז מ15ס סססי מססכ וסויממנת
 ורסיס ג6על לוך כן 061 , ר~ססיס כגגוטנירס
 סתשכס טרגי ממט סימגש מעor~h 6עורס
 שם קמל כסלע ססו6 ג6מר ו6ס , כמערווירכי
 ניס ייעו ס)6 סע6 לצותו יקרצף מסשגסעוגם
 ד' כל סרי , לסעגיסו כייס עלס ל6 16 ,,דין

 יתכרך ס6) הישתסו גרת כסן ים זין כיחמיתות
 נחסוכסן סכ ל6 ונס 6וס נידי עונפו קכלכסלך
OD51בעויה וכן , חסוגס ירכי ממגר ימכע ishn 
 נפוץ סכ) סשס כיזי מיקס  15 כבת 6ל6כסס
 נעפצ יעכיססו יתכרך וס61 , לפגיו ונלהסמיס
 6% מלקות hSb כם6 שין כמעליס ו6סספוחי,
 מפט לימגע מסס 5אס ע3 יערס , עליסןלקס
 ס6ל ויטף כמלקות, קל כגסס ס63 : תסוכסדרכי
 סמלקום, כעיטי טסו מיעט וייסורין לסעגיסוית'
 % יסים ו6ס , סתמונס ירכי עבט למנוע1ל6
or~h6ס ול6 מנעלס פסס עלות סל מע% 

 עפם נר6ס עסס מלוס כיעול שסי סרי ,חסוכס דרכי פמט יפגש vtsl , לידו כסכרתלעסוחס
 )עסיתם וכש ן תעמס ל6 מלות מעכסי יותרקלים
 וספיכ 6עסס ענסיתו לעלתך קטינת hD""מ'6(
 גה שס שיט , 6עסס עגסינן ריחמה כעידן)1

 'סעוע3ם סמ%ס עכס סל6 תעסס 61ל נסכסשע6
 הטפס .עסס כקוס סשע6 לעי , לעסותסעליו
 משכם %ק , מעפותו סמחסר סדכרכשעג
 a~b ענר ס% , ס6(סרוס מחשבת קלס .סעסין
 עד פסס זז 15ט תסונס ועמס עסס מלותעל

 ו8ס ונו/ סונכיס כניס סונר כדכ0י3 לוסמומלין
 תשכם כרס נסן 15SDh Ph ל"ת מ5וס עלעכר
 ובר יכפר סשס נמס כי כיכתיכ , עכפרויוס"כ
 פנו6ר סו6 וכן כסרס, מלוקי כענין סגחכ6רוכמו
 שהש% שסילו כתסוכס, חקכם יס סשכות לכלכי

 ופפיכתימום עריות ונלוי עש6 שכהורסמשריס
וש
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 88 מבאלהים מה פרק. התשוסהשעיבית

 יט16 % וטס 5( גוכהס ששיג*גש
 עלי

 כל
 , ונו' %סיך ס' עד ומכח וע' ס6לססוכרים
 )כמסרי( ("ל מכמש ודרסו נס עונם ע55סונע"6
 תקמל ו6ס , כתסוגס סכ ס)6 גס סעוגסנעע
 עוגם סוס קכל 1)6 סממוריס סמע6יס גסכפלגי

 וסלק , סתסוגס דרכי מם% ירגעועלוסס
 ('ל סרב ממכס אכעיס כ"י ותסלוסס6פיקרוסיס

 06 לטצס"כ מלק לסם ים כלס תסוגס מסלטתפ"נ
 יתכן 6יך ו%כ , s~r סו6 סכתכ כמו כפסונסמתו
 יסיסששנס רכים מפוייס 16 נ17ל מע6 סע3לקמר

 : סתסוגס דרכי UDDמיצנעו
 6ת סמעככיס 73בריס סס6לס לתחלתונחזור

 והמר נוחס, שכשן פקין לע"פסחסוכס
 סמלת סקוזמיס נסרקים למעלס גתכ6ר נכרוכי

 6סר עי סחע6 וע(יכת סמרעס על מורסוססונס
 נוזל וכסי , סמטת קוזס כס מסיס למירנס*סוכ

 י5טרך ומיעשס סמט6יס רוס 16לשוקע%
 למירנס יסוכ עד נתסוכס לסוסלערות

 : כניכר כסמטיס
 וסלף מיסר מדרך סתעס לחי (ס עניןינמשל

 דרך וענר תרכס וכתרמק דרש%מות
 גסו כמידע כי , ונלקכש 1ק51יס וסיכוןגורות
 י3טרך , סיסר לדרך לממר וירכס כדרךכועס
 וגס , גס זרך 6סר ס%וך מזרך כללמגור
 ימדר 5סר עד ממוקסי.ס7רך עימו ל5ללערום
 וקיט יניס, ורפס 'ינע סיסר, סדרך וסו6לפהוקו
 וסיס סגתרסק הע"פ סיסר מזרך פתעס למיטוס
 כדרך מכסולות סליו 16 , ממכסל1ס פסיסירך
 כסו כי , וקרונ פעי אירך פסיס 15 גתלמק,631
 יסיס סיטך קיטת וכפי ורמקו סיקוסקרכם
 ר61 כן סיסר, סדרך 6ל לסוכ סקוסי 16סקלוס
 6מח פעם קל מע6 6ל6 מטbS: 6 כ"6 סתסונספתן
 כדממן , נחסוכס כלל טורס סוס Ph %ישאר
 הע"פ מיד מור ל6 ו6ס , וקרוג טסטיסירך
 מסקריך כמי יותר קואי nr~b ט יפ גו תגספל6
 תסיס 16 , יותר 16 נו וסלא מנס ו6ס ,גדרך

 ממוריס עוטת צמיגי סמע6 16 סממוריס,ממעונות
 כתכלית קוס לו יסיס כמרדיו וסקריך כססיכסל
 , סמע6 קודם 05 פסיס סר6פוכם למדרנסלפוג
 ומלכד , דרכיס ונעלת סתסוכט עיכוגי ערןשסו

 כססמע6 כי וסקסי, סקלות פן נו יס %ועיכוגיס
 מכת סו6 גו סקריך 6% כו כפל 1)6 קלסו6

 וגכסליס , 6ון כל לסס י18נס ל6 "סרס3דיקיס
 סי5ירס טבע כסי לימלס 6ססר ס6י נמסלפעמים
 טוב יעמס 6סר נקרן 5דק 6ין ש'( )קסלח%1נ
 Sh למעלות תגיס יסרס ותומת עוקתסימטר,
 ל6ל ומכיס סיסר, סירן מן סנטו מס פידלככס
 מסקס כסיות , כלל ועמל עורת סוס נלי מייית'

 סנמוריס כןכרסעיס סכין DD לשכמיד,ורטנם
 ומפן מסק לסס סלאן סממוריס כעוטתשס6ריט

 מלולת כיון וכסקעיס מוהכעיס כסיותס , ל%כג%
 סמע6ו יוס 6מר דוס לכס עג וכסיעלטכמעקש,

 עליסס יערס 8מר עד , שס על ויצטערווסע%,
Ofhכמחסגתס סיתזכק כ"כ מערום רום or* 

סוי'ן
 שזע.פנ ,;ציי,:

 כוס יתמלסו וכן , סחע6 קודס נס פסיסשלמזרנס
 16 , ומיעועס סערות רוכ כסי וסטורםסמסק
 וסוך סחסונס למדרנות למגיע כי 1מומרס,*וטס
DD)   ורלהנו5ריך מסק זריך חע6ו, קודס ט ססיס
 ענין וס61 , ומסקו סכר5ונו מס כפועללעסות
 מתשך כסיו שער ועי , ככזס 16 יסמסוכתו
 לסוכ נקל 610 מע6 איכס כו סיס כי גסכסט6יס
 סתסונ/ לסוגונקלות סשמלט כמסק סע%ניס,כסגי
 , כסר לסוכ קסס 610 ניינירות ונכנע סכסתקעומי

 מזרך טורמ ורונ ממסק במיעוט ,סערניס
 כמכו/ פמגס געס 5סר סזרךסיסר 6) סוכושניעת
 המריס bb ססמטי6 מס סו6 ומעמל סעורפומיני
 כידו 6ין כי , מימס ול6 למשת דייו %ס16

 סעמל 6מר יסוכ ס61 כי גס המריס 6תלססיכ
 S~r סרב סכחכ סכיי מן דכריס סד' וסםוסעורת,
 6ופן נ6י(ס יודע סחיט מי וכן סד/ נסרקכשמלס
 סרג סמנס ססמיס סדכריס כי' יסוכ זרך61חס
 דכריס נהמסס מע6 למי יוזז סחט נוי וכן ,("ל

 6מריס דכריס ס' וכן , ("ל סרכ סמגסס6מריס
 ע5מס מגד קסיס ססס דכריס סכ"י נסססססליס
 עור סלריכיס ס6לס סעכיכיס ועל , מסםלסרוס
 מסעיו מרכו מי על ע"ס דוד 6מר ,קלסי
 קנס ונס סקריך סחסק לו 61ין לסוכ לכו 4ונותן
 , סלימס כתסונס לסוכ סקריך מס לערוםעליו
 ורום 6לסיס לי גר6 טסור )כ כ"6( )תסלים6מר

 סנעסך וסרלון סמסק כבגד , כקרבי .מזם
 סרומ כי , נקרכי מדם נכון ורומ 6מרסטורם וככני , 6לסיס לי 673 ~סור לב 6מר ,ב
 לתסונס סלריך וסעמל סטורם לסבול סו6סככון
 מחוו 6ל מלסנים יתמועע 1)6 רימו גלהסיסיס
 נסמלס כו סיס 8סר סמקוס וט61 ,מפלו

 : חטאקודס
 למעמיס כי סס6לס, חסוכת לססליס כדיואומר

 מעליס כתיגי למטול סרכסכססרסע
 רולס ססיס ומזומן ככון מט6 לסגיו ויםממוריס,

 מסרעס לכססו סירה 6ל6 לעסותה מעמר וסיסכו
 מס כסי (ס על 1SSD לכ6 ומעותדתממסמנת
 מעסות ופכ ע5ש ומעכב , מסגסמע 6ליוססניע
 ול6 סעונריס סחט6יס ממרטת ל6 , ססו6סמע6
 6ל6 , עליסס עוד לסוכ ~hS שלכו גומרמסיוחו
 מלד לסכיו סמוכן סמע6 לעסות %ס ל6 מעתכפי
 6ססר וסיום , עליו רעס lr~h לו סיניע סיר6מס

 מס גל על ויתמרט ע5מו סמטה מ5ד יס1בס6מ"כ
 ,?IP 1 סמטOD 6 כל ע3 מופלנ עושסיגיעסו כדי לעסוהו לכו pynD, יתכ' ס6ל 6( ,פעסס
 ולסוג סעכר על לסתחרס טוכס עדיין לוס6ין

 ס6) סמוק כסעעיס סרעס ענין סיס ונסלפתיד,
מס'
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אלהים יז מז פרק 'התשובהשערבית?8
 נסעי ענהית,"ת

 *5ל1 ח%)8 .45%ש וברל כמר0וסהס ססמיןיטפיס כשחין ש4ס:5פךן סל6ש*כס

 זבצשומ'%חשפ%1%ם
 מס:שp~rnlh sg 6 פסיס מ5ך ול6 ,אסעמס 1מי מי שארגה ס6שר צמו , תסס 1ל6 ס'6ת

 5186ש *פת עורצתו 656 , לסלמס פ65:לכו .ilb:i]res צל3ו!ש65 נומר ססיס נ"כ %%שפחס,
 , ,5מ5ר titWb 36י 5פלמס גמלתו"מכסל4יס

 crr:.. ש6:ש*ש!45 לצוכיון מזק טט6ליח'8ל6

 נמות ו5ן כ5ז5ון .on'sbt הסינט לשב 5115סון6
 שצרן, *אמסך ספן כל עין 6ת.ש6רנס.סלשס

 אטמתי *56ר למסס,ו6סרן לקריי סרעס;ומר
~as;

 שארפס סוטר טמור 6ה רק ויסר'עע)* זני 1סעסילו' '11*' 6ט4% ג6 60 - ופחס ולטס 6לסיכס
 טא%% n)bwj ממות ירשת מ5ד רקמסלמס
t1UDSשנ1ו.8ש )ט לסם 6מר ממסך נשכת וכן 
 'odn צו 61מר , ונו' ונקרכס'יו5נ 65נכס רח:ס'
 6ת סי **מזקונו' למי ילך מקג% ונע *13' צידים חתן 6תסנס

 , לסלמס 8נס 651 %%ס )צ .
 הסלמס טיס 5ה,ש)צו 4ה4 ש6ל סיס )6נ"6
 שיס -של6 ית' ס6ל וש64ס , וכקרס o)b5כל6
 650 לכו 6זק לסס 8סר כל 64ת תוחס לס)מלולס
 )ט י"נרך.6ת ש6י אזק נרי 6חר כסרוףיכן (onSci, 6נס 651. מלתיל כמי לני 16תס 6תי'יס)מ

 וימזק וגו' לרדף .פרכס לב 6ת ומוקהיכדכתיכ
 מלה סרעס לכ 06ס'

 ו כלל איכלס י651 טיס 65 סו6 ג"6 וגו',יטרלל בגי %רי ייי6פ מלריס .
 66ל(טס,6)6 לריוף 3גו תמזק יסף ס56 סיסל6
 שהנ"ך סקס 0כרמ לו וכמסוגי ס', 6תסימניו 8מר ניחורו ע"מ 6ל6 סלמס ל6 כמסלמססטוץ
 כי-נומ:שפס .4%יס לתלך ויוגו כדכתינ)נו
 641סור וגו' ow אל ועבדיו שרעס לנכ.חפפך
 , )1 "וזר סיס ר6ס ניד יו65יס פוחסכסלמס. ועכ"( וא', רכב פ6*ת פס ויקם ונו' רככו6ת
hSbShb~ 'ית ,prn כ 6ת ס( החוק צ1כ%כ לגו( 
 )נו'סיס טמ,ק כי'מס , רעם ניד יו65יסיסרבל ובגי יסר% גני s~f)h *ירוק( %ריס מלנפרעס
 , ומס 4ד %14ס סיבים פס 6מריססלרווף
 )נו %ל ptb'O צקי מטס שמריסם. סי5י6ס6נל

 : נלתוניטכמטי
 6לשי6%מו ס' שקטס כי דכת*נ נסיחקוכן
 ib'p~ Shb ל6 כי גובס וגו/ )נ5ו 6ת וטמן'
 שעצמו שו6 כי , צ6ר5ו יענירס סל6 לנויתנרך
 לטפניר ר5ס .5נען.ל6 מלכי על מניןלסיוגו
 ולמ"ת , כנען מלכי על ילכו סל6 כדייסרבל
 ילתיכ נו, שע4רגו מסמן עלך סימן o)bול6
 ע3ויכנכו% יסרב) 6ת .סימון כתן ול6 מקחנפ'
 לסעכירס ר5ס סל6 %ו רוע נמסכי 6-ל6 ,ונו'
 ס36 עוד סקסם , כגען 6רן יירסו 0ל6כדי
 לסלמס 6ליסס 0י65 לנסו 6ח וקמן רוחו 06ית'
 כ)..עמו'ונו', 6ת סימון וישסף 0ס כמנס ,גסס

 ס% סידוק כלו' סוס, כיוס כידך סטו למען 'כ6ן094
 זס וסיס ( נידך תתו למען לממס לטי65שט
 )ו סידקו % 3%ו ילך טענילס ס)6 .ע)שאסו
 לקראת )נס למזק ס' מ6ח %ט ככגעגיסשוכן וסמאל ימין נסור hS 5לך סמלך נדרך כב"ס ,כלל

 ית' ס6) סיס לoh 6 גי , יגדיל אתמס
 *613ך 6טר עז כעריסס טיו;עומהס65,ק:ינס

 יתג' ס6ל ורקס , פליטס 16541(טר%ע)יף*ס
 )טס 6%.יסיס )יץ6הס es'n )3ט )צט,נהק*וע
 כמשל8*וס%ט  כבככר ונו', 5"שחיש"רימס;תמכם

 )ויקרא סכתונ ונמו , Igs טטו שטרנתועטת
 : ונו' תלכו ל6 1צח,חיסס;ונו. לפנן r~h וכמעטי ונו' מלמיס %ן בפרטטי"מ(
 כטמון 6ליליס עוכיי כקומות כי 15מל 6גיועוד

 טש)תסו':ל3 ייי)-סם*עץ'כי סזר
 להסיצט יס6.4ל טסו03  נין  כי(סו?3ול , כ%*רך

 *לוז ) ors קויט -כפרח צפ"ס שש31ר(סששמות
 מעליס 16 מטס.טי6:נוול סימע6:6אד;6ס0ר
S .טו1%6 טשטשה סישיס עדמכיס h b '  מם% ית' 
 )יסרב) .8נ) ; י) שיג סכטכ יכעס סתסינסזיכי
 פ4עזטי1יפטהק 1לhS ss~ 6. 13ט64ל מביכו63 ,:131 ללעיס סכתכתי כמו וט סכ6מר אפסר6י
Shd'כמו ל"סוכט )מזור *וכל 6יס7סל6 לכ ית' 

 יובס 061 , טגיכ' tdDes~%5%%,ט
~rg צידוק למסלסל סטתוכ "רו )אוטפל .ניפרען3כ חקיה 

 8פ%ו טוי טוסו%/ סעס 'ל3 5טק %%ביבא צג(%: סינוס %ו נפ0- 3טס4ביג%ליטהש טנ ל8.סיט יטי Shb~ %זקצ%
 ,;468 סל(טי6לInsltns 1"6 %ןפ"קצשס פלייפפך תפרש וכי דני'6ליס1( )תג1.6)
 .עורצן למלך'שטיס מסי רום, קירת 66%
 b~1i-D טמ*ע בכי. סל4מ לו פנל כשריכסיריי
A_bl~ינטל one~ מכתיב מל 'וכן , רומ שרת סיפגו .%יו6%% צפי 3ע)6כס, ותתעל) סלגס 4ן 
 וסתפל3 סע0ס צמש 6ליסו יו פל שפס לידעוכמו ! ס6לסיס סו6 ס' כי טידעו עדךשתט )כספסח- נמס;טל6 סים 6ת.%ס:%וררת, n~sewי64חס
 וא': שעסתה ויו% עפי %גיש'.

 עשר שבעה. פרק.
 וסקנה סמ5וח כ) כוללת מאס hwההשובה

ג:11'1'צ~ש4
 ותטע ען6 כמו וירמעסו, ס' Sh ףס1נ )סןחע)ס

 3ע'cllno 6 כי , כולך סתורס כלטסונכ1ת
 כמורס כס וסכוסר , כולס סתורס ככלככומר
 כ3 על סוככ תורס תלמוד וכן כולם, סתורסככל

 6ותס ולמדחס ס'( )דכרי6 סכ0וכ וכתוסמ5ו0,
 כ) לעתות 'ס6דס יוכל לפ כי , לע0ותטו0תרתס
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 סו5% כל- ' סוגרה ססי6 6חת מ5ו0 ספ5ות3כן ו6ה סלמדס, מפ3 ממעט 16 למרט % 06זס 5י מגאלים ". ה סרק רפשנהשערבא
 44ת. ום% ו5זקס ומילס סגת מ4ת כי ,כקלו
 : כקלוסמ5וח. גי טילות 6% סוננות 6ען , סומקותגדולות
 תסוכם גדולס ס'ו(ליומך ו6מכ כמס סתשוכס כמ15ת מעלס ים ס5זיועזו

 נעמו ט(דוגות,
 ממסע ועמס מרסצתו רסע וכסות כוכחי' כזכיותלו

 מול מ-ס( )יעסליס וכתיב ימיס, ס61 עליסן51דקס
 כגזותיך תקרי 6ל 3נזותיך כל קליעותוקפלות
 סונכרן סי6 סתסוכס כי כסיות , סגירותיך.6ל6
SDעל תסוגס כסעוסס כג,כר, סמ5הע כל hpn 
 נמסכת וסתסוכס , סרטי סיס סמע6 סמטת6מד
 , סמ15ת כל ומיון עמס וכקילו סמ15ת כלכוללת
 כד כולס, מתורס 3כל כנידס גס ססכופרגע"6
 סו סרי כחסו3ס ססכ 3מס טעסס גמט6סכוסר
 ל5זקס לו ותמסכ , כולס מהורס ככלכמוזם
 מט6 על מכוללות סחסו3ס מלות ונקיימרולזכות,
 כיון סמלות כל גקיוס מפן סיותו גראס ,מסרטי
 כמ15ת וכמשם ס0רטי, גחט6 גמולם המונסקסכ

 וממעת 6לסיך ס' עד וסכת ל/( )זכריםיתסוכס
 נק% יחמע סתסוכס מ15ח כקיימו כיש11נו',
 ממעל וסכ סגיהס ניון , סי15ט מס גג)ית'

 : סעסססרתי
 כ) כסוף כשגס סתסוכס מ15ת uhinגהנה

 כופת סי6 כי (ס ענין על לסורותסמלות,
 מ15ס סוס וקין , גג(כר קותן וסובכת כפן6ת

 ל"6( )דנריס דכהיב נ"י ס"ת כתיכת ומלותתורס, תלמוי מענין תסיק סקסל מ4ת כ"6 'כ, 6מכתוכס
 Dh ולעזם hro" מסורס 6ת לגס כחגיעחס
 יסוף לכות3ס קריך %ס כי ונו', יסרבלגני

 נ"כ עץ6 16סרת קונס וסוכ0ל ומור סורס,יעז מבבסס גטסר ססור5 כל סיכתקו לומרסתורס
 ו6ס ל'( )סם טתשנס 6מר סתורס כסוףג6ן
 סיום לכס סגדתי וט' ונדמת חסמע 1ל6 לגבךיסכס
 ס"ת כתיבת וכמלות לאסל כמ5ות ו6מריסס ,ינו' סו6 גפרית ל6 סיוס מלוך מנכי 4סר סמ15סיי )סס( 6ל1 סטוקים קנדס כתיכ ת"ת שות וכןינו',
 46 גי לסויות , יטרלל 3גי 6ת ונפיסזכתיכ
 סוככות סן , ע'6 61(סרח ת"ת תסוכס , מלתסנ'
 מן לכלן וסקלות נתורס ככר סגכתנו סמקתכל

 : סיכרס5ז
 ס6כריס עולים מלות ספלם %ו מעליתפשר

 וסמום ס)נ ורוס , סג6יססר6סייס
 סכחוכ'כ0'ו%ו תשם כגנז סו6 סל3 ,זסכליות
 , לנכך על שוס מ5הי 6גכי 6סר 6ל0סדנריס
 לס%ע סמיך , ע"א mrrh כבגד 610יס:נומ
 וטחון יתק ס% יחוד מלוח נמומ סמוגסכסבל
 ל6דס סיוע15ת וסבליות , ו63רן כסריס.גלחו
 סיעיפן הייך סססוכס, שות כבנד וסרעסעוכ
 לסו כלסתיו עלת סל3 עם סטוכ מי5רננפסו
 טימלע גדי טעסט סחע6יס על סלימ0גתסוכס

 מתפלל סיס עש ספלך וסי , סלפ %טמרע*
 מ4ק. לנן 4% ונטוח נכל לקי %סיס י.ס'ל6ל

 ס. במגגי ג"1( )תסלים 61מו' , מגזירסזן4ת
 ונוי, עיני לגנז מסיך כי ולגי, גליותי לרפסונקיי
 ורמז עליסס, סמור*ט סר6סייס סמינריםסזכיר
 כנ4 6400 סמום וסוף עי% לנגז כקמרוסשמ
 ס6דס על 63יס סיסורין כי ומפני ,סעיגיס
 לסוכ יכ% סחיט נחוסן 6ותס מטרידיםלמעמיס
 נסס מעיל למעמיס כי וגס מקערותיו,נתסונס
 שן לכסרת כ6ו סל6 לומר מרע %ר ממטכסמוס
 %16 מכטליס וכן , לו סיס ס61 מקרס6ל8

 כסתנמון כלו' , וגו' ס' גמודי 6פר לכןעסלימוז
 לסוכ ס6וכל מאוסן יסיס מסקתי על ותיסרגיקותי

 וגס , פון לכסרת *6חך סכ6נ וס66מין ,כתסוכס
 5"ד( )תסלים ג46רו מלימודי, קותי ינט-לסל6
 סגר5ס "ונסו ונו' יס תיסרגי 6סר סנטרשרי
 יסיס 4ף , 1ל1 כליותי 5רסט ( ת"ו )ססנקמרו
 ומקוקיס 5לוסס כניוחי סים6רו 63וסןכנסיה
 מס ועל תורס, בתלמוד מלס 3%י סהטונסגסועל
 קריך 8יגי , 3ע"6 סכסילס וסי6 כמוםמחלוי
 6הט כי מעך 63לףהות סתסלכתי (b-i1D כי ,כוט סיגנדני סר4 ליקר מקוס ס6ין ~i?tlh ,לעלס עיכי כגד מסדך כי ידעתי כי סה5רסגי,לסח0לל

 : 6נ:ת ותורתך6מת

 עשר שמנהפרק
 טקדס, כמו סנדולוח סמלות מן סתסוכסבהיות

 יוסי ר' ם6מר וכמו לג6ולס, מגססי6
 נ18לס סמכי8ס הדוכס נזולס פ"1( רומץסנדולי
 וסוממס סהרנס פיון מסגת גי י"ל , ס'גיס 3יעקנ מסע ולסגי ג61ל לליון וכ6 ס%'לעולט
 יג6 תקע סכי וכמנת ססכינס גלי כויועומזת
 ג16ל0 סנוכי6ס תסורס גזו)ס ס6מר ומטסנו%,
 063 סנ6ולס לבר  ספסובמ  מבקביל  ט)ר6סלשנס,
 סנר5ס גויל  לליון 531  ככסוב סנ6' נסבולסו6
 יט6 מסע סגי ונסביל  ליוסדת,  ספכיבספירס לספייר %יון סנו6ל ha1  ליון סכמכיל כלו'ביעקב, סמי uc51 5פר לוס שבולל, יב5 ל3ד4%ון
 6מר or51 ,  יעקד  נוי  סרס לעולס לכללנוטל
 סל6 נס כי ססטונפ מעלת על לסורית ,פסע ולסגי 61מר סתסו3ס, מ5י לעולס נ%16סמכי6ס
 ? סגו6ל ינ6 מססנעת ול6 מסססשס כ"6יטל%
 5מר סל5  וס כפסע  סרסו לומר  לפסלעוד

 עסס 6סר מסענליס סגמסכס ע"6 עון ומאיפיר, ניס  כל 5ס  מגולל  פיחד מן5 טלפספים
 סו, ג6ס כועקכ 0סע ולסכי 6מר ולוסירגעס,
 סכולל סמיוחד מסססע כמשוגו סלו6ל ינ6כלו'
 ע סגכורס מסי ג6מר 1ע3pu~ , 6 פית כל6ת
 , סמעגוס סנכורס מ% לך יסיס ול6 לגניכי

 :  ננוכר ס' ג6ס .נקמרו סכר5סוגס
 להסבל  סג5ולס  עם לתסובס  ססימסיס%ש

כנללס
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אלמים חק פרק התשובהשערבית88
 התסוככו מסלט נמס סי% מסטטי ע5מס סמררס טנוף, סינוד תסוער ס" סמילס כי ,05515

 מסעכוד מסונרר סנוף טיסיס נ"כ לקוי המירס, % כי , סנסס סעכוד הסועת סי6וסחסו3ס
 )תסל,ס ע"ס סמלך זוד סימר חסו ,סמלכיוח וכסיל סזקן סמלה מסעכוז נדול מלכיורפעכוד
 ,. 6וי3י'סדגי למען נקלס גססי Sb לרכססיע( סיפך סי-6 ססנ6עס וכמו , מרע סיקרוסוף

 סתנ6ל כוי כחסוכתי גססי 6ל חתקרכ לומררולס ופעוי , סעוגות מיסך סי6 סחסובס כןססעכוו
 סתפזפ ס3ס סיסיס למען , סרע סער מן%חס כן נס ר16י , 5רע ליקר מסועכדח ס64ססגפס
 : U~lb מידנוסי כסיגפס -S1h , למלכיות מסועכז יסיסמסגוף

 השני השערנשלם

 השלישיהשער
 . וארבעה ששים ופרקיו , )העקרים( הימורות שערהוא
 היסודות בנדר , הראשוןהפרק
 גרספס ו6ממותיס סתמימס חורתנו עיקריכל

 סעיקריס מלסת וכימוד , סקגלס מפית"ל ובזכרי ו3כהוגיס וכגכי6יס כתורסוכרמ;יס
 סכרי6ס, כחמלת גרמ(יס סם כולס 6תסכולליס
 , 5נ6ס וכל וסקרן סכמים סנר6 , ה'מציאות
 )סכת ססטי יום סכתוכ ממס , השמים מןותורה
 תורס, למכן סמוכן נסיון 1'ס"מ(

 והשגח"
 למסכיל

 ,ס כל ועם , ומוס לפס ט6ירע ממס ,ולסעגיס
 סעיקריס 6לו ככמו לגו יסמיק 06 למקורר6וי

 נוקז מלכנו חקוקיט ולסיותס לס6מיגסוס6מונות
 יסיס 06 16 וסמדרסיס, סכתוניס וסומקתסקכלס
 ססכל מזרך מסם 6מד כל על למקור חיובעגינו

 6ל1 על נמקירס ליסור 5ד ים 6ס 16 ,וססכר6
 יט כי וכמדרסים, ככתוכיס מגרמנו 6מרסעכיכיס,
 : מססור6ות סנים מקלו 5דלכל

 מלר 3טס ס6מוגס לט סיכסיק עו6סון מ5ואם
 ס6ט ממס מססור6ות, מגיס לו יםסקכלס,

 רכיט מסס סקכל מס כתי ססמועס ומסיסקכלס תפי משירסיס ומספעיס מתורס זיגי רובמוריס
 סוס כלי מסיגי לנוסס מלכס וקלאס סג3ורסמפי

bn)nob,מרברס מסי סמקוכל סירוס כסי ול"ח עמסמלוח ומקיימי סיסס על זנים 61גמגו ככחוניס 
 ט6ירע ממס סחורס סיפורי כל %ן סנכורס,מסי

 ומס תורס מחן עד סר6סוניס ולדורותל36ות
 סכל ל6מיניס 6נו , וככתוגיס כגני6יססכתונ
 : 6מתתס על עות מוקרים 6נו וקין קכלטגדרך
 6לו על למקור מיום סיסיס סמני מלוואם

 סריס ג"כ לו יס , מסכל נדרךס6מוטת
 6דס ססו6 3עס ל6דס ר6וי סחין ונסמססור6ות,
 יד סיסיג מס כל דבר כל על שלמקורלסחררך
 מתוום דנר ל6דס לו יסופר 06 מסל דוךסכלו,

 לר ימסנ ונקמן, סנון 6יס מסי לו יטוסר כיויכמין,
 ולודש לרקוק נעלמו סו6 יוכל 06 וסתרסלותלעללס
 )6נומ מסגינו וכמו זס, עג ישתדל 1ל6 סר61סדרר
 ממס גר6ס וכן ל6סיקורום, סתסינ מס ויעפ"3(
 קניך פסי 6ת זע כ"מ( )יסש6 סכתוכס6מר
 סמק ידע כי 6סגכסו 5"6( )תסליםועכדסו,

 ס' יזיעת יכלתו כסי ולססיג לידע סריסס5ריך נר6"
 : or על ויסנכסו קותו יעלס ית' וססססו6מ%תו
 6ל1 על למקור איסור 75 סיס סמלים ע75ראם

 6מרסעניניס
 סנרמ~

 נ'כ לו ים 3כתו3
 o?ilh 06 מכנוין סריגו ככר6ס , מססר16תסניס
 כמגס, למיעוע לו כמסר ססכל, עליסס סיורסל6
 לקותו ס6ירע ע"ס( א"נ ק', )סגסזריןוכמו
 ר6ס 61מ"כ וכו' סקנסס עתיי ממסותיךכזכת וסתתי יומנן ר3י סורס מס עג סננגגתגמיד
 וכן , SD or תעגם סמע ס63(ניו מסכעיניו
 שלמינו סל6 סמרנליס כענין סנוז3ר זורנעגמו
 הל3 זנת 6רן ססיתס סטי"ת לסם ס6מרמס

 ממך כמוסלם י"ג( )מגיגס ס6מרו ממס וכןוז3ס,
 גר6ס , וכו' תמקור 6ל ממך 3מכוסט תזרום6ל
 ססס סעכיגיס 6לו סכמו למקור ל6זסס6ין

 לו רתת וגריס בז' סמסתכל כל וכו' דורסין"ין י"6( )סס כמסנס ס"מרו וכמו ומכוסים,עמוקים
 וכו' למטס מס למעלס מס לעולס ל6 ל6כקילו

 : וכו' קונו כנוב על חם סל6וכל
 6ת מ65נו מסס 6מד 5ד למתת עלוכשחקרנו

 קלת כקלת 61מתייס כניסכלס
 סיססיק ס6מד ס5ד אם : וס6מו:ותמסעיקריס

 עתידים oh ל6, 06 סיו 06 כסס סמקירסש לעסוי לגו לסטר ס6י ולמוגות ספיקריס מןנקלח למיתי קותו גמ65 סקנלס, מ5ד o~s ס%ונס%
 וכילת , ססמיס מן הורס כמו , ל6 16לסיוח
 מן כלמוגות וכי651 , סמתיס ותטייחתסים,
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