
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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 87כדאלהטט ש פרק השורותשערבס(
 סרס ססי6 סככתם סחורס נסירותמשיניס סלנו נמו וסעתידיס, סשנריס נד3ריס יפלוש:

 מעסת לעסות סק3לס ע) סומכים 61ט סםכנעל
 נרמעת וססס סקנלס מ5ך 6לט ו6מונופעיקניס לס6מין מייכיס "גו כך , מתורס ומססטיסמטת

 : מ("ל וכמדרסיהכתוסס
 למקור ממויי3יס סגסיס ג"כ שני ס5זראם

 מן נקלת נ"כ 8תיתי אתו כמ65 ,עליסס
 ע) )עעוד ס6פסר 6ותס , וסעיקליסס6מוטת
 וסדומס ולמדותו סס"י כמליאות , נסססחקירס
 וכעיקר נ6ממס סלם ל3ו סיסיס 6מר כי ,לסם
 יחח'י3 , כחוס 16 מקותל 6100 מס כסי6100
 סגח6עח מס נחקילס לו סית6מתצעד סיסיג מס על נסכלו רכ עליו ולחקורלססחכל

oh16( ל6מתת סכ13 יד קסינ 

 דע כט לסלמס יוד וקמר , ל6סיקורוססחפים
 כואט סחסיס כלומר , ועכדסו 8כיך קלסי6ת

 וס6מונס, סקכלס ע"ס 3ו ו60מן עכיוסויייעתך, תסיג ל6 061 , 16ת1 לעטו ט7יעהוססתזלוהך
 נסטת כי ן סמי ידע כי 8סנ3סו 6מי (סועל
 וסחסכיס , לעכזו לוחו לייע סמסתדלכוונת
 יו ויחנק יתכרך ס6ל יסנכסו , לקכלחוססכלחו

 : המפוקס ולססיג סמו לדעת ,סכלו
 נקלת ~חי 16חו גמ65 נ'כ , ססליסי ס5וואם

 , וידיעתו , ס' כמסות ולססיגס, 6מיחחסע5 לעמוי ס6גוסי לסכל ס6"6 ס6מוגוחמן
~rshs

 ע"ד סלמיותיו ותקרי , רע ו6ס .טופ 6סינמר סיעסס, כמס סקוס 6ח חכרימ סל6 סי6 5ד
 לסכל 6ססר ס6י ס6מוגוח 63ל1 וכיו65 ,מיוכ
 למקור לו לסור , תכוגחס עד לססינסס6טסי
 סיעעס ו8ס0ר , 6מחחס יסיג סל6 כיוןעליסס
 סכן כל , ס610 נטיקר סמקובל לסכמיםוי3ו6
 להדס ח6"6 60ומריס סקדמוניס מן ק5חלדעת
 6לכו שר"י כמ"מ 6מהחו על דיר וידעסיסינ
 ;,מפ ינגשתן כמו פסוק ועוד , סר6סון( מסמ6מר (f"DDג'ל
 נמוסק לגךנדעגטהנ( , "%1!1:%
 מט למעלס מס , לעולס נ6 ל6 כקילו לוית4 דכריס בר' סמסחכל כל י"6( )סם וחניכו וא'ממך
 על חס סל6 וכל לקמור מס לסגים מסלמעס
 1לסטחכל לעיין ראי 6ין ולט , יו6 16סן63י(ס ס6נוסי לסכל מוטנ קינו , סיכרימס כלי6זס 3גי מעסס וידיעתו , ית' מסותו כי , פסכוונתנו )סי ר5ס , לעולס נ6 סל6 )ו להוי קונובכוי
 מסותו כי סלימס 6מוגס לס6מין 6ל6 , 6לונכסו
 סלימס סי6 וידיעתו , ח6ססר סלס סי1תרסו6

 1(ש , 6מד ומסופו ידיעתו כי , מכרחתופינס
 ר"ל למטס, מס למעלס מס ס6מרו 3מססנר5ס
 יייעחו וססגת , למעלס 0ס61 ית' מסותוססנת
 סתורס מסרסי וסורס עיקר סו6 וכן ,ידיעתו *כרימס 1ל6 , למטס מסם 6דס כנימעסס
 ית' ס6ל כי , ורמון ככהירס מועל 610 ית'סס6)
 מכל מסולק וסיסיס ססלמיוס, כל בו סימ165רמוי

 ר5ון 3על כל כי יקסם סמוסכל ולשי ,סמסרוגות
 מחסע5 6"כ ויסיס , ר51ס Sh ר51ס מ)6מסחפיי
 זכר הסר סו6 סכס רולס כל וכן , סטיומקבל
 וכן סיר5ס, דכר לו יהמר ל6 יח' וסט ,סנר5ס
 סי3הרסך, קורס סכנחר סדרר הסר יסיסס13חר
 כנריקת כן ו5ס דבר, לו ימסר ל6 יהכרךוסקל
 קודם ר5ס ל6 למס קותו לכר61 6( כסרוסמעולס
 סכתכ כמו or למסק סיתר וקין , אח"כ ל166
 ממנו סננין כדי סו6 , סר5ון ית' %6 סגימסמס כי כסכ6מר אל6 3', ממקמר 0"5 משיקריס3על
 סמסרים, כסוערים ר~מי31 5י על מועל סיותוסילוק
 נעלס ר5וגו כן ססעלס חכליח נעלסמעימותו כמי , סו6 סי6ך רקונו עלמות גזע ע66כל
 כול) 610 ססישת ר15ט 61"כ , י~סע)סתכלית
 סעולס ס3ר8 , סעולס סוף ועי סעולסמכריסת
 כך 8מר ול6 קודס ול6 , סכרנו נומןכר5וגו
 OD דור 3כל סועל סו6 וכן , קליו יוועדלמכס
 סכרי6ס, טכע עליסס בסגות ר5וט כסיסגדיקיס
 חרכיסיס,כמו סעולס סיסיס ר15גו סיסיסוכומן
 וחד עלמ6 סוי סני 6ל0י סת6 הלק( )נס'ס6מרו
 ול6 בכך ירסס למס וססגס יויעס לנו וקין ,מריס
 סירוסו נ(מן סיר5ס 3מס יר5ס ולמט , נכךירלס
 תר5ס גסחכ) ו6ס , לשחריו 18 לו קודסול6
 יזיעתט ס6ין כיוו למעש לגו ימסכ orsלעיין
 ס6מרו or1 , לנעלס מנקמר כגוו למסיגויכולם
 נסעת למניס סיס מס , לשמור מס לטניסמס

 6חר 16 , קודס ול6 6ז סטולס סכרךסכרי6ס
 נע51מו ססועל 3סעולוחיו כך 6חר O~o מס ,כך

 למס , סעולס ומרצן כליון , וכזמן ורקון33מירס
 6חר 16 קודס סעסס מס עסת ל6 16 פעלל6
 סעגין ירסס 16 טמור, נמס סנמ5ס ו(טכך,
 דרך וסירוס סרוס סדכריס נכל כרפוט ,פמו
 סכרי6ס נ!(מן לסגיס כך ר5ס סל6 סיט מס ,כלל
 , לאהור כך ר5ס סל6 46 . סמורנן 16 "סעולס16

 פעיו כי , וססעולס סנרי6ס ,מן לקמרכלומר
 : יועיל 1ל6 לו ידיק נוסוסססתכפת

 , לעולס כ6 ל6 כקילו לו ~sle קמרוואהובם
 ל6זס סכקנס ססלימות כי נוסר5ון

 כסט 6נל ס6עיתי סדור כ0יסיג 3610דעוח
 לו ורחוי ולואלס לריק יניעתו תסיס לסרינויוכל
 ססינ סל6 (ס זכר כערך לעולס 63 ל6כקילו
 עלמו לססליס סו6 לעולס 3י6תו כי ,למתתו
 60עיתיוח, 61מוטתי1 וכזעותיו סטוניסכמעסיו
 פ רישי קונו כצוד על מס פל6 וכל וקמרומור
 יכו) סקוס ס6ין 63)1 כי651 דכריס )כלול ,וכו'
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שלהעם ב ש פרק היתרותשערבית88
 ס6יך,נכוש כיון סר5ט, מס נידי יעלסל6 כי .כע5 טיפ) יסיס עליסס וכטכמקור 4ייטינס
 סרב כיתב גש , יעסיז סגכמו מס נסלפסינו

 ן ממ"6 ל"כ פרק btrסמורן

 שנימטשק
 על.. סמק3רס פכ5 % ב6י(ססכנ6רוראוי

 6ותס )דעת עליט מיוכ סיסיטס6עועת
 ססמכמות נס י' הס , סקנסס לכן ססכלמדרך
 כעוסש( סגיו תקיר מכמתו , נסן מת61ר6101. הגתתן עי וס% , וממוכחות מסוגרות כלללרר

 ר61יס 6ט עכ"; , סעוס"כ למיי כססוומ60יר
 דכריסט, כהל מסכימות סעיוניות מחכמותסטין
 גי , וסקזעותיסס כסתמל1תיסס 6מד עביןע)
 סקדמות ויסימו המרח,הכמט כעלי וסקזמחץ סהמ13ת יכמיסו 8מה תכמסכעלי

 וסתמך"
 למכמתן

 ויממנו nsho. סמכמס 3ע"' ססגיחו מססוסך
 ו%%סיסן שמיתיות סקדמותיסס' כי מסם 6מלגג
 עם סחכוגט לכעל סיקוס כמו וסכלה,סקר
 כל יטכס עליסס 1gb. סקימותיו סיכמיססערתי
 ונלנ) מרב( י651 נלנל וסם , "כונסו%טחי
 חמכימ סעכעי סקדמות יכתים סתוכני וקתתקשט,
 81ל ס5%6ע, ,מן , )כי סל0ס סן0סחכועות
 "מרום תנועות וינים , ס%6פ וסכים ,ט6מ5ע
 מכמת נעלי וכן וסקטס, י6% נ%5 סנ6תולטכח
 ויכמיס , שמתיח ס' ידיפס יכימ . סכוייםמסלעי
bsl)6%1 , ס6לסיח מכמס כטל סימך , ס6ססר 

 י, יייפח ינים סחוס מכמת ונעל , ס'ידיעה ויכמיה קיים, ס6סטר תגע ירמ 6100טטילוטוף
 ליצריו רעים ויגיל! קייס, סירסר ועכעלמחיו
 שסכלות: לססי"נומטרון לימם ר6ף 60ין שטולמן

 ר6יש יכיף לי, מסכמת סידיעטו ס6פהרביעבע , בעולם סג~סס 3כל מקטת יייעתו תטיסוטלל
 ס6לסית סססנמס נק סעער כיריית סמםמן

 הלדיקו% חסלת- ידי על , סמעל סטנתנסעדר
 טעיקריס גש or בכל סס~יך וכמו .וסמסידיס

 : רכיעי מהמלכנמלת
 נקט (ס על or חלקו 6מ% מכמש נעליגם

 _טסיפ במוסח גסס 8"ד כלססוכיח
 ג סקוזס Sb מסע6וסר רייס מוסת .טגר6יומ ולגדולי

 8מל סיין , סמ6ומר % מסקודס מנסומוסת
o~Dוססטס ססטק לסיות , גטמלט סלמה כותן 
 , ססיומוסיס כין מכפל סממלוקח כמו כסס,%סל
 סיקוס ויעגין סיסודוח, וג5ורות סגסמיט,סירס וכמסות ממוז, כעתקת "1 כטומר, טי6 ס5ורס06
 06 ךיוקוק ונענין , hS 06 פיקוס סנלגל061
blb65דכריס נסרנס וכן , גמ 

 כיול"
 , 63לו

 3מכמוח סלימס ייגס והקירחס , לק5חספיחס מכייס ונירס, מגסס המסות כמו מסמסויוער
 ססיגו ל6 ועדיין נדרכיס, סגוסליס סכעוליס5ד

 סנר(ל 6ת סמגרעשס חעסוך 6קןססלוסופיס

 סעיף כי ונתכ6ר , "יע גבלי מתכועעויפג6'
 , pkn3 ס%6ת תתן ל6 סמקירס שיששנ.
 ולסה"ת ס6פסית שפס ל"ס)יס תכעיק ל516זס

 סססני6ס וסעיקריס ס6מוגות המקירת סק% : לכד סטורם מכעס רקססם%ות
 ר6ף ס6ת , וסריסס כסירס Sh מכי"חכסן
 סגוס%"סיט מעלה כסי כי ססכל, טוון עילדוהיך
 סעגעייס כדוריס ו6ס וסססכל, סיזיעסמלשוח
 ססכל מכלרת 8ין , סירם מנלנל לכעסס"ס
 37ריס ולססיג לדעת תתעלס 6יךם, כהו onnsDh על סדכריפ כל כסמלע לדעתתסיג

 וסרב ס6לסית, סחורם כלמוגותסהלוייס
s~rמבו6 סיס שמוגות סמקירט זרך כיונתנכש* : סלימוזייס 3עמניס ונעזרים סע3עייס,כמייחס ומעע ס6לסייס, נעגיניס מ6ד סרנס סנלגולנט) כי ג"כ, כתכ ל"ד ס' מ"6 סכככי נספרו 

 יסק דרך ע) יסיס אסתתם לססנתלסד)
 ר6יס 16 מוסת ולנקם לעיין סמסכי) ס6דסטיכוין
 סיסכיס ס6מוכות, מן ביזו מק31ל ססו6 עטעל

 עיונו יז חסינ ל6 ו6ס סמקוב)ח, )למונסמעיון
 6סל חורתינו מומי על יכמוך , מעלמולססינ
 ס8מתית קכלתו עס ולפסס ר6יותיססויקבל וילמוי , ססי6 ס6מונס כמוסח וקמתוססגי)ו
O)1E'bj6וסתועלות כלמושו, סיתמ(ק כוי ססי 
 מס כמקירס למסיג עלמו לסתרים ל6דסממניעות
 מתורס מקבלת אמתית נ6מוגס %לו מוטן0סו6
 במכריס ס6מוגס כי 6' , סו6 , ספק סוסהנלי

 נע קכלתו, עס ס)ימס יותר סי6 כסכלסמ03ניס
 ססזכר לפי , )גד סקבלס מנד נדגריסס6הונס
 61טילו , יותר ננסס חקוק יסיס געעמוימוסס
 וכקונס 5מהפ יותר ים rf- כטועת סיווסנסנר
 סגה6מת מעס מוסהיס 3טגי סגח6מה מס4לכ

 דוד h~rt1 , סמכמיס סכסכו וכמו 6הדכמוסת
 כו למדני  ודחת עעס טוכ קי"ע( )תס)יסע"ס

 כעס וזעת עעס סיסינ ר5ס , ס"מגתיכמלותיך
 3ססכיס כלדפנתו, סיהמ(ק כדי נו0ס6מין
 סר הועלת . סקקוכלת לאמונם וסרטיםטמןסת
 סמקוכל", נ6מוגס סליו סימלוק למי ולססינלזעם
 אמור יסונ 1ל6 ססכל, נדרך 6מתסטלשכרי(
 שיזע , עליו ויקפו סיהלקו מס מסרמ"%גחו
 ויש ס6מר וקמו , 6מונמו )סכל ולקרבלססיב
 כן סליסי תועלת ל6פיקורום. 0תסיכמס

 לרוכש ס6ססר כקמוטת ומוסת ר8יסגס3י6
 גתך סכולם כיון עמקו, מ5ד עליסן ומוסחלאים
 6מסיות רונן 16 נק5חן ומ65נו , 8מימרועם
 נשכ ס6מרוס כי נשוע , ססכל כמקירתלקונות
 לעו5ס ולמחסן נסכל כסינ bS5 אל6 ,6מתיוח
 , כנ"פ 6חד נדכר סמוממס מיכמן כמו ,פהקן
 נגר" 8יחממ6י 6( ס )סכת ס"מרווכמו

% 
 סמקונלה ס6נעגס תתמ(ק וכ(ס קמיעך,היחמשי

 , עליס מוסה לס3י6 ססכל יד יכינ ל6 גינס
 יטפס bS עסלט סגס )נ( סגניך הנקוק %מרוכמו

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



 89 מהאלהים נ ב שיק הימרותשערבוש

 %ר ס6שנס כי , ימיס כדמיעתו לדק ט.ששם
hsoסמוסתיס כל 6סר ססכל מן ל4עלס נפונס 
bSנעם ושעיין נפם ועשסכ 1ל6 ל6מתס .יוכלו 

 סס61 מי סגם וסתקולס, סמוסמ סזוך כססיממת
 נססו: 6ת לנף,ימיס סקנלס כ6מוגשמ5זלדיל
 גע65ס וסעיקליס ס%6גות נכל סעיון גיעינועם

 סמוסח; עליסס לכו6 טעכעס גיכריס סמוסתיסיג ססכלי סעיון עזרןססכלעכי המליסגטגיס
 ויתעמתו יוסט כמוסס, ont~S כמכעס 6ין061
 כון , סגככדת וסמקירס סעסוכח סעיוןטלי
 ססס 8וחס כין סר56ון, ס5ד מן ססס5ותס
 %ערגו נס כי , ריסון סכסרק ססליסי ס5זמן
 סמוסת מזרך יונן עליסס, . נמקירס קישרגיס
 , כו' למעס מס למעלס מט מלמון לגרפסעמו

 ססכל כחק שין מס מוסת זרךסרו5ס,לידע
tnDIS, נפנית מסוכת עיון זרך %ל o'h1 
 ססו6 כרכר ס6ממס 6מתת סיחכן לסכלקרונס
 וככר וכו', כקילו רתוי וס על נקמר ל6סמקוכל
 )"ריסע"1( סחילוסופיס נזול 11 ר6י' כדרךגסתמס
 , סעולס מזות וסי6 סכחקירות סנדולסגמקירס
 סקומות, ולסכרים ~ס סרס להדחיס ר6יסמסכיך
l',b?על מוסת 56לו or 6% גתתו סתעס ר6יות 
 עץ סרק sfft סרכ סכתכ וכמו דעתו, לסי6ליסן
 סגסתסק טמ6מיניס עדת 6נו כ"ס , סגיתמלק
 לקמת סגסס מעס 6סר , לסכל קרוכגר6יות
 סקכלס כסיום , סמקוכלת ס6תוכס 16מעיקר
 OD ונכל , לחכמים מחכתיס מקוכלתאמתית
 וס6מין כו . סכתכם סבכות ר6ס אכרטספס6מין
 ועקריס o~no וככל רכינו, מפס 13 ס6מין ,.גס'

 , דעת סכ4 ודור רועו מס0 מסלמינוומרסיס
 סכ6יס וסמכשס. וסגכי6יס סזקכיס כלמאמינו
 מגש כגל כ? סמגטמס נחל מתלך והלעס ,תמויו
 פסילו כמכמס כמוסו יופין מלגוהץ וככלסגויס
 כממכס גטם ול6 עמס חורת ולרף כמן , זעתסלסי
 עליו סנכחכ , כנועת 06 כי ועקריט ממרסיסל6

 סטו נסיו סלמס שגת לעת ויסי י"6( 6')מלניס
 ,קגתו לעת מאמרו כל וחתם , טיעס hlh"ינו מע6 מלעס ס6ומר וכל ניו( )סכת , וט' לככו6ת
 6ת כסמת סכל דגר qlo י"ג( לנסלח פ"ררגעש

 ס6דס. כל or כי סמור משתיו ו6ת יר6ושלסיס
 חכמתו כסטלנת IS~DS סמקת יורס זס כל6סר

 כשסתיס אמתיח ומ465 ונעקרים,. כתורססגדולס
 סנחלוס סחכשס סכ3 יל% 6סר ,גסנכיס

 %ר סיכם ס6דס ומס , לססיגססנפילוסופיס
 ולמריו עסש, ככר 6מר על ולססיג לחקורסמלה
 ועיקריס מפס כתורת 3טמדק ימסוך 6דסכל

 וסהכעיס סכני6יט כל טרמיט וכחג' ,'וסרסיס
 מסס שרת וקמחו מנקו שלס , שלגיוסנ6יס
 ופער עלים 015 סגכי6יס מוחס מלאכיוסרסיס,
 , ע"ס מסס לחורת וסיינ נדר טסו טנדילסגרסת 6גסי וכל , וגו' עכרי מסס תורת זכרו ג'(המלפגי
 6חר שר ע"ס 6מריסס 0כ6יס סמכמיס כלוכן

~ff
 ונטו רניכ, ממכשס קג4 רכס מכשס
 תאכלס סדר לרפת or על מחוכרו נססריסטכפוכ
 יכלם ס6חרוניג4 6ל0  יורותינו עד רכיגדעעסס
 למרור שכיס שמט מס ועל , וסרשסעקייס מחס תוהן ככל וסיומינו וסייניס נזריםעסו
 נו אמתית, קכלס כזרד סע6מיניס'משיט ל35 כלס רסיון מו4ייס ו6גמט , סתורס עיקרע3

 למונתם ממויקיס 6גסט ס6ינ גראס עלשסכמשגו
bbb06 כו סלמת כסס. ור4י6יס סמוסת יסכים 
 גו , לכך ע5מט מתירים 6נו 61ין לנו, סו6מרפס
 ולחולקיס'ע3 ל6סיקורסיס ~נסיכ מס לדעת06
 עם כי ג"כ מידעו , ודור דור ככל תורתכןסלפי
 עבט תורת פקכלו סוס הגזול uo~ וגטןחכם
 יחניק כוס כי , סיני כסר סנכורס מסירכינו

 כיכתיב , טעולס כל געי יתכרך סעוויתקדם.
Shjrn,))לשר תוזעש וסקקיסתי וסתנזלתי ל"מ 
 סכתנה זס כי , ס' 6:י כי וידעו רסיסנוים
 סעיקריש כפרע , סעיקריס על מרומזנרפס

 . ססמיס מן תורס , ססס מ5י16ת , סייססטלליס
 לגיולת רומז וסתנדלחי למון כי , ועונםסכר

 סדכרים ככל דמיון 05 6ת 6סר ית'מ3י16ת1
 רוגם וסתקיסתי ולמון , כעולמו סכרתסגע65יס
 כלן ונכסכס כקדופס נגדרת ססי6 חורתינולקדומת
D11O, וססגחס ועונס לסכר רומז ונודעסי ולסף 
 , ונו' עסס מסלע fO גודע ט'( )הסייסכזכתיכ
 עמוס ס61 כי סעולס כל ידעו סקלווכעיקרים
 ו ס' 6ני כי וידעו כחכ ולוס ססהותכל

 שלישיפרק
iawh~סחדמות כיס מ'3, תחלת נמורס סג" יל 

 , ית' ס% מ64ות כקיום לניסן סריך6סל
 סר6סון . גיוגיס 6רנע מסן ומוליד , 6מדשנלך ופס61 נג9, כמ % נוף לג סיוחו עלונמוסתיס

 נ"כ סגני סדנר סימ65 מתייג ססוssu, 6 כפני מזפ סלחי ה6% זכרים עסגי מיו"כיכר ע3 וספגי , הדירס צחיח בכועס עג בגוי6
 יסגפו ל6 סנמ65ות כי והעליסי , יקמוכסר

 כסיטן; 16 גססזהו, מוות גולן פיסיו 06ממלוקס,
 עג וסהר , סיק* וקלחן נססדוס, סוות ק"ן16

 ונט , ממלוקת 6% יביס ס6ין'כו והמל (סמופת
 , כטף כח ול6 טף 6עו ית' חסתן יתמ%גפש
 תתפ ו6יגוטפל ש66מד, יתכרךסש סמאונס
 ' סדנר"ט מי3י6ח וסרכיעי , סיודי כו ופרימרסשן

 : סחופת כדרכי סמניןיכייס ככישורם סם סס6ריך וכמו , ססועל 36 סכםגש
 וססרפיט סעיסריס נ6ל1 6ני ס6כי6 מס%מנם

 סקכלס ומן סמומם ותן , חוחך מופת מנליססכל נע סגסכס ססנו6 מדרך ראותסו6
 SJF ותופיי וכשכיס ונכי46ס כתורסמסכר

 : סדת קכלת ועל סמכמס עיסננוייס
 תסיס סנטנס ססכ64 מדרך סר6יס גיוקומר

 יגר גל כי ו,ס , סש)ס לכלמוטית
ממתמות
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שלהים נ פרק "יסנתזשדבית90
 כלס וכ"מ ושמם מרומס משלס asספחתם
 16 קרוכות סכות ע"י למועל ה165 ויתסוווממיסו
tnvw6ססכס תסיס 16 ממל11, ימלט 1ל 

 כסתסוות לגד סענע עש 06 גימד,%0סס
 ג(רעיס סגלתי וס5ומחיס וסמחטתשממכיס
 סגסויס ס"מ וכן מקומותיסס, סכנת כסיוס6ייס
 משעל n~bo עש ו6ס סמקומומ, נסכטתמשמס
 גגי עשי סכעסיס סכלים 5ל וסיגי סנגיגיסכש
 ססס ס5ממיס כמו , תיהד מנוסס ע"י ו6ס ,6דס

 סמקוס כסכנת ס"ס ממעולותהמחיסיס
Ont~tSl16 ,וסחמיסס סתסוותס וכגמר גטיעתס 

 וכלל , וסוייתס 5ורתס סנומר וסטני!חשליד ע"י לפועל סכ"מ מיני עבת וכמו , סטנעפשי
 מגס ע"י ונעמיס נסב פסן סו6 ססלוקות0לס

 משמו, נכרך סל6 סעולס לכל רסיס ילקמסשלס סרטי פסס וממס ; מע"ס 1)6 16תסשעלת
 סיתמדסו טבע לו וסכין ססמ5י6ו כור6 ע"י 06גי

 יסודות מס6רכעס ידו, על סמתחדסיס.סדכריס
 הסתלסלות מנוח ע"י הסס סמהמד0יס.ומסדכריס

 , וית' יכף סגורך סו6 סר6סונס ססכס מןשלן

 יהנרך נמכמחו סנלנליס עולט סכר6 מס.שי
 8מר וע"ז , סעליון שלס ססו6 סמל6כיסופולס
 ק"ד( )תסלים סוס כמקוס סכוונס כפי ע"ס711
 נל6ס 'עסית כמכמס כלס ס' מעסיך רכו,מס

 עולס על ס' מעסיך כקמרו רם, קרניך,סקרן
 מל6כיו עומס למעלס עליסס ס6מרגאצל6גיס
 לסיוחס עליסס יסכרך סמו וןימד , ונו'רוהוה
 וקמר , מומר כלי שוע סכל מסם קליוקרונים

 0כתוכ כמו עסית כמכמס כלס סנלגליס עולסעל.
 , ונו' Sb ככוד ננסטריס ססמיס י"ע( )סם,עליסס
 כמו , קנינך סקרן מל6ס כספל עולס עלוקמר

 וסקר וגו' כלנוס חסום ונו' מכוייס על"ון ימי סססל כעולס סכרך 3מס לתעלס0סחמיל
 כל כי רכו, מס 6מר כלס כלל ועל ,ספסוקיס
 געסט סכל ותכלס חן כלי סעיעות ככלשנעכס
 כמו ית' סקל סעסס וכריס כמס פרעמלמעלט מטני ונס , ממגו וכססתלפלות ונסכתו ידומל

 ונו', ~11DDh ססמס תזרח עד וגו' 8רן יפופ6מר
 מס 8מי , ית' ס6ל מעילות סכלם , תו' 6זסי65
 %ייניו:%:ס:,5 41יטגע:~,ע ססלמתי ל6 6ל1 כל סעסס 'ספרתי כי נס כלהרכו,

 ססוע5 וס6יס ~ענע ע"י סו6 סספל כעולס0כעסס
 ספעולות נמר מימסיס ו6יגס 1 למעלס'ניסכר
 6מר סמו, יתכרך _ סר6סונס לשנס לשעלו65חן
 לסודות ס5רנע סכר6ח ס' מעסיי רנומס

 כמכמס ע0יתס וכלס סדכריס כל ה3עוטכעס
 סו6 מסס סגעסס מס כל מסס סדנריס כלהתמדתו
 , קנינך סלאנו סמל6ס עד ומס0תלסלותךמסכתך
 סעכע כשמלעות ונסכחך יזך SD מחמדחיסהכלס

 : הסכר סי"הש ל0יתמדסו כמכמס פוחוסכרזית
 מניס, 40%6 סו6 ממומס מן סלקימסורששאיה

ah97DD 6ס חכרנה ופלימות סעעס( 
 סיפורת מן ו6ס , גע"ס סגתמזסו סנסיסמן

 : נולם ונתקיימו שנניפש ע"יסגתיעזו
 ג* יחכ6ר, תכוסחו, וגלימות סעולס ממזרשם

isSnn" "נ' ק ן"1' ושזזי 
1YhOs~ כמו , 8דס מטע ע"י סגעסס כמו 

osnn~oס6ץ וכיעריס כסריס סנזליס וססירות 
 6ותס כמיצי וטפמס, כמר6יתס גלימות)סס

 וכיו65 מכרס וכן וכ(ריעס, גמריסס סקרקעתיקון ע"י סיסוכ כמקומות סנדלים וסטירותס5מחיס
 כר35ן גוע) 6יס עש כסינמרו סלמים סס63ל1
 גכ5 וכסגסנימ נסלימותו, סיתמדס סוכרומקרכ
 וכסדר מסלימות סכל גנפ6 סעולס גוס סיםמס
 תפקידם 6ת סומרים סס יסוזות סד'נכון,
 מסויות מן O~D 0יסהלסל מט לתועלתכנכולס
 סממ5כיט וכן , וכסלימוח נסדר סעעססנ(ס

 לתועלת סמקומות סכנת כתי נמ65יס ססוסמתכ1ת
 , כסלימותס נ51ריס 1ס3"מ , וקיימו סעעסיסוכ
 מין לכל וסוכן מיגס, קיום לתועלת 8יכריססוכל
 וכמו שיו, מעלמו חימטך ענעו כסי מזוכוומין

 ומין מין כ) גרי6ח מכמת סעכע מכסיסכתנו
 סמין, לקיום סי5ערך מס לגל ותועלתוכסלימותו
 06ר ס6גוסי מן ותועלת לקורך סוכנווכולס
 כנרי6תר מלס וסוף , טע1לס כריתת כוונתסו6
 מיותר ו6יכריו מוסיו ככפל' קריך ססו6 מסככל

 סי5טרך מס לכל נסלימות נוסו וכהוכן לו,5ריכיס
 כחכמת יזוע hlon כמו כססו ומקון נופולקיום
 סע1למ כוס סנתסתס ונר כל כי מכללסטנע,
 כו סיס ל6 מעלמו נ3ר6 סיס ch כי יחנלך,ס6ל וסו* כסלימוח וכרויו יקרו מועל כטוגתנעכס כי סרס וגס ניול, בסלמות ס61 כי ר61יס8גו

 מ(") 0דר0ו וכננו , סכחכתי כמו ססו6ססלימות
 נכר6ו כקומתן כרוסית מעמס כל ס'()מולין.

 יח', כמתנורו וסנכר8ו גר6סיס מעכס כסןסר6יס כי וסכווגס יוחי, למון ססו6 גגר6ו53כיוגס
 2 כשכר וחועלחס כיסייס נכר6יס סוותססו6
 כן 5ס יסכסך  )פולס  סגתהדסו סכסיס מןואם

 ס6סיקורסיס כי , ונדולהו ס'מ5י6וה
 סס מנסינ, לעולס וקין קלוס פקיןס16מריס
 1כרי16תו מטועו זכר סוס יסחנס ל6 כי16מריס
 סחספכר 16 סעכע סיכוי רו6יס ס6טוכיון

 8לוס nlh~Sn על סור6ס 610 , סגסנסתמד0
 לסורך לו פירכס 3עת לסכניעו 1י~1ל סטכעכור6
 סנסי6 לסכמים סיוכל. מי ופין , ס5זיקיסעבדיו
 כתוניס 0סס כמו מלריס nh15ss )יסר%סגע0ו
 כהזכר כן נס לסם מכעסו וסנסיס ,כתורס
 רו3 כעסייח ידעו סעמיס וכל , ספרןוככניסת
 סמער 1ffV) )ממוח בכתום כמו 6לוסגסיס
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 , *נוי וכמז 6יממס עליהם טפול וגו' ירגזוןעמים
 גסים ק5ת על ט6כותיסס קכלס לסם י0 סם.61ף

 סתורך גכתיכת נפרט 8מתייס, ססססמסורסמיס
 מסורסמיס , סגעסו סגסיס גל יודעיםסתורם מקנני עזת ו6נמגו , 3נתעחס סנעסווסגסיס
 ונגייס ויעקם י5מק 8כרסס "קדותינו ,וגסחויס
 סיוחס ועמן כמדנה כך ויחר , לתריסכי5י6ח
 וכהוכיס וכגכיהיס קורס סרכוז כמו ,ענגות
 פלוי, מ5י16ת על מורס זס כל 6סר , רז"לוסכרי
 ס6מר וכמו , סכרך סט3ע למנות יכול'גורף
 61ין ס' "נכי 6נכי י"6( Jffn )יסעיסמנגיף
 מכי' ר"ל שסיע,משציי

 סעולס סכרפקי סמ5וי
 ולוס , עביי לפורך סכריני סטכע ססגיחי81גכי
 העייר 06 כלזמר , מופיע מגלעדי 61ין6מר
 לסיוח 06סר O~o צ6 , מלי כייתי ל6 ס6כימץ
 יסחנס ל6 סעכע כי , סעכע כסיטי פוחיעפוס

 ?מעלמו
 סנכי6יס ייי על סגתיעדו סיעודין מןושם

 וגה 5:מווף4ז"'ל":י
nuh))'ד ot'b '1~hlo סגולד 8ח סרו6ס , 
 גדכליס 16 , וכליס סממסמסיס כדנריסעסו

 ל6 רשקיס לדניס סיעוד 6כל , לביותסמ15ש
 סור8ס ויו ימכרך, מספל סנכי8 מסי 6ל6יסיס
 נ'( )"ש6 כסמו6ל סנ6מל . כמו נכו6חו, ממחתעל
 נ8מן כי טכע ג8ר וער מין יסלסל כלידע
 ססיל 1ל6 מיגיס לעיל וכתיכ , לס' לנכיוןפמו6ל
 ס6ל מ5י6ות על סור6ס ו(סו , %6ס דנריומכל

 רקעו וסנס . לגכו8ס סמוכניס 8דס גניסמ6%
 ט"ו( )3ר6סיח ל36רסס ית' ס6ל סומרסיעוד
 ונס נדול כרכוס י65ו כן וקמרי ונו' חזעידוע

 נ'( )ממוח לממס וכן , ונתקיים , ונו' סגוי6ת.
 למלוך מלריס מלך 6חכס יחן hsi כי ייעתי61ט
 סרעס לכ 8ח למזק ולגי י'( נסס , וגתקייס ,וגו'
 מרפס לכ 6ח והנקתי ףד( )סס , ונתקייס ,ונר
 ל"6( )דכריס רמוקוח לעחיס וכן , נחירים ,ונו'
 ונתק%ס, וגו', OIO סעס רקס 8טתיך עס סוכגסרך

'6Sמיסודם נ6 י"נ(ששלסיס 
 וט' סמ(כמ על ויקרך עו' 8לצית

 סס סכחונ כש לרסיסו ידי עלשונתנץיס עלין וכנח מש יתסיסו זוז לניח ס% גןסכם
 6100 סמ(כח 6ת נס לשנ( כ')מלכיס
 כקלו כיו65 יעומס יירכס וכן נחן,סכמם
 ספוכגיס 6יס כגי 6ח סמיג6 יסורךפסן על סור6ס hg , וכתקיימו לעתידפנחיעדו
 מ0ורסמיס סס 6לו ויפודיס , יסר6לרך

 בש DISh~ 2ש%%:42%
O~DP))רכי כי וגו' ר6סוטת (כרו משו Sb וקין 
 ויחרית סי6סיח מניד כמוכי 0061 כלסיסשז

 למכמיס~פ סר6יס כי , ונו' נפסו ל6 6סווכהדס
 גסס לחוית מרססים מניד נסיגתו סי6מ1%ת1
 יעויינו יכסיפו ס6ועות סקלת ומסכי ]סיעוויס
66, 1Dh וסופעתי סגותי 6פי ע"ס סנרך 

 ו6ר מן ג6ס עזי ולחס (ר ככס 61יןוססמעתי
 כסער וסוסעהי , סיעיד גסעח סגדתי 6מר ,6ל

 לגכי5ך 6ל6 כחסרסמו סל6 פיעודיס חסו ,קיומו
 ום',, ptnh והגי ונו' תיע כידוע כמו , לוסנ8מרו
Ssh'כמר כתינחס, 8הי כתורס סגכחכו סיעוייס 
 סמ(כמ: על ויקרך גכגי8יס וכמו ונו' סוס סגםוקם
 וכומן סיעוי כזמן סגחסרממו 1ע~זיס סמיוונו',
 16תם סססמיע וססמעתי עליסס 6מרקיומו,
 ו6ססר . כנזכר קיומו וכזמן סיעוד כ(מןכמרסוס
 ונו" חזע ידוע יעוד על מלוס סנ' כקלומכיון
 סיעודיות על וסוסעתי וגו', כרכוס י165 כןוקמרי
 פנסיכן על וססמעחי כי5"4, יסר6ל יסועח (מןסל

 כמר סעולס ככל סגסמע סתורס גגתיכתמכעסו

 י;,': ו "נ' לקי: 'י,'יי:ן'גויןייג'י%:'"
 סוס סינחיס זר נכס ומין 8מר ע(ס ,לסכחיס
 8מר וכן , Sh סטני עדי 8חס כי , מוסדבר

 מ8ד מקוס nhr ססמיע מי ונו' סמלוני.ס16תיות
 סדנריס כי , ונו' 6לסיס עוד 61ין ס' 8ניסל6

 רפיכן וסס יתכרך ל6ל 06 כי יומנו ל6סעתידיס
 : ננוכר יתכרך מלי6וחועל

 כ5 סי6 ססי"ח למ5י016 סקכלס מןוהראיה רביעיפרק
 מליפותה כלתי 6מחותס ח5וייר ל6 כימו"ל, ודגרי וסכחו3יס וסנכי6יטסתורס

 8גכי גדכתיכ , סמו ימ' D51D גמלך חייםכלסיס דגרי סו6 כסס סכתונ מס כל כי , ויס'יחכרך
 וכל וגו' סםשס מן כי ר6יחס 6חס 6לסיך,ס'

 מ5י6ומר סליחות על סכי6ור תיר לולס.סחורם

 ~nbsnsost 4מם:נ%ןבופיט

 מלינותה כסלימות ד3ר חסר סיס ל6 ,סעדרו
 זכרי תלילותו גסלימות גסלס 1ל6 סכלי8סקוזס

 מליפותה מסלימות דכר ימסר ול6 ,ננרי6חו
 יסעידו. סגכי8 "מר וכן , ולפיסתו סעולסכספרר
 עקור6י ויסרבל יעקב 6לי סמע )משם( ססלוסעליו
 ל:ג יש %%1 סיס סע51סכריבת
 יוסיןצ ל6 ועכ"ז , וט' ס' גסס מקור6יסחסיו
 סח? 6ני ע("6 ויס', ית' כסלימוחו יגרף1ל6
 קודם לי סיס מחס לי סיס ססלישת , ר6סון6גי

 ס6גף כמו סכרי6ס טמן סר6סון 6ני כיסכרי6ס,
 סעולם סעור לקמר קמרון 6כי ו6ף ,עמס

 יעקכ. 6לי סמע וממר , עתס שפגי כמו61סיכח1
 ת6מנ" כס פחורס נחיגח ?inf ס8מר כב%ויסרבל
טמן כיש כי לפורות יסרבל, לגגי ותניד יעקכלכיח
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 9מ1 נץ סשיס-, ?SP; תמת נטת ס6תטירא
 סלע %גן שו6' 6ט מטיחי ו6תס נסורס,ס6חס
 וס", מלסיס פסס הי לו ס%ומזיס מסמוס3' סיוגיי סעילס גנויכם uhSD זס ועל :לעי

 e's )מש .וגו' שלסיס כי6 כלאסיף 8'()כך6פית
 כ46 כי 36סים, 3ר61.ס, כיוס ונו' חולדות5לס

 וכג6%יס ששרס יתברך ס36 נקרשקסמות
 יותר כטס כתוכ 6לסיס ומס ססוי'ס סםמ65גו כי גסס, מוזכר פש6 סמקומות כפוג31כת1ניס
 8מריסס מוזכר סיורר קיני ונס סע%ס,מללעיס
h&סיו סגר64ט, 8חר' ית' 4 סמיומייס טפמות5לו גי לסורות ונס , מעמיס קכ"ד כ"6 סו,כר 

 נר6 כרעלית ס6מר כעו , סנרי6ס קוזסגועותיו
 ועמס כסנרנו כי , 6לסיס ס' עסות גיוס%סיסי
 סכרך כפניל 'לו נתמדפו 1ל6 כן סמותטנסיו

 שמר מסת י עיי ו6ט ס' 6ני ונו' שגסיו6 ופפס י%ר'ס%ן 6לסיס סו6 ססמיס כורך ס'6מר כי כי ע"ס.)מ"ס( יסעיסו סנכי6 6מר וכןשעולס,
 6מר ו6מזכ o~bb כרא. כששיח סנרי6סנסתמלת
 פסורס פנר6ס. פליקס ס' עסות פיוסגסנר6ס

 מממר מ8לסיט 6וי קם לו סנחמדפ nrh 18פנל
 ש 8פר כס כי עש יסעיף %ר לוט ,גתמלם
 סנחחלס סמי פל מלימות הוססת שדילין ס' 6ני , 6ל9ס גר6 נר8סית לתעלסיסומר ס6לסיס מא , כסכר6ס שמר , ססמיסנורך

 יחנרך סמא מס על מוריס סס ס6מריסוססמות
 סקר% מי סיס ל8 לדכות סס , מעולם orJתועל
 יקמר ט"ו( )כרוסית כ1כסינ ארסס 6ל6קודם
 )ננרכות חז"ל מלמרו וכמו 6דסה כפס כלסיסמדג*
 סימר Itvh קר% סעשז ז"ל סרסנ"6 וסי'('(
 4מ 6נרס סלך מ6עסגניטם % יתכרך ס6ללו

 % 1ph כייא נזח ויזע מולכד, 6גרססהמליד
 לו יעכור סמילס על. לו וכסוהר ס5ייקים,שך על(סס אסתמרר לסכניעס וסמאתשכשמם
 סתסלך 6לסוי %6 נדכתיג תס:מש*י,יתכרך
 מ"ו( פרפס )ג"פ ז-ל וטיסו . תמיםוסיס

 6מ יומי קקנ"ס סי6.6"לומכייס ש6י סרשין לוידס מילס ל5.גההגסלפס
 ופחי

 ניעלס,
 ל%לס וגש ע'כ לעולקו ויו מקנן 6תס.61ב6ע
 ף לחלמי ט6.ס6עלתי % עז ס',שכ

 הבמיס מבמרסישלמלא
~Q-b? 

 עכסיו עד וי
 '~els ס6יןסשלס ס61 6מ נטלתם עומררן.49
 סמיים נעגין סקוסי תן *ס כי 363סוטו.גבי
 63- , ניט .כישוב עמול סג4י5"*הוע א"ש *ף גי ו של6 נ4 .סר6שן %משיישל% ODS סערלס 1ע46סם סמילס סהגונס.כ6%קאן

 סיסי
 שלקוקוו סימאו כמן "ס, זרך %% קיענש
 5גי6.מס% 6% סיס %ם , געגע ער4פקן114
 סיו ול6 ,יו גט5* טלזיק כענע רכ ש1%14 טוו ,כעכע

 %יממל%י
 ל6 למם סיערו חש ,

 סי6 ווו כן, -תולשיו סוסיו כקמרוותש.ל6דת,
OShW.חריע( סור )תיטעי עקיג6 לר' פשלו 

 3שפ6ג סמקם. סקנסס גתן ל6וש!נילס%%ו
 , כעולכן וחס 6מ זייך שכרסס 61D"1pO"ל לרוססי 48י קמרת 35 סי6מר Oas שוסן%*
 %יך סיס ל6 , 5דיק מסיס oolah נערך כןר03
 מזורות כסכיך 8ל8 , %לס.ל5רסו מ5ות לולחת

toes~ויו מקבל 8תט 6ין "ס סצ וכס 
 כו סי6 סתסוכס , סר6סון לידס כנגס ל6למט סקוסי נע סיס מס לעמן 6נ3 . סע%טיתגייס
 ונטם סקכ'ס סל בסיו יקיר סיס סניטרגס

 ס6דתס מן עפר י51ר עכ"ז , מייס כסמתכעסיו
 ט מכעכע מרע מ5ר וניחור לסעוף, %כןוסו6
 ע,( ח' )פ"ר ס6מר וכמו , os'igo סיתקךיסגדי
 סיע סער ס6ילול6 סרע י5ר זס מ6ד עוכוסגם
 גן כוליד ול6 8פס גס6 ול6 צית 8דס נגחל6
 כחםלמ איך מסיס מ: כל , וכמן גס16ל6

 לו סיס ולכן , וקיומו סע1לס ענין ל5ורךסכרי6ס
 כטבע כח לו סיסיס כיי סערלס מן סמוברזס

 מכמסך ושר , סעו)ס כלרכי ולסתעסקלסוליד
 מ(ש3 סלמנו וכמו וזרעו, סו6 סרנסנערלחו
 ונמסט מעסיסם: סקל"1 , סיס נערלתימומך
 נכון נסדר סל6 מדקי יותר סרע סער6סר
 מעולס ברנן סגת סיס , ננזל 6ל6 נ6מונססללן גלתם ולסקס , סמנול נומן %כס לס6ינס,לסזקק
 ס6ל ר6ס ולוס . ספליט יור וכן ,נמעל

 ית-
 לעכורתו סיוכגו זוניי ערלס מסיכם נסרתלקון
 סלפ ססי'ח 8מר סערלם סכענין וכמו ,יתגרך
 53מיחת גס כי יאכל, ל6 ערלים לכס יסיטסריס

 מן lo~n1??D נתחלץ. ים ס6דמס מןס6ילטח
 עס ס6דמס מן ס1ייתס מ3ז וסעכילותספתו
 לקלקל 6צליסס לסכין מנס ויסיס , יעלסס65

 ס6וס נמין גן כ%: , לסרס ,?U_,מעסיסם
 ססהש 61כרסס , ויכרטס עז מגם ונסא, נפ עז סר6סון משוס נ"מ.. OS-~DOגמסכט

 ~bhunc 6ת כדומשל.ערלקו ס41יסו6
 ממח פו65 כדי סתס יתכרך ס6ל ורוס ,גגו
 סיקול. כודוע: סיתסל% קיום סרי ומ,וקק5רופ
 : לס' סל%-ס קים קרטועי הסיס ערלתונסר
 %תקור מוו טכם?ו עד נך ~bS#)h , יילעולמי סופרם" סו6: אי יתכרך ס6ל. לו ס6מרוגסו

 נר6פ סעולס סכגיי6* סמו כי ר5ס. ,וסולכין
 סיגה ושעור גג1ל 4 וסס כמזרתותו

 ס6זשה לכרזך סעליס.ר5ס געשן כן , סגמסךממס יופי ימת"
 . ססזכר% כמו 6כרסס נען עי Jor ומימסךערל
 כן. כגו Db 8תז כן סימול עעתס לערלס ויויסיס
 3רמסיש ימי מנעת עגיו סיעכרו , ימיםסקנס
 6מי כגן ים%ל

 נמסרו) מם%כ וטכנ מע '
 6משכ לשל עיכל וקיוס'כסם, מעת %ויסיס

 nnho וכפו . מנס עי סושר ל6 5נ6ותושם : יסתכן 1ל6 יסמיניכיוס
S~rnסקנסס פכרך מיום ל'6( )גנרכות 

 %פות לסקנשס סקרנו 6יס 09 )6 שלמו6ת
עז
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 8*מזשלהקם ר %רק הטבותשערבית
 mh35 855י פכל רנ6"ע וימרס תה סננתעז

 b'bnlb . ל3כן לית! נציגיך בטס נעולמךסברני
 'tbnODSp3D1pD~ "1:: י4.נשג: תקמר נענעם סל6'%תס'עקרס ידעס 6%כ'

 מסיס ושכ%4עכו6ס סלם סולו ע6 ל6 כהקמלך גענו)%ן'%ליו, לס וסיס 6סכ מנס' 6ת כישכמוכ
 . סמו . bllpa~, נקמגיווסמו6ל 'ולסרן מטססצחינ הלס . ומסרן כמסם סקול מכיס !סשתר
 ממכס ט"ו( .ססוחסין )לפרק 6י ר' ס8מרמס
 סיו bbi~ על סתתמלל כדי גהנוונס טיס3סט
 כעז נענעס עקרס סיחס סל6 כיון 3נ*סלס

 וכעסתס 6'( )ס"6 סכתונ ס*מר וגס .טפמלגו
om5ס% ס' כי שעימס כעגור כעס נס 
 עקרס סיחס סל6 גודר ססיס נסכיל כי ,לממס
 61מר ל סתתסלל כוי מכעיסט סיתתנע3עס
 שים כקם עמי ונס לסתת)ל וירכהסשספטללט
 6מר , וגו' ס6לחך 6ת יחן יסר6ל ומלטיושר
 כיון hSb , כנזכר נעכעס .עקלם טיחסhS כי , רממס 6ת ויסתם 6מר ול6 , 41(כרסשכשוי
 לנכו6ס סמוכן ללדת וסחפלס סכקסס 6מרמסוגני
 למס סיכר סימרור (כירם למה חסוצטצעס. ר16י ססיס מס לס לתת ס' יכרס .8ז ,צ515ר
 ממדם עמס עקרס סיחס ס6ס , ,צתמלססשיס
 ומס ,, ס' ויסקדט, )ומר קריך וטיס 6ותס פוקיסוט

 צל צוחו זרמו ,סגעס יליס עקרסס6מרס'עד
ohS'. 0)5כ6י מכל 5כ6ות ס' *מיס 1ל mhsi 

 .נכלל ססריני עקרס מוליכי בעבעי ללדתיפויס שגי כיין גן, 5י לתת כעיניך חמססחר6ח
 מלקי לי לתת נעיכיך יקסס 1ל6 %ר6ת5כ8ותיב
 סם כי וכתב6ר . סנר6ת ספחות געל ליסר6וי
 סעולס כוס ספופל מס על מורס טו6 ג"כזס
 ססכעס מן קלוס 16 8ל וטס וסדי. לדגות ס%נמו
 651 . מפלסים נמר ס61 נממקיס ס6יגסממות
 סמיומוים-ה(כריס יהברך סמותיו כי ,ס תכלללע
 . שלסיס ומס ססוי"ס סס סס , כמקרץ סרוגעל
 סמותיו כי )ומר , סעו)ס שכריחת סוזכרוולכן
 8שר שלהשות גסס נתוסף א6 מקולססיו

 וכמו מלכיות כסענוז עעסס כיסיםמפסס יתמיך ססורס.גו.ס6ל סס ט61 ג"כ פסיסר,טכ( : סכזכרסנלי6סיכמו
 8מר ,.' 'מלכיות כסעכוי עמכם י6סיס ו6מor כמענוי עמכם סייחי. 6גי ע'(י נכרכוספ6מלו
 קמור לך 6"ל כסעהט לגרס ריס רגס"עלסניו
 כחגת נסיות כי , %יכס סלמני תטיסלסם
 , טקסית bD(:Sh1 יסר6ל נסגיל סעו)סנריקת
 כסיות ר6סיס, 0גקר6ת סחורס 6תסיקכ)ו
 סי6 סעולס בכריזת גרפס נסעכוד סססיסר6ל
 מסוס 6100 סמו גודל כעולס ניכר וחיגולכעלס
 6סמע 6סר ס' מי פרעס 60מר וכמו ,סויות
 וקינו כגלות עמנו טו6 כקילו כביכול , ~ו'כקולו

 יץשליינתניי'"י:%"ין;ג עובי,, יסרבל מת %פי% יהנרך ולעסוקעתר6ס,
 מלגיוס כסעכוד ו6שס , .סמטורס סס6%1
 נשן כן נס גווע פי בי"ס סס שסיס גןנס

 נישך געסו ל6 כי מלכיות, סעטד ט3סגלו*
 .כמר .זמן כסוס כעולס ' ונדוליס לכיסלסיס
 אס4 בסיס 6מר ו%ליסס , הלכיות מעכור*לת .שמן יותי היעסו וכמו מלריס, 3י6%תסגעטו
osbפיס כתיגו מטס לו 61מר , סייס למון a~s 
 ~bb מיעד סיסים ר16י 8ין כי , גטעתס%רס
 שסש5ע סהזס 8מר 6ל6 דגר סוס על שגסיחנרר
 סמש8 46ר ססעכוו 5רת נסעחס, ל5רס דיסוגסו
 מלשרפ פעטז 8נל , המגויס -נץסתעכדו-מגרס
1s11DO61 לhpn ססו6 הע"ס סעכוה לסיתחייבו 
 , מעחס עליסס ליעד. רשוי סיס ל6 לסגיוגלוי
 עציית קודם סערת על ליעז ית'  מדרכווהין
 ט36. לו טסיכ ולכן ) ששנס ינ61 שליו 6סרסנפן

 ול6 8ליכס . פליתי הסיט נסס המור לךית'
 : מלכרח 'מענוד %הכסרט

 טמורט 6' , פיייס 3ע 6ל . "ם' צמותיי כיננושא
 סם וסיס ית' עיולחו ויששו מפוחועל
 שיני, שלוס 61ל 8לס4ס 1ש61 וססררסו ט%36תעל  סמור* ססס כ' פין %~m, וקז4 י8סיס יסמסורס
 מסותו על סמורים ססמות עיקר סו6 ססוי"ססס

 סכמות. עיקר סו6 שלטיס וטס , ית''ף5יחו
 סכיסס ג(כרו ולנך אשיו סאלטות ש5סשריס
 ש סקזוסיס ,מסמותיו סוס.סס נחויט גזכם65 וסל נימו, וסניסס %דו 6מז כל ל עולסנכר64ת
 סו% ס13כי .סס סמלך, שצתי סמו 6מד SanJsns דרה וסט 6לה סמות כ' סנזכרר כנוו מעמיסנך

. 

 , ס64 מי מטותו עלסמורס

 ומי
 מורס תוקר ט61

 סמ1ךע סלוגי וכשוערת ומלטח, ממסלס לוסיס
 . למלכי" ר16י 610 .6ס סיע יסים ס15נימסם
 מלך ססו6 חי יס כי מלך, ססו6 דע ט יסיסוממלך
 מלך אינו למלגות ר416 1ח למלכות רידויז6ימ
 סיע, ע5ש1ת1 עמס ושזחלך, לשלל14 רשויוכמקזי
 bbbl~ למלטי%הקוי

 , שלך סש61 %יע 6לך
  ינד ( זרקי% . :%כוחן נעין י86%5. 'י*קלכות6
 ש%לש1?יכסארפ, sbahi:~. ססש על מורסכי6 61לסש "ם', לסלתו מורסן%עסוש מא'מסורס
 כלומר . ששלו, ששי קמו גגיכע סו6 .36ט4סימס

 ,616. נפלסתסט16.61י
 יזש  של OD1 ששוגג מתני' המלכוה %וי _.י_.. ישך שם המו , 6*

 .שצצם ננ,צם4וצ.4-*
 ססעו'6 סררכן )סס טח מסכי %סיס;ינן
 סס כי נס , עליסס Dn~h ממלעיס. סיופסס
 מלסיס גקר6ו לוס גי ממצוח, כסס 6יןכעומם
 גמורם כס"ס , לעוכדיסס כמריס ססס8מריס
 יענם ול6 "ליו י5עק  5ף  ostn~)  (1VDכוופינ

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



אלהים ה ד פרק היסכותשערבית94
 מ3ך סיוחו סכת סמלך כי ומסגי כלכד. סססhlb' 3סס 6ין כי , יכר לעסות כס בסס ~4ן ,ינו'
 ולמלוך סעס לסנסנת וסטן ר16י סיותוסו6

 תהוגי כלומר , סמלך 30וני 16מר לכן ,21ליסס
 ס6ל ככיכול וכן המלכוח, וסגף רבוי 51מוסמלי
 סו6 סמו מסות מ5ד , הלסיס ס' )קר6יחכרה

 ע"ס טמסורר ולג'ק עולס. ומלה מלסיסל6ויצסיות
 61מר , קלסי ס6חס ממוייכ סו6 סמהננסות מ5י כי , 6תס קלסי צס' קמרתי ע"ז()תטליס
 וכן , קלסי ס' , לבסיך ס' 1 "3סיכס ס'סכתונ
 6לסיס סיותו עמייכ וניולהו ויכלתו ע5מומומסות
1ssht3ולכן . מעולס כ3 ע Db סמו קורצים 
 , סגנףדס כסי 36סיס כסס ו3סעמיס , בדנותגסס
 כיון - , ככתכו חתו לקרות יכולים 6נו 6יןכי
 : סמו וית' ית' סמו מסות לססינ יכולים -ubח6ץ

 המישיסורק
 , וסררם ממסקס על מורס 6לסיט מסבהיות

 גרמית וקמר סכרי8ס nSm~sסו(כר
 מגת על כי לסורות , ס' 8מר ול6 כלסיסנר6
 . נר61יו כ3 על מסיס לסיות מעולס 6ת נר6גן
 , ס6לסיס סו6 ססמיס כור6 סכתוכ ס6מריכמו
 לקוש רמוי סערן ויקר ססמיס סכר6 מ5דוי

b~o5fF, עם יפר כרע סיתגסנ יתמייכ (ס ומפגי 
 מסו רממיס מות לרף מיד וכן , מזיןגמות ירע ט6לסות מ5ו כי , נזס 3סתקייס יכולשעולס ס6ע ולכס לסעניס, סן לססכיר 4ן)רו6יו
 סרחמיס נע3 סו6 סיותו מ5ד כי , ית' סמיומזסמו
 63 גי נעמיס 8רן פס וסקדיס ונו',"לסיס ס' עסות כיוס 6מר ולכן . סעולס סיהקייסכוי

 עולס ססו8 מרן כ*6 סרממיס מדתמנרכס
 הלסיס ס' 8מר ו3זס . מעליון לעולם ול6תפל
 לסמים סקודמת -?i~h ככנו ל6לסיס סקודסוא'

 oloSh1 כנסר, סת5ערף רממיס למפחחסו5רכס
 וכחמלת , לרממיס 5ריכיס ס6ינס ממיסתנד

 כן , רממיס סריך סיס 63 ססמיס סמ5ד כיוןיי , ססמיס 6ת 6לסיס גר6 נר6סית 6מרסכרי6ס
 ית' ויכלש מטחו מ5ד סמיומד סמו סו6 ססויסומס כי ל6לסיס, ססויס סס סק7יס וכן , ברן)ז5ד
 חוסס5 (ס 6ין סש3ס, כ3 על ללעיסנסיוש יתכרך ל6ל ורוממות נדולס חמסכ כיונם : כנ(כר משלס סכרן מ5ד סוף o'o5h ומסהח',
 גדולס 8ינס ונס , ויכלמו נמסוש ומעלסנ517ס
 ונמסכים כרו8יו ג3ס כי , מזולפו לו'ומעלס
 ממיודע וגזולה , גייו תיעלס מס עפססויעכס ככס 16 ירס 6סר 61נסי1 5161רותי1ערלותיו גרשי סו6  נדוץ מלך גדו03 גי ית'שנלונו
 ונטלש , תעמס עס % יימר מי ו6ץנ_ס מס לעסות תיטל ומסוש גע5מוש h~oסקכ"ס
 , סעולס סכסוך מס וכל אטט 15%ש1גה

 כשוט (obi סירס 6ל6 , כאסול6

 ט תגוייס וטפס , ממטונמסט
~l%h1 

 מוסיפים
 סו6 מלזם סנדו3ס תוספת כי , דכתננזול0ו
 . כעכר 1נר61יו י15ריו כלס כי ית' מקדוגססך
 סיכירו 3סס 6)6 אינס מ5דס סכ6ס סגדולסונס
 סיסים ל6 , לפ:יסס ומתקדם מחנדל ית'סס6ל
 (Sbprn1 יכמפ"ס , ית' כע5שתו חוססחסנדולס
 נוים לעיני ומדעתי וסתקזסתי וסתנדלתיל"מ(
 וסק7וסס סנ7ולס כי , וגו' ס' 6כי כי וידעוכניס
 כ"6 מסונו מ5ו אינס ומתקדס מתגז4ססו6
 סי7ע1 רכים טיס לעיכי ונוזעתי סימר נמומאס,
 %ל פיתו% נמ65 (ס ועל , ס' סו6 כיכגס
 נסס גקר8 8יט מסמלך נס כי , כמלך מכית'
 לו וסיות רכות מריטת ע3 מלכו מ5ז 636זס

 יתכרך ס38 נס , סרבס 61כסיס מלכיס6ו5רות
 ממט כמסכים ססס כית , כן נקרא רומשתועס

 or 6ין מ3ך, כקרץ מ5זס' כי גס ט,ות3וייס
 : נוזכר גרוייו ססס כיע ית' נמקו נלעזסוס
 6לסיס סס כי לומר 6נוס גממסכת יעלסואל

 , 1% סעולס כריית 6מר לו גתמדסוומלך
 ססמיס טר6 וכתיו 8לסיס, סמו סיס סנר6קוזס כי מכויס , 0%36 גו6 נר6סית כתוםמסרי
 נתיר וכן 36ו, גנע כחומס וכמס , ot~)hoס61
 מסודו מלימות וגס , ועד עולס מלך ס' כתיכמ3ך
 נזולס חמסו כי ס6מרט מס ו6א: ,פנרעון כטס, לסילו מירוס תוססת בו יסיס סל6ממויכ

 , סעולס כל ע3 ומלך שלסיס גסיוחוית'
 , סע%ס ככריית שסדות סיתחדסו מכייס6יט
 סיס ו63 סעולס ככר6 וית' ית' מחוש סמכםכיון
 נקרך 610 סרי , לגד גר%ט כ'6 נריקנותלוי
 כל ' כי , סכרי6ס קורס תפילו ש3ס ומלךמלסיס
 וקמר , קודס לנשמו ונר5וט נכמו סיס סכרךמס

 דנם 6ין כי קמרן ע"י סנר6 ו63 כר5ונוסכרך OD על ומלך 36וס וסו6 , נו חלוי סכ3סכר6ו
 ולכך , סכ(כר וכמו ויח' ית' DD(1 6ל6מימסך
 סנר6באס

 נימליטסוק
 סברו וכמו . היסס

 , עליכם סתמ3יכוני כדי מ3כיוח ליד( ססנס)ר6ס
 , 6תי לס' נדלו הלסיט, ס' מ63יס'רוממווכתוניס
 ומלרומס מחננך י0' סס6ל סגר6ס נ136וכיו65
 וממליגיס מעויתי סמל6כיס וק , נרו8יוע~
Dhו6י% , וט' סנגור סנדול סקל 3% חס 

 גנ(כר, נכחו כנרך ססכ3 כיק, , לו נזולסתוספת
 : (ו3סו נמ65 יכר סוסולין
 , מלך סש6 מלר ומלך 36סיס תניןווהךעשרש

 ס6דס סע*סס עט מכן 6לסיס כיסו6
 ולים ש על ומזכיר ומתגיס ונמעשניותנסתר
 06 סלנטח וכונן יודע הע כמלך, מפ6"כ ,נר6ס
 , נמלך fh~n , ל5ש 06 לעכודחו מכחגיססס
Yb1616 סעפן . נמלך יתערב ס6ל יתו% למס 
 %ט גרי6תו נענע adbe~ סמעלסי

 כ'כ מסירי
 לו לסרע דייו יבלת ויפ , 6ו0ו סרו6ס ממיש6
 ס"ט. מס6לסיס %ל דגורה על כסיעכור מיד לסעיג16
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 95 מהאלהים ו ה פרק היתדהרששש3'ת

 %ן ויעניססו, וננחסכוחיו ובסתריו מעסיוירוסס טד6י מיוזע 8ע'פ , 16ת1 061% 0617סחיט
 ומעל , קותו רולס פקעו כיון כ"כ נכנעסיקר
 לנסיו יויעיס מיסר וסמלך נכד, געגס 6יטגרוב
 וסייעים , יגריו היעכרו כמידע מיי לסםשיריע
 . קותו וירסיס 6ותס מקיימו כסידע מיןלסס
 ר15ן ימי נ"מ( )פרכות לתלמידיו סר3 8מר1ל(ס
 זס ועל , ניו כמורק עליכם במיס מורלגחס6
 פל יוורקו סיסיס לומר , כמלך יתנ' ס6ליס61ר
 סגתוכ 8מר 1ל(ס . (ס ערך גסי כמלךשעולס
 ונו' נוים ככדו ועד עולס מלך ס' י()תסלים

 , Ynh לו כחחדסו ל6 וככתוכיס וגגכי6יסי ו סכרי6ס 6חר בפורס ספסרו סיומות 760יכן : עמיסונו' מלךירג(ו ס')סס.5"ע(
 גתגלס , נ"כ ויח' ית' סמותיו סם כי סגחנלס6ל6
 הלסיס, ס' ס6מר לבינו הכרסס יז על 6זטתומס

 סימר וסדי, 6ל סס ית' ס6ל בלס סננילםיכמ15ת
 מכל הלמרס מגס ע"י נתגלס 5כ6ות ו0ס ,וי לעולמי ס6מרתי 6ל6 , ניול יותר מעולסלנרתת סככמי % מזי, Sh 8ני סימר וכמו יי,לעולמו

~hssוכו' 5כ6ות : 
 ני5י6ת רהיט לממס ית' ס6ל נלסו שסיטהשם

 סגס ג'( )ממוח מרע"ס לו כס6מרמלריס
 סמו מס לי וקמרו וגו' יסר6ל לכני כ66ככי
 ומעלס ס6ת התר , וגו' לסיס 8סר שסיסוט'
 , ס3רי6ט 6מר סנהנלו סיומות מסקר זסגסס
 ע"פ פכחנלו ססמות כ60ר מ60"כ . וגו'ולסיס וסמי סמו, מס 60לח SD ס' מפי ג6מרלסיותו
 סיו על סנ6מר סדי 8ל סס נס כי , ככיכרגכי8יו
 כמו סדי, Sb סמי כסס ס(כיר ל6 , סדי 5Shני
 ים וטס . ס% מס סקלת SD שסיס סמינרככלן
 למעלס ססס זס ממעליס סקכלס לנעליסמך
 מש מסיס כסירוס סוזכר 0ל6 , ססוי"סממס
 1נ1/ 6רן שלסיס ס' עסות כיוס , וגירתוכחמלת
 ,6מר סמו, סקלת על שסיס סס(כיר ס8מר6ל6
 ככל עור כזכר hS שסיס מם כי , וגו'לעולס סמי זס וט' 6כותיכס שלסי ס' ססויס ססעל
 על וכתוכים ונני6יס סתורס נכל סגכתכגי6 ססוי"ס סל ס0ס וזס , קים נלסון סקוסומסרי
 יר, לדר (כרי orl וכתוניס גכי6יס כתורסלעולס סמי (ס 6מר ולוס . למעלס 60מרגו גשסרוכ
 6ל6 ינכר ל6 סקדוסיס סספריס מתשת 6מרגי
 כסקיסות לסזכירו סי5טרך מס נכל (ססס

 סמ0ורר 6מר וכן 6חרנ סל ול6 וסכרטח31סכועות
 , ודר לדר (כרך ס' לעולס סמך ס' ק5'ס()תסליס
 : נשכ קדומים סס ית' סמותיו ס% לל כינס
 ('ל סרם סכתם מס לעלמי לססיר יצתיולא

 ס6ל1 טן8 ס' רפסה מלק YD סגככדגססרו
 וסנסמדש ננ(רש סס ספסורם סס שלתסס%ח
 שיעזר רכי מסרקי ססכי6 , סעאס מירוס5חר
 עדbk 6פד

wtw. כלכז; וכש סקכשס יס 
 כתטר.נגת (1ל ניקתלייש6 יוסף סשר ת"כ כתםוכן

rubסכגח כיון כי 18מר 6ני (ס כל ועם לו, 8סר 
 פינס ס6מריס ססמות כל כתיסזו סמיומדסמו

 עמל וכלי , כר15נו תלויס סיתס סעולסכרינות כי , למעלס סכסכתי וכמו מ%זסיסגקר8יס
 גסופל סעולס כרי6ח חידוט ולכן . כרפוויניעס
 מולך סיו6 6ע"ס ננדולתו, דגר סוס מוסיףקינו
 6100 בסמוק סכן כל , גרי6תס 8חרעליסס
 יקרעו סל6 סע~ס גרילת מ5ד כססנקרך

 : כשכר ית' סנזול סמו נכח ססס כיון ,,מחודסיס

 ששיפרק
 ו6ה י"ג( )יח(ק6ל נמו ותוקף תחק ל' 8ליס61שם

 ס6ין , כלליס גמהך ומי , לקם סקרןקילי
 טר0 סו6 זס ומס כמוסו, ותקיף מזק סוסכמ5ימוח
 ל% or סס סגסתחף ומסגי , 8לסות סכ ג)ועיקר

 כתו , וקיט 6ל וסו6 תקיף 0סו6 קותוסממ(יקיס
 על נתוסף , 6הר ל6ל חסתחוס bS כיסג6מר
 וכקרץ ססוי"ס סס על למרוטת nvnth כ' (ס0ס
 Sbt קותו קורין ס%6 מס כי לסורות ,קלוס

 ס6ינ סלמת לסי סו6 כ6לסות ולותווממ(יקיס
 ס16תיות ק5ת ממוריס גש , כשסו ומנקתקיף
 מסוס ססו6 ית' מסותו סס ססו6 ססוי"ס 0ססל

 0ס על נתוסף וכן ליכלתו, וקן סוף וקיןססויום
Sh.6לסיס. 0ס וגקר6 טס סל ר08וטת 16תיות ג 

 , כמסו מקין ומ(ק תקיף נקעת ססו6 עללסורות
 עליו ניתוסף וכן 1 ונו' ס6לס ס6דיריסosoSho פיי יללני מי י'( 6/ )סננו6ל סל0תיסוכמשם
 כותיות כ' ככמ ס6ל כי לסורות , מאס6ות

 תכלית 6סר סעולס, נר6 ססוי"ס סס עלר6סוגוח
 למן נוקר 0סו6 ס6זס נסגיל סו6 כרי8סווכוונת
 סכתה ו;סו . יוס tDS סכתגס סתורם ויסכיליום,
 רגס )נאחסית s~r וארסו עולמים, 5וי ס' כיסכי
 סוס סעולס בר6 6לו כותיות כסני כי י"3(פ'

 סככר6 ס6' וסקזיס , שלעס כדכתינוסעוס"כ
 מסורס הסו , סשס"כ נו סננר6 ליו"ד סשס"זנו
 כוסיות שתי ס6ל כי סכרי6ס, נמחלת כלסיססס
 , כנזכר וסתורס nbo לתכלית סעולס בר86לו
 סררס מלימם 8ליליס עונזי נמנעו לPhr 6 נטו6פ
 Otsl , דפתס לסי ל6לטיטס תוקף ככלוקלוס
 ססס יס וסס 6ל 0ס משת סגי כו כלולים זסססס עשי כי לומר 6ססר וכן , 56שס ככתוככקררו
 ולכן יס, ונמרת עני כדנתיכ , ע5מס גפניסשת
 טסמות כ' על סשרס רכים למון מיס 13גיתוסף
 , יסר6ל %סי כמו ס%ס חסעט וכמיסמךככ(כר,
 קלסית 6לסיכס גכיגוי וכן , ונו' שכרססקלסי
 סלכם, כלסיס כמו ססו6 סעשס תסמע ,6לסיו
 8מריסס לכפיס כנע סלו, מלסיס סלט,6לסיס
 ממות מנ' עחוכר ססס (ס ולסיות למרקוימריט
 מס6"כ , מעמיס לק' וקרוכ 8לף נעכתנסו(כר
 סרנם ססוזכר סריס סס (ולת , ססמותכס%
 כתמצת סכ(כר מלסיס כסס ט הס ,מעמיס

סנוי6ס
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שלהים ז ו פרק הי0מהזשערביתש
 ,.שוטרך גסתו .ססוי"ס קש.סס ((SS.סכוי%
 וקמר , למסים מיי ססו6 תסס כל5סתף.עמו

 רסשיס ט*5 עיקר כי ן וכו' b'o5e ס' עמותשכוס
 ., ללעטן 16חיוהיו %גע נכ5 סו6 ססהשםשנסס
 פוקח  bb וכסים ומשע 5*ק מיס סו6 יס%ס

 6נוז ננה ספר .כע5 ככ"כ מס וטסי ; יסשמור
 רממיס:, מזת עננו שרף סוקרך ולגן ס6':בסלק
 סע31ם גגר8 הלסיס מס סס61 סטם כיס כי%מפני
 .ס%טם מעם של נזכר שסותו, לסוקנלוגגזכר
 למולצ5)פולס , קשו % 16 סטולס 56'56שת1

 6לסיגס , וגו' יומק פלסי הנוסס o5b~ ,ס'
 , מ6לסיס כנ,ריס כלס כי , 8חס הלסי56"יג1,

 , כו6"ו 1ל6 גיו"ז כחוכ כיון.פסו6שמקלוס,
 טוס לפ65 1לo)Sh , 6 ל%יכ לו מסיס ,ט6ל
 יסועתי 7151 6לי עלמו sb נמדכר hlh , נ6לי'
 מ"לסיס, יותר ס' גלולת על מירים ססמות 6ל1גי

 וגו' .olnb %נס 58וס סל6 כ"כ( ן6יונוכס"ס
 סמוטיו נזולת פ5י כי ונו', 6ל יזע מס6%ערת
 ~DSIDt 5זס פסנימ סיס סל6 טיוב מנסב סיס8לו,
 סהכ -על טמות *כ' 6לו סווכרו זלגך ,ססם5
 , ככ,כר 8)סוה .פל כיסי ימ65ס ו65 , וספסטר
 .על טמסנימ ססטנמס על מורס *56סות כעזיגי
 גכר6 טנו וכלסיס סס וכן , עליסס %וס .ססי6מי

 מורס , 56סיס כר6 נר6טיט ליטתינ ,וכעולס
 יתיחס!6ליסס ולכן סכרן, נרו6)1 פל ססנסחופל

 "לסוכו 6לסיכס 6שסי נכתוכ ונמ65גקם)6לסוח,
 עס זולת , מעמיס ל6לסיס קרוב 6לסיו56סיך

 : לבז 6לסי6 כטסלנשכר

 -שניעיפרק
 וסקס %תללווסו6מסורטספ16%מוית/אחר

 וטלר ית' ע5מוסו .ע5 סמורס לוסמיומז
 לקיל ר16י סעודותיו, 8מתת על סמוריטמפמוט
 גדל גש6 טנא נעי יסמוך מ61ותו ססכ)%

DIDS1UD/הככס למלך .פטל , ונפסיל.שזס סג 
 , לס 516ס ומש , מעכס למכיס ומור כיחשעיינן
olpnוסגסגת.מלכוחו מסיר, ש6 ומכוס מותנו 
 למש יו65 ולתעמוס , ככיח סו6 יטריו יועגלוהנס

 גם5ר, לעיין 16 , ויועדיו סריו ללוות 16למסכיל
 שגית ולן פולמוס,  ופסודר ג8ס ממיר כחיןושכן
 דלקוע6, תלכות6 כעין ד6יע8 שלכותך סמ5ר.טן

 סטון עכוזו וכס6 בעליון עולס "ה' ס56 _חכר6
 פ3כושו לסכסנת ספמ65י עולס וכר6 ,לסכתו

 נהסליס כדכתיכ מסם, עליסס וססנמתוגססקפתו
 מסמוס ע"ו(.. )טס ונו' ססקיף olnDn סי ,*"ד(

 ולסע%ס , 6לו וכיתשנסמוקיס , ונו' ייןכממטת
 יכולים 6עס פסס כיון נתוכס( וסוכן לסםמהליס סתחתון ו6וסכיו.סכעולס עכיע ולדקת זכותלסכם
 ל"6 כמייס, 3סיוחס כיתו Sb עמור .קליולנוף
 %ס לא וטוף , קליו סולכיס. סיו סס שסרסיס
 וילו, סתיס עלס לכך כלסוכן כנורע"ס oosbb,ג6

צשינךצ%ע%ישצש 2ךין,5סישם2נסיתעלס%11
aabbiסימפון סעולס ענע ממוסג .למו %דם 
s~noלכבוד סכעטס כמס 6ל6 לגמס5 יומס 

 ס1%
 כמ% 6ין כי ספלך, יע5מוח ל6 ס6לכריןסטו6

 מללה צמיו esi ' יי2ע6 מל-"6 כשןד6רפ6

 טסים כם6:סככוד 06.ל1 כי עליון גמסל 16לומט
 כי וס , ג6% סו6 סעליון OSID .מפלתתכלים

 ,ן%2יי2י
1hb~ 

 ס2 ודעת שים נב חשחר
 , מעולמות יותרשר סע%ון נעולם%קמכסו
 Sbs יט65 ס81 ית' 560 כי כממר Ofוככינור
 , ככורו סקרו ל5 מל6 טשונ כפקעסעעמות
 סטן ומת טסמיס 6ת *ל6 מוס יותלומכומר

6ל6*
1~lhsin גי , ככלטות סוס 'oh: 

 ורגליו 611פ5עיש5י!י זן םספר*עלי ל%4כקילו

 גשר כי'יי%ססעיס ט הף' סש%
 , סעליון נעולס ללסו סרי יוסנ.כס %מ%ר
 _סגמסלזמ וספותיו טעולותיו מל6 ממנולישנ וכול תיגו סחחחון ס% מסטטי כי,סכלנוס

 סכסריי0 וססכלים יותר, וסגלנליתבנמיגיסלרנליו,

 וכמו ע5ם, ( .'- מתי (' מםס'
 , 3סס ומעקיף ומניע ר61ס tDnnDO, ציהית'
 %כטקככ לסכיה כסל51ס גכס6 עסיוסכוכמו
 מ"ע שפעמים מעס, ל5י לשו עגיע .סתמתיולזנם

 ש2%2זסגש צ%%
'3D?בטימר6ל ~Og1D סכיקתי' לסכן ורו5ס ר5וגו 
 ל5י סטמיס ססס סכסך ote1 מניע סו6גשכס

 פל ס' וירד תורס, כמחן ססו(כרסא,ימיידט
 % ם י*'( )מוכס סיתרומס.
 כרכש , נפם מניע ומינו סגיו א%שסת?,

)דנריס
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1_ 97 מםשלהים ח ז פרק הימאיותשערבצע
 , וגי סני 6טתיר מסתר ולנכי ל61(
 36 רכ רנליו מסלק מעלליסס רוע מנדעמים
 : ססכינס רנלי npw סי6 וץ ,סכס8

 שמעיפישק
 כחמסט סמדנריס דעת 16 מחלק י6י כס' טמורס כם' ,"ל סרכ סני6 ית' י"ייי-נין
 סכיך סיחוד כסער שלוכות מוכת וכעלדרגים,
 סמל6כס לרנל ללעי 6תגסלס ו6כי . טניסמכעס

 סק3לס ומן סשמס ומן ססכל מן לסכיךנסתמלתי
 סמכמיס כמסרי סכתוג מס כי , לי סירוסממס

 סו6 סרי גכוגיס נמןסתיס רעיות ססססקתמיס
 6ל6 כסעתקחס "%יך ול6 , גססריססכתוכ

 : שלי וגתמזס כחוג רטיתי סל6כמס
 8מו ל6100 ח5ערך ל6 ססכל מן סר8יסוהכה

 פסוס ל6 סנסור, לימוד hSh , טניסול6
 6מז ומס ונקודם נקו מסוע ימוך טנר6סימוז

 מ5כ כעלת סי6 וסגקוךס , קוים Sb יחלקסקו כי , נמורס פחזות פינס 6לו גס כי ,סמססרי
 וס6מד , "מריס (osd5n כמש עמסויסתתמו
 כמח0נס 6לwnnb 6 לחדותו 'nthsin 6יןסמססרי
 ס6מדיס מקלס רב קכון סמחסכס תסינוכגר

 6סר סי6 סגמורס  סיעודם ולוס ,סמססריס
 , טוובתו OD מכל כטוע) מס וסנדל ימתנותנת
 סמ5י6וח 6ססרי כלתו סגנ:65יס וכלסמלייות מחוייכ לכדו סס61 יתכרך כקלוס 6לor 6וקין

 לו טיסתחף מי ופין , כ"ססרוח לוס ;סויסתחסו
 הכתג וכמו , י3ר בסוס 1)6 סמ5י6ותכמיונ
 למזות ועל תסירי, ס' כ' מסמר ;"ל סעיקריס3על
 זס 610 כי שמר "סר רייס משפיס 6גווט

 שמס מידו 531ל ול6 תכלית ככלתי ית'יכלתו כי זמתית ידיעת יידעכו "מר כי ית',למדות
 , סססיטומ מתכלית סיוט 6מד סו6 כייזעט
 סמורככיס ססדכריס ידוע יכר סו6 כי61פסר
 )עסות יומו "סר כל כפועל לטוס יכוליםתיגס
 , לוט י6ות ל6 לוס טי16ת מס כי סרכנתסמ5י
 גטם וגיו65 מיסודות כמו סססועיס סדכריס061
 כ8יכותו 06 כי למעול לכדו ננסס 63מד כמ8ין
 יתסוו וסתמ(גט וכסתערכס קור 06 מוס06
 ומנפיץ פועל ית' סטוץ וכיון סדנריס, כ)מסם
 סיעככסו ריכוי 5ד סוס כו ספין ידענו ,תכלית ככלתי ויכלתו וסמורסכיס סטסוטיס סזכריסכל

 נמורס למדות סי6 ומלמדותו סיר5ס,מלסשלשס
 סי6 5ד כפיוס טסתו ול6 , כלל לשיכות1ל6

 סל6 כמו תכלית 3על כגלתי לסיכלתו6חיוסו
 י"ר( )6יוכ סכתוכ 6מר (ס ועל ית', מסותוספגנו
 קטטר "י כי , 6מד ל6 מעמך עסור יחןמי

 ססו6 סדכר 06 כי מסטכו, דבר סיתסוסכטכע
 קור 06 חוס 06 סמפוט כשיכוחו 6ל6 6חריכר לסתסוות 6"6 מטוט סו6 ססכס ססו6 ממנונסוס
 יוכל ל6 מורככ סו6 ו6ס סמכו 1ל6 ;ולתו18

 גכר6 לסוס 6ין לכן , מסוע זכר ממנולסתסוות
 ט ולין 6מד bl~D יח' ל6ל oh כי ;ס עלישלח
 ומורככיס ססועיס זכרים לכרוך ויכול נמור*חד סו6 6ל6 , ס6יכות פקוחו 6ל6 לכרוך יוכללסלך צימודו סיכות סוס ול6 , ידו על לסיעכםסרככס
 : ית' מסותו גטינ סל6 נמו כי5ד לססיג כוכל1ל6

 ססו6 רו"יס 6גו כי סו6 סמומם מןוהרשיה
 מין )קיום לרכו וכל מעולס כר6י5'

 ל6 עתם ועד סכרי6ס ונוף; , כו סכרךס6דס
 ו6ילכות 5מחיס מו5י6ס ומרקס, תסקידס 6תפגתם
 מאיריס וסכוככיס וסירם וססמס , סכריותשורך
 סגספע סכם מן למעס ומססיעש סע1לסל5ורך
 מכח 6ל6 ;ס ואין מלמעלס,עליסס

~nbo 
 ססלס

 % סיס 06 כי שולתו, ע5ס ול6 ענר אריךסלינו
 מלימות טמונותיו סיו ל6 נימוכו סלכגססוס

 כו ספין וכיון סימי, גורמת ססרככס כיוקיימות,
 סטכעייס דכייס ככל רו6יס ס6כו כנםסיטי

 נמורס ממדות 6ל6 סרככס כו 6ין ,סתמידייס
 "ותו ולקיים סירלס מס לכרות גמורואלימות
 קיינניסו זכריו סיו ל6 טינוי גו סיס oh כילעולס

 קיימים עניניו סיסיו סו6 ססלסומסעפות
 ימסק, ול6 עוכ סו6 סטלס מן סגמסך כיומתמיזיס

 ס6מר כר6סית כמעמס סכרה מס ככל רפינוולוס
 סכרם מס כל כי , עוכ כי כלסיס וירקסכתוכ
 סיס 06 כי טובו ירסק 1)6 כריכתו כסכימותסיס
 or ועל , גססק ולכך עוג סיס סל6 גראסגססק
 , טופ וסנס עמס 6סר' כל 6ת 6לסיס וירק6מר
 סיעסס ס6מיחי ס6חד טסות ס6לסיס פריסמ5ד
 ססלס ס6מז ע"י סכסיס כיון עוכ סיס סעסס,מס

 כמקו וממרון מינוי גומל 61יגו סלימותסתעופתיו
 ימי לל עוד מ'( )כראיית סכהוכ ואמר ,יח'
 hSn על ליעז יוכל וט0למס סנמורסמלחזותו כי יסרחו, ל6 ולילס ויום ונו' וק5יר ;רעסקרן
 יקמר ומי ני17 מוחס 6ין כי ולילס יוםיסתתו

 י : תעמס נוסלו
 סמים כר6 טסו6 סידעגו עס סקנלס מןיהראיה

 כתורס סכתוכ כמו , 35"ס וכלוקרן
 , ט"רן ו6ת ססנניס 6ת הלסיס 3ר6כמאסית
 דור וכססרעו , ובמיס 6רן הלסיס ס' נר%6וס
 6סר ס6דס 6ת לממס ו'( נסס 8מרממנול
 נס 6ת וסליל לממותס ר5ס סכר6ס מינרקתי,
 וכמר סמכול, קוזס מסיס כמו ידו על סעולסומידת

 וסססיע , כיעקב וסתס8ר הלמק וגתר5סג6כרסס
 ס' 6גכי כ'( )ממות 61מר , תורתו מסעכמטס
 סיס פל סריסו מפני , ונו' סו65תיך 6סרללטיך
 סו6 6גכי 6מר מעוטף כס"5 ועכסו מלחמסכליס

 8ין כי סיס ע) 6ותי' וראית ממקריסטס~6תיך
 וסרתם כס וסעמיזס לארן וסני6ס , היגויבי

 עכויחו תחת סיותס ;מן כל טמקדס בכיתשכיכתו
 סכיכסו ~לק כרית וסמרו ע" וכמסרקויחורך,
 5ר לו 5רתס ככל ועג"; , סכית וגמרכמעליסם
 גדו)ס רסיס or כל , כנפוח עמס כסיכולוסכיגס

לדמדומו
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אלהים ח פרק הימותתשערבית98
 ותשית %ת טוגס ע) סיס שמעולס יי)6מיומ1
 על עומד מש ל6 שוע 6מד סיס 63 ו6ס"מח,
 מסשלס 16 לזמן IDtD מסתנס סיס 8מתגווגס
 1DWtih כסירוס סכחו3 6מר or ושל .לפעלס
 3סשע סכל לנד יפר6ל גני סיכמנו נוסמ5ז כי , 6חי ס' 6לסינו ס' יפר36 סמע ו'()ונרים
 גט ננמר ספליט מעס %י סו6 ס' כיולסכין
 טס3יכ% ול6 , ע"ס 6טתעו מימי אלסיטוסיס
 6"כ , 'כממסע יסרנו מל6 לו כסחי8נו סניומעל
 נ5ל, מינוי ול6 סרככס נו 61ין 6מד סו6 כיגנזור
 עם 6מת תכלית ועל 6מת טורס על מעמדכיון
 6מר ולוס כנזכר. ג6כותס סכחר סיום מןיסרבל
 פסיס מ3י כי , 6לסיס ס' 6מר 1ל6 6לסינ1כף

 : 6מי סו6 כי ידעט לעולס,6ל%%
 יזכרס ל6 ית' במדוחו כי DUIS1 לסכין לטויש

 ל6 כי סכוונם וסיתם , ססורס נסוף6ל6
 סירך על ניסר% מכמר 6מר עי 6חזוחונחנרר
 נסוס יתש 5% גמר ל6 שרסס ועדסמ6יס יורוס כהתריס כי , 6מת טוגס על מעמדס6מרגו
 סיס, לפניו טלס 656 6חרח מ6ומס יותראומס

 כדור 8וקיטם עי טויסס ס5יף מעסיססוכססרעו
 נעמו ססריט %8ס כדור , כראסיה מסדרייגריס כמס ונספנו , סיירן כל פני על ססי5סססלנס- שוור , טמכע עי Db ע)64ס סכי6 61מ"כ6טס
 גסתכו סמכו5 גדור וכן , כמדרס סמררוכמו וכי כקוסין פכיסס נעסו , מרמים סמת ,ערסיס
 מסיו , קוים ססש ע"ס 50 מענעו דנריסכמס
 ומלמכין ואכריס. 1ל6 יולדים קו5רש ול6זורעים
 8רד ותחשבן קלס לסעס סופו ועד סעולסמסוף
 סוס 1ל% , כמדרת כד6י60 וכו' כסליכתןשטן
 סמוכיו 6לו כל לסס גרס ומי , ר6ס מימוסלסם
 סל כטבעו פסיו ססיגוין 6ל1 מ5ד 61"כ . ית'בו

 סיחס 1ל6 יחי נמקו סיטי ח"ו נר6ס סיסעולס
 סככר6 36סיח ר4כ%גס מן וססכיוח nlpISnחיותן סדורות כוונות מ5ד , כל לעין סלימסלמדותו
 , ונמפסע נקיק גמסכיס סככר6יס לסיותסעולס
 olo ל6 כי ית' ס6ל כסר6ס ססלנס גיוראכן
 ש גורלו 4פל וגו' עמים גחולות י5כ ונו'גויס עליון כרגמל ל"ג( )0ס גורלות ומפילמל6כיס לע' וקר6 לסוגוס לע' למונס נלכל תקנסנסס

 מלק גי , סעיומי ורש ועל anh עלטקג"ס
 ועל , עליו סמו ויימי פסולת פוס כליסלימס מעתו ססיתס ליעקב ססניע עי ועסויסמע6ל פסו53 ורעם 6ת %1ף ונצר זנו: יעקכ ענוס
 יסר6ל זכו מסיכן כזו( )פטמיס מכל 6מרוזס

 סם ברור 6מר וסו6 , וכו' 6מד bSh כלכךסבין כסס יסרבל סעע קמרו וכו' נכס ים סמ6יעקכ כגי וסמעו סקורו פרימר יעקכ wsbnלק"מ
 6כ סל6 6'( שלזכי סכשכ wb (ס ועל .כמל"ו
 . יסרבל כבי לגד , לכלנו 6מד 6כ ואינסי0מע6ל פסו מפס י165 וי5פק הנרסס 6ניגנכייעקנ סו6 6מו 6נ כי , נל%6 6מו Sb לכל6%מד

 סמו 6מזי"מד זס6ער6%מדגו6טט%ומפני
  לעכוימו 6חזיס כ3ס פסס דש ש) 8מו 6נש
 סרסת כ3 ג8מרס SD1 or . מסולח סוסכלי
 וסככתם ונו' ס' 8ת ואסנת ימיי נלסוןסמע
 %מחתו 6מזיס סיותט ע5 לסורות וע'לכניך
 נף כיפר% כעמך ומי י( )ח"כ 8מז ס0סית'

 : ומ' כקלן6מי
 6ל6 6מד 8) י% ט6ל גקר6 חיגו וס כ3ועם

 8מל 6כ סל6 פ6מר כתו 6מד 6כ גגילט
 0סס סכותייס 6נ5 , כראגו 6מד 36הכלט

 ניניסס ותסורסס ננלס 6יט 8מר ל6למ0תמויס
 ס' יסיס 6ז סטעי סיוס וכסיטך , 6מדססו6
 סומר וכמו , סעולס כל כסי 6חד וסמו6מי
 סקרן כ) על למלך' ס' וסיס 6'( )עוכדיססכתונ
 עתס כי 6מד, וסמו 6הו ס' יסים 6100כיוס
 שיסס ממליכיס סס כי סקרן כל על למלך150ט
 סו6 כי מסני , בעולס נראית . סמו במדותול6 6חזוהש= 6ין יוסיע ל6 6ל Sh ומסתשיס מעלססרי
 ן ג"כ יתכרך משתיו 60ר עס לסתגסג קריךיס'
 כ ססו6 סקרן כ5 על למלך o'osn סמן6כל

 . 8מד, ס' יסיס .6ז , מעלס סלי כל ויתגעלוסעולס
 ית', לו כ"6 ומזל סר )סוס 16מס סוס יעניוטל6
 3סספילס כמרוס סמרוס 5נ6 על יסקוי ית'1ע6

 6ותס כנמלק לסס סגתן מסממסלסולסלקם
 י5ערך ל6 161 . ססמיס כל תחת 6סר מעמיסלכל

 ועל סעופך כ) על 6חן טסי מורסהינות סס פח6ער כ% , ית' סמותיו ס6ר עסלסחגסנ
 ל15רך עליסס לסחגכר סמזלום וע3סנוככש
 לדון סקרתן 8ניגו ושכרסס סעסס כמושהטס,
 הכרס סלך מ6עענמנות 65 ק"ו( שנח לוס6מל
 מזלייהיגו

 מדת שסיס וכן , לסיזס rf6 י5ערך ל6מערכות לפדי סדי וכן , וכו' מוליד שרססי
 פסחות כל ס6ר וכן סזין, מדת rb~ יסיס 63מזין
 כל 6ל יסמוך י( כי , נסם לסחגסג ישרך63

 1)עכדו ס' כסס כלס )קר61 כרורס סססמעמיס
 סיסחלקן מס כערה 6מי יסיסיס' 6מר ולזם%ד. סעיומי מש 6( יסיס ולכן נ'( ~5ס%ס 8חז0כס
 יוערך 0ל6 מס כערך 6חז וסמו  ואמר ,)כיו לס' כלתי 16מס סוס יענווס 1ל6 ס6ומות כלסרי
 'ds'K ככ(כר 6ז סכמות כשר לסתנסנ יח'ס6ל
 : 6הדוכמו 6מי ס' %חי טקס ויניזון  ישורון  ומטסמעלס כלוקי כל 61, 8מד ג"כ סני ויסיס סמיומד,ססס

 כעו  יותר  עמנו  שיופרט ית'  יסדירו .כיונגפני
 פענרס גפי% לימיו לגעוש .סכי6רנו

 סכתם וסיקס בפט, 6ותס לכע6 ומרסיסמקורס טופרי כטלר ' %עף% 0ל6 מס , ID1D1עסקינו תחוח סס כי , וכסערנו ססמס נתיפח , יוםבכל
 לעכובנו ומסועכדיס ממוייכיס עלמנו 6תלסר6וח
 6לסיך ס' 6ת ואסכת סמך ולזס עליכו. סמוייחד ססו6 כיון ל6סנתו ומלואו כססת למסוריסכרר
 ס' יסרבל לסמע וגו' נססך וככל לככךככל

6לסינו
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 99 נאלהים ם %שרותפרקחשערבית

 סשקרש ב%0 ק שין מס , 6חד ס(%י%
 לסכגיע ומט , 6ל1 לדנריס שגידת מינעס6יש
 וממוכ% וגוסס שם% ולמסור ויקר%לנצנו
 גג3 לפסיה ס' 6ע וחסנת סכלונ געולשכחו

לנני
 סיביר% %זס על קסס יכריס ססלסס.משו 6חי סלל ולסי . מקויך ונכל כססך וככל

 ס6לס סדכריס וסיו וקמר , ית' החסנתועליסס לעסוי סטנל מי נסרפט נסורן בסס ית'ס6ל
 לכתך וחגכתס לנרך על סיום מ5וך %6י6סר
 ה1% סקס לככ יתיי0נ סט כי וט: נסוזברת
 ועוסק לומז כסיותו י0' לעיזתו שנעלסיות
 הכיח מחכסו ג"כ( )מוכס כלמרס ,בתורס
 וגוש נססו למשר מפועכד סיותו ועל ,"מזרפ
 וסיו. ידך על לקות וקסרתס 6מר ית'לעכויש
 ס*מסור סו6 ר16י כי , עיכיך נעלעעסת
 נוסך 6ת סומר 6100 ל6סנה1'כיון וטסךיחסך
 1ש6 , סטף כל כגני ידך על ס6סיליןגקסרה
 כננד עיניך כין לעטסת כסיותס נססך 6חסומר
 יכתים ימים rlhD ת"ד( )מנמות וכב"סוהמוח
 ממוייכ סיותו %1ל , ימיו עליסס ס' ל"מ()יסעיס
 יתכרך ס6ל לאסכתו ממוגו לסססי למוססל6

 וכמעריך, יתך מזחות ע) וכתכתם 8מל1מ15תי1
 כיחך מזוזות or~rno SD וקביעתך ככתיכחךגי

 06 וסומר עועז ככיכול יחנרך סו6יכפעריך
 ס6מרו וכמו , בכיחך ומכונס 56ור וסוגךממוקי

.מי
 6בל מנמון %תו סומרים ענייו ודם כסר

 1 2ט:נ6סלצשם גםיע"ייסוסססד
 : לעולס ממונך ו6ת קותך מסומר ית'ל6סכחו
 ,סיר נסיגתו ס6זס פוריך 156 דכריס נ'וננגר

 יתכרך ס6ל ל6סוכ מגנד'עיניו יליץ60ל
 ג' ותימדו , מקודו ונכל כמש ונכל לפכווכל
 ססן 5י5ית המילין מילס נסורס ניולתמ5ות

 כנוף חקי סקיומס סמקת ס6ר מכיןותומדות
 , סתורם מקת ס6ר נכל מפ%נ כמ5כוסוו5י5ית גו* על וחסילין ממס כגוסו סמילס ,ס6זס
 6ת סיכנופ מילס דכריס, נ' לקלו מטוסת1סן
 ככל סכחוכ כמו סרע וכייר טוכשכער ס6ל וי6סכ עכירס ומכל ערוס יגר מכלי5רו

 כמקריס ססס וגססו גוסו סימסורהסילע
 על ס6מרט כמו עיניו וכין (רוע מעלן

 0על 5י5ית גססך, 3כ5 ס6~ר ו(סוס0י"נ4
 ית' ס6ל ל6סכת מממו לסססז ימום סל6נוסו

 פריך ס6דס 6ין כי משנו ע5 סמורת סו6וס5%יח
 כ'%( )כר6סימ כיכתיכ וללכוס ל6כול 6ל6ממון
 מו"ל 61מרו ללנוס וכנד ליכול למס ליהחן
 לרי%4ס סיט ממס פמות ירכל פ"י()מעין
 למ6ומס נחסכ יסים וסכל לו, סיס נמסהתכסס

 : יתכרך לסכתו ננדכעיניו
 נ' על שרות 6חד סכמלת זנותיות נ'רהבה

י: וכלמד נוח נלי רום סכלו סעליוועולס

 ושלס . שלז סורקתואו
~eSnhe 

 כסנר סו6 סתרתן נ19לסצוארם סעור כל על סשריס סכהכניס מנססנלנליס פ' ט סיס
 וגסו . יתנ' ס5ע אכרטס מסכש

 כרמש נ"כ ויטוכ ו )מעש ממו"מ לשטיישב
 סשלס רושת י' וסם מעלות ט"ו לירוםמלשן

 סי6 וסה"ת , ית' מלתו ושהכעיסי4עוסנשס
 כיחס bw סע61טח כ3 גי רומותיו י'ששת
 הש סעולוטת בל מפורסמת 61מיוש %מזכלס
 0לסס ע5 מורות פ5ו0 סנן 1% וכן 6מדס'

 סכפרסיותיס סעליון עולס כננ? תזקיןסע%מוח,
 ס6מ5עי,ו5%ות חכעולס סטכטס נלנלי ח'כגנז למשוי 0סי6 ומילס , ו6חזוש סמיי עמתתרשו
 לרגע כו סיס סססל עולס כננס כנפות ז' כוסיס

 סמלות %ו ונסיות , רומות %נע וססכנעות
 יסכם 1ל6 לככו יסור ל6 עת ככל 6לי-וקרונות
 לענזו 1פר16י מעולמות כל בר6 יתכרך ס6לכי

 : ומקד ונספ לכככל

 ועשיעיסירק
 כמאס ז"ל טרכ סכיה , סגטמותבהרחקת

 ססי"nSD ,0 על מססקזננות ססוליד עיוניםי' סכיי סגי ממלק סני בסרק וכן ,  זרכיסגסלמס
 נוף קינו יתגרך 0ס61 סיתשיב כתבומק5תס
 %ן נכיף לנמנו דרכנו לסי וסנט . כנוף כמ1ל%

 , כגוף כח 1ל6 נוף ביכר יתכרך ססו6ססכר6
 , יסודות 6רכע , מממס , ספסועיס סטעיס כיוזס

 וסנסור , סגלנליס כל גפם ש6 טמשסיומנסס
 וס61 3ו וסס% סקרן, נסס ועכור עבסיותר
 גתסם נוף ססס נס כי ממיס נסס סו6עלין
 נסס סו6 וססליסי , 51ל1ל זך ס61 וגידיםככפיס
 8יט כי מסם וזק O~DO על סוכנ וס61סרומ
 מכ3 וסחוס קבור כגוז 6% וניו ככליגתסם
 סרוס על ססונכ ס"פ נסס וסרכיעי ,לזזיו
 סרות מן יוקר וקל יק וסוך , מירח ~נלתמס
 כתססת 6יגס ססלסכח וסוך ס6ס יסוד עיקרכי
 יסורס על עולס 6ל6 מקוס כסוס לכיססי6
 נתססת כעודס כי כגמ5ח סקסורס כס5סנתסעיון
 וכסתרה? ממסות נט 61ין נרתית סי6כנחלת
  וכנירת כחמסת ולעס נוקית %נם מנמלתמן

 יסודות סי' 61ל1 , כיסויס כ"6 מקוטגסוס
 מ15 ט6מי , מכיס כסני וכליון יאסי לסםיקרס
 ויסתנו ימסדו וססניס סימיס וכרונ נוף ססןעלמן
 . סנלנליס תנועת לפי 6חר לנר מססיתסוס
 elnh יד על ויסתנו סיעסזו זולתן מ%וסכ'

 זכר מסס ולעסות ל5רכס תוחס ויפטטיפסידו
 בו כו יקרס מסס סנעסס מס כל וכן ,6חר

 ססגיס, רוכ לסי 1tSD נוקז , וסכליון טססדמיכי
 כליס כסכירת נידים Dj~h חי0סיו4 המריסומקד

ניויס
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אלהים מ פרק היסורכןשערבית00נ
 וסתירפ וטסחתת0 כנגוס וקריעפ וסתכחןגוייס
 וסנסס , כסתיסיס סלמס וסו5~ומגנירס
 תקרס יסינסו ול6 תכלס וכסיר דק סו6מממיסי
 אס כי זולתו מ5י 6% עלמו מ5י ל6סספסד
 6סי3ו .כי , לכלותו ויכ% טנר8ו יתכרךכלפוגו

 נסרפיס מס סנלנ3יס פן למעלס פסססמל6כיס
 סמכריס ססססי מיני וסני , יחכרךנר5וכו
 16 לכד מנסס מססיויס עלתן 46 עלמןמ5י
 סת6מר כמו 15רתו יכ מפסיזיס ולפעשסק5תה
 סמיתס ע5מן מ75 3סס יקרס סמייסכנעלי
 נ6כר onth סיכן os~nh ע"י 18 , גוסןויפסד
 , סגוף וימסד וישח ט תלוי ססנסטרכסיי
 נסס כ3ו כי תסס 6מו יקרס 63 סממיסיוסנסס
 יכר גק5תו 8ין סמ3קיס מחדמס וכשר זך6מד
 יקרס 6% מק5-תו יותר כו תלויס קורחוסיסש

 : יתכ' כרשו כ"6 וסיטי סססדכו
 6יע וקיים ניחי סו6 ית' ס36 כי וס מכ3 3נוויצא

 סס ss)i נכלל ונינו , ננוף כמ 631נוף
 1)6 עננם ת5ד )6 השו סיטי 16 ספסרכשינסו

 : וקייס מי גלמי סו6 כי ווכחומ5י
 כו, nsos~ מחסכו כוס טעו ססלגס טווהנה

 כעמס נומרת 8מת כח כמדרס ס6מרכמו
 ונכסו לרקיע ונעלס מגדל נעמס כו' עמומלממס

 נסס כי כווגתס , מישו סחוט כדיכקרדומות
 ויפסד בו טיסו לטסיי 6כר 6הס 3ו טיסס%נ3
 עם מלממס עטית וכן , מימיו ויכח וזפו5ורתו
 16 נוף כו מסיס סכ3וחס לפי סיתם ית'60)
 סס כי , וגו' סמנד) 61ת סעיר 6ת לרקוחס' וירי ( י"6 )כרטיית סכהוכ 6מר ולוס , כנוףכמ
 עד סינדל סטנכיסו מנוכס גססננת כימטה
 לסניו יקרוס לולס ללסו ע) עמס 6100סעיס
 קלוכיס מסיו ללקיע מסינים ימיו מנכיךכחלין
 ס' ירד סכתוכ 5מר 3זס . ית' ס6ל עסלסלחם
 סיס סגוכר מנוכס ספונת עס כי , וגו'לרקוח
 גו 3כתוכ סס51רך ססעיס מן ועמוק פסלכ"כ

 ן יחכרה ס36 ספני ירידסככיכו3
 6ין גוץ ססו6 דבר כל כי סמוחס מןוהראיה

 סטינו ל6 הכשגס פגי וטקסית גגו6סתספיג מי גל כי ור6יגו , מוסגת וחכמתו ולורתוקיומו _ID1 כ) מסתנס ותטגתו גוסודולת
 סכ5עיירס ואובס , טמור ונוסר 8ור ספגתג"6

 6מו אסן על עמוס 63 לורס סוטכר6ייתס
 מלממס 8יס ס' כשע( פ' )סיר ו"3 סימרווכמו
 גנלס מ03מס 6יס כנכור סיס על כסגנ3סלפי
 תטפיס וכעלס קומר מסו וכסגניתו וגו'יסר8ל קלסי 6ת ויר16 סכ6מר רמתיס מ63 כזקןעטיני
 זכרסוון עד סוית חזי ז'( )דכי36 וקומרלעוסר

 קומרןל"סיקם
 6יס סץ?ל6 כ'

 סו6 סיס על 6% כמללים 6% סמו ס'מלחמס
 וסוף כעוס"ז סו6 לנ6 3עתיי סו56סעכר
 ו8ין' ס61 8ני 6ני כי עתס ר6ו הנאתרנעוס"נ

 חי6מרו 63סיקירסיס פס סחמון ים כוסיירכס סמ6מר יפסע 061 . ע"כ וגי 7DD~%36ס
 גחנלס סעתס כיון הדס סגנלס 16תו 8orין

 630 סו6 רסויות מסתי ענין 6ל6 , 6מרשופן
 נק( ססו6 לומר 63פיקורסש פס פמחוןליחן

 שי0 כל על מורככ פו6 סנוף כי ננוף, כמ5י
 לעולס ע3ס סיס ו8ס , רפויות ,ף ססוטרי
 . גוף ססיס שמכיס סין 6מת מתטנתעל
 6י% כו )סורות כך וסעס כך סעס כרקסמס
 ססחגום קפי , מוסג-כלל ומיגו כנוף כח 631סף
 כנכור סיס על סנר6ס מס כי ננוף כממו83 ס6י% רייס ויסו . סמננו שסינית סנרייססנח
 כנדחס חס על לסורות סיס מלממס 6יסר
 סרחנס יום ולממסים , כמקריס נקמםועמס
ollno6נעמס ל Ipf 6(6 מ% גוקן יגריס 
 רממיס סו6 סחירס נתיש כי נסורות ,רחמים
 מסגמנט יותר רממיס מתמ63 סו6 וסוקן*סר8ל

 ו כך )סס %מס31כך
 התריס כחורט סכתוכ תמס סקנ3ס מןוהראיה

 עמכם ס' זכר כיוס למוכס כל ר6יחס63 כי 3כססותיכס מ6ו עטמלתסד'(
 כיוס כי על 3סוסירס סופגך , סקס מתוךכמורכ
 631 8גכי סנכורס מסי כלס סייעו תורסמתן
 )6 כי תנוגס גל 167 סל6 כטיני 3ךיסיס
 כללות לסמוע ולתמריו לסגיו ססו6 כיוסטיס
 קו3 6ח וטפס וכניסם ונסיסס רכ61 ססיסעומס
 ר6ס ול6 מסס 8מי סוס ססיג 63 ועכ"ז ,ס'
 מסינים 6ן סיו תמרס ט טיתס ו6ס חמונססוס
wnth, מחן גסעח 3סזסיר סוטך כך ומסני 
 כמר ס' קול ס8ומס כללוח סססיגו מסכיתורס
 מל6 ג'ק! כסיגי rh )טס סגדעס ומסת .סכתוכ
 גו תכונס סוס טס סרקו יחסכו סג6רחשם
 עליסס טגנלס 6ל6 כהן לותו טללו קמרול6
 סיו כ6י* דכריו למס סניעס כלומר ,כזקן
 סנקתס ר6ו סיס SD1 ( ומפיס מ63 זקןינוי
 נמ5ריס סעסס מס גסס וגדמס גמלריססעסס
 טוס סרקו 63 מלממס 6יס נכור סיסכקילו
 סמקיס כלוך 8ומריס 6מ וס ומסגי , מ"ותנוגס
 עמס 6ל מקועו סקכ"ס כי 3יטר36 תולספכחן
 סיס 16 גסי% כלגסס כי , תקומו סע%סוקין
 גוף. תשנת כו ומסיס לעקום קריך ססיסמונס
 לטשת מקוס וסיס כסיגי תורס סגתן נזמןוסילו כי , 3יסר6ל תורס טנחן סננקוס כרוך צמרוו3זס
 מקומו ססו6 6ל6 כך היכו נמקוס סוכןהסיט

 : עולס0ל
 ולחורש כשינת סמקוס ססזכיר ג"כואפשר

 סעו3ס וקין עלס סל מקומו סו6לומר
 סעעס סיס סתורס כתעת עד כי ,מקומו

 כ"6 כו סיתקומס יסוו לו סיס ל6 כימחמועע
 לעלס כי כ"ו סכי ס6מרו וכמו . יתכרךכממזו
 כתיבת עד עולס סמכרי6ח דורות כ"ו כגזממזו
 יסוג D51DS סיס סתורס שתגס ועכטיוסהורס
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 1פ1 נשאלהיה * % פרק הסורותשערביה
 כרוך נתיגתס נומן 8מל לכ1 . יעמוי נו6טר

 לעולס מקוס עחס נתן יחנרך ס6% ,סמקוס
 ית' סו6 גי לסורות מקוס וקראו , כוסיתקייס
 מקומו סעיס 61ה סעאס וסוס סמקוסקיים
 סחורס נגתיגת כ"6 ם לסתקייס סיודךנענעו

 : סכסכתיכמו
 תורס מתן כזמן כי , כו למס.ס:ייגוזבחזור

 למעלס כ% ולכן לעעווץ %סרסיס
  מטריפ ק% ס6ם מתוך לפיכס ס' ויזנר)סם(
 , קול (ולחי רו6יס 6ינכ5 הממוכס סומטדס4חס
 א"כ 6ליסס סידכר מי חמונס ר6ו ל6כ"6
 סקל י6% סיס ס6ם מהוך כי ר6ית6כגר כי סומעיס 5תס זכרים קול ס6ם מתוך"ליכס ס' וייצר סקדיס לוס יזכר. מטס כיימסכו
 ומור , תמוגס טוס ר8יתס ול6 סומעיסססייתס
 נקא כ"8 תמונס ר6ו ל6 כי ק31 זולתיוקמר
 סימרו וכמו , סיו65יס סזכריס תמונת167
s~r(סנגל 6ת ר6ו סקולות 6ח רו8יס סעס וכ 
 1ל(ט ורעמים, ככרקיס סגכורס מסי*651
 סו6 סקול (ולת רופית 8יגכס ותמונס6מר

 ר61יס סייתס ממונס סוס סם סיס ו6ססר6יתס
 י"ס( )כמיכר רניפ כרסס סכתוכ סימרימה : ב"כ16חס

 יעיין ינוע לותר ר51ס . יכיס ס'ותמית
ohיר6נס 1ל6 חמוגס ירפס : 

 , כנוף כמ ול6 נוף ס6יני סוס סעיקר קייםלעל
 ס' %6י כמקמר מיד יחצנך ס6גס(סיר%

 שלסיס )ך יסים ל6 8מל ונו' ס651תיך 8סר6לסיך
 לו נעמיס סמגסי%ס כי , %ו' עמעלבסיס 8סל תמרס ג) מסל לך תעמס ל8 ונו'שמריס
 כסייס נר6 מלסר כ"מ מוס . 16 8דסממונס
 זעות Sb לכוין ספורות עכורת 5% 111 ,וכשרן
 עכוזחס סיתס כר ט , מלמעלס ססי6כפורס
 8ח'כ סעעו 8ל6 יתכרך, ס6ל  לזבילמקרס
 ס(סירפ לוס 61"ג , ערסות כסן כסיסומסגו

 ונס , כסן לעעות ככ6 ס83 כדי מסםוסרמיקגו
 כש )משם סוורות ינות סיס גמסוכ h)bכדי
 ס6מר 6חר סכתונ סמך erS , מדמיםסטם

 חסמיחון מן , חמוכס כ3 ר6יתס ל6  כי ד'()יגרים
 כקכס 16 זכר תככיח סמל כל תמונח לכסועפיתס

 ראיתם ט63 )כס ע(כיר 8ני לזס כלומר ,1%'
 כי חמונס לכס ועסיחס חסמיתון סן תמונסכל
 6סל סתמ%ס וחככיח דפוס לעסות שמסיסיייתס 63 חמוגס סוס סר6יחס מוסכים סייתס06

 : סר6יתסמסכתם
 63ל שכריס מימסיס גגתוכיס חרקינווכוה
 תורס דכרס כנל'6זש ,י כ6ל1 וכיו65 , לישנו
 סמתסוות ססעולוח כל כסיות כי , 6דס כגיכלמון
 , ידו על ומוססעות ית' מלתו מוסנמותנעולם
 סיורס נמס 06 כי סעגין זס לסורקת דרךשע

 : יזיע על ססעולותסתחדסות

 עשיופרק
 3ע1)מות סקדס hw ים/ נתרמנו סלוש%-1

 י"ג ?P ,של סמורס סרג םכתכ כמו ,ן(מן 16 זמן טימר וסוף בממסנתס סמדועסמסוער גלמי סכרי8ט קורס ססיס ולזמןסכר6
 סו6 ית' עתו סנ6מר מקדשם וענין ,כ'
 נמ65 6כל סעדה 1ל6 ונר לו קיםם63
 יתקמר סnS) 83? 6% וכן טינוי, מכלי קןיסתמיד
 וסנ5מיות סקדמות .ענין ךסיס 61'כ , זכרקליו
 ומפד ססתמלס מ5ו ססעיר סלילת ית' עליוסנ6מר
 n~sD ("ל סעיקריס כעל סכחכ כמו ,סתכלית
 כע'ת כלתי 5מו סירוס שמיים ו3זס , נ'ממקמר
 וסזמיון ססווי נו ימול ול6 וםלימוחו יכלתווכן
 וטלימותס ויכלתם מכמס mhSnn מן דכרלסוס
 ממקמר (' מרק נ"כ סכחכ וכמו , תגליתכעלי
 6מר כי סי6 ססכר6 מן סר6יס 61"כ ,סנזכר
 יחחיינ ממוזם ססעולס כמוסת מטלרססו6
 , וכחירס ור5ון ככוונם ומדם לשלם ית' סו8סקדס
 ס6' מסמלק ע"ד ס"ס ז"ל סרנ sn)oכ5ו
 שמר , כמס כודע 1ל6 מס ,Jpr דמות סקדסוכיון

 כמש סקדס לזמר נוכ) ל" כי , סיסמלעולס
 לו וקוס מתי 16 מנס qib 16 מגס זמןדמות

 6מר 16 קודס ול6 יותר 16 מלמיס עסית152 5י סגס סקוס סייס סכם מט סה"כססעיר,
 לעולס סקיס נקמת סטית כיה ודקי6ל6
 דמות סיעור נודע 631 כר15כו נרווססן'6
 דמות סיעור כוום לטייטס סיכתו ול6~דיסתו

 : לו תקמר 1ל6 סעדר סוס לו קיס.ל6 כהי תמיד גמ65 יסיס לשלם כינמעוע
 קדמותו על טמוחס מן זס כדרך e~biכי6

 כע5 כלתי כמו כי רו6יס ס6ט מפס יתגחך'
 סוס כלי תמידית תיועס סנלנליס סכיעתכלית
 ש קוגיסס ריין מלעסות יסורו ול6 סרו 1ל6סססק
 ימוייכ קדשתן מן כי ית' לקימותו רהיט610
 וכן , סכמככו כמו תכלית נעל כלתי כמוטיפס
 כעולס סמסורסמיס כבסיס תכליח כעל כלתייכלתו
 סמוע6 סדור על סמנול מי כסבלת סעכעכנד
 ע3 למון למכעיס on~b ומלק ססלנס יורומסון
 סטמס וטמירת , סוף ים וקריפס סקרן כלסני

 וממניס ומממס מ6ס ס' מלקך וסלת ,ליסוסע
 ג6)ו וכיו65 1 מלפיסו כזמן 6מד כלילם6לף
 סונים כמינים כל לעין ובנלים סמסורס%ססנסיס
 , חכלית כעל גלתי יח' יכלחו סיום על ר6יססס
 סקוזס 36 ס5וחר מן , קדמון סיוטו נמסךומוס
 כע בלתי כמו סיסיס קדמון מסיותו סיתמי,נכמו

 מסעיס סכתוכ 8מר זס ותל , סנח63ר כמותכלית
 ססעדר לו קדם ל6 כי לחרון ולגי אקסון 6נימיד(
 סו6 יסר6יס , ונהמי קדמון סו6 כי לו יחרחרול6
 6ין משעדי וזמו , תכלים sns כל)(יסיותו
 זולת; כח לסם 8ק כי סרדין נכמן סעכעלסככיע נכחי יס וכן זולתי, תכלית נעלי כלס כיהלסיס
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אלהים י פרק היםויהזשערביתב10
 6ין ועכלעזי סכשכ נמס נ'כ סנר5טחסו

~'oSh pfi(ולטי ונךועו עעזו על לעמיי כמ )ו פיסים עי : 
 sffr סרט פסכי6 סכתוכ ען סקנלס מןוהראיה

 ל"ק שניט6מר
 סחקיס וגבוחו כשרך

 ס%ס רוככ פסוק נס גי , קוס קלסי מעכס5מר
 ושת סקוס קדם 6לסי סו6 מעוט סםוססמקיס

IDfוספחנךס ספעיס לכרי6ת תגלית כע) למתי 
 כך לשלם י% קדימתו 6ין ס% כיח לגדיןנזמן ר6טון ניח וכע סת6מר כמו קמר זכר Shגערכח גלתי קיימם סו6 קזס לפון גי , מעוטפסס

 סו6 תכלית כעל כלתי ר"ל קזס 6לסיסו6
 : ומליפותוגכמו

 דוידופ סקגלס ומן ממוט מן ג"כ סכודע ממסוכן
 יתכער , יהיו ספני8ו משפת לכימעולס

 סמכחיסיס כי , סנזכר סדרך על קדמותו כןנס
 מס ע) יגול סגמל6 סוס מוסגים סעולסמייום
 וכש , כן 1%ת1 יסור bS1 סר % עליופסו6
 זס נכי6ור כ' ממלק י"ג פרק ז"ל סרגתסגיל
 סרקו עם לט מסרו 6כותיט וסכס ,מדעת
 סעולס מכריעת כהורס סכתוכ מס כ)געיניסס
 ר6ס ול6 סגכר6 כיס גכרי6תו פלס ע5שמ5ד סר6סע 6דס כסכ5ר6 כי , סר6סון 6וסונרי6ח
 כל נדרך ונדל סלך וסיסיס קען עלמו6ת

 6מת נכת 6ל6 %"כ סעולס כלסיס גירךסעולס
 ו5ס Sb מנלי ט5ר ע%5 8ת מ65 6חדנומן

 יכרך ל6 כי וסכיר וייע , לושיקדמו
~sun כמפיו וגפם ס8דמס מן פפר ויקרו נר16 ית'ס6צ כי 

 כס% כמתכל יתיז עלמו וכסר6ס , מייסגסמח
 יומר 16תס ורקס חיים סנעלי וסםסכנרמיס
 קר6 ומ( ונקרס זכר ושן מין כל ממגומלמיס
 ססו6 למי 06 כי סס לקרוץ ר6וי 6ין כי סמוםלסם
 לolh)l 6 נ'( )כרמסיח סמך יל(ס ככרי6חו,חלס
מ65

~rg 
 נ"מ מפ% סכרי8ס מסר פסיס הגדו

 יתנרך ס% לו ססגי6 עד סס לעלמו קר16ל6
 יקרץ ל61ת וגו' ספעס nhr )סס( 6מר 64(שס
 סלם ט61 עתם כי , י6ת לקמס מפיס גי5סס
 וק , 6יפ סס 3ו ורסיס ורפוי (וג כת לו סיסכקן
 , 6סס מתקרך ורצוי זוג גן לס סיס סלימססי6
 סיס סישד על מורס והסס 8יס כממות סיסוסזמיון
 ס% מל ולרכס (כר מם6ר יותר לקסתו 6יסבין
 6מד כל 61""כ ממין לקיום 06 כי ,יווגס ביןנ"מ
 ס6ש נויטנ כן ~Pb, מל , ופרכו לדרכו5וכס
 לסס טפריך למ-ס סיפר כ(יווגס תועלתפיס כמס נפיס %קיומם סמין לקיוס ססו6 קסתועס

 , ס5וס"נ לחיי (וכיס לטיותס 3עוס"זגסנסגתס
 לו סכיך פיסן ובר 6סט מעלי עלמו 6ןסר6ס
Sho'מעלמיו עלס סיתס כי וידע סמסס 6ת יחורך 
 מרנעס תרוו תגיס למעס ועלו , מבסרוונסר

 13 יום 63ומו  .געסו  פל5יס 3'  לתדרך(כמס6ז"ל
 מוליוח סי5י6ו כטס ט נמסו גיוס כו נמרקוגיוס
 סיס ול6 שמיס גנר6יס ע5מ0 וסגל קין ור16וכו',

 סנף עמי 651 ושס 8דס 06 כי זולתוכעולס
 עז wsnbo וזרעו וקין טס פס יותרבעולס
 נמחס קין (רע כי , סעעס מוסתת ממגו כיסח טלי ומוס *דם צ'כרי6ת מגס ק"ל ולסוף ,ממטל
 6זס וסניי וגניהן כח גפסיירו סח ומזרעכמגול
 , זקכ"ס ס) גפם יקר סיס כי כ% לסחסר6סון
 פקך, מהמסלח מטך ירד מסלל6ל קיק ל6טפוכן
 וגן סגס רכרנ סר6סון 6זס 6ת תמת עתוסלךכי
 למך מסעת גת65- , )מך 6ת מוליד מנסקפ"
p~rאיעזר r~DpD סרקו מתוסלמ וזקטבלמך קכל ונם , סגס נזו רע"ג עד Dh 6דס llnmp 

 סע1לס ומכרבלת סגס ת"ר כן כמנול סיס ונמ ,לו וסטי סקכשס סל רעיו יפיר סיס סו6 כילסס
 Yp?n %ס סר6סון 016 , הרגמן 6לף סמכולע1
 סר6ס1ן 6וס ממת 6מר גם כטלי גמ65כגס
 וקה"צ תתקיל סמחד, ספלף 6חר סגס ניו סנסקאו
 ?.o.1_ *%ו תת osnn כ"ס על תתק"ס נו6טפ כי סנס פ"1 6טס את וסה"נ ברגיו, q_S_b ססועשר
 ג"1, 6לף 6מר סלד ונמ וק"ת, 8לף סססת סנאי ק~דס סר6סון 6דס ממיס ושל ט61מנולד
 כמו פגים כמס ירו ShSSon קינן 6ת ססינוכן

 6ת פסתסלך חגוך 6ת לכך מטנוחיסספמנ61ר
 גמODnO , 65 ימות כמט סגס סם'ס בןס6לסיס
 סר%ון מקוס ~Osp'n מכעס מקשתיו נםסקכל
osonותולדותיו עקין וכן סקנסס פל כפיו י5יר 

 ומלמך מא-כיו קנא וסס , סמטל עיסס6ריכו
 ועכר, ומסם מנח קכל 8כיט ולמרסס ,ועמתוסלמ
 משרסס יעקב , וענר ומסס מ6כרססועמק
 וסלח 6רתגסד ענר קנות וכל , וענר וססוינמק
 ססוליזו וכתסס ות~מ ונשר וסרוג ורעו סלגושיו
 סכמים ל6 , כהמות כתורס סג(כרו 6ותסלכו
 % מכפם סר6סת 6דס עירת תסס 6מדפוס

 ומס"ק ממגו 1bp יעקכ כס וספנתיס ,סקכ"ס
 תסלוס ורייסס , כנען לקרן %ס מפדןכסדקו
 תיעקב כלס קנלו למ5ריס סירדו נסססנעיס
 יעקב סרס סנס י" שך לסס סס%יס וק6ניסס
.1.?hsקספ כן ועמרת , וננט מיעקכ קכל1 מפריס 
 סעולס 6ת סקסלו ממכעס סו6 מסס סיס לוינן
 פנל רהיט ומסס , עדין קיים ססו6ופליסו ססעוגי olnb עמרם יעקכ סס מתוסלח%ס

 וכ5 ומריס לסרן תן , ומקסת קניומעמרם
 ל6 6נותס ופכות מ6כותס סקכלו מלריסיו65י
 שטן , or גדכר סכמסס מסס 6חד פוס גסיגמ65
 פרפסון 6וס על עדים מפי ועדים עייםסכלם
 נכרך rb כן 06 סקכ"ס סל כתיו ימירססו6
 כל hSn סר6סון 8וש כי , סעולס כל כןנס

 ולח"כ , ו53ניונס נקומחס פייס מגעליראנר46ם
 ס6ר ווליות וגייס ותל6יס ענליס סטלדור6ס
 עמיו נ' כיוס הככרמו ו6ילגות וכלמכיס ,סתיגיס
 סר6סון 6דס עליסן ססתתלל עז קרקע סתםעל
 סנלר8ו סכ"מ לקרך ולממו גסמיס וירדו מסיכיוס
 016 סר6ס ססי יום עד תכלו ול6 חמימיכיוס
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 108 נבאלהים ש פרקי "שייתאשףבית

11Dh~O6יס סעיי זס וכל , כסכר וסתפלל לרכס 
 6פה ליור עטסס %ניסם ובכיו לעגיושן
 סע1לס ק נס' 6( גנבתו וס5משס ססנע"מוכיון
 ופן קורס סג3ר6 קמר 06 כי , 6( ככרךסלו
 ס6דמס סיקס ל6 06 כעל שע) כריגוש סיתםרכ

 ס0מיס וק , כע"מ גס נז4ס סין )6 פדיושמס
 קוזס 0יו ס6ס rf6 נכרינו וסטכגיס וס"מוססמס
 סיתס 0)6 כיון כטל שעל נרי6תס נ"יסירס
 וג) , 16רס עליו ססספיעו חמשןעולס

 סער תטבח ממנו וסכוכניס סנלנליסמתטעת סתתש"
 סיח סקכלת וכיה , נטל סיס ירשם גרסומעני
 סר6סון 6זס עי 6ים מסי "ים 1r~sbוקכ)ח
 ססו6 גתכ6ר כן 06 , סעולס מיזום עלמעיוס
 תכלית DSDS גלתי וקדימתו לעולס קיםיתנמך

 : )מעלס חגתכנוכמו
 עשר אחהפרק

 . וסם ית' ג6ל טנהליס סכזכריס טסימיסמן
 ננוף, כח ושאינו , ואחדותו ,מציאותו

 סעניגיס כל ויסתרנו יתמיינו , קרסוןושהוא
 נ)) ירך נסס , קליו וסמתיחסיס י41 בוסת)1ייס
 ומסלקים ריבוי ממייכיס ססס סח6ריססילוק
 כ%נ סנסמייס ססתספליום וסילוק ,ס6חדוח
 מכם 16 מנוף נמסכים פסס , ודומיססוסמחס
 1ל6 תכלית ככלתי וסלימותו כחו וסיסיס ,ננוף
 גירוש סנמ165ת מן יבר לסוס יתדפס ול6יסתוס

 : ומרסס סזנריס כל סמ5י6 וסוטקזמון
 מתמ)פיס כמקריס ית' ססס סיתו6ר מסואקסם

 רינה ט משיניס פינס וניכי6יסכפורס
 סמקכיס, מ5ד סמחחלסות ססעולות מ5ד סםגי
 סמום וסוט סכו 6מד ככח כענע כמוצל סס6:כמו

 ללוכן וזומרות וסקפ6ס כסתכס מתמלסיס.דכריס
 , סמקכ)יס סילוף מטד מחמלסות רכותפעולכן
 סיוחו עם גר5ון ססועל ס63דס סמדכרוסכם
 סמכמס קכייח מחמלסות סערות פועל6מד

 סגסס מן וכן , סמדינוח וסנסנת סמל6כותועפיית
 ו5מימס כסזכס עכעיות מתמ)פות משלותימסכו
 וכח , סעתעורר ככמ ר5וכיות ומעולות ,וסרנם
 (ס נמ65 ו6ס , מורכנת שתי סיותס עססמדכר
 פכן כל u55h 8סר סמלוסיס סמומסיסנסועליס
 סכת ס61 6סר מפועל יתכרך 60ל כחק זסחימ65
 סו6 יסו% ו)זס , ור5וגיות טנעיות ססעולוחכ)
 סמחמלפוח ססעולות מ5ד מחמלפיס נת6ריסית'
 סמתמלשח ספעולות מגד מתמלסיס 'כת6ריס ית61י וכן , ר6ויס וגלתי סר6ויס סמקנ)יסמ5י

 כפסיפס מי ססו6 טוחו סנת6ר כעו ,נעקם
 גנחות מכס וססוUDD , 6 סמיותפנקסך
 וסידור הסלמס כמכעס מעכו סגמסכותססעעות
 6)יסס סעטרף ו$ירוסיס ימסיס מ5ד וכן ,נזול
 קרוב ססו6 וסזכ6י ממנו רמוק ססו6 ס'6ל ימסומי לו יס סמוט6 כי , ורמוק נקרוכית61ר
 ימייכו סל6 מחמלשת גכשטמ יתוה וכן ,6ליו

 ככ3 סס6ריך וכש , ועדע %171 כיפל רה"יט
 וסו6 כ' ממהר פ'ח ז"ל סעיקריס כעלש

 : ("ל סריםמזבלי
 ישד סרק כתכ סגסמייס ספחפעלות לסילוקוכן
 מ"1, סיתסעל ל6 , סכקימס מועל פועל סו6רשו כעונרי דין כסיעסס hw , וזולתם ונ6סown וכעל קג6 סנכי6יס גדנעי סגמ65 מס גי'
 6ין כי , טמסנ6יס לססס"ר כנילוס כסית61רוכן
 וק' סלו, ס6יט נסס סיתנ6ס )6דסרועי

 וכש כעוסו ונ5מי PeP סישס ר16י סולליי16 חיוגי ישס כו סית61ר ת6ר סכל יתנער קזמוןית' מסיועי
 "ץ מטלק ית' סיוחו ונעכין , י"ע פרקסכור

 יחורך ספס ;1hlnst כ"6 נסרק %רסמסרונות
 סליחות סס 6סר ס% מן ל6 גתזמפסזכיר ס5דוע ומן גלני פעולותיו מ5י 1ל6 רניסנת6ריס
 סל6 וכע"ס לע סלמות ססס וסר16תכסמיעס
 מ5ד קליו נימסס נרעיש ככביס כ"6 לנויומנו

 , כליס פן ססס סמסרון מ5י ל6 מנססססלישת

 ס6ין מיובייס תקריס ית' עליו ייומסו זסוע"י
 ויכול ורולס ומכס מי כמו קליו מלימסססמלע
 ס"ק גתכ י-כ וכפ' , סס סס15יך וגעוויומיסס
~DDh

 מ5ל 06 כי מיוני ת61ר סוס עליו מעיק
 h"'D כיקר וכן , ז"5 סרמכ"ס לדעתפעולותיו
 ש6 סיוחו עס ננכר6יס ממט סרינוי hSnoלנוסן
 ימ65 )6 מס6מז כי ספסיטות כתכלית שחדית'
 נסמיס עיני סכע65 סימר , 6מז דגר 6ל6ממט
 6סר ממומר סו6 וסעסירי סנומייס ע'עסרס
 ימ65 1ל6 סרוסי 1(ס , סירם נינ) מקוערכחוך
 סטסיעס סלחת ססתמלס כי נגמר סססוע,מסוגד

 סכל ממט יוספעו סתמלחו ו6ת שמו 6תנספכיל סריסיי סתמלת וס61 8מד סכל סססוסממ64וחס
 , טמש חטעס סמניע וסנלנל סנ)נל ורפס8מד
 וסגלנל סכוככיס נלנל וגסס ו פכל סנ' מסכלומן

 סגפסות וכ3 סירמ גלנל פחמת מס כל ממטסיוססע עסיתי סכל ממנו סיוססע ט' סכ) עי וכןגשמו
 סכל סעסירי or לסכל ויקררו , סס6סר

 וט סירמ נ)נל מחמת מס כל גמומר משעלוסוף ססועי
 סס, Y~hon וכנע לעלול, מעלס ססתל0לוחעעי
 ס6ל סיות עס כי קמות דעת ניקר כסיידוכן
 ימסה 6מו 6ל6 יסורר ל6 ומס6מד פסוס 6חזעל
 י5' בע4טסו  ריבוי וס יחויב ול6 כריבויממנו
 פסוע) ססס עז סכ%ל סת1ע) ית' ס61נסיות
 יסע) ססו6 ססס כסיחוף (ולש ועל עליונקמר

 ס6מיות בעכור סמחמל46ת ספרסיותספעולות
 ק5סס סמ5י6וח מלקי כל מימסרו כדיסנמורס
 סכנות סכמ65ות 5ל וימ155 6מד סכל תסיסכק5חס
 1ע7"ז , nlb~Sno כלוס 6101 גלני 6מ9)תגלית
 מסידור ססו6 6חי שפל ג"6 יח' ממגו יסודרל6

 כ) לקמר גרי עגייניס מינוי כו וימ165סכולל
 : גוס nlh~ino orמלקי

 ס' וכקר כתג סלמי ממלק ג"כ ס' ו")והרב
 צ ת% לו סימוייכ מתוקר נכלמלקים

וסס
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אלהים י% פוק "ייהדתשרבית104
 % %5 עסות, מ3ק SD 16 מסות, ע3 סיורס מסופס
 16 ),מן לכולתו טזגר כתקר 16 ד', סמוניו*טת
 נסערותו סינר גת% 16 , 8מר לליס 16לסקוס
 קס3 לגמע כי נן נך נטף וגיפר , פעל6סר

 יח, ע"ע ס ממר קמתסמיסזיס
 פסוע 6מי

Pp1כר6 ססו6 סע5ס , פנים כסו6 עליו טטף ענין 
 ופללו 1 כלל נוסף נענין ל6 וידע סכר6' שסכל

ol~bnoומן נינו מתמלסיס ימסיס כפי "וספעו)ות כפי סיסיו גין מפרס 6ין סמתמלסיס 
 זפו . 8דס כני ממסכת כפי וססס וגו',ספע1ליס

 סגני6יס נססני סנזכר נת6ריס סי6מין קריך%ל
 מלימיה על גסס יורו תקריס חסם נק5חסש"י
 וכסן , 56לנ1 סמונטת נס)ימיותיט סדמעןעש5

 גילור 6ל6 שיגו סת6ליס נענין "גי ס16מרימה : סייס פרק עד ססרקיס 3ס6רסכ6ר
 6דס כני מממנת למי ססס וכחוכיםנגייס כתולס סגזכר סת6ריס עינו קסם יסיססל6
 נסישת ס%7ון סש5 מלימות על יורו1סק5תס

 ע"5 6)6 )ננטל יומס סייט מס)ואמשיל : ,s~r סרכ סכתכ כמו 6ללג1סמובגות
 עם סת6ריס ענין לסכל לקרצסדמיון

 כמ ול6 נוף וסבינו פסוע 6מי ית'סיוחהס61
 בית )ו "ע מסו כמדבר 6מד 6דס וסוף ,ננוף
 8יט סותר עינו נפט שיגו , ונניס 8ססזלי
 , יכר awn מתפעל אגו שכזר 6יט ,ימשל עי ע) לו ס6ע מוסל 6יט , מעולס סוספוסס

 על חמל , סלריכות סםשלות כל עמס מכרקנס ס0י כנס לייסוכ כ6 טוכ סכדייות ספיןוכסרוס
1nDhיויייס ס6ט סגעסל 610 נז0 וסמטה .לסת0על סר6וי מכ) סחפעל , גיתו 161יכי ולויניועל לכנרי סיס לו וס%ייס 6סס וכסלקם , ונגיו 
 ת% נטוס ית' מ5י6וח ימצר ול6 , קימוןוסוך נמף גם 1ל6 מף 61יט פסוע 8מד סססי"תוז6י
 גוף נל6 מסוט snh נסיותו סעולס סנר6קודם
 כקיומו ורוס סעולס סכרך 51מר , קושןוסיותו
 מס גפי תקריס לו תשרט ית' לו סייועוסידק סיוסר כסי ולסעגיס לססכיר כו וססנימויסוכו
 16תו וגת6ר ממסכותינו לפי טטתיחסוק כעת"ליבו סעתימם מס וכפי , ספעולס כעת געולספסועל
 כו Pb, ט נס , טגתפע) געת עורגו סכת6רגעו
DSVגעת כי לסורות 6ל6 סחעע)ות b*o עמס 
St1Vל6 ססו6 ספוע) נפסותכו מחסעליס סיכמנו 
 יכמנו כי קותו נעסוחו מ"ו יתסעל ית'ססו6

 מלק על 16 מסות% על טמורים כהקריסמחו6ריס
 סיחסיס על 15 6יכוחט על סמורים 16מסותנו
 לנו טגקטת ססעיוח מיני ע) 16 לנינינובנינינו
 6)6 מחו% 6עו ססי'ת 6כל , ענעט סכנתנסי
 סכרת 6חר סממסנס לפי וסימם ססועלכתי

 16 מסות על מורות יסיו סספעולוח ל6 ,סעולס
 , מקריס ססס ולסקוס לזמן ons %6 מלוסמלק
 קרס מסרי סעכע כסי נקנות ססעולוח סיסיו16

 6ז יתאר 1)6 , מסוער כלתי ומן ומותלעולס

 גתך 63 סכריפס 6מר ונס מסונרים וכרדפוס
 סדתכן % ע5 קליו מסם6ריס ת6ר סוס15תו
 גסו זס הס טסו6 ספוע) מפועל כעת6)6

oJannoספסרה 5ד על מלימות סמוריס וכת6ריס 
 : %6ט סמ31נותנס3מיותיגו

 ושע) סמסנימ עס כפי סם ollhno %וש,1
 ל6 יסכרך כע5מופו דכקיס orh1כעלס

 נכלל or הל , לותוספת
*5sisr 

 מנשל חומרו סס
 01%w פקין גל) , 8דס נכי כלסין תומטזנוס
 6זס גגי פינוי ת% ומות ט 61ין טינקים
 רופס וסו8 סנרה סנר61יס מ5י 6)6 כוסטנריס
 לסודית זרך לט 61ין מיוסר, זרד ע) כססלפע31

 p~b עלוט שיורו נמס 6% 6לספעולותיו
 תורס וגרס ס6מר נמס וגרפס וזסו ,מפעולות
 hwo מי* כ3 גי or לכל ור6יס , 6דס כגיכאון
 מתקריש 8גו טונות, לט ועומס יותר הלינומתקרב
1D1bע"ס רכיט תסס סס51רך רהיט ולכךמחסטתיע, ולפי סימית 5ד על סנוכריס כח8ריס יותר 
 )סזסיר סדנרות עמרת )סטת כסקוס ו8חמגןכפ'
 לנססותיכם מ6ד ונסמרחס ז'( )יגריס יסרבל8ת
 עמכם ס' יגר כיוס תמוכס כ3 ר6יחס ל8כי
 סיע )פס( 6מר סוכרות עסית ססכס 6מרוגו',
 3עכויתו כסקרכט כי , 6חד ס' הלסיט ס'יסרבל
 1ל6 %6י 61מר ונו' ס' וירד גתינ סיגי סר03גי
 גסמומ מורס וטס ונו' גה6 36 כי וכו' לךיסיס

 גוף ט 61ין 8חי ט61 גי ס,סירס ולכךומתפעלות
 סנ%ריס סת6ריס כי ויממנו , סתסעלווה6%

 : ססוכרכו שדוך על ססעליו
 הערו , p1DDW משמטת סוינוי סמ65ובענין

 סר6סוגס מססנס מסוע סכל סוססעכי
 ססכ) עז וכן סיומי סגלנ) וטס 6מר סכלוממט
 משע סגו כמס ob כי כמופת ל6 פכר)ירך קמלו זס גל , מפועל סגל 18ת1 סיר6יןסעסילי
 וס קנD~Wh 6 וסכ6יס , דיחס %יס5פקוח
 , סעי)1סושס קיועי 6) סכתימס )כז מופתמכלי
 כמסכיל ועי , נלג) ממנו יתמייכ עלוטסיסכיל סמי לו מקין מניס מכמס עליסס מסקסוומסם
 ו6ץ מגירו. עס ממכיס מטס 6חז 6ין כי ד'מקמר לכווי סמדר וכעלס , מלקך ממגו יתמייכסר6סון
 )קנ3 ממי )סס סיס ל6 כי שמטויסס)ספלה

 סמילוסוף כפרע , סקיומיס מספילוסופיסכ""
 , המרת דת לסם 6ין כי , כעיגיסססמסורסס

 ס6מרוניס סיורות מכמי מקלח )ספ65 ים6כל
 נו וכיו65 013 קכלחס 6מר טכמסכיססתורגייס
 דלך כספריסס קותו מכי6יס ,סס מוסת כוסכין
 %6סס 8כותיגו קפלת לנו עוכ סל6 ,6מוגס
 פסם דפס זור וכל והסרן ומסס וגניו ויעקבי5מק
 נוד) סינמות ככ) וגתסרסס מנודע , OS~inיתרי
 מוותס ויוסרמכמסם

 וסל"
 לסיס'רו יר5ט נן 6ח כ6כ סיסירוגו וסם ,מרמית נסה כסיסס ימלך

 ועכר וסס מכם סקנ13 מס המחי דעתוללמדו
 סס6) , סר6סון 6וס עד וקצותיו ממסוחלסוסס
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 5ט1נגשלהים יא פרק שמודאתשערבין

*ת-

 המרו לכי וכמפן כ6מירס טעונך 6ת נר6
 פסרס 5סלוס עי , ונו' 6ור יפי מלסיסדהר
 סענ)ש ש שריאת סכל סימיס גססתמקערות
 סחכר ל6 סעליון עולס כי , סחהחוןיעולם
 וכלסיס ויקמר ס16ר נגרי6ח שמר וכמו ,נפירוס
 יסרקו הלסיס ויקמר 6מר כן 6ור וימי 15רימי
 וייקר ונו' 5וס גוסס וגו' סבן ת651 וט'ממיס
 סמיס סנסחכללו פד , וט' ס6דס 6ת מלסיסמן

 שתיל1סוסיס ולקבלת , ותיקוכס 5ניוכס עלולרן
hS10 כסכל כ'6 גריס גסוס ססי"ח גפחחףho 

 , 6' ונלג) נ' סכל סססיע וסנגל ממכוססוססע
 מסכל עי וכן סכתני ולנלנל לסקוסי סי' סכלוכן

 מפועל ססו6 סיוע) כסכל קותו ספסרוסעסירי
 6רר וסכתוכ סירם, נ)נל פחמת מס .כלנסומר
 ירך סקרן ו6ת ססמיס 6ת מלסיס גר6גלקסית
 וקרן, סמיס גראפית מעמס כל פרק 61מ'כש3
 סעלוליס לסכלים ססמיס כרי6ח כל מיססיסזסס

 תסמיק ל6 , סנ(כר ספועל לסכל ס6רןונריקת
 סוססע סממנו ית' מ5זו סכל כי סיפררוחסוכתס
ובסכל

~nbo 
 לססי'ת 6ססר סיס ס)6 16מריס טסםושהר סעסירי עז וכן סמכי ס6מד ומן

 ס6מז ומן מסוע 6מד סיוחו מ5ד וסקרןינ3נליס לכרוי
 ומסלסיס סורס וסכחוכיס 6מד, 6ל6 ימסךל6

 %סיס ויקמר ולסיס ויקמר הסיסויקמר
 יקכלס כעלי זל מכמיס וימרו , כתכתםלחלול

 ננר6ו,סמל6כשניוס סל6 %ריס סכלהלמתות
 % כדרומו מותם מיג36 ס6מר סי6רפסת
 נ6מ5עיחו ממזי וסקנסס שפחו ונכרבלרעע
 רוקע לגזי סמיס טעם כל עורס סן 8ט6%
 סוחף 6תי סיס מי כתיכ 6חי מי מלתיספרן

 ,ש מלפיס )נו ומקין , עולס סלכלריתחו
 ל6 וסם וגנרי6ל ממישל נעליס עלוליםאכמס
 סל6 וכוי סרקיע נסתימת גגר6ו 1ל6 עיייןויו

 סמקכליס וכח , ננרימס ,טייש סססיקמרו
 כ) סמסויס ריס )ני6 ססס 18מריסמספילוסוחיט
 , סירמ נלנל סתמת מס כל וסעסירי ,טנלנליס
 רז עכר ול6 וזרן סמיס גריזת גחכס לכנסילגם
 סל סכמוכיס סכמסת כ"or 6 6ין , נתוכסס6)
 סמעידיס וסגכי6יס ס6כוח וקכלח נר6סיתינעסט
 מעלס כלו סעולס נו6 שנמחו ית' ס" שפל

 טפס ע"ז( )יסעיס סגכו6 ס5ער גש ,זעתס
 כרוחקק וסמדכר ומ' סקרן רוקע 3כייפעים
1Dbכי וגו', כעסו סמיס כה גינר ל"ג( ניהסליס 
 על ססכי ממלק כחזון נסרק כסכ ('ל ססרנבס

 סמייחסיס וכתוניס כככי6יש נקלו (bSPלבוטח
 כמו וסגות 6מ5עייס ע"י ססו6 ית/ ל36ושכליס
 , ססלק 63וחו סתכוגטת ע5 וס(סיר מסקסמסיל

 סיוכטיו6 י6מין )6 וקרן סיס כנרי6ח סנרו מלסוטעכ"

 ע-

 סכרי6ס OpSDD1a %6עייס
 ס6ין , סרטון ססכל וספפיע סכרן 6מרממט
 מ(ס סימנך .6כותיגו וקכלת חורכתו ירךוס

 עליסס יקנס ו6ס , ועור וסכר סססגמסנתחחת

 סכתוניפ כמסע סעולס נו6 סטוץסיפח יקנן , סר6סוכס מטכס מן כקיטי שפו4ן
 סריטי ימסך 6*ך העם עעס עוכ )תתוימתרו

 5;י',"ש שירעל 1 וי ,~עי"שש"
 : S1n)lDוכמו

 ירך וכתי סגי6 זרך (ס ענין לגררוכדי
 סקדוסיס 6כותיט וקללת סת%מסתולתנו

 6מת סו6 , יינוי סוס ימסך ל6 סססוע ס6מדמן כי פ6מרו מס כן קומר , ע"ס סגני46סוקכלח
 כנרת סיס ob' סעולס נשיפת 18 טכעינזכר
 וכנר , מומלע מרלון hS מיוכ דרך 16 טגעירך
 ספסרו ספיית על נזשס סרס ספילוסוסיססוכרו
 6כהגו 6נל , כשון פעולתו מתסיס 6ססלס6י
 מסם סקכלנו ויעקכ י5מק  ויכוסס 3ניערס
 ל6 כנגסו קם סל6 סככי6 ע"י סתורסוקכלגו
 גגר6 ונמיונ גטכע ל6 כי , (ס קלינויקסס
 , יסר6ל 6ת דכות כיי עולס למזם יתכרךס6ל פר5* נמור וממן מומלע כרקון 06 כיסעולס
 לעולס ס5ריכיס סרנים  סינרים גל כחכמתוונרץ

 טעכעק ססיר לסי (סו ריבוי סוס ימסך ל6סססות מסלחי ו6ס , כר6סית 3סרחח כמ"פלמיניסס
 כינף לכר61 ר5ס סו6 סעעס כנריקת6נ)
 וסתימס , ויח' ית' ס6ל4ס שון 5ד עלים כי כסיות ותימס קומי סוס ors וקיןצ, לעי )ויעמידס ופרקו 5וס 1פ6 למיניססדוריס
 סמוספע ספות מסג) גי.מן סנופן יתמיינ8יך כי , , דרכם לסי פילו סנרתס פל סי6וסקוסי
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