
אלהים יא פרק תסוסותששיבית108
 , נסי ויסיס סיטי כעת ולסמינ לספפיעסו6
 %ק , ססספיעו מזמן פז rh נגבי סיס ל%6ס
 6מ"כ ויסלת כח ט ויתוסף פנס זס מ6י%5

 ט , קוים לסספיע וכול סיס סל6 פמס5סספיע
 כל לו סספיע ל6 למס סר6סוכס מססנס סו066
 , פעמים כמעי לסססוע וסתרך 6מת כסעססכם

 כו, סופסע סל6 מס כו פיתוסף 6ססר 6יומעלמו
 וססכר6 ספכל יסנלס ל6. 6לו זנריס כןו6ס

 ס%ונ ירך על סו%יס פסס זס ומלני ,סגכונס
 , מסכרי6ס ס6לסי סר15ן וסולליםוסתומות
 סתחמון ועולס וס%נליס סמל6כיס כר6 ית'סו6 כי , מוס יגר סוס יקפס ל6 קנחנוונתמוטט

 וכסכת מקמרות כעסיס סרוס וכמו , סריסנעה
 רכים דכריס כר6 סמומלע וגר5הו נר6סימימי

 כמו כי , סכמנעות מ4 זס כי תקמר 1ל6פסש 6מי וית' ית' סו6 סיותו עם למיניפסמתמלפיס
hS~סתלק סיסיה על כיכטת ית' ססס יחוויר 
 לקלעו פחם סמרונע קוער סיסיס 16 סכל Shסוס
 %h זס ג6מר ל6 כי , רינף ממט סיכסךכסוט 6מי ית' סו6 סנסיותו ית61ר 1ל6 , נוס1כי651

 hSb ממ5י6וסס שייר לסכל 60"6הכמנשת
 , רישי יספך ל6 מפסוע סמס6מד (ונסקדמס

 טסקסס קםלון2סמגמססגיסעיזייססשתלג
 נס כי 61מר ססתלסלוח, כענע (ו סכרמסוכאסר

 נשע) ח5דק כ%%ח סי6 טמכרפססקזמס
 סכולל סמועל ססו6 נפי'ת hS סמעייןתפרחי
 י'נ ט % שמקריס כעל סוג ססכי8 וכ10וט'

 הכמכשת ככלך זס ינר סיס 061 , סניממרמר
 מועל שוש עס זס ע3 מתו% סיס ל6 סס"ינס
 פכחותו למס קרוכס ססי*סוף or וטצרח ,כלל
 סיס ול5fft , 6 סעיקריס 3על ססכי6ו מסכפי
 לסכרך ספתאח אל6 (1 סגרך פסכי6 כעינירע

 סכחכ , וסנלנליס ססכליס מססתלסלוסספררת
 הו' דעת ולפי 6חד יעת לסי כיורטיגסעולס
 מ5ד סם כשלק סכמ5ש סיט*ס ריפוייכי

 ססח)סלות נעתן פ"6 %מעלס , וכו'%מ5עיש
 כססתלסלות יעצי שפו כחט כאזכרספכליס
 , וט' יעת גפי סר6סעס ממכס מןסזכרש
eb~מדכתך tshn נק מבייל ftW3D נענין לצ זו 
 סכמ לנביו נשל גי נס , .סקדוסס תורחט6עהת
 שמרימו nnho פטנע וכתג ס6מ5חס זוסנר6

 ססכר6 חיימס 6)6 סמייוסו על לסודותלסילוסוף
 סמשרסס סרופ6 גמטרח זשל לסרמכ*ססר6פהס

 סכי6 ססכי מסמלק - כשב נפרק 'ט נרמסויפילו ז"ל סרג זס יקמר מקוס נ*זס %%י 1ל6סו% שגי *6מ , ססכרות 3' כין סטייל ל6 זסועל
 ססילוסוף על~קם סססכיס נירות וד' 1טנר6
 6שר ששייח 6ל1 61מר , ו("ל 6משכוכתי
 וכו' לסגי מכס ס6חד ססכל כי י(כרסו 6סרסוט
 ומקין ספק כל6 ט6 ססש %מרון.מססשכל
 5ד על סנ6%ות. כלצו סנמ65ות סוככתנמ65ת

 שסקשס שי ן שצ סיללתם ~swn כשיסשונ
 וריגף סלגנס ל'ע6% נידו יעלס 63 סעלו

 : סעל1ליס ססכליסכפיכוי
 וספסור סממסנס 'nbts' לו סוד6תט ועם כחגעור

 מסט סנ)נליס לדוש .סגת ססכליס סיו6יך
 מוער לו 6ין 6סר וסנדל סמומר כין ערךו6יזס
 וסנף% סנלגל ממט יתיוינ 6סר ססו6ספסוע %מי Is)NS לו ף6מר יסקל כחכ עוד וכו',כלל

 עוד כמג , וכה *רות וא' ממניס מג'מורש
 על סעכייגיס 1% ימסכו סל6 י סתכ6ר ככרסנפ
 תטפיח מילוף עוי וכן , יזכרסו 6סר סחיונ5ד

 תמת ק3תס סור ק5תס ערך יסשר ל6סגלנליס
onSpרכ וס"ס וטע סמיונ 5* ניס פי6מר עד. 
 סענעים נע9טס ססוגמ מס לכ3 סותרענין

Ins~c)ש5% שמר שס ס% חס , סנלנל בגין 
 טטכטס ותוי כלס סטרסיס פתירת חס ,וכו'
 נטוח כולו פזס כסנ6מין 6נל מ"פ עז ,וכו'
 ל8 %ר מכמתו סנורו כמס וימיו 15DDמכבן
 כיס סס6לות מקלו דגר לט יתחיינ ל6תוסנ
 ספיג 3ד ע3 טלו סוס סי6מר למי יתחייכולוגל
 עקשת סרמשח למריו המסט וט/ רולס כרקןל6
 מסכיל י% טז5 6סר ית' Sho שוח וסם .מ6י

 -נקר ו%6* סנמ65וח ככל רבת יתמיל ל6כפלמותו
 , וכהת- תולעת רנל לק% 16 זטכ נגףלשריך
 פ6מרו.צג3 מס ,פכל ס61 ומכלל כתג 6סרעי

 פייכ5 מס כל %ל , %11' ספק bSS 6מתtbh~ blo מרכז עד סירס גלנל פעמת 6פרסנמ65
 %ר ס%סי.ות סיעות 6ל1 וקלת ססכליסכסיר פי6ערש נמס כיפ , יגריס n-sp מלכווסנריו עמפכס כישת גצנו מגס ולמעלס סירממנלבן
 סגר6ש וסיסויס עקשת סרמקות וכינסי6מעס

 וקין הושת וסתססעות aiibe' ככלסמכו6ריס
 טרכ,ז"ל הטפריך מס . כ6ן עז ע)יסס לומוסס
 כסו מניס ככמס עליו ססחינ ספגליסנסיר כפרע כ6)סיומ ספי)וכוף סיכר OD עז זסכפ'

 גופו פזס נסכ6מין 6כל flU וכתג למעלס,פכתוכ
 תכפתו סמרם כמס וימדו פעלו מכויןנשונת
 סס5לות מ6ל1 דנר לי יתמיכ ל6 חוסנ 6hsסר
 שרתת עס סלימס דעת פועתו סרס ,כלס

 יפש וכפי ספטוע כראווה נכרך סס%מקזוסס
o~raDסרמקף5צ ופיס , שסנ ל6 6פר מכמחו 
 ד5פ4 פסו לל סעיקריס נע3 סרנ כתג 6'כ1ך 4 ספעוכך4 כעמסנת נרקיס וסססדשע15מוס

 כפי.ופפ. סר6סונס ססכס 0ש סינריםשלסטת
 טפת 8דרנס 6)6 ישוג ק ל6 %ט יומסק 5* 1ש6 , סי0מע6ליס שמי ק5ת %סרמכ"ס
 מ% פ*מנ) סרעפות סעספגס זו 6חרחימסנו
 ששן סידרר צש wr כי , למפלס סכתוכמש-
 סעקהאש. תעל הי ונס , סקווסס כתורתטכפירס ישי וטול רוטט נרהט ל6 סמיכ, % עלטלו
s~r6מפש ל6 סשרס נספר מפ9 יותר כקי סיס 

וסנונן ewh זדך כי , זו כסנריו % סעפם מםסית65
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלהי יב %w פרק היפדותשששבית
 לטפר 61י וט כטרק טכתנ מט כסגוסכרך
 44ן פכווניס וכריו כי 8מר כמקוס ססקךסיגתוכ
 שת דגריו ימסכו לOb 6 ועקם נסח5כסס
 שמוגות ע) מיסירות דשיו וגל חולני חכםש6 כי s~r סעיקריס נעל על 61ליז מסרו,ממרסי

 נעמן סנרתס סו6 סי6מין מ"ו כי ,טתורגיומ
 , דעחס כסי סעכיניס סטדל 8ל6סססתלם)ות

 סדנלים כססחלסל1ת יעתי שן סכתכוכמו
 636 נמסרו (ס רפת סניף ול6 ,גוסמשליס מכסי וקלת זעתו כסי סר6סוגם ססנסמן

 נתת )6 ולי (ונ כן כחת לכל S~thD סמ6מ4לטרם
 למי ג6ס מירום (ס נסרק ססירסו כמו (ונ,וכו'בן
 כסרק כך 6חר סכתנ ממס נר6ס וכן , סירך(ס
 קרוכס סי6 6סר ס6מז ספי)וסוף ס3רחי"נ

 קיום כי , ודעת טעם עוכ כס וגחןלזעתנו
 סכתכ ס6מר זעת על כי גו6ס , סמיונ 5דש ל6 וס6(י4רס סמ5וס 5י ע) סי6 וסקרןססמיס
 י"ס כפרק וכן , סמיוכ לד ע) סו6 מי"6למעלס
 כסיסיס סו8 סמ5י6ותס כתכ סמל6כיסכמ5י6ות
 כמסמר עסרס ימיו or ולסי עלו) וס6חד עלסהממז

 16 מ"ט גסס וכו' סמתגועעיס סנלגליספססר כמי ממסרס כי יקמרו %ת , וגו' ע' 16סנלנליס
 מולק (ס כל כי וכחכ , וכו' סמגיעיס כמספרנ'
 מזוכת ית' 6סריו ססלימוח מתקרי סיסינומס כתי סמל6כיס סמ5ימוח 6ל6 וכו' סחורס דעתעל

 : מס סס6ריך כמוסססגס גפי וסנדלם עלול וס6מד עלס ס6מדסיסיס
 מסוע 6מי ית' סיוט עם גי Of מכ) )גו ויצא-

 ותחתוטס, ע)יוניס סרגיס  סיכריס כלנר6
 , למפלס סכתכגו כמו משמלט כר%15 סכר6סכיון
h10D616 , סנמנעהם מן ופינו עכע כזרך סל 
 כולו סוט סנ(כר DS' ז"ל י,רמכשס סכתכ מסכסי

 6טר הכמתו סנזרס גמם וימיו מעלו מכבןבכווגס
 ימסך ל6 טבע סנורך אוי כי וכתג , תוסג63
 חכמתו סנ(רס כמו 6מר ססועס מס6מוותבינוי
 סרם אמונת יוסר יתנצר ומגצן , תו"נ ל66פר

 יטל סיס סל8 כמס סקוומט חורתכוגעירתי
 מיחס סו6 , עכעיח 3רי6ס דרך )סכ)לקרכ
 וכפירט סריסם בו סיס נמס טסילוסוסיסירכי קמרי סולך ופינו , חוסנ ל6 6סר ית'כלכמתו
 6מר 6ל6 סחמימס סחורס מעיקרי עיןנסוס
 וקנלת ס6כות ר6ם ע"ס ככילו 8נרססקשת
 מקומות ככמס סכתכ כמו סםלוס עליו רניפמחס

 : שככדממסרו

 עשר שניםפרק
 סד' 6לו כטרק נחורם רמוזים מעיקריםכל

 קדמותו , מרכשן ססס מגש פססעיקרים
 וטס , 6מ14% יכלל נוף ס6עו , מ5י16חוככל)
 ע) ט% מירס קרקסית סמר כי , תורסמחס לכי מופסיס ד' ססס סחזרט מלקי 3ד'גרמ(יס

 כמו ע4סס ססי"ת גססגמת סיווגתוססחל%ות 5כ6ס- %) וקרן פסיס פכל6 , ס'מ5י6וח
 סמופ. וקלס וסטר , ע"ס ס8טח משיי ככלסכחוב
כפ) כלתי כחו סיוח על ממורס , יתו קדמותו עלרומז

 תכלי"
 נמסך מוו כי , e59DS סכחכ% וכעו

 סעס6 סמסורסמוח וסנםל6ות ככסיס סנדולכמו
 כירידת ליסרך) סעטס מס וכן , סוף וניסג%ריס
 סנכמריס סלמים כזכות וסנוור ככוי וכענגיסמן
 עד. (ס כספר סכרמויס סנסיס ום% סתורסונתיש
 תורת ססו6 ויקרנן ומסר , כמוכס טכיגתו סכן8סר
 יסרק) עס מכתימי , ית' לחדותו על רומזגסגיס
 סכסגיס. וסס מכסס ססנוניס לו עימדנסיוני
 )מרת , סלויס )י וסיו )י וכסט גימרוסלויס
 ימר6ל על ומוכס גדכס קרכטת אסקרינלסרו
 . עליסס סמו מימד ויסיס מע8 מכ) כקיים סיסיוכדי

 )6 ית' ספחו ע) רום( סיני במזכר וספר ,לעולס
 מעסו OD נב) טחסעל ל6 גי , ננוף כמ ול6נוף

 קרח: נעדח גמרגליס כמתגייס כמת16נניסנמזכר
 כיודו ננד וסדורו מעסו כמריסושריס

 מורט or 6טל , כמדכר לכלותם סל6רממיו ודג"
 כממיס מל6 כסיומו נפמות e1CD מטפלסיוחו
 כזכור 6ל6 סתסעלות 6יזס ת% כו נזכר1)6
 6)1 נכתתו תורס מסגם וגסתה , 6דסגם

 % 8סר נזול נוי מי כי , כסירוס סי'סעיקריס
 ל8 כי , וגו' פלסים כס' 146 קרוניםשסיס
 ס'. שסיט ס' יקרזל סמע וע' ממונח 5לר6יתס

 (ס ססר כסיות כי , וגו' קיס פלסי עשנם ,8חי
 ממתתו סססינ ס61 סופרך זכריו, ייהר עדםגלילו
 מ5י6וש על לסעיי וירו ססמיס סע)סגמס
 וכ% כסירוס וקדמותו נוף וספי% ו6מיוחויתכרך

 : כמכר סססריס נ6ר3עת רוע(0ע6
 גמ65 ססו6 , מליפותו ככללקישתו , מסם כהניס ככללים 6לו עיקרים ד'והנה
 6מל- ססו6 , 6סדהעו כגלל נוף ו6י%קדמון,
 סי' כלל ונסיות , כנוף כמ יל6 נוף כליססוע
 ט6ל כן ספין מס י%, מסותו על מוריסעיקריס
 כמס , תעלס ל6 ומלות עמס גמאת ית'ממסותו סנגרתי סמעיעס כתורס ג5עוינוסעיקריס
 מט כי , לניגיט סכני% וכמס ית' לכיססכיניי
 ,. ע5י6וחו~קדמוחו על מורס לכוכו כיכובומתלוי

 6ט מייכיס תכלים כלתי וקדמון נמ65 גסיותוכי
 עי% לערות ס)8 מעסותו םסו(י4רט ומס%נזו)חו הכטדי לעסות סטטי% מס כ) ולעסות)סשה
 המדופו ע) מורס לכוני% כיגיט סתמי ומסככודו,
 %6צו גן נס מייפים סססיתות כנוהלית 6D1tDמי %י סו6 נסיותו ני , כנוף כמ ו'ל6 גוף501וכו
 ל6מי' זעני ומלי 6מד כ6יס לאמיותסכסיס
 גדול כ% ו(ס , ממכרי% )6מד געסס ל6ממנו

 שלס: סתורס כל וטוס כמוך, לרעןגחורס.ו6סנת
 על סמורים האכעס, ססס 6לו עיקריס גסנינכללת
 סט)% סתורס ססי6 ית' מסטו וסססעם ית'מסותו
 נ ית' ונזולחו מטוחו על סעורים סקכשס סלסמותיו
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אלהים יב פרק הימודפושערבית*10
  ינטות ס' כטופ  סיס המו מעדות )ושת סגיונן
 נכרות ס' כחוב סיס וכסכי לכינינו, ית' סכיכו.'
 , סגזכרת סכווגס על )סורות , למכירו 8יסשכין

InibiSnוסלומ ס6חו, סלומ פורס סיס וקדמותו 
 , נוף כלי מסוע ומסוק 6מזותו מורס סיססכ'

 יתנרך סכינו נמס סר6סון סלומ טורקתינסיות
 6מד נכל סוזכר , וקדמותו מ5י6ותו מ5ד)גיגיגו
 מלירותו על סמורס ססויס סם סדנרות'מממסת
 סזנרות כס' סוזגל סל6 מס , וקדמוחויתנרך

 ים וכן למכילו, 6זם כין 636 סמעססממרוטת
 ,6ותיוחיו ק5ח סיוח סר6סון גלוח קמרתמעלס
 סל6 מס , סתומות וסמיך ס"ס וסן , 3גסעומיוס
 , 6ותיות סכ' 6לו כסס סיס ל6 כי סג', ג%מ,שיס

 עדין כסיות מנזכר למס , זו מעלס לימםו6ססר
 , קדמון וםסו8 מתיקותו על מורס 1nboש"
 סמלי*חו 6ל6 מקידוחו צולת קדמון סיוהו 6יןכי

 ויחר סעולס סנכרן קונס וחכליס חזשרכלי
 וססמ"ך סמ"ס סורמס סו6 וכן , ון לדיןט
 מורס סו6 ס6לסיס מכחכ תסוד חס6וירסג3ומוח

 סכסוך ססגסריין בסס 6ת ומקיף מקילוחווצ5
 רמז ט61 ס6ומ סכתוך וטנסס ,_ וססמ"ךס"ס
 סגלנליס מנתוך סססל ועולס סגלגליםלעולס
 רומותיו מכל דותו מקץ( ימ' Sho1 גסס גלםכי
 סיקס סל ס6ויר כי , עולס 0ל מקומו ס61גי

 ק5ח ונסס ית' ס6ל סכחכ עס טיס סו6וממשך
 חלס סו6 ית' סטו6 כתו כתונו חלוי כהרשום
 ננר6 לסוס מקוס סבין וכמו , כלימט על8רן

 מ5י6התו כסוח גן ססו6 טגסס מן ל65תכעולס
 כי.סו6 על מורס כי ס5דדין, מכל 6ל1לפיוח נ' מקיף נטיותי וכן , לזולתו מוסגת היגסית'

 % וקין ס5דיין ומן ומלמטס מלמעלס מקיףסו6 כי , סכריים וממר סנרי6ס קורס וקמיקדמון
 נין קיים ססעולס נזמן כין , כע"ס סחלותסוס
 )עולס וקיים חי סמו יח' 810 מרננו,כזמן
 כן בלומות, פומזות סיו 3כס ס6וחיוח סולווכמו

 סכחוכן וסספל סנלגליס עולס על ססו6סור6תס
 8)8 סיסשכו מס על לסם סבין נגס, עותרןזע

 : יח'נמהרו
 מן סר6סוגיס ונרוח נחמוס מעלס סיסומפני
 ,'מס מסגי מן מעי)ס סר8סוןס)ומ

 עס
 לומר חנ6יס ק5ת סובכו . טכחו3יס PDDDזן ג*

 על דגשת ס' קריו פססט לעי , ולום לוםינכל כתוניס סיו סזנרות עסרח סכל כסקליסכירוסלמי
~nho

 לומות כ' סו5רכו למס יקסס ל6 סכ', על וסי
 סלומות מסחמ6 גי , לגוחכס יכול סיס כממז.גי
 עמלת כל יגילו 6חד כל 6לסיס מעטסקסיו

 מעלת כין לסכזיל כמניס סככתכו 6ל6 ,סדגרוח
 ל6ות5 ונס , לכינינו כיגיע מסיו ס6מרוגותסן מן לגיני% כינו סאו סר6סתומ דכרותינ'

 or 16 לוח על ועירס זס לוח על עסרסו6ומריס
 לוער 6ססר , סס ס6מרו כמי 6רכעיס 16שסריס

 טע%ס נ' סיו סל6פוניס ל1מ ככל עסרססס*ו
 , עסריס ססיו OIDUD ד' 16 . 6חד קלוחכחוכים

 סחמסס , ס6מד נלוח 6לכעיס וסיו פעעיס מ'16
 סר6סוניס מעלת כין לסכרין , טעמים כמססכ' נלוי וס8חרוכיס 6מ1 כלום מעמיס כמססר6סוגיס
 6זס גין סטם ל6מרוגיס ע 8מי כ)ומסיסיו
 זס ללום עסריס ס6מרו ממט נר6ס וכן ,למכירו
 ,ט mSs סעמיס כ' 6מרו ול6 , זס נל"מועסריס
 וין זס גלוח סעמיס ד' 18 זס נלומ סעמיסוכ'

 סינרים עסרח סגל נר6ס מסיס , ,ס כלומכלפיס
 עסרס 1כפ6מרו לומ נכל סעמיס כמס כתוכיםסיו
 זכרות סממסס כסל ססו6 גרפס מ' 18 כ'16

  שנלאם  ס6מרוגיס וכסל ס6חד סכלומסר6סתיס
 6מז לומ על כתוניס סטסרס כל  תיו ohnס3',

 נקם סני )ומ שיך סיס לעס 6חת פעםלסילו
 לר6סו%ס מעלס הפיוח . 6כל , ממסיק סיס8חד
 %מיל ג' סולרכו ס6מרוגיס מן לכיניגו ית'סכעו
 , 5מווגיס ונסני סרמסוניס ס' 1nhs ,שכיס
 סטין מס 6ל6 ומלק סכוי בקוס גלום יסחרסל6 ידי 6סד נלומ ד' 16 סעתיס כ' סכסלועכין

 ן לסייס וסיטם לתיכס וחיכם לקוח6וח
 קמש סס ס6מרתיס יכרות סממטסומפני

 סטני כלומ וישר סרפסוניס מןסרבס
 סיסיו 113 , לר6ס1ן כסיעורו סוס נסיוחופנוי

 סעמיס 3' 16 לומ נכל 6תת סעס סממססכחו3יס
 סיתם כי לומר גוערך , %ח ככ) כמכס 16 י'16

 סגלומ ס6מרוגיס דברות סממסס ומדיתתמכךקת
 ס*מרוניס זמרות גסי מכילס נססop~pn סלמי לומ סל וחרימת ממקיקח נדולסספגי

 סר6סוניס כזכרות מתקול ססיעור כלסקלריס
 מט יוחג ולראש גקר6 היסיט כוי ,ס%וגש
 שעוריו רפ ס5דס סיע לניניי, %ניכוססווסרגו
 סער שין ינ' *יט כיכיגו ססו6 ממסלנאחס

alnpnכך על עליו : 
 וכל כסני, כין ס6חד כלומ כין 6מתהסייס כסי סיס זיקור גל כי לגמר ק גסואפשר
 מיותר 6מו דיכור מקיקח סיעור גדי מכריססיטס
 סיס סר6סוגש סכדנרות 5po" וסדינור ,מרוך
 ס6רית גס6ר ומס סוסו, עד ססיטס נתמלחגחונ
 כן 061 , לייכור דינור 3ין )סטסק מנויכקיטס
 )6 , 6מח נסיתם חרש )6 סגי כלוח גחוכסיס
 כ% סיסות נממס 1hco וכן , כסנייסתגפף
 ככיטט 6חד כל פסיס ר6סת סכ)וס סממסססדגרוח
 סייס כל על יקסס כן ו6ס , סכקגתי כמו6מת
 פלומות סדברות עסרח לכסון סיס סכרםפיוס
 ים% סל6 כדי נדגל סלוח סיס ס6ס , סעמיסכעיי
 מרות דינור כל יסיס תתילו , ומלק סטימקוס
 ולעסות ססיעוח לסרמיכ 6ססר %ס 6חח סיעםעל
 וחסית , ס8מרט מס גטי לוח נכל סווח סיפוחס'

 ר6סוגיס סדכרות נכל וסוס 063 וסמקיקססחרות
 : סכומות כס%ומהרוסס

 סיפו סינגר למי סגלי *ול קוזס גוייר כןרעל
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 (ס כ6י לום נגל וכרוח מממרס יותרכחוכים
 סוכס13 למס טעם עוכ ניחן ולמ"כ , סיסנוסן
 סכתונ כי ונס , 1dbs 6% לימות כסני טיוולמס
 סם ומוס orn עכריסס מצני כתוכים לומות8מר

 רמכן 0סס קרכן ס%מוח קמרו ומ("ל ,כחוצים
 . : סלמס ועבייןס0ס

 תמסס 636 גכתכו ס63 סוכר סר6סוןדעענא
 ע3 ויכתכס ז'( )וכריס כמ"מ לומ3כ3

 סדין ססבר6 סטחגח וכמו , הכגיס לומוחל'
 6' פעם 6ל6 נלומוח סדנרות עסרח 3כחוכקורך
 לומר רולס ומ(ס orn ענריסס מסגי וס"ס ,לכד
 אמרו וכמו לענר מעכר ומקוק מרוחפסיס
 טיס ו6ס .עומדים, פיו נגס 0נ3וחוח וסלךת"ס
 סיחס 630 אסר טיט לכד עכריסס מגני8ומר
 6ל6 , לעכר מענר וכל מכל סכמינסעונרת
 קמור ססו6 סעכר מן סכתיכס גר6ית0סיחס
 סטכתיכס דק כנייר 0כותכ מי כמו ,לכרכם
 לוס ס6מר, מסעיה וקות 6וח כ3 הקריתנרפית
 סיתס ססכחיכס כתוכים סס ומ(ס OID עומרסו5רך
 0סיתס כלז גנו ממס כתיכט תגי מעכרנוקעת
 : ננס וגומזות וסמיך מיס סיס 61"כ ,כתונס
 , ולוח %מ כ3 ע3 עורס ס6מר סמנילדעענא

 סדכרות ס' ס3 וסמריתס 0סמקיקססוגר
 סיו 0ל6 ומפגי ס6חר לענר ג"כ כוקעחטיחט
 ס6ותיות לסיות ס6מר מסעכר סדגרותנקר6יס
 מסענר גר6יס טיסיו 5ורך מס כי סינרמבוטנות,
 לסמכן 6ל6 כורטס נקר6יס יסיו ל5oh 6מר

 חקוקות סיו כי חו0כ ולוס , וסתיגותבגותיות
 יותר לקות 16ת נין ריומ וסיס ס6' מענרס6ותיות
 סעכר מן סריומ וכקותו , 16תממלץ

~nbo 
 סיו

 פעס סדכרוח ס' סל וטסינות ס6וחיותחקוקות
 , ססגי מסלד נ"כ לקרוחס ל0יוכ3ו כסדרןקמרת
 סססק מ0וכ סיחס ול6 לוח, ככל עירססרי
 סלמו מ5ד כחוב מסיס nlbo' לצות 8ותכין

 ל5ד נוקעתוסיתס
~nho 

 כיון , לצות 6ות נין
 מסומכת 6)6 ס5ל נציותו כיכרמ 16ת סיחס0ל6
 מממס 6ס כי 5י מכל נקרץ סיס סל6כנוסן

 :דגורות
 סוכר , 3ומ ככ3 ע0ריס סטופר ססלי0י והתנא-

 עירס ומרותיס כחוכים סיו 6מדממעכר
 כן נס סיו ל6ות 16ת כין סימר ומקדסדגרות
 ליעת 60מרגו כמו המרת פעס ומרותיסכתוכיס

 : סמכיסתנ8
 ן לומ כל ע3 6רנעיס ח6מר סיניעיוהתנא

 וסעסריס , 60מרנו כמו סססעסריס
 מעמיס 0)סט פסיס סעופי עיות ג6רגעס6מריס
 ס6רכע 61"כ , 5ד ככל ס0ס כהורךסעובי
nv~rכסגו מכיל פסיס מס כל כטס מכיל סיס 

 סמחד סעח כמו 0סס על ססס סיומס"רנעס 5זזין מני כ3 , ו' סל ו' ססס יסטמייססענריס
 סד' מן 5ד ככ3 דכרות מממס וסיו , 6מד לומסל
 ג5י מקוקיס פסיו סממסט כי , ט0ריסססס

 15נב גין ריומ כ"ס 0כננזו ל5ז ועוכליםס6מז
 0כנניו כ5י כתוכיס סיו סריומ וכהותולהות
 ס5דדין כסכי וכן , ס8מר ל5ל נ"כ עוכריםוסיו

 ס5זדיס כ6רכעט עסריס ססס נמ65ס6מריס
 %נעים סס ו' על ו' סל o~npnO כ' סלוסע0ריס

 וכלן , חוס נסיתם סתת 6ותיות כ3ס לוחככל
 0כחנתיש כמו ומוס מ(ס ענריסס מסכינוקעות
 וגכ) נכס הבשמוח וסמקך מיס יסיו כולסולדעת

 כ3 נקר8יס סיו ו' ע5 ו' 0) סטחיס מסטר5י
 6ותס מעמייין כמסיו וכן , כסירן וגרותסעירת
SDסעסרע כ3 כקר6יס סיו ג' 0סו6 עונין 

 מלסניו סעופי וכלי מעלס סל סעופי כ5דסדכרות
 , טעוכי ט3 ס6חריס %דדין כפני וכןכסדרן,
 , 6ות כמלץ גיגיסן ריומ יט ולנכי 6ותיוחסנס י כ נ א ס5ורס כזו ענריסן מנכיסלומות כסני סדכרות עמרת כתוכיס סיו or ע"דוגמ65
 מ"ס לנכי סל ט36ז קורס סימר סעכרומן
 6ות כין מסוסכם 6וח וכן , עגדיס סלת ליו"י כ"ף וכין עכויס, סל דל'ח לכ"ף ט"ןון 4 ענזיס סל יו"ד לכיפן 6ל"ף וכין עכדיס(סל

 סיו"ז ונין ענזיס סל o"no סכין עז ,)6ות

מתחיי
q~Sb 'sd 

 06 , ס6מר מסעכר 6גכי
 , כלומות 6חח נסטס 6גכי ס3 שפסוק כ3סיט
 לוחיות,. עסריס 6חת כמטס טיס 6ס כי סו6סכת

 לוחיות לעסריס ס6ותיות כל כין ריומסיס
 מסוף ס6הר מסעכר מפמיל ססיסקמרות
 קמרת 6ות מרותס סיתס לתות מות וגין ,ססעס

 גר6ית סיתס ס6מרת ס5ד ומן , כחקגסמסעסריס
 6' לוח ע3 עסריס סומר למי סו6 זס ,ממוסכת

 מממס 18 עסרס סומר למי 8כ3 8רכעיס,16
 ס6חד ס5ד מן כ"6 מרוח טיס ל6 , 8חד לומעל
 כ3 סטיו ונרפש . סממ0ס 16 סע0רס כ3כ3ומ

 מלכו תרי"ג ססן סדנרות עורת 30ס6ותיות
 כין סססק מכלי ,ו 6מר (ו כתונות לרעך06ר
 כמו כוץ 636 למסוק, מסוק וכין לת34טתיכס
 כך כל מוות מיטות לכמס מ'הולקת קמתחיכס
 , סוסן עד 8חרת נ0יעס למתאמו כסיטט8ותיות
 ס6לס סיכריס כ3 6ח )מכילח6( מ("ל קמרושסרי
 מלמז 636 3ך יטיס ול6 לנכי ת"ל ומסלקמר
 רכ וקמרו , וסרטן ומזר כן לומר לכשלספסר ס8י מס 6מו כדגור סדכרות 'צמרת סמקוםטומר
 ר6ו סקולות 6ח רו6יס סעס וכ3 כ"6()ממות
 סלוחוח, על ונח5כ סנטרס מסי יו65 06 30דינר
 , 06 לסבות מו5כ ס' קול כ"ע( )חס)יססגלגל
 לסרת סכל ג6מר 6לו מ5מריס כ'וכס5ערף
 סלוחות על כמסו 8מד כזיכור סנ6מרוסזכרוח
 תיגס ספסל ג3י 8מר,יו (ו nltnlho 6מת ככתמיז

pl~D10נעסט סניול סנס על לסורות , וסריס 
 ס6י מס 6חז כדיכור סג6מרו סזנרוחכעשרת
 )תרי"נ רומזות n1%th חרי"ב וכסיוחן לב"ו,6ס0ר
 ע3 )ע5מס סויפס 3ס י0 8ות כ3 סרי ,מקות
 עם גקסרח ופינס כס גרמית 16 סמיומדחסמ5וס

חלס:יס
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 חימס כ5 וכן תככי, ומקרך סר6סוטת מחטיותי' נקמרו ומרען סמור וצחר , o~nb וס3ס)פניט
 ססן כמו , וטרסס ומרסס וססוק ומסוק'זתיכס
 סננורס מסי מלע"ס למ"כ סכתנ כס"תקחוכוח
 ונין סעס ונע מינס וכה לצות 6ופ כיןכסססק
 ססן מעדות לומות כקוהו ולכך לסרסי,מרסס
 כפיגור סוכרות עמרת נתן כשס פסמקוסעזות
 סקו) כסעף מיד וסנמקקו , 3גש1 סמ"6 מס5מז
 מסריס כפסות עדות סטין ומפכי סלו0וח, sgונוסיו
 סטירס למרוסס עזות סן וכן לומוח, כסכי?מקקו
 מטי "6 סגגורס מפי סיכרות עפרתלסם
 מקוס וצין , סנכורסשפי סלומות ע) כמלכות סוכרות עסרח כסיותט5מו

 סלוחות כי , דקקןססו6

 נרפס סיס ו6טועניק וריבוען טפסןסססירי
 מעמס מסיו ומסורסס נלוי זכר עולס ג6ילכ)
 מכחכ מסיס נרפס סיס סמכתג וכןרולס,צ, נמלכות סיו ול6 מסיו כמו כך כנר6ו0מפסיס

 ס6ותיות ולחרות למקוק 6ססר סש )6 נ"כיסמיר כי , "ים יי על hk מסק סוסכלי
 סלומות, ע) ומצירות וחרותומ מקוקות פסיוכמו
 סיגליות סעסרת ולמטס 3יסר6) עוות סיו61"כ
 צותיות הר"ר וב"כ , כסוס סנכורס מסיטמרו
 סכומות 'sb כמלכו כתיר ססימכס סדכרותפכעסרת
 6/ זטר כמו ססס סלמות כפיעות 6מזכייכור
 י"ר 631 מסיעות ככל מוות 6ותיו0 סכ3נסריח
 )פיעם יותר 1)6 "רוכס סיעם נסוף פתימקוס

 ן 8מז כזכור סם וסרי ,קמרת
 נקמר 06 כי כתשר, סוס לוחיותוס)סיס 6מי היסס כ) סיפות עסריס ~PO )ומרוקרוב
 כתגר )מלה תוכ) )6 סיעות כ'6 מ5ל זורססיו
 , מלימות ססיעות כ) יסגו 1)6 סוים מ)קיס כ"6ע)
 כשב ע) יתת)קו )6 וכן , 6מז כוטו ירשא6

 , 16תיות מעסריס סכימות סיעות למרקס"מסר h~la1 , ס)טיס עז פכשכ יותר 15 סויסמ3קיס
 אותיות htSn סיטורו עסריס סיסיו ככוןויותר
 נין יוקר ויס כרמכן קרכן מרוכעיס סיוססלומוח מסני , 16תיות מעסריס סיפוח ל'6 סיסיוממס
 )6 גותיות מעסריס יותר סל1מ כרומכיכיס ל6 ו6ס , )6חס 6ות נין סיס ממס )סעססעס
 כ' כסיסיו 6כ3 , נקורך סיסיס קריך יוחםכרומס סטי מקוס סיס ו6ס סיכום )'6 נקורךיכילו
 50 סכתינס תסיס סיעס, כל כותיות מלאסיעות
 סיעס כין סיס סריומ עם למרוגע קרוב סלומכ5

 כ' עז מהמז וכן , )6וח 6ות מכין יותר)סיטס
 , לוחיות מס' סיעות סגי 16 , 06ת כ)6ותעח מסיי סיעות טסתי 06 כי ס)מוח, סיעות hSnnל6
 סיעות קכ"ס 16 ~חיות מקלפם פיטות 8רכעוכן

 ממס וכן , 16תיוחמקרנת
 סיטן"

 bSDD51 ס: כבורה ךם י?ס 1ל6אפק 016י51 מקריז

 יסיס ו)6 כסימך, 16 סיעס כ) 6ותיוח ממ"כסיטוח
 ולמעלס מעטרס וכן , ככתיכס לרכוע קרוכנ"כ
 מצותיות סתימות סיטות סיסיו עפרים עד המ65ל6
 ; כב"ס לריגוע וקרוג מססיטות ככל.6מתסוות
 עסריס ע3 סיטות כיס ממס סרכוזי תתססס6ס
 עפרת ס) D1'nlhol , 0רכ"ס סן צותיותומממס
 %ו ס6ס כרטט 61"כ , כח"ר 6ל6 6עןסזכריס

 מעסריט סיו 6מד לום ע) זכרות סעסרסכ)
 , לוכוח מנ' כ6' סיעס, כ) צותיות מל"טפיעות
 גסס מלריס יו"ד עי 6גכי מ6)"פ 6מת סייס16
6"(n1%Ib , 6 וכן"(- D1'Dlb (מלמעלס סיטס 16 סכימות, סיעות עסריסמטל1ס עי סיטס כב 
 למעלס ומוזר , מפריס יוק עד %6י מ6)"ףלממס
 , מלריס ע) סתומס מ'ס וכוחנ תככי 6)"ף56)
 ס"6 עד וכן מכי"ח, ס3 מפס %6י סל %ק561)
 : )כעס כקר6ות'ע)מע)ס סועות-פספוס

 נך סי6 סר6סוגסוסורס
 פ ל ע ם י ר ה א ים ה ל א רחלך ה י א ל ם י ד ב ע קניתם רי צ ם א_רץ מ ך י ת א צ ו ה ר ש אאננייהוהאלהיך

 שטיסמט אשרב טונת ת ל כ ו ל ס פ ך ל ה ש ע ת א לף
 ל לארץ תחת חתואשרבטיסם ת ם שרגארץעלוא

 האתשתחוהלהטולאתעבדסכיאננייהוהאל
 שיפוע ל ש ל ע בבים ל ע ת ב א ן 1 ע פקד קנאיראן
 ל ע הב לא ם פי ל א ל ד ס ח ה ק שנאיוע ל נעיםלר

 א 1 ש ל שסיהוהאלהיך ת א א אתששמריסצותיל
 לשואזכ שמו ת א רישא ש א ת אנילאינקהיהוה

 י ש דוץ תעב ו*שתימים ש ד ק בתל השוראתיום
 י ה ל א ליחוה ת ב ש י ע י ב ש ה כלמלאכתהחוםת
 עידךוא ך ובנךובת ה ת הא כ א ימל כ תעשה א לך

 חיטים שש י כ ך י ר ע ש ב ר ש א ך ר ג 1 ך ת מ ה ב 1 ךמת
 ל כ nwlotnn א ץ ר א טיסואתה ש ה ת אעשהיהוה

 א *" ה י ך ר ב ן כ ל ע עי י ב ש ה ם יו ב ח נ י ו ס ב ר שא
 ל ך ם א ת א 1 ך י ב א ת א ד ב כ ו ה ש ר ק י 1 ת שב התיום

 גיןגןב:ון%גן:ב:ןב::ן:ב%וגרן%:
רעךעדשקרלאתחמדביתרעךלאתחמדאשתרע

 ך שרלרע א ל ר11כ מ ה 1 1 ר 1 ש ו ו ת 0 רוואךועג
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 111 נואלהים הב פ-ק הישויותשערבית

 מן זו 5ורס כמתקם דעמתס, bSDn ססנייסוסברס
 לימיהן וס6מרוס לסמלצך סר6סונס ס0עסס5י
 קורס וסיעות לוחיות, עסריס ס) סיעות )*6יסיו
 המרוכס סעס ורקס ר6סונס סעס ור06 ,שג"6 1), סימכן 6וסיוס מ)"6 מטס כל ט"1, כשמנס(1

 מעולס מס מכוון נ"ע נש6 סם )' וסוסן הסיס,)ס
 סע)ס מס עם וסוסן והמרוסס ר6סונם סעסרמסי
 סעס ר6ס וכן סעס, כ3 ואותיות פסיעותמנין

 סעס וסוך , 6ס4ס עולס 6סרוכס וסוףר6סוגס
 : כ"6 פסן )' פולס התכונם ורקסר6סוגס

 ר%6ן )ומ מי )נו דפרות מממס 8יוואם
 מקוקות חסיו נר6ס סני לוס ע3ומתסס

 ספקתן שי מוות סיעות (ס כירך כןנס
 תקל"נ סס סר6סוגיס סדכרום מממסולדתיות
 תרי"ג ק סמ15ת כי , סנטוס מלווסימנס
 sd' ססכעע3

 כ) ע"כ רופזות כן כי נמ', גני
 חרהנ , נתשר IOD סידרות mnP שס6ו%ויו
 ומש סעס כ3 16ודות ישנ פוקס, סי6 1(1 ,,ומכעס
 תפ6 ל6 כי סיעוס, ף'ג 6והיוח מ'6 6יסיעות,
 זסץ IQ1bs 06 גי nwSn וסיעות סווחצותיות

 דים ב יתע ב ם צרים ם ץ ר א ם ך י ת וצא ה ר ש א ך י ה ל אאנכייהוה
 נ 1 מ ת ל כ 1 ל ס פ ך ל ה ש ע ה זנ ל י נ פ ל ע ם י ר ח א ם י ח ל א ך ל ה י ח י אל
 ארץ תל ח ת בסיסם ר ש וא חת ת ם ארץ ואשרב ל ע ט מ ם י ם ש ב ר ש אה
 ק פ א קנ ל א יך לח א כייהוח 3 דסביא ב ע ת א זל ם ה ל תאוה תש אל
 ל ד ס ח ה ש ע 1 י א נ ש ל ם י ע ב ר ל ע 1 ם י ש ל ש ל ע ם י ב ב ל ע ת ב א ן 1 עד
 ש ל היך ל יהוהא ם ש ת א תשא א צותיל שמרים ל 1 י ב ה א ל סים לא

 ה ם 1 י ת אוכורא 1 ש ל 1 ט ש ת א א ש י ר ש א ת א יהוה ה אינק ל י כוא
 ע י ב ש ה ם 1 י 1 ך ת כ א ל מ ל כ ת י ש ע 1 ד ב ע ת ם י מ י ת ש ש 1 ש ד ק ל ת בש
 ענד ך ת בךוב ב 1 ה ת א ה כ א ל לס כ ה ש ע ת א ל ך י ה ל א ה 1 ה י ל ת ביש
 ה ו ה י ה ש ע ימים ת ש ש י כ ריך ע ש שרב א וגרך ך ת ם ובה ך ת מ ואך
 י ב ש ה ביום ה יב 1 ם שרב א ל ג ת יסוא ה ת א ץ ר א ה ת יסוא מ ש ה הא
 ת א 1 ך י ב א ת א ד ג כ ו ה ש ד ק י ו ת ב ש ה ם 1 י ת א ה 1 ה י ך ר ב ן כ ל ע יע
 בתןלך להיך א ה ו ריח ש א ה ם ד א ה על כוןימיך אר י ן ע מ ל ך מא

 m~nlh , 061 מ"6 מטס גל סיטומ י"ג לךסרי
 ס6חרת סברס דוגמת תמ65 ס15 מן ,1 טיסמקח
 כממות כ"ד סן מטס כל 6ותיות, מי"ג סיעותמ"5

 סעס חמלת וכן , ויע ויגף ויסע סלסמרונעיס
 וטעס לסיס, כמנין וסוסס למרוסס סעסיתמות טעס כ) ס) שגותיות נמגין עולס ופוססר6סוגס
 סיעות וסלם , מלימות תיבות ו6מרתס61סונס
 כר6סית מפשלות ססתיס , סר6סונסס)6מר
 סקסת וכן , תיגס כסוף מעלמת ס6ת5עיתתיכס
 נסוף מסלימות ססחיס קמרונה, טטס סע)סיטוח
 ומממס , "nlnDb נ6רגע למרוטת סטות~נע סרי , חיכס כרקס מחמלת וס6מ5עית ,טיכס

 ומסלימות %כן גם5י מתמילות מן 6מ5ג%ותסיעוס
 ממס גע)ס 6100 מנס ויותר (ס כ) , יטכסכחל
 סרס לירקי ייופס ככווכס 06 כי במקרס כפלל6

 פעמים מ' פסוזכר סוי"ס ססס כמו , סמוולמוסני
 לעמס 6)6 16תיו"רו יתחלף םל6 כמקרס נס))6
 י"ג מסיעות סיות עס , מלס 6חס כסעססו6

 ו ומפסס עסריס16
 ולוכן , פשו 16תיוחיסן ס6מרוניסדברות

 סווג כצותיות סלימות )סיעותנמלקות
 פסן ביעות ככשע סיעס כל לוחיות כסלם 06כי
 נתיבות לנ כמגין , ל'כ וס6ותיות ספיטוממנין

 : ס5ורס כ%מכמס,
 כ בל

 פ_
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 66 דטתת גממסס ים וץתhDlbo 6 אותרתגל
 כסמכות 136 ענירות כ) כי , וסזי'ן סטמ"ך)כי

 דכרות כב) סוזכרס ל6 וסעי"ח זיין, ככליוכנטות
 עסריס סיו ו6ס , לוס עעס סקל כחטוככר
 סמ5ויירח סיקוס על ג"כ סיו )ומ ככ)זכרות
 אותיות,-וכמס 3"6 סעס כל סיעות עסריסלמעלם
 6וחיוס, ל"6 טטס כל סיעות ע0ריס 1nhoמסעיר ג"כ סיו למטס םעס פנק נמס 16 לאות 6ותמנין
 ס6מריס סעסריס סיו לומ ככל 6רנעיס סיוו6ס

 ל"6 וסי , ו"ע רסנן מסיס סזויות מעמיכארבע
 ככל סיעות ע"1 סעס, כל אותיות מעסריססיסות
 סעסרס וכן , עלמו זוית כקרן 6' ועעס (ויתנעת

 DSW 5פהס סזויות סטמי נחגיס6מריס
 וכתגט , סגי%% כמו לענרמעכר חקוקיי
כמס נ5ו~

 מסו"
 ועפרי סלמת סיודע וברוך , נעלס

 וסקרוכיס עשס רכיט D~D , לראותן סוכסמי
 כידו תופסים ססיו זקכיס וסכעש יסוסעקליו
 סס(קט סיד לכל כדכתינ יכלו ול6 ידפיססל6
 כדכטינ מרסוק 6ותס ר6ו ג"כ יסרך) וכל ,וגף

 : לעיביכסו6סכרס
 על סמרותיס סדנרות מסרתס5יירמירוצפני

mab6סכתם סתורס כמסר כדרכן סל 
 ססיו ידוע ססו6 , ליסר56 עשס רכינומסס

 %6 , סלנו כמסריס סכקוניס כ% סוסכסוכיס
5רז

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



אלהים יש פרק ולמודותשעיבנייע ב18
 שסט וסם , שס על ויעח 'עעס עוג לתת~יך

 :תעמוס
 סעסרס סזגרוח כל סכתנכוגי מס 610דשיאשון
 ונכלל , סא"ל גסו נקמרו 6מד כזיכור'

 לג"ו 60"6 מס נקמרו 6מז סכדיגור ס6מרומס
 זינור כמו סיו כלס כי , ססטע סו6 , כןלומר
 לפרות וסוסיות וינות ספסק נלי כלומר6מד

 וכמו נקמרו, 6מד נדי3ור כי סנדול סרסולמודיע
 נכת סלוחות על מיי נמקקו במ"כ גלטרסכ6מר
 וכמיס , ספסק סוס נלי 8מת תיכס כמו6חת
 מתכ ס' קול_ סנ6מר סלומוה על וגמ5כסנגורם מפי יו65 06 סל זימר ר6ו סקנסס 6תרו6יס

 : ונף 06לסכות
 סיותס עם סיגרומ עמרת 8לו כי תסכיהמעם

 וכמס לכירו סכינינו $on סחורםעיקרי
 סם וכחכו לכד זס מסכי ל6 , לכיגינוסכינים
 לכל רמז גסס סיות מפכי 6לblnlb , 6ל3זס
 כגנז , תרי"ג וג6ותיותיסס גענ~נס סתורסשות
 1OD 6ות כל כי , תמס ול6 עטס D15Dכל

 (OD1b ומיומסח יווע' 6מת מ15ס על ורומותמורס
 , זעים תסיס ומפלקות תורס סתרי ליויעסלוח
 עמרת סל מס6וחיות וקות 16ת סכל יתמייג61"כ

 ושך 8מריס, וסל מלפריט 8ומיוח עס קמר לסS- , רומות ססי6 ומס לע5מט סור6ס סי6מדגרות
 כן כלן וכלל כקומות, עימס נסכי 6מת ללקו

 ורמז סור8' 0סו8 6מי זנם ועכין , 6מתתיגס
 המלקו ככחנו כס"מ שח"כ 6ל6 סתולס, מלותלכל
 ול6 עמס מעת על סיולו להינוח ס6ותיוחלוחן

 :  סיגרות עסית סגחעסס

~yubnעז מדרדסית כולס סתורס גי סס)י0י 
 ית' לסכיו כשנס ססיחס ונרפס ,שס מעולס ס5כר6 קוזס כך ית' לסכיו סדורססיתס כי , 56לגו מקוגל סו6 יסר% כללעיני
 עז כר6סית מכי"ח סל6מריסלקות
 ,ומרטיות, סטטק.תינות כ4 יטר%גל

 כסדרן ספנויות חסיו 16 , 6' כתינס כולס6ל6
 קעגות 6ו גזולות פרסמת 16 לחיגותמתמלקות
 ממס סכחכ סתורס כספר ממולקות פסןממס
 לעכינש מורות וסיו , סננורס מפי ע"סחניכו
 לסמותיו מוריס טין 16, , ית' לו נטיסשהריס
 נסס 6חד כל סככר6יס מידי כל כר6 מגססיתג'
 סתורס כל כי עליו 0גולפ מעיקר כפי ,ידוה
 לימן סקג"ס כסכ* ולשס סקכ'ס, סל סמותיוטקס
 סדכרות טסרח קודם עטסעיעס ר5ס ליסר6לתורס
 קודם וס0משס , גחורס ועקוייס מיומזיסמטס
 לסניו כתוג(ס מסיו מס כפי עמו וליטר6ללממס
 ומזר , 6חז וכדיוור 6מת כתיכם כלסש, סל ססועס כיף .עי הכגי מ6ל"ף גתורס .יחב'

 וסטז' ותיכס שמו נסני ודמי יגורומרען
 רכינו מסס וידע , כס"ת ססן כמו ע5מסבסכי
OUD16 עד מרכסן סוכרות עסרח כל סירוס 
 כל ועדיין , ית' לו וסירסן מסרסן מס כפיסוסן

 ההש  פד ומלרעך לנכי עד מכר06ית סיסעס
ollno6לכשר סטנים , סחרת הלהכי עליו וקטרגולמרוס כטעלסי פ"מ( )דנת כמו , לו טבע ל 
DSDn3'עליו ס OD3 0עליו סכינתו מזיה ססיר 
 כתיג מס לי נותן ס6תס תורס ר3ס"ע לסגיווקמר
 למס 6מר וכו' סו65תיך 8סר מסיך ס' שכיכס

 לך יסיס ל6 , וכו' וגטתעכדחס ירדתםלמ5ריס
 יום 6ת שמר , וכו' יורכש 8תס עו"ד גיןוגו'
 ומתן מס6 ח60 ל6 , עוסיס 6תס מל6כסססגת
 יע Oh1 ו6כ וגו' פכיך 6ת כגז וכו', ניכיכסים
 יס קנ6ס ונו' ת65ף ול6 תר5מ ל6 , וכו'לכס

 ייע סל6 סרי , וא' לכס יס נרע י5רגיניכס
 מחן כיוס ככר לו סגחסרס כמס 06 גילססיכ
 , יתנרך לו הסירס סינרות עמרת גססתורס

 סתורס כחוך למעלס לסגיו סכתוטמסס16תיות
 מסולקות וסן סדכרות עסרח סן לרעך עזממכי
 כיוס לו ופירסן מסרתן כמו ופרסיותלתי13ת
 סס לרעך טז מאני בתורס 56לכס סכתוכעס סרי לסס וגמר למלחכים ססיכ וממן תורס,מחן
 ידות ולסם ג"ו ססס ס6גסיס לכלל פרטיוהמלות

 ממס לסס סביב 1ל8 לכס ל6 ככס עללס5טוות
 o5bl כ"6( )טמור ית' לסגיו כתורס לח"כטכתוכ

 ענז תקנס גי לסגיסס חסים 6טרסמססעיס
 וגון ל6~ס כתו 6ת 6יס ימכור וכי וגו/עכרי
 וכן כיניכס 4ט ומחן מס6 לכס יס עגייסכלוס
 גווע סיס ל6 העדיין מסני , כולס סתו*סמכל
 טמ6ל1 6% לסכיה מונמת ססיתס הע"פוסרסרת לתיכוני ממולסח סיתס וקין סתולס ס6ר 'ייראלו

mnwית' מעיו לו מתורסים כגר סטיו סזנוות 
 לכל רסיס ילקמ למל6כיס ול6 לכ"ג מלויסחסיו
 סמורים , ופרסיות לתיכות נ"כ שתתחלקס6ר
 למל6כיס ול6 לב"ו 5ריכות ססן סמלותעניני
 לו סודו ולכן , ממ"כ ית' 66ל לו סתיר0סכמו
 מס 6דוניכו ס' וטמרו לסקכ"ס ססרת מל6כימיד

 וסרטותיס כללותיס כולס סתורס' כללמטסרכהו
 מס וכל , מלות תרי"ג לענין טמורס מסכל

 מותגן ולגמזיס יודעיכן טסיו מס וכפיסננר6יס, מיגי כל כר6 מנסס יתכ' ספותיו לעניןממורס
 קוזס 60מרו מס סו6 זס כי למעלס ססרתמלתכי
 מפסת גנוזס חמיס וכו', כדגיגו 6סס לילוימס
 ור6ו סמל6כיס יזעו נגר כי , וכו' כרססיםימי
 ן סדכרות ע0רח לסס סגיתכו תורס מתןכיוס

 סל6 מחסכו 6ל6 סתורס ס6ר לסס 0יכחןוכן
 ט5ריך וגסס סעי כסר למטס 06 כי לססמכסן
 סי' לסס סיחרחר 1)6 , מלות חרי"נ כעכיןלסס

 0סיחס סמל6כש 6ותס יודעים ססיו כמוסחורם
 כסרקו 6כל , ית' ניולתן ועל סמותיו עלמורס

~SDD
 ניכיכו, onb' לילוד מס 6מיו למרוס מסס

 )מטס לו תגחן סתורס נסכיל 06 לכו, סוסכלו'
 מ15ת תרי"נ כל לו סיתסרסו , סזכרות ס6רכמו

 .למעלס סחורס וחאפר סהיכות כחילוססתורס
כ%
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 ", סעיס סנכרון קודם לסניו מדורס ססי6כמו
Yno1לידע כלו' , ג6 תורס לקכל סקכ'ס לסם 
 לפס שדורס ססי6 מס כסי התורס סירוס כןנס

 ללמדס פס לעלות ל63 לריך ולכך ,מס3ר6תיס
 כסמים ננסיותו 6ס כי לו תי0נ סלי מעלתס,לסי
 , סגוף מסיני ו60ר ו0תיס 6כילס כלי עכסכפחד
 ליתנס רולס 6תס וכו' ננוגס ממדס לסניולמרו
 סמורם 56לך ננו(ס ססי6 ססירוס כפי כלומרלב"ו,
 , לב"ו ליחגס רו5ט 6תס סקדו0יס למותזעל
 סמורס במס ססתס כפי 16תס סיקגלו לססדי

 , ח0וגס לס0 חוור סקכ"ס 6מר , סמ5וחלענין
 0סס סיסס כסכל יסרסוני 0מ6 8ני מתירק6מר
 מס בתורס סנרמ(יס ססמות כסיסס וסנוריודעים
 וסחור כצודי ככםSffh twb 6 , לי ידועים60יגס
 ים 8דס 3גי מדות 5סס ססיכ 6ן , תטוכסלסס
 נדרסת ססתורס ספנים מן ספחת וכיון , וכו'ככס
 נ"כ , כיגיכס 6ע מלוח תרי"נ כענין וס61כסס
 סתורס מתגתן רפוי 8ין כיאכס, יתן סמותיו כענין כסס כדררת ססתורסספניס

 לדיר מס להוגינו ס'וקמרו
 ס0מיס על סודך תגס61לו

ן
 תניגיסס סתורס נסתלקס

 ססי6 ספניס ככל מסלימות ולי0ר6ל למרסונחגס
 נ"ט נסמיס מהע"ס גחעככ כנס כי כסס,גורסת
 מ0ס קגל ל6 60ס לילס, ו6רכעיס יום8רכעיס
 לפי' ס5ריך מס כסי סתורס וסריות כללות 06כי

 נסמיס גס6רס עדיין סתורס סרי , מ15תתרי"נ
 ס6ל כסטת עליוגיס מוזות כרי סמסיניסלמל6כיס

 זכר עתנס 6חד כ) 13 ומסרו 1710 מס ועל ,ית'
 סיכן חורת ית' לסניו ססען 8מר מט ועל ,מוז
 6ת ;טרלל סיקכלו גזי כעולס כלילתמטוש מסני 6ל6 ית', לסניו מונמת כמקועס סי6 סריסי6

 מט 3כל לנמרי לסס ניחנס , נ3ר6ת ולסםסתולס
 וגח135 סזנרות ע0רח נ5טיירו (ס כלולריכוז : מרע"ס סטינו ס)6 למעלססטרת למל6כי זכר נ60ר ול6 ככר5ותס, סקנ"טשנתכוון

 מסיו כמו סנכורס מסי מדיגור 06כלסב
 כתוך , סעולס כרישת מקורס ית' לסכיוכתוניס
 סעולס-, סככר8 קודם 0נס שלסיס סכרו6ססתורס
 ס6ר כל על סדכריס לעצרת טיס ממעלס סי6ווו

 סתולס עיקר סם כסיותס גי , סתורסמקות
 טסיו מס כסי סנ3ורס מסי נלומוח נ"כנמלכו
 עיקר על וסור6ס כרמז ויח' ית' לפניוכתוכיס
 סיתס 706 סנדולס סקיומס סיתס 1(1 ית',ממיתיו
 מורס מסיס כו, סמונמיס סלומות מנדכשרון
 ול6 ית' נסמותיו עליונים לסודות סרסןסכתי3ס
 ספסק כלי הכסן ס6ותיות כסיות נססי, זכרלסוס
 תוך לעעלס כחונות טסיו כמו וסרוסתיכס

 : סכלתי וכמוסחורס
 )ממות סזנרות עכרת 6חר סכתוכ 6מר זסועל

 ו6חגס סס וסיס ססרס 6לי עלסכ"ד(
 לומר לו וסיס , ומ' וסחורס סטנן לומות 6קל

 , כמורס עדיין סלוחות סו(כרו ל6 כי 6כןלוקות
 ונמלכ סגנורס מתי יו65 06 סל יבור 0ר6ו6ל6
 , 06 לסכות חעכ ס' רעל סנ6מר , סלומוחעל
 1 סקולות 06 רו6יס סעס וכל סכחוכ ס6מרוכמו
SD1סימר6ל 6חר לממס ית' ס6ל לו 8מר (ס 

 שסרס 6לי עלס ונסמע, נעכס דכאו 6סרסיתיכו
 ידועות כ3ר ססן סלכן לומות 6ח לךו6תנס
 לנדו לו כי לך ו6חגס וקמר , חורס מהןכיוס 6מי כרכור סדכרות עמרת כסן סגח3כווניכרות
 כמו ס37רות עסרח סג סכתיכס סודכבננס
 סחורס, 760 כחוך לאטלס לסגיו כתוכס0סיתס
 לרקות נ'כ (כו ונצמגו נעכס קמרו 0י0ר6לומפגי
 על סור6ס כסן יס כי , כיגיסס ופיסיוסלומות
 מיצוק כסי סמ5וח על סמורס כמססע0ייס
 סל לסמומו סור6ס כסן וים כס"ת,סתירות
 0סן וכמו סטסק, כלי 6מד נדבור 3סיומססקנסס
 מורס וגס . כולס סתורס כל הכלל למעלסכחוכות
 סגעלמיס, כדוריס תיור סככס 0סו6 סעיעסל10;
 מתגת לסס נתכשר ונטמע נעמס סס 60מרווכמו
 וע) סע0יס על רם( כסן וטיס סידותלומות

 : מכתנתי כמוס0מיעס
 סי/ סעיקריס ענין וסו6 כו ססיינו למסונחזור

 ו6מזותג וקומותו,מזיגותו,
'tleb'i כמ 

 , ית' מסותו על סמורים סעיקריס ססס ,3מף
 למעלס, סכתכנו כמו סלומוח כעבין ירמ(יסוסם
 סלומות ענין ככי6ור טדכריס גתנלנלו (סועל

 : סעיקריס סער Sb ונכוץ ,ו5יורן
 1י"יור קי,4**"דוןפר151

 ססילוסוסיס עם לגו יקרס כי נקמר,לקררם
 סנמסכיס וסעיקריס ית' מ3י16תוכענין

 כידיעת כסומך עס לפקם פיקרס מס ,ממנו
 זכר יצמת ססקמ כי ונס . למתתו על 6'דכר

 61מ"ג גטכלו, ויצמת וטמע סר6ס מס עלנסמכו
 ז3ר יצמת bS ומומך ן כמוסיו לו סנתנררמס
 יסכים סל6 ו6פ0ר כסכלו. טסוסע מס כסיכ"6

 . סספע כמססמטאות
 6כותינו כקבלת סמ6ננינים עדת אנחנווהנה

 לכנו וסג"מ עעיגו ר6ו חורתנוואמתת
 0ל6 מס סיס ע) מתמס וכלחס , סוף יסקריעת
 וכו' טקולומ Db ר6ו תורס כמהן וכן ,ולגוסו 6לי or כולס וצנורו סכסן, כו(י כן ,Shprnל6ס
 וירעו , טננורס תפי נך יסיס 1ל6 6גכיוסיעו
 ו60יגו יתכרך מ5י16חו כמוסיסס וסמינוכסכלם
 ונ0מרחס ד'( )דכריס סכחו3 סימר וכמו ,גוף
 ן וגו' תמונס כל ר6יחס ל6 כי לנססותיכםמ"י

 0נ6נור כמו ומידויו סשלס נריקת כמה סו0נוכן
 3חו0 ג"כ סוסנו סעקריס 760 וכן עיירי,מס'
 סולכיס ואגמש ססרקיס, כטלר סגהכ6ר מסכסי
 מ5י16ת1 סס0גגו 6מר כי למ16מר, סקודס מן3שמ
 מס כל כי יויעיס 6גו ן סכל ועלת סכתססו6

סעלש
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 כל סוף עד ית' ממנו ועלול מסונט סו6סגולתו
 יקרס ול6 63רן, ולמטס נסתים למעלססעלוליס

 כסכל לחקור כסנר5ס כוס וכלצול מסק סוסלנו
 נס ספילוסופיס 6כל . עמוס ססו0ג מסלקמת

 נדעותיסס ומסכימים מכווגיס סססכשיקריס
 סנ:6וחר מן כמקירחס ס"כיס סם , עמכולקמת
 מסני" וכתו . סמוסת דרך פל סקודס6ל

 מסם
 וכסימלי , 3' כעיון ממ"כ 3פ"6 ז"לסר3

 6מד
 בסכרת עלמו מסגי סנ:ורככיס סד3ריסמסני
 ממגיע רניס יכריס סנמ65 וכיון סימר,0ית65

 ותת65 מזולתס ויתנועעו (ולתם מיגיעוומתנועפ
 סימ65 3סגרמ יתמיינו , כלל יגיע )6מתנועע
 . סר6סון טמגיע ונסו , כלל יחגועע hSמניע
 יתמיינו , נמסד סוס מענין ססליסי העיוןוכן

 ס6ין , גססד ול6 סוס ל6- 6מד סית65גסכרמ
 3מו מ5י6ות ממוייני וסו6 כלל 3ו ספטי"עפרות
 סי' נעיון וכן . ס61 מי יודע 61עו , 3ופנונע
 סי5טרך ספועל "ל סכת מן סו3ריס מי5י6תס3י6
Sh6על ס6פ0רייס מכ' 6חי יכרימ , 6מי מו5י 

 3מופתיטס סס1לכיס טגס תכלית. ל6 6ל ילךל6 כי , סמ5י6ות מחוייכ וס61 סססוט גר15נוס6מר
 61ינס נלנול למס ויקרס סק,דס, Sb סמ6ומרמן

 סר6סון, מניע 16 סמגי"וח ממויינ סו6 מייוךעיס
 יודע וקינו 3ו מנוגע כמי כמרגיע הסומקכמו
 3כוונס 16 , סמכו 16 מכס סו6 06 , סו6חי
 יסר"ל עיח 8נמגו ס6נ:נס . שכפנס טל166

 סנ"מן ומנכי6ינו סקדו0יס מזיכותינוסמקכליס
 סמ5י6ות מחוייב or כי יודעים , סגכי6יסומ"ר
 לכו ונתברר טידעגו , סס"י סו6 סר6סוןומגיע
 וסס3י6 , סמוהלט מס6סס סעולס 3ר06ס61
 , ססלנס זור 6ת וספין , סעוכריס עלסבכות
 וגתן , ממקריס: לעס ו"ו5י6 , 6כוחיט 6חוסליל
 סע0ס סנסיס וסקר , לקרן וס3י"ס סהורסלסס
 על סמסניח וססו6 , לקרן ככיסתס וקמר6(
 עם 6נמגו כי עלינו וכסרט , כולו סעולסכל

1n'DID% ג q~1)olhi'bc1 ש? 
 : ויהעלס יתכרךמלתו

 6מר כס מ"3( )יסעיס ע"ס סגכי6 6מו (סועל
 סקרן רוקע ונוטיסס ססמיס נורקס'
 לסולכיס ורום עליס לעס גסמס נוהן65651יס

Shיה' וסוף , סמ"ומר 
 ק

 וסוף סקודס ח
% 6חצ 6לסש ס' וייקרש ו6ח"כ ססמיס 3רhlon 6 "ומר לנזורסיכול  1"- 
 'סמ"ומר מן טסולכיס כסילוכופיכ ול6 ,ונו'

 1לנלנליס מדכת ולמי ולכ"מ ל5ממ OD17ODועו)יס
 סנכי6 6נ:ר וכן . סר6סונס סעלס עזולסכלים
 כורו יסר6ל קדום 6ח נ156 ט' 6ח עוכו 6'()מס
 טעולמות 6ח 3ר6 ס0י"ת כי ידוע סו6 כי ,קמור
 ונציגו וכסס 363ותס 30חר יסרבל קדוסו0סו6

 גרויו וכל ונלנליס מל6כיס סגכר6יס כ5יסתלסלו
OSDDבמור כ(וריס לסיותס לסס ולננס , ומעס 
 , סר6סוגק ססכס עי סקודס Sb ממקומרמן
 )סס וניכרת י17עס סי6 סר6סוכס ססכססרי
 6ותס ומנקסיס ומתגכריס on~h עוזכיסגסס

 : כמגס סמסוכניסע"י

 תש~בשיגחלחישגהי"ד עשר ארבעהפרק
 6לסיס לך יסיס ול6 ונו' 6גכי סכחו3 מסו(סו
 מגוייס כולס כתורס וכל וגו', סגי על8חריס
 למוסת 6ין וסנס חלק, ס' סס סומרו וכמו (סעל

 כססה /s~tr סר3 זכרו ל6 "(ס . סעיקר 3(סמכוץ
 ססכר6 מזרך ס)קומס סר6יס ט6מגס ,סשרס
 מורס ססכל כי . רהוקט 1ל6 סי6 נסל6חל6

 . סגנ6ר כמו סגים ככנס (ס עיקר עלומכרים
 חינחן למי וסככוד סע3ודס כי גומר (סוכלימור

 : מ5ד 1ר18י מ5ד ממוייכ ,לדין
 וסכסוך ס!3ויס לכלסס, יתחלק סמחויי3ךהצך

 / סעולס )16יר 0ס51י16 ל6כ ס3ןסמייכ

  כדמיו סקג6ו לר3 סעיד סמייכ וסכ3וןוסע3ודט
 סגיסס על ע"ס סנכי6 וכמקמר , לו קכוימוסו
 וטע13דס , מדוניו וערד "כ יככי 3ן 6'()מלילכי
 : חגם לו ססטי3 למי ט31ס סמק3ל סמיי13סכ13ד
 3כ3וד ית' ס6ל כלתי ממנו, גדולכסוף DS~ ככור ויפן 6דס 0יעכוד סו6 סר6ויוהצד
 ככר מקירם ומחלי , וס(קכיס סמכמיסוסידור
 ר6וייס 6ג1 ס5דזיט 6)1 מכל כי כרורנמ65
 מיוד מ5ד 06 , ל(ולחו ול6 ית' לשבזוומייכיס
 סיות מ5י סו6 טמיו3 כי ידוע סו6 , ל"כטין
 יקרו סו6 כקילו סו6 וסרי ס6כ, מטסת נוקרס3ן
 6ל6 סי51ר 3יד כסומר 6מר מדבר 1ל6בידיו

 לקוים וי65 סוסתח סממגס סטסס וסיף ,מע5מותו
 סססינ ממס 1)סועיל1 לככזו חיים ולכן ,סע1לס
 6י3ריו 3סלימוח סעולס ל6ויר י65 610 כי3ס3תו,
 ס6מרו כמו , יככדסו ובסס , סכיו 3סגחוסכלו
 מסקס מלכיל ככוד קירסו )"6( )קרוסין sffrמכמיס
 יד% על נ51ר סייחו מ5ד , וכו' ומגעילמלכיס
 מעלמות יקירתו סיופו ומקד , ומנעילומלכיסו
 וכן , ומסקסו מסכילו , 6מר ממוער ול6ס6כ
 ידו על ס%5 סיותו סעניניס נ' על ומורתככון

 כחיה סר6סון לידס יתכרך ס6ל 3י5ירחוטינה : 3:ע5מוחו ג51ר סיוהוועל
 O~hD 6ת הלסיס ס' וייקר 3'()3ר6סית

 שנס חיית, נסתת גיסיו ויסח ס8דמס פןעמר
 נספח כצפיו גפת וגס ס76מס כממרסיקרו
 נתחייב וכוס . ית' מע5מוהו כניכם ססו6 ,מייס

 ונו' וכלסיס ס' ויקח תיו סכחוכ וכתוכע3וזתו
 %סיט ס' וי15 , ולממרס לעכדס כנ"עויכיהסו
 ולמערס לענדם צ"ל ולגירו ונו', ס6דסעל

לעסוק
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 לפסיס ס' וילו וכר, מ5ותיס ולטמור 3ז"תלעסוק
 וגשמיים מייס קמת 13 ונפה כפיו יקירטיוחו סמלי סגס . וכו' כמ גגי סנ5טוו מ15ת סכעהס

 סגסמסי כגנז עטם מלוח ית', ס6ל מלוחלטמור
 ממכו סנו5ר סחומר כננד תעמס ול" , בומנפח

פסו"
 כו ימט6 סל" ס(סירו ס"דמס מן עמר

h~bסככוז כערך וזמו סגסס. (כות ממר ימסך 
 ממט מסוככ לסיוחו sh5 סכן סחייכוסעכודס
 3עכודס מיי3יס סר6סון 6דס גני וכל .נמכר
 כסמם גו וגסם כפיו יקיר מסיס סר6םון8דס 3כי סיוהס מ5ז גם, 3ני מלות ס3ע קיום ססו6(ו

 סם מהדס סגסחלסלו סכריניות כל וכן .כנ(כר
 63דס סס ויוחסין 0ל0ס כי , יה3רך ידועל
 וכו' סלוק מ(ריע 6כיו , וסקע"ס וקננו38יו

 : וכו' סניו וקלסהר ונחמס רום 3ו נוחןוסק3"ס
 כערך ולכנזו לענזו מייניס יסר6ל עדת 6נווכן

 לעכזיס לוהגו קנס יה' סו6 כי , לרבסענד
 )ויקרץ סכתוכ ס8מר וכמו , מנו5ריסכססתי8גו

 נוקרן 16תס ס651תי "סר סס עכזי כיכ"ס(
 כי לח"כ וקמר , ענד מנוכרת ימכרו hSמלריס
 סכתו3 , 6לסיכס ס' 6גי מלריס פקרן16חס סו65תי 6סר סם ענדי ע3דיס יסר"צ גנילי

 שנמכרו סע3ריס סע3ויס על מסוטוס6מד
 עבדי כי "מר ועליסס , כיוטל טיל16ל"מיסס

 ונכהות ענדי, סס ננס סנמכרו סענויס 6ל1סס
 יעבידו סל6 יסרבל כל כלל על כקמרס3'

 סיונל, 3טגח סי165 6ל6 לסם סגמכריס63מיסס
 סס הכלס וכיון , ונו' עכדיס יטרלל 3ני ליגי

 6יגו זימר ממקריס כולס 6ה ססו65הי ליע3זיס
 וצנור , לסס סנמכריס נ6מיסס סיסחענדורצוי

 לסורות מלריס מקרל "והם סו65תי "סר3סגיסס
 לסכתעכד כדניס סקג"ס ל6 עבדיו פסס ננסגי
 מצרן ס3ס51י6ס 6% עכזיס, עבודתגסס
 ננדינס סכוכם כמלך , צו עכזיס נסקרומלריס
 סלריך, מס צהל לעכודחן מסוע3דיס וסם6מח
 'sb רחם סקכ"ס וכן , ממס עכדיס סיסיול6

 כריתו וזכר on~b מעכידיס מלריס מסיויסר6ל
 כערך hSh עגדיס קרקס )ל" , להירותלסו5י6ס
 לו מסועכדיס וגם"רו מגריס מענדותספד6ס
 , גק5חס קלתם יסחעכדו סל6 5וס ולכן ,גצך
 עור ימיו סל8 כדי מלריס מקרן ob~51o לכךגי

 יסר6ל נכי לי כי סכ' 0כתוכ 6מר 1ל(ס .עגדיס
 ע3דיס ול6 לי עכויס סס כלל דרך כולסעכדיס,
 , ס3/ 3ססוק נ"כ 0כתכ כמו , ונו' מקרן"ותם ס651תי 6סר סס ענדי סנמכרו וקלו ,לענ7יס
 סס כי מעוודתי י5"ו bS נמכרו כי גס.ר"ל

 כמו נסוס סחורס כל קיום וסוף 3עכודתיחייכיס
 "לסיכס ס' 6גי תיו 6מר ולוס . 6ותס.סקיניס
~o5hלרנ וכעיד ל6כ ככן ולכבדו לנכדו חיוגסיס סרי ולננוכריס. לקונס כלל דרך כלכס , 
 סימרוכמו

 סככי"
 יעכז גן 6'( )מלגני ע'ס

 ו6ס כטדי "יס 6ני 36 ו6ס "דוניו וענו,5כ

 מכיו גנן 6מר ל6 , וגר מורקי 6יס 6גי6יוגיס
 מן מפוקסת כינס סכן על ל"כ סככת כי ,יירק 1ל6 יכחד כעכז ולא ולזוניו כעכר 0כח3כמו
 חייב סעכד "כל , סכן על מיוכ eTh' 6100ס6כ

 מפקם עליו לדון ססו6 מ5ד כי , לדיגיו3עטדת
 3עכד ס(כיר וליס ויסרתסו. סיענדסוממגו
 לע73ו עליו מוטל , עדריו סיוהו מ5ז כיעדוניו,
 ולמר מסגס, pnh פרט ול6 , ע3וןות מיני3כל
 , וגו' "גי "זונים ו6ס ככויי 6יס 6ני 6כו6ס
 לקמת נוווחר סו6 ולזון 36 6100 נס כילותר
 כננו 1ל6 6כ כמו קותו מהסי3יס oh ,מסנס
 מככדיס ס6יככס די ל6 כלומר , כיודי 6יסתדון
 סכנות נס "ל6 , עליכם ממועל סכריםלוחי

 6יגגס קותי סחככדו מגלתי לי וטים ליסמיומו
 60מר וגסו 6ותס, ממלליס 6חס כי , עמי6יגנס מסגי 6חס 0תיר16 נוזלתי לי וסים ליסנניומד מורקי 6יס וכן , 6ותס ממללים 6חס כי ,עמי
 מחנס:יס onh ס6ין or~ סס מכ(יס onh1ו"ד,ן 6כ גקר6 6כי כי סמי, 3ו(י סכסניס "חס)סס(

 : סר"וי מן טניס כמו וכענד כ3ןעמי
 1לככדו לעכדו חיי3יס 6זס"ר 3ניכולנווכן

 םהייג נוס פצרך מגס )גו 0מטינ מסמ75
 6ג1 וכסרט . חנם לו ססטי3 למי סטו3סמקטל
 סכוהייס, מן וסכזילנו לחלקו לקמנו כי יטר"לע"ח
 ~Oc ט6ין ננס וטו3וח וגפל"וח נסים עמנווערס
 סנכי"ס"מר ונמו , סקדוסיס 6נותיגו מ(מן לסנריכילס

 תמליח "(כיר ס' מסדי ס'נ( )יסורס
 4 יכר"ל לכיח טום ור3 ס' גמלנו 6סר כל כעלס'

 ס' מטדי , ונו' גמלם06ר
~srrh 

 כל כעל , לנו לדון ציוחו מ5ד ס' תסלוח ,לגו י "כ סיוהו מ5ד
 סיכומיה לכלל מנמל סטו13ת מ5ד נמלנו6סר
 וגמל ר3ס טוגט ויותר יסר6ל לגיח טוכורב
 כרממיו כ"6 לורדס סיתרון סיס 1ל6 יסרבל,לבית
 סמס עמי 8ך 63מרו , מסדי(ונרות

 לסס ססיס מסודו 6ל6 סקרו ל6 סס ונסעליסס, םנני סגקר"
 : ונו' 5ר לו 5רחס 3כל ולכך לסעגרלמוסיע
 חייכיס 6נו לגדול, כנוד לחת סר6וי ס5ד מןוכן

 וגדול גדול hl~D על , ולענדו לולסודות
 סכהו3 ס6מר וכמו כפוסו ננ6ין כנכורשסמו

 ס"לסיס בלסי סו6 8לסיכס ס' כי "()דנריס
 ונו' וסנורך סנגור סנדול ס6ל ס"דוניסו"דוכי
 תירך 6לסיה ס' 6ת וגו', יחוס מססטעמס
 מקוס כל 4'8( )מנילס 3מס' ס6מרו וכמו ,ונו'

 "חס מס' נדולהו מפ6ס6תס
 .ענות~תו מו5"

 ונו' ונסב רם 6מר כס כי ג"(( )יכעיס3גגי6יס סכוי וגו' "לסיכט ס' כי נהורס כ5ו3 (סזנר
 כערנות לרכב סלו ס'מ( )קסליס ככתו3יסמסולם
 וטרק נזול סיוחו עם כי סכוגס , ונו' סמוגיס

 "ינ ש יבן1%ג:~הטב ממגדיל מס וכן . ססליס מסלי על לטוכסממניח
 : מלס 8רן עתי כל לסוסיע ונגורס 3יולס ליוים

ואם-
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 יותן ידם מעל נפולס סיס ס~וין ע גןואס

 נו גכללין כילן , 5כר6 לסוס ועכידסככוי
 לככזו מייחוס 6ט כולס ועל , נויל גס)ימוחית'

 מסכתו מסוככים סם כלס כי לגולתו, ול6ולעכרו
 ו ית"ס סר6סוגס לסנס כ"6 לעבוד ראויוקין
 כגי ph מייכ ל6 כי ויסרו ע:ותנוחו ורקסרבךא

 ועמס טטעל מס כסי כ"6 געכודהוסעולס
 י5י6ת (מן ועד מעולס מכרי6ח מנס כי ,עמסם
 כנזר כ"6 )ענזו סעולס גני גהחייכו ל6מביס
 ס6דס 6ח סיקר ס6כ, Sb וככן , ויוקר Shסנטר
 מזכר ס6דס נכי ממגו סיסתלסלו כענעווסם
 חיינס ל6 ולוס . עמסם סוחף ית' 6101 ,וגקכס
 וסס וקיומו, סעולס תיקון ססו6 מס עלכ"6
 סילל מע"ס סיחקייס כדי נח כגי מלוחסכע
 עכדיס יסר36 גקר6ו ל6 כי חמ65 1ל,ס .וכר6
 לסרעס וסלם , ככיס hSb מלריס י5י6תקוזס
Suל6 , יסר"ל ככורי כגי לימר רכינו ממס יזי 
 נערך נ"כ צגיו סס ס6ומוח כל כי סחם כגי6מר
 כן ככורי בגי וקמר , כולס 6ת ונרץ סייר(ס

 , ס6ומוח ס6ר סמן סנגיס ננ60ר לי ומכיבככור
 5מרוניס סיותס עם לסס"י ככור כן יטלטלונקרנו
 סיל16 עמסטחוח נם גני 16מות מכעיסלכל

 סי65 ולעסו קטורט וגני יסמע6לפ6כרסס
 1si-d' י65 כן ונחריר6סוגס

 החלת כי וגו',
 סעולס כר6 כסכחס כי , סמעסס כוףסממסכס
 גר6 נר6סית סכחוכ וער יסכו6תו, רעיתפסס
 ג51ר סעולס סבגרי6ת וכמו ר06יח, נסכיל5לסיס
 לכות כי5י6ת כן ס6דס, מק יקירת קוזססכל

dln;b~יסר6ליח, לרומס נולן קדמו סעולס לאויר 
 מכס ולעכזו ס' כסס כולנו לקרוץ נעמוז6כמגו כי , סכרי6ס וסוף סכרי6ס תכלית סי6לסיוחס
 עכדיס נ"כ כקרתו מלריס י5(6ת אמר ,6מד
 סס סכוי עכדיס יסר6ל כגי לי כי כ"ס()ויקרת
 ססס על מוסף מלריס, מקרן 6ותס סו65תי5מר

 לס' 8חס כגיס י"ר( )דכריס נסססמיומז
 ס6מר וכמו , ועכויו סגיו וסס ממקריס0ג6לס לסס'י יחירס כעכודס נהמייכו rh1 ,מלפיכס
 ממקריס סעס 6ת כסו5י6ך ג'( )ממותסכחוב
 וכיחגט סוס, ססר טל ס6לסיס 6תחעכדון
 סי5רס כניו סיותס מ5ך וקכלוס לסססחורס
 סהחי3 ולכך . נונו5ריס ססו5י06 עכזיוומיוחס
 סו5"תיך 6סר' 6לסיך ס' 6גכי מזברותכעסרח
 6תס וס כסנה כי , ענדים מכית מלליסמקרן
 עניין ס,כיר ול6 , ומ15תי snl~ih לקמלמייכ
 עליסן, כעכוןתו למייככו טוכס טיס עמנוסעסס
 ונחסרנסו כמדבר פסיו מגס סי' סוף 6חרעז

 סטולות 60ר וכן כבוד ונעגכי וגכ6ר במןונתקיימו
 מרע"ס לסס ס(כיר 60( , כמדכר לסססעטס
 לעסות סססלי6 סטוגוח ק5ת תורסכננטגס
 יותר סיתמייכו כיי , לעהיד סיטסס ומסעמסס

 ססרטיס בכל 13 ולוכקס 16הו ליר6ס ית'בעבודתו
 ל6 עתס עי כן וכמו , ככחוכ מסורסים60ינס

 נדול ססו6 יח' ס6ל גזולת סי(כיר כתירסמלינו
 סו6 "לסיכס ס' כי מרע"ס ס6מר עתס כ"6ונכור,
 וסטרת סגריר סנזול ס6ל ס6ל 1ג1' 6לסיס8לסי
 נ6ס לס'כי 6:ירס ט"ו( )ממות 6מר כסירס כיונו/
,ohlסמת:סנ מזות סי"נ והקרי כיס, סעסס מס על 
 וכו', ומגון רמוס 6100 ענוחגותו כולס כריותיועס
 סו6 כי ית' נדולתו על מורס סו6 סכסוך (ס8כל
 כמו לו סמוך וענוהגותו , ונו' ס6לסיס קלסיט61

 6ת סכחונ ors מסמך כמו , נזולחו מ5דועכודתו ככוי תוססת לו חייכיס 6ט וס ועל .טסזכרנו
 כסול סענין כסיות כ"ס גנו", תירק 6לסיךס'

 סי6 סד' מפלו 6מת וכל , לנדול וכקטןטוכס וכמקכלי וכעכדיס ככגיס לו מייכיס ספגוומכופל
 6כ יה' ט61 כי סםלימוח, כהכלית יח' גוסלימס
 וכמ"ס , oS(1nb 6ל6 מכוון ספינו סטכעיכ6ב ל* , לגו לטוכ 16הט סיפר ס)ימס גכוונסלגו

 , י6ססני וס' עוכוגי ענני 6ני כי כ"(()תסלים
 סניו סוסך סוס הדע גהכווגו לסג6חס0ניסס
 מכוון סו6 לסג6הו עכר סקונס סרכ וכן ,וכו'

 לסנ6הו כיון ל6 ססי"ח 6כל . ויסרחסו0יענדסו
 עלינו וממל מרמס כ"6 ממפריס, 16חג1כס51י16
 ומס פוחנו, מעגיזיס מלריס 6סר סלמן 6חורפס
 ו'( )דכאים וכמ"ס לעוכחגו כעכודחוסמייבנו
 סנגר מס וכן ונו', נסמור כי לנו הסיסו5דקס
 6ל6 קינו נמלנו 6סר כל כעל ליכדומייכיס
 סכויינו מס וכן . טוכס כסויי כסיט סל6לזכוהנו
 כ"6 לככודו ל6 גדולתו מ5ד כעכודחועוד

 61יגס ע5מוחו מ5י סו6 גדולתו כי ,לתועלתנו
 : וגו' לו תחן מס לוקח 6ס כי כגוהלויס
 סככוד ממיוכ 5דויס סד' 6ל1 על ביואפשר

 מקלת כממסר סכהוכ 8מרוסענודס
 ונתקנר , וסכורך סגכור מגזול ס6ל ,נדולותיו
 לענפו ממוייכיס 6גו כי לגו לסורות כולןתסלוהיגו
 וקרן סריס סנרן 6ל ססו6 מ5ד , קליוולסתסלל
 6לסימ גר6 נר6סיח , ברי6תס על סמווגקר6
 כר6טית מעמס ככל וכן . סקרן ו6ח ססמיס6ת

 לפ נדגל בדון ססו6 מ5ד 8לסות סססוכיר
 קותנו לסליל נכור ססו6 ונוקז ממ5רים,ססו5י6גו
 ן סינניס כל לגו ולסטיג סמתרנטות רעותמכל

 סלנו תסלוח נור6 6100 גדולתו עלמותונולד
 ,ס כעיקר וכן , ית' כסיומיו יור לידיוגניך מלס0יגט, סגלנו יד סק5רס תסל1תיו, לסתרירקים
 לגו ורכ נזול 1nlso על לגדם , -כר6סיחויו"ר לגו 6ב סיותו על לעכדו , מלותיו ס6רולטייס
 גדולותיו ולסודיע מננ5ריס, ססו5י6נו עכייוסרגו
 , ויום יום נכג עלט וננטינ מסטינ ננסעג
 כלס כי ונודיע גדע 6ל6 טונס כסויי נסיססל6
 גס ונורך, גדול מלך סיופו, על גולותיוט"ר ולקיים לסועילנו סלימס ככווגס יתכרךמלתו
 גענזו מייניס סייגו ומעגים ממכיר סיס נםס

 : ויתעלס יחכרך בדולתומ5ו
פרק
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 עשר חמשהפרק
 ססס ענשת ססו6 סוס, סעי"ו על חלאסלנבילת

 סכתוכיס, ומן סמומם ומן שסנרך מןית',
 : סעיקריס 3ס6ר כנסנגוכמו
 סמנו" פןוהראיה

  6ח7 גל על סו1 סנ:ונס

 6ב יכ3י סס3ן ,מ 4כל זכרסו6
 לו 610 וכות כי , מעולס לאויר סס51י16מ5י
 3ע1לס סגו5ר סו6 סוכות טפריו, ~hb ל6דסתנין
 מעולותיו לסטיב ושמירס טויס מכנס לו ויםסוס,
 , סכ6 וכעולס oro כעולס כסן כיוכטומעסיו
 קוזס לגסמחו ססיחס סמעלס על יהירס'מעלס
onhiכס6 ההת סיוחס עם , סעולס לאויר 
 כמס יגרע לי5ר ויס קירן ממומר כי ונס ,סככני
 יותרמגגות

 למטו"
 על ובמכלו סומן כקדימת ,

 לסככיע יוכל כסכלו cr כל עם סנסמייס,סמוסיס
 מלמעלס, כן נס קותו מטייעין לטמר ונ6 ,י5רו
 סיס לגן מעכריו 6מד ססכגיס לנולך מסלוסוף
 ממיהיס, סירות כן גס כו ויס ומפדניס סירות13

 ומיינם ס0 כעוזו מלס סי8כל סתירותוסולעו
oonלסירות מנעת ויוסר לכיתו: 5"חו לעת וי58רס 

 ממוייכ סו6 ספרד סוס מסק 6ין כי ,סממיתיס
 061 , טוווח כמס עמו סעסס ספלה חסדילנם"
 , ומת סממיחיס מסמירות ועכל זיכורו עלעכר
 כולי ס"כ יכן יסטור למעליס לו ;"ת סיהסמידו
 סעולס מיי לקגוה סיוכל כוי סעולס ל16יר'סנן
 ולמיסירנו חורתו כמקור לנו לסטירכי5ירחגו סעיקרי ססוחף ית' ס6ל סו6 למיתי ובכיוסריס, ורכי לו טמו7יעס כתורס מסקו ידי ע)ס63
 3ס, נלך 6סר סורך שסירוס לנו ולשוכותשמלותיו
 ומלכת כ"ח( )זכוים סלמו כמו ית' ורכיונסס

 ונו' לסניך גחתי ר6ס ל'( )סם 61מרשדרכיו
 סיס כל6 לע"ס לכד ,ס ומלו ' , במייסוצמרת
uhtjIn  עוד לנו גומל סיס ול6 לחירות מעבדות
 סככוז כמו ולדרכו לו לסודות בייליס 6נו ,טוכס
 עליו סמנן 3מס חלוי סיגינו ל6כ סכןמהיים
 וקוט לו ולסטיכ 8מו מסדי לסגיקו קטןבסיופו
 יעמס סל6 גס כי ו6ומגוח, תורס וללמדוולסרגסו

 וליר"ס לככזו תורס מזין ס3ן מייב מסיס "חת)ו
 י*ר6סוטת 3דברות ס:הוכ מאסר 1ג;ס ,מפגו

 סיעסס 1ססו616ניוני ט6ניו 4ת,סכר
 כותת ססו6 , סיעים עריכות סו6 נוגס סוסעמו
 כהורס לעסוק נמן לו סיסיס סעולס ל6ויר65תו

 hl~G סני סעו)ס ל1י לנכוח טוכיסיכמעסיס
 נוס גס 6רוך סכולו עולס כלול ויסיס ,ס6רוך
 למען כחיכ בקמרונות ונדנרוס , חיל שדרסווכמו

 אתו מיום עמו לעסות ססעיכ מס 3עוך ק?o גיק'~ן'ון':'י'"'

 ספס להגוית וחנכו ונדלו עליו חמל , %8מרמס
 כמיס , סוס כעולס טוכס לו סיסיס כדיית'

 וכעולס לך, נחן אלציך ס' 6סר ס6זמס ע)סכתוכ
 נטיכס נ"כ נכלל ויסיס , סעוס"כ וסו6 עוגסכולו
 מו"ל סזרסוסו כמו , טי3 סמלו סעוס"3 טוכת;ו

 אריכות . 610 סוס נעולם ימים אריגותמסכת
 סעוס-ז וטוכם , טוכ סכולו לעולס ל75יקיכיס
 בהורס לעסוק סיוכל מנס נ"כ ס61 לדיק3סיותו
 טוכ, סכולו )עוס"נ כסן וינכס מסזיסוכנמיכות
 6גיו 6ח כן סיככד מחייכ סססכל כמו כןואס
 מייכ כן , ל3ד ספ1לס לאויר ססו5י6ו מסכערך

 , גיבורתו עיקרי סימף מסיס ית3 ס6לכעכ71ת
 לסו5י16 סלימט ככובס מכוון כסיותו מסמסויותר
 מהמת סחקוקס 3גסמס סי;כס כדי סעו!סל16יר

 : סככ~דגס6
 ססעכ? כן נס מוסכל מזכר , לרב כענדואם

 קנוי ונוסו כזנויו סקסנו סרכ כככוזמייכ
 יכול ונמסרו במעותיו מט"ממ טספיס וכמולו,

 וכסיות , לו קנוי ססו6 עכז סל סנופולססחמס
 מס רגו'ככל אח לכרח מייכ וססכל דעסלעכז
 לססתמס סרכ 3יז ויס , לרב קכוי כלו כי גוסיס
 ככליו סמכתמס כמו , לסנ6חו סרך 3ט3ודת13

 יהקלקלו 06 עליסס מקסיד וקינו לחועלחווהסקיו
 על כן , מסססדו מרונס סכרו 06 , יסתגרו16

 נעמזו גססו למלט יוכל וכמכמהו יקסיז, ל6מענד
 לענשו, ומייד לרכו קכוי נוסו כי כרמו על סי6לרכ מעכי סעניזת ומסני , למירוח מיו5י"סולסניו ומסי מן ימ65 וכוס ויסרתסו, "מריו 1סלכ1לסגיו
 ל6 , לממס וסלף ירסס מתוך 6ל6 עכו7תו6ין
 ולכן , וכמירתו כטונהו ל6כיו מכנד ססו6ככן
 6יס "גי "נ 08 6'( )מג8כי ע"ס סנכי66מר
 סכנוד כי , מורקי 6יס 8גי 6זוניס ו6סככווי

 מעומס וסעבודס וסבסוד לוחו, ו6ס3חו "היועכוז מסגי 3כהירהו סי8 ל6כ סכן סעוססוסענודס
 מממס "ל6 תיגס לוכסעכ7

 מור"
 orn לט 6511 .

 מנד כן גס לענדו הייגיס יסר"ל טדת "נהנוכי
 , עכדיס מכית ממ5ריס סס51י6גו עודיוס6נחט
 כעכז )6 ,  לטונהט יהכ' לעכ71ת1 קטייס61גהט
 ל6 ולכן , לחומלתו ע3ויחו לעבוד רכוסקנ6ו
1ih1pססו5י8גו מס נערך 06 כי לו טנדיס 
 16הס כ651תי "5ל טש עכיי ס6מר כמוממקריס
 וכן ' מגריסעכרז

 ספליךלעטות כי מלריס, מפך
 ככית 6ל6 כריס ככיח ל6 עכי כסיוהךעמך
 סרעס יז תחת קבס ינעכו7ס גה סגונסיסענדים
 ול6 לעולס ענד לו לסיוחך ונק) , מהריםמלך
 מתסיס 6וחך ססדס "ל] כי1כד 3ך לסמויקר5ס
 3יהך ולחס 3מל"כתך לסהעסק לעצמך מורין3ן

 כקמר וכמו , ולטובחך לסנ6חך סכםוכמנודח
 לעבות ס' וילונו וגו סקרן rih לגו לחתשוחט סכי" למען ממס ס51י6 ולוהגו ו"( גסססכחונ
 לטוב "לסיגו ~' 6ה ליר6ס ס6לס סחקיס כל6ת
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 הכיס וגזקס , סוס כסיום למיווננו סירוס כללכו
 ססו)י6נו ית' כווגחו ססירס סגת , נסמיר כילגו
 סימר , סוס כסיוס למיוחגו סינויס כל לנולטוב
 כמגריס לסרעס סייגו עכדיס לכנך ממרתק'דס
 ונוהגו וגו' ומוסתיס "והות ויחן ונו' ס'1י51י"ג1
h'~toכגו לססחעגי ילוהגו סו5י6 ל6 כי ממס , 

 נתן ולכן , ג"לגו ס61 ונמו)להו 63סכהו "סכי
 מבס לסגקס נסס ורעים גדילים ומופתים"והוה
 מהמלהו כי סור"ס ;ס כי , ליסר"ל כעסו מסעל

 כ51י6 ו6וחגו ;ס על 61מר , כך עמסעליסס
 מס על ספטיס ככס עסס כי נר16תגו כיממס
 לסו5י"גו סיתם כוונהו כי ידענו , "והגוסער
 hSh ננו להכהעכו nlTJDO bSG מקוחומסס
 לעסיח ס15ג1 ומס , סקרן 6ת לגו להח"ברכס
rhמלריס כי5י"ח סהלויס ס6לס סחקיס כל 
 o~ncinl "וחות נהל נסרי מלדגו לוס קריך סיסל6
 "ת לירית bSh , מסס סו5י6 61והגו לעיגיגווגו'
 לנו סיסיס וכדי , סמ5וח ס6ר ככל "לסיגוס'

 ריו hSc "וחס לעהיד כלומר סימיס כלטונס
 הלויים ססס 15bo סהקיס ייי SD מלריסי5י6ת
 כסיוס והיים טוכס לסם יסים מקרים '5י"תתעגין
 והם:: , ממוריס כו סי5"גו לנו וגנלס סיזועס"ס
 כאכר "לסיגו ס' לטני וגו' נסמר כי לאקסלגו
 ההפט כוס ומייס טוכס לגו סיסיס נס כי ,15גו
 מ"ח סמ15ס כל גקייס oh ס' לסגי ל75קסלנו

 מהמסך וסחייס סטוכס כסביל ול6 מקוהיולקיים
 : ממנםלנו

 לדבר, לנוהן  לגמול סהייכ הטוכס כמקט)ואם
 מהכירו טוכס סמף3ל כי , כן גספוככל

 הכירו 3סיוה or על וחסד חן לו לגמךשמייד
 ולכבשו, למעילו 1סתכ11ן ורקס זכר, לו הייכאחי
 (ס, על לו סינמול ממייכ סימר סססכל ספק6ין

 ססכל , להכירו מלוס פקוס סססלו"ס כמוכי
DDT.~1מס כן לו סיטרע ממייגיס 

 סיועי"
 "דם

 הייכ , סרס לקבל ע"מ סל6 מעכזו 16למכירו
 כי סל"ס כפו סוף וסרי , ;ס על לכשלוסנ:קכל
 נו5סס סו6 סמייס עם סעוסיס הסי סרוכעל

 מחמד 6ל6 6מת סל ממז ו6יגו , סכרלהסלוס
 סענייס עס כעוכיס וס5דקס סמהיס, עססעוסיס
 להגמול מ5סס סוייגו כערך 6תת טל סי6 סרוכעל
 סמי"ת 16מר ;ס ועל , ומדל מעגי מקוחוסכר
 כמו ס5דקס על גמול לסלם סעני כסקוס6גי

 ניני:םנל:ן11ךה'17גןק שונסגן
 סגחגו מס ה31 6יגו כדל מעל נס כי לו, יפלסונמ1ל1
 לסרוע כנוס לו סיס סל6 ידוע סיס כגר כילו

 ססי"ת עכר , לו גתן לסמ;יר ע"מ סל6ומהגס
 לנ)לוט, סמסלס סלוס כמו לו ויסלס לו סלוסונטילו סעני מתגת לסרוס חייב ט61 כקילו 1nSDמוסס
 לספיר h~c DUD סעגי על פמגן גמולו ;סומלכד
 סמקכל 3מי ו6ס , מדני יזהר כן נס לייכלם
 וכ"ט כ"ס עליס לו לנמול ~יכ מחבירו טוכססוס

 מהמידופ סטוכוחיו סק3"ס סמלכיס מלכימלך
 , רנע ותכל מעט וככל עת ונכל יום נכלעלינו
 עליסן 1לעכןו ולכרכו לו לסודות מייכיססלנו
 וכן . עלינו מתמידוה סמן כמו , תעיד יוסככל
 לחסלוס מקוס ס6יגי עמנו ססי"ח סעוססמס
 לעסות נוכל מס "1 לו נהן מס נדק "0 כינמול
 לקדמנו כמס 16 לנו, גיחן וצידו סכל מיזו כילו

 יותר לו מייכיס סויגו סככל מהייכ וגו',3עולוח
 ססו6 כמס סטור לכוונת עמגו כנוטיכ ,סעל
 סל6 ;1 לכיוגס וגענזסו לו גודס "נהנו וכן ,טוב
 וכנוו , לכוץ וסכנוד ססרס וסוף סרס לקכלע"מ
 תכמעו סלע "ס וסיס י"6( )דכריכ ס"חובס6מר
Shלכוונת , סיום מהכס מלוס "נכי 6כר מ5והי 

 לכ3כס ככל ולעבדו ס' 6ה ל"סכס ססי6סנכוגס
 יסית וססכר סטרם 6; , סרס לקכל ע"מול6
 כעתו כ"ר5כס נוטר כ"הן כלס יוהר לכ61מוכן
 ס6דס כעומס ס?ענודס ומפגי ונו', ומלקוסיורס
 וטומר כס סו6.מ5טער למעמיס עליס סכר לווים
 6סכס סל וייסורין כנעל , מכרס ול" סי6ל6

 הוטס 61יגו , סכרן ול6 מן ל6 16מרסלסטמיס
 ל3נכס יסתס סן לכס סכמרו וקמר סכך לכןכגס,

 סעכוןס הככז סקולי , nhr מעכוןהווסרחם
 לסס, וססהחויתס "תריס "לסיס והענזועליכם
 , לנ3 3כל עכודס 1ל6 ססהיס וזירורסספהמץס לכי ככרס ס6ינס לכס יר6ס סלמס סענ71סכי

 סל6 ססכר 06 כי 3(ס הטסידו סל"וחהסכו
 ;ס על כי חדתו מוס נזק, לכס יניע ול6 לכסיסיס
 ולכן , ונו' ססנניס 6ת ועלל ככס ס' "ךימרה
 ככל יהכרך יגסס "ת סהעכדו לכסראי

 לכנם
 5יוניס לכס וס5יכו לכככס על והנימוס03

 סלכ וננד סמום על סהסילין כקמירה ,כ;כירתס
 33י6חכס עכודהו סהזטרו כדי כשיטכס,וסמ;ו;ס

 : וכי5י6הכסלכיח
 סו6 , לגדול סקלן כמייכ ושננוד סענוזסראם

 סטולס כרוקי כי ונס , כן גס מוסכלדגר
 סמדות מסלימות ע5מס לססליס גכר6יס סםכולס

 לכל סקדוסס הורחנו חכמה וכטרם ,וסמוסכלות
 יוהר, לכגוד ראי סו6 כסס יותר סלם ססו6מי
 סנזול 06 לכבד הייכ ונהכמס 3סגיכ סקטןולכן
 מלימות קנס יעיו נרונ סכתם על כי 3סניס,ממגו
 מזם פל6 עיר כי , סמסוכהות במדוה ממגויותר
 מלימות יקנס סעולס 3;ס סטוכס וכסנסנחויולד,
 י"ס( )ויקרץ 51ותס סחורם ס(סירס ולכן סגיוכסי
 הכמס סקנס (קן סני וסדרת תקום סיכסמסני
 מיזגו 1 לערך נזול גקר6 ומכיס יניקומסי'

 כפי ככור לוס (ס חייכיס נוקרו סרוהסמפסס
 כי , סקכ"ס ממ"ס וכיס כ"ס , 6מד כלמעלת
 וכל סע~מוה כל 673 יכגדולהו חכמוס61

 נס , זס טל לעבדו חייניס סיגו ממגוכגעלמוח
 גדולים פיס ומכני טוכס, לגו מקדים סיס ל6כי
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 כנוונו נכר6יס ססס וסנלנליס סמל6כיט וסםממנו
 מט כפי כן נס ועטזתס ככגוזס מייכיסוסייגו
 יסיס hS לומר ססי"ח ס51רך לכך , ססכלסנו(ר
 ל6 וגו', התסס ל6 , פגי על כמריס 6לסיסלך

 6לסיכס ס' כי עקכ כפ' וגילור 1נ1', לסםתסהמוס
 ונו' סנדול 'Sho ס6דוניס 81ווגי ס6לסיס קלסיס61
 ו6לנ!נס יהום הטפט עמס ונו', סייס יס6 ל66סר
 סם וסנלנליס ססנע6כיס נס כי לסורות ,ונו'

קלסי"
 סו6 עכ"( , סטםל מעולס על ו6זוניס

 כי ורסוח גם לסס 6ין וסס , עליסס וילדוןקלוס
 וקין ית' סמם נ!6ח לסס ונוגעל טסודר מס06
 עם ית' וססס , לגרוע ול6 לסופיך רמותלסס
 יחוס 3מספט נ!טטל סו6 עליסס נדול קלוססיותו
 כפי לנרוע 16 למוסיף כידו וים , וכו'ו6למנס
 סמנ!םלהס ונלנ)יס 3נ!ל"כיס כן סבין מססמעסס,

 : כסכר י% תסגו ונ:וגכלהק5וכס

 עשר ששהפרק
 6מז כל על להלעיס וסע3ודס סכנוזחיוב

 , נכ1לס סוס זנר "יגו , לדניןמס"רכעס

 מ5ד סו6 סמלם ~olh על נדול מיותר סמיו3כי
 ויכולתו ורונ!מוחו ית' סקל גדולת מכירסיוהו
 0סניע מסלימות ,סו כי , סכל להסלוס סיקוסמנלי
 6כרסס גקר6 לסיותו ע"ס "כינו "כרססלו

 ירקח מ5ד 1ל6 גדולתו מ5ד 8לסיס וירק ,16סכי
 כ6כ ססו6 מ5ד סו6 לוס סגי מיונ וגדר .פונסו
  מיונ וגרר . מלזכר נמו  סעולס  לאויר  ססוליילו)נו
 עודיו 61נהגו לגו ורם כלזון מסו" ס61סליסי

 or וככל) , לנעלס כמכר עכייססס51י6ג1,מנית
 5ריגו מיי לס5ילגו זור געל עלינו סמסניממס
 , כעולס לכ61 סמהרנסות וסרעות ממקריסומכל
 ססו6 מס לסנדע תורחו 3גהיגח עינגווסטיר
 ל6 מ15ת סם"ס וסס , ממש סנכ7) ר5וג1מיסך
 וגדר , כסס סגכלל 1)!ס מהמס מנח כנגדתצ0ס
 ומטיב ססטינ נ!ס סו6 לר6סון סרכיעיהיוכ
 מטוכס עינו כסם?מת וזור זור בכל לגווייטיב
 ומס , סרט דרך מוגגו 6מד ולכל כלל כדרךעלינו
 סימיס כל לגו לטוי תורחו 3מ6ור עיכיגוסס"יר
 כגנז OnD נ!15ק רמ"מ ל115הגו 31עוס"ככעוס"(

 : "דם סלקיסריו
 מגל צותו וס"וסב ס' זני 6ת סיר"להנה

 O~D תורקו ונ:קייס , ורוממוחומעלתו
 סעונס, קירעת ול6 ססנר ל6סכת ל" חעסס1ל6
 למעלס נעלס 61ין ס', וירץ ס' 16סנ סגקר6סו6
 6יס 06רי קי"6( )תסלים סימר וכמו ,ממנם
 , מלותיו נסכר ול6 נ!6י הפז ומקוחיו ס' 6חיר6

 וסוליתו כיורו נ:5ד , כ36 ומככדו סעו3דו לווסני
 ומליטי (?, מ5ן ומלותיו הורחו וסופר סעולסל6ויר
 לוכוחיו "ת ספדם מ5ד כערד, ועובדו סמכנזו15

 מכל קוהו סמ5יל וכן , 5רס מכל וס5ילסמעכךוח
 עכוזתו עוכר ולכך יום ככל ייקרס ונגלמנע

 ועובזו טמכנדו לו ורביעי ומלותיו, תורחוומקיים
 טססיכ כמס המזיו גמול סיותו מכיי?סיותו
 ע י~ך:יך,ונילן יוס נכל לו וייטיב ומעיכ ססטיכ וכמסל6כותיו

 וגרנילס לסס נודיע כי , סקודס Sh סמ8וחרמן
 , יוס 3כל לסם מטיב ססו6 מ5ז ית'לעכודחו

1221ולסיקעי
1% 

 עיסס טיכו6ו 31מ15ת נחורס מעסקם ידיססירפו
 נ!טלינ:יס 6גו וס ו"חר , ורעות רכוס לרותמ"ו
on~hומכוונת טלימס יוחר טתסיס כעבוזחס יותר 
 ס6דס "ת וי5ר סצולס 3ור6 סו6 כסיופו ית'לו

 , ויופר יר5ס סכן 6ת כ36 נפל6ס3חכמס
 מס סכל טלס סצולס ל"ויר י65 ל6 כךו6לנ!ל6
 מטוגת ;ו ועכוןס ; סירת נלנל המתסגירת
 ממעלס יסיג כהת כי , סר8סוגוח מן יוחרוסלימט
 וירץ ס' 16סכ ויקרץ , ית' ורוממותונדולתו מ5י וית' ית' ססס 6ת סיע3וז וסיףס6מרונש
 וסיף , ס63רגו כמו 4 שמרח כווה מנלי6וחו,
 געוס"ז נגדול וסמכר ע5מס נ!5ז סנדולססתעלס
 מס5דדין לעובד סים סככר כל בו ונכלל ,ובעוס"נ
 "ים לסרי ע"ס סנסורר ס6נ!י וכמו ,ס6מריס
 eh סירק סס61 , נ!6ז ממן כמ15תי1 ס' 6תיר6
 גבור 8מר , מבקרגו כמו לסכר תקוט מבליס'
 וכיהו ועוטר סגן ונו', יפריס 717 (רעו יסיס63רן.

 וסוף כעבודינו קליו נתכוון סל6 גסס נס כיונו',
 ס' 6ח יר6 סיוהו מ5ד לו יגיע מסכרתסצוס
 י"6( )זכרים סכהוב מס וכן . שמלת כוונםמכלי
 6ת לקסוס ונו' מלותי Sh תסמעו סמע 06וסיס
 וגו', כעתו 6רגכס מטל וגחתי , וגו' 6לסיכסס'
 וסכע ס6סכס ומלז סיריוס מ5ד ס3ע3ודססרי
 . מס כן נס יסיג , יוכל ל6 סכר Sh1 עמל6ל

 : Sh'1 כיון סל6 ומס ס6לסל6
 כלן, גכללוה יחיו וסירוס ס6סכס נכלל כיונאמר

 כי "ר3ע, ססן סתיס וסיריוס ס06כסוימיו
 ממכיר 3מס 06 כי הוסג ל6 סנמורסס6סכס
 סיותר ע"5 יה' מסקל ט5ר 1nlso ס6זס1י71ע
 0ס61 כנס וכן , לו כ3ן וסיות , ס"סכרסלם
 בוס כי , ועגייגיו לרכיו נכל יוס 3כל לומטיפ
 גם שח"כ ויכבדסו ויעבדסו כלכו לסככותכנס
 , ורוממותו מעלתו )!5ד hSh לו ויעיב סיססל6

 נכיר סיותו מ5ן תוסג כן גס סנמורסוסיריוס
 "נותיגו עס לעטות ית' ססס סספלי6 מסיודע
O~D3גל וסס5ילס למירוח נ!ענזות לסו5י6ס 
 מכיר ובוס , יוס ככל כן נס 16חו ומליל ודורדור

 , תתסס מס לו יקמר מי סטין ירונ!מוחונזילתו
 פגז ויככדסו ויע3דסו כגנו ירקחו תכנסונוס
 סיקרו OD מ5ד כי וגנ!65 , לכד ומומרותומעלחו
 6סכס 18חו 61סכ גדולתו מסיג לו ססטיכומס
 נוס 1ג!5ך , סעתיז סטווי 6ל כווכם מכלימליחס

שסכיך
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 סטכם ומס %ס מכל מסקלו ענדו ססו6ססכיר

 גדולתו ססינ , תכלית כעל גלתי ויכלתומרוממוחו
 מללות סק סתיס וסיי8ס ס6סכס וסרי ,סעתיז סעופי לירקת כיונס סיס מכלי יר6הו ussוקנס

 : ס0כריס ס5ידין סד'כל

 עשר שבעהנשרק
 וכמסיכ , וכעיון כ6כ סי6 ל6לסיס סעגודסכלל

 "מת כל על כי וגס סנ6רגו, כמו ,וכנדגל
 ומ%תיס סתורס גל נקיוס חייכיס 8ג1פסנט
 כססתכלות עכ"ז , סכס%3 כמו תעמס 1ל6עכס
 6מת לכל ~ומדות מלות ק5ה ים כי יחוררסעוכ
 סכו מס ממרס מלק כולס סתורס כי ,61מת
 סריס ממס ממכו מו(סריס סכו ומס לעסותסייביס
 לעטות מיי3יס 60גו 3מס ממגס וחלק ,לכיכיגו
 , לסיגינו סכינינו כמס מעכוח מוזסריס סכוומס
 מ5ז 3ענוזתו מייניס ס6גה:ו מס צערךוסנס
 , לו ועכזיס כמניס 61נו לכו ו16ון כ6נסיופו

 גסיותגו כי , לכיתנו סכינינו מס ככלגתמייגגו
 %6 ומייניס כויס %6 , שיתיכו ס' 8חי%ון עכזי ונסיגתנו , מלממס 6יס ס' 6חד 6יסכני

 סע15ת כלל תסו , למעריגו נעניי ל6 ממנולממד וסגי ומשי , 61סנס נ6חוס זס עם orל0חגסנ
 ס6נפ% מס וכערך , לכיגיגו סכיני%וספסרות
 גלל זרך לכלנו מטיג 8100 לסי כעמלתומייגיס
 כשיניס 6גorn 1 גי , סרט זרך ממגו 6מזולכל
 מטעיו נמולי 6נו , ורומפותו נדולתו ק5תב"כ

 סמ5ות נכל מייניס %61 לסכיו ערך מכליוקנביס
 כמלוח גסחכל ו6ס ית', לסיט סכינינו651(סרות
 וסחזקת ו6סנתו למכר כסלו6ס , ומנינםומסיס מכס ורך ק5תס גמ65 לגיני% סכסכוכלזירות

 מס כערך וכן , מסייס כגמילות מתלוי מס וכלידו
 3מ) וק5חס 8חיס, כמו ס6נחגו לססי"ת כניס60ט

 מס נערך , לחכירו "דם מנין זיניס וכ1615נ6ס
 מס וכן , ית' כעתודתו סעיוח7יס ס' עכריס6כו

 סטעס כסס מפורס ק5הס 6ח ית' לכיניסניכיגו
 סן וק5חס ל%, ייטיב 16 עמנו כסטיי מסבערך
 תכלית ססנגו ל6 6סר מקים וסם טעםכלי

 כעמודתו הייניס 60נחכו מס צערך וסס ,טעמם
 ממנו נעלס 0ו6 8סר ורוממוחו נדולהומ5ד

 : כןנס
 ולכרכו לו ולסודות קליו לסהסלל מייכיס "נוי סד' מיקידת 6מד מכל כי נס סתסלס, נעגין-כן
ra"6מד, ל5י ועסודרת מיומזח מסחסלס ק5תעב 
 וטמרו , יתמלל ויה"כ מקוס סל מנחו 6דסיסיר לעולס ל"3( )פרכות כ"ל מסרי 6מר, ל5דולפחס
 סקלת 6מ5עיוה , מקוס סל ס3הו ר8טוכות י ,נשכ
 , ויו65 מרכו סרס 0קכל כמי 6מרוכות ,לרכיו
 ט6כו מס כגנד סו6 מקוס סל ככחו סידורוטנא

 גדולתוורוממות מ5ד עליו ומחסלליס פותועונדים
 כגלו ספנו מס כנגד לרכיו וסקלת , סכחיווסס

 לן סיספיק מי ו*ן לכו ועדון 3% וס61ופכייו
 פסעיכ מס וככנר , וית' יתן סו5bSb 6רכיט
 פרס סקול כמי ססס 6מרונות סלם 6%לגו
 יתנרך ססו6 תסלחו 6הר כטוח סו6 גי ,מרכו
 סס6ל מס נכל לו וייעיכ חמלתו ויקכליטליס
 סנדול ס6ל כולס נרמזו סר6סוגס ונכרכםממט,
 עמנו, מטיכ ססו6 מס מעין סו6 טוכיסמסייס נגמל , ית' נזילתו מעין סו6 , וסכרתסגכור
 כל סכרך , וקרן סמים קונס כמו סו6 סכלקונס
 נוקל ומכיף ן ככניו 6נו וטרי ס6זס וערולעולס
 ו6כמ% -לגו כלדון ס0ו6 מס מעין כניסםלכני
 ס:6לע כמו 16תנו לנ16ל ועיקד ידו 651ןענדיו
 לסיוג ר16יס סחסלס מעיקר ולשי ,למעכר
 6תס כרכת נניד סנרו ונכורחו גדילתוגססור
 סכולן , וכו' קדום ו6תס , וכו' ס' לעולסנהור

 ססתסוכט ולפי ובכורותיו, ית' בדולחו עלס31כות
 יהל סקל נו6מ גמורים רממיס סם מעוןומלימת
 בן 8תכ6כ

~SY 
 מסעיו 1לסעניר לנכו למחול

 , וכו' 6ניכו ססיכגו נברכת מזרו ,כתמונתו
 hSnn סל6 מס , וכו' למינו לגו סלחוננרכת
 וככרכס 156, כרכות כמתי כ"6 סתסלס ככלקנינו
 )חסליס עלינו רהס סרממן 6כ ססו6סטללת
(3ffp  וסס ירחיו על ס' רחם נכיס על 8כ כרמס
 s(~o סוגו גץ )ירמיס סכתוכ 6מר וכן ,ססכיס
 לע"פ סתסוכס נמקוס כגיס קרקססונכיס,
 זס וקין , סוכגיס סס עדיין ססרי סלימסס6יגס

 : כככר כגיס סיותס מסםנם
 , לידין סד' מן ית' כעוויתו מייניס סחנווכמו

 כמו כי , ונדול ומטית: , וליון לכו, 6כסיוף מס כערך , כלן ע3ויגו5נערןנע3ווחנו
 סמרחס סרהמכות עועי דכר וסו6 ר6ויססו6
 מירמס יתכרך לסכיו ר15י סו6 כן , ס3ן עלס6כ
 סיסניח ושדון לרכ רשי ססו6 וכמו , %נעליט
 לסססיס ית' לסניו רשוי סו6 כן , עבדיונתקנת
 וייעכ מקו 0יסליס 6חד לביס לסעיכ עלמוססרניל לעי רצוי ססו6 וכמו , ענויו ס6גמגו מ5ו%כינו
 שייטים ית' לסניו רשוי כן , סי5טרך עת גכללו
 מכפר ניון , רגע וככל סעס וככל יום גכללכו

 ולמקלס לסם לסטיי שמריו כורעם ~צמילנותינו
 ויכול גדול ססו6 למי רשוי ססו6 וכמו , 5רסמכל
 גדילתו מ5י ית' לסכיו רשוי כן , עוסקו מידעסוק וי5יי עליסס סקמים ניי ויממס לססליססייעים

 ולסליל לסס ולסטיב ככסלים לססניהורוממוסו
 מקוס כל ל'8( )מנילס ס6מרו וכמו ,סעסוקיס
 ענותנותו מו65 8הס ית' נדולחו מו65ס6תס
 פוסס וכתיב וגו' סנדול סקל ד'( )דכריססנ6מר
 6מר כס כי כ"ז( )יסעיס וכן , ו6למנס יתוםממסע
 ולכן , וכו' 3כחוכיס וכן , דכ6 ו6ת וכתים וגו'רם
 , לפכנו קנינו ותחגותעו, כחסל1תי% 6ומריס%6
 מלכנו 6100 ומקד הגיגו ססו6 מ5ו כילומר
 "נו וכן , חסלחגו הימניע רשוי עכדיוושנח%
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 121סאאלהים קק יז פרק היסודותשעיביה

 ר6ף סכן שוהינו עם סעסס מסדיווצזכיריס
 וגכורותיו גדונתו מ(כיריס 6נו וכן , ענוגושיעמס
 : סכתכגו וכמו , ויולעגו לנו סייטיכ ס5ד מוסג"כ
 , ילר3 , ל6כ ולענוד, לכנד סקוס היינ כיונם

 נ:יומדת סצכודס זס כנ עס הגדול, ,1למטי3
 מס כתורס מליני ל6 כי , לגולתו 1ל6 ית'ל6ל

 סי6 1(1 ונחסלס, כקר3גוח כ"8 מ15ס כסוסעגו7ס
 מ6מריס מסוללת וסיף ל6לסיס סמיומדחסעכודס
 , העכזם ול6 למס תסתמוס ל6 סכתו3שת"ס
 6לסיכס ס' 6ת ועגדתס כ"ג( ןסנווה כחסלס61נור
 סקרכגוח כי , לכ3כס 3כל וללוכדו י"6()דכריס
 לגו כלסריס ע13דס למון בכלל סגכלליסוסת:לס
ontce)1סס6דס ססנס כככוד לסה"כ יה', ל(1לח 
 נ8סר 6יגו סמו, מלהלל ומוזסר ס8ל ככנורמ115ס
 ס6כות כככוד מ5וויס 6גו 6דר3ס 6ל6 ,ל(ולחו

 לגסונ וכן , כ3ודס (SSn וסלף וס(קניסוסמכמיס
 כמו עלינו, ס6דגוחו וכתי לגו ססעיכ 3תיככור
 סצכ1דס כי וסטעס עכדיו, ננד ס6דון 16סמלך,
 , כמוסו מקין ובליע 6לוס ססו6 למימיומזת
 סיוכל מי 60ין ויודע מכיר לסגיו ומקריבססעוכו
 נמקוס סי6 סחפלס וכן , ס61 6ל6 ס6סמוח5םל1מ
 6מר וכן , הקטם תננידיס כגנז 0סתסלוח ,קרנן
 וקמר , ססתיגו סריס וגסלמס י"ר( )טומעסכחוכ

 ש לפגתו ן 6לסיכס ט' '6ת ןןנןווענדחסלס'
 : מפלס (ו 0כלכ עכודס סי6 6יזו ,לכככס

 עשר שמנהפרק
 1ל6 לו תיומיח סענוזס כי סמומם מןוראיה

 6ין כי ומשיו גווכימ סמום כי ,לצלתו
 כל כי , לטסי"ח כ"6 בעולס ד3ר לשוסקיום

 יכילח כידם וקין וסססד סויס נטלי סםסככר8יס
 ס6נ0ים כי , ולסרע לסעי3 נמור מלימותול6
 וסעמזס קיום לסס 6י1 סטסל מעולס מבמר0סס
 ונס ן לסרע 16 לסטיו 3יכלהס מאמדתמעולס
 ואינס ומכעימיס סיגוי כעלי סס יכלחסקמן
 ומירס נעלי 8ינס וסכוככיס וסנלנליס ,עוסיס
 6ת ישגו ול6 ומסודרת מוגבלת סעולתס כי ,ורנון

 מס כסכרמ וכן , ו3חכונחס כמסלכםמפקידם
 מסיר ס61 ספסל כעולס מטס תוססם6100
 לסס ר6ויס סע3ודס סטין מסכל יפייט orn"סר , ית' כרקונו כ"6 מ5דס מפהנס 6יגו כסססמונכל
 לעוכר לגרוע 16 לסומיף ככתילתס תקיןכיון
 מס מקרס סיסינס רו"יס 6כו וכן , מסודרממס
 ססס סכן כל , כוס מקרס טיסינסו לננילעמד ראוי וקין , וסירה ססמס מקדרות יעלססל6
 3נ7ר 6יגס סקיימיס סכוכ3יס וסקר הכליח,תצלי
 לנמס ו6ס , כ8יכותס ול6 כדנמהס ל"ססמס
 כ"ס עכוךס גו גיסן ל" וכמות כ6יכותמנוול

 : סכוכניסלכ"ר
 סס כי , לסס ר6ויס סעכו7ס pb סמל6כיסוכן

 מלימות מסם 6מד לכל ואן יתחרר מוחועלעיס
 סיתמנו למס כ"6 סג3ר6יס, סזכריס ככלויכולת
 צנמ:שי~*סצון5 צבייכ121ציצנצפן סמל6כיס סס כן , מסמס 6ליו סגסהלחו ולמסעליו

 לסס 6ין וסכסהלמו סנתמנו 3מס 6ףולמעמיס
 על י"ס( ס' רכס )גמ37ר ("ל סירסו וכתו ,יכולת
 סחייס ונין סתתים 3ין ויעמוד י"(( )3מד3רפסוק
 סמלך דוד וע"י סמליך, 6ת סעככ סקנססותצור
 ר ייף עתס י3ם )7ס"6 למלוך ונקמר סמגפס נעורס נ"כע"ס

 וכיס מ
 כמו יים ן

 וכן , o~lc1 ונעכס חלל על ר3ס( )איכסמדרסו
 על המרו כמו כליון דנות מל6כיס לקלחיקרס

 ועלס , יום ככל וגסרסיס גגר6ים מסםסמל6כיס
 סו6 כי יח' ל6ל כ"6 ר6ויס סע3ודס סטיןכידיט
 ממעיו ממס , תכלית כעל כלתי ויכתתו סכלס3ת
 06 כי נמור ויפלס קיוס זכר לשוס 6ין כיספ0

 : יחכוךלו
 מיומרת ססי6 סעכווט על יכעס מעידוכן

 , סעולס 3רי6ח מימן סריגינו ממס ,ל6לסיס
 פן לסס וסמ6ומריס לסס וסקודמיס ע"סס136ת
 מקרימיך ס', 6ת עי3דיס כלס וסגכי6יססמכמיס
 ממפ וסו6ליס לצחו ונוסלליס קרכ:והיסס6לי1
 יקיר סר6סון 6דס סקודס , ותחנס גסתלס5רכיו
 ספיית ליווי על סעור סר6יט מפגי יה' סלוכסיו
 ס0כ כהורס סו(כר ל6 6יך S~r למכמיטסוק0ס
 יוס )מ'( ע" כמסכת קמרו ולכך ,כחסו3ס
 ממס עליך ססקפס כיון סר6סון מרס נו0גכר6
 סעולס מסך ססרמתי נסגיל סמ6 לי 5וי6מר
 סנקגסס מיחס סי6 ווו ונסו לחסו ומורתעדי
 גוכט ומוס סלילס כל וטכס יוסב סיסעלז
 סל מגסנו 6מר ססמר עמוד שעלס כיוןגכ:דו
 קודמת בקרניו סור וסקריכ עמד 810עונם

 מסור לס' ותיטע ס"ת( )חסליס סג6מרלמרסותיו

' ' ייו%14ן

 ד' מכעס וסרי , סו6 עולס סל מנהגו 6מרטסחר
 לו סכ(17ונס וסכירות ממות סקרי סכיהוסעס רנליי על מעמד חמיסיה וכעס גסמס כוסג(רקס
 סרקיע ל6מ5ע עולס ססמס ורוכס סולך סיס ,מוס

 למטס מעלו ותסיסה מערר, ל5ו ליריומתמיל
 אסרת וכעשירית סכ5טוס ובתשיעית י' וירזוג'
 , לסיסקע וקרוכ למערו נועס ססמס ר6סככר
 תרפס . טופס סל מגסנו תסיס חס3 ל6ופיך
 ל8מ5צ עולס ססמס כסר6ס טר6סון 6דםסמסכ
 ס6וסק 58ל סמער3 עד יורי מסיס ויורד,מרקיע
 מנסנו יסיס וסכך לעלות, וימ(ור סלמתק עומזרם ל5י וירד , סרקיע ל6מ5ע מסס לעלותוימזור
 שדרך סיורן על יסיס ססמס לעולס כי , עולססל
torסולך ססמ0 ספין יסר6ל תמכתי ססוכריס וכס 
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אלהים ים י( פרק המודותשערביה122
 עז י(רקיע מן למעלס ומוגרס נמצרבמרקיע עובי נתי נכנסת hSh סקרן מן למטס3לילס
 סרקיע, טכעוכי חלון מהוך ממזרם nbir1מזרח
 ולעולס מלמטס טהמס סתח(ור הסכ סר"סוןוהדס
 סע1ל0 מחסך מסב ססקעס וכסר6ס , 63רןמרקס
 עולס סל מנסנו 6מר ססמר עמוד וכמעלסתעדו
 מלעולס קוים סמיכתי כמו 1ל6 ויוס לילס כךסו6
 רוזמות מורטו וסקריכ ענוד 1"( , יוםיסים

 חסכ ססו6 , ססכיס תסוסה נוקבל וסוףוכרממיס
 ורקס SD ,11115 סע3ר על נומנו נפרע סיססמיד
 רצחו על מנחס חסוכתו וקכל לו מסקריךעחס
 מעלתו על מעולס סמכים ול6 סלילס כל31כס
h~hסל מגסנו כי 1כר16חו , נוסנ כמנסנו עדיין 
 ר6ס , וחסך 6הף ולילס יוס סדסנוסו סיס.עולס
 סהט6 סיום עליו ממסך מי כי על רם( סיסכי
 ס' Sh ויסוג 1י15ס סי5טער לקמרית תקוסים

 תג6י על כי תסוכחו, כיקנל חסכו ויקירוירממסו
 סקרגוהיו סור סקזיס ולנס , מעולס 6ה 873(ס

 כר6סיח מעמס סל כלומר , לפרסותיוקסמות
 עמו מסרי קרנותיו קומו ולפיכך בקונותססננר6ו
 כיוס סר סור וסייגו , סקרן מן חחלס וי165גו5רו
 כסר, נוול סיס סור  קרוי  יוווו כן מסור סורמסיס
 כיוס סיו כי לזמר טפסר סיס כי , סקרים (סו6ת
 כ16חו ונולדו סגתעכרו 8מריס, סוורים ג"כססו6
 , ד' וירזו כ' למטס מעלו סר6סון alh כמו*וס
 מוכר כולדו סלonlhn 6 כ"6 לסקריכ ר5סול6

 ס3רי6ס על לסורות , בקומתן סגנר6ו 6ל6ונקכס
 ור51ס 3סליננותס סדכריס כל יתברך ס6לסכרך
 כסימולו מט6תס על יעכור יהט16 ו6ס ,3קיונוס
 ככרי6ס ססלס סקרכן סהיסת ויקבל ,3הסוכס
 סל כפיו יקיר ננרי6ס פלס מסיס ס8דסכמקוס
 כי , למרסות קודנ)יס טסם סקרנים ורם( ,סקנסס
 51גס נונן לס סם סכסננס לנוין סקרניסכמו

 וסיף סכ6דס המסכלה סגסס כן , קיום לסלסיסיס
 לסוס ולגס מגן לס סי6 , עיניו כין מוות קרןכמו
 ן סוך כסכלו ולסחיותו ג8רל סולרית לקוסלו

 קזמס סחס1גס כי 3נטסו ויטכינ ידע יחטףס6ס
 ממומר כח ויכניע , מכיס מקבל יה' וססו6לעולס
 סוכל לע3ודח נווכן סיסיס לפרסה: דומםסט61
 , סחחלס סי6 ססכל כי , ית' ס6ל עכודתוסיף

 ססר0ות כמו וסעפל ססוף ס61 וממומרוסציקר
 סו6 נס וסגיך ממגו למד כגו וסכל , סקרןלערך

 ו6ל סכל Sh ס' ויסע וממלניסן 65גומככורות
 סגכרonlh 16 סככורות כי ז'( )3ר6טיח ונו'תכמתו
 קרגיסס וקומו נ3ר6ו 3קימהס כי ,סי5ירס תלמי וסם ונקכס מ(כר גיליו ול6 עומססם

 תמים וקרכגו סלימס כוונתו ונסיע ,לסרסוהיסס
 , ססלימס לכוונתו כלומר סכל Sh ויסע )סס(כתוב
 מפרי סביך וקין , סתמים סקרתן וסוך מנתחו1"ל

 ס6מ("ל כמו , שח"כ ס6דמס ס5מחס ממסס6דמס
 סגכורות 6ת שגל רע לעריס מסל ספסולתנע

 61ל קין 61ל 6מר לכך , כסוסיות למלךומככז
 נרועס סיסס סמגחחו כמו כי , סעס ל6מנהתו
 מחסככם כך , כר6סית ימי מטסת 6 סמיומדגייס מנ3ר6 16חו טסוIsno 6 פיהו ממכרך onwטל6
 6ל6 סכרי"סעסטי"ת ייחס סל6 סלימס סיתסל6

 ממס כ"8 סכיך ל6 ולזע , גוסנ כמגסססע~ס
 , 3חחלס סגכר6 ממס ול6 ט6דמס 15מחהססיתט
 ' סכל סר6סון "דס "כיו קבלת לסי לו ידועססיס
 ססתסלל עד י165 ול6 קרקע כסתח עמדוס5מחיס
 ס6מין ל6 וסוף ס6ח("ל, וכמו סר6סון 8יסעליסס
 סיר כנו וסכל סר8טון 6זס קרכן כי ונוטני ,לו

 60מרגו, כמו כר06ית ימי כבטח סג3ר6ומסוכרים
 יזוע סיס כי , לקרכגס נוטח לצגות סו5רכול6

 נם 6בל , ית' לס' נוכוון טסיס מקרננותממסות
 סופרך ונקכס מ(כר סעלזיס מן סיס טסקריכממס
 לסט סיס ססו6 סקרכן כי לסורות , מוכחלדגות
 מ(כח נמ ויצן מ'( )3ר6סית 3גח כחוב "גן ,ססס
 סכ6יס וכל Orre ספחות וסל6ס ונוסס , וגו'לס'

 כווגחס לסורות לקרכנות מוכחות בגו6חריסס
 מטויס סעכודס סטין ל5' קרנן לסקריכ סי6כי

 :ל(1לת1
 לטסם מיומדת ססי8 עכודס נקושח סתסלסוכן

 ג"כ סר"יגו וכנוו ן סעכודס כננו לכלתו1ל6
 טסחפללו למס וסמ6ומריס וסקוזמיסס6כות
 סתסלט י16ה 'לו כי לסרס, מנחגת תסלחסססיתס

 : סכל ס3ח סו6כי
 , למלעיס סי6 ססעבודס סתורס מןוהראיה

 סמ(סיר ממס , מ(ס נ)ל6ס סתורסכל
 סקרכו on~h כל על וסעידס לעכזו 18תנ1ומלוס

 יקריע כי 6דס 6'( )ויקרש כקרכן וקמר ,לע3וזהו
 ג"3( )טננוה בסירם יותר עמר ן לס' קרנןמנס
 3חסלס וימר לנזר, לס' בלתי יהרס לטכסיס,ובת

 כ"נ( )סס שלסייס ס' 6ת ועכדחס י"6()זנריס
 : ונו' לכככס ככלולעתדו

 עשר ורשעהפרק
 טפע ממסיע יתפרך ס6ל כי , סו" סיסיהעיקר

 ~מן %ה ,יוי:";.ן, ,7,,:.1:1יין,.",י
O~ihסג613ס וגמדת , ונו' 6מיסס מקרב לסם 

 מופע ס0ע 6100 ל"ו פרק sur סרב כת813מחהס
 סכת על וכמ"כ תחלס סדכורי כמ עלעססי"ת

 : ססועל ססכל כ8מ5עוח וגססמזמס
 , פועליו טו3 ישע ל6 יתכרךס6ל כי סר"סוגס . חמס ~(ohls למ5י16חושמנווד
 יוססע לנ613ס ומזותיו שכמתו 07hoוכסיוכן
 ססניעס גססו מעלת על לסויות נגופיי 0סעעליו

 סס5ימות וחכורת סקוס טל סעליוכסלמדרגס
 סמא נס כי ססגית , למינו סימ65 6ססר6סר
 כסנסנע וירו וססנחתו ססי"ת ת5י6ות יוסגסיכל
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 128 פבאלהים יפ4 פרק הישרנהשערבית

 על נכו6יי מסע לסססיע ית' ט6ל ר5ט ,מעולס
 וסעיפו יתדרך ממילותו על סיעידו כדיסשכגיס
 כזרדיו לליס לתת 6זס כגי ורכי כל עלמקומות
 טגכו6ט ע"י כי סי6 ססליטית . מעלליווכסרי
 נרקיס, מסכלתי ססי4ח 56ל סנר5יס סדכריסיויעו
 טדכריס לדעת ממפקח ויגס סממקרית סידיעסכי

 לססגח ס6דס יניע ס63מ5עוחם כדי lSSbסנר5יס
 סעוכריס לס(סיר סרכיעית . כלגוטיססלימוח
 סעתייות לסוזע5 סממיסית . ודור דורככל

 : וסנפל6ות סנסיסועסייח
 ייוע ס61 גי , שמר כר"סונס סס3סושניאור
 מעולס 156לס ס63דס סמסכלס גססכי

 כס6 מתמת כמ35ח ססי6 מ("ל וקמרו ,סעליון
 עליוגיס ססנסכי3ריס לס ססיתס 61מר ,סכטד
 3י(יותס סכגקי"פילו כס תסקר כגוף סיוהסקורס
 ס6מד . מניס מסגי 1(ס , 3טם לסחסיגננוף

 כחמסת ככמותיו וססתמסס סנוףג6מ5עות
 אחסנת ממס ר"יס ולוקחת , סזנויון וכמסמוסיס
 ונס , סססל סעולס כוס סטכעייססדכריס
 הסטנתה סעליון כעולס וקלת , ס6מ5עיכעולס
 כמתוכן כי סמני , סעיקריס וסקר ססי"תמ5י6וח
 לסחעלט ג3ו6ס ספת ית' ס6ל 3ר5ון חריגלג3ו"ס
 וסיף , ג61סלמף ק71ס 3ס ססיתס סס;סלדמיון
 , סככתו כסי סיודיעסו סעליוניס סדכריסססגח
 ס~יכוח כסכנת 6ף לסטינ לו 6ססר 6יווט

 וכ3יעולס סמוטיס נגומ 06 כי ומדותממכמת
 o)r טמסכלח סגסס 6ז וחס6ר ,מסעולוהיסס

 ותסיג כטף, סתמ,גס קוזס ססיתס למסוקרוכס
 3סלימומ סנסלנוס פס כפי סעליוגיס סדגריסמן

 אגמו גס כי , סמטת וסטך סעיוגיותסחכמות
 עט , ססו6 סססע ססגתס כעה 1גתנעל1סמוסיס

 , כסס ססטיגס כמס סלימוח כס גס"ר (טכל
 כל סכנת כסי ויותר כפמיח 3(ס סמילוףוימול

 : ונחד6מד
 5ריכיס 6ג1 כי ן נ6מר ססגית ססכסובביאור

 גרס כסיות ודעת טעם עוגלתת
 ס"מרנו כמו סעליון מעולס נ56לתממסכלת
 וגכעלו נעלמו 6יך , סעליוכיס 3ד3ריסוססינס
 ס6יגס סעולס (ס אל כ3ו6ס סריס סעריסימנס
 , יולד "דם סר6 ועיר סססינס מננס כלל;וכרת
 מעומס מסגת תיגס ומדות מכמות 3קגוחו61ף

 סססינס למס מכווכיס סעליוניס סד3ריסתמהת
 עומס 6מ נוכרת ופינס יודעת תיגס וכלילוקודם,
 ונסכמו לכד סעולס 3(ס וידעס סססינס כמסג"6

 : קודס סססיגס סר6סמות סקורותוכמגס
 כוונת מסליקים טיס or כי , נ6מר (סרעל

 סכוונס סיחה כי ס"גוטי מין סלסנרי"ס
 וסם ומלמטס, מלמעלס מורכב סיסים מיןל3ר61
 ויסיס יתכרך ס6ל סיעכדו וסמומר סמסכלתסכפס
 , דרכיסס ייטיבו 06 נעמלס טו3 סכרלסם
 עמס וס6לסיס , נעיגיו סרע יעסו 06ויענסו
 לסס 6ין כ"מ סל ושיניס פ"ר כי , עלסכיוסיירם

 סנופגיונצ ספעולוח על סיענסו רבוי וקיןסכל
 לס10 6ין עליוגיס ס"ס סמל6כיס וכן ,הלעטטת
 מלכופ. עול עליסס מק3ליס כסיותס יומרפכר
 6ומר4 כסס וקין מסוט סכל סם כי מוס, (ססמים

:ןג"ע,1:1;ןגיןו:יי::וץ'נלן:
 ונו(ונוגפ. ונווכנח קרוכס טיפס נךזססססיגס
 לסו סיתס ול6 סמל6כיס מן 1nbb הרוכסוסיתס סעליון ולעולס סססינס מס מנד ית'לע13זתו

 2!ו:יטנ?2422קן12עג%גצס%
~ntlos

 כל ועם קודס סלימס ססיחס ממס כגוף
 ,ס"ת, יתר לס ים סעולס כוס ע)נ;ס מסלתתוס

 : מזותים וסטכת חכמתס עלומעלס
 סיחס , סקג"ס סכנ6ס וחוס ,סקכ"ס סי כפיו יקיר לסיותו סר"טון "ןס כיואפשר
3רי6חס

~ra נסע כסיט גסטוהט כי , ס16סן 
 ויפה כ'( )3ר6סית עליס סי6מר סר6סון6דס
 סמכמופ סחרי ממגס נעלמו ל6 חיים נכמתנבטיו
 מעה 3ס ססיהס זו ונחכמס קודס,טססינס
 , סככר6 גיוס סכטמס לכל סמוה קר6יקירתו
 קונס סססינס מנוס ונוכרת ונוסנח יודעתוסיתס
 מסככם סיס ולכך . סוס סעולס לאויר65תס
 סכ"יס. ג"כ סיסיו ר16י סיס וכך , עדן3גן

 , ונקנס מוכר ונ"דיס ממגו גמסכיסבמריו
 כסיועם כעמלם ט31 סכר לסס יסים (ט כלועס

 ע5מס לסטות יכולת לסס וים נמומרמורככיס
 מעכר 6דס"ר וכסמע6 , לו סמוע יבכו 1ל6לבדו
 וכקילו סכרי6ס קוים סססינ מס וטכח ,כמיס סערי מוגגו וגגי!לו מתחילתו גזמס ית' מלותוע)
 ולכן. , מנכרך יום מקוחו כ'6 3גפסו ידעל6
 נסמתר ססיתס נומן מסכנו ססיתס עדן מגןנורם

 ~ולת כיון טגענעס ועתם , סקוינותכססנתס
 גסחמר וכי מ5דמט"ש, לעמורסס יכולסמומרל6
 מנסנו? קליט נתגלו סחכמס מעינותמעינים
ost~noכבעותו סנסמיס Sb ,ס6מר וגסו סממר 
 כי- וידעו סגיסס עיכי ותסקמגס נ'( )סםסכתוכ
 גועים סיו ל6 עתס עד כי , ונו' ססגמרומיס

 ל6 מנעיר מעע כ"6 סחומרייס סדנריס6ל
 לכל' עיגיסס נסקחו סנ(כרת במכס ועחס ,ככיר

 6חריסס ס63יס ככ וכמסכו סנסמיססזכריס
 בגפסומס ידעו סל6 , (ס דרך על ונקנסמ(כר
 לר סגרם -טמיתס סי6 ווו , ס3ר6ס מעתכ"6
 מעקר מ5ד גי , סכ6יס ולדורות סר6סון6דס

 וסט, , ס6מרפ כמו 3נססוס סנרי6סנסחנית
 (ש כל ועס , כמכר למכס למעוף יותרקרובים
 טוש סכר לטס סיס ל5דיקיס יותר - סלימוחסו6

 עס סרע יערס 6ת כינסיס נסיותסושמלס
 יותר קודס ותסס סססינס ממס ,סחעלמותס

 סססגס לסס סיתס 06 לסס מסיסממס
 6סל* Phs 5ויק 6ק מעלו 31כנת , סכהנחיכננו סר6סוגס-
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אלהים ים פרק היצדותשערבניוח*פנ
 לספל 6ססר 6י כי , יהט6 ול6 ט%*פסס
 ממכריס סססק נלי לעולס מסרולסיוע

 , יודעת וניגס בו מועגעת סגתם נסיות.וכשמרייס

 כמו סעולס 3זס סססיגס כמס כ"6יכע5מס
 ככל סעולס לסרוג מנס (ס מט6 וסיס ,'גג(כר
 , מועעיס סס עליט וכני רסעיס סםושיורות
 ממט" 6מר יותר ססו6 ס5דיקיס. סכר1"6

 6יס
 סע1לס רונ ססס סרסעיס עונם כסססזסר6סון
 : עולס יסוד סו6 ולדיק , סדורותככל
 6ססר קודם סססינס ממס סנסס סחעלמותוענין

 וגמ5כס ככרית סיoh 6 , סנים כ'על
 כגער סי6 , כנוף סכיהג0 כומן 6ן,כממטכס

 עז קטגוחו קדם מימי כלל ;וכר סריגישיולי
 וסוף בדמיון כח וסעופה מוסיו סס:ח עלשיעמוד
 3רו6ס סי6 כגסס 064 , טניס סס 16 ממס.ככן

 סירסו כמו סעולס כרי6ח קודס סנכר8ר12יקיס
SYונו' גמל6כחו סמלך עם ד'( )דס"6 פסוק , 
 קוזס סססינס ממס וססכמס ססתעלמוח עביןיסית
 וסלונם 16נסו, מחננה חלמונו ססכמ שקןגתו
 סככוד כס6 מהמח גהצכם סיותס סי6קלס

 טסת וס61 לס מפכיי 6מר ק5ס 6ל 16תס'?מסיעו
 מלקך hs ל'( )גיס ("ל ס6מרו מס ו(סו ,שרע
 מגומר כולס וכתורס כל ומסכת סיו עלוסוטרו

 : רוכן מטפחלסתם
 סססיגס ממס סתעלומתס עעס סנוזעלשחר

 וסיט , ססגיח ססכס לכי16ר נמ(ורקודס,
 סמוכגיס, על גכו6יי מסע לסססיע ית' סקלסריס
 גוס 1ססנחח1 ית' מ5י16ת1 על כסי' סיעידונוי

 לססנת מסמיק קינו ס6גוסי טסכן כי ,שעולס
 סיין סעס סמון וכמרע 6מתתס על אלוזכרים
 כלמונות יסחכסו ססועל 6ל סכם מן סכלםטו5י6יס

 סלמת על לסעמיזס ית' ר5וגו סיס ולכך ,11ל1
 מסם ויקכלו סי6מינו לנכו6ס סמוכניס ידייעל

 2"י:2 "ייס%ן; - יייס ' זיין2בזלן4:סו
 3ססע סענין סיסיגו לכס גסוזיע יותרזכריסס
 זרך על ד3ריסס מ6מיניס מסיו ODD ,ג613יי
 וסנ9י6יס , סממקר כזרה סססינו מסשכיעס
 קירס סססיגו OD על סומכים אינס:עימס

 סרקו OD על סומכים ססס געוונמקירתס
 : פנטקסושסינו

 סנ3ו6ס מע"י וסי6 ססליפיתן ססנסונננניאור
 ססי"ת 56ל סנרליס סלכריסיודעו

 ו6ר , מגיעי סרק נ' מהמר ז"ל סעיקריסיע) (ו מכס כיהר ככר כי , נהמר , גר5יס-מסכלתי
 כסודעת מילוף ים כי והומר, יכריס עלים"וסיף
 סססכל סדכריס כי יתך 56לו סגר5יסיסזנריס
 סיס ל6 מרע וסרמקת סטוכ כעסיסטחייכס
 ס63 סעונס מומר לסודעת כ"6 לסודיעסיורך
 מגות סכע וסם סמקיימס, סכר ונודל סעוכרגזל
 6חת כל על פיחס סהייגיס למס ססודיע נחגגי

 כ6 בסר כל קן כי סמבול כומן לגם וסודיעמסס,
 וכ"כ , ספלן 6ת מסמיהם סו6 וטנס ונו'לסני
 ההמורות סעכירות ססיו מדעתם מסינוככר

 כ"8 כסס גתהדס ול6 יחסנך, 58ל1גמ6סוח
 ססי"ת 56ל סגר)יס וכזכרים סעונם, נודלסוזעת
 רקון םיוךיע לנני6 פרך יס מחייכם מסכלספין

 ית' כחקו מינוי ספין ונוטני , 3סםס8ל:י'תברך
 56ל1 גר5יס סס 6הד נומן 56לו סנר5יסו*נריס
 פגיע ס6כרסס כ"ח( )יומק חו"ל קמרו ,לעולס
 כמע 6סר עקכ כמטס"כ ג"ס סתורס כלקיים
 ככיפור לספקיך סריס 6ל6 , ונו' כקולי36רסס
 ינייד מסר עד 3סרמוס סדנריס 3כל יח'ר5וגו
 סיסתרסס כדי רנו6, מסיס רב סמון nl~oSיסר6ל
 עליטס ויקכלוס 61:סרות במלוה יה' רלוגולכלם
 ססודעט ועיקר עליסס, סגלויס כל ועל (רעםועל

 סוזעת סו6 , ממיינן סססכל והסרוח3מ5ות
 סמלות והר , עליסן סכ6 וסעוגס ססכרענה

 מנעלס סחקיס כמו מהייכן ססכל כפיןוס6(סרות
 סדכריס טכנית סי6 כסס ססוזעס עיקרעעמס,

 : מלך מלות על עוכרוספוט
 סיס ל6 כ"6 , כקמר סרכיעיח ססנסובביאור

 סזבריס לסודעת כש6 סגבי156רך
 כעל סרב סכתכ וכמו , כרייס וס3לסיסגר5יס
 סיקוס קריך סיס ל6 , סכיני סרק ("לסעיקריס

 על כי ~t?O רגעו מסס 6הר לעולס נ3י8טור
 גרטיס וסכלתי 56לו סגר5יס סדכריס נכל כודעוידו
 כן ית' סינויגו ס6ין וגננו וסמו(סר, סמ5וסמעגין
 י"נ( )זנריס תורס ס(סירס 1ל(ס . 58ל1כר5יס וסגלתי סגרליס כדכריס סיגוי טוס ימולל6
 וסתורס וגו' תמנו תגרע ול6 עליו תוסףל6
 יעקכ לקסלת מורסס וסיף עולס חקתסי6

 כסגין 61"כ , סוורות סוף עד ומולכתסמסנוסת
 קריך סיס 65 יתגרך 56לו נר5ס סלתי 16סנר5ס
 נוס מפני 6ל6 , מרע"ס 6חר נכיף טודסיקוס
 ולדורות לסס ותועלת מלימות מססממניע
 מכללם 8סר כלל, זרך ס;כרנו מחמסמסמטת
 לס(סיר לגניך קורך סיס ס(6ת סרכיעיתסי6
 שלטוו מס על יעברו סל6 וללוות ודור זורנכל
 56ל סנר5ס ססו6 מידוע , מסס עש סיכינסר

 מוחס כלוס וכמו כהסוכס ינונו וססעוכריסספיית,
 הורת (כרו נ'( )מלדכי עזס מלאכיסגכי6יס
 6ת לכס סלח כנכי 'סנס וקמר , וגו' ענדימסס
 סקרן 6ת ומכיתי 6ב6 מן וט' סנכי66ליסו
 כי ונס , סלימס כחסונס יסונו ל6 06 ,מרס
 יעכרו סל6 מרע'ס ע"י ועומדים מו(סריס00
 יח' ס6ל מרסמי סיס , כחסוכס יסונו יענרוו8ס
 , סיורך כעת כניניו פ"י 3סס ולסחרוחלמגור
 סיתותו ונחר , מנעוריו רע ס6דס לב י5רכי
 ידו ו6ס נדלו 6ח ס' מוסר 6ת סרנו סמדכרדור

 לנו סכין ל6 6סר 6מר דור יקומו , וכו'כמקס
 מרע"ס ס6מר וכמו , רומו Sb 6ל ג6מנס1ל6

 Sb נגיכס 6ת ל6 כי סיום ויועתס .6( י)דכריס
ג
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