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 6לסיכס ס' מוסר 6ת ר16 ל6 61סר יגעול6
 ס6ל מפי י,סירס לנכיון וי5טרכו' , ומ'סממת כי מותי קמרי ייעתי כי h~s) )מס וקמרונו',
 ככר שכחושת ס6(סרות לסם יסמיק ול6יתנרך
 סיס דברי על לעונר ס:וגיע סעונס מעגיןכתירס

 ~ןנחעקגע,בלי"נגים"
 וכן סרסעיס כמעסה "ליסס מניע 6סר5ייקיס
 ססו6 מענין על ממיס מו(סר וכססו6 ,לסימך
 וירק מרו סוrh 6 ססס מסי נניף ידי על3ע5מו
 עליו SDn1 כו ססנימ 6סל , ית' Sho זכרעל

 סחועלת חסו יענג מן לסונתו 3ו ולסתרוחלמגור
 נכי6וח 'וסכע ככי"יס כמ"מ ליסר6לססגיפ
 מסע כחול טיס ס6חרוס מל3דסתועלוחסתורס, זמרי על ולס,סירס לסוכימס לדורות לסססעמזו

 : סגכיSD 6סנכו"ס
 סעתייות מודעת וסיר סממיסיה טסנסומנפאור

 כמו ולס(סיר לסוכימ לכניך לווך סטיותנס כי , נקמר , וסגסל6ות סגסיסועסיית
 ימגרו ל6 06 לסס סיקרס מס מוסרסומעיס סכלתי על ליער קורך נ"ב סיס , למעלססכתנגו
 מיעךיס מסיו סגכי6יס רו3 סריגינו כמוגתסוכס,
 , 3תט31ס יס31ו ל6 06 רעים יעודיםליסר"ל
 סיס כוס כי ולג(סריס, לטוכיס אופיס יעוןיסוכן
 , כתסו3ט סכים וסיו סעוכריס 3ל33 מורךגכגס
 63מוגחס מחמ(קיס סיו סג3י6 לדגרי ססומעיסוכן

 : מחקיינים כמסיו סעוכיס סיעוזיסע"י
 , זכרו ייומנו כך מע"י 3תחלס 6מ , גניך. יי על לסעסוחס קורך סן וסגטל6ות סגסיסובן
 5ho' לע3ודח לו נכנעים סיסיו כדי כך 6מרו6ס
 ומורס ידו ני3סות ליר3עס ממירע כמו ,ית'

 3זס כי ors וכמ65 אמו. דברי על מעכרלרכיך ס6ירע ומס , b's)o תטלמ ידי עללכרי"וחס
 סססנחס לאמונה מהקרפ ס6גסיס ל3סיס

 וגראס , סעולס כל על ית' מסלל סימרוסמספט
 ומעלתם סנסס מסמנת נמסך סיעודים עניןכי

 וענין סר6סונט, סס3ס וכסי , מעליוןמעולס
 3ססינס סכטס ממעלת כמסך וסנסל6ותסגסיס
 ולסוזיע לידע סעליוכיס סדכריס ככ61טדרך

 : ספנית ססכיי וכפי , מקמוטתעיקרי

 עשריםפרק
 סן סן כי נקמר סממם, מסכות סוועתואחר

 . סג3ו"ס למ5י16ח סס3ר6 מןסרביות
 סנכי6יס מן וסיב המוחש מן לראיה גלך1לתס
 , למוטכ ולס(סירס לסוכימס ליסרכם לססמעמדו
 כמס' מקמרו כמו גכי6ות וסכע גכי6יס נלמוסם

 ליסר"ל לסס גתננ6ו נני"יס ומרכסמבילם,
 סו5רכס סל6 גכופס bSh מלריס כיול6יכסלים
 למיתת וענין מס, בנמרו וכמו גכתכס, ל6לדורות

 טמקרטחש. סר%ט ממס , סיס סמום פןסננו6ס
Shונמדום כחכמס לנכו6ס ע5מס וסכין ס6לסיס 

 ס;"מר וכמו וסתקיימס, סעתיזיס שיפריסוסגדת
 163" ועד מדן יסלסל וידע ד'( )ס"8 ממופלעל
 נטל ול6 סגם es , לגכי6 סמו6ל נקמן כיס3ע
 ונעירה נ17רו גניך כל וכן , 6כ5ס יברומכל
 ס' טרפת נתניל מנעוריו כי וידוע מכרסיס
 סיס סטוגוח סכנותיו ידי ועל ימיט, מלפסהדק
 עיתך מסיס סיעוייס יזי ועל , מגטקסמוספע

 רוינו ל6 (כן , סיתגכ6 מא מוו טסוס
 סיתנכלנ סמכפס סכטת 1 ימיו ולתילו יסעסוס
 כסס- ובר כס6ומר לגנו6ס ומוק סלדיק6ל6
 % סימרו וכמו נניף, 6100 נודע ומחקייםססס
 ס6מרס ממס , סנכי6ות מכלל ססיתסהנימל
 לסוקס לך nhr תריס ול6 כ"ס( גס'6ליוד

 וזר ומכסול לסוקלן לו מתסיס החריתיד6יכ5 מכ~
 כי.יצ שכסל סוס סט ומסקלה מגע 3תסי6
 : דכריו_ נקיוס סי6 סנמ6כחיגת כי נרמס , 3מנילס סס סימרו וכמו ,סכע

 פס. סו6 , סגט6ס על הכתובים סןודושאיה
 %ס"ט. על ססס שווי כתורססככות

 מענין סמט6 6חר לו ס6מר ומס סגן פןמכל
 פדחו נעוגם שירסס סכתוניס תסע כי ,עכסו
 לנוב ס' *מר וכן , נתקיים סכל וסנמסומוס

 עמס לו וקמר , לפגי כסר כל קן ו'()3ר6סית
 סמבות 6ח מ3י8 סנני וקני ונו', נסר ע5י' תכתלך
 יסוד פ5 דורו כבני ומתרס מ(סיר וסיטוגו/
 מסחרכן כמו סמפון 631 לדמוע 157 ע6סמאל
 וכך , מודם סכם וטסריס מ6ס ס' סי עללסס
 רותק ממן יעודים וממרו נתנ63ו ע"ססמכות
 לרמסם. סקרן ילוסת ענין כמו ד3ריסס,תתקיימו
 3סרע , ונתקיים ית' מסמס ססו3טחו (רעםורבוי
 כי. ט"ו( )סס ע"ס 6כיט ל6כרסס סנ6מלמס
 . י65ו כן וקמרי ומ' זרעך יסיםנר

 נזול. נרכוס
 מרע"ס: ידי על ס:66ר מס כל וכן ,וגתקייס

 רגישי. תסס יד על מתורס נתיגח סומרומפני
 גכיל4 לסוס פורך סיס סל6 נר"טסיס

 נכי6ימי עוד יקים כי לממס ית' ס6ל סוזיעעוד,
ט:י%41ישש נ6 6תס גי י"6( )דכריס י~כתונ וכמקםניטר"ל
wSho'תסיס מסגיר, 6ותס מוריס 8לסיך ס -own 
 6ל_ 6ותס יורם 6תס 6סר ס6לס סנויס כי ,ונו'

 י)ך.ש כמוכי מקמיך מקונך כניך קעו: נמך כן ל6 ו*תס יסמעו קוסמים ו6למעוגנים

 טכסיך כיר"סמס
-OL~ 

 מקרכם יסיס ס'
 יסרגו ל6 כי סקרן, 6ת טיירפו 6מרומ6חיסס
 לסורוגט וסעעס fb3, "0 כי נ3י6 עלסכינתו
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 ומול סל לטוס וקין יי לו מיומרה יגריל 6וןיי
 זוז 1:מ"ט , ס' גמלת גקר6ת כך ומסט ' כסימלק
 ס' כנמלח . מססתסמ סיום כרסוני כי כ"6()ס"6
 סיס כמי נקרן מזר מי כל וט', ע713 לךל6מר
 ק"י( )כהוכוח קלוס לו סיין כמי וכח"ל 6ל1סלו
 סיכגסו ו(סו'6מר כל"י, סולט ונחל סר טוססטין
 בס סולט Srt1 סר סוס 6ין 6( לקרןיסר8ל
 וע"ז ונו', עמו ס' מלק כי ל"כ( )דכריסעמג6מר
 לזרעך ט"ו( )כרוסית ל6כרסס סקכשס"שבטימ
 מלקו ססס כיף כי וט', סטת סקרן 6תגתתי
 ליחדס ית' ס6ל ר5ס ל6 נחוכס 18מות ('טסיו ובעוי מפקס, תסיס מלך מתסיס 60רן'ג"פ
 ותועכות (רות וע3וזוח גלולים מללס סטיחסלו

 למוסרן יתכרך ס6ל ר5ס יסר6ל וכממעלו ,מהרוח
 סמלצך כיד למוסרס כנען 6רן ונס מלאךשיד

 מנס נ-נ( )טמות ס6מר ונמו שהיסס,'סממונס
 ססי"ת לו ' 6מר ממס ולכקסח , וגו' ol~noצ"ל ולסגי8ך כדרך לסערך לסגיך מטך סולחשנכי
 סמרנליט וכססלכו לך, וסלמותי ילכו פני ל"ג(.)סם

 סו6 מזק כי י"נ( )נמדכר תמרו .דבסוסוליתו
 לסו5י6 יכל קינו סוית 3על Dh~' כסכול.ממגו
 עליס סמו ייחז ססו6 שסילו כי כלו' ממס,גליו
 וכסגכנסו לס, יוכל ל6 גס ומ(ל סר סוס ~1oscל6
 סקרן כגרוסת וכממ"ג ית' לו 6"י נחיחדס rh ןע6ו

 ונוף מסס תירק ל6 לסוריסס שוכל 6יכס (()דכריס
 נדון Sh מקרנך 6לסיך ס' כי מסגיסס תערון-ל6

 1ל6 יטרלל 63רן סלך ספר יסיס סו6 כלו'וגורף,
 6סר 6רן ושמר וגו/ לרסתס סוס 63 8חס"סר *~S?hL כי י4( )דכריס וכחיב ידו החת סר'ימכס
 מרתיח 03 שלסלך ס' עיכי תמיד אוחס דורס"לסיך
 סירסו סומל סנר6ס פנס, אחריה ועדשמגס
 וע"ג לעלמו, יחכרך ס' יימרס y~ho 8היסרבל
 ונו', סקרן Sb 63 8תס כי )סס( סכחוכ6מר
 סתגלנות ו3נלל , ונו' ימ65 ל6 , וגו' תלמול6
Sho,'כס סיו עתר עז גי , ונו' 6ותס מוריס ונו 

 סנויס 6ת יורם ס6תט ועחס סולט.סחועכוק
 6תס קוסמיס ו6ל מעוגנים sb סטומעיסס6לס
 סיו 3רסעחס סס כי 6לסיך, ס' לך נחן כןל6
 , כן חעשס ל6 עלים סמו מימד 03 6לסיךיסוו
 קוסמים ו6ל מעונכיס 6ל סומעיס סססועס
 ס' לך יקים 6חס נס סעתידוח 6תלזעת

~o5h 'ל6 סו6יס 61 וססעיוכיססד3ריוטס6ליית 
 ית' לו מיוחדת סברן ~סיות , 6ר5ס י3ריפול
*תמייכ

 סיסי-

 סס6רן על לסורות 3ס ש3י6
 : 6מר כמקוס זל" סמוכן על נכושיי מסעסס

 על סכ~ו"ס מ64וח כי סעגינ 6לונחזור
 ול6 סנתנכ16 8ותס כי סזכרגו, מסכות מכליסו6 כיסר6ל ומפורסם מוחס דיר סו6סמוכן

 על נכו6הס סכת סיתס נכו6חס לכתוכויוברך

 , תנסס מעלת על לעורות סר6סוגסססב0
 סגנו6ס, כסטת סלימותס מדרנח q1DSומתניע
 ססכס כסי סעיקריס אמתת כלגס למקוקוכן

 סיס (onhu סהכתכ מסוטך 151תס ,סממת
 , סג(כרוח סמכות המס לתסלוס ונס 6לולמנות
 סכות מסתי סיס סיס על יסרבל סטנתוסנס

 על מסמס ר6תס )3מזרס( ס6מרו וכמוסנ(;רוח,
 סכחוכ ואמר .כויי, בן ימזק6ל ר8ס 0ל6 מססיס

 (ס ליסועס לי וימי ים חמרת עגי סיסבסירת
 סייס מס לססינ למ(ור סגסס תבועת עלליסועס לי גיסי .~6מר 61רוממגס1 6כי שלסי 61גוס61לי
 על , ונו' ואנוסו 6לי (ס 61מר , לססינהכחס
 ול6 יעין עין ססס מ5י6ות סססינו ססניתססכס
 "ותו מכירו כולס 6לorS 6 (ס לס16לס51רכו
 סקכלס נולד 5נו קלסי ט610 מקויםסידעתיו 6לי (ס וקנגרו לעוס"(, 3ו6ס קודם סנטםכססנת
 פהויי3 6ני ולכך nlh5DU נסים עמסכעט
 סודעת h'o1 ססניסית וססבס . אותוגרוננס
 יד על גחנ6רס , ית' ססס 58ל סגר5יססדכליס
 לו וגשור מסיגי תורס סקכל ע"ס רדינומסס
 ססר על ס8לטיס 8ת חענדון גבורתוכתחלת
OtO, וכן , ואוסרות סמלות קכלס עכוזת וסיף 
 סעס סמון תוכחת לורה וסים סר3יעיתססנס
 יסרבל 6ת ססוכימ כמרע"ס סס"תגתקיימסליר6ס
 סרכים. 6ח וויכח ,כס מסס , ית' לעמודתווקרכם
 סעתידות וסגדת מסיעודים סמנניסיח ססכסוכן

 3ג613חו, כתקיימו כולס וסגסל6וה סנסיסושסיית
 (inh~s כהחלת לו ונצמר גחורס סמבו6רוכמו
 וס651 סרעס 6ל ולסלחך לכס ועמס נ'()ממוח
 6בותיגו יעוד קיום וסו6 מבאריס כניי עמי6ת

 6ת וסכיתי ידי אח וסלחתי )סס( ואמרסקדוסיס,
 כעס מן 6ת ונתחי . וגו' נפל6והי ככל וגו'מלריס
 ורכות י165 כן וצחרי יעוד קיוס וסוף .ונו'
 וככחכס ליסר6ל טכתגכ6ו סנכי6יס ח6ר וכןגדול,

 סכת לכד ס(כרנו סטות 3טס סיוככו6חס
 ל6 כי , ו6(סרות 3מ5ות סנר5יס סד3ריססנזת
 סכהוכ מס על וללווה לס(סיר ob כי קריךסיס

 עבוי מטס חורת זכרו נ'( )מלסכי כננ"סכתורס
 ול6 סעס לסי 56לו סגר5יס דכריס וכןונו',

 וכמו מורסס, ססי6 סתורס מכלל ס6ינסלדורות
 לירמיס ית' ס6ל וצמר סנכי"יס, נקלתסכתכ"ר

 ת65 וכפרס ידעהיך נוטן 56רך גשרם)6'(
 סכלן סנס , נחתיך לנוים כ3י6 סקיסתיךמרחם
 קודס וססנחס סכפס מעלת וכן סר6סוגוח,מנות ספתי ידעהיך כנטן 56רך כפרס סומרנמס
 סיסודות וסם סעליוגיס כדכריס סעולס לוסגו6ס

 גיטן 56רה כטרס 6מר (ס ועל ,וסעיקריס
 סיקרת קודס סנסס מעלת לסורוח ,ייעתיך
 6ותס יתכרך סכורו יןיעת ידעתקך 6מר כןוכמו

 מרחס ת65 ושכרס וצמר , צותוויןיעחס
 סזברי' סוזעת וסיף ססליסית ססבס SDסקדסחיך
 כ15ס מס וכן , מסס חורת קיוס וסוףסגר5יס
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 ~or כי סקיסתיך לסול וגסו , 0עס למייבסור
 נססיך לנוים גכי6 8מר וסנסיס מעתידותיסבדת סעי מסוכמת מסכות סטתי ועל סקווסס,עמסכס

 נקראו סממם סמכות 6ל1 על גייאפשר : 56וך 6סר כל ותוזיעססתוכימס
 רולס, נכיל, , סתות במתסססגכי8יס

 סס' מסמנות 6חת מנס כווט על סיורסיזילו מס כל לימם 6ססר כי , מלקך , 015ס ,יוזם
 סס3ר6 ומן סחוס מן סגנו6ס ונה6מחס ,0זכרט
 ומגין לגכו8ס סר6וי כי 5ffr סרכ מ"0יעל : סכתכט כמו סגחוניס מסורקת וסוף סקכלטיען

 , olh' כרקון 6ל6 יגכ8 0ל6 6ס0ר לסעלמו
 , ול"נ סכתכ סמו סנסל6ות כדנית 1S5bז,ס
 גסס סר6סמות סככות סחי מ5ד גי 6גיכומר
 ס' מ5י6וח ו0יסינ , גססו מעלת עללסורות
 ססו6 סעוג ססס ימנע ל6 , ויסרויססנמהו
 6כל , טינפה 80ססר lDr3 סמוכןמנעליו
 סעתיזוח וסוזעח סגרליס סדכריס סודעתנפנין
 סגות נ' ססס ודור זור סככל לעוגריסז6,סרס
 נר5ון 6ם גי גסס ינכס סל6 שסר ,מלמרוח
 סמדס יסיבסו ל6 שמריס 0תלף מס כי ,קלסי
 ורדון 8ל6 סלימ געסס סלים 6ין כי ,מערמן
 יוזע וכליות לכות כומן ית' h1w1 , מסלמווכסוח
 מס לססנח 6בל 0לימותו, יסלם מי יד עללמכיר
 וס ולפי , ממנו יכלר ל6 מוק נסיותו לו0ר6וי
 ססו8 סל6,מי כדמוח סו6 כי לומר נצטרךל6
 לססבח ככיל סו6 60ס , ינכל ול6 לגכו6ס"וכן
 ממנו סעונ ס' ימגע 1ל6 ינגב כנזכרג52מו
 טיט סוזעס לענין סו6 ו6ס למגובס, סנכון'נזמן
 סל6 נוס אין קלסי נרטון % גי סינגלמוכרם
 כריס גן גנרוך טכתונ ומס , סכחגטגמו

 )איכס מיס וכן נזולות, לך ח3קס 6ל מנס()ירסיס
 לעגין יסים מס' מזון מ165 )6 נכימיס נסינ'(

 לסון מורס וכן , עצמו ססגח לענין ל6ססלימות
 0סו8 לעס סודעס ססוDpsn 6 6לגדולות
 מ(ון מ165 ל6 נכי6יס גס וכן , סן גססצנחנכם
 : י0ר6ל יעמס מס ולסוייע לסזסירפס'

 ועשרים שהדנירק
 סל 6ש סו6 מרע"ס כי ססניעיוהעיקך

 1סמ16מריס קליו סקוזעיסגטל~ס
 16 סססיג ממס יוצר סנורך מסחות ספיגהע6
 מלק פרק ז"5 סר3 סכי6ר וכמו , 6זס סוסי0ינ
 ומן סלאמס ומן ססנר6 מן נ"נ יתנצר סעיקלחס

 מכמס סי6 וססכר6 . רעל ודגרי סקודסמסרי וסבי תורס מומסי חמאס 0סי6 ס6מחיחסקנלס

 : : עע";"יש:ן:ש5
 : כו מסיס וסדור סימןמ5ד
 על גדולס סיותר ססור6ס כי נקמרובביתורם

 סגני6יט מסקר ע"ס וסט מסת גט6תמעלת
 ספעלות ססינ עליס כי ידו, על סתורס נתינתסי6

 ס6ר לגנובת נכונותו סכין ס6רבעסוססכדליס
 ונס , נ' הלק ז"ל סרכ ספירסס ג%סנגי6יס
 , 6ותס סמקכליס ומקד סחורם ומסות לויכוחמ5ו
ohמקים סודעת כסיותס ומסותם 6יכוסס מ5ד 

 ספין מס ית' מפתו מוסעעיס 5זיקיסומס0עיס
 וסמ6ומריס סקודמיס סנני6יס ס% כנכוצתכן

 ומ0פע חוק ככתיכם ~hY ל6 גכי8 סוס כי%יו,
 לטש ותוכמס פסס תורת כקיום 06 גי ,לזורו
 סגכי5יס מוחס ס5מר וכתו , עליס O*tstעל

 וסויף , וגו' עכרי מסס תורח זכרו נ'()מלבכי
 ססשי מסי מטווס מרופס נסיות כי ידועדכת

 עעפס לו גווע יסיס וסחורות וסמסטטיססמקם
 , גמר עמד 8סר טינניס טמר ע"( כי ,וסורס

 לסוזעע היכיס o)~b ורומס על סניכ6ווסנ3י8יס

~DP
 עד פס 6ל סס לסם סמקוכל מס כ"6 ממדם

 סתורס טיוח וכן , טג3י6יס כל סל ר3ןמסס
 ועסייתס שימודם לעוסיסס מיים נותססוסירוס
 סגיתט סבביך מעלת על סורמס סו8 מעלהסמצד
 סנר5ס וגס , ס8מריס מסנ3י6יס יוחר ידוטל

 קותו לויתי 8סר סגדי מסס הורת זכרונ16מר1
 יד על סגיתנס סחורס טעמי סי(כרו ונו',כמרב
 כמה כיחו נקמן סיס עכזו כסיוחו כימסס
 גופן כיתי ככל מסס ענדי י"ג( במזכרסכתוכ
 8סר ס6מר מס וכן , סחוס כל גגלס 1ל1 ,סו6
 סתויט מסלח על יורס גמורכ קוהו5ויחי

 : וגעוס'כ כעוס'ז לעוכיס מייססנוחנת
 מעלת על סור6ס סי8 8ותס סמקכליסוננדנד

 8יכוחס מ5ד כקכלחס סרסור פסיססככי6
 סכלו חור כסיותס 6יכוחס מצד oh ,וכמוחס
 ימזק6ל ר6ס סל6 מס סיס על טסחס סר5חסזעת
 אנכי כולס גמעו סחורס וננתינח , סגסן כויי3ן
 )ממות עליסס וכקמר סנכורס, מפי לך יסיס1ל6
 דגר ונו', סקולות 6ת רו6יס סטם וכלכ"6(
onb0ננרמ מיום סזורוח וככל , ונו' עמנו 
 כדור כתורס מלס זור סיס ל6 סופו פזמעולס
 , סמן לאוכלי 6ל6 תורס גיחגס ל6 כי ,סעזנר
 מבמסיס 6' רכוך בסיס נסיותס כמוחס מ5ד061
 עסריס מכן סמותיס לכד מקות מממס 8חד16
 ע"1 3מנריס נולזיס סנס ססיס על ויתריססגים
 0שד כמו כסיס סקנסס סל גיוס %ח כסעסנם
 כדרך סל6 וסרגו ורכו נתכרכו טגסחעכדוסנט

 ונו' ויסרגו סרו ובנ"י סכהוכ וכע"ס ,סעולס
 ו6שכ ונו' יסרק וכן ילדתי גן 6ות1 יענווכ06ר
 זור מכמות וממוכס מעולס nbr כמותססירס
 לסטת מכמותם, ויותר נכתוסס 08ר6מר

 , כנטר דורות ס6ר כדרך סל6 ותיליותסהיכוייס
 יוהר מלמיס וסיסיו כדורס טתורס סחפתן זכווע"ז
 סגלית מעלח על יורס or וכל סדורות,מכל
o~onסמקנ)יס מנד סתורס 3ק3לת טרסוו : 
  נדולם יוחר ססיתס לומר סכל כמותס מעלחרכן

נשעל
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 סכ6יס סוורות ככליסרב תמותבסוע5
 סיס וכמול לרוב ססמיסככוככי כסספנתקייס
 מעתידות סגסמוח כל סיות מ5ד , סקרןוכעפר
 ס6מר וכמו וסקדום, סנכחר כמעמד מ15יותל65ת
 1ל6 כ"ט( )דכריס סכרית הכריחה בסירוססכחוכ
 עמנו ' מס יסגו 6סר 6ח כי וגו' לכדכם6תכס
 סירסו כמו סס, עינגו 6סר 61ת סיוםעומד
 סעתיזיס וגריס סכ6יס דוווח לרבותמשל

 מסיו מס כל rh כמ01ס מחס ו6"כ ,לסחמיר
 וסיחס , כוייס סדורות כל וכלל סדורג16חו
 כל ויזע לכלם סרסור מסיס גזולס מרע"סמעלס
 מס בסי' המרו וכמו לעמיד, כלס מידעומס

 : מסיכי לממס נקמר רנו כסני קומרשתלמיד
 כדרך סל6 סטל6 5י על זס דור כמוחולהיות

 יה' ל6ל רינוייס נתייחס סזורותס6ר
 ועם 5כ6ות מגסיו ר"ל ס', ו5כ16ח 5כ"והי163מרו
 על ונתרכז סגתנרנו יר5ס יסר6ל ככורי כניי'( )סמוי סנ6מר מס וכן ססס, יד על פל6 כזרךרכ
 6ניגו יעקנ כנכות סיס זס וכל סס", 5ד עליזו
 נמתי למקריס וירד סלמס מטתו ססיתספ"ס
 ירדו גרס תכעיס י'( )זנריס סכחונ כמו ,מעע
 DD' ייטכע לסי (ר דגר סו6 כי , לרוכססמיס ככוכני 6לסיך ס' סמך' ועמס מ5רימסרנותיך
 6מר 1ל(0 , סומן מן כמטע כך גל יחרכונסס
 סומן מן כמעט ועתס כלו' 6לסיך, ס' סמךועמס
 פל6 דרך על לרכ ססמיס ככוככי אלסיך ס'סמך
 ונוכל , וככיו יעקכ למקריס סירדו וכוחיךמ5ד
 ועמור נקי נכינו יעקם ססיס מס 3ן:וח גילומר
 טפס סיס ורכונן מימיו קרי ר6ס סל6 מנסע"ד

 זס חכמות 3גי וירכו סיפרו וכס , לוגיור6סיס כמי מ"ע( )3ר6סית סכתוכ כמו , סלור6סוגס
 מם?ס כי נמ5ריס כסס סנסחעגדוס(מן

 סע1לס כזרך סל6 וררו סרו כסססנסתט3זו
 כן לותו יעם וכלסר 6'( )ממות סכתוכוכמו
 יפרזל כזכוט גי , כנ'י נקראו וע"כ וגו',ירמס
 פרו יסר6ל ורכי סכתוכ כמו , ורמו סרו8ניסס
 נכל לסם וכקמר סחורס לקכלת זכו וע"כונו'

 : ונו' יסרבל בכי Sh זכרתרסס
 סוס סדור על ססי"ת ססנמח וי8סוהשתכל

 זמן וטוסוס ססונכל סתורטסקנלו
 ומחו טנס 3מ' סטלזו , שחתם לזמןחולדוהס

 מעמד יוס 6רכעיס כנגד לסנס יום , סגם3מ'
 ססש תולדוחס ונמן , סלומות לקבל כסרממס
 סגס עסריס מכן בנ"י ממנין מתכ6ר סנס3מ'
 מנוליו מ5ריס י851י 6לף ח"כ ססיו סגס ססיסועד
 65תס קוזס סגס עסריס מכסס סקטן Db"קולס

 מכס ממסיס פחות גולד שכסס וסנדל ,ממקריס
 תס6 6% וכזי סגס, עמ' טתורס מקכליסט5ריס esv~ 6לף תשר גולדו 6"כ , מאריס 65תסקורס
 כסננ(ר , עונט מוס- על יתירס שרעגוחמכת
 כנק שימותו לסס סקריך כמדכר סימותועליסס
 , ססיס מגן פסות תסס 8חז ימות ע6סנס

 סי65ך עד חולדותס ססתמיל ססניסכמסמר
 תולדותט מנת כי סגס, ססיס ססיוממ5ריס
 : מתורס 'לקטל ממ5ריס לי5י6תססיס
 נסע סנולדו סגס סננ' 6לו כי וחר6ס תסוכוערר

 ממש מסנדל סס מלריס י651י rJhת"ר
1hissל כן כמו ססיס , כסכלוחס וירק אחיו 6ל 
 ס:עטד מכת סטרם ונמו , סחיט גן שוהועד
 רסוקת 5ין סגס סיד כמו ססיס כשלריס יסרבסל

 ורועים ס6חיס מלע"ס הולדה וס61 , טרמםנ6ולחן
 6ת מטכס יפרה על כשק"ו ננתט גובלסיוח ראוי וסיס מסס מסנדל כן , וממס 6סרןמריס
 למס לרסע נ"כ וטנור סעכרי 6ת סמכססמאי
 ל65ת סתמילו מ8ן סרעט, נוסכי ו3רמ רעךחכם
 סנס עסריס מ3ן מלריס י651י כל סילולםל16יר
 לאויר סי65ו רפוי סיס ל6 כי , ססיס כןעד

 ויקטלו לס51י6ט רפוי נ61ל לסס סיסיס עזמעולס
 מסתיר 6מד סוס מסס ר6ס ול6 , ידו עלסתורס
 לסל כעמדו סנס שממס נן ססיס עז 6יס6לף
 ועמו פרעס גסחעכדו ול6 , מלריס מלךטרעס
 מסס 6חד נולד ל6 עדין כי בסניו מסס 6מדכסוס
 (ס ועל סרעס, מלסני וגרם ממ5ריס סו6כסי65
 מננס ממביס לס51י6ס ויכולת כמ יותר לוסיס
 כמקריס לעולס בסכלותם סר6ס לחיו לאסרןפסיס
 ופססת ל ית' לו 6מר למסס, סיכיר 8לףמסונ"ר 6מי סטין ומטני , לסו5י6ס רידו מסק סיסול6
 פוחס ססס וס(קגיס , נ'( )סס ונו' יסר6ל (קני6ת
 יכירו מסס וכרחו 65חו קודם כ3ר נעדיסססיו
 עליסס נססו וגחן 3סכלוחס סר6ס סו6 כיטותו,
 רעך חכס למס לרסס וקמרו סמ5רי 06תסכותו
 וכטת לקולך וסמעו סכחו3 כמו , לקולוושמעו

 : וגו' יסרבל ונקני6חס
 על ויחרים מעסריס מ5ייס.פמוחיס י651י כלדנן

 ל16יר nhSS ססתמילו 6חר גולדו כולסססיס
 , ומריס חסרן מסס סגו6ליס ס6היססעולס
 ח6ס כמו ממקריס סי651יס נ"ינסיו

 נולזו ס' כן עד עסריס מ3ן רכול ססיס ,ר3ו6 ועפרי"
 ססמותיס מסתם* סיו רכול ומסיס , סנסבמ'
 סנס ממונים עד ססיס על וסיתריס עסריסמ3ן

 געסריס כולדו כך כל מסחמ6 כי לנכורוס,ססניעו
 ס6מרונות סנס ו3עסריס מרסיס ס" סר6סונותסגס
 ססס למקריס כם63 לסמנים ס' 3ן ססיסמסעס
 ססיס כסן מגמדו ס6מ5עיות ס6ר3עיס כמומ'

 ס'3ן עי עסריס מ3ן סי5י6ס בזמן ססיו אוחסר3ו6,
 6וחמ תהתיסס נניסס ופארו 6לף ח"רפריס י651י כל מחו כמיכר חסיו סגס נמ' מסרי -
 onth , י5י6חס לעת כ' מכן סחותיסססיו
 וכע"ס 6ל, ת"ר נ"כ כעס ססיו מ' תוךסגולנו
 חחהס' סקיס כגיסם ו6ת ס'( )יסוס?סכתונ
 כמדבר, ססיו סגס כ6רכעיס מגיגס ~הוסף 1ל6וגו'
 נוחס מ:נ5ריס י5י6תס כזמן יסרבל סיו81"כ

 (:ריס כולס נ17לס ועז מקעגס רכוךועסריס
 מבת, וכמננס 6מי 16 מממאיס 6ח7 "ל6 י1165ל6
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 ועסריס ממקס יוחל מעמיס ח"ק 16 ממסיססטם
 ועלדו , כמכר סגסיס לכד מפריס יולדירכו6
 (מן חמלת ססיחס מריס סגולךס 6חרכולס

 61( , מלריס י5י6ח קורס סיס פיד כמוססעכוד
 מירכו סכלים גדורות כיסר6ל (nhr מסיס6פסר
 1ל6 סג(', טסגיס מן גמעע כוס רכ סמקויפרו
 שתידין מסיו מסגי hSb ז'ם לדור (ס סלינעמס
 פל6 דרך מטיס וכמו סגגורס, מסי סחורסלקכל
 ל6ויר tnbsis טל6 ירך סיס כן י יסיס1ל6 לגגי סגכורס מסי ססמיעט מעלם כולססמנת
 סגת סיט סר6סון וספלך כוס, ק5ר נגנוןסעולס
 ('( )מיכס ע"ס סבכיך 8מר (ס ועל טסני,ססל6
 6מר וכן יסל6וח, 6ר6נו מפייס מקרן 65חךכעת

6ת
 ניח)

 ,ך811 ממיס עם סקעגיס וגו' 6סרן
 סיט ככמוסס גמ5ריס יסר6ל הנתכרכו מסשקר כי וגטקס , מלריס nbsSss סכ6מר סלל (סמכלל

 כך ס(כריס ע) 6ל6 גור ל6 ספרעס כמושכריס,
O~sp)%1%:ם,%זף:%יהג%;,סיו 
 ככרס ססס'וכריס י1לדוח ססיו ל(כריס hshסיס
 פסיס 6מדמממטס עלו וממוסע ישסו ולכה6',
 וילדו 6' ככרס סרוב על סכים 16 6' סילדור6ף
 ככלל סיס 1ל6 כן כסתעכזו סל6 לוי סכט וסגסו/
 מס סלים 16 מ5י כמו hSh עלס ול6 ויסרקוסרו
 מממסים 6' שומר ולמי וטכע, הכע כל ננגיןמעלס
 ככרס מסמס יותר ויסרקו פרו יסרס מח"ק 6'16

 ס' זס6מד,1י6מיע,נז,מו
 (כלכון1

 גזלך כרכוי סיס ט8ס וסר6יס , כטס~סעפי
 יותר 16 (כריס כמו נקכות כך כל סעעסטבע
 ממפיס 6סלס ימי כמלסת כטמחו כן 06כמגסס

'1hO'DtD2 טם והרי גג~ 
 )וקניות נסים נסכות סמינר כמו , 5דקניותסטיו
 כ6נסיס סגסיס טיו ו6ס , ממוריס יסלסלינקו
 ממסיס ' מלליס כי5י6ח סיו כן 06 כמכיןסוים
 ס6גסיס, מן סנסיס יוחר פעמיס ת"ק 16פיצנניס
 ל6 וגס ס6סלס ימי 3סלסח מסן מחו ל6כי

 וכולן ס(כריס על 6ל6 נ(ירס כנגרס ל6 כיכמדכה
 1ל6 , פל6 דכר סיס כך כל סיו ו6ס לקרן,ככנסו
1PSDל6 רמז גרס 

 נמקר~
 6ל6 כמדרסות 1ל6

 מסכר כמו סערי כסי סריסי פסיס כרקסודקי
 ס' סמטולר 6מר or ועל , לבסיס 1)6ל6גסיס
 יר5ט סנדולים עס טקעגיס וקמר וגו', יכרך(כרנו
 כך כל סטיו ט' מנן 1נד1ליס עסריס מנןקטנים
 ר6ויס סיסיו מסני סיס פל8 ורך ~לססגיס כמעע רכתיס וספלנת פטים, עז עסריס מנןכנע

 : מסכר כמו סחורסקבלת
 סניתנס מרע"ס געולת למעלת טור6סים כן גט סתורס מקכ)י ויה DSDD שז כיוהרי

 : סנכי6יס ס6ר ממעלת ידועל
 0 פם אלאים[שית

 6ס , 6יכוחס ומקד כמוחס מ5ד ב"כחסו יום על סנעסו וסמוסתיס לצוחוח מן ססגיהצר
 נכל שין מכופר סו6 כנוותםמ5ז

 סנכי6י~
 ייו ולרעת לנחס סמעס ח(רח , כמפריסמרע"ס ימי על מגעש למוטחים כולס יניעו ל6סגכי6יס מוסתי כל וכלל , כמרע"ס מוסהיס כ"כסעסס מי

 כל ססיתס מכות ועמר כיכסס לכס סמשורמוס
 ככול וענני עמלק ומלממת גסס עסרט כוססיו סוף ים וקרננת מלריס וילי6ח מכוח, מכמס8מת
 ועסיית ונרקיס כקולות סתורס וגחינת וכלזרומן

 ר6י4 כלס , ככתום נרמ(יס 16 ננליס גסיסושר סקרן ופתימת כעסייתו גסים כמס סטיוסכסכן
 : ידו על סגעסו סנכי6 מעלתעל

 נדוליס ססיו מכויר 610 6יכותס מ5יואם
 לכל וידועים מסורסמיס כולס כניוח ככיח,טוס יי על סגעסו מסכסיס יוחרומסורסמיס

 , ירג(ון כולס עמים וסמעו ממיס ולכליסרבל
 וקסתת מרע"ס נפוקח נזולת מעלה נכרתוכוס
 קם ול6 סכחוכ וכמו , ירו על סכיחכססתורס
 8מר סמעלוח נ6ר , וגו' כממס כיסר6ל עודנמ6
 ס' ייעו 6סר ולניר סגכי6יס, כל על לוסיו
 וסמעלות ססכןליס כל נגללו כוס כי פנים 8לפכים
 )דוריס וקמר , סגכי6יס לסקר מפס גכ61תסכין
 ולכל לסרעס וגו' וסמוסתיס ס6והוה לכלל"ד(
 רכים ססיו כמותם לסיוח , 8ר5ו ולכלעכוזיו

 סח(קס סיד ולכל מולק, מכלי כל לעיןוסרסומס
 וכצו סחורס נהיגת כולל , יסרבל כל לעיניוגו'

 כלס :bSh עכע זרך ססיס ויצנר טימלוק מולקסוס כלי כולס לעיני טגעסו סגסיס s~r , 1ha1מדרסו
 טעליסס יסודות ז' וטבע סע1לס עכע ננדסיו
 ססעסר ("ל סמסרטיש סכתכו וכמו סעולס כלטסד
 מעולס 8טר יסוווח לכ' ומיוחסות נמסכותמכות
 דונמהס סיעפו יעד וסנכי6 כקילו לוחות געסול8

 וכקרן כלמיס מוסתים וכחתי ד'( 6ננר)יו6ללעתיד,
 יסיו ססמופתיס ממורס 1 עמן וחנורוח ו6סדם

 נקרן יסודות ועי' ויסוסע למחט ססמסכעננידת סחמיסי נסס טסו6 כסריס מוסתיס סיסיוגדולים
 )רסעיס ויסרוף סי(יק וכפס לדם סיססכווגריס
 : עסן לחמרות ס6ויר כסמכי כן נסוימיתס
 ס5 רכן מרע"ס סיות ע5 ססגר6 מן סנ'הצד

 סו6 8לי1 וסמ6ומריס טקוזמיסככי6יס
 טסיס שינו יעקב סככני כקיוסס סמוכחרסיס לוי כי , 6י טמע וסוף קליו סנחימם ססכעמ5ד
 יוחר רפוי וסיס , מצל מדרסו וכמו קולטעדילי
 ותנתן יסר6ל 6ת סינדל מי ממנו טי65מקמיו
 מטעכוד יסר6ל "ת טיג6ל ומי יזו עלסתולס
 כוסניול

 ותגהי
 רכן סיטים רפוי ייו על סחורס

 6מו סיתט כרייתו כעכע וסלם רפוי יותרסיסיה וכוי , מיעריו וכר סוס על לחלוק יוכלסל6 עיי כמוסו, ככיף יקום וסלק סגכי8יס כלסל
 גמ5וףס, ללוי 6ותס ילוט 6סר לוי כת יוככבנשכ
 1)קמס , כנען כפרן וסורתס כשריסלייחס

עמרם
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אלהים כא פרק היסורותששיבית נ80
 ל6 כי זודתו 0סיתס לע"פ ochl לותתרס
 ירוו )6 כי לו ר6ויס לוי מנכות למרתסיהס
 6סל כת סרם 06 כי יעקכ מזרע כסיסלמוריס
 טוס סיו ט6ס , גסס ע' מגין ססלימס1יוגכל
 מגין יוכבד סחסליס קריך סיס ל6 לסכטיסנגוח
 נולנו סל6 ומכילן ', 3ננ5ריס סגולדס כיוןע'

 ס6ס כסלו כגעגיות ' 6)6 סכת כל עםהקומות
 יותר סיו סרי יעקכ כטס כן נס סס5עיס גסיסיו

 סי' וכן , סמומות נין סגולוס יוכנד ל6מסנעיס
 ונו' וכשתיו רכיו נסס כל ננ'ו( )נר6סית ;"לרסק
 סיו סל6 גראס , לוי גת ויוככד' 6טר כתסרח
 ס6מ"כ ולע"ח , )מלריס כסיידו אחרותעגות
 נולזו ופסהמ6 61חיו עמרם כמקריס )קסתטלזו
 מכנות לקם ל6 , ונגוח כניס עוד כגיסםלכל
 יאסר יהיו מכגות 6ו 6כיו 6מי כנות וגוררינרטון

 ו5ס ממ5ליס יסוקל 1b5s ועויויר4סרועיניסר6ל
 וקרוכס מננס )וי 3ח ססיתט יוככז 6ת)יקם
 ססי6 מפגי וכן , סכנות מסקר לוי לקיוסתיותר
 סיו כי לסורות , גסס מכעיס מגין פסלנותמיחס
 עליסס יבלעו ול6 ויותר "ומות כהכעיסמסוכים
 0) כגיס עדי כנ6ליס וימיו )עולס מלליסאומת

 כמקוס סל6 כנען כארן סורתס ססיהסיוככי
 תמרר עומס וסי6 ומריס אסרן מסם כגיסייי על o5%hl יסר6ל מזרת לרמוז וכא"יסעכודס
 סמומות כין ו)ידתס שרתס ססיתס מקוסעמסם
 נין סיסועס (מן ומלסיס עונו?יס סיותס עללרמו(
 סציקר ומסגי ( רמס ניד מסס סילאוסתומות
 רכינו מסס יד ע) סיחס סתורט וגקיגתשנקולס
 כסכי) סיס דודתו יוככי עמרס כלקח מסעיקר כי )סורות ס61 כסגוף מחץ גי0ו6יס כמוגעתו

 6ת חלס ולכך יטרף) כל סל רוען מסיסמרע"ס
 מעולס 6ור מסס י65 לוי מכית סגיסס סיותמ5ד כי לסורות , עו' ס6טס וחסר )וי נח 5תויקם לוי מכית 6יס וילך כ'( קסמות 61מר כלויסגיטס
 לקורך סיחס תידחס כי לרגע; ויותר ,י5י6תס זמן עי ומיתם )מכיס 3כניממן ונולדסמרע"ס
 6ותס ינ6לו סכגיס ממקריס יסר6ל וי5י6תכניסם
 עמרס ומן כל on~b וממתגת סומרת סיתסוכלימו
 סכתוכ ס6מר וכמו , י5י6תס עד מכניסחססם
 15תס ילדס 6טר לוי כת יוכנס עורס 06תופס
 גפרן וסורתס כמקריס לידתס , במסיס)לוי
 מריס 61ח מטס ו6ח לסרן 6ת לעמרם ותלוכנען
 לת5ריס כגיסהס נזמן ליותס סיכת כי ,6מוהס
 וסיו , סג;כר כמו סנו6)יס סנגיס לסולידסיס
 יסר6ל יריות מזמן לסחות מגס ר"ג מייססני

 מגס מ' ועוד מנס רז"ו ססס י5י6חס עדלמקריס
 וטס , ר"ג 00 לקרן סנכגסו עד כמשגרמעמדו
 אזמן סנו"ליס אגיס שלסת חיי סכי ינניכנגד

 ר"ן סס ס"ו מריס פ"נ כסרן פ' מסס ,נ6ולתס
 גינדור נסיו וגננן כמקריס כמעכוז יסרבלפסיו ממן סנ6ולס ממן מייסס סגי ימי וסיו , 6'מחוח

 (מן וסיס ממכר, כמו ר'ץ ססס ל6רן שיכנסופו
 רמוז כעדור ועמידחס וג6י:תס יסרבלמענון
 . יסרבל 6ת סנדלו כנמן סגו6ליס מיי סגיסימי
 מ6טתיסס גיוס סגמסר טסימן סיס Of כיוטפסר
?~Dויתמי) 16תס סיכ6ר מי כל 6תכס, טקדתי 
 סניחיסס סימן 6100 ס"53nl~aiJb O~D 6ל1
 l~oh ננכס סכות כי ר6ו ו6( סנוף) סו6 כיידעו
 וכמזכר נמ5ריס עמידתם ומן על מוריס סיוומריס
 6רנעיס כן נס ק5תס כיד מסורח סיססכור
 סנים סנותיסם מכסי ורצו כמזכר סיחעככומגס
 , ונו' סעס ויטמן מיד כתום ולוס , סג6ו)ס(מן
 ססיו עמרס 8כיסס חיי וימי מייסס ימי כלוכן

 ס6מר , ססע3וד מרמו; נמקוס רמוויסקל";
sln:oמסען לגו וסיקרו ממס רזיו ש"נ( )כר6סית 
 טסיו ססלס' סנו6ליס סני וסימן רדת ססעכודסימן
 סלמים תקניו סס קל"( 6כיסס וסגי 6' סחותסיע
 כסבסוד ODti רד"ו צנור כליפו , סנר"וכמגין
 )גו סיסיו סנו6ליס ע"י כי , מטס לגווסכר"ו
 ססלימו כלס כי , סכרו כמגין סנוהיססממגין

 סגותס מגין וגמ65 ס6הרח לסנס וגכגסוסגוחיסס
 : רד"ו כטיסלמו ננ6)יס חסיוסכר"ו

 , ככי6יס כ) 0) ר3ן 610 סמסס סרניעיהצר
 ססיס , בו ססיס וסדור סגנון מ5דסו6

 6ל6 כהקייס ול6 סעולס סג3ר6 דורות כ"ו6מר
 לעולס כי ב"ו וסגי , יתן מש כממן ית'כחסדו
 יתכרך ט6) ר5ס כי , 6לו יורות כזו כגנדמסיו
 קופות מכעיס כעולס למועל ס6ומות כלסי65ו
 קעורס כגי וטפר יסמע6ל כך וסמר גםמבני

 יעקכ 3גי י165 כך 61חר מידחק ועסומ36רסס
 6הר , מתורס )קנ) ר16יס פסולה מכ)נרוריס
 מלויות ס6וננוח כל ויסיו qSh ת"ר ליגניןססניעו
 מציק כלי ימ65 1ל6 סחורס ממגתן צמןכעולס
 יתוסף3;ס כי , ויעקכ יוחק הכרסס כגי 6ס גי סתורת6ת

~OS 
 : ית' ס6ל 3סס מכמר ninlhoכ) ~סגי ומעלס ית' ס6) לסגי (כות

 , סתולס וגתיגח מעליס (מן(5י5ת 0סניעלכופני
 סי465 כדי סעולס ל16יר מרע"סי65
 לפגיו סיס ססו6 ידו ע) חורם ויקכלוממקריס
 וגס נ'( )ממות ית' ס6) )ו לנור 1)כך ,לסכריות וסעתידיס סעוכריס סדורות מכ) 1ר16י מוכןיתנ'

 ץ21צייןיסכסנ145בי:,בטימימ5יסי1ותבייעע
 ממקריס יסר6ל 6ת 3ש5י6 סיס ספיית n'Scציותו
 כנ61תו מעלת ע) ולסורות , טחורסוסיקכ)ו
 ממקריס 65תס לסגת סיתס כי סגכי6יסמסתר
 כי ט16ק לך וגס 6מר , יזו על סחורסוקכ)ס
 ס6הס 6ות לך יסית טוס כלומר סלח:יךלנכי
 ס)ימותר סיות מ5ד גכי6יס כ) סל ורבןמיומו
 יותר יתימד ומסותי סמי ולכר נדוליסלדכריס
 סגר5ס ונכו , סנגי6יס כ) מסקר כככ61חך%

 נ6סטקלרי6 6ככי , ס)מתיר 8גכי כיכבמרו
 כגכו6ת ל6 ס1להך "גי סלי ומ5וה5מתסמ6ירס

ס6ר
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 נ18 סואלהים כב כא פרק ובמורותשערבית

 ! מ6ירס ס6ינס כ6טטקלרי6 סמ6 סנכי6יסט6ר
 מתכפר סהורס נתינה (מן סגעח עתם סיותוהנה

 גל'מ כקו דסני )ססמיסקי"מ( 5ffrbtמחס
 במסדו תורס כל6 סעולס סעמד זורות כ"וכנגד
 קיים לעמיז לעולס פסטר סיס סל6 כנרפס ,יה'
 כממסכם עלס ומתחלם סתורס תכתן ל6 06יותר
 סכחוכ וכנ!"ם דור 6לף עד ליהנס םל6 יה'לסניו
 ספין וכסריס זור לפלף 5וס זנה ק"מ()תסלים
 כמגיגס מדרסו כמו ודור דור ככל ספלן 16דורות חתקגנ"י וטרו עמו תורס כל6 מהקייםסעולס
 . וגו' עת כל6 קומטו 6סר מסוק על י"י()דף
 דור 6לף עד ליהנס סל6 מקוזס סמסכ חסוענין
 הכלחס 6ססר סיט ל6 כי מעלתס SDלסורוח
 6לף עד זור 6חר זור 0י(דככו עז ככרךלרוס
 סססומר כמו , לקכלתט ר16יס וימיו לסחותזור

 סניור וכמו זור לוצ6לף עומדה (מחסמ15חיס
 ססס ול6וסבי דור, לקלף מלואיו ולטומריסכחוכ
 מסד ועורס סכתוב 60ננר' וכמו ל6לסיסיהכ'

 ט ו 0מ6 זורות לט"ו וכסגיתנס וגו', לקוסמיל6לפיס
 ס6לף כ:למיס סיו ככר (ס 8מר (ס מטסועז
 דורות סמעסרס זור ככל סטתלן כממטנס טעלוזור

 מסיו סמכול עד ודורותיו מקין כח ועדטמ6דס
 כקלו מקין סיו יורה כמס כמגו ול6 סנטחרג"ו
 קוים מסרי זורוה כמס ססיו וקמר מנסספרניו
 מכעס נולדו סנס חקרק"ל מס 06 6דסססוליד
 16 ט"ו כני מולידים ססיו טגר6ס לקיןזורות
 6ת לממך ויולי כסס טכתוכ וכמו , מגסע0ריס
 תמיד סגר6ס וגו' ממייקל 6ת ילד ועיריעירד
 ונוי עוד 6זס וידע כתוכ כך וקמר מ1לידיססיו
 סיו סמכול סעו סגס חרנ"ו עד וכן וגו', גןותלו
 יורות כ"ו כחסכון עלו טל6 מקין זורותעמס
 טל6 מס (כר תסס נ60ר ול6 כמכול גממוטכ1לס
 וכמו נמ סעולס סוטתת סממנו סח נורע כןסיס

 קומות מכעיס סיו וננסס , סננכ1ל 6מרסגס6רו
 סקריך וכניו כסת מתקיים סעוגס וסיס מיס"ימס מייכ מסיס קין כן ו6ס , ותולדוחיססומלכות

 נזורו6 סחוליס זורות כנוס סי165 כוי ית' ס6ללו
 ססס מכדורות פגים עגי וסם , סמכול עדסממגו
 קודם זורות כמס גמסכין סיו ah מתקייםסעיס סיין ר6ס קין מע6 כסכת כי סמכול כ6סעליסס
 ממגו, זור ס6לף לפתול סתמיל הכך סהורסגהינמ
 יותר ככרו סל6 דורוח כמס ס6ל לגוס כדורוכן
 סס עד כמדרם סומרו כמו , מעמיס כ'סיס מי 6ח עליסס וס5יף לסיות ר6וייס ססיוממס
 סחחון צחת סל6 וכדי ססלנס. כדור וכן ונו',הנוף
 יסר6ל סכני מסס כן נס מחל סעולס לקומותפס
 מחמטס 6מד וממוסים ט16מר למי כמקריס,כמסיו
 ס16מר ולמי : טסיו ממס סכומם 6ל6 י165יל6 8לף פ"ר סיו מלריס יו65י דור כי דורות ד'סיו
 6' סמוח דורות ח"ק סיו מקוס תחמם 6'מקומר ולמי , 6' ממות דורות ממסיס סיו מממסים6'

 כבלסת כולס ונותו מלריס כי651י דור כלשמסריס,

 יסר% סידור מניט עזי סיו ססס 6סלסימי
 מתגתן נץזס זור 6לף לססליס סקנססססתלן
 מתמטס 6' 16 מממסיס 6' ס16מר ולמי ,סתורס
 ססגגס ודור 6טס ודור קין מבני סדורותיסיו
 מחן קודס יור לקלף סי5לימו עי זורותסרגס
 זורן 65לף 5וס דיר ס6מר סכתוכ ויתקפסתורס,
 זס 6לף מיורות סיסיו נממסנס עלסונ!חחלס מכחכחי כמו מנוס זור 6לף 6מר סחורסס5וס
 סכחוכ מדרסת נרסס וכן , דורוח סכ"ו 15bsוסמלן עמי וכו' עתקייס סעולס ס6ין ורקס ממס 6orמר
 סתתקעשז ~onlh סמדכר קומעו 6סר כ"כ()6יוכ
וקומרן סמכול דור על נדרטיס סססוקיס 16תס וכ5יורות,

 136 כל נקמטו מכנר קומטו %ר עליסס
 %ז נס כי גתכ6ר 61"ג תורס. מחן קויססדורות
 סיתם ל6 כי qh, סתויס כתיבת כנמן מרע"ססיוח
 ס6ר מכל ומעלס ס6ת יחר לו ים ידו עלגחונס
 מן ר6יס ונחכ6רס , ובמ"כ קודס ססיוסנכי6יס
 : ממוחס רציית 6ל ונלך , 5דדין כז'ססכר6

 ועשרים שניםפרק
 סוף מרסיס כי סמומם מן סר6יס כידבאמר

 עס לגו וסטרו סמעו ונ6זגיסס מלריסיומק בכותית סרקו מס סגכי6יס, כל סלרכן
 סמכות ורצו מידעו מריס כמכות רכינומסס ידי על סנעסו סגזוליס טנסיס מן 56לססגחסרסס
 , כסס נגעו סל6 למביס כינס ס' וספלךכמקריס
 מלסו וכמס סגס לגודל גזול מוסח טיס orכי
 ומך וססליתי מ'( )גמות ערוב כתכת כמיםית'

 ו::י2 ]י:;' 1::"ומ,"ינ::ן
)hnh

 יסירנס וקימתי יגי6גס קימתי מלריס על
 (ס ענין לסרס ו6ססר . רע יגע ל6 ומכססמסס
 61ל מסס 6ל ס' וידבר ו'( )סס הכחוס ת"ססל
 מלריס מלך סרעס ו6ל יסרבל כגי 6ל וי5וסלסרן
 יסרבל לסגי היודיעו נוחס 5וס כי ונו',לסכיך
 6ל יכוץ ולמ"כ סרעס על סיכי6 שמכסקודס
 וקמרת סרעט 6ל כ6 ככלם סכנות כמו ,סרעס
 נדוליסן כמטיס ונו' 5נ6ותי 6ת וסו65הינמאיס ייי 6ת וכתתי 6מ'כ ממר וכמו , 5ערסוס נלי המלריס נקיים יסרבל סי165 כזי וגו'קליו
 מתקרים מיולי% לנו לסוזיע עתס 5ריך 6יגוכי
 5ער בסי' כי נמכות מלריס מכלל סיו5י6ס6ל6

 סימעיע ול6 , יניע ל6 מסמכני ממד 16כעלמך
 גדולט תסיס 6ל6 כסס תנע סל6 כמכילסמכס
 סנרה חסו כסס, חנע ל6 סכי ו6טי'כמגס
 6ת ו6כדיל 516י6 גזולים יסיו סססטטיססנס כי , גדולים נססטיס וגו' 6ת וס651תיבקומרו
 מלתו כי מלריס ידעו וכס , ממקריסיסרבל
 מתוגם יסרבל כגי 6ח וסופתי כמקריס יזי6ת בנטותי ס' 6ני כי מלריס וידעו סכחוב כמו ,סס

כלומר
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אלהים ככ פרק היסודותשערבית182
 כסס תנע ל6 עומס סת5רייס כין נסיותסכלומר
 מסיו נסן כניס לכד ל" מסוכנות רעוכר

 : יסוקל כגיכס
 פ % י"ז( צם כתיב מטיס ני5י6הוכן

11DDS06 לפכי ונו' יכיס ל6 וגו' לידס לסייר 
 על סכל עננסס סילכיס ככור ענגי וככעססעס,
 וככד רבינו ממספי

~nhc 
 ט'( )גמדכר סכהוג

 מסס 3ין ס' פי על יסש ס' פי ועל ימנו ס' פיעל
 ר6ו סוף ים בקריעה וכן , 3ננ7רס סורסוכמו

 סמ5רייס וטביעת 3יס לסם שעסוסנמיס
 סגדול' סיד 6ת יסרבל וירק סכתוכ וכננו1תסועחס

 כל בסס ססניד , עכזו וכמסת 3ס' ויזוויגוונו'
 6ת ורבו סהי5ט סומר כמו , מקוךס סיסיסמס

 ("ל ובמרו , ונו' לכס ילהס ס' וגו' ס'יסועה
 ללמזך ת"ל ומט , בק' ק"ו סמנים כמרס06
 : סעעס וסיססימר כמי מטמין כטילו יסר"ל כרועי סמ6נניןככל
 1ע1לס יורד רכינו מסס 6ח ר6ו תורס כמחןוכן

 וטמר , ססנניס לכ עד כ"ס כוער וסמרלסר
 כ6ט ס' כ13ד ומרפס כ"ד( )כמוה כן גספישתון
 ס'1 וכולס , יסר6ל כגי )עיגל סנר 3ר6סתוכפת
 מס , ית' ס6ל גכי6 מסיס לממס כ6נוגיסעריס
 על hSb יוועיס שיגם סגכי6יס נ60ר כןספין
 מזנריסס גומל מינו  סעחירופ טמנידיסמס
 כעסיס סרניסו רקבון דבור כססמעו וכן ,6ר5ס
cnh~snי65ס גטטי ס'( )מס"ס סכחוכ וכמו גסנוחן 
 והירס גסמחו סי65ס סרנים ננסס 6' סכליזדכרו
 מורו סקכ"ס מפי סי65 דכור כל על כי ורפוקליו

 1( זנ41.ע( ערן".ב' קותן מדיין ססרח ומלילכי מילין י"סל6חוליסס
 וידעו , סיגי סר נמעמד סססיגו ומעגותגסים ו:,ן,ווי

 , מרע"ס נכופת גודל כ"מ5עוח מסיגו סכל 6חכי
 עמנו 6תס דגר כ'( )ממות לו שמרווכמו

 כך ולמר , ונו' 6לסיס ענגו יזכר 61לונסמעס
 וגפת5ו סיני סר ונתלס לסר עולס "ותור6ו

 וסערפל סטמיס כחוך ססר ר6ס ונכנססטמיס
 כמו , כסלו על יוסג וסקנ"ס סיור 6חמכסס
 ורפו , סיני סר על ס' וירד מסוק עלסזרטו
 ל6 לכס לילס וע' יומס 6ר3עיס כסרטגתעכ3
 ויוון טיחסרגס על1ת1 קורס סתת ל6 ומיס6כל
 ומ' יום נו' לסחעגות סיוכל כדי מסו ויתעלס3ו
 כידיו סלומות ורבו , וסליסיס טנייס וכןלילס
 על ס' ויעזור בסיס ומכווה בסיס מערספסיו
 ס6סלס מ0ס ככוץ וסיס וכתיכ ונו', ויקרץפגיו
 ורדו יולדתו לסרי 16מריס וסיו מעגן, ענוודירו
 כסרן כענוד ור6ו , דליו מגסת 1יר16 פגיוקירון
 6ח ססכעיסו מס על מססחיחס ס' ממתססי3
 מן טוכוח מהגות ג' כי ידעו וכן מעמיס, כמסס'

 מורו וכולס סלטתס שכוח כ6ו וכמר ככורועגבי
 ס6ר כל וכן ומריס, אסרן כצמתו מססמנכות

O'D)גכי16 סוס יז על דור סוס י16 סל6 מסמטס יי על סגעטו 3עיגיסס סם סרקו וסגסל5~ת 
 טל רכן סו6 רכינו מסס כי משט מן רסיסכלס

 : וסעחי7יס סע31ריס סגבי6יסכג
 ומדבר* סקדס מספרי וסוף סקנלס מןוהראיה

 )כמות כלידתו סג6מר ננסס סו6מו"ל,
 כולו סכית סגתנ:ל6 סו6 טוכ כי קותו ותרף3'(

 סרעס מג(רח סגי5ל עד לו תגעש וסנסיסלערס,
 כהמליצ ורהיט , סרעס מחרג כן נס כילוב"כ
 ט וסס)יר יגויס כנוס כסליחות נוסרכ מסיסנכסחו
 התל כת"ז , סמסורס טס 6ת כיוו ונשר ית'ס6ל
 גכי6 לסוס כן סיס סל6 מס , "סיס 06ר ביסטל

 יזו על פגענו וסננופתיס ס"ותוה כלל וכןמעולס,
 כרס( וק1חס כתורס כסי' וגכת3ו וכמדגר,נמ5ריס
 3ת יוככז ססיתס , גס כקדוסח סורקתו 6לתחלס
 ועם' נערות מיתגי גס סג1)17 כח וגקר6ס נגסק"ל
 סכ6 סולכות וגערותיס פורס, כלו סכיתנחללה וכסגפי וש' אפריון סוטינט לקוחין מעמסכס

 6מתס 6ת והסלח , נקרקע ובטןנ3רי"ל
 עמו ר6קס וחר"סו סרכס, 6מתססנסהר33ט
 על ססמ(ירחו סעכריוח מן מיגקח 6סס ,סכיגס

 OD )זכר עתיד ססיס ינק ו)6 כולןסמ)ריות
 מטל סעטרס לקח ללידהו סנ' וכסגת ,ססכיגס
 , וסנמלח ס0ריס ידי על ונילל נלחך הלסיסכסלח עי לסרבו ורקס ר"סו על 6ותט וימס סמלךר6ח
 פיר Sb ויסקס סגמלח על ייו סמל6ךמלקח
 י"מ כן וכסיותו סס, ככד וגעסס מפתיו ק5חותכער
 וגו' סיס עכריס לגריס סני וסגס , כמפורסכסס סמורי 6ת ויך עכרי 6יס מכס מורי 6יסוירה
 ,. טיס כעין 17615 סגעסס מסס 6ת לסרוגויפקס
 וכמס וסכרימו מסס כדינות ירד מס"ה נוטסויכרם
 6למין כעסו מסן סרעס אוכלוסי גל לו געסוכסיס
 אסור סיס וכמדין , סומים ננסס הרסין נעמומסן
 גמוע ססיס ספיר נוטס ותלם וי65 ס6סוריסככיח
 סמעס סו6 טמסורס, סס כו מקוק וסי' יחרוזגגת
 עדן גנן כר6טית ס3ת סל ס0נוסות כיןס:נר6
 יתרו לידי וסניע למכיס וירך סר6סון 6דסולקחו
 וססגננ 063 כוער ססגס ר6ס למ"כ , כננוושעו
 ס6הז לקול יעניגו ל6 06 וסיס , 1ג1' עוכלהענו
 וגו', לנמס וכססכתי כמדין טייחי מכס עסיסר6ל לפני מדגר סמעס :o'ct לקול ת") מטסר6טון

 ועמר נספכס טלטחס וסמים וסיד סמטסגס
 סגם 6סילות כי , נ6מ"כ ערס ד5"ךמכות
 6ר5ס נחך )6 ומטר כסס סקכ"ס עמספל6יס
 כילויו על דרוגו 5ף יוסף עלמות 6ת מססויקח " נסיס כמס 3ס סיו מכס כל וכן כרירמגחלו
 סט,. סגעסו סגסיס וכלל סוף יס קריעת ומןונ"ר כרוי עגגי רמס כיד מלריס י5י6ת כן גסועלס,
 כס סתיס וימתקו סריס 6ל וימלך ען ס'ויורסו
 וכעגת וככפר כמן נעמיס ססיו גסיס , נסכחוך
 סרס6ות נ' סממנס 6ת ותכש מסלו והעלככוד,
 סכית. 6סר ומעך סעס לפגי עכור , רוחלכל
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 הימורותששיבית
 , תורס מחן עמלק, מלממח ונו', סי16ר 6תגו
 מ5י ממס ויקח , כגתינתס טגעסו סנסיסוכלל
 וכלל סמסכן מללכת , גו נעמו נסים מעמססדם
 כסיס סרנט סמטמס סמן , כמל6כחו סגעםוסגסיס
 סעס לילס ומ' יום ת' 3סר נגסס עמידת , בוגפרו
 סקמת סכים קירון סלומוח מעמס , וטלימיתשניח
 כתים לוי 3כי בממסר , 13 ססכינס וסרייתסמסכן
 תינוקות וכך כך 161מרת מקלמת ססכינס מדם'מ3ן
 לנגוז וסיו סענלוח 33קר כתיכ , (ס 63סלים
 סקרון 3גסוע ויסי , קיימות כיסו סתס לפס:גיחן
 וסיו 11%h 3די 'מחוך יו165ח 06 סל ני5ו5וח 3'סיו

 נננח6וגגיס , וסעקרניס סנמסיס לטגיטסיורסיס
 165 מסט Sh סח16ס ס' ויקמל ס', 06 כס~ח3ער
 ס6ין מס בנסחן נקרינו 6מז נזכור ונו',סלסתכס
 , ורסו6תס מריס לרעת נם , לדגר יטלספסס
 סנורגליס מיתח , OtO ר6טי מתים מסיויקרצו עטיתי 6סר ס16חות נכל למרן)יס שקרןיעילת
 ילקט ו6ם מיק 6ת סקרן ותסתם מכונס,3מיתס
 5ין ויין , נעלרס וסמגסס ונו' וח6כל ס'ש6ת
 , מעמיס כמטסו סםלע 6ח ויך , טקדיסיינמול
 6ת 3עס ס' וי0למ שסרן גוע כי סעזס כלוירקו

 תת b~nh לנוסס ססמס עמידת , קותו חירק"ל , לרגון גחל נכי ונו', 0רף לך עמס ונו',סגמטיס

 ססמ0 'כנו ונול לגרכם סקללס 6ת לך"לסף-
 פסס , עליו (ורמת וסמרם נקלף סמנן 0טעסיי

 כאויר וסרם , (מרי כמע"ס למנמס נעטו)סיס
 מ0ס ויעל , ס"ת *"נ יוס 63ותו וכהב יזועל :ל~""וששש51 ככנות מגס נעמס , סיין ע"י OD53 6חיהסס

 OD וכל סקרן כל 6ח ס' ויר6סו מ361ונערמת
 נכיף עוז קם 1ל6 , שלמרק סיום עד לסיותימעתיד
 3תורט ונרמ(ו סנ(כרו סנסיס מלפז , ונו'.3יסר6ל
 על סגעטו גסים ע' כע1 סלי , מלע"ס סטטיקבס
 כוגגיס ורוכס נכ1"ת1, וכמסע לנינו מסט*ד

 : סנכי6יס לכל כן כתסס םל6 מס רגיסנסים
 ממר ונו', ותקפנו ס6גטיס 3' מרגלים סלחיהושע

 כריתת ומס , גסל6ית 3קרנכס ס'יערס
 נם6 סקרון כו, סגכלל ההריס נסיס וכמס סייזןוצי
 ס6לס ס6כניס עסרס םהיס 6ח וכן , נוסקיווהת
 ולסר נרי(יס )סר 1631 , כגלגל יסוסע סקיסינו'
 ונו', תמתיס סהומס וחסול מיל, מסריס יותרשיכל
 נזולות 36ניס עליסס מסליך וס' ונו' מגוססייסי
 ונו', דוס 3גכעון סמם ונו', o~rt עז סטמיסיון

 : מ' סם , ס' סי על סנורל פי על ס6רלמילוק
 נסיט כמס , גרפס קיפון גמל שופמיםומפר

 6מר ונזעון , סיסר6 וניהמתסגעסו
 מ6כ) י65 מס6וכל ממסון , ונו' ננוס ג6"גסס
 , ונו' כלמי 6סר סמככם '"ת 6לסיס ויכקעיגו'

 : 7' 00 , )סנו0ון 0נע0ו נסיסוסקר

 138 מזאלהים כבפרק

 יוס 3כל י851ת מ"ק , מגס מקידה שמואלמפר
 וכו', ממוקל וסמו לתמוך 6חז 75יקעהיז

 ססרות ויסרגס ונו', ס6סדודיס על ס' ידוחכ3ד
 גיוס oSho סלוחות כל 1י1613 וכו', תירסס6מרו
 קולות ס' ויתן ונו' סיוסמעים

ק ק
 ז

 מסכמו וכחיב וגו', מדיו זוד 6ת 160ל וילכסונו',
 ש גלית נמלחמח לרוז סנעש גסיס ונו/ומעלס
 סמהלוקת סלע סיס, מלקך S~hn 6ל 63ומלקך
 קזוס עוגו בית rh ס' ויברך ומ', מסלעשכחלק
 סככ6יס נר6ס ס5עדס קול 3סמטך'6ח ויסיונו',
fhמקות ט"ו מסר למסור כסכל , וגו' תחרן 
 6סכמ 1ל6קמין

 חסום"
 שסכי) ח3גס, ס6תס וכו',

 על סמלך וימשול , ס6ס ירזס רוז סלמסדיו
 וימשו , וכו' חקלעגו 0ל6 רממיס סקסמסיכות
 געסו גסיס כעס ונו' 6כי0י לו ויעזיר 1נ1'חגוג
 וכקן 3ז"ס ונו' עעיו 6ת זוד ויסף , סיוסקוהו

 : עסריס סס וגו', סמל6ך 6ת 3ר16תוכתיב
 כרו3יס , סמדס מן 6יגו קרון מקוס טלכשמפר

 ספית מקניו גס3גותו , עומזיס טיו3נס
 ס3י6ו, סכסר לכלמס מסמיר סכיך מי , נכנססיט
 ירמ , למלאתו כטמיר לסלמס נעסו נסיסוכמס
 רו0ס"וחס עוסיס סיו 0נס סוכל מכול ירמ13ל

 וידעיכו , ופסקו סמקוס 3יח סנככס עזסימיס
 פרעם כח 6ח סלמס סנטך 3סעס , ונו'ס73יס
 יביס ס3עס , וכו' 3יס קנס ונען נבריך)ירו

 לסס ולמרס קו) 3ח י65ס ונו' יביסומכעס
 ז3ר 6סי סמוסח or , לעוס"3 מאדוניסכלכס
 , עליו 6טר טדסן ונססך נקרע מ(3מ סגסס'

 הי..ץשי1,ינחו''.;,
 לטי 06 כי ומטר סל יסיס 06 1ג1', 'סליםו3סג31
 , כדקר ובסר למס לו מהליס וסעור3יס ,זכרי

 %רמ%4:1הציהיג1:נצגןב
 , וגו' ענגי ונו' ענגי וכו', פיו 6ת 6ליסו nnDaעז
 , וכו' כמעינות 56כעותיו ונעמו יזו עלוילק
 קוס , וגו' סגסס יע5רך 1ל6 , ונו' 06ותפול
 כקטה מסך וליס , ונוי סדרך ממך ר3 כילכול
 מן 06 ותרז , כקטס סרך סקכ"ס ספליטלחומו
 כבן ויסי לסכי, וכן ממסיו, ו6ת 16חו ות"כלססנניס
 כמערס לטיסו ויעל , ונו' 6לי נסומך סייססי

 וסנס מכס ~מ5ו סייס 6ח ויכס , וגו'ס0מימס
 למיס רסקתי ס' 6מל כס , ונו' 6ליסעיענור
ihoסן בסס ויקללס וירמס נוחריו וימן , ונו' ס 

 וכרכס ססוקיר ספמן ויעמוד , ונו' מיסימל6'
 וכניך ו6ת 0ג6ננר סר6סוגס מן נדולס6מרוגס
 6סר מיס כעת , סננתיס מימיו עז שוחרחמיי
 ונו' וימת ונו' סילד וינפל ונו' 6ליטע לליסוגר
 וירכלו לעס 5ק ויימל , עילו 6ת סנערויסקמ

ונ
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אלהים כב פרק ריסהרותשקרבבז%84
 נסרו יסכ נעמן %עת , נסיר לע ?נו סיס1)6
 נעמן ו5רעח נמני , וגו' ויטסר קטן גערככפר
 ויסלת , ונו' ונרגל וי5ף ען ויק5כ וגו', כךחובק
 מעגור סומר לקמר י5ר8) שך Sh 85)5יסלוס

 , וגו' י0ר6ל מי Sh מפלגו מי ונף, סוסטמקוס
 , ס' כזחל ונו' נסקל סלת ס"ס ניסי וגו'.6לס עיני נ6 סקמ ונוו נסנוריס סוס מנוי 6ת נ6סך
 ונו', כן 6 ויסי ח6כל hS וממס כעעיך רולססקי
nrKrסעולס כסוף לסילו , וגו' כגס וזס ס6סס 
 06 כי בס מ165 ול6 , וסכינן ~קכ"ססעיסן
 ועחס , 3סן מסד נומלח ססיתס וידים רנליסכסות
 ס6יס 6ח יגע , ונו' 6רס 6ת תגס פעמיםנ'

 וי65 , ונו' מותו יום עד מ5ורענויסי ס' ויננע , רנליו ע) ויקם וימי שיסענין5עוח

 סלח וגו/ נמעלות ט5ל ויסב עו', סגכי6יסעיסו21ןוועבוגל%ס"מיני:?ייע~
 6ת לזרוס ונו' ומומס ססויס ונו' נל6דןנר6זך
 כן 6מ( ממת סיום 16ח1 , גררן מסיסלמופת
 גיסליס, 6סדריגסו lo~prn מלס וכי סיסתעות

 סוס סכי 6מר 1ג1' סיס יכל6דן מסריטגגוגיג56ר
 נכריתם 8ת6 פסיעות ג' רסע כי וט', לעכתגלן

 מסתמות כל כנס יככיס עמס מס , וכו'6וקמיס
 וגתעכרס גס לו נערס , וכו' ונעלתן 06 סליד פסת כמין וסגף גו' וכינו 1)6 סו6יל וקמרש"ס
 : ל"מ סם כגו, לסיר ננו ס6לתי6ל מעומד,קסתו
 וסיו 6רן וס6(יני סמים סמעו , ישעיהומפר

 כנות קזקד ס' ו0טמ יוממים, וסקלןס0מיס
 טמ6 עם וכתוך וכו', %עת כזן סלאמס ום'5ית

 ר5טס וכידו ססרסיס מן 6מד 6לי ויעף ונו'ססתיס
 8תייס וגו', 0טתיך 6ל א כנע סגם ונו',3עלקמיס
bi~h)מרוס גסס"ס גם לסומים מט6 כי ונסרוס 
 ססו6 גיוס . ונו' ספתיס טמ6 עס ובתוךד6מר
 עעס ועטך ום' טלעלס עעלטלך סגס , וכו'כט63 קידמי סקכ"ס 6ת6 ונו' ססכירס כתער ס'ינלמ
 (מירות סקרן מכנף וכו', לרעת 3ו ספרמסמלמד
 וקמר קל6 כת נסק קמם ועמיי רחים קחי2, סיוס כפותו נסע מסעות עמר עית על כ6 ,ונו'

 וכמלממת במלוחו חזקים נסי . קטילתקעיל8
 : עסרס מס , מלכיס 3ססר סנ(כרסגמריכ
 זעק לעולס ירסיס סל 3ילי6חו ירמיהוגמפר

 מעי מעי וקמר ככמור ומרס נדולס(עקס
 ססדס 6ח קנס קוס לירמיס סקכ"ס כספור%%',
 עיניסס נסי וכו', וסר5ו ירוסליס מומת עליגליו ונחן טסמיס מן 5ל6ך וירו מירוסליס יעמיסי65

 סע0ס נסים , וכו' מבמכיס ד' ורפוססונ6יס
 3יסר6ל גכלס עסו 6סל יען ככור, לירעיסומבכ"ט
 ולדקיס 6מ6כ על . וגו' רעיסס כסי 6תול%6
 : ו' סס , וכו'כיל ויסוסע ישוק גן יסוסע עס פטור מימקלס

 סר מלך למירס 6מר ונו' תו יסתויתיהומאל
 רפסו ns~ss רוס סקכ"ס סכיך ,ונו'

 ט6לס נסרוניס סגכ6 . וט' תירס %8וסע)סו
 עלמות כ6ו ימ(ק8ל ססמיס סייסות סע5מותו%/
 ג6 רגשכן כעס 6תוסי 6מר סכיו bu לווטפמו

 : י' סס , ,%ו על וסטרומלקך
 6סס oh . ער וכעס עמד ירח ממס עשרהרי

 3"ר ו6ס מאיריס 6נו עמרם לבן יץעומס
1sbגיס ליוגס סגעסו גסים . וכו' משריס 6ט 

 קו) גת ~ohi ירכעס 6ת כססמליכו ,יסר6ל למלכי ל6כ(כ 6חיכ גת בריכה : סדנובמעי
 נת 8תכס וסורים סתלסתי 6ת ססרנ מיוקמר
 , 6מ5ל לכנון וסרם נחום : סלוחים גניויעסו
 (סב סל O~TJD חי% כל 3כיסמשק סלמסגעע
 וכסגכנסו ן וכו' כ;מכיסס מירוח מומ6יסוסיו
 למכקוק סנע0ס גס חבקוק : ישו לסיכלנוים

 ,': סס , nl~hd לגיכ דגי6לכססוסלך
 ומס בייליס מסר 717 מסייס 3סעסכ%ז221ים

 6חט 5סרדע לו נ(דמגס וכו', עליודעתו
 : 1ג1' דעתך שוח Sh סמלך זוז6ךרס
 זומרו תורס סייס סלמס סכ8 _הוזםומשלי

 כלמט סכ6 עד שניס לס ממיןל5סיסס
 עירוגון מתיקן וכסעס , מרכס ססליסוהקן

 )כך מכס oh כגי וממרס ס"ק י065 יזיסונסקלת
 מכלם מלפכי נ' וגו', מוסר 63ין ימוח סו6ונו'.

 : וכו' תלמודו ס0כמ 6חז לז61ננ(ימכו
 מגנים 0סוסעו כיוס נעתו נסיס הססדניאל

 מן סכי5ל דגי6ל וכו' לככסןומגריו
 עור% וגו/ מנ6 מנ6 גתכ8 יי יד6 פסספריות,
 סמים מן טתק6 כסל , ום' נדו) נקולולזעקו

 : וכו' גיסליס מסרוס , וכו'6מת
 סעולס נסוף סיס שילו עוכר אגולל וסכסררות

 ו%: וסייקו סקנסמטיסו
 4 וגו' %וב מפכי ימיט קמור ססינ ינתישיכה

 4 וכו' ומרסוסו לסיכל גויס סגכגסוכסעס
 ומס"ס סקנסס סלך וכו' סגיו על ונסן מטטרו"ןכ6

 בן תגמ6ל , וכו' יודשיססלככות ססס ו"סרןומסס
 עד וכו' מזיינין וסורידן מס"ס ססכיעדודי
 ממקס מלל , וכו' ממוח לסן סקכ'סס0ינס

 : הסחר מנת נס* .וסריס
 יחום, ע"י לטרדע ע"י גמם פ"י סליחותו,י סקנסס עוסס 3כל , סו6 3כל 6רן ויהרוןקהלת
 tpf וכו' סקד0יס קרסי לכיח גככס סרסעטיטוס
 וקי"6 ככחוכיס, עסרס סס וט/ יחוס סקכ'טלו

 : קכ"6 סס ,כגכי6יס
 רבינר ממס סגולי קוים "וחס סלךבע(חלתה

 נ' סכרי6ס בתמצת , נטיסנעמו
 תעוות 1h5s 3טס כו הכרצו גיוס כו כעסו,סל6יס
 ס63. עד סקרקע סתם Su ועמדו זס6יסוי165
 נסמיס וירדו רממיס עליסס ורקס סר6סון6דס
 6יס"ר 5דיקיס, סל לתסלחנ מהקוס ססקכ"ס ,וכו'
 סקגוס סגיח , סשלס ק5ס ועד סעולס מקלססיס
 )5וומ סלילן סת%ל 6מס, 6לף על ומתקו עליוידו

כבנד
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 135 מחאלהים כב פרק היסודות,שערבית
 עם גדין יס3 כיל הגפ Sh רסע וקמר שנמסכננד
 וכו', סגחס בל רעליו וקלן סמ8ל וססיל וכו'.מעליו סעגן וגמתלק לסורן גפסט ס6כל וסיון וכו'6זס
 , וגו' כרקיע רעם קיל שמעו מתושלחכסמת
 גחסאתי

ShrI 
' 

osrh5n דור , כעגן כתתי קסתי 6ת , לעולס מסוליס3י6 מכימס כוככיס כ' ןל 
 סרעס 6ח ס' ויגנע , מ0ס onlh ס' וימןססלנס
 לילס לו סנ(דמן מצקך )ילס עליסס וימלקונו',
 למעלס קותו סעלס כחמס אוחו ויול6 וכו',סמו

 כעולס געתו מותתיס סנעס וכו'. סרקיעמביטת
bSnהנרסס 0גי5) סר06ון מוסח , כמוחס סיס 
 ח0עיס 3ת סרס לידת כ' מוסח , ס6סמכנסן
 ד' , הכינו נ8כרסס ניגס סג(רקס נ' ,מנס

 יעקכ סכ6 ען כעיטור מח 8זס סיס0מקודס
 סמ0 ו' סוף, ים קריעת ס' מופת יגיהו, ולוסומלס
 hSh מחליו עומז 076 סיס )hs- (' , דוסכנכעון
 ולכרסם רט61ת , מיס כעת , וכו' ולסלןמח(קיסו
 נעמיס מסיו בסיס , סרס נסורת מלקך,עיי
 סרוס ספיכת , "3קס 63סל ולמ"כ סרסכ6ס)
 רמס כ) געו ס' ע5ר על1ר כי לוט, וסללתושמורס
 0נע0ו וגסים , וכו' סרי וגר על 6גימלךלגיח
 סרכס סי6 סגפקיס וכגעש , סרט כגיס סניקסלס

 סמע כי וכו', וסומים מר0יס עמס גסקדועקרות
 מעקידת מסיו גסיס וגו/ תגער קול 6חהלסיס
 Sb סיוס 61361 ,יקמח

 סיגיי
 סגעסו גסיס ינו',

 לגכמ לס' י5חק ויעתר , ר3קס כסכ6חל6ליע(ר
 כמקוס ויסגע , ליעקג י5חק גרכח , ונו'הסחו

 שג ג4 וירש ש:שמשי:",
 ויפגעו , ליעקב )כן 65ן מחוך טוענים פיומל6כיס

 לחיו עם ליעקכ לו סיעסו גסיס הלסיס, מלהכיבו
 1ימ85סו rh, ולפניו לו ס:עסו נסים ונו' 6לסיסמהת ויסעוויסי ונו', ססחר עלט כי סלמני ויקמרעסו,
 כ 3ע' סדרך 8ל כליס ויט לו, נ(דמגו os~h)n ג'8יס
 ננ'מקומוהסוסיע ממני 5דקס וכו', לו ג(זמןמלקך
  olnh1 כפק י65ס וכו' סם ס) דיט ככיחרוס"ק
 3"ס סקדוס נסניף ונו' otSh 0מע ול6 ,פפסי
 סרו יסר8ל וגני , וברח וגהכיי0 קניו סלאיקונין
 וכממניע ונו', ירכס כן תוהו יענו וכאסרויסרלו,
 וכו' סהסוח החח להדס טולכ1ת מולדיסן(מן

 ממסיס, כמו סס וכו', מרוס מסמי 0ולמוסקג'ס
 כסגוהיו ק"כ סס רכינו מסם ליית סימרומכעיס

 נרמזו 16 סכ(כרו סנסיס כל כקל וכן . מ0ססל
 מסס 00ק1ל ללבי , ק"ג סס ו3כחוגיסכנני6יס
 סגסיס 3סרע סגסיס אלו כל ורוץ , י0ל6ל כלכבנד

 כיחיאח , רגיס גסיס גול)יס נארססנ(כריס
 ונהיגת עמלק ומלממת סוף יס וקריעתמלריס
 , ססרעייס סגסיס לנוודי ממסר וקין ,סחורס
 טז סגזולס כנסח מאגסי אח"כ 0נע0ו לנסיםוכן
 לבס מספר 8ין מעמס שנסי סמסידיס )כלעמס
 עליסס ס:תוכ לגסחריס סכן כל לגנליסאפילו

 , כליח לכדו גזולות בפלקות לעומס קליד()תסליס
 : כל"ג סומר כמו לעולס גוסגותסס כי וכמוסס וכן 63יכומס נדולות סס סנסל6וחכי

 ססי' כמו וסנלגליס סמל6כיס סס 61דוכיס8לסיס כי , ס6דוניס לילדוני סודוס6לסיס לקלסי סודו קודם 6מר כי נ"כ לומרואפשר
 , טכסיס רוכ עומס ית' סו6 ידיסס ועל ("לסרב
 ית' לו כ"6 לסודות רשוי 8יגו 8עס"כ כיוקמר
 וכמשמרו ס8דוניס ושדוגי ס6לסיס קלסי סו6כי

 מרטית סוד6ס קריך ונסרס , בעסיס ססולוויו
 סגסיס, nSrn לנוד) 0רף 1ל6 סו6 מלשך ול6סו6 6מ5עי מכלי on~h עוסס כעלמו ססו6לנסיס
 לנו ירסס לנדי גדולות גסל16ת לעומס 6מרולכן
 מכיר שינו סיס כעל לסילו וכן 6נו5עי סוסמכלי
 וסוף סגס כעל )ריוח רגיל 8100 מי ירכספנסו,
 סס 6מ5עי ע"י סגעסיס סנסיס סרוח ועל ,ית' ס6ל טעוסס סגס 3זס מכיר 6עו סשרף 16סמלצך

 וסגסיס ול6מריס, סנס )1 0געסס )מי)נסורסמיס
 orh 6מ5עי 0וס מכלי יח' ידו עלסגעסיס

 60ין וכיון , ספרסוס סכת ס81 ס8גו5עיידיעת כי , לו סנע0יס למי לסילו וידועיםתסורסתיס
 6פ0ר וכן , חתסרסמיס o)'h 0ידעסמלעי
 מס ונג' לכזו נדולות גפל8וח לעוססלסרס

 סגסיס "פילו כי , וכו' ס6)סיס קלסישסירסתי
 6ין ס6מ5עי יד טל 8והס פוסס 6100וסגסל8וח
 bn~h סעוסס סו6 כי לגזו לו כ"6 לסו17תר16י
 לכזו סו6 ו6"כ וכו', יח' וכלוויו כמצמרו6ס כי ונס סל6 סוס לעכות )עליוגיס גם 8ין כילכזו
 געישת כלי ס75יק יי טל סגס יעטסולפעמים י ססרפ 16 סמלצך טסו6 ס6מלעי ול6 6ותססעוטס

 ית' כו כטום 610 כי יח', נבלתוררות
 פי סחיחת כמו סו6, וטמע ולדיק ידו עלסיסכיס
 , 1(ולתס ליסוסע ססמס ועמידת תסס ע"יסקרן
 כעמר כמו מקורס or על סורו 1)6 ג5טוו ל6כי

 קודס מ0ס כסס סנגטוס סוף יס וקריעתמכוח
 ית' 13 כטוחים סס ורשות 15וי 3ל6 .6ל6ע0ותס
 OD על 60מרו סו6 ונס , ידיריס על סגססיעסס
 לדיק ashs מושל יסר6ל 5ור כ"נ( )ס"03כח31
 מוסלים כביכול ט5זיקיס , שלסיס ג;ר8תמוסל
 וממיס עקרות פוקו סקכ"ס , מו"ל ססקכ"סכמס
 כעת , עקרם פוקי ו6ליסע חולים 1רוס6מחים
 וריסק , ססוגתית 3ן וממיס , 3ן מונקת 6תהיס
 ס,כירו סל6 רופס 6חס סרי , וכו' נעמןלרעת
 סנסיס 636 יתכרך ס8) סי ע) ונעמיססגסיס
 0סקכ"ס כמס מוטו ושמרו מדעתו, סנכי6סעוסס
 איפ אוו גמיס עוסס ססו6 כמו כי כלומרמוסל,
 3(ס לו יס ס5דיק כן מעלס סל נסמלי6גמלן
 ממכיס יתן וסוף סמלכס מכלי נס סעוטסממפלס
 על לצדיק ומעלס ס6ת יחר לו יס וכוס ידו,על

 וממסקס כמ )ו יס וכלזיק וכרסת, כ15וי"ס כי גם דגר לעטות יכולים שיגס סס כיסמל8כיס
 יוו על סיסכיס חלשיו על לפסען לדקתוכתוקף
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 מסרת משלוכי יותל 5זיקיס גיוליס סומרוחסו
 מיס% )מנגיס סגעסס סיס ססוגימו וכמו ,וט'

 : )כסוףומלקך 5ייקי לתלתלן מסיכ , ולסין %ר דמירטע6ט י לוס נ( )זני% דכתיג סים נכבסןועסיס
 עומס קינו ס5זיק כי וכס , וסעלגס וסותכעילת מכלי ס5דיק ע"י סכעסס בגס יפילוכ"מ לכדו נזולות נסלקות לעומס כפרס זס כלועם
 לסתסלל כזיו כ"6 בידו גם ס6ין כנס מקותויגר
 כן גס נתר וכססו6 טכס 16חו לו סיעסס ית'ל6ל
 536ך לעסותו כידו כח 6ין זס גס יעמסוקומר
Seon'סנוט סנס ועומס עכבו זכר מקיים ית 
 מקייס ססו6 כמו רשו למל%מ כדי סיעפהס5דיק
 עסיית 6"כ מומר, ומלותיו יח' ס% דברי ימיוככל
 סו6 יח' ס6ל סטיק חי על 610 גי גססגם

 כן נס נקמר וע"ז , יתייחס וקליו קותוסעוסס
 , ססי' כמו 3'מ 'כי לגרו נדולות כסל6ותלשסס
 כמקמר ס5דיקש ע"י סנעסיס סנסיס לסילווסרי
 כמט כז6 ונר עוסס סלויק 6ע כי ית' ס36ו5יווי
 כמו סגס, סעוסס 615 יח' וסו6 ית' ס6ל %סמ5וס
 נמ5ריס סמ5רייס על ית' ס8ל ססכי6סתנות
 געס 16 וסך, מעך 6ת סרס ו6תס לממס לוס6מר
 וסכ6תו סמטס סרמת 6-ן , 6סרן 16 6תס 16ידך
 יהכרך ט6ל מקמר 6ל6 סנס עוסס כיי נטיס16

 5ס%י% סמתס כסכ"ת ספוק סיס ל6 כיור5ונו,
 סיס כ"6 ית', כרקונו כ"6 סיס לקריעת 651טיס
 06 ססו6 סגם נעמס סיס ל6 רקוחו כלימכס

 : or5 מסייס ית' ר5וכו סשל6
 גמ וים יגף ריווחו 3לי סגס נעססכלפעמים

 ססו6 מי כמו לעסותו, ליחולעוסס
 סממונס ויודע וסטורן יהדס שמות ובקייודע
 רטוט לעסות "זחו ומסכיע ודבר דכר כלעל

 וקייוס מלוס סורך כו סבין גדכר חבוולמלאת
 עכע סיס מפני גענס ס61 זס וסעוסס ,ססס
 עמו א% ית' ס6ל סכרך סכרי6ס וסדרסע1ל5
 , מ6ד עוג ומנס עמס 6טר גל 6ת ולסיסוירא
 נכלל ססו6 סקדס כסמות סמסתמס עוגםוגסו

 עמסלס )וקמ טסו6 מסט , מנף נתנ6ולשסתמך
 סל6 יתכרך נרי6תו סדר לסיח לעלמוומולעגות

 : מרהט וסל6מדעתו
 עכס רטט מטס כי וסוך ט ס6ט לעיקרובהזור

 מןשסכר6 כולס ככי6יס סל ורכן בדוןט6
 גכי6יס סיס נס כי וכבמר סקנסס, מן סמומםמן

 רכיט ממס כמו וכברן 3סמיס נדוליס נטיסמעסו
 ויסוסע מסס ממס לסם עמוס ג' ג6מרס ,ע"ס

 פגתם ורני ו6ליסע יסוסע וכן , גוריון כןוכלזימת
 מרע'ס 6מר סנ16 סגכי6יס כל כי ח(4לבשרו וסרי סוף, ים לקריעח רומס סמים קרעו יקירכן
 וכל כמ כל כי ר5וגס , מסיכי ננו6חס קבלוכלס
 קנלו סגסיס ועסייח כגכו6תס סגכי6יסספע
 וסמחעת סכסכו ומגורל מרוסס בזכותמסיני
 למריה סכ6יס סנכי6יס על סוססע כסיניגכו*תו

 על סנעסו סנסיס לעסות כמ 5סס סיס%זס
 סיעתס מלביס Db הכס זכט מסס סרי ,ידיסס
 ? ט 130י וגסס סרכים ,טה יייסס ע3גט
 נמ65 מרסיס יז על פגעסו כגסים גסחכלואם

 סורבו , 1לכגוזו לסתתו כעסו מסססרגה
 , ellb- כלו סכית 1SIDS~ %ייחו כסבקרוסת
 ורקס , 6מתס וסככות סרעס כת נטרותומיצוע
 סמל6ך וניג'ס , סמ5ריוח מן ינק וטלף מכעסעמו
 וסכלת , סמלך ר6ם מעל סעערס כסלקםלסלילו
 כנעמו נסים וכמס "מ"כ סנרימו ומלסךלסיס 5ו"רו ונעכס לסרנו וסקסו סמסורס כסססמ5רי

 165 , סריס קירון , סלסתס לכבוד ומןונ"ר ענגי , וכו' סמטס לילל סר6סת niboלקול
 לרעת גס מסס, לככוי נקרנו 6מי כרכורסלסחכס
 סיס 6ת סקרן וחסחמ )כנודו, 1רס61תטמריס

 יכול סיס ל6 וסמאל מסס, לככוד נע5רסוסמנסס
 , לכבודו סכל , וגו' סקרן כל 6ח ס' וירפסולו,
 מסס נסגנת ככעסו כסיס מעסריס יותרטרי

 , מעולס גניך לסוס כן געסס סל6 מסולכבודו
 : סגכי6יס ס6ר על מלמנחו מעלס על רסיסוסו6
 לסיסיו זכוחס סססיק ומן וכאר ככוד ענגי נסוכן

 כמדכת יסר6ל סתיו מכס 6רכעיס כלמחמיויס
 חזרו ומריס אסרן וכמיתת , לסס 5ריכיספסיו
 על ר6יס נ"כ זס , מסס לככוד וכאר ככורענגי
 סנסיס מתמידים סיו כי , רגיגו מססמעלת
 כן נעסס סל6 מס ארוך זמן מטך בוכוחוס5ריכיס
 מכי6יס ססיו מסעורכיס 6ליסו גס כי גכי6,לסוס
 (מן hSh נמסך ל6 כלהס ל6 סקממ %ד לחסלו

 סירות וסו65ח סרטי, ונס מיומד דכר וסיסמועט
 ססכינס לככוד o~o סלמס מנטע 1סכמנטיעות
 6ליסע עיי סמם ורפואת , כשסמ"קססורס
 8מת פעם bSb סנס נעסס )6 , סמתיסמימיו עי כסחר חמיי וגניך ו6ת טומר כסמןוברכס

 כמן )6 עבע דגר כמו ומ"כ וסיסוגחקייס,
 ויום יום ככל מתמדסיס ססיו נכור וענניוכקר

 : כמדיר סיותס ימיגל
 לס% רגיט מסס מגט6ח ]זול ססרס מ5ינורכן

 סיתס כנ61תו עיקר רניט מסס גיסנני6יס,
 וכמו , 16 גסכח מסיס כפולס ימ' ס6ל סם3סרסס
 לסו5י6 נקולו 6סמע 6סר ס' מי תרעםס6מר
 וכין ניניסס סרסור ולסיות ממ5ריס, יפר6לדגי
 ליכנם מוכנים וימיו סתורת 6ת לסיקכלו יח'ס6ל
 מכוורס סיו יין על סגעסו סנסיס וכל ,לקרן
 סוס גמ65 סל6 מס 6לו, תכליות לססנת זסלעכין
 bS גלם ככו6ח כי , ז6ת מזרגס פססיננכיל
 כקיום ולסעמידס יסר6ל 6ח לסוכיח כ"6סיתס
 מו"ל ס6תרו וכמו , סמ5וח ועסיית סתורסלימוד
 לסס ניחן ל6 ~סרגל מעלו ל6 6לתל6 כ"3()נדרים
 סערכס הגי יסוסע ומסר תורס מומסי ס'כז6
 סג6מר סמטס וסוך וסמוסתיס ס6וחוחלעסיית כלי רבינו למסס לו גחימד ולכן , כס כחוב 6"יסל
 נר6סית ימי ממסח ססמסות כין נשח סגכר6עליו
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 )מס טצס )תת ורפוי , וכו' עין כנן נטועוסיס
 ססמסות 3ין סנ3ר6 תועלתו ומס or ננעם 5ריךסי'
 סמעס נסכלת ל6 ס6וחוח כעסיס סיו ס/ 3ד3רכי
 מטות סרי לנמס לסיתססך ו6ס , 3כטייתו6ו

 עם לתניגיס ויסיו מטסו 6יס ססס)יכוסמרטומיס
 וכן ( כיער 6סר סע5יס מן לקום מטססיותס
 לממס נתיימס ססעעיס סמטת (ס עניןהפיגו
 מטס כבמרו , לססי"ח ומעמיס לבסרןוסצמיס
 5מז טרק )ו ותמד כישר ,ס כ) ~ריך ,ס6)סיס

 : וסוף עלמו,כעי

 ועשרים שלשהפרק
 (ס מטס ססו(כר מלינו כי tor כניניונאמר

 סר6סונס ססעס , מעמיס כמסהמורס
 מטס ויקמר היזך orn ס' ויקמר ממותתסרטת
 הקח סוס סמטס ו6ת וגו', ככסו למעם ויסיוגו',
 . נידו ס6לסיס מטס 6ח מסם ויקם ונו',צידך
 )כס חט סרעס 6)יכס יךנר כי , b~h1פרסת
 וסמלך מטך 6ת קם לסרן sh ויומרח וגו'מוסת
 וממטס ונו', מעסאסרן פ מטסז, 6יסויסליכו
 נפח ס' 6מר כס גידך, תקח לנחס נססך6סר
 י"'ן"'1:יש וגו', נידי 6סר כמטס מכס 6גכי סיס ונו'הזע

 וע:'" '2ן'י"
 6ת בסרן ויע וגו', סקרן עמר 6ח וסך מעך6ה
 SD מטסו 6ח תסס ויע סרעס, 16 כ6 סרסתונו'.
 כסלם, סרסת וגו'. קדים רום נסג ונו', מלריס6רן
 ונו', סיס על יק* 6ת מטס מטך bh' סרסובחס
 6ח בו סכית 6סר ונוטך , ונו' סעס )סניעתור
 ומטס סנ3עס ר6ס על נל3 תככי עמר וגו/סיקור
 וסקס) סמטס 6ח קמ , מקח פרסת . כייי'ס6לסיס
 ס' מלסני סמטס 5ת מסט ויקח , וגו' סעדם5ת
 פעמי' כמטסו ססלע 6ת ויך ידו 6ת מבס וירסוגו'

 : שתורס 6ותיות לסם סימן , כ"3 טסוגו',
 סו6 סמטס זס על (") למכמיס סגמ65ומה

 ע"ס סגכר6ו סזנריס מכלל 6100במרס
 מסרב מסט סיס ועדיין במרו וכן , ססמסו0גין

 ::י%י:ו,יי-"י"1")י.,יייןו;2
 סמטס מסיס S1p5 )ומר תלמוד מס ,סמשרס ~מ,~

 רולס 6חס 6ין ah סוס סנוסס ו6ח , וכו'5גמס המסכתי כמדין סייחי מיס עס יסרך) לסניהזנל
 וכו', ייך על נוחן 6ני סריס ובסיס )(כותךימס 6ני 636 ס)ימוחי עומס זס מק) סלימוחילעסות
 סמטס ו6ח גס, כתוך כס 6ר"6 נסרן מעסויכלת
 נמסל ססמסות 3ין טג3ר6 סמעס צידך חקםס(ס
 ומנוך )מגוך מסרי ו6דס כנ"ע סר6סוןל6דס

 ליעקב וי5חק לי5מק ו6כרסס ל6כרסס ומס)סם
 ישלו ונסקו פרעס סל כפלטרין וניחן ליוסףויעקר
 D1nlho וקרל מסס ורקס גנו רתוךוכטעו

~ah סמעס 6מי 3ר יסודס רבי 6מר וכו', ולקמועליו 
 מכות ועזר סיס סגפירינון וסל סיס ס6ס מ'מסקל
 ומנשק כלמ"כ עד"ס ז5"ך בנוטריקון עליומקוקות
 י3ו5 ס(ס סמטס סקנסס 6מר המפורס ססעליו
 מרומס "חס מטך 6ת סרס onh1 המכוה 6תעליו

 סר6ס סיס ע) ידו 6ה מסס ויע , וכו'ומתפקר
 סקנסס עליו סגנלס עד עליו קכ) 1)6 סמטס8ת

 סכים 6סר ומטך , ויגס ר6ס סיס זכחי3וכנודו
 מנ' 6' וסוך סחרעומות נוסני ונו' סיביר 6ח13

 פסס כמריס תיו פ)יסס מחרעמיס נסיוונרים
 ו8ע כזג 6ת ססרגס מקטרת , סורעניוחדייגי

 מקערת 6ח ויחן כסרס ססי6 ירעו שח"כ8כיסו6
 וכתיכ br1D 6ת ססכס ס6לון , סעס ע)ויכפל
 כרכסן טל ססי6 יועו שח"כ סמם 3ית כקנסיויך
 כיס 6ת ס' ויצרך בדוס עונד ככיח ס' ברוןויסר
 סמ~ייס ע) מכות עפר סמ6 סמטס לדוס,עוץ
 8סר ??I_. ג6מר לכך גסים, סל ססו6 ידעובמ"כ
 סכם בסרן וסלך סכט מסס וכי , סיבור 3וסכיח
 ע)יו מעלס מלוס לדגר מגירו 6ח סמגסיג כ)6)6

 גר סיס צידי OStsfio ומעם עסקו, כבילוטכתו3
 חונף )מנס ל6 לי 6)6 5וט ו)or 6 וע' ומוריסרן כזור כ6ן ים נדו)יס כמס יסוסע 6מר חמותע'
 : ונץ יסוסע ויעם מיד כידי סגופל סריס6ל6
 (ehSn סמטס יד ע) מכעסו סנסיס ע) גמססואם

 יסר6לש ובסגי מסס כיז לנמס גססךעסרס,
 על נ6ו ד5"ך ומכוח , פרעס כסני לתניןונססך
 וסכ6ס סוף, יס וקריעת שרכס, כרד מכת וכן ,ידו
 חמלס סיס כמס סויחו וסגם , בסלע וסלמסכ5יר,
 סדכריס כל 6ח שסרן וידור סכתוכ כמו ,יסרק) צפני שסרן יד על ו6ח'כ כמדכר מסס ידעל
 לתרץ כשקך וגן , סעס לעיר ninlho ו4עס ,ונו'
 כמר ידו על סיו ולץ וכן , סרעס עפני ידופל

 סיו 8רכס 3רו ומכת למעלס, שכתוניססכתוכ
 ים קריעת וכן , ככתוניס פכתוכ כמו מססע"י
 ממסס גנו165 , סס)ש וסכלת %ר וסכןסוף

 יד על וממטט"6מרוניס לסרן יל עלר6סוכיס
 יז על trs (ס זומים ותנין נמס , רכינומסס
 ימך 6ת נעס כתוו לסרוע כמכח , מסס:ע"י י:1" ין ;14ן ,:DSC1 1 יעורךך

 מע"ע ס(כיר ול6 ידו 6ת לסלן ויע3מטרו6מ"כ
 06 נסס כתיב מסס יד מעג כרכס 3רווכמכח
 6ת מסס ויע כת3 ולת"כ מעס, סו(כר ול6ידך
 06 סרס כחית סוף יס וכקריעת ונו',מטסו

 מסס "חד כל סרי, סו(כר 1)5החרידו
 נחרן כנוסן וס6חד 6' 63וסן ססלסס מן 3'עפס
llohוממס 6' סעס סנטוס ממס טנר6ס כפי סגס 

 : סענניס סלחסוס
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אלהים כג פרק הישרותשששבית88נ
 nbns טוית כטות גי גומר 6)1 מסרוחואחר

 1ל6 סתורס 6ח יסרבל לסיקכלוסעו)ס
 כפנס סיתם לוס , כתורס ו3גתעתכמייחס היפסס וגסלפוח כנסים כעולס סמו0יהסרסס כיי ף5י6תס מלריס ננלות סיותס עד לוססוכנו
 לכרוזי ית'מלחו

 סדנריס מכלל סו6 6סר סמעס
 יעסו יזו מעל גדי , ססמסות כין ע"ססככר6ו
 סדנריס 6)1 סיות ענין כי , וגסל6ותסגסיס
 זנריס 5סיות סו6 , ססמסוח כין פיסככרטיס
 ממנו 6סר סורס ומכלי סתחלס מכליטגתמדסו
 נמסך א6 עלמם כסגי עומויס סיוחס וכןנכרינו,
 גססך bSO סוך לרכס 6ין וכן ונמסכו, ע6ו"ין סתמלס לסם 6ין וכבילו כמוהם, במרח סויסמסם

 ססמסות כין סל סומן במו 6חר( דבר מססונתסוס
 מסיס סקסת וסרי סי, סחחלסול6 4 ידועסכין
 מנוי6ת סגם ותרנ"ו %ף לקמר שחחדסזכר
 שם נרזים קודם סיט ט)6 ,סעורך

L1P 

 כיוס ל6
 נמורף, 1)6 כקין ל6 מעונן כפקינו 1ל6מעוץ
 כמותו זכר סוס סכתחדס (מן כסוס אח"כ ררינו1ל6

 סעומד סר6סון ססגוי סיט סו6 6ל6 ,גסמיס
 כ5 סכין ומסני , ס~וע וסול כסמים0גססוס
 גכר6 סל6 לזמר מוכרמיס 6כו סטמס חמתחרס
 ס) ססעסות נכין 6)6 נסמיס סשמזט גרען6ז
SIDמיום נסיס ול6 גרפס ל6 מגס 8רכעיסליסר6ל סירי סמן וכן , סג(כרת לכווגס כרשית סכת 
 יסר% כני ךר16 בו נקמר ולכן מעולסגריפת
 מס ידעו )6 כי סו6 מן 6מיו Sh 6יפף6ערו
 יויעיס סיו 1)6 סמן מעולס כולס ל6 ני ,סו6
 הנס ס6רכפיס 6מר וגן נתסוס ומפין טיבומס
 ~Sh 5וס ולכך יותר, נססוס 1ל6 גר6ת 1)6ימסק
 ממס ותן 6הת 5ג5כת קם ע"(( )ממות 64מרית'
 כקורין סמן כי , סססק סרי , וגו' כמדכר8תכס ס6כ)תי 6סר סלמס 6ת ירקו 1DDS ונו' סעומרמ)6
 לו וקין כסקסית ימי משת סו6 6לו נדורוממן
 6כיריס למס ססיתס סמן קוהו עם ומיוןסוס
 סכתכוח("), כמו כסיס כמס ידו געטיסעל"ןו
 שלסוד קנני פורך סעס לפי נר6ס ססמירוכן
 סלמס DIS~ כסמ"ק 36ני ולקורך מרע"סכדמן
 , 6פ"כ ע6 קונס ל6 נרפס 1)5 סיע ל6ע"ס
 נסיס מעסט כו מסיט טלומומ סל טכתכוק

 וסי סקרן סי וכן , 6מ'כ 1ל8 קודס 1ל6סעחן קפי כנר6ו סגסריגע 30 פסיו עלמןוסלוחות
ll~boס שכמו סיו וסמטרס מסס סל קנרו וכן) 
 ונתלת לוקם סל6 מכללם וסמטס , פ6מר%מענין
  בידפ ל6 כי ממלנ מסוס גמ5נ ול6 עןמסוס
Os~sסוס  :TD 6סר ממינו ממ5כ סוס ול6  פשינו 
 וס6מרון סר6סע סיס סו6 656 ימ5כממנו
 תחכר לזמן כרי6תו נתימזס ו)(ס כעולס,סוכרך

 : ע"ס סל ססמסות ניןוסוס
 פכ)5 סכתיהד (ס מטס כעכין ותריס תסוכועוד

 סמן ססתסוח, כין ע"ס סנכרנו סיכריסס6ר
 )6דס ונמסר בעולס כרקס סגורך וטרגעססעס

 מסרו 6%1 עדן סנןבקטון
 למגי

 ליד סכ6 עז
b-wt*סיס ס)6 מס כרינתה כווכח % סיסליס 
 ע"ס סנכר16 דגריס מסעסרס 8מר דכר כסוסכן
 כזמן 06 כי נרנו ל6 6( סגכר6ו סנס , ססמסותכין
 לסורות (ס וסיס כריסמס, כוונת לסטליס קורךשסיס
 יותר כרינתו כוסח סירס כי סמעס מעלתעל

 וסנסל6ות סגסיס עשי בעולס ית' סמוסיתסרסס כדי , ס6מריס מסזגריס סתוע)ת ונדמתנסוקס
 1ל6 לליס 6יס מיד נמסר ולכן , ידו עלטיעסו
 כיד , )1 סיחנלט מסס (מן עד 6' כמקוסגגם

 כשיקחו ססיחס לדור מדור פנינו עלקטורות
nss)ns6יהכ/ סמו נדו)ס פרסום וסוף , גסל 
 כשם כי , סתורס וקכלחס ממ5ריס כנ"יני5י6ת
 *שרמעיס כמסי שעמד טעולס ונפתכםנתיסד

 : תורס נצץ שקורס דורות סכיוכ6ל1
 יכוייס סיו מטס 3ל6 כיונם

 לסעסוי
 נסיס

 סמעס טבע 6ין כי ידו על סגעסוונסלקות
 זס כ) עס ויחן, ית' ר5וגו כ*6 סנס ספוסססו6
 וססדור טטונ כחכ)יח סע1)ס ית' ס6ל סכרך6חר

 ככרזו )דעחס כר6סיח מעמס כל כי ,ס6טסר
 כרקס סיס וכו' גכר6ו כקומתם כברקונ5כיוגס
 נכרי6ת מטר ס" וכקילו סקרך, נזמן 46תט)טית כר6סית ימי מסת ככריזת ומוס לגסכמעי)
 סגם כעסיית סמגיע סתועלת נר6סית ימיכסת
 כס נו מוסס 6טר rhn סנטרך 66ד זכרכרישת ע"י סיס שמ"כ סיסתגס ומט , ותיקונוגסייורו מ6י טוב סיס בטקטית מעסס כל כי)סורות כיי rhn סוס סמעס גגר6 ולכן , סעכעכמעוי
 סמעס עכע סטין ומסני , סזכריס עכעי)סגות
 מן סלימס סיוחר כרי6ס סיסיס ו6ס" orsמסטיק
 כר15גו ננר6וה סן סכריניות ס6ר נס כיסגרי6וח
 דכר ככלל גכר6 דבר יסנס סימסו5 ראוי ו6קית'
 סנסריגון סל בסי' כמטס זס על נשמר לכן ,גכר6
 ג6מ"כנ עד"ס י5"ך וכן גו, מקוק סמסורס 0סוסיס
 קדומת כגדולת כ"6 פועל סיס כרי6ס כטכע ל6כי

 וממדדן סויות מסוס סו6 6סר כו סחקוקססס
 : סמו ומוסכי עבדיו לכבוד סקורךלעה
 יעסו ידו ועל סמעס hsnoS סגיט נווגס יםוכן

 נכולה מעלת גדולת su )סורות ,סוסים
 כמימד גוס גס כי , סננימיס מס4מהע"ס
 ע) )סורות כייו סמום) מנע פסיס מססונתעלס

 נכו6תו נמעדת סנ3י6יס מסקרממסלתוסמיומדת
 יורס כידו ס6לסיס מעס סיום וכשילו ,ע)יסס
 כל ע5 ומוסל ר6ס 610 סיותו כולס 5ע?ויסרסס
 כידו ס6לסיס מחס כסיות וכן , מלססנ3י6יס
 יסלסל כגי 6ת )סו5י6 סלימותו ענין ע)יורס

 , תחורט כגחינת סטרסור סו6 ~סיועממ5ריס
 ר4מטורס ומס כלמ"כ עד"ט ז5שך סמכותגתות
 סיות מליחוסו מתמילת ומתרס מורס כומנשק
 כוונת 5ססליס נמור וכת מספיק יכולתכיוו

 06 כי ממקריס, יסרבל כני 6ח לטו5י6סטלימות
 6סר ס6לסיס כעס כידו סרי לסלמס יר5ס)6
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 ט, וסמקוקות סי7ועות ממכוה עליסס י3י6 ידועל
 63מ"3 עד"ס 57"ך וגמקקו נרסמו סכוונטולק"ת
 5ס כי י17 ע) כולס תעסו ס)6 לע"ס3מעס
 SD 57"ך ומס , ככתות ממסורסות ממססממם
 וסמננס ן מסס יי ע) קרנס וברי / לסרןיז

 שימס סיס ל6 כי גסן, סמעס נוכר )6ס6מרות
 מקוקות סיו ועכ"( מכס, לעפיית 3סן סמטתמרמת
 צידו ס6לסיס מטס סיסיס מי כי לסורות , כולן3ו

 ספטת 5לו כל ויסיו יעסו יזו על מטסוסוף
 SD סנעסו וכסלילות כסיס ס6ר וכן , כוסמקוקות

 סיס גירו ס6גסיס נוטס כסיות רזינו מססיד
 סמסורס ססס מ5ד מנס לסמ65 וסעד סיועסמטס
 )עסיית ומספיק כולל סו6 6סר , ג"כ כוסמקוק
 , סעולס מערכות ולסדי וסנסל6ות סגסיסכל
 וסי רגיט מסס כס6מרולכן

hs וגו' לי יימינו 
 וסן קומר 8תס )מס בידך, מוס ית' Sho לו6מר
 לסלימותך, ומוסח 6וק סו6 סכידך (ס לי יימינול6
 1 עבובק,בןצשי:יעבם2~1:סיןך 13 ססינ ל6 עתס עד כי ננכס, וקמר סו6סמיכ
 סגהססך סנס ונס , לנחס יתסוס כי 6מרמעס
 כלמ"כ עז"ס ד5"ך כמו בו גמקק ל6 לנחססמעס
 16ת 06 כי למקריס מכס סנס (ס סיס סל6מסגי
 ענעס סיס נו סמקיקות סמכות Ssb ,)3ד
 3מ5ריס סמ5רייס על יכיף מכות סעסרס6והן
 ג"כ כו נמקק ולכן , מסס יסר6ל י165 ידיסןועל

 גזול וגס למקריס מכס סיותו עם סוף יםקריעת
 ממטיס, ~onhs5 6הר מסיס מסגי , סננכוסמסקר
 6% מכוה תיו )6 כמטס סנעסו סגסיס סקרגנן
 סמעס ו6ח 6מ"כ )ו וקמר , כמקריססיו

~ro סורס , ס6ותוס 6ת 3ו חעטט 6טר כידךתקם 
 ססו6 , סמטס 3מ5י6ות סנכרנו סכווגותפתי
 3ס3טו עריס רועס סו6 לסיוהו ממ5ריסיסר6ל 3ני 6ת לסו5י6 סלימוחו סלימוח ענין SDמורס

 סגכי8יס כ) ע) ומוסל ורקס , 3מ7כרומנסינס
 זיזך, תקמ סוס סמטס ו6ת 6מר (ס ועל ,כולס
 6סר ולגמר , (ס כל על יורס כידך בסיופוכי

 סר6שנס, סכווגס על לסורות ס6ותות 6ת 3ותעמס
 וגנרלי מסוכןוסוך

 י5י6ת וסוך (ס לתכלית מ6ז
 כמו כו סחקוקוח סמכות ככמ ממכריס יסר6ל3כי

 ס%סיס מעס Db ממס ויקם המ"כ וקמר ,סכ(כר
 כעסיס מסיו ס6לסיס מעס ססיס מ5ד כי ,סידו
13ninlho מלקמו, סו6 3ה וגרמ(ות סחקוקות 
 ורקס 3ס3עו רועס סו6 סיסים מעלתו לכוונתל6

 מטס נקרה (ו ולכוונט , סנ3י6יס כל עלומוסל
 כמו ולבסרן לנוסס מיומם סיותו עסס6לסיס
 סלסס מטס סיותו עס כי ומטסו, עטךסכתוג
 מטס כלוננר , ס6לסיס מטס תעלמו סו6סיס

 מעל ית' 8לסותו על סמורס סמטורס סם נומחקוק
 , ידי על סגעסו סנסיס וסהר סמגות יעסוידו
 06 כי ס6לסיס מטס סוזכר סל6 מלוגווליס
 ס6לסיס מעס כו סכהוג עמלק ו3מלממתכ6ן

 סחכם ס6לסיס מעס מקוס גסוס סוכר 1ל6עיזי,
 6ל6' בריס סוס 0ל 1)6 יה' םל1 מסיטלסורות
 גר סיס פעס כלץ גייי, 16 צידו ס6)סיסעעס

 : לי מיומס כייי, סנ(כר כמו "למותכה
 יח3" ל6ל סמטס (ט כתימס כי לומר טכ)וכן

 יזם סיס סכולם מסני , ולמסרןולממס
 גסיס מממס ידו על עמס 6סרן כי , 13סוס

 וטממטס המריס, ממסת וממס , לנעלססס(כרגו
 וככורות ומסך עי"ס מכות ממס מטסס"מריס
 סיוחן עס 3עסייחן סמטט סחכר ל6 כוסמקוקוח
 קוהן סעפם יחורך ל6ל מחייהסו , 13חקוקות
 , ממס וסן במטס סחקוקותסמכות

 נמ5"
 ססו6

 ס3י6 במטס ולסרן מסס 8מלעוח 3לייתכרך
 עסו ולסרן ומסס , 13 סהקוקות מכותסתמם
 טוס כולן יד 6"כ , מכוח מננס 6חי כ) יזוע)
 למכס ונתימס יתכרך ל6ל נתיחס ולכך13,

 מקוקות סיו מכות ועדר , כנזכר ל6סרןוגתימס
 מכוח ממנוס , ידו על נעמו נטיס ועסרס13

 ססמטט 6ר3ס 3רד ד5"ה וסן סמקוקותמטעסר
 ידי' SD טגעטו ס6הריס גסיס וס' , 3סןסוכר

 סלע וסכלה 5ור סכ6ח סוף יס קריעת תניןגחי
 : למעלס סכתו3כמו

 סמטס ע"י סמכות ש סגסיס עסיית ביומפני
 ממסורס. סמו יי על כססי"ח חלויסיס

 ולכן , גו מילט 6דס ויד רמות וקין 13סחקוק
 סוס סנוטס ו6ת לו כס6מר עתס למססכניסר
 כל ס6והיח )פסות 3רסוחו סלו סיסיס לו"מר כקילו , ס6וחוח 6ת גו חעסס 6סר זיזךחקם
  ק5ת סיעסו יתכרך ס6ל וכפר5ס , סי5טרך,מן

 ל6סרן סי6מר לנוסס  5פר  5סרן יד עלס5ותוט
 לחסרן ורכות כח ב"כ סיסיס כדי , ונו' מטךקם

 ל6סרן מסס כחכו כחילו , .ומכות גסיס כולעסות
 וסמכות סנסיס 13 לעסות סיוכל עד3מחנס
 6ת. אסרן וימל 3עסייחן כחוט ולכך ,סמכריס
 )סורום , ונו' ממעסו יזו אסרן זיע , וט'מעסו
 בו לעסות 3מתגס לו ונתון לו מיומם כסיותוכי
 כנסינו לעסות 6)יו ונפתע גכגע סיס סיעסס,מס

 בו סמקוק סמסורס כסס 3ו סמקוקותוממכוה.
 סמכות עסיית בזמן נ"כ למסס כתימס ולכך ,נ"כ

 סמרר במכת סכחו3 סימר כמו , ידו עלסנעסו
 6מר כי , כמעסו ידו 6ת מסס ניעוס8רכס
 וכקילו. סליו מנר סעסס מס 13 אסרןסעםס
 טלו סמעס וסיס לסהזיר מנת על מחנססיתס

 סמכותו גו לעסות כמ לו טיס וכוסוכרמותו
 : כנזכרוסגסיס

 מסס, לקמו סתרן גס אסרן 3ו סעסס 60מרולפי
 חקם לנחס נססך 6סר וסמטסכמם"ס

 , כידי 6סר כמטס מכס אנכי סנס ואמר ,גידך
 ונטם מטה קמ אסרן 6ל קמור 6מ"כ לומרסוקרך
 ייך נטסאח 6מר ול6 , ונו' מלריס מימי עליתך

 ס6מר כמו , ונו' מטך 6ח כטס 16 וגו'במטך
 סמטס סיס ס6ז לסי , וכניס 5סרדע כמכח6מ"כ

נינו
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אלהים כנ פו'ק היסודווזשערבית"14
 , כנזכר מפס סליקקו זיזו סיס 63 ועתםגיזו
 706 6מר ול6 לנמס נספך 6סר וסמעס61מר

 "סר ןוסמטס 6מר מסס 3יי מסיס ועתסלתנין
 מורכס ס6לסיס כמדכר ידך על לנמםתססך

 : 3יוהתקם
 ממגות געפייה ויוהרן מסס טסנס מסולענין

 לו חמר מקודם כי טמר , סנ5טווממס
 06ר כידך תקמ ~or ו6ת.שננטס למכס ית'ש6ל
 סכווגס כסי לומר יר5ס , ס6וחוס 6ת טחעסס
 16 סגם עסייח נסעת זיוך יסיס למעמיס'פס

 1לסצמיס , וגו' סמעס ו8ח ס6מר כמוסמכם
 ס"ותות 6ת כו העמס 06ר כמ"מ סגםחעסס
 oro סמטס ו8ת יקמר 16 , עלמו כמטס סמכס5ל
 ספוחות נו סהעסס כרמותך נותנו 6גי נייךחקם
 לכי, כידך סנ!טס כסיות 16 , סתר5ס פיסן3לי(ס
 וכן , ססכ6ס 16 ססרמס ' מועל 13 כעסות15

 6סר כידך סיסיס , ונו' סוס ממטס 6חכפרס
 ליד 13 כעי וימ;ור , ס6וחוח מת 13חע0ס

 ככר ססורסס 61חר , ך( (:ר למון ?4ד ןנ41ס כידך יסיס חסך מכס כמו כיז 6ותגסהעסס

 (ס גל כעס , בסרן ול6 סו6 ל6 ומ"כ ית'ימ5וויו
 עסיית כמעת במ"כ סג5טוו כמו ממס כןכמעסו
 וסכניס סוס חניכת כן ויעסו כסירוס 6מרמנוכס,
 וירס כתיג וכעסיס , וגו' מטך קח 53יווי'סכהיכ
 מטך 6ח גטם כתיכ כברוע וכן , ונו' ויךכמטס
 , כמטסו יזו 8ת ארן ויע כחיג ונעמיסונו',
 סנ5טוו כמו וגו' כן ויעסו סמכות 63לו כתיגולכן
 ככל כן כהון סבין מס , סצסייס 3סעחעחס
 מן פשט מסני , יייסס ע) סגעסו סמכותס6ר
 6פר שר6סון ס5יווי על וסמכו עתס כג5טווון5יווי
 כפי כמטס סם סיעסו מקודס יחכ' מלתויערסו
 יקמרו סל6 כדי , ססירסגו מס לס3 סירקומס

 סי6 סיד o)no 16 סעוף ס61 סמטסאקריס
 לסעמיס 3(ס לסעמיס on~h עוסיס סיו ,סעוסס
 יותר לךעתס גוס ססיס קורס, ססורסו כמוגוס
 סו6 כסיוחו וממס , סמכוח כדבר סססקידום
 למכס סז3ריס 3כל 0נס 3מעס סעיקריובמוכל
 כפעם 6ל6 מנס סל6 מלסרן יותר 56לו*דועס
 ,ס ונס 56ל1 ידועס לסכס (ס גס , ככיכר6חת
 כמו (ס על מקורס סוקסו כ3ר כי מינויקינו
 סוס סנ!טס ו6ת סכמות ס6מר וקמר ,מסכר
 ס6לסיס מטס 6ח מסס ויקם וקמר 1נ1' כידךנקח
 8סר סמ~סהיס כל ר6ס ית' ס6ל לו וקמרגידו
 יתלה 1ל6 ונו' פרעס לפני ושסיקס חיוךנוחי
 ס0ס סמוסהיס כל סיריוס לו רמז , סעס5ת
 כממ"כ עד"ס ד5"ך ופס כידו המטס כסיותוזיזו

 כל יעמס כי )ומר ור5ס , סעס 8ח יסלחע6 ויעמס גידו סרו כולס וסרי כמעסו מקוקיסמסיו
 וש כל ועם מטת סתסע וסס מוסתיםסתסעס
 8מר כס לו קמור ו6( , יסלחס ע6 לטיהמ(ק
 ונו' סלח קליך וקומר יסרבל ככורי בניס'

 , תכורך גגך 6ח סורנ ~כי סנס לסלחווסמקן
 ומסכתם מתסס 6סר סעסירית סמכסוסיב
 מחוך 165 קומו סכהו3 כמו יסרבל 6חיסלת
 סרעס 56 63 פרדת כך 6מר 6מר ולכך ,סמי
 עסו ובסרן ונוסס , מכות סתסע כג סנעסו8מר
 ס' וימרק סרעס לפני ס6לס סמופתיס כל6ת
 סעועייס 6לו 6מר , ונו' סלם ול6 פרעס ל63ת
 סרעס לסני ככר וע0ויס נמסס מקוקיסלסניו
 סעסיריח כו6 .עד סלמס ל6 ועייין סט'וסס
 ס6מר כמו ספסרות קדושת נמסך שמנגסקדם

 סלמס וכליס , וגו' ככור כל לי קד0סכהוכ
 מטת סעסר כל סגסלמו בחרי סעמיסכל לעיני סמו וקלוסת גדולת גסלס ו3ס ,כנ(כר

 כממסר 0עוליס , ג6ח"נ עד'ס כד5"ךסרמו;ות
 כו מועל סו6 6סר יח', סמו כנספר א"כקטן

 : סדיןכמדה
 מסס ~osn , שטותיות סעסר נקלו תמ65וכן
 וסוכו סגסקללו נמ65 , וכמח דל"ת כטולוס'

 ס6ותיות כל כמגין כתורס סצמיס כ"3סיכר ט מסוט סמעס וכן , 6והיות 3סמגססמ5רייס
 כמו )6 מזין, נמדת וככ"מ כמנוכס נסוכוגמ65
 קללם ע6 18תיות 3כ"3 סקנסס סכרכםיסרבל

 כמפנס 3סמנס סכרכס כמסם 1ל6 , כסמנם8ל"
 מלריס נתוך סיס ,ס וכל נכ"3, וקללםתורס
 על סנדולס סוף ים כקריעת סוכו כך 8הר6כל
 ורמוז כמטס, סמקוק סמרורם גסס ורמו(ש ,כולס
 , ויט ויכף ויסע , סידועיס סססוקיסנסלסח
 וסמותיו סמט"ס כמנין ניד סו6 רכועס6סר

 סס:וקיס סלפת סדר עליסס סמורםסמטולסיס
 ססו;כרו סעסי סמכות סס כמנין , ע'3סס
 5סרדע , תעמיס ממס סחכם זס , מעמיסע"כ
 דגר , סכע ערוכ , ממס כגיס , עמר6מת
 עסרט 6ר3ע גרד , 8ר3ע 0מין' , 3מקומס6מת

 8ר3ס , ס56לס ס6רכס נמכת ומתיםגמקומס
 ס"ו, סס , סמגס עכירות , סלם מסך ,0ס
 ככירות מכח סכת על סכ6 יכי6ך כה וסיסוכמרסת לי קזפ גסרטת ככור ססו(כר סעמיסוסס
 סר דבר במכין לסכגיס תר5ס 061 , ע'3סס

 0סי6 המריס ס) ממכס 3נ!קומ11ל6סכתוגסל6
 ותסלק , ע"נ ימיו סכרי, מכה 3סהר6ת 6ל6סחין,
 סכת למס סו(כר ל6 כי , קדס סרסת סלככור
 ככול פעמיס ממם ונס6לס , ככורותמכח

 קרוסת נחכיר נס 6סר י3י6ך כי וסיסכמרסת
ס3כור

 סמסמסיט רסיס פחוס פמויט טעמי (') סלכ טוגת %6 , גקכס כרסון רק יר פס שמקרט גג) מ61נו )6 לאטתי4(
 הסוו יד ס: גס )פרס סג) )כן ויס)מ( ס' ריס רעי ועי' וכדוכס , רוה , 06 , 6נן כמו , ~)קנס ;סרנלבין
 . ~aQ , כו כנוי פקיו סיט) , ג'ג;גי
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 ומפני , מלליס 50 ככורות מכח וסיףסגכור
 וני"פ זל"ת 63ות סיתס ככורות ומכח דגרסמכת
 הכת טיתס , וכטד כיס כסן מכס סיהסטכסו
 , 6מד נרנע סומן מן נמעט כטרוט ומכתסדכר
 בכורות עכח וכן ח("ל, סורסו כמו ממחרתסדרר
 למכת נ"כ 3רד מכת מתימדס , סלעסכמלי

 כמו ס6כות מכל נד1לס סיתס סי6 כיסככורוח
 פרעס ובוסל יוהב נתיירק וננמכס , נכורוחעכת
 ומסערות סטפיקות וסותרן , ככורות תכתכמו

 גכתוכיס מסקות 7601 ממטס אעגיןסססקכו
 כמס וגתיי0נו גסירו0 יוחס ספקנו ל7066

 ומקוס סר6טוגיס גו דגרו ל6 5סר ,סכתכגו
 : כו לסתנךר s~r ומכמינו וכותים )טסמנת

 ועשרים ארבעהננרק
 מרע"ס ננ61ת מעלת על לסורות כטויס יזיערך

 מכתכס סניהנס סחורס מ5ד סנכי6יסעל
SDסססריס ס6ר כל על מעלס לס ים 6סר ידו 

 סקיו0יס עיזיו וע"י ע"ס סנ3י6יס ע"יסגכתכו
 הכפוחס, עגיגיס, בכנוס or1 מכסס, סקוזסברוח

 : למונס י3ימוד ,וכ6יכותס
 סגחנט סחורס כי לעין גראס ככו 3נמותט,אם

 מסר נוכל ככמוה נדולס סי6 ~מס ידעל
 מלכיס וספר הנוואל סטר בסרי 5כי6, סוססכח3
 ומסר , סגגי6יס כסרי נוטמר נדוליס מיותרסס
 עפרי מסקר גדול סיותר סו6 סינניסיצרי

 להגירו סוס סוoon 6 6מד וכל ,סכתו3יס
 סתורס ככמוה מגיעים 8יגס וטלסהסהכנוהו
 ססס כעס סססריס מכל יותר נדו)סססי6
 ססלסס ומס ו0כתוכיס, סנבי6יס כמסלינזעים

 נני6י0 ספרי or3~h נוכל נדולס סי6 וכןסג(כריס,
 ונזולט מלכיס, סמו6ל סופטיס יסוסעסר6סוניס,

 יסעיס ס6מרוניס, סג3י6יס ססרי מ6ר3עסיותר
 ככמות 6ליס גלרף 061 עמר, תרי ימ(ק6לירסיס
 כמו כמותו 6דם סל ח)נני17 כי ישסעספר

 סכעיסו ל6 05 ונס ויסוסע, מנוסספסוכימו
 6תיסרבל

~lpw 
 הומטי oann 6ל6 נ(חגו ל6

 , כס כתוכ 6"י סל טערכס יסוסע וספרתורס
 מכל סחורס עם דמיון יותר יסוחע לספר יםו3זס
 עס סחורס ספר גדול סיס , סקדס ססריפ6ר
 , מפריס י"6 פסס סגהוכיס נור) יותריסו0ע
 אפי' גדולס סי6 מסרע"ס סתורת סרי ,סימיס דהרי ע(ר6 דכי6ל ו6י31 מסלי ותסלים מגלותממס
 כמו סנכי6יס ומכל סכתוכיס מכל יותרחכמות
 וכמוח רכיט מסט נצורת סייס וכן ,סכחככו
 סעסר , סג3י6יס ס6ר מב) יותר קומתונוכס
 )דף "גת 3מ0' ססוטמו כמו קומתו סיהס"עות
 תיתנו ממסכן, על ס6סל 6ח ויפרט שזכתיכ5'ג(;
 וקטין קריך תימק ול6 , סיכרות עמרת 'ידועל

 ססני6ו כמו ונו' סלומות נסני ו6תסוטיכתיב
 סג3י5יס לסקר סכיניו וננמכו ל"מ(, )דףהנדחיס
 טדע לSJh 6 קונוס, וכעלי נכורים גספסיו

 ל15 ומסתתכן סניעס סיכן עד וקומתםנ13רתס
 rbr1 טורקו, ג6יס כי רניט מסס למעלתסניעס
 ססיתגג ידו על סכתגס מתורס לכתות דמתסקומתו
 כמה , כמ"מ וסכתוכיס סגכי6יס מן ורח3סארוכס
 : כג(כר מסס קומס ובעל גכוט יותר סיסססו6
 על נועלהס נכלל ארכס, כמוח מעלת הכללרבן

 ו,:"כ 1,ן'ויו:יי,:;ו'"ונו',1;',י",,.",'-ן,ן
 ומחומות; nlnIWD סרסיות עתיר כננו וסן ,מלק
 6טר ס6(יגו, וסירת סיס כסירת מלק סיס מסלכד
 ומרחיכין מ6ריכין מלק כחוכס סיס סמקומות6לו
 נני5וס סקוס ססרי 3ס6ר מס6"כ , יותרפוחס

 6י(ט נסס וים מטודריס סיוחס עס כי ,וכחוכים
 דיגו ונם ססו6 לסטסק כמות 6ין פרטיך,מילוק
 סמלץ מסיעור כס"ת מסד"כ , ככתיבתןסוכל
 דכר סו6 לספר ססר 31ין למרסס סרוססכין
 פרמט סכין מחלק לוחו וכקילו ל וסוסןקלוב
 נתורס- ססי6 ספרסט לסירוס רום(למרסס
 6תס 6י ס3ע"ס דכריס כי , וסכע"פס3כת3

 : נכתב לקומרןרסקי
 מסטר מעלהס וגיכרח מוכדלת סי6 ג6יכותסואם

 כותנת ססי6 ידוע סו6 כי , סקדסססרי
 סכחו3ות 61(סרותיס כמ5ותיס לעוטסמייס

 מלותיס סיורו 1ננסנ1ל1תיס , נסוסרמו(ות
 ת'ליס תילי ונניעוען ורנויין כמטמעוחןו6ותיותיס

 ט6יגס סקדט ספרי 3ס6ר מסד"כ , מלכוחסל
 ססר כנוו קללות במלוח עמוקים ז3ריסנולליס
 סוף עז )חזה יכול מתלמיד מס כל וכןסתורס,

 כ6ותיות וגרם( כסיני לממס גיתן סע1לסכל
 גס, נכלל סכל כי סתורס 6מר מדם כל 61יןמהורס,
 זכתיכ אר"ל סומרו מילתא bo תג6 60מרוכנוו

 : בסכמו ססר וס(כירו ס61יל יסיס סיסו36רסס
 הממטס כמו וסנדותיס סתורס כסיפוריובם

 ססלנס גזור אח"כ שקירע ומסכראשית
 ט31 יט , ומקריסן ס36ות ותולזוח סמ13לוזור
 יתכרך ס6ל מכי"ח 3סור6ת כסס ודעהטעם

 , ומרע גכלל )כולו מעולס על וכשנמהוככרי6ט
 כלדקתו ולתיק כרסעחו לרע גומל 3סיוחויכלתו
 וכן וסכרם, לעג0ס 3י6טיה סדרי ממכסססו6
 כספרי ליסוף ר16יין מגרעין מקרסתגסס

 מטן מסכילו וכמו תורס, גופי סן וסן6פיקורסין
 סביבו מדרסות דייגי וכמס , 6"ט( )פ' חולין3מס'
 סס Sh סס מקוכליס מסס ופסוק מסוק כלעל
 ריק זכר ול6 16פנס, ועל מכונס על כדרסיס0סס
 מעינות ממגו נסתמו כי ממנו ט61 ריק 061סו6

 "6ת יתר יט זס וגס)מכמרי,
~SDD1 כסיפולי 

 סיט 6100 וכמו סקוס, ססרי ס6ר מסיפוריסתורס
 מ'( )תסלים כדכתי3 סנכי6יס מסבר יותר 3כלחכם

 לסבר גלמוד וממכו , מבבסיס מעטוחמסרסו
 וסיב נ3ו6חו כן כמו מכמיס, סיסיו סבליךל:כי6י'
 סקוס: ססרי ננער יתיר' מכמס כס סיתס roתורח
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אלהים כך פרק תסרטן";רביתפ4נ
 610 למכס, סמדכר כזטר , לנוגס סיפי.יאש

 כלנון מס לו סג6מרו סדכריס גל כיסמ5יגו
 ל4נ( )ממות סכתוג וכמ"ג  למכירו, געיכרעטר
 כמו חס , וגו' מגיס Sb סרס ממס Sb ס'וזכר
 , לקמר מסס Sh ס' ויימר , סיכוריס 3כל.קכתוכ
 סנתימד מליט 1ל6 , לתמר מ0ס Sh ס'וידגר
סדנור

 לס~
 קמרו כי סלמון, or נכסו סנט6יס

 ס' וימצר לו סוס תינו לימי 6לי ס' יגרניסי
 מסגי , (1Dh מסס sh ס' וידהר ליער, מ0ס6ל
 סיתס ס' סדכר סו6 לממר 6לי ס' יכר ויסיכי
 פגור, ית' סו6 ממימד ותיגו W5Dh ע"י146
 מ0ס 6ל ס' וידכר 16 תסס 6ל ס' וישמרכמו

 אליו מזכר סיס ונעלמו ככטדו ית' ססו6שמורס
 ס6נ:ר סר06ון סס3דל וזסו . רעסו 6ל 8יסגרגר
 ס6ר מנשוקת מסס גגו6ת ססוגדלס ז')סר"ס

 ייי על נכ16 ססס , דוריס ג6רכעססנכי8יס
 י"כ( )כמזכר סג6מר 8מ5עי כלי ומרע"ס5מ5עי
 סס 6ל מסס סר6יס סכיsur 6 וסרם tOD 6לפס
 מסגר רניגו מסס מעלת כי 6ססר סיסונו'

 6ל פס מעמיס כמס ית' ס8ל לו סדירסנכי6יס
 ססעמיס, כל 1ל6 סגכי6יס לסגר דכר סל6 מספס
 סגכי6יס ס8ר על מרע"ס מעלת כי לותרוקני
 לו סדכר ססעמיס ככל D"hD ית' ס6ל לוסדכר
 6ל ס' וייבר 16 לקמר 8ל.מ0ס ס' ויקמרנלסון

 שמירס לסין נעמיס ק"ע כמו ססס ,טססצ6מר
 סו8 6ל6 8מ5עי ע"י ש6 לו זכר כטלסודבור,
 מהמעות ססו6 כמו סס 6ל סס וככטדוגע5מו
 ל6 , תסס 6ל ס' ויזכר מסס 6ל ס' ויגמריכתוש
 גמח"ס מלקך ע"י לו סנר6ס סר6סוגסגסעס
 . ונו' 08 כלכת קליו ס' מלקך וירק נ'()סמות
 רעסו 8ל 6יט כניכר קליו מדכר פסיס מסיי סענין זס מכח לכ6ר לממר, ססעמיס כרוכוקמר
 or לומר איך ססיס מסני טיס מרקס, ע"י1ל6
 לנתוחן ס5ריכין סמ5וח ענין וסוף לי0ר6ל,מענין
 06 ט מרקס ע"י יטלו ול6 , כעולסמפועל
 סנכי6יס, ס6ר ע"י סעס לסי סג6מריססדכריס
 מעמיס גסס נקמר נ"כ סג3י6יס ע"י כיונס

 8מ5עי, ע"י טיס סוכור כי קורס ניקר סרילקמר,
 ס' ויקמר 16 , סמו6ל 6ל ס' ויקמר כם8ומרוכן
 מרקס ע"י ססיס 3סמו6ל קונס ניקר סרי דוד,%
 ססס כלמיס יקר ס' ורנר נ'( )ס"6 כפס מון,16
 פעמים כמס 8מר ולח"כ וגו', ShlnG 6ל ס'ויטרף ונו' ס' נסיכל סוככ וסמו6ל , ונו' נסרן חוון6ין

 כ'( )0"כ כתיב כזוד וכן סמו6ל, Sh ס'וקלמר
Shns1ס' ויקמר , ונו' זוד sb כסלמס וכן , זוד 
 Sh ס' ויקמר ונו' סלמס 6ל ס' ויר6 ו'()זס'3
 מנון הכאחו כחמלת כחוג כיסעיסו וכן ונו',מלמס
 Sh ס' ויקמר 1'( )יסעיס קומר ולמ"כ ,se~nh ידי על וסו6 ממוס ע"י סיחס כי'גכו6חויםעיסו
 אמר ל6 נכיף וכטוס סכ3י6יס, כסקר וכןיטעיסו,
 ט' 6ל ס' וידכם ש לפתר סלוגי 6ל ס'ויקמר
 גסו לתלעי כלי סדכור על מורס סו6 כי'לקמר

 6ץ )ישוסע כ"ס בו סכתוכ 3יסוטע ,ולתטגת3ת;
 ס' ויזכר 8הת וסעס לקמר יסוסע 6ל ס'ויקמר
 סתלמיוו מסני כי. לותר ולפטר ל6מר, יסו0ע%
 ייסוסע עקמו, מממס ססוכימו געו כמותו 6זססל
 6סיס מסס עם סייחי כאסר ית' ס6ל לו6מר
 לממס, מזכר ספיר or שכמו לו דגר ולזםעמך
 מסס סגי כי רט כסכנת שמנחו סיתס ל6 כינס
 וכמו , וכו' לכנס כפי יסוסע וסני מפסכפגי
 סטסולת לך פסל לו עמר כמס סקנססמחככו
 סעי6יס מכל יותר עמיר :עמס ומסם סלךיסיס
 גלמודוממנו

 לס~
 כן עסיריס, סיסיו סנני6יס

 סגכי6יס, מפר יוק עמו סיכור מימד נמסמגנו
 מגס סן גכי6 טל וסמעלות סטלימיות מלסתסרי
 ס6ר על סתורם נמעל1ת רמחות ועבירנכור
 יותר כטלסתס סלם סיס ומרע'ס סכתוכיס,מסרי

 : סכתכחי כמו סנ3י6יסמכל
 . מהע"ס תורת מקיימים סגכי6יס כלוכצצינו

 כמס רכינו מסס סו,כר יסוטעכמסר
 כספר סכחוכ ככל מ'( )יסוסע נ"כ וקמרמעמיס
 סוסטיס וכשסר . מסס תורת וכמסרסהורס,
 סיסעעו ונו' 03 לכסות יסה נ'( )סופטיסכהוכ
 , מסס כיד לכובס 6ת 5וס 706 ס' פות6ת

 ו6ת מ0ס 8ת ע0ס 6סר ס' כתוב סמו6לונסטר
 רק 63רון 8ין ח'( 6' וכססר)מלכיס , וגו'לסרן
 6טר נחורב מטס 0ס סנים 6סר אכניס לוחותסגי
 עכזך מסס כיז זכרת כמסר )סס( ונו', ס'כרת

 גסל- ל6 )סס( ונו', ממקריס 6כותיגו 6"גס~י6ך
 מסס כיד דכר 06ר סעוכ זכר מכל 6הידנר
 כס 61ת י"י( )מ.'כ כתור 6מ5יסו ועל ,עכזו
 6סר מסס תירת 1DD3 ככתוב פיח ל6סמכים
 כתוב ססכטים פלות ונו', יומהו ל6 לקמר ס'5וס
 וסתורט סמססטיס ו6ת סמקיס ו6ת ~ra))סס

 . ונו' לעסות חסמרון לכס כת3 6סרוסמ15ס
 עולס ימי וי,כר )ס"נ( יסעיס וכספר ונו',נכית מ65תי מתורס ספר כ"כ( )סס כחושוכי6סיסו
 , ומ' רועס65כו 6ת מיס 6יססמעלס עמומסס
 מסס יעמי 06 6לי ס' ויקמר )ט"ו( ירמיססבר

 ספר , וגו' oro סעס 6ל נססי 6ין לסגיוממוקל
 סוכימ סו6 8נל , מסס 0ס 3ו סו,כר ל6יחזקאל
 מנ3י8יס יוהר בתורס סכהוכיס זכרים כמסעל

 תקריס מקלן ו6ו5י6ס כ'( )ימוק6ל וקמרכמריס,
0hs3h1Sb ו6ת חקתי 6ת לסם וצתן סמינר 
 ס8דס 6ותס יעמס 6סר 6ותס סוימתיבססתי
 08 כי סווכר ל6 נ"כ עמר ונתרי , 3ססומי

 חורת ,כרו )נ'( ס6מר , סנכי6יס מוחסכמלאכי
 וככתושים . כמורכ קותו לויתי 6סר עמדימ0ס

 חסליט ססר וגכתכ סענניס, כמס סווכר3תסליס
 ומס"ס ומסלי , מסס 6מד וסוף o~ipr עסרסע"

 ע5מו סו6 וסרי חכרם ע"ס סמלך 0לתסוקסלת
 , כמלעיס כמיס כתסלתו .רכינו נוסס 6חס,כיר
 )י"ד( ככ"כ ססכי6ו כמו כחסו עלמו מססוקיום
 מלכיס וספר מסרו כתכ סו6 ירמיס קיטתומנלה
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 148 עבאלהים כה כד פרק הישרותשעיבית

 כמלכים פעמים כמס מו,כר סו6 וסריקיגוס
 ומסר מסרו כתכ Sh~n רות ומגלת ,נספרו
 ונם' נספרו 16תו סטיר סו6 וסרי ורות,סופתיס
 עדרו יסר56 וכל כתוב )ע'( ונזגי56 ,סופעיס
 6ת מסע נתוית כחוב כלסר , ומ' ס6לסיספיד מסם חורט כססה כתוסס 6סר וגר חורתך6ת
 )גממיס כחוכ ונעורך , ונו' עלינו כ6ס סרעסכ5
 עכזך מסס 6ת 15ית 6טר סדור 6ת נ6 זכורי'(
 ס' 45ס 6סר מפורס כתוב וימ165 מ'( )סםעו',
 לוית ותורס ונו' קזסך סבת ו6ת וגו' מססביד
 סכר סימיס וכרכרי וגו', ערוך מסס 3יולסם

 6ת סלויס בני ויסקו ע'ו( )6' 61ח"כ ,נימוסו
 נכתסס ס' נכנר מסס 5וס כקטר ס6לסיס%ון
 כמךנר מסס עמס 6סר ס' ומסכן כ"6( )ססוגו',
 6סר ס6לסיס מועז "סל 6'( כ' ')ד"ס ,ונו'
 6ח כיב( )סס , וגו' 3מזבר ס' שבז מססגסס
 על מסס 6ח ס' 5וס 6סר סמססטיס 61תסמקיס
 כי סמית ל6 כניסם ו6ת פ"נ( )סס , ונו'יסרבל
 רק כ"ס( )סס , ונו' מסס תורת כספרגכתוכ
 וסמקיס סחורס לכל ונו' לעסות יסמרו06

 כנסת בנטי בסתר ומנלח , מסס כיזוסמספתיס
 : כחכום ודני6ל עטר וחרי ימ;ק6ל רכתנוסגזולס
 רכינו מסס סיכר וסכתוכיס סכ3י6יס ס3כלועטי

 סחורס על נו;סיריס וכולס וכנודנתעלס
 עוד נניב קם ול6 3ס וכתוי , ידו עלסגחנס
Sh~P3כי מוןיס כע5מס סס וסרי , כממס pb 
 יויעיס לס8יגס בסי' נ'כ רסיס תסו כמוסו,ג3י6
 נכי6יס גל סל רבן רניט מסס כי ,ס עיקרעל

 : יסרק)וכל

 ועשרים חמשהפרק
 סיום כידינו ססי6 מתורס כי צמיגיוהעיקר

 3ססנס סקכ"ס מסי כולס סססינס ר"ל ,סג13רס
 ולכן , וכו' סדכור מעכרת ע"ד ומירססגקר6
 כוס חס 3ני 3ין מסרס וקין , ממוקק מרע"סכקרץ
 סכל יסר6ל וסמע 6לסיך ס' 6גכי וכיןומלריס
 ססתורס ססמ6מין ,*ל וקמרו , וכו' סנגורסמסי
 מסס ממרו 6מד ממסוק חון סג3ורס מפיכולס
 , ונו' כוס ס' דכר כי בכלל ;מה סקנסס קמרו1ל6
 , וכו' מכמס סלמות כס י0 ועיכס תיגס כל6ל6
 s~r וסרמ3"ן סלק. סרק סס 5ffr סרכ סכתככמו

 רכינו מסס כחן סחורס לסירוס סקזמתונתמלט
 סל מסיו כ"ס סתורס עם סוס סססר-כתכ

 סס כי סיני 3סר or סכתי וסקרוני ,סקנ"ס
 ספורי סוף עד ונו' ססרס Sh~ עלס לוג6מר
 ס6ר3עיס סגת כסוף כחג סתורס ונמרממסכן,
 מתוסס ס18מר לדברי 6כל ניאנס מגלםמנלס למ"י 1;ט , ונו' סתורס מסר 6ת לקומ 4מרכ6סר
 וסגס עד וכו' ס6ר3עיס מגח סכל נכתגסכיתנס
 ולכן וכוח, קדמין מספר סמעחיק כמוסר1נ0ס

 סחורס סכל סו6 וברור 8מת זס %ל סחט,כתב
 )ירמי' לסלן סנ6מר כעניןשפסס, Sa מפיו יסר6ל כל לעיני עז נר6סיתממסר

 ססתירס ולע"פ . ע"כ ונו',פדיו
 כריעת קורס כר6סיח מחמלת לפניו כתופססירס
 06 ע"נ ממורס ב6ס יסרבל כל לעיני עזסעולס
 עיד לסס on~b לחת סק3"ס ר5ס ל6 ,לנגס
 מנס סשגעיס ככל ולמ"כ , סז3רות עשת6מר
 , סרסיות פרסיות יום נכל לסס מפרסססיס
 סכעל תורס סי6 סככתו סורס עיקר כימסני
 3יזס סיס ו6ס סככהכ, תורס סירוס ססי6סס
 6מר 56לס מחיטנ סיס 1ל6 ססטסמסועות כפי 16תס מפרסים סיו סככה תורסקודס
 . סס סכעל תורס וסי6 , ס6מיתי מסירוסכך
 סדכרוחן עסרת כגחינת ג"כ ית' ס6ל עססוכן

 עלס לממס 8מר כך 61מר סס על קוזסמממרס
 8סר ונו' Isho לוחות 6ת לך 61תגס ססרס6לי

 כבר ססמעו 6חר כי סכווגס , לסורותסכחכתי
 סור6ס כתיכון תסיס עתס וסירוסן סדכרותעסרת
 06 מס6"כ , כ3ר סמקוכל ססירוס מניתחעל
 כייס מסר והח"כ 3י7ס סכתיכס ככרסיס

 :ספירוס
 בתורס כאופיס טשו מסני כי לז'נר נוכלועור

 כמו שאס מחן 6חר ס6ירעו וכריסכמס
 סטירת ומס 6סרן 3ני ומיסת סמלו6יס ימיסבעת
 ורוכ , כסגים נחורת סיסר8לית הסס 3ןכעקלל
 וסזנליס וסלויס יסר6ל כמנין ספקוזיסמומס
 ליסר5ל  סיירתו  סד3ריס כל- וטלר  סמובחומסכת
 5ין תספר, סיף עד  נלעט nCID1  מטקסעל
 ומוטס נער כמו דינין סל פרסיות מעט oh כינו

 וסרסת כעם סוננ וקרכן ומלס כסכיםוסרסת
 כסנים מתכות וסרסת , לך סלח כסרות5י5ית
 וסרסת סמקת, סרס ופרסת קרם, חרסתולויס
 כפרטת מקלט ערי ופרסת , מטות כפרסתמדין וכלי כדרים ופרטת , הנחם וסקרבכותגמלות
 סו6 דרוכת רו63 סטוץ סספר כל וסקר ,מטעי
 סדכריס יגחכו ו6יך סס, לסס ס6ירעו דכריסעל
 לסס וירפס לפועל סי65ו קוים נידיססססס
 , וכטפולותיסס 3מע6יסס מוכרמיס ססגלילו
 סככתכ חורס כידם למסור ית' ~Sh ר5ס ל6ולכן
 כמזכר, לסס ס6ירע מס כל למועל סי165עז
 חוכמת ליסר6ל מסס כדירי ססס מורס מסנסוכן
 כל לפועל סי165 וקמר ן כמזכר ססרעו מסעל

 סטיו מס כסי סנכורס מסי סועתקו rhסדנריס
 כ6ט סעולס 3רי8ת קודס יתכרך לפגיונכתכוח
 וננכיע .5וסס סיס ית' סו6 כי , לכנס ע"נסחורס
 סכרי6ס קוזס לפגיו ומגיח כתוב וסיס סיסיסמס
 כי "6רנעיס כסגת rh נחקייס טל6 דכר סיסל6
 יסוסע ססוקיס ח' קמרו ליס כי , מ0ס מיתת06
 מסר הורס ססר 6ססר 16נול ממעון ור'כתכם
 טתכ מטס 6ל6 סתורס ססר 6ת לקיםוכחיט
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אלהים כה פרק היסודוהשלרבית144
 מגלס מגלס סהורט כי ססונל ולני .נדמע
 הכרסס מנלת גח מנלח 6דס נ!נלח ,נתגס
 למאס ככתיכם סד3ריס כמסרו hS כן נס ,וכו'
 כתג ולכך )מועל, וזכר ד3ר כל סי65 עירנונו
 מהחלת כתש טסר מן כרצתו כי ("לסרמכ'ן
 כסוף סחורס ונמר ממסכן, מסור סוף עדסתורס
 מגלס סהורס כי ס0ו3ר לחי , ס6רכעיססגת
 סקסי TD מכר"ס,ת סכחוכ מס כל כי ניהגסמנלס
 ס6ירע וננס סעו)ס גריעת סיר למועל, י65לכר
 נס כי , חמסכן ומעכס , 1י165 לנ!5ליס סיריועי
 סיס ססניח 3סגס ניסן חד0 ר6ס עד סוקססל6
 כעות וסיס ומקמתו מלחכמי כל כתוכ תססעיי

 כסלח כסרסח סכתוכ מס וכן , ירו עלסיהקייס
 6ת וגו' מגס 6רכעיס סמן 6ת "כלו יסר6לוכגי
 והע"ס כנען, 6ר7 ק5ס 6ל כ61ס עז 1S1hסנון
 מ0ס כשירז סר6סמס ססגס כתמצת טיוסעזין
 טיסמדו נס כי ליסר"ל ס3עחס סיתס , מסרמן

 כ"ס , סמן לסם יחריד מגס 6רכעיסנמדכר
 כשלריס יסר6ל (קני כיר מסורת סיססכגר

 ס' למעלס סכהכגו כמו 3מדנר פנס מ'סיתענכו
 סכווגס גיחגס מנלס מנלס שסוכר למי ונסכ"כ.
 סועחקס ל6 "3ל נ!נלס מנלס למרס סגיתנססו6
 , סמגלות כל סנ:למו עד ליסר6ל מנלססוס
rhnסתורס סטר 6ת לקוח ל""( )דכריס נקמר 
 סגר מיהתו גיוס סעהיק וענננו ונו', וסמחסטוס
 מעומס תורס מסונר ולמי . וסכע סנט לגל6חז
 גכחכ ל" כי סכל, יתיסכ ס"רכעיס נסגחניתגס
 סם מקמרו וכמו סרסיוח סנ!וגס 06 כיקורס
 כיוס נקמרו סר:יוח ממונס לוי רכי 8מר 1נניטין
 וסררת לויס וסרסת כסנים סרסת סמסכן,מסוקס
 וסרס וגרות יין וסתויי מות ולחרי טמ"יססילומ
 סתורס כמי ליקרי סרביות סגי ומסוס ,"כומס
 "סילו עלי, כהוכ סכר כמבלת נ:'( )תסליםמגלס,
 ססוקס פיוס נקמרו שפרסיות סקלו לומרטסטר ו6י , סס שקמרו כמו ניאנס מחומס תורסלמ"ר
 ולעולס גכחכו ל6 6כל "ליסס 5ריכין נסיוסמרכן
 סיו ל6 נכהכו ל6 ס6ס , גיחגס מחומססורס
 סיו ל6 06 כסס סמפורס סעוגס 3ססמייכיס
 סכירת על מטל ספניו וכמו , יוחסמקיינ!יס
 מנס סע0ס דוריס מ6רכעס "חד טסיתסלומוח

 ומחץ612ותסיל21154ורות
 6גי

Ph 
 מ

 ל6הר'ו חור , וגו' לך יסיס ל6 כתוב סכןלסמים
 וסם סלומות כרקס מסס 6ח( ס(קגיס למריור5ו
1rnh'כסלק ליטר6ל מטס מועיל סיס ומס , וכו 
 3נ:"ת וקבלו סיועו כ3ר סרי '6והס גוחןסיס
 סדכרות וסטר סנכורס מתי לך יסיס ול6מגגי
 טל6 נבלוס סכל טגר6ס 6ל6 ר3יגו, מססמפי
 ל6 כנר עליס סגלטוו לע"פ עדין כהוכססיתס
 מככר מסגי כעל טנענסו ומס , עליס נעגסיססיו
 וירדו סלוחות על סדורות שסרת כחו3יסמיי

 פיחס חייכיס סיו גסת3רו ל" וקילו ,לעיניסס

 סגסתכלכ 3ט3יל כעגסס סקל ועהס כעס,לסמיס
 כסס סינגור כנוגס סנעגטו ומקוסם מנזףועוגם
 כתוכית, כגל ססיו כלוחות נכללים סטניססמפת
 ומקיטס , 6ליליס עכורת עוכר ככללמגדף

 ס0כר6 (1 ועל סכלוחיח, סכת נעלכםכמסרת
 3נ!5ות יסר6ל גתהייכו סל6 מסוכר גויגתלס
 , 3כתיכס גיתנו סל6 (מן כל כסן גתמייכול6 כי עדין נכחנו סל6 סמ5וח וסם , כמדברכעוזם
 מנותן כעת , כיתגס מננט מנלס טסוכרולמי
 למטס סכנולס מפי ססר כנ!נלת גכתכוקסיו
 ליס( )ממות סכהוכ פסע מורס וכן סגסלמו,עד
 סדכריס ע"ס כי o~bo סךכריס 6ת לךכתכ
 כריתת כי , ישרול 61ת כרית 6תך כרחיס6לס
 סדכריס ככהיכת hih סיס ל6 לס לטיעגסוסכרית
 נכרת סכרית סיס )6 נכתכו סל6 (מן כ)כי

 : נעגסיס סיו ול6עסיסן
 סיום שיזינו טסיך גנז כי סחורת, לעניןונחזור

 יקרץ , סנכורס מפ' רכינו לנוססניתכס
 יגהונ 6101 6לסיס כר6 כרב"טית יהופך ס6ללו
 כמו , יטרלל כל לעיני עד וכן כדיו סססרעל
b'o~לפיס מעולס 3רי6ת קודס ית' לסגיו כתוכס" 
 סקודס ונרפס )בנס. cb נכי על שחורם 063שגס

 יהכרך לסניו כתוכס סתורס סירס סעולסנריקת
 "ות יסר6ל כל לעיגי לת"ד על כר"טי"תננכי"ת
 סחורי כל כי , ופרסיות תיבות ספסק כלי "ות6חר
 למרוס מ0ס וכמעלס סקכ"ס, סל סיבותיו סי6כולס
 ססיחס מס כפי "וחס למי יום 6רכעיס ססועמד
 , יהנרך סמוהיו כסורקת סססק כליכתוכס
 לו, ליתנס עתיד מסיס כמו ג"כ לו למרסוכן

 סקרן 5ד"י עד כר"סית כי"ח מן טיטסס6ותיות
 ", "לסיס 3ר6 כר"סית תיכוה, לסכעיחמלקו
 56ל 6ות ית' לסגיו כחובט סימס ועדין ,יטר"ל כל לעיגי סופס עד וכן , סקרן וקתסטנ:יס
 כרטיסית רבינו למטס סקרך עד , סססק כלי6ות
 וכן , כדיו סססר על כותכ ונוסס 6לסיסנר6
 כותכ טוס ר3יגו כם:!טס ונגיז , סחורס סוףפד
 כחוצות טסיו ס6ותיות געחקות סיו סקנססמסי
 נוסיו לנגס 6ט נכי על ממורס נ6ס להיעלסלסגיו
 וכקילו , רכינו נוסס כות3ס וסיס סקכ"ססל

 רבינו מסט טעכד טנ!קוןס לקלף סלכגסמס"ס געתקופ סיו ית' לסגיו כחוכות ססיו נ!מ0ס6וחיוח
 תימוט כסססק כוחכם ססיס 6ל" מ"ח, כולכתוש
 ית', סקל לו "והן מסדר ססיס מס כפיוסרסיוח
 נגרס מלידס ססיהס סתורס נתינת IS)Dו(סו
 כריחת קודס שנס 6לסיס נס מסחעסעוסיס
 טקס סעגין, (ס ככמו ליסר6ל וגחנססעולס
 6ט ג3י על סחורס 06 כהוכס לטס עדיןנסקרת

 נגו(ס חמדס סנ!ל6כיס נ!סיכיס סיו נוס על :ים,ל
 סאטן מכקס סיס ומט , ל13ו ליתגס מכקש6תס
 נעתקת onscn תמן h5h' , וכו' סיכןסתורס
 על ונכתכוה סורמוה סחותיות סיו לנוסס ית'נופי
 וסקדוסס סמעלס סיתס 1;1 כמ"ר רכינו מססידי
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