
 נ 45ענאלהים כה פרק היסודותשערבית
 פנינו, תסס סכחכ סר06ט גמ"ח פסיססיחירס
 סק3"ס סל מסיו סגטי165 כלובית לכחכ דמיוןססיס
 מעלס סיס מנלומוח 6ל6 , סלומות על מידנחקקו
 מס וכסי , פלוחות יחי מק1ל1 ממס סגמקקויתירס
 ית' סמותיו סימום על סור6ס 3(ס ססיססססק, כלי למעלס מתורס סדורות סע0רת כהוגיםמסיו
 (Shln1 ר6ויס 0סס מס כסי סדירות עסרחוע)
 למעלט סכח3נו מס וכסי , לך יסיס ול6לנכי
 קרות (ס תורס ספר סיס (ס כל ועם , י"3סרק
 לסיוח , 63רון עמו מונח וסיס סלומותלמפלח
 מסיו כן ופורמות יעחקוח למעלס ס3תורססיעתיות
 : סכי6רנו וכמו רסיסו תסס ע"יית'
 טסיחס סחורס כי ל1מר 8נו 5ריכין סנים כלרעל

 סיתס מעולס כרי6ת קודם ית' לסגיוכתופס
 3ר6 3ר6סיח לסניו כתות יסיס סטיך ,סססק 3לי יסר6ל כל לעיני עד סמגר6סיהשתיות
 , נ3ר6ו ל6 ועוין סקרן ו6ת ססמיס 8תהלסיס
 יכון ל6 סעולס נרי6ס 6חר שירע מס כלוכן
 סכע0ס כתוכ סיסיס כנודו עינילנגד

 ועזיי
 ל6

 מסט כיכרי 0סס תורס מסנס מסר וכל ,נערס
 דכר, hS כעדין מס 0ד3ר לפגיו כהום יסיס6יך
 לסניו כחונות טיו כך על סמורות ס6ותיוח6לש
 סיכריס כל למועל סי165 וקמר , תמורס063
 סכימות וסופסקו סופררו מדגר מס מ0סודגר
 סמלות לענין סיורס ננס מממען סיסיסכדי

 סד3ריס ו60ר מ0ס סדור ולמסוס8זסרוח
 גס רכינו מסס כלנוד מס נול3ד , 3חורססכחו3יס

 6חרתי3ענין פדרך סקכ"ס סל סמותיו סירופכן
 כסככר6ס מתמלס כי , ככ(כר ס6ותיותמיחור
 טתי3ות כסימוק המ"כ סיען כעסן סיתססתורם
 וגלות nlibo וכתולדות סעולס 3נרי6ח מקרס'מס

 סמסכן ומשט סחורס וק3לחס וג8ולחס3גיסס
 ורות( סדורות כל סוף עד ומביע 5ופס ית'סו6 כי , ס"ט רגעו מ0ס דירי וכל וענססוהעלס
 : מרע"ס וסוף סתורס מקבל (מןסוף עי ייקרס מס כל מתורס סרמו(יס ית'הצמותיו
 לפנס 06 ג3י על ממורס 06 לפרסואפשר

 , 3חורס פסיו עגיגיס סני עלסיורס
 , לנגס 063 סרמו; וסוף ית' שמותיו עניןסר06ון
 06ר ו6(סרוחיס גמ5ותיס סחורס ס0ע עניןוססגי
 סלסל סעולס 3(ס כסס ומי ס6דס ein~bיעמס
 נודע ית' כשתיו ופי' , ורמון סמלות סוריותמסס ע"י ססועמק ממורס 063 סרמו( וס61 ,וס0מור
 כנ על לכן יסיס 16 . פס על קליו ולקרו3יסלמרס
 צנחן הורס , 3ירוסלמי 0כתו3 מס כסיסמור
 כ6ס חרותס לבגט כ8ס לו ניתגס לממססקכ"ס
 סיס המורס 060 כי סו6 טקרו3 ומהרעותו .0חורס
 (ס ולסי ס16תיוח, דמיון לכנס nhol סקלהדמיון
 לוס סגיחנס מס כפי לתורס לכנס 06ירמו(
 ד3ר ססו6 קמלות מעכס וסול , כס0וטססעולס

 כמקוס לססיגס היוכל מי 60יו סקכ"ס סללצמותיו

 סי6 ווו ס3חוכו, מס - סיסינ מי 60ין וסימורס6סל
 , ססמיס מן פורס לסם סניתגס יסנדלמעלה
 לנגס ע"ג סמורס כ6ס כממיס כהות ססיססתס

 יקרץ סקנסס מסי מ0ס 3יד וגחנסמססועתקס
 סתורס ס(סירס לכך , כדיו סססר על יכתו'3וסוף
 למעלס נסיו עלמן סס6ותיוס ;ס סחורס ססרעל

 ל"6( )זכרים כמס"ס ס', קרון מ5ד סיסיס 3ו,נעתקו
 %ד קותו ו0מתס סוס סחורס ססר 6חלקום
 . לעד 3ך סם וסיס מלטכס ס' סריתקרון

 כקילו 130 סיתירס סקדוסס סיס לס3טיסמטס 0סעתיח תורס ספרי 760 מכל יוהר 0נווסעדוח
 , 0סירסגו כמו 13 וסככו פרחו מלמעלסס6ותיות
 03מיס עוז גמ65ח ול6 ללאט סגיחכס סתורסוסי8
 3ס 0יחעסקו לי0ר6ל 3מתנס נחונס 6h'oל6
 גמ0כס 0סי6 כמו ס63 סעולס למיי 3סויוכו

 : נוססוסוססעס
 לשט 06 וסוסוו מסוחרו כיון כי שמר (סקלפי

 גקר6ת כטסיך לתורס רם( וטס 0חורסו06
 56לגו ססוקוה סחן כמו סרסיוח פיסוק3לי
 וכן , סק3"ס סל סמותיו ענין תוכן כסי6ל6
 מסט ידי ע5 לנו סגיתגס מס כסי נקראתכ0סי8
 יתן סמותיו מסירוס גקר6ח 0כ0סי6 כמו כיידינו,
 , מכק5הס יותר 3ק5תס מיותרת קדוטס סוס8ין
 גקר6ת כ0סי6 כן , סקנסס סל סמותיו כולסכי
 קיוסס 6ין מסס יזי על לגו 0ניחנס מסכסי
 0י0 ממס י0ר6ל ו3סמע 8לסיך ס' כלנכייחירס
 סעעס 3רי8ת קודס ית' 56לו כתסס ומיחססק3"ס מסי ניתסס כ"ס כי , וגו' ומלריס גוס מסשגי

 מס 3גי נכחד למגם "6 , מוסס ועזמתמלתס
 סתורס סלע כסי נס , לסס וסדומס ומלריסכוס
 מט (ולת , כ8ל1 דגריס גכתכו ננס עלמכמס סתרי ממגו נעלמו ו6ס , סעולס 3(ס סמורסלמס
 יחי לו וידועים נגייס סם מנס עליסס, מקלמדרסו
 6ל6 , סס על ממרס וסוף רכינו לממסוסודיעס
 וידוע סרור ד3ר כידינו נסקר ל6 ממנוסג0כמו
 עליסס ל3 סגתנו סמ5וח מעמס oh כי3חורס

 מערס חוכן יפסד סל6 כדי י0כמוס, סל6סמק3)יס
 מע"ס ors מכס כמס לט וי60ר ,סמ5וח
 סד3ריס ס6ר פירוס 6כל סעוס"3, מיי 41רסלגמול
 סג6 סעולס מיי 116 סמ15ת תענין גוג~יס60יגס
 , וככמוס כ"כ עליסס ל3 גתנו ל6 ולכן , 3ססחלוי
 0ת6מר כמו סעניניס 63ל1 ספירו0 עגיןויפיס
 מיסור סגזת עגין סיורס ומלריס כוט מסכשי
 קוטן כ6י(ס סעולס ל8ויר סי165 חולוותס טורס;ס
 סימיס קמרים עז לסס סיקרס נוס טל וכן ,סיס
 טסטוריס כל וכן יטר6ל, חמס גככסיס כלסוסיסיו

 סעניגיס סורס עיקר על מסורן ירמו()ס8נדות
 וכסדרן נ"ותיוה ולמריחן וסוסן וסתמלחןססס
 סיסיו עד , ססו6 סספור עגין מומר כסיוזיונן
 וסלמוזיומ סטכעיות סמכמות סתרי כלנכללות
 סניתט כיון , ס8)ו נטסוריס מס6לסיותוקלת
 רוב לסי ממנו 0געלמו 6ל6 סגכורס מפיליכת3

ססניס
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אלהים כו כה פרק הימורותשערבית146
 סונים מסיו מסם וקלת מחוט)מ מונס פסיסמטנס מירי מ16ת תסע נוכלל 610 סעגיניס 8)1סירוס ו16)י , טתולט קג)ת SD ססקייס ומיצועסמים
 סרומזיט מס מלכד זס 1כ3 . למריושכליס
 ס' )6גכי סוים ססס ית' יייעתו כסי ,יתן קלתן סבתיות כמיכור יתכרך לסמותיוסססוריס
 מטע לפי 6סי)1 6ב) , יסל36 4)סתער
 ומומר ס6מרט, סירן ע) פילוס כסן יםמתורס

 ססכר8 כפי 06 כי כיכר מס כרע ל6י 6נמג1 גי שמט, וגע)מות סכסתרות סי71ע.ברוך : כלסין ס' לנכי כמומר 8לוענינים
 , מעיקר כוס נמרט , זחנו עיקרי כקיוםסקרונס
 וקזוסת סג13רס מסי גיהנם כולס סתורס כלוכי
 סרביות Sb 1נכ61 , הכהכנו מס וכסי , סוסכולס
 : קוים ונקריס , סעיקרים כטלר סנסגגו מסגסי

 ועשרים ששהפרק
 סי6 סחמימט חוריו כי SD סו6יוח גיונאמר

 In,bnseo 17נ ".ן'י'יי,ללן .:מנ,1"מג , ע5נ!ס סתורס מן ילקחו , סנכורסמפי

 נתינת (מן ועז סעעס מכרי6ת בקרס נומססתורס ובסטורי 1 סעכירוח ומגיעות סמלות כמעמסגס,
 כס וסגרמ(יס סכתוכיס סיעוזיס ונון ,סחורס
 וחסרות סנ!5וח כענין וגתמיל . סנחקיימו)עתיד
 ע5 סנ!וריט סתורס נהיגת תכלית עיקרגסן

 ומטס;יס מקים בסיותס , סנכורס נ!פי8מתחט
 וכממוגו כגוסו סיחגסג כננס כוללים ומס5זיקיס
 גכ5לין מסורס וכימך לסור מלכל כל .ודעותיו
 מס כ) וכן ,כגוסו

 מסו"
 6טס וליטף ל6כול מטווס

 וס' נסים כמסר (ס כל ונכלל , 6ח 6טחולינס
 , rvn סם מלות וי"ז מסרוח ;כעיס סססקזוסס,
 ל6 6מר זכר נ!5י כ6כילס לסור ססו6 נוסוכן
 כגריס וקדסיס ותלומם כטכס , עגנ:ותומגד

 וס6סוריס , לכסגיס קפיצו 6סוריס טסםוקזסיס
 מצות כקדטים סיס , והדס כממן מתירין לסםסיס
 סקדטיס קזזי כסר כסגים ל6כול 6רכע,עכס
 ויט , וסגי ר6סון פסח ו6כילת מנחותוסיורי

 יאכל סל6 כ"ח שסרות וקךטיס וממסרכתרופות
 1 ועג) מ5סבלתי

 סל
 64כ)ות ונמלכות 'ו '

nl~IDh, כל גנ!5הו , ד' כ6כילס גויר ו6(סרוח 
 סט ונ!"6 ס"( כסס סחלויס ו6כילס 3י8טשיסורי
 וסס ידיעות וככלל מדע מפר ס6ר וכלכמעסס מחלוי ומס h~e זיגי כל גוסי ככלל וכן ,קכ"ח
 מצוח 6סכס ומסר , מסרוח ג"ש מ15ת ט"(כולס
 , ל"ס טסס r~p שסרות י"ט ניצוח (מגיס וספרי"6,
 מס וכל , ל"" סס מתן מסלכות "רבעכסיר
 ד' (ולת וגזירות וגדרים מכופות כסלכוהסגכלל
 ט3 והמטס , סלמס וסס גזיר מכילת טלשסרות
 קרכגות וספר עמודו וספר , קל"ס ססכלטיס

 , קס'3 סס O~D ונולות , ט~( שסרות עסרסוססר
 וקל'ס , ק"ל נטרו )"נ, סו6 וכ"מ 6רכענטיו
 מס . ונזדוגו ענוש (ס כ) , ספג ססוקגשמ
 אלת זרעים 1DD וכ3 , מכעס עוטן כסוטתסיס
 וססר 1 מ"כ סס , ל' וע15מ )"כ ל16יסכלליס
 , כממון כאס ססס וסוסעיס וננססטיס וקניןריקין
 סס ומ"כ , קג"6 סס כ"6 ו6(סרוס מסיס~ות
 תרי"נ סס סמ"ג על , כ"כ סס ומכעס ,רי"ג
D15D, כממוט ור"כ לוחן עומס מסנוף ס5"נ 
 כפעות סה)1י מס ונכלתן . תרייק סעו)סוכסוגו
 סס יס וכן , סופטיס בספר וקלת מדעכספר
 סכל סכ)) . יתכרך כו ת)ויוח ססס מ15תק5ת
 וכממונו כגוסו ס8דס סיתנסנ כמס קויותסמלות
 וככל לככך ככל 6לסיך ס' 6ת ו6סבח ו'()דכריס סס"י ס6מר במס גכ)לוח ומן ס', )עכויתודעוהיו
 כ)כ, סתמיות ס7עות סס )כנך ע76ך, וגכ)גססך
 ננהות סייכ טסות מס לעטות גופו סימסורגפסך
 ססיזרס מס כפי כיומונו סיחנסג מהיך ,סנוף
 1)6 , וקמת 5דק מססעיסס כ) כי סחורס,לו

 סכעליס סיסיו )סס סגר6ס והנגס כעכר08 כי דיגינו 6ת לטכ(יב לוקוס ע)יגו סמולקיסמ65ו
 ס6ס לסם וססיט , וממורו כטורו כצקןמייכיס
 ינכו רכס כסיקניטס כג(קן סכעליסיחמייכו
 לסלם: סנע)יס סיתחייכו ביי 6מר ט) גויסווידליקו
 גקר6ו ו8(סרוחיס סתורס נ!15ת כי ר6יגורנונה

 ותורוה ונ!טסטיס ומקים מפוח בלסוןנחולס
 מקיס נקרנו ספעמיס וכרוב , ועדותוברית

 כתורס סו(כרו ומססטיס ומקיס ומ15ה,ומשטיס
 6רכעס כסס מעמיס, כ' וכן)) 5יווי כאוןמימד
 מפסע כל6 כ(כר וחק , ב"כ מ15ת נסססנ(כר
 , סענ!יס מלס מק כל6 ומטסט סענ!יס, מי"ייותר
 6לט ועוד , יחרו כרכרי סעמיס כ' וחולותסעמיס, ננכ"י יוחר כימן סניסס ומספץ מק בל6ומלוס
 טמוע 06 וכרית , וסתורות וסנ!סט;יססמקיס
 פריתו 6ת וגו,, כריתי 6ת וסמרתם כקוליחסמעו
 ונו', סכרית זכרי 6ל0 , וגו' סדנריסעטרת
 וסמססטי' וסמקיס סעדוח 6לס כתורס ג(כרועדות
 וחקיו ועדוהיו ונו' תלות 6ח חסנ!רון סמר ,וגו'
 כ"ד כתורס יותר ג(כר טחק סרי 5וך,6טר
 כנכר ומהסע , מהסט כל6 וע"ד פוספט עםסעמיס
 ומלות , מק כל6 ומלס מק עס סעפיםכ"ד

 וגרית סעמיס, ס3ט ותורות , וגיידבמכעס
 לסתות 6ס )כ6ר רבוי ועתס , סעמיס סחיועדוח
 סס 06 16 כולס סתורס כל על כולליס סס6לו

 : ק5תס עלפרטייט
 כ3 כולל סו8 כי ידוע סו6 מלוס לטון כיונאכזר

 סרכס סו(כרס ולכן , )עסוה סג5טוינו ית'ס") מ6ת מלוס סי6 כולס כי , גולססתורס
 מלות, ונלסון מ5ו0 כלמון לכרס סי8 כתורססעודים
 ומהורס כמו כוללת וסיב מלוס כלזוןכססי6
 , וסמססטיס סהקיס סנטוס ואח , וגו'וסיקוס
בע"ס כי לענין , 6חח כאוס :י6 סתורס כל כייורס
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 הפראשערבית
 כסער ל6 סתולס מ4ח רוץ ס6דס סעסס.6עשס

 וכריך 8מת מ15ס כש סם כי , It1D~Dמלעסות
 סקריך 8מת מלוס על 'מדרסו וכמו ,לנומרס
 5ל מ'( )ד3ריס סכתו3 ממס סחחילס 06לגומרס
 3מ5וס סתמלת 08 , וגו' מקוך 6ככי 6סרסמ5ס
 , סמ5וח כל לענין 16תו גי14ס וכן , 6ותסחנמור
 סכר לו ים כי על יורס , מקוח רבים נלסוןוכססו6
 גולעת 8מח מ5וס סכר וקין וימת 66ת כל עלגזול

 כל כוללת סי6 יחיי נלסון כססי6 תורסילשון : ימרח מ15סנסכר
 מטס, סס 6סר סתורס ושת כולס,סחורס

 ט3כתב תורס על לפרס טפסר רסיס נלסוןיגססי6
 לריו חורות כמ65 סל6 מסכי 36ל פס, סכעליתורס
 8ת וסודעתי י"מ( קסמות ומסחטיס מוקיס עם6ל6
 6ת לתסס וס(סרחס , חורותיו ו6ת ס6לסיס.מקי

 וסמספטיס סמקיס 6ל0 )סס(, סחורות 61הסמקיס
 סורך 6ת מורס סי6 כי על תורס תקרךסחורס כי , מקות למון סתורות רכיי כסרס 4יסחורות
 וחורות ומקות הורס תקרך מקוס כל וכן ,מיסר
 0קיס עם נ(נר מקות 16 וכססמ5וס , or דרךעל

 ק5ת hSh כולס סתורס כל כקל קינוימססטיס
 וכן , ומספטיס נמקים נכללות טסיכן לוחןסמ15ח
 קינו ומססטיס מקים עס מחוכר כססו6מורות
 ומלות מקות עס וכאסוך מקות, ק5ת על 6ל6עורס
 יסיו rb , ותורתי מקותי מ15תי מסמרתיויסמר בקולי שנרסס סיע 6טר עקכ' כ"ז( )כר6סיסכמו

 על 3סן סג5טויגו סמלות על סו6 עדותישם : ותורות מ15ת בכללסמספטיס
 וינסס מכתות כמו , וגסל6ות נמיםדשי
 , סעולס כר6 ית' תסס כי על עדות סססעוכיס
 וסוסיכגו , סתורס 6ת לגו וגחן ממקריס,וס51י%ו

 : כנויהעגני
 על נריח כריתת וסוף ידוע, נריח לסוןוענין

 סמלית or3 ג,כר סי3ריס עפרת סתורסכמקר כי ומסני ס3חריס, כין כנרית סתורסקיום
 6תכס 5וס 6טר כריתו 6ת לכס וינו ד'()דוריס
 כולס סתורס כל ועל ונו/ סדורים עסרחלעקות

 בגון:בניכיס :ונמוכזן טפשיגל
 כטסם ותורות עזות ומטסטים מקיסמלוח
 סו6 מלוס לסון כי וסו6 . לוס ;ס סמוכיםפיס
 ס6דס וגריך , נ5טוינו סככולן סמלות כלגולל

לכויי
 ית', מלתו כסן מ15וס ססו6 מסני כעחייחן

 ותוסס, ע5ווס ס8יכו מ% ועומס סמ5ווס נפולגי
 כי לצדן סמקונטת כרוכ סמלות לסון כנכרולכן
 לרזו מק סג(כר מקוס וככל . כולן על מורותמן
 תכלל טסם סידועיס סד3ריס על 6ל6 מורסתיגו
 על 6ל6 מורס 6יגו לזדו מספט כסנ(כר וכןמק,
 , לנולות סמוך כססכן כמו מססט ענין סמורםמס

 על מוריס סס וננספטיס . לכל צרור המססיין סמלות סס מק לטון עליסס ממורסוסדכריס
 , למכירו 6דס הין מססעיס על ס6' עגיכיס,גגי
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 כענין , כתורס סכתוכ מס כסי ועונה עוכסכל דיני סוסטיס ססטוסעיס סעכילות פעמי עלהל
תלקו"

 מסירם וכמו , דין כיח שיחות ו6ר3ע
 סמוכים סכססמססעיס הרקס . גסטכסתנעל ממסעי 6ת ו6ס כגו( %קר6 על st~rסרמכ"ן
 גו , סמקיס מעל סעונס על מוריס ססלמקים
 כי16ת עבוטי סמקיס מ5ז סס סעהסיסרוס

 עריות סרסת סס,כיר 8הר סכתוכ וכב"ס6סורוח,
 , ממסעי ו6ס מקתי 6ח 8הס וסמרחס י"מ()סס
 8סר סתוע13ת ממקות עסות לקלחי fnhוקמר
 8מר קיוסיס כמרפת וכן , וגו' לסכיכםגעסו
 מקתי כל 6ת וסמרתם כתב טעריוח עוגיסכתי
 סן וענסיסס סן ס6סורוח ססני6ות פגר6סוגו', סנרי כמקת תלכו ול6 וקמר וגו', ממפעי כלו6ת
 ס3י6ות מטמע 6%1 מססטיס 6ליסן וסמך ;מק
 3זס ענינם 8ין סייכין ממפעי כי , סעוגסיןוסן

 חקים ססחכרו וכמקימוח , סו(כרו סל6סמקוס
 161 , סדירס ועמן סחקיס עוגמי ,סעניגיס סני כוללים סמססטיס . 6ותס כלל סריומססעיס
 ולכן , מק ססו6 מס כל בן נס כ1לליססמקיס
 סמקומוח נרוכ מססעיס קוזס חקיס טסוזכרותמ65
 עוגת* סס סמססטיס כי , צימד סגיסססטו,כרו
 למפרו 6יס ספין ויכיס על ג"כ ומולים ,סמקיס
 ססו(כרו סמקומות 3רו3 וכן סכח3תי, כמוכממון
 3מססט'ס4 ועסייס כמקים סמירס סו(כרססניסס,
 רסס מתירס 5ריכין כנלס עעמס סכין סמ~יסכי
 לכיגו נינו ססס מסני וכן , מסננססטיסיותר
 ססס מסמססעיס יותר לס%רסן 5olorhריכין
 סעונסיס בעכין וכן כדין, סיתכעגו מניפו לטןחיט
 וכמו , מסרס 5ריכין וליגן סזייגיס כיזסס

 י"מ( )סמום ס6מר מס SD לנוסס יחרוס6מר
 ס6לסיס חקי 6ת וסויעתי וט' 6יס כיןומסטתי
 סמקיס 6ח לתסס וס,סרחס לו ססי3 חורותיו,ו6ת
 וטפעו סעס מכל תמ"ס ולחס ומ' סתורותו6ת
 ססס וסתורות סמנ~ס בענין כי , ומ' סעס8ת
 ויגע סכעלי ינונו הסוסעיס כמטיסנ;חסעיס לעגינ כי , סת(סירס דריך ע~ס לגיןניגס

 : ויססטוסמעלוס
 חקיס יכלל נכללו סן ollno מלוח כל כיונראה

 צימד סגיסס כתורס ססו(כרו ,ומבסייס
 סגין נ;15ת על סס ומשם פעמים, מעסריסיוסר
 , 61(סרוחיס סתורס מפות רוב וסם למקום,ס6דס

 סחורס כל סס למסיו 6י~1 ס3ינ מס עלומטסעיס
 סו(כרו סמלות רוכ כולל סחקיס וחפני ,כולס

 ומססטים מקיס עס כ"כ ננ15ת וכממכרו3ר6סוגס.
 מלות לסון יורס rb , מקומות כממכס 16כ8ר3עס

 מלות רק מעמס כסן סבין ומדעות ס6מוגותעל
 סיס והסרוח מלות 5ל 6( יכללו ומקים ס',מ6ת
 ומטסטיס , יתכ' ס6ל לכין גינו וסן מעססכסן
 סתורס ככ והנכס י כמאיי 6יס סכיןמס

 בוחן מסרט וסועות ס6מהות ולמעלת ,נסלסחן
 מקיט דגלל כן גס נכללות סיו כי נס מ15טכלסין

ומחסעיס
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 סמ15ח ש סו6 ממדמען 63ונו כבו עמתכלשין : שסירסתי כמוומספחים

 וכסל16ת נסים דורי על כסן פנ5עוינומידוע
 כמו כולל סו6 כי נס והורות , (נציות מלותכמו
 נוכל (ס כל עם , למעלס סכתכנו כמומלות
 לטון כזכר ככולם כי , סקרככות על כן גסלפרסו
 סחטנית תורת nhr , סמנחס סורס ז8ח ,תורס
 1לnhunit 006 למנמס לעולס טחורס ז6חוגו',

 מערס 3סס 6ין כי , ססלמיס ולוכחולמלו6יס
 ססור6ס 06 כי כסן ליטר6ל lsh1 לכסניס, 05כי

 סיו 06 כמו סכר )סם ים ors1 לכסניס,וסלמידס
 , למנמס לעולס סחורס ,6ת סומרו וכמו ,עוסיס
 נמ65 ל6 (ס ועל , 16חן כעומס סו6 קרי6חןכי

 6חח פפס 6ל6 ומססעיס מקים עס תורותפסו(כרו
 0סו(כרו 6מר כי כחקתי, סרסת כסנים חורתנסוף
 וכילות 6סורוח מלכלות ולמ"כ סקרנות דיגיכ)

 קדוסיס פרסת ולמ"כ , מות קמרי עדוסורות
 תלויין תורס גוסי סרס מסגי כסקסל0ג6מרס
 (מניות גמלות סיגי ונסר 8ננור סרסת ולח"ככס,
 כולס על ומ"כ 6מר )חכרו, 6זס סגין מלוחו60ר
 כל ~(ss ן וגו' וסחורות וסנוססתיס סחקיס6לס

 בענין ס(סיר כולן ועל למעלס סג(כריססדנריס
 סמלות 6לס סומר נמס סססר וססליס ,סחוכמוח

 סיני, כסר יסרבל כגי 6ל ממס 6ת ס' 5וס06ר
 לו וים סכתכנו, כמו מבוס נכלל נכלמת כולןכי

 : כמיזומן בוחן עולס ססו6 על גזולפכר

 ועשרים שנעהנשרק
 טגכורס מסי סי6 סתולס גי SD מסעםוהראיה

 ומסגמותס . סתורס מפגימותתסיס
 וטוכס מייס וגותגת 51ו7קת כוללת ססי36מס

 כדנריס 15יקה סי6 וכן וכעוס"3, כעוס"(לעוסיס
 ממס יתכפר כול)ת ססי6 וננס , וגסיסויעודיס
 נוף ג6יס סיס מס בכל גאלת ססי6סגתכגו
 וכינו ית' ס6ל לנין כיפ כנוסו תלויות מ15תוטס,
 סדעות וסן כנססו תלויות ומלוח , מכיליולכין
 סידר סו6 סאת סנסס 6ת לגו ועמס סנוףסכרם מי כי סוי6ס חס )מכיריו, ושיט סס"י )כיןכינו
 כמס 3עס"ן כס סג(כס כדי , תורחו 5ת לנווגתן

 סנ(כס וכיי , נוטנו )קיום מגיריט לכיןסכיניט
 , נססותינו לפיוס לנינו סכינינו כמס לעוסתכס
 ו6ח מקותי 6ת וסמרחס י"ח( )טס סכחוג1("ט
 ס', 6ע כסס ומי ס6יס 6ותס יעמס 6סרמטפעי
 מס כסי 73עות כין בנוסו גין מפירו "כיןקתו )כי סכינו מס סמלות כל כוללים ומספטיסמקים
 יעסס 6סר 5ער טניסס ועל , למעלססכתכנו
 געוס"ז גוסני קיוס 0ס61 , כטס ומי ט6דס6והס
 קיוס על ס' 6ני וקמר מכירינו, לכין סכיכינוכמס

 וכמו יתכרך, לבים מנעים נמס כעוס"זגפסוחיגו
 ונר6ס . . טוב סכר )מלס נקמן ס' 6כי חז"לס6מרו
 געוס"ז סכר להדס לו י0 לחכירו 6דס שנין מלותכי

 סכרן עיקר כי למקום, 6דס מצין ממלות יותרנא
 שוכל ס76ס ססגויות התן רוב וסרי ,כשס"ס
 , לחכירו 6וס סכין ממס סן געס"(פירוחיסן
 תורתם וכן , וכו' מסריס וגמילות 061 6ככיבוד
 ס61 כי כעולס סנכר6ו סוכרים כ) כוללתסי6
 , סר5ס מס כסי נסן וסחיר ושסר וגכר6ולוס

 כי לסורות כאס, חיים, ככעלי נ5ממיס,כקרקעות,
 3ר6 וכן , עליסן ל5וות יכולת לו יס סנר6ןמי
 סס3ת יום ושסר סעעסס ימי טסת וסתירסומן
 סעולס 6ת כר6 סו6 כי לסורות , עוניםוימים
 סיסר6ל ושע"ס , ויכסס מכח וכשיעי ימיםכססת
 כו סי5עוו סתרך , כמקריס ססכמ סומריםסיו

 מלס ל6 כי סדירות, 3עסרח תורס וכמחןכמרס
 ל6 וגס , מכסס סיסריס 6)6 קותו שמריססיו
 מן 6ל6 סכת כמל6כת לייסר ט5ריך מס'בכל

 כעסרת לסם נטמר יכן , סככדותסמל6כוח
 כמעע מסיס , לקרסו סמכת יוס 6ת (גורסוכרות
 ממורסת מלוס מתסיס )6 לזוכרו, 5ריכין וסיוגסכח
 לקזזנו 6מר ולכן , קורס 5ותס עוסין סיוס)6

 יוס לסס וג(כר ידוע סיס נמ5ריט כי אמיאו י ע"כ צו כוסנ מסיית ממס יתירסכקיוסס
 סנועסס ימי סל סמל6כס כובד מסגיטסכת

 לסס יסיס ל6 עתה 6כל כמכח, ממגס סונתיססמיו
 סכיחת גסכחת ויסי' כננדכר )סתעסק כמסמל6כס
 (כור 6מר לכן יסכותו, סימיס כגל כי סמכת,יוס
 כו מתסכות מס כי סח(כור לקנסו, סטנה יוס6ת
 מל"כס לך ס6ין מפגי ול6 קדוסחו מפגיסו6

 16תו מכור 6תס תריך וע" סינניס, כמ"ר 13לעסות
 )סקייסו סינוס מסקל יבז) 3(ס גי 3סס,ולקזזו
 סו" כי לסורות , קיסיסקדם

 סעולס 673 יח3'
 : ס3ת ססכיעי 31ווס יכיספססת

 מקין גתחלת כמועדים כן נס סמל6כסואמר
 טהורףימיונתמלח

~po 
 לסורות סגוע6',

 לכדו סלמם על ל6 כי , עלינו יתכרך ס0נמתושגו
 כל ע) כי ס6יס ימיס 6סו גמעת ס76סש6כ3
 יסיס ססנס מר6סית סנוור מס כש ססס פימו65

 ס6ומעח וקין , לכל ומטרנס (ן וסוף ,ל6מריתס
 ופקוזתו, ~bse! מעסם ס'כפי מפן 6ל6 ומעתירמוריס
 לו חנר6ס סירוס כתמצת מגע5כחו יטכוחולכן
 ערכת כי ימוס ול6 , כמזוגותיו לערום 5ריךססו6
 יסכות  פורס  פתן  חיוט  וכן , תעביר סי6ס'

 מתירס לעסות צריך כי לסורות , עכודסממל6כח
 ונר"ס , שזו תתקיים ort 1(ס ערשי ומלשכתוקכע
 לסכות צריך כו 16תו דרן ולעולס גיוס כוטגכר6
 סעוס"ז מדברי עיקר יעסס hSn כדי ממל6כס,ג"כ
 יוס ילד מס )גידע כי , גמיעתו )יום לידסויכין
 כל חתימת סו6 כי כיו"כ וכן , עליו סטנטר6ט
 מיומיים. סס טובים 0ימיס וכמו . 6ל371ריס
 סיס כי גס ליסר6ל, מיומד סו6 סט3ח כןליסר6ל
 סריס גרילת לסכת סתורס גתיגת קוזסטסנ
 , סבת ססניעי וניגס סמעסס ימי כססתושרן
 שס"ס ט6ומות לכל כולל שסיס נר"ס סיסומס

סו6
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 , מיחס מייכ ס30ת וכותי ליסר6ל מיומדס61
 יסר% כהכיל כי וססנס , S~rn ס6מרווכמו

 6ין 61"כ , מעולס 0גנר6 סו6 סקסיתסכקר6ו
 (bff סעולס לכרי6ח וסור6ס רם( סיעסורזוי
 , כטויס סיירן כל ומלק גכר6 סכסכילסיסר6ל
 , לו נמסכו וחסו לרסס גנזו כקין סכוחיס כלגי

 סנט כלל דרך נש3 ססס ססכס כל מכתותהתגורף
 סמועדיס לימי ססוטס, 16 מעוכרת הכרחם עלזו

 מסורים כי לסורות , סכעים כולס ימיו , י"מססס
 וכסכילס ס6ומות מכעיס ככל ית' Sho לסגיסם
 ככל כוללת סחורט טיוח 61"כ , סעולסנכרך
 % סכרך % כי ר6יס סי6 כעולס סגכר6מס

 נכ) וטממיר וסקיל , סתורס 6ח 5וס סו6שעולם
 מס ל1 יקמר מי כי רקונו כסי כעולנע 0כר6עס

 כמו לכבודו 3ר6ו סקכ"ס סכרך מס וכל ,חעסס
 ס6דס ניכרי ככל כוללת סי6 וכן , וגו'גר6תיו ולכרויי כסמי הכקרך כל מ"ג( )יסעיססכתוכ
 נ5טוו משח fs~n ס6מר וכמו , ססנס ימומוככל
 6יס 50 8י3ריו כגנד עטס מלוח רמ"מיסר6ל
 שסרות וטס"ס , מלוט כי עמס קומר 6כרסכל
 סכל סממט, ימות ככנר 16 6יס טל גיזיוכנגד
 יתב' ס6ל כי , ע3ירס כי חעסס Sh קומר6מז
 סיכול סו6 סימיס 6ח ונר6 ס"דס 6ח וכרףסיקר
 ל6 כי , כרמז ו6פי' , 6מר ול6 עליסןללוות
 , סמעטס סנכורס מסי לך יסיס ול6 ו6גכיססס מפי ממס לגו מלוס חורשם מנין תרי"6 כ"6כרם(
 וס6שתת סמלות מנין על מכמיס סמססווקמר

 : ,ס למסכון מכווגו5 ומס"ס רמ"ממ165ס
 ייגיס נבזוק 610 , נע3מס 13יקת ססי6למה

 8דס סכין וכמס למכירו olh סכיןנמס
otpn). 06 ממוגו ככ(קי למכירו 6דס סכין כמס 
 וסכער, תכעס וכור טור נ(יקין קנות ז'בזיגי
 כתסלומין עליו סקיל סמק כנוסו עסס סל6ומסגי
 וסטר , ססיעחו מחמת כ6 סוייגו סדכריסכקלת
 כוס, וכי651 לס(יק מועי סוייגו כמי ססרעוןמני
 מס ככל מיינו ומ(יק ~Ssln מגוסו סס(יקורמס
 לו סיס 6דס כי , כססיעס סל6 61סילוסס(יק
 ונ(לס וננגכס , נורם ושפילו לעולס מועיזעת
 כמו גנוגכ וס' ז' 16 כש ועוד , תסלומיסמייכו
 נגי3ס כמו ססי6 ממרו שגידת ושימרירקנסות וייני , וכו' לקוכו עכר ססוס (ס טעעסממירש
 ינלס 16 יסרנ 0רלמ מי וכן , נחי6ס פל6כיון
ob6לדק דין סו6 לרולמ וססרינס , כסוננ סו 
 ססורע נמו3ל כמו מסריגס ממון ככומר ינפלסל6
 ל5מ3ס כיד יכולים קינך כי , נכריס ס' וסםממון,
 כי עין, תחת עין סו6 סעסס כמו למכל'לעסות
 , ססומ 16 סעסס ממס יוחא ויונק י5עערקולי
Sihתחת גסס ומלומלס ידוע דגר ס61' כר5ימס 
 ינלס hSh ממגו כופר יקמו ל6 כנולם וכן ,)סם
 ומ(יק תוכל דיכי כסי כי זס, לו 6ין מקלעלעיר מע סרו5ח 6ת סדם גולל רלמ ו6ס , מקלטלערי
 : לעולס מועד סו6 כי וויכ סו6 כסונג5פי'

 , ועלזו סנסרנ מ5י ט61 נלוח ססוננ זיןוסיות
 ומט , מחס כ"כ ססורג רגל ימגצ ולכןכנטלו עלג* רגלו מונע ססו6 סגסרנ מלר ססו6מס
 וזעקו כגססו כנסס סו6 טסיי כמו כי מלדהססו6
 דיו, מטמע תקלס י65 ש6 ולרשות לסקהדעתו סג* 6% נססו S~W 8% כמננס ססו'ננסעס
 תטיס מגומד נמקוס וכלוף גולס נוסו יסיסכן
 , למס סל מקלע עיר וסוף_ , כו מלק מקודםלו
 )6הו(פ כנורל לסן נפלו ככר 'SbiG עיירותגי

 לסכה 6זס לסוס מקוס סיתכו זין ו6יס'עולס
 סכסן מות עי סס ענידתו ועכין , ימיו כלכו

 למקוס 6דס כין טיש כמטניס כי , סו6מגדול
 מעילט 16 טומ6ס 16 ככועס ז3ר עלסנטוס קרכגו* nSp וק , כסוננ קרכן כסן יםכמגיז י4* 13 סמייג זהר כל 16 ועריותכמנכלות
 פל 63יס סס סקרננוה כל כי סכלל ,כקזסיס
 6ין למכירו סכינו מם כי , למקוס ~olh סכיןחס

 ליסרב 16 סנ(ק לסלם קריך 6ל6 ננכטרסקרכן
 לכסרת ניחן hb ר5יחט סל סוננ וכן , סרנ6ס
 כנסס סמטה למט סקרכן יועיל מס כי ,קרכן
 ס6ין וכיון , אשגג יסיס "ס 6ס" מסרנומזירו
 סיס בולס ס61 וסרי סוגנ ססו6 מסגי לסרנור6ף
 ס3כסמס, סנדול סכסך כמוח מגלוחו ס"65 סר6וימן

 , נקרכן ע%ו לכסי סכסגיס סססיקו ול6סו6יל
 מפקוס כאטט יסר6ל כגי לכטרת גיתנו ססכי

 כיהן ל6 ר5ימס סובנ טל זס סמס6 ועתם ,כטוגג
 כפרש 6% סנדול סכסן מיסת , קרצןלכפרם

 ועשן זמו', פ) לעמוד וסלט סנרדף ס5לח.ו כמיונ , %יס נפם סבילת ט סיס מס כל.כן : סגלותמן
 סכ וחרי2ס, ועעינס מעקס ועסייח ערופסענלס
נזקק כספי 6)1 דנריס כל סגתכ6רו כננו ויסר לדקדין

's'b 
 כס% מנכלל מט כל , ("ל סרמכ"ס

 ושמק וממכר מקם נזיתי , מססטיס ומסרקנין
 תשתטחו ושכניט ומננס (גיס וזיגי , גסןלסוטת
 וסטירתן וסכמות וע3זיס כבעסיס עכזיסודיני
 ודית ושען וטיען ולוס ומלוס וסקזוןוסקנס
 סוסעיס סעו וכן . וממסע נ5דק סכל ,גמלות
 פש וכל עדות ודיגי כ"ד מיתות וז' סגסיריןכזיכי
 6לכש כי וכמטסט, כלדק סכל ססו6 כמסרסגכלל
 רופא לכד , למקוס סכיכו כמס ידועות עכירותעל )שפי רדויות מן וחנק סיג מרסס סקילסמיתות
 ח? 'וגאל חמו 16_ אשכיו ומוכל , כסרגססו6
 , כסקי% וקמו 36יו ומקלל , נמנק סזוממיסר6ל
 כתורם לחשרו  סנינו הנר ו6ת לחנירו, ניכווסס
 סנן וסמדר ס6לנעס 6ל1 '%% מיחס כוירסיס
 סנ3 ולמסר , וע"ד כפריות למרוס, סכיגוכמס
 מט, נקוע 6עו למכירו ממון מחמך ס6יגו'מס
 .וכמל% למקוס, סגינו 5ל6 ,ס לסגין למכירוסכיכו
1Sh~'מס; כי , להכירו סכינו כמס ומירט קרכן 
p'ronול6 ממון יסיס סמיו3ו ממייכ מסכל כיומון 
 למייכו מרדוי הורס סיערס ו3ו0ת , ופיחסקרכן
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 ססכל )מקוס, סכינו 3מס 36ל , סנייסו כיוןממון
 כמו , סיעכור מס כל על מיחס סיתמייכמחייג
 מזוח ס3ע ג) על מיחס חייכיס ססס כח3ני
 ממס ססהורס 6ל6 , מיתתן (ו 61(סרתן נם3ני
 לסם סריס לסיכך )יכותם סר5ס ומסני יסר6),על

 קלתן , כענטן )סקל כן נס ר5ס , ומלוחתורס
 ומיעוטן כעלמי, כל16 קלחן ממלקוח קלחןגזרתן
 ככ31ן סיס ס)6 ומס , כסוחן מומי גסיסמים כידי מיחס 16 וככרח ג'ק מיתות מלרצע63מת
 כיון 3"ד מיתת ול6 טמיס כיתי מיתס 6וכרת

 סיסיס נזי ho' , מעמיס מסני סיס ,0מע6ו
 ס6ס , נויתט 6ותס נענס סלוני מע6 סע)ידוע
 כי ניכר סיס ל6 ית' יזו על כרת 16 מיתססיס
 מוצד כיח 0י6 סמיתס כי , מח סמע6 לוחועל
 "1ת1 ננמיהין וכסשה , (ש 15 נמור יסים הי)כ)
 ססו6 סמע6 טעטס וידועם כפורס העדותט61
 יותר ט' כנוד סו6 כי סני עעס . מומםועליו
 ס6ל ורכס לככודו, טגמוט ידיגו על מומתטיסים
 כ3 לגמנו כסג0רונ נולותו סנקייס Dn1)rSיתכ'

 וכין , ית' זכורו על מענר מסגי מיחסגנומוייכ
 ממט נטרת ית' סrb (6 וסתר6ס נדוח טפין מפני 16ת1 משתים לנמכו כטלין כך וכיןכך

 מיתות ד' כזין 6ו סמיס גירי במיחס 16נכרם
 ס6ר3ע 6עס"י ל'( )כחוכות ס6מרו וכמו ,3"ך
 פטלו ל6 כדן מיחוח ארתע זיגי פטלו ט"ומיתוג
 מט6ו כפי ל6זס )טענים ית' ס8ל ר5ס כי ,וכו'
orsי!"'ן סמוממין כל כי , לעוס"כ נקי וילך טעולסosin 7 ,7 ,: ,ויין ףךק ,ג ,ן.ן 
 סממורס מיחס סעניס ולכך מ83חר, יומר 6'מע6
 מרסות למונא סקילס מייכ , כ13דו עינירוווח לפי וסקלות מחומר , לקל וסקלס סמרור)חט6
 63כיו לחוכל ומגק , קל ז3ר סגר8ע כסדתלרמות
 , מססט ורכיו גג כי ויזעט . ממנו ממורסגר6ס
 מ5ד לסס טעם לחת גדע ל6 כק5תס כינס

r:1bs)כין לכיגיגו סכינינו 3מס 3ין סכלנו וקי5ור 
 כדעות מהלוי מס כננו , לכיגו סדינינונמס

 וכל סעכו"ס ומוקות ע"6 וסרמקח סרחוכעיקרי
 , ית' ט8ל למוגת 6100 סמוע כסטר מנכללמס
 ומילס 51י5ית וס"ת ומעכס ותסילין ותפלסוקנס
 ס6ל אסנה ססו6 , 6סנס 3ססר סגכלל מס%
 וימים כמכחות וס3לתס ומלותיו תורחו ו(כרוןיחכ'
 3ססר סגכלל מס כל כסס סנעסות וסמלותקונים
tot)nrוסדר מלריס, ולילידת עולס )כרי6ח (גרון 
 onb וליחה , )עוכס לפניו כ(כריס לסנסיסייועיס כ(מניס מלותיו ועסייה מעסינו וסעכחגסים

 3ססר סגכלל מס וכך וגירוסיס עמסוסגסנחו
 מנכלל מס כל לו מסרסורות וטסרמקס ,כסיס

 (רע לו סיסיס כוי קזוסס מסטר 3י6סשליסורי
 מ6כל1ח וענין . כורינו לעמודת ומיומך וניוחסקוס

 סנכלל3סטר מס כל וסמוחרוח לגוס6סורוס

 6ל6 , ססכל סיכמיססו זכר נסס 6יןקזוסס
 ג6ותות סכלתי סמ6כל1ת כי ממייכ ססכל6ורגס
 מ)ססניל ססכלמיצבות

 וסניי
 יהל, ס6) נזרכי

 ונזירות ונדרים ססנועות מסתיו ביטויולענין
 ססכל ספל6ס, נספר סגכלל מס כל והרמיןוערכין
 כגסכע סנר6ס מפכי ססכועות , היומסממייכ
 )סורות ססתיו מ651 לסמור ו~נדריס סמלר,כמיי
 קרקעות כגריעת סתורי מט וגל , בומגיחן ססכ)י סדרר נכמ היים כעלי ס6ר על'מעלתו
 ויובל וסמעס ומעפרות וחרומוח עגייסומתנות
 לסורות סכל כלל , (רעים כמסר סגכלל מסוכל
 סנכל5 מס וכל סכמירס שית וכגין . סקרן לס'כי

 סקכועיס סמו3מריס סקרכגות וסכלת ,בחוכו
 נמסר סככ)ל מס כל ק3ועיס והגלתי (מן)טס
 סגתרמק כמס )0סס )סת,ר3 קרכטת וספרעגוזס
 וטהרתן ו0לכותיסן סטומ6ות ודעי ,כמעליס

 מבי"ס סטסרט כי , עסרס 3ססר סגכלל מסכל
 6לו כל , ססי"ח 6ל לסחקר3 וענוס סריסותלידי
 טיסיס כדי ר5וגו טיעסס לנכותו לססי"ח סכינו3מס
 כעוס"( ית' טובותיו לקבל עלמו מ5ד וככליראוי

 סתמימס כיתורהכו כלל דרך ונתעקר ,וכעוס"כ
 3טוכ ו6;סרותיס מ5וחיס מ5ד כע5מס סודקתסי6
 מגודע וכננו , נ!0ן 6מת לכל טיט ודעתעעס
 ונחכור nnho ,S~r מכמי סודותיס ליודעיונחגלס
 , זרכיס סלמס 16 3סנימ כוללת סהורססיות
 ותעייס , ו6(0רותיס כמ5ותיס 5ודקתוסיותר
 כוללת נסיותס , גיתגס ססנויס סמן Onstעל

 : 3ע5מסובוזקת
 סטונס מן א"כ יחנ6ר לוקת מיוחס כיונאמר

 , ו6(סרותיס מ5ותיס סמקייס למימתמסך
 ו6;סרותיס, מ5ותיס על לעוכר סתמסך סרעסומן
 51וזק, ויסר עוב סו6 עומס ממנו מימסך מסכי
 sffr סחכמיס ו3דכרי מתורס כזנרי ורטיגו .נוזק וכלתי ומקולקל רע סו6 רע ממגו סימסךומס
 (וכס ספזס כסיות ומסוננות מיוחזוחמגח

 ממנעי 1לסג5ל , סעולס ors לטוכס3עסייחן
 3ע31ר וכן , כעולס ל613 סמתרגסותס1!16רעוח

 כלכד סיוחו יזועות ומסרוח מיומךות מלותעג
 תורס כפירט סגר8ס וכמו , סטנעיסכרסת
 י"ז( )כמדכר לאסרן נוסס ס6מר מקערתכענין
 מסרס 1ס1לך קטרת וסיכ וט' כמממס "חקם
 ס' מלסגי סק5ף ע6 כי עליסס וכסר סעדס6ל
 וגו' מסס יכר כחסר שסרן ויקח , סגנףסמל
 3ין ויעמוד סעס על ויכמר mp~o 6תויתן

 זכר וסרי , סמגסס וחע5ר סמייס וכיןסמתיס
 ולסרן עלמו לטין נינו ל6סרן מסס דגרו ל6(ס
 כסתר סדכר עטםל6

 סור יסר"), כל בסגי 6ל"
 Sb 'רן וסוף , סעדס 8ל תסרס והולך מססלו
 וכחן ' סעף סחל מככר כולס כטרקו טקסלחוך
 6( יסר6ל כל ורדו , סצס Sh ויכנר סקטרת6ת
 , ככר ססחלס סמגח0 גע5רס סקקרת כנהיגתכי
סמנת, געירת ססיחס רניגו מסס 3עומ סיס ל6ו6ס
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 סיחן למסרן קומר %ס )6מקטרת  יניטמנפט.על
 סיס כי , סמנפס לסיעלור יסרבל גל נמשקותו
 יסיט 6ל6 , כסיסס הכוסס נסקר פסיסמוסט
 במ"כ וכסכחנ , מלמעלס לו נמסר כך כינעום
 כותש סיס ול6 , 6מת סרדין סרס ורבוייעו כסוייחן 6לו כתוכים י0ר6ל כ) ורבו סתורסגל
 0סס סיוע ל6 06 יסרבל לכ) ופחנו רניכומ0ס
 , טקערת ע"י נעלרס ססמנ0ס כדגל טייססין

 לסנמין וידעו יעס ספלו יור סיו סמדנרוווי
 ממס סכלם עיני יעור 1ל6 , וסיקר סלמתכין
 סל6 מס לסם לסר6וח סכוסויס ליעםכניט
 נוס וכי851 כוס סגיסס 6ת נקססחכי מן תורס 6ין ל6ומריס ר6י0 וזו ,. נמלי6ותשיס

 על כי יסרבל כל ר6ו וכן , ס6מתיתחגו
 ועדתו וקרם 61גיסו6 כזב מתו סקערתידי

 ל6 כי , נע0ייסו לסטסל ר8וייס גלתיכמיוחס
 סכסן לסרן ע"י 6ל6 לסעסות rb רפויסיס
 סמנפס מיחס ירו על כעמס וכסיוחו ,סנדול
 כטסך סססכיס סגי ר6ו נימד י0ר6ל וכ)שעירס,
 , נדגר כ6מניס עזים וכולס סקערח, וסוף6חי
 ססיתס סמן אוכלי גסיו )סם ל6 06 נימיןולמי
 'מירך חועיס סיסיו לסס יאונס ל6 38יריסלמס
  סירגת 6ל6 , ו3ר לכל מ6מיניס וכסח6יססוכל
 : ונחוסיסס  נטכליסס  וטסיגוס בבירורסדבר
 טסכיס וכריס שנמסכו מס כי לומרואפשר
  פרענותמ זם, "סגי0ר6ל

 טרנט6נונ סי6
 סג6מר כסרס סל 0סי6 ייעו לכך וגו',ו6כיס61
 סיחס וגו' סעס על ויכסה מקטולת 6תוימן
 לסלק ט61 ומעלתו סקטרת סמלת. כיססכט
 1mD  רמוי פס נל סזסרפ  פי כעתרולדמות
 ונחגו ממתחו 6יס מלקמו ושכיסוף כיב ולכןכוגדו,
 ונו/ ס' לסני ויקריסו קעלח עליסן ונמו 06כסן
 וסוך הכינס רגלי 0דומס כמי קטרתם ענן עתרסיס
  "כך 13 סלכלסו  ספסודס  מבפיוס ס6לסיסססע
 נפ"ט ס'  לטני מסיו ועדתו קרם וכן מיד,געגעו
 וגו' ממתתו 6יס ס' לסגי וסקרכתס Lt~pלנפער
 , סכינס רנלי ותומס מסלק קטרתס ענןסיס

 סיס לסרן ססקעיר סקערח 6נל 1 מידונעכסו
 וחן ונו' סמחתס 6ת קם מסט לו למר כמונחזן
 סעדס 6ל מסרס וסול סמזכח מעל 06עליס
 סקטרת וכנתינת , סק5ף ע6 גי עליססוכסר
 וטלק ומס סק5ף י65 0סס. סעדס נסיונמקוס

 מסיס סקסס סדין מדת כל יסרןמענןוערח

מליי
qipoi or- 

 ג"
 ,ן עי:'

 6( , ססכיגס נמקוס נסגיס לסעסות מרשוימי
 מן ורכס מסע ומקבל ע~ס סקעורת ענןפתר

 : לעולס טופס 0631ססכיגס
 ספגיס סנמסכו'3' מס כי ב"כ לומדואפשר

 מיומרת מנולתו כי סיס, ,מסקערת

 געכסו כך ומתגי )כז, 6חד יז על נתססכסיותו
 ס6ס , כעסייך טויסס 0גסתתסו 61ניס61נדם
 וכמו ג154ל, סיס פולי 16תו עורס מסס 6מדסיס

 ססיס נרפס , 6ותס 015 ל6 6סר סכתוכ0שרס
 כ5עוו סל6 נדכר סכיטס סגסתתסו עוג0סענין
 ~ob5 61ט נקמר ועדתו כקלמ וכן נימד,0גיסס
 לנוו 5סד כנן סיס  סיס ,  פנפננו סוףיקרס גסט9רס  רבים  בסיופם כי לריס כי ,סטירס  פסריני 6יט ומ6תיס סממסיס 6ת ות6כ) ס'מ6ת
  וחס , ניס  סיס לי  נפלכפו יופו פירינפסיפ
 וסלקל שטרחו ענן ויתקב)  1nlsno 5' יסיררליס  ש"י  כפסס  סעירפ  סיין  בס כי  0הסנ ירה9עס
 וסיס לו ס6מר מ0ס מדברי מסכין וכמו ,ימותו
 וקמר וכו', כו יבחר גנפע יסים סמיוחזoon 60מי סכר6ס , סקיו0 סו6 ס' יכחר 6סרס6י0
 וגו' ממתתו 6יס וקמו והמר לו וסירסו מ"רכה

 מס כי )ו לסורות , ממתחו 6יס והסרןו6תס
 יזוע ססיס סגר6ס יגמר 06ר ס6י0 וסיס60מל
 הסרן 6)6 ס6מד (ס סיס ל6 מסס 63מיסיכמר
 וקרמ , קדסיס קוס לסקדי0ו לס' סוכדלמככר
 60מר למס אל6 ס6מרוניס מ0ס )זכרי מ00)6
nhrסו6 ס' יכמר 6סר ס8יס וסיס וגו' שפסן ונו' עדתו וכל קרח ממתות  לכס  טפו פסו 

 עמו 0יסיס קטרן 6ת כ6ן ס(כיר ול6,
 קוס ולכך מסס, 6מי ננמר ויסיסע5ל

 סמתינו ול6 ממתתו 6יס עיתו וכל סו6ולקם
 ס6י0 וסיס כו סיתקייס כוי עמסם סיסיםלאסרן
 6חד נרמל יסיס  פכש כי למסכו וגו/ יבחר06ר
 rh עמסס אסרן סכ0תחף_ מ5יכו ל6 כי ,מסס

 וכמו לו, סמתיגו ל8 כי קסרח לסקעירכממתתו
  ומ'  פחתפו 6י0 ויקמו עליסס סכתוכ60מר
 6מר כי , 61סרן ומטס מועד 6סל סחםויעמדו
 כלוקוס מוער הוסל 0תמ עמיו סקטרתמעסו
 עם סיס הסרן כי סנר6ס , והסרן מססססיס

 : עמסס נככם 1ל6 כימר 0סמ0ס
 כו וידעו ר6ו Sh~ns כל כי לעגיגנוובחזור

 ונעלרס ר6ויס סכלתי 6ח סרנססקטרת
 סו6 וכן . אותו ע0ס כססו6 הסרן ע"יסמגסס
 פסטיפ  נזפנו כע15תו סקטרת כ0געסס כיידוע
 מתברך  הותו  יפונס פל  בפרפ  לפולס נרכסספת

 שסך  קעורס  יטיפו ל"נ( )זכריס וכע"סכעפר,
 וכמו , סימילו כרך ליס וסמיך מעמך, עלוכליל
 וסריסו 1613 לקטרת חיסיס כ"ו( )יומהססנעו
 סקטרת  3פפייפ יפר נל  סחכס כיי סס ססי'כמו

 למונס הינו 1(ס כקעית, 6דס 0גס ל6ומע51ס
 רו6יס ססיו גמור ומומס גריון 6ל6 כעלמהוקכלט
  מתעטרה o~O  כפטייסו מעפל פסיס מי גל כיכעין
 , בולס סיחעסרו גזי לקטרת מדפיס חקנוולכך
 כקמרת ס(וכיס מיד מתע0ריס נפועל סיו ל6ו6ס
 , נחעסרו סקטרת ע0וחס מממח כי ניכר סיסול6
 לעסותו ומת6מ5יס המריו רודתיס המריס סיול6
 6ל6 , סיעסוסו יסניס גס מדטיס מגיחיםוסיו

סנטוס
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 סכסגיס לכל וגיבר יזוע ד3ל מסיססכר6ס

 : יטרללולכל
 כמ נסן סיט ר61יס 6ט למלות נמ15תדנן

 חגמיס ס6ננרו וכנע ידועס, לטונסומגולס
 כ6ס לעלית (יכה 53עית ס(סיר כ"ג()סגת
 מ"ד( )מגמות כבסיון וסעי17 סר16 וכמו ,וכו'

 וכו' סיס ככרכי ל(וגס מסלך 3ו (סיר ססיסמ16חו
 נובעות I?1h עד וכו' פגיו על וטסתו 5י5יותיווכקו
 )ו שכיעס כליסור )ו סס)יעס ;סב סלומטות
 מתן or עליו וקמרו קלס ננכוס יו וסרינסיתר,
 כל לך "ין כי יודע, 6(ני ולעוס"כ כעוס"(סכרן
 ונעוס"כ ב12ס"( ככרס מחן ס6ין קלסמבוס
 5י5ית, מווכוח ולמד 65 כמנמוח סם ס6ננרווכמו
 לכל 3כסמ"ד וידוע מפורסם סיס orודבר

 נ"ב טלטלו מס 61"כ , סס61 ככיורממעמיס
 כננס סנחסרסמו (ס כמגין סיס ג8ס לעלית(וכס
 זיגית 3מ5ות (סירים סתיו זורות ככמסלגריס
 , ב"ס לטלית מנדו פכו וידעו 6100 סדורור16
 ~hsn (וכס כיוס כקידות סרניל 60מרו )!סוכן
 כמס כ"(( )מנילס (כ6י לר' וטוללו , ייןנרכי

 6ימ6 סיום קידום כסלתי 1ל6 וכו' יכיסס6רכת
 ר6סס טל כיפס מכרס 6חת סצס לי סיתסזקגס

 סניחס כטמתס h)hn , לקיזוס יין ליוסבי6ס
 לבניו מגיח סו6 כסייח יין נרכי ננ16ת הרבעלו

 163ת1 וידעו ר6ו סרי , יין גרני osp5hמלסח
 ססגימס (ו חוססת6 סננו סמכנניס כלסדיר
 עריס סיחת וסי" , יין נרפי מקוף ד' "ננולו

 טננכרס עד קיווט נמלת oitr וסיתסקודם
 , לקינוח יין )ס3י6 ר6סס סלכיסס

 נ~ג וסו"
 סס(כיר חכרותיס עם מ15ס כמו"ס (סיר3סיוחו
 "לפיס מלטת לכניו ולסגיה ימים ל"ריכות ,כססס
 דופס עבין ססו6 3קידוס ,סיר סיותו נ,5ד ייןגרני
 ת' וסגיחס שקידוש (סירס סיתס 6מו וכן ,לו
 סיס )"כ סיין סו" ססניח מס כי גר6ס יין,נרכי

 ס6מר מס וכן סיוס. קידוש כמ15ת (סירננסיותו
 ת"מ כגיס ליס מויין חגוכס כנר סרני) כ"ג()טסת
 גר ע"י , 6ור והורס מלוס יר כי דכתיכמטוס
 סוגף ר3 , תורס "ור 63 וחגוכס סבת סלמלוס
 נגרף ד36ין hnnDh ותני חליף יסוס רגילסוס
hrnל3ר3י נטרי הרי 6מר טוכס כסרסן רגיל דסוס 
 וזג "כין 3ר 6י7י רכ שיגויסו .;פקי מסכךנסקי
 מליף דסוס רניל סוס מסדק ורב קבין, 3ר~י6
 רגיל דסוס hrn סי(כי דרכ גס8 ד3י hnntbותש
 נסיק רכס ג3ר6 8מרכסרני

 מסכ"
 היגייסו נסק

 רו6יס וסיב אידס מסורת רסיס סרי מחכי,ר3
 ח"מ, אכיס לו סיס כגר לגיל טסיס מי ]י דורככל
 ככיס לו סויין ס3ת 3גר סוסיה גסירוס קנגרוולכך
 3מס מסדק ור3 סוף ר3 3טוחיס ופיוח"ח,
 לסניך כגודס וויתרו 6מת ססיס ('ל מכמינוס8מרו
 יו גמ5וס (סיר ססיס סרקו or על עחיךדגר
 ממגו סי65ו סלמת 8ל וכוונו ת"מ, ובמגוסי65ו
 60מרו מס מתקיים סיס ל6 כ"8 , סג(כרח'מ

 סיו ול6 ס6רז עמי כסגי וקלס ללענ נט6ריססיו
 ל6 מכמיס זכרי על וסחולק , דנריססננמסיכיס
 מסרי , כך תסיס סצכין ;ס עריקות )סכמיםיוכ)
רכ

 סוג"
 3נמר6 631 ר3 תלננידי גננ17לי סיס

 סלו, מבר הלמיי סיס חסדך ורג ועגווחומסידוהו
 קוזס 3סרסוס כ"6 כממתריס סיס ל6 סימרוומס

 ססומעיפ כל מלפיס וסיו נסותיסססיחע3רו
 טגתצנרו תתקיימו דכריסס גתקיינ!ו "סלרקות
 והכינך , ת"מ וסיו ונזלו ,כליס ויל17גסותיסס

  ידעו ל, שלמלי  נאוורר or עגין סכסכו "סיורב
 , 18תו כותכיס סיו ל6 כך ס6ירע גח6נ!חוזל"
 ס(סיר כי סטק נלי נ"כ מסורס ד3ר גר"ס1""כ

 ,ל%ן: ":,:.-.,!ינ"7",ין! יי,שגע
 גר6ס ,ס דגר 8ין כי ונס , וכו' לעוסיסחיים

 ל6 גי סתיננס מן תיגו סדורות 3כלמס1רסס
 or כלנ8נ!ר

 (סיר ססו6 3מי מל"
 ורגיי

 גמליה
 ע5נ!1 לסטור יכול ססיס שנון "פי' כימיוהדת
 לעולס מרקס ססי"ת rh1 לעסותס (סיר hleננמגס
 גוחן טמרי וננקטת 3עוס"3 סרכס סכר לו יטכי
 מסרי , 3ס זמיר ססיס סמ5וס כעין כעוס"(לו

 מלוס סעושס קמרו ול6 פלוגי כננ15ס ס(סירקמרו
 ססיס שמן "פילו ס(רי(ות לסורות ,סלפית
 סל6 זכ6י ר3י סל כקמו , עלמו לסטוריכול
 הייבחסיחס

 למכו"
 יין לקבוס סגר"סס כיסס

 נקמר ת"מ מסם סי65 "והם וכן , סיוסלקידוט
 hSa תטילו ר"ל טוכ6, כסרני ;מירין דסווהריסס
 ומתחנקים ממפשיס סיו מלגוה כמס נסססיס

 ססגחת גרפס סיס 761 כידו עולס וסיתסלעסותס
 כעוסי לסס לסרוע עליסססטי"ת

 ס(סירות 0כר
 3כל סיסניח מי ומ"כ , עומס סמלות סכרל6
 כמלותיו ס(סיריס ובחסידיו ית' ס8ל כמעמסדור
 יתקיים ע6 סר6סוניס, סרטו ננס נעין נ"כירפס
 לוכח 18 אגח 3כל סיין ע) סמקיס סכל (סנסכי)
 לטלית ינכס 6ו יין נראי סינ!ל6 יום ככל5י5ית
 0יפ עי 16 ככיתו יין לעולס לו כיס מי כיכ6ס,
 "ינו יוס ככל מ15ס עומס סו" כי נס 5י5יתלו

 מלוס הוחס על יחורך ספל ססנמח כיגרפס
 hSh , ליכד עלמה 3סהי מ15ס סכר כימרטית
 וסוף סמ5וס מן תדין עלמו לסטור יכול טסיסלמי
 ליחיזיס אל6 יקרס לor1 6 לעולס, לע0ותס(סיר
 פס נ"כ ירסס גסס ס"דס יסנימ ו6ס ,נדור
 ונחכ6ר . עליו ומעיזו סר8סוגיס 'סחכמיססרקו
 טוכס לו ימקם 3ס (סיר וסיוחו סמ15ס מעטייתגי

 המרו וק סמ5וס, ויוסר הידוק על ר6יסוס61
 לסס טדע ול6 נ6ס, )זירם ,וכס כמ(ו,סס,סיר
 ממגס עלמו לסעור יכול סיסיס כס (סיר סיסיסמי
 ל6 ולכך , ג6ס כיח לו סיסיס ועס6ס (סירוסיס
 טנקייות כמו 6ל6 לוס גמ5י18ת ר6יסס3י6ו
 הסתיטן, אפועל סרקו כמו ובכון ממיתי סדררורנר
 מעות לו סיסיו רעי 5י5ית גמ5וה ס(סירוכן
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 16מר גמרו ג6ס עלית גוללן 8סר (סב סלומנעה
 (מיל כסי0יס כ6ס דירס לו סי0יס גמ(ווסנ"מ
 וא' מרגנן דדמיל כ"ג( )סבת למלו וכן ,03

 מס דרך על , וגו' רוגן דמוקיר וכו' רסנןדרמיס
 כמו ימים סנוריה חסילין 0מגימ על וכןספירסחי,
 ימיו, עליסס ס' ל"ת( )יסעיס סגתוג מ;ססני6ו
 סו6 ו8ס עלמו לסטור יכול ססיס למן 6סי'גר"ס מסיס ס(סיר כל 6מר 1ל6 סמגימ כל קמרווכקן
 : לסכימס (סירות 6יכו גופו לקת קורך מחמתפעור
 , ממוח תגיל ו5דקס 6מס"כ ס5דקס שניןוכן

 על ססמוכיס סמכנ!יס וכל h3'pD ר'וסעיד
 לס מיעזו מנמס מן סג5ולס 3תו כתופתמלמגו
 מוזכר 6100 וכמו סעס6ס ס5דקס נסכילכלדקי
 ס6ין מידעו גמש . כקלו עגיניס עם ספחנשף
 מס על ומנינס מ5ילס סס5זקס ליסרמלמזל

 חליל ופקס עקי83 רכי 6ז וללס , סמולממורס
 סלמס סכחכ מס גנסיון סרק כלומרפסות,

~UD גחט ע"י מסוכט ממיחס 1ל6 ממות תיילו5דקס 
 זנריס ככמס וטן , שמס ממיחס לסילו8ל6
 סונור כי לסורות 3גמר8 ססני6ו 63לוכיו65

 כן סמ15ת .נעגין ומסורסס נלוי (ס אעניןינכסו : רע דגר יזע ל6ננ15ס
 סגכסל ומי רעים מסגעיס כי15ל מעסוהסס(סיר כי , העבירות נעגין ומסורסס ידועסו6

 סגס3עו ססכועס כענין סרטינו וכמו , שגסגסס
 רע3 סכ6 יסוקל סגענסו לנכעוניס, יסר"לגני
 כמו סגכעוגיס 6ת ס16ל סרת 06ר SDלקרן
 מעכס S~r מבמיס "מרו וכן , כ0מ61לסג(כר
 וכלס ומקיינ!יס נס3עיס טכסיס פסיו 6ח7נכתר
 וכן וכננס, כמס 6חח על יסקר סגס3עיס כךיריך סגינו כרכר ומקיינניס סג0כעיס ו6ס ,גחרגו
 1' ממוסע שמר ירימו 6ה ישסע ססמריסשיט
 וגו' לס' 3ס "סר וכל סי6 חרס סעירוסיתס
 כחיל עכן מענר ומסגי , כבכועס סו6ומרס
 ס:סו וגעגסו 1נ1' כחרס מעל יסרבל נכיוימעלו
 ססודס עד 6יס כל"ו מסם וסכו סעי נסילפגי
 ססכיע וכן , כחכר מיהו וכל סו6 וגסרףעכן
 6סל ס' לסגי ס6יס קרור 61מר יטרלל 6היסתיע
 6מ6כ כי.כימי ורבינו נו: סעיר 6ת ולנסיקום
 ס5יכ ושעירו יסרס 33כורו ירימו 6ח חי"לס3נס
 , ססכועס כעת יסוסע וקלל ס6רר כמוד)תיס
 ס6יס קרור ל6נ!ר סעס 6ת סס3יע פלולוכן
 יוג'ין סנ!ע ול8 וגו' סערם עד למס י6כל6סר

 וגעש , מסרכם וכעס סעס 6ת 6ט1כססטע
 סקול 61מר ססו8 פיוס יתכרך 80ל ענשסל6
 סעס פסדו עד ונוי סז6ת סמע6ת סיתםנמס

 : גנת 1ל6 יונתן6ת
 ירגעס סעסס סעגליס כסחת כי רבינורנן

 סוסע עד במריו סכ6יס כל 6מריססונמסכו
 וכמיס , נ!8ר)וחס ססכטיס עפרת נלו 6לס3ן

S~D)))"6לסיסס לס' ככ"י חטט כי וימי י 
 יסרבל 3ני ויחסלו ונו' סגויס רחקת וילכוונו'

 ונף הנדכות למס וי5יכו ונו' כן ל6 8סריכריס
 ע6 וגו' סנ)1)יס 6ת ויעכזו וט' מסויקטרו
 כל 6ת ויע(כו ונו' חקיו 8ת וימאסו ומ'סמעו
 ס' ויתאנף וגו' נגיסס "ח ויעגילו ונו' ס'מלות
 1hpn כי נס לסנ)ותס פ)6 ססי"ת לססרגבייך כי סורס , ונו' סגיו מעל ויסירס כיסר"למפד
 ונו' נ!דרכיכס סוכו לאמר חו(ס כל נכיתיכל כיי 3סס מסעיד עד וכו' סנויס כחקותוסלכו
 למעוט מוסיפו ועוד ערפם 8ת ויקמו ממצוול6
 פוחס עסו ל6 הסר מטפיס כסס סיעדאמרי
 ולספריך לסכול יכול סיס ל6 ו"( סייטודקודם
 ל6' פגיו מעל ויסירס כסס מפן ושהנגף ,עוז

 סמר ל6 יסודס נס למדו יסורס סכע רקגס"ר
 כ3ד סל" כיון עוד לסס סקריך or כל OD1 ,ונו'
 לכל ומסורסס נלוי ססיס סרי יסר"ל, ככניססעס
 סרעס עליסס סכ"ס 6מר עומס ולי0ר8לסתומות
 סחורכן דקרי על וענרס מט"חס מ5ד לססס63ט
 רעיס נך כל סיו סל6 ומטורסס נלויססיס מטני 8( נלו ול" נוסס מועטים מסיו יסודסוסרי
 3יגיסס סיס סל6 ססכטיס מ"ר כמוומט"יס
 לסס סיוריך וע"כ זסכענלי

 נולך 3לכ גח; 1ל"
nSa'וו ניוחו וץ ב,,נ. נ:. o~np 11. 16 וידעו מחים ס:ריס כלס וסגס הכקרויסכיתו 
 ית' ס8ל כי יסודססכט

 כמו לסס סגלמס סו"
 ססמע סבכיך יכעיס ע"י קודס לסס וסודיעסיעד
 על ונגוחי ל"(( )יכעיס וקמר 1osprn תסלחס'

 נם מסורסס וסיס , וגו' לסוסיעה ס(6תסעיר
orססנלס ס61 ית' ס6ל כי וידעו מעולס 3כל 
 ללועגו כעת יסודס על ורחס ססכטיס עסרת6ח

 : עכרו דודולמען
 מט"יס סחט6ו סרטים נ"גסיס כי ,יסר"ל סמט16 כלליס נמט6יס כלל דרך ס61 (סונל
 3עוגס, תעגסיס גכסליס ססיו גלוי (ס נססרטיס
 סו8 כי וגדע סג6מין 6ל6 , 3ססורס ויקריךר"ל 31דכרי 1כנח31יס כנ3ימיס מ3ו8ר. ססומוכמו
 וכעוסים כעוס"( טוכ סכר גוחן ית' ס6ל כי6מת

 לעו3ריס ונעוס"כ געוס"ז ומתגיס סמ15ת,למקיימי
 וכ) סתורס כי נדולס ר"יט ווו 61(סרוהיו,מ15היו
 יסר6לן סיקייננוס כוי ככיני למסת כיתנומ5ותיס
 סל וסעוגס ננווה מקיימי סל מסכר נעגין6ל6
 )פקהיס ננגס סו" כי נס ס6מרגו, ערירותעוברי

 ססולכיס מעיני ונעלס נסתר סו6וליודעים
 0רעס עליו סכ6ס מי על 18מריס סס כיתחסך,
 על וכן לו, סיס מקרס כי ס' מלוח על עכרועל
 מ"ת (ס ונס , סמ5וס מ5ד כמסך יל6 גרסמילו כי 16מר מ15ס עסוהו מ5ז טוכס לו סג6סמי
 וסמלי" ע5ט סנדיל כי י65סס'

 סכר לתת חוסים
 סרס לקכל סילבוס וכלי 63מת לסניולסולכיס
hunnלטופ מטוכס , .lD~h) סיר5ס מי סיוכל 
 סנ!5וס מ5ד לו כ6ס סל6 לימרלסכחיס

"1-זף חי לסכהיס סיוכל נג'וסן סרע, לעומססלעס ומלי"
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אלהים כח כז פרק הימאיתשעיבית54נ
 וסמבמין וסמסכיל )ו, סיס סו6 מקרס ולומרסירקה
 כל ע) ומסנים מרע ודרך כל) דרך ס' דרכי3כל
 ננססס כי יובע רע ו6ס טופ 06 סריס סעופהמס
 מקס , סר6וי כמו מסנים סריגו ומי , לוסיתס
 לדנקיס יותר סכר י0 וגוס . למקרססד3ריס
 צ6 16 טונס )סם י% 06 מוססיס וניגסנמלות
 וסעוגס ססכר סיס כ"6 קוגט, ר15ן לעסות6ל6
 וסעוגס, מסכר כמעט 3טל סיס סעו)ס לכ)גלוי
 (כות לכף ע'גמו מכריע סיס יישסע לסילוכי

 כננסות לעוסקים מניע פסיס סטוי נעין3ר16תו
 )6 טלויקיס וגס מעכירות, לעוסים סמגיעוסרע
 סיטיכו )6 כי כ"כ סכר לס0 סיסיס ר16יסיס

 מן ויכתו עוגס לסם סיגים אסכיל כ"6ירכיסס
 3יד טסיך ס3חירס אטלס סיתס וכמעעסרעס
 סכר לסנדיל וכוי . ורע טיפ )עבות 6יסכל

 ק5ת נעלס סיסים ר5ס וכעוס"3 3עוס"זס5דיקיס
 סננניעוח וסרעות לטו3יס סננניעות סעודיתענין
 יסוט מעלמו 6חד סכל כדי onbun, מ5דלרעים
 : כעמלו טוכ סכר לו ויסיס 6לסיו6ל
 16 כ6ס לטלית (וכס ס6ננוו מס כי לטסווכן

 , ספנית 3מ5וס (סיר נסיותו ohlלדירם
 ל6 כי גס 6הריס 3דנריס נ"כ סלם כסיותוסו6
 סכר עבין לו מניע 1rh1 מלוס כ6י(ו (סיר0ס61 6מי כרקס 06 יקטס טל6 כדי כ"כ, 3סס (סירסיס
 משעסיס סמסרון כתלס כי , כעוס"( מטוס16הס
 מסיו קמחית על מ"(( )יומק סימר וכמו6חריס,
 )ס וצנורו גד1לס ככסונס סנוטו וכלס כגיס ז'לס
 קורוי! ר6ו ל6 מינני לסס ולמרס , לכך ציתכמס
 ול6 טן עסו סריס )ס צמרו סערי, קלעיפיתי

 ססר3ס לס מעמיס סי6 ל3ד nhr )6 לומרמועילו,
 סיו ג"כ והרות ס(כיות 6ל6 סועילו ול6 כךעסו
 : נזו)יס כטניס כניס כל לסיסיו (כתם כולס ועלנס

 ועשרים שמנהפרק
 , 03 סנ(נרו ונכסים ניעודיס 15דקת מס"ומה

 3ס סנכתכו סיעודים כל רפינו כיסו6
 תורס קיומם תודע תכת3ס גתקיינוו)עתיז

 : סכ3י6יס וכספריע1ננס
 מיחש סק3"ס סיעד OD סו6 סרחוןוהיעוד
 61מרו , תמוח מות ממנו לכלך כיוס כיס6ס"כ
 מיחס לו מיחס לחוס מיחס להדס מיחסחכמים
 :עוד גתקייס "ומן orsbJ 1;עו6(סזס6ס
 סו6 (ס ו6ס , יום 1nlbs תת ס)6 סייעוזנחקייס
 סרי קללות כמט עוי קללו ולמס וכדורותיו 3ועגיו כחקיים סרי מניס 8)ף 0ס61 סקכ"ס סליומו

7.ו",7,ן111:(ןן;ל:ו
 כברי6ס 3כתו3 סגזכר :יוס על מסמעו סיססיעוד
 סקנסס סל יומו כי , כעולס ססווס סיוםוסות

 סגין מן סיס 1(ס , הסירוס התורס סו(כרל6
 על העבר כית 13 סגכר6 סיוס וסוף ביומוסירות
 וכערירית כלעוס הפיעית כמעט כי , 6מת0עס 6פ" מ)מע61 לעמוד יטל סיס 1)6 יחנרךליוויו
 יתקיים טל6 לו סקריך ית' כרחמיו 6כ) ,סרם
 מגיס, 6)ף טסות סק3"ס טל ליומו 06 כימייעוד
 6דס 'sd 6טתו סיתוי כי , "טס כמו פסיסמטני
 )6 עדיין סר06ון 6דס ' וכסג5עוס , סו6קונס
 1)6 סכתו3יס, סדר כתי כקו 'גכר6ה חוססיתס
 מות ממגו לכלך כיוס לו ולנגר ס61 6ל6כלטוס
 , ומר15גך מדענך גר6ס לכלך מלת כי ,תנעת
 עמזי כתת 6סר ס6סס סר6טון 6זס ס6מרחסו

 *1 סרדיני מיתשומצי%
 סחתט ססי6 כב'

 כסגגטוס מ115ס סיתס )6 מעדין מסגי תעכס)6
 ר6ס ערום נסיגתו וסכמת ג5טותס, 6)6 וסי3ע)ס
 )6 נ5עוויח סל6 מסגי מתסכל )ס סומל סיסס6ס
 לכך כלטוס 0סו6 מסני אעלס 6ת סי6ח6כי)
 מלסיס 6מר כי qb לס וקמר כערמס עמסגכגס
 יכול סייחי כ3ר כלו' , סגן ען מכל ת6כלול6
 ג5טוית )6 מסרי כרסות )6כ1) טתוכ) לך)ומר
 bS כלסיס ט6מר לך ס6ווס לסילו 6כל6ה,

 ו)6 6ת hS תיולה 6ל , נסוס לסניכםתאכלו
 וסגם . סס6כלו בסי' חמותון מוח )6 כינעליך
 אדה"ר סי6כל נותחו כסימת סיתט סטענס3;6ת
 סי6 אוכלת ססיתס עס כי , ס5יווי עלויעכור
 bs כי תעגם ל6 סי6 כי חומס סנמט סיסל6

 גחגס סיOlb 6 כס6מר ולכן (ס, עלנ5טוית
 nhr עט יתכרך ס6) לס 6שר . ואוכל סען מן)י

 , סי6כל קותו וסתית מעליך סנתת כלו'עטית
 כיון כי 6גומס, סיחס סי5 נס כי. ססי3סוסי6
 סי6- לס6כיל סוכרמס ותאכל 16תס ססי6ססנחס
 3קמס יחורך ס6ל ספחי) ולכך , כעלטגס

 להסס כך והחר , סנחס וסות 3ע3ירילמחמיל
 . מלסחו טגחסחס להדס והמ"כ ממנו;סגתסתתס
 ססי6 6מר כי , nhr עלית כי לכמסוהמר

 (6ת עס יתנרך ס6ל לס ס5מר למס3תסוכתס
 ס6ל לס 6מר והוכל, ססי6ני סגחס הגורסעסית
 Dhr עסית ס6תס כלומר (6ת עטיה כייתכרך
 , ס5יווי על ויעכור 6דס סי6כ) ססכסוסייח
 6ותס ס6סיס )6 וגף ארכס סרוס אנול1)6סס
 ופתחס כעלס 6ת סס6כי)ס על 6ל". כאכלסע)

 ימ~י,גג%ב ריש ' יי5:י? גצגו2:241ן
 :(י יבש יניב8י

 הע גטק%צג1%
 ט6זנוס 6רורס מקוהי, על י)ע13ר )קלסלסלוע
 לסחו סיחס ל6 06 סוף סוף כי ומסגי ,וגו'

onpnעליו ית' ס6ל סיקל אוכל סיס ל6 אותו 
קיר צ'ונג מפגיעתמגל"צ עלמי יוס 163ה1 מת סל" וח:ובחו הסלתווקבל
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 155עהאלהים כהו פרק היסודותשערבית

 ירמיסו3דנרי סמ613ר וכמו הטוכס, כסיס 13מנר
 לכלך כיוס לו כס6מר ובגס . עגור 3ןלמגגיס
 6זס סימס31 ית' דעהו סיס תנית מותממנו
 סל יומו על 06 כי סיס ל6 וס"נוח ,ל3רי6ס ממסי יום וסוך בו סג3ר6 עלמו סיום ססו6סר8טון
 6100 פיוס על סיס oh כי , מגס qSb 6101סקג"ס
 סיתס ול6 לאטלס ס3רי8ס כל סיתס סרימ5ס
 ל6 ספי פיוס ימוח 06 כי סכרי6ס, עוייןגסלמס
 6דס כסקר סיס ול6 ס3יעי גיוס מגוהס יוססיס
 כתהלת bSb , מעולס נ3ר6 מס ועל סקרןעל

 ו6ס לעולס ימיס ימטר לohn 6 סיתסממסכתו

 מצ1שת11גסוג4%צ?:"
 ל6 כי or3 סורס כי , לדורותיו מיחס לומיחס
 הוט סיתס ל" סעךין עלמו יוס כ"יהו סמיהססיתס
 מיתם חנווח מות 6מר hSh , יורות סיו hSועיין
 מיחק לו ומיחס ג5טויח, ל" כי נס למות ומיחסלו

 סוס יחיס ל" כי נסכתו, "תריו סיכולולדורותיו
 וסיפסר . ימעל ל" תפילו לעולס מדורותיו6מד
 סר6סון 8וס פס 3כח סיתס סחוס מפגי כילוזר

 ombo מן עפר כך 6מר גכר"ת )" כי ,כסג)עוס
 גכללס (ס מסגי , מללעותיו נ:"חת סגננית6ל6
 מיתס ל"דס מיתס "מר ולכן סי6, גס וגענסס53יווי
 כ6' עומזח סי" סרי עדין מלויס ויגס כי נסלמוס

 3"יס ססס לדורוהיו ומיחס לו ומיתס ,מ5לעוהיו
 : עוין ננ15ייס ס6יגס לע"פ ירכו יו65י וסםמכחו

 קר6 3ססס חניך י"6 סרק מליעור י'ובפרקי
 סמיכים מוס גו נזדווגס סכיעיתתמות

 עסירית 6רכעס וירדו סגים למטס עלו ע'נ5טת
 נידון מסרס 6מת ליוויו על ועכר עדן לנןסכניסו
 ססעות סור כי (1 לגוסמ6 וקרס , גחגרסי"כ
 כצמיגית ג5טוו ס6ס ועוד סכחונ, כסדר סל6סו6
 ר16יס סיו 3תסיעיח סנולדו כן נס וקיןס3ל
 עסירית נסעס לנ"ע ומוס 6דס עם כסגכנסוססי"ת ניעי ידעו ממהמה כי עגמם בסגי נוגסיעכס
 ופוף וחים סכסמס 6ת סס6כילס ריבוי נסלרייסס נס ותתן ("ל הכמיס המרו מסרי , סם גסועברו
 כדכתינ מול וסמו 6מד יצעיף מוז לס סמעווסכל
 מי סו6 סנים 6לף ימים '"רכס וכחול כ"ט()6יו3
 שלצעי"י:צ%1 ביצי Oh1צ%
 ול6 מיומד עוגם סיעגסו ר6וי סיס לכלו061
 כסור ו0י6 מליעזר ר' 003 נ"ננרס סי6נס כי סססיקח8 נוסחת גר6ס לכן , 3כחו3 (סתוזכר

 חוס סוזכרס סלs~rr 6 סמפרסיס כפיסכחו3יס
 כנמר" כי ומפגי , להעלס סכתכהי וכמועזין

 נס
 כמו 11 כנימרץ סוכ"ס ממוגות זיני 6ח7 פרקכן

 וכו' חוס לו ג(דונס סכיעית , "ליעור רכיכפרקי
 סו6 כי וכגיס חוס 1ל6 סר"סון o7h 6ל6,ס על מפירוט גלטיס ל8 "ס"ס כי (ס לפיכקמר
 ממגו "כלך פיוס כי לו ג"מר ולכך סעיקרסיס
 ג5עוו ל5 ס0ס סיכיגו מיסחר וסיס , תמותטת

 כמו 6לסיס 6מר כי 6ף מנחס לס 6מר ולכךכלל
 מוס סגמס קללת סטני היעוד : למעלסססירסתי
 : לסם סגתייעד מס כל כסס נ:נחקייסוהדס
 וכתית 63רן תסיס ונד גע קין קללות סנ'היעור
 קין סורנ כל סרכיעי היעוד : גור 83רןויסת

 ססוליד "מר גלמך וגתיכ , ונו' יוקםסגעתיס
 8ת מסרג לסלעי סרגתי 6יס כי סכיעי זורוסוף
 : כמדרס ס6מרו וכמו טכטחתו סק3"ס וקייםקין

 לו כסג6מר סר"פון "זס ניד מסורתסיתס כי , וגו' ממעסינו יכחמגו (ס וכממיסיוהיעור
 צננו מתעי מסול 6דס כמיולד ס"דמסצרורם
 סעמז וכיון וכו' מקנריסס 8והס ונתסיסע"יס סנניס סיו קודם כי סיס וכן , קללהסתמסק

hSon~o ג 
 ינ 1

 ץ
rb 

 סיסןגסמע '8
 תססי והיעוד : וכו' נמו נם מעמד וכיוןלימרס
 חיגת לך עמס ונו' סקרן 6ת מטחיתסוסנני
 ונו' סמפוט 6ה מכיף סגני וצגי וגו' נסרע5י

 סכל ונחקייס ונו', 6חך כריהי 6פוסקימוהי
 ומור6כס ססכיעי היעור : בחורת סכתוככנוו

 ס6מרו גש מתקיים וסע , וגו' יסיםומתכם
 ול6. וגו' עוד נסר כל וכרת ולאסם,ךף
 : לעיס וגחקייס וגו', סירן לסמח מ3ע עודיסיס
 וסיתט ונו' כענן מקטת וגר6תס סחסיעיהיעור
 כין ע"ס כרית לנכור ור6יתיס נעגןמקסת
 , סירן על 6טר 3סר 3כל חיס נסס כל וג'ין6לסיס

כל
 שמן 6ל6 לרסיס סקיח ?ןי6יך כ6ן 6מר
 סכ"חנסכיל

 ost~nn hSh צילב ף ייצ. כמונ1ר6גי-
 ססס ס6דס מע לכלול סקרן על 6סר כסרככל
 3יגיסס לדיק שין סחומר 6מר גננסכיס וסס3טר
 וכש גרפית סקסת 6ין 5ןיק סיס כזמן6נל

 : בימיך סקסת נר6חס עוז( )כחוכותס6מרו
 כנען צרור לכניו נח מייעד מס סעסיריהיעוד
 ליפת 6לטיס יסח וגו' סם "לסי ס' חרוךונו'
 קללת וכתקייס , לטו ע3ז כגען גיסיונו'
 גחקייס וכן , "יסח לסס עכדיס מסיובנען
 שסיס ימת וכן , סקרן גתיגת h1ot ססכרכת
 סס ג06)י ויספון , סגי צית טורט ס3גסליסה
 : סיס וכן סלמס, ס3גט שית סכיגחו טיסרסוסוף
 סטתם סס וגכלס נרדם ס3ס עכר מוזהיעור
 3גי לסס שכו , ומי "וחס ס' ויפן וכתיםונו'
 קומר גממיס ור' נור כידון בגי לכיוון715

 כל וסיתם חורין כר6סי ס6ר15ת כלנתכנסו
 סי'נ היעור : וכו' מקומם "גסי סולעת6חת
 ונו' מכרכץ ו"כרגס ולכרכך גדול לנויולעסך
 סהג היעור ? מידוע כמו סכלונהקייס

 כל "ת כי ונו' ורקס עיניך ט6 העתולוט
סקרן
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íגהםו חי úגá גקק הז╞זלגה ÷¢ף 651

גúליז  כ¢÷ñ 8úñ 6:¢ ñםז¢ טם ñ╨╨ח6 'ז╨ז
╨úג╨ú  6ú טץ¢( ,'ז╨ז טñ15¢ ¢זסלם זלגךיñ) םץ

1  5ג
ץז 1  סגפ כגי ÷

,'ז╨ז  ñ╨╨יז 'ז╨ז גי 6ú םי כ¢÷ñ 6úñ 6ñ¢ ñםז¢
¢ñץד  óגñזñז ñד כי זך¢זי גúלñז 6ú טץ¢(
úלñזח  כ¢÷ñ ,'ז╨ז גי חךñזúל גזדג¢ז ץ¢(ñ טללד

,  ñג6גי╨דז
 ñ¢זúי
ñיúזלי יז ñז םי╨ú÷גגí ñ÷¢כ, 

ñ╨חךñ ñגúí 6 טץ¢סםז 6םúדדñ טם ñ"לז ¢לñ 
זñúדם  ñדדחגñ זם ñלל ג¢ñל טú ñ15¢ז╨÷ם 3¢÷

ññז¢
"úי╨ñ 
 ñגלñ 37ג¢÷ג , 6םñ 6ל ¢םñ6 טם

ññה"
 ¢לזם טחזיק ñד╨úק ,טץ¢סם ¢5ñ 61ג טם

 ñיז¢ג ,גי
 ñלץל גסá זיזגñ טץ¢( ñי ú¢זúי

,
 í╞גי

 6ñיñí ñם טלדץ ñגú úñלגג÷ ¢הסג
ñג╨ל  ñלז ¢לñ8 ╞ץ ñםזץ ñ ñ16זñל ññז╞÷╞
זד6 , ññס÷ úñץñם ññס÷ז ╞גúץם 6ים , ג¢ñז ╨ñ םזץם זלי 60 ז╨גגלñ גחז5ז╨יñ ג3גגזחלñ 
:  ╞גúץםז ñגג÷חג םץזñ 3ñגúñל ךם ╞ץ ñםזץ

גי  ╞זץגה ז"ךñ ╞לץל כגי ñג¢ח╨ñ , םזñז ץז╞ג
ñדל  ñ ;ñגú ñזגñי 83¢ññ ז╨גי" כי ñגץיך
úז÷ל

 úíז" ץ¢3"
 ג¢חá ñזúי כ6י 371ñץ1 זדץז

חñזלז  ñדñ , ח8ג5גיז ג╨3 םñ¢áג ñג5¢לל יזחי

╞םגי 08 , ñדñ ú"ג5¢ל3 םñ גñ8 זףñ¢ גñ¢áם 
╞םזדñל גדי  óגñז

"ñזדג 
 ñץñל íגñך זם ץ¢( ññ¢י"ם

ñגףג  ÷לגג ñל 'ñ úדñ זלי יזחיñ כ÷י גי ¢╨
"זñז  טץ¢( 'זדז ñץí ╨!ñגñגñ טם ץ¢( ╞הזגל
╞ז╨ץהל ñז" ñדñ ú"ם םññ ñלז ¢ל6דñ , לזג÷ 

חזג╨י  כגñ 3ג¢חי÷ ñגñל ñגñםל ñדí ñ╞ז÷
חםחה3 ñ~ל ¢לñ 6ז כיñ , ñ╨63¢ כ3 'ץ ךññ ñז"  ññ ññ¢ññ¢י"ז כñ 3"ץ ñדñ זח56י כ¢הל

ñגñז  6ñג5ג ñג╨ñ ñלחז ñג╨ך ñ╞ז÷ "5ג כ¢חל
6ם6  ╞לץñ ╨úסñ ¢סחז כ¢הם זליז ז¢ל"ñ ם"זה ,

גי ╨¢"ñ ñגיזחיñ ñ╞¢ יñזם גי גñ ñ÷ñí 
ñ56ג

 ¢ה"
ñגñ ñגיםלñ ץí 

"╨¢ññ כ3 ח!╨ה)!י  כ¢úל íץף╨ ñגדל ג¢á ññגחי זה"5י כ¢חל

"ñúז
ñ¢6 גú 63¢ñ גחיז ח÷גזá ñ╨גñ ץ"ñ 

'זדז  'ז╨ז , ¢יץגז ñ¢י" כ¢"3
 זגח"
 ח÷ז ךזם כ3

ñ6ז  ñג¢÷הל
"á¢í 

 גñגז יץ¢ כ¢÷י 'ז╨ז , םץגז
גםץ╨╨  זם ךזםז זלץ 'ז╨ז ╞¢ññ "ד

"ñ¢ 
 ז18ñú םיז

ñז╞ל  ג¢ץי ¢ייñ םף÷גז ╞ץ
 'ז╨ז , ץזםז יñזג

,'זדז  ╞¢ññ ךזם
 ג¢ח"

 'ז╨ז , 'ñז ¢╨╨6 םñ 6¢ים
ñ╞זñ  גñגז גז╨גד םñ¢ץם 'ז╨ז , זה÷גז ה" םי ñזי¢
דñזג  ñ¢זלץז 'ז╨ז , זח÷גז 6ú ךזם 'ז╨ז , "101

ñ¢י"  ñז╞3ñ 'ז╨ז , "5גז טםל ñז╞י 'ז╨ז , ¢ל÷גז
ñךג ñ8םñ ñ╞ג¢יñ 

 ¢ח"
 ם6 טםל ñז╞ñ 'ז╨ז ,

, ññ¢ññ םי ñזó דהלי ,'ז╨ז ╞ץñ 63¢ñ 6ם ñוי╞ ג 
"םגñי ñ"ג¢י╞ 1ם6 זץ¢גñ ז כי ¢ח6 םי"ñ 

ñגñ ñדñ ץ"ñ י כיñזהזג 
 ññ¢יק כ¢לל ñץ ךזם

ñהז╨ףד  ¢ד╞ 'ñ זגם÷ ם" ק¢גú גי "ם ñ╨ףה םץ

גי  ¢ú 6ñד¢ñ 6ץ úם╨÷ ¢יñ טגúז÷╞ כגñץ
כהח  ט¢יñ ñז¢ñ ט"╨ , םץז ñ( יגñ ññ¢ים ñל
í¢ז  ג) גי╨םז טםזñ ג¢ג¢ץ 'ז╨ז כñ גם "ם úúñד

זם ññח גם , (18 3גú6 כñ¢ 3לז הםץזה םיñ , זí' 
ñ5זלñ

 זúז"
 ם÷ú' ñג "ם טñ¢גג ñ( 'זדז "5זגז

,  'ז╨ז
 ñ:ñ¢ג"
 'ז╨ז , ñל3 ץ╞6 גד

 'גגי
 'ז╨ז כגלñ8ז

¢ל6 ññגñ יז¢÷ñ , ñג¢היñ ז╨ץל כגי╞ )ñ זñ¢ג 

,ם"ú םי ñ( טג6ז ז¢ףק ñגú ññדñה 'ץ ñ¢י"ם ,גסי  'ח סלםז ¢לז÷
 ╞ח" ¢לז"

ñףñג÷זñ גם 'יñ¢ 
ñ8ל¢  ¢ל" זלי

381ñכ ñג13חיñ גםñג¢יג יñ ñ¢ג 
'ñז  ג╨¢ ¢זץםק כ3 ט¢ץ ז"ס¢ ñ╨ל זףñג ñג5¢ל╨
ñ¢ג  ñגדñ ñ╞ז÷ ╞¢גá י÷פג ז╞םז╨ ññדל ñג¢ñ"ז

"ú ñ÷י"ñ ñ╞ם╨ ú"ם ñ¢זםגםז גú ג╨גñ ¢ז"ך 
ñג3¢זñ  כ÷ñ חזי(ד úזיñ6 .'זיז ¢ד¢דז גי ñג¢יל
ñםג6ז  זם÷ñ ם"חל ñיך זגñ ñלל ñגדñ ñגלםה
ññגñ  זד58לך ץיñ6¢ חז÷ל ñ'דזזי!: ח¢גםל ÷חזג
ñלדñ¢ז ñג¢חגñ ññםñגñ , 6י¢ññ ñזץ¢ג ם 
ñיú¢גñ םñ¢áג ú"ג5גי ñג¢ñם ¢ל"ד ñññ ╞לץלל כג3  ץ╨יז ז÷גúפñ ññג╨÷(ñ ג╨זםהם úךזז╨ז גד3

6ñז , ñדñ ú"ם 
"¢áזú 

13ñ"¢ 3╨!5¢גñ גñ31 6ñ¢ 
, (6 כי ה¢ךá ¢גסזם ñ,╨¢ññ "5ג 'ñ 3ג!:פñ כ¢חז╨  ñץךú ñלםñ זהזג3ñ כ3 'ץ ñדñ 1" הזחל גי
םז╞ד ñגיזúיñ ¢ל÷╨ זם טם טם ט6¢5ל 'זדז טñץםז גזדם ñ╞ג¢יñ זץ¢ג" םי 

ññיגםñ סיזáú ז╨ז'. 

 '¢3ñ ╞ץ óזñ ╞לץל כגñ 3ג¢ñ ñ3úגññ ;"כי
םיל  'ץ ñדñ , י"הáז ¢סה כ¢הם ¢סלז "5גñ 1יל
ñגץ  םיז "םñ גסל ññם זחזגñי ñ 31"ץ ñדñ , םץז
╞3¢  13חיñ טםגז ñ¢י" ¢י"י

 úזיגםñ זם" ¢ל"
ñ¢6דזיñ ññיגםñ זñזגםק 'ז╨ז טםגז זה" ,ךזם "ג 

¢(הñי ñג╨ךí ñ8ג5גñ םץז , ñף¢ññ ז םיñי¢ 
¢לזםי  163¢ñ כñ 3"ץ ñדñ ז58úי כ¢הל ,

 ¢ז╨"
ññ 

╞זץ áגםñ זל¢ ñי חגדל כ¢לל םיל םיז 6םñ6ם 56ג ñ¢"דזיñ יñיגםñ 6םי , ñדñ ץ"ñ 3כ ñגñ 

ñז¢גñי
 ñגñ כגזץ כñ 3"ץ ñיך . י"הגז גחג¢6

÷ח" 3ñךñ יהúד ñ¢ץñ 638 ם ñ¢ñú םג ñ¢כ"דל 
: ñזךú ╨גזיñ "גד ñיהיúל גñ גג די¢ñט  ¢זסח╨ז כג╨ץם ╞זץגñ ╞ץגגו זם כ"י 6ם

ח╞ז÷  ñס גי 8ñ¢ 60 'זדז ג¢ññ ¢ל8 זם
ג¢ל÷ל  "םגךי ו÷י¢,ם כ6ú ח~5 כ¢÷ñ)6ú ñ 'זדז ,

"ú úטץ¢סםז 'זדז גהל 
 ñד:ח"
 ñהññ 6¢ טם

úז¢¢י"
 הץ¢( ¢ףץי כ¢÷ñ 'ז╨ז , י""ז טג" ¢ל6

íגלñז
 גחז"

 í¢זג
 כñ גם "ד úúד ץ¢( ñדלז כ3 גחגי

ñ15הñ
 זúז"

 זם םú' ñ6ג "ם טñ¢גג ñ( 'ז╨ז 56זג1
¢úזם  'ז╨ז כג!╨"ñז 'ñ 3ñלñלגז זם ññ¢ . 5╞÷ñג"ז
טץ¢() úíגñ גי "םגñי 83¢ññ כ¢לל ñץ ךזם ¢לגדז זם  כהú 6" כ¢ךñá ñ)8ú ñל 63¢ññ גי
גז"¢  ñ╨זיñ םץ ךז╨ ñגññ זז╨י זץ¢( úíץ ñגñז
זם  ךזם זדליז ¢סל ╞ץגז

 ╞גñדñי
 ,ññז¢גם טיגףםז

כזח5ד  ╞ץ'טץ¢(םז ñםזץ 6ם ךזםם , ¢ח16 ץ¢ג6ך

זהגי  ñגדםלñ 6םñ 1גñ זלץ גי ñ" כñ÷ 3ל
úי¢פ  חגםñ5ז זי¢╞ זץץ יñל גם61 זגםץ íגג÷úג

¢ל"
 ץ¢(ñ ג¢ñ ññגñ זלי ץי זסג!╨םחז טיםז

םץ  גי:"ז טáזñ ג¢ג¢ץ כדז ÷ñל גúגפ 'זדז ñ16ג
ñ6ז

 ¢זץגם"
 ךזם זס╨ד זñ¢╞ל ם"זל , 6זñ÷ ñלס
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 hs יה3רך ס6ל וססי3ו מור ולכך , לליעזרפל
 יקרץ ל" כי מנועיך, י65 "סר 6כ כי וסיירסך
D~rממעיך מננט סי5" נזי "ס כי נך ויורם 
 תוכל "ס וגו', ססמימ0 ג6 סכע לו וקמרומור
 נכורים טיסיו כלומר ;רפך, יפיס כס "והםלספור
 פגין ;0 ייעוד וככת , העמיס כל ע)1ט1לעיס
 דן יעכודו 6סר מגוי "ת ונס מגט ת'מנירות
 סמטורס וכמו , גדול ברכוס י165 כן קמרי6גכי
 6ת ונו' נתתי ל;רצך ' ל6מר ברית"נרם 6ת ס' כלת 6100 כיוס כך 6מר ו"נ!ר ,קיומו
 "עהיך לוכוח ס3פס 6ל6 עהס פדנתקיים ול" , 8ומוח עמר וסם וגו' סקגי(י ו6תטקיני
 סגכי6 ס6מר כמו ס6ומוח ססלס ירוסתיתקיים
 , מסנ!עתס עמון וכגי ידם מסלוח ומו6כלדוס
 6ותס ייעד ומעהס , וקטרוגי וקגיוי קיניו0ס

 "רן ירוטת ס0ו;כרו ססכטחוח 3כ) כסרי)עתיד,
 ס3עס, bbh אוזכרו ל6 "ח"כ ל36וה פנ!מיןסטרת
 לעהיד פד 6)6 סכטיחס ל" מהחלס כיכר08

 לסנר סי"ו והיעוד : כימינו נמ0רסטיהקייס
 "דם סר6 יסיס ו0ו6 וגו' ;רעך 6רכ0סר03
 "ותך ו6רכט סי"; והיעור : סכל גתקייס ,ונו'
 וגתתיך מעד חמ"ד "וחך ותסריחי מ6דבמעד
 וגרץי ל"ן0יס'י)3ירמס( ודיגיך ניני יריתי "ח וסקימוחי ונו' ת!לכיסלגויס

 עסכטימוו3ר3וי למור 510רך
 , י165 מניך ומלכיס לגייס מהחיך נומרס(רע
 סיס לכי, ונו' לגויס ונחתיך "ומר סיס "סכי

 לנוים יריו ויסרו טירכו קוןס כישיסטר
 נזי 6חד כ) ויסיס כמחלוקת מ")1 ")ושיתמרקו
 1"רכס "מר לכך , עגננו נסגי ומלך עונגובסגי

 ימיו רינוייס מגד רסיס סיחיו "תר כיוססריתי
 סיבטרס ל" , (ס 6הר or ומלכיס גויסנקר6יס
  רחכעס ולמלכים ייפקר עסו לגויס סיתהלקוטהס

 מתסיס 4ד51לוגסיס  בעיתילומר
 ללאסן

rlnb) י 
 , 1ר15גס לדפתס ממגם י5"ו ול" 03 ויסכנועולס
 ט"יגו וכל 6לו0 לו מיס כנוי יסר"ל נקרן סדרכי
 לסרס סי"ח היעוד : ק"י( )כתו13ח וכו'דר

 ימיו, ממגת עמים מלכי לנוים ו0יתסוכרכתיט
 כי , ל"כרסס ס6מר מס כל לסרס וקמרמזר
 , "כרפס מזרע מחמסך הטוכס כל יסיסנ!נ!ג0
 מסטחס קרויס "כ טנ!מסחח גס כי "וה0 כיסרוכן

 גויס ממגו סילקו c"sh כן 1"ס 6ס, הכסחה1ל"
 , וככוחו "ברמס "חר 6)" יחיהסו ל"ומלכים
 עסיס נ!לכי לבוים וסיהס וכרכחי0 ":!רלכך
 כמו יסר"ל, ;רע כל 03 ויתעללו יתיחסו"עריס וגס ומלכיס לגויס יחיו וכרכתם כמיחס כיוגו',
 מורהי כרית "הו "קים סרט 3ן לפיוחו כי"הו, כריחי "ת והקימותי וגו' "טחך סרס "כלט5:!ר
 e"uh1 3נך סמי" "2"ס יס:!צ"ל עם ול"עמך
 כמרסריס

 סו"
 מכריח ;ס כ:)) גכגם ".גו 1;ר12

 י"3 ונו' וססריהי "והו כרזתי הכזכותך6ל"

 "פיס כי ,  "מסך לסרס  בן  וסנס מיסכעה 6לין- "310 סוכ זי"ע היעור : ונ!'ו"ן63) וקדר גביות יסמע6ל בכור ונו' יעידגסי6יט
 סס3עירש סכתריס כין ממעכז ;מן כמסט60ריך
 כעת ס;0 למועד 6ל" עוד יקריך ל6 ,מרע
 6רכ? לסוף נגיו לסינ6)1 מוכן יסיד י5מק13 מיולי ס;:;ן Of כי !רמן , כן )ו יסיעמיס
 : ("ל סקורו כמי טסה ומן hto1 לגסמלות
 בן 6ח וגס וי.ו ;ופ י"לך גיהק מ%, סמע סרס 6)יך הקר 6סר כ) סכ'היעוד
 , ילהק פס 3כי עס ס("ח ס"מס 3ן יירס)6
 כסר יס:!ע"ל יסיע טל" גס כי , כעיניו רעסיס
 כנוו עמו מיירט רולס סיס יוחק כתוותנון
 בן "ל6 שיגו ועסו ננו סס!6 יסתפק)סיהיהס רבוי סיס כן לזרעו ויתיחס עסו י65 י5ה'קטמ;רע
 וגו' 3עיגיך ירפ Sh ית' 60) לו "מר לכך ,3גו
 ?s'iais , לקנן ןיי6 3יןה2 ןק 1%ל1ס~ע
 ול6 יסמצ"ל כן גס לגרפך יחימס סל6נציגיך
 וינן ס"נ!0 כן סיותו עס כי , ינמק עסיירס
 סו" סוף סוף כי שסיפגו לנוי סנבירס3ן

 סגערקו' ס"יך6ת קומי לסנרוהיעודעס~:"6
 0ר"כין סיעוד כי מסגי , שסירגו נ17ל לנויכי

 ויההיו "מר יסמפ"ל על ל,תכרסססג"נ!ר
 הימס כן יירס ל" סרס כס6נ!רס ו"מ"כ נדוללגוי
 ונס ל"כרסס וקמר , כקולת סמע וג"מר כגספס
 געל, לגזי "נזר 1)6 6סימג! לגזי ס6נ!ס 3ן6ת

o~cnבו רעם עין סרס ססגגיטס )ס3ס גי סגר 
 עקידת על ל"3ר0ס 0כ"3 והיעור : "סימיגדול לווי כי וסכטיחס מזר לכן סנדולס ממ':1גיבוס
 ומ' עסית "סר יפן כי ס' ג"ס גטבפתי כיי5מק
 מוסיף וגו', ;רעך "ת "רכס 6כ!.כרו0רב0 3רךכי
1onP3o3 סתמים ככוסני ,רעו רי13י היכיס ;"ת 

 ומרכס 36רכך 3רך 6מר ולכן , "חת בכתוכמזל
 ור3וייס 6חד, סמן "חח 33ת ריכויין סגי6ר3ס,
 סל" סכ0יסיס

 ג"כ ויירסו גחלתם ל0ס חסטיק
 על יסג"וס ול" יקללוס ול6 סת"יסססער
 80רז נויי כג 03 ויתחרכו יסמכו "זר3ט ,;ס

 יסיו כקולי סמעח "סר עקכ , ככללוססוג"יס
 : מדט כנגד מרס לזרעך טירן גויי כלגסמעיס
 כמסלח 3גו לי5חק שכרסס סיעד טכ"נוהיעור
 ונו' 6חן לזרעה ונו' לי י3ר ושסי ונו'ססמיס 6ל:י ס' 6מר 006 לו סיקמ לליעזר6ה

 , ממס למגי 6טס ולקחת לסכיך מלמכו יטלמסו"
 על סגסכפ מי כי נט3פ, ו"סר דבר 6סר8הר
 מייד סו6 ס3ועחו לקיים ספוק כידו ויטדבר

 6 ן '" 3טול6 סיע1
 י '

 סס")ק
4. ן רגכס )")סי סיי 6ה 6חותגו ויקמרו רכקס"ח !יכרכו סג"ז והיעוד : סנטחהו 1גחקיימ0)טין מלקש ת
)גוי
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אלהים כח פרק הזמורותששיבית160
 ל6כלסס כתש 8סר סקרן 61ת ר6סונפ6מר3י6ס
 וכסנל1 , נו6סונס 6ותס ירש נזטתס גי1)י5מק
 עסו כס לוכוח יכולים סיו כנ) ננסותכמנס

Sh~nPSכי 6תגג0, 5ך 8מר ולכן הכיסס, מנם 
 ותסיט hsn' כמיעלו לסם והתכנס המזורשכוחך
 תסיס ס8ס , ל63 ולעתיד לסעתסקדוסס
 ל סוכ סני כיס כחוררן ממנס כסינלוקזוסתס
 נתקיימו מככר עוד הליס לסוכ חקכס לסססיס

 עלס עד 03 סג6מר בע"ס סבכות כלסכטחות
 עולמים ועולמי עמס ים , ככר 03 מעמדו3מס
 6ל6 סס3טחות כל 163 ל6 כי ועוי , יו3)סל

 , בקרן (כוח סוס לסס סיס ל6 כחמוכססיםשו בעה"י ממנס ונלו וכטמט6ו ר6וייס3סיותס
 כסוף סיסובו 8מר לכניו ליככס נומססתס6 כדי ולעתיד לסעתס נתקדסס יעקכ שכותולכך
 , ית' ס6ל כמסדי לסס תנתן 61, ספרוךסגלות
 כסעס קיים סכור שכות ססכעימ מס נשילל6
'ho38רסס (כות , וי5מק 6כרסס (כות נסכיל 
 סגין ל6הר ילמק וזכות , סלמס 3יח כגיןקודם
 מסיס כעקוס 03 סנתקדס סלמס מכנססרית
 וכלל , יעקב שנות ספנית 31פעס סננוריס,3סר
 מתסיס ממגס סגלו לקמר qh סקרן קדודת(כוחו
 טליסיח כעס לינתן נומס תסיס וכ(סקדוטס
 ,כוט חמס ככר כי , ית' ס8ל 3תסדי כניוכיד

 חסו , ססיר' כמו סקרן לענין ס136תוסבטמח

 . ס6יז1 16 6חנ 2מרוהיעודמסל"6רצ
 מ5רימס עמך 6רז לנכי מס 6חימךנוול

 וכ) סו6 כמע ככר כי גס , וגו' 6עלנו6גכי
 ומסיס מחירך סייס גר6ס סיס , לו מנןסיסיס כיי מ"ל י65 ול6 תמימס ע"ס יטיס י5מקשכיו לקלסי (כחים ס,במ מפגי 'מבע 63ר וכ6 לו6טר
 ר"יס ו6ר6נו 6לכט ס6מר כמו מיד להרריעתו
 שכי גי שומי , (כותו )ך "סמור קניךשסי

 , סס לסימך נזל לנוי כי סס ומלעמוזמ5לימס
 (רע כרבוי ויכינו 6נרסס ססו3עח מס עיקרכי
 עכס סיס ל6 מעלמו 610 כי מ"פ 6ל6 סיס)6

 למרן לטניס (וכס סיס 3נו 3ן 8כל כמרןלטניס
 סיתס 6מו נכימין Db1" סס )ו טלזו כולסכי

 נדול לגוי כי )ו 6מר עתט וכן ססעעונרת
 נגרות סיס ססוכטמו סלנוי עיקר גי , סס"סימך
 יסיס גר כי תיע יזע ל"כרסס סלמי כמומ")
 ונו' 18מס ועגו וע3זוס )סס )6 63רן2ך

 זרעך יסיס גר 6ל6 גר יסיס ,רעך6מר
 המקום כי נרים ימיו (רע רפוי לך טיסיםמסעס
 סנרי חמ"ל נס כי לסורות , 1יר13 יסרונרותס
 גס (רעך 6ח לרכס כס טולטים וסמ()וחמעלס
 8מר ולכך , (רע לך יפיס סל6 עורס סיס סמולכי
 עמך 8רז 8גכי ו6ננר , סס מימך נזול לגויכי

 (כחיס כשחו ג"כ יעקב מרקס ססיס מסגימ5ריננס
 גני כי מפלסיו מתסרז הסיס כמו פכיו)פסי

 ל5 6 6מר ולכן , פלוס לו סיס כמי 63"יססו6
 6שט אמי שעימס עמך 8רד פכי כיתמום
 tSDD3 יסיס כמיוסף ננול וכנוד בעילוי עלס,נס
 כן נס לסרס ו8ססר . עעיך ע) ידו יסיתו0ומ
 ל3כינ עלס ונס פותך oSth עלס גספעלה
 יסרס כרכת Yio והיעוד : משש מפלןס8ללס
 כשיו מיעע , קותי סרועס ס6לסיס וי5חקהכרסס לטתי שותי ספסלכן 6סר ס6ל0יס וגניו,ליוסף
 מתסלכיט סיו ססס לצותיו ומעלת כטדלערך
 סיס וסוף לועמכס סעד 5ריכיס סיו 1)6 ס'לסני
 רממן כועס כש %ס ית' סס6ל לשמכו, מעזפריך
 . ג OtO סיום עז סעודו וכמח ולתמכו לגסלועמו

 bs-g סיס )1 ת6וגס סל6 מכניעס הסלילולעונתו
 סחסלט 6סר ס6לסיס כי והמר , סיג8לטמאך
 3סס ויקרנן והמר רע, מכ) הותי סנ61)סמל6ך ייי SD סנעריס 6ת ידרך סו6 ונו' )סניוהכוחי
 ככלל סכל)ס 6חר כי 6כרססז5מק 36~תי ומססמי
 ויקרנן 6מר לי יסיו וממעון כר6ו3ן אמר כמובכיו
 והח"כ יעקם גני פסס סי6מרו , קודס סמיכסס
 יעקר נכי ס6יגס ישראל כי , וילמק 36רססכני
 סנטת 6) עתימסיס כפסס נדיו גגי 6)6ממס
 וידנו וקמר , ויעקד ינמק 38רסס 3ני גקר6יססס
 מלך ססיס יוסף 3גי כסיותס כי ספרן, כקרכלרכ
 כמו כך כ) גסתעכזו ל6 מלריס 6רן עלום)יע
 לכפול כזוד 3טס גוסניס סיו כי סטכטיסס6ר
 6ת למסר גזעתס עלס ולכך , הכיססיוסף

 )6 כ"כ כסתע3זו סל6 ונסכיל , ממקריסל בכי 65ת קודס פנס טלסיס מקלחםצוי165
 סכתו3 כננו סס3עיס ס6ר כננו כך כל ורכוסרו

 רו6ס וסגך יטרון, וכן ירכס כן הותו יענווכקטר
 ומכסס 6לף 6רנעיס הסריס 0סקודיס כמטןכי
 יעלס סל6 מי ססכטיס ככל 461ן , 6לףל"3
 ס3ט (ולת 6לף מכעיס עז מ6רבעיסליותר
 לר3 וידנו 6ער כן ועל , 6לף ע"ס טסיוהכימין
 תתקיים )6 הגוייס חרכת עיקר כי , סקרןכריב
 יוסף כגי סימרו וכמו , יסר6ל 8רן כקרכ 6סכי

 גתת D17D י"(( )יסולע סקרן 6ת כמלקו)יסוסע
 נתקיימס לקרן לכניסתם עחס כי , ס' כרכניכס עי 6סר עד ר3 עם 61ני וגו' 6מי נול) נמרס3י

 סקלן 63י למנין כי , סומן מן למעט3רכתט
 6ל6, טיט )6 ו6סריס 8לף גיס מנסס סיסככר

 סכ3ש ססגיס נמעט )6רן וככגיסתס q5h,)"כ
 יחרך כך עגי וקמר ונתכרכו, סגתרכו נרססומלקו
 כי , וכמנסס כמסריס מלסיס שימך לקמריסר6ל
 יעקב כגני יגרכסו 3נו 6ת לנרך סיר5טנוי

 oon עליסס שמר ועתס ובמעון כר316ןסנזוליס
 כגו 6ת ממכרך מי כן מס וסמעון כריגובןיסיו

 וכמנטט, כמפריס 6לסיס ימימה לו סי6מריכרכסו
 וכמו וסמעון כרבוכן ניעקם גדולים נגיס ססססרי
 )מגסס קוים אסרים כן )ממעון קוזססר"וכן
 . לסריס 6ת ויחס 6מר ולכן ,לפרכס

 מנסס לסגי
"חס ככורי ר18כן לבכיו יעקב כרכת מל"ג והיעוד :ונו'

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



 181 פאאלהים כח פרק היסודתשערבית

 כרכס םל6 מסם ים וילך ,איוחס נסס בבר 6סר nhts שו' 6לס כל פד ונו'פחס
 יגל 8סר nbr1 סירוסו נר6ל6
 כרך סל6 יכו) כענין סממורמס

 גתסנוע, כלס 6ותס ויגרד ת"ל ולוי וממעוןלרנונן

 מלכרך 1DSD מבע ל6 על'( כטסי ל%צר
 נר'ך ככרכתו 6סר 6יס סי' ועור , ק גס*9ס
Dn~hסעתיוס גלכם hJS כרך 61מז 6מי כ) על 
 6ותס כרך כדכתינ סנרכות נכל כללן וט',6ותס
 כל פל לכ5 עתיו מסים מס %b נרכן bSו6ס
1Cbעליסן לב% טסיד סיס  סרי  נרנן  פס  bSh 

שסוסי
 ססיתט סכרכס מעין נרכס 8מד )כל

 כנרכתו 6סר 6יס b~arl , עליו לנ6עתיוס
 לנו6 עתידס ססיתס נרכס כעין , 8וחסנרי

 כן נס וקיים , מסלו 6מי )כ) וסוסיף נרכןעליו.
 ס)6 אוחס כברכתו עליסס bisS עשר מסיסמס
 תכו6 לסל6 ועת מע6 סוס מסס 6מד לסוסערום
 לממס סל"ד והיעוד : סעתי7ס מנרכסעליו
 מלריס מיי לסלילו וקד וגו' ופיתי ר6סרניגו

 לסייס סרוס סורס , ססי11bo 6 מןו)סעלותו
 מ5רימס גלותו 8גיט גיעקכ סיעד סיכויפט
 , עלס .נס 6ע)ך 61כי מריימס עמך 8רדחנכי
 , המלריס כניו 6ח סיעדת ססניס יעליסמרמז
 והמר , 6רר הנכי ס6מרתי כעו ויד 6מרולכן

 )קיים ר51ט 6ל , עלט גס ט6מר כמולסעלותו
 ורחכס עוכט 6רן 36 והמר , ססכתחתיו מסכ)
 עז ס(כיר hSn מס ודנם מלג זכת 8רן6)
 וכונס טכגער סרך סיס הכרייס כימי כי ,עכס
 ל6 ועדיין , כהרן rf6 וסככעגי כדכתינמוחט
 עד וזכה חלכ (כת ורמכם עונס 6(סיתם

 הוסס וחקכו מהכן 8ותס וסקס גססכחמ(קו
 ססיתס 65וטן כולס ונזיירס וגתייכסונעעס
 וכן , %ו' מלט זנח ומיחס מחוקות נכרעתס

 וכרכים ומיוסרים מתוקכיס עתס סיוסזרכיס
 כזמן סכ6על וכמו וכורות ככתים ככויותועריס
 ועוכות נדונות עריס ונו' כי וסיס להרןני6תס
 וגו' 6סר עוג כל מללויס ונחים גנים ל86פר
 וע"כ , ונו' ווירוס כרמש ונו' oss~5nונורות
 כי ונו', עוגס 6רן 6) שעלותו רקס 6ני6מר
 סרגס כסס 6עסס 61כי מעע )יכויסקערתי
 or כן נס סרמז וכסתר . ססנעמתיס ממסיותר
 ירמו( , עלס נס 6ע)ך ו6גכי מממר גסססעכין
 %ס יסרבל )6רן סיעלס , )זרעו -מעליותסחי
 ומעלס ס6ת כיהר 6ל6 עתס ססי6 כמות ל6עלס
 מקוס Sb 61מר. מור ולכך מסוי, כומןפתטיס
 סמקומות Sh )רמו( 6רן 6ל 8מר 1ל6 וגו'מכמנני
 עריס סימר כמו גסס גדור מוכגיס ככרמסיו
 יעלס 1)6 , וגו' וכתים וגו' וסוכותגדולות
 )כנות סנים כמס לטרום סי5תרכו מרכס)6רן
 ולסקוס ממדח סקרן ולעכור וכתיס ערש)סם

 :מרכן

 שרס, מתן וסוף סוט, ססר על %לסיס. 6ת תענזון סיעוי ככל) זס ~עוז כינורובכלל
 סר16יופ סמכות תקריס ועל סרעס ע5 סיניתוכן

 ר5ס ל6 , 6תכס יסלם כן ולחרי וגו' מ5רי60ת וסכיתי ידי 6ח וסלמתי ס6מר כמו לססומיועצות
 וסל6 כרמם על ממטיס יסרק) בגי סי165 ית'ס6ל

 סל6 עפסס סיכי6 סמטת ככמ ודעתםמרסותס
 כרמס, על רמס ניד )עיכיסס 1י165 הכנססיוכלו
 155 קומו )סס ויקמר יסלמס עלמו סחרעס6ל6
 יכולים סיו סל6 וימסכו פוחס לסטעות כדיוגו'
 6חריסס ו165 זס ועל , כרסותס 06 כיל65ח
 כיס וימונו ימים סלמס 6מר 1%rn כס)88חיכ
 סיס כ(ס כי וגס יסרך), (כרי נכי 6ת שגוכמו

 וכן כגסס, סיקנלו עד סוגרים ככל לגסמתמ(ק
 למפיס וירדו סנכנסו סכמו כן, גס 6מרמעעס
 6מיך % קמור ליוסף ס6מר כעו טיעםנרשת
 ובו% נתיכת 61ת פכיכם 6ת וקחו ום' עסוז6ת
 06 כי י185 סל6 סר16י מןי סיס כן ונו'8)י

 , 6תכס יטלמ כן ופחיי 8מר ולכה ,נרסותס
 גלס וגו' 165 קמו וקמר כך אמר 6ותסוכססלמ

 מסלמס סיס צ6 כי לממס יתנרך ט6) 6(לו
 כחיר6ס ימסו 1)6 יירק )6 ולכן סימ(רו, ע"ת6ל6
 סקכ"ס לו ס6מר ונסו , 6חריסס נוסעססו6
 תחומו מכ) סת)כו לOrn 6 6)6 8תכס ינרפKS גי' , מוט 6תכס יגרס ונו' מוס 6תכס יס)מכן צמרי ונו' OD~D ע3 6כי6 6מד נגע עודלמסס
 חזרו ס)6 גסר6ס 1)כך , ימס סקסת זרך6)6
 לכן 6761 כזינור סלש והיעור : 456יטסרדף
 1ג1' 6תכס וסופקתי ס' 6גי יסרק) לכניצמור
 וגו' )6לסיס )כס וסייטי לעס )י 6תכסולקמתי
 . ידי 6ת נסקתי 6סר סקרן Sb 8תכס1ט65תי
 6תכס וסכ6סי זולה מלריס ליו65י נסקייססכל
 ככגיסס 6)6 כסס נתקיים ס)6 ונו' סקרן6)

 וכ(קניס 6מ"כ וסגוליים עפרים ורכןספמותי5
 Sb 6תכס nhlol~ 6:נר ולכן , מגס מס'יותר
 סככס ח)קיס סכי 8תכס , לכס 16תס וכתחבטמרן
 יכנסו סל6 6חנגס מורסס , מורסס לכסאוחס וכמתי סססע לסי 6מר וכן , וט(קניס סגעריסוסם
 לפניו למחסלכיס טוכ סכר לסלס' ונקמן ,כעמס
 6ת ורצו טתי5כו סאו והיעור : סקרן כמיוסס
 מלריס % 6ת Tfnn סעי ו6מ , ום' ס'יסועת
 ס6מר סמכוס ככלל סיס ל6 (ס יעוד סנט ,ומ'
 ל6 סמכות כל כי ונו', 6חכס יסלם כן וצחרי6מר חסרי וגו' מלריס 6ת וסכיניי ידי 6ת וסלמתי)סט
 כרקס וכן סלמס, וכנר מ6רלו סיסלמס עי 6)6סיו
 עד סוף יס קריעת עכין רכינו מסס לו גססס)8
 (ת 8מר זו 6ל6 לו למרן ל6 סמכוס נס כיעתס,
Oh1נצמר y'DDbn סמכות כל סינו6ו יודע סיס 
 כזמן לו וקומרן שזר סיס סיקכ"ס bShסכמו
 , כלמ"כ עד"ס זעך סכידו כמעס בקוייתטסיו מסי מכות כעמר אפסר זס )סכינן, ר51סססיס
קעhS כי opns רש(ס סיתס )6 סוף יס קריעת6נל

ו ז, א
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אלהים כח פרק היצדותשלרבית162
 ע) סיג161 סמכות oh כי ככעס סייימי(ות)6

 נס סיס סמכות ע"י כי וגס , נמ5ריססמ5רייס
 ולתת . כמטס נרם( ל6 עכ"ז סיף יםקריעת
 לסכקס ית' ס6ל כיון מתמרס כי נקמר, ע"(עעס

 ליקור סססליכוס )ככיסם מעסו מס ע)ממקריס
 סיס ו6ס , כמיס סם גס סימומו סיסודירס
 על ממלריס יסר6ל סי165 כמיס נתחלסממיחס
 כסרעיס סיו ל6 כמיס ויטבעו 6מריסס וירדפוכרמס
 יסר6) נקמת סקכ'ס גוקס סיס ול6 סעסו מסמכל
 מייכיס סיו סל6 6מריס כדנריס 6ותס מעגו3מס
 מכות עפר קוזס עליסס )סכיך ר5ס ולכן ,מיתת
 מרס כמנד מדם וגקמס פרעון סיתס 6מהסכג
 מכמיס טתי' וכמו , ליסר6ל וקרעו מענו מסעל
sffr  ממכס עכורות מכת סיתס (ס ומסגי , כמזרם

 סס ויסורין מכוח ססבל1 6מר סכמכותס6חרוכס
 סנורו על ככוריסן מתו סעסו, מט עלוככוריסס

 61"כ , סוף כיס טוכעו תסליכוסו סי6ורססיעד סנן כ) מנזרו מס ועל 16ת1 וספחן 610 כן06
 6)6 מקוזס, נודפס ול6 יס קריעח נח6מרסלכך

 זרך לסרעס סי6מר למקס וקמר סקנססססקדיס
 ידוע סיס ול6 וגו' וכזכחס נמדכר כל ימיםמלסת
 6ומרכסירוס סיס ל6 למס וליסר6ל לממסעדיין
 ל6ר5ס וילכו סחורם 6ח סיקנ)ו כדיסימ)מס
 כשסכים כי סיקס וסכחנס , ג6כוחס נפגע6סר

 ירצוף ימונו סל6 וכסירוס יסוכו ו6מ"כימיס ג' לדרך 6ל6 רמות לסם יתן ל6סרעס)סלמס
 מסיו 8ומריס סיו ס6ס , ליס מיכנס עד6מריסס
 8תריסס רודף סיס ל6 לסוס סל6 מגת עלסולכיס
 (סכ וכלי כסף כלי לסס מס6יליס סיו )6וגס

 סוף יס קריעת יודעים יסר6ל סיו ו6ס ,מקורס
 וללן , ליס ליכנס מגח על יו65יס סיו ס)6קולי
 : סמכות ס6ר כמו סוףיס קריעת רמז כמעס נמקק ול6 למאס ב"כ גתנלסל6
 סוף יס קריעת נרמ( ס)6 מס כי לומר נוכלובן
 (6 מעס כי מסגי וכו', דלז בכלל כמטס'
 וגו' מסללותי ככל מלריס 6ת וסכיהי יזי6ת וסלמתי סכחוכ ס6מר וכמו מלריס 6ת )יסר63

 סמכות מקוקות סיו ולכך . 6תכס יסלמ כןולמרי
 דנריס סני נו סיו סוף יס קריעת 6נל ,נו

 כדופס כיס סיעכרו ליסרך) נדול גסססכייס,
 למ5ריס ומכס , כו לסס סגעסו גסיםועסרס
 )8 כמעס רמוזס סיתס ו6ס , בו ויעכסומיכנסו
 כמו מלריס כו ססוטכעו מס ע) 6ל6 מורטסיט
 וסיס , מקריס מסוכו סמכוס ככלל רמוזכרסיס ראוי wb ליסר6ל סגעסס כסיס כי סמכות,ס%
 כ5ל נרכז bS ויקי , סמטס מן מסר סנספיקר
 מעכרו ליסר6ל סיס סלף יס קריעת נס עיקרכי
 6מר סיס 3טכע סמלרייס עכיעח כי כמרכס3יס

 כסרוק יסרק) כני מ6ז כתיירינו ולכן ליס,סככנסו
 חירSh 16 ממס לסס ואמר כמריסם, נוסעמלריס
 כן אמרי ונו' 6מי צנע עוי כטפות מכח ע)יתד. ס6ל לו כס6מר רבינו מסס סכין ככר כיונו',

 פרעס מסלמס סיס )6 כי , מגס 6חכסיס)מ
 סענע יסיט גסס 6מריסס סירדוף 6)6 וכ)מכל

 6)6 כסקר )6 כמאריס סס כי סוף, יסכטמיעת
 )יסר6) 6מר ולכך אוחס, יעכס כיס 8ג) 6'כנע
Sh6סר וגו' טן יסועת 6ת ור16 סתי5כו היראו 
 סיוס מליס 6ת סר6יתס נס כי סיום, לכסיערס
 פירדפו דעחכס SD עלס 1)6 לרתותם מסנטתסל6

 סלמו עז מכות כמס מסוכו 6מר6מריכס
 ס)6 עולס, עי עוז לר6ותס תוסיסו ל6 ,6חכס
 יס קריעת יסר6ל כסרטו rbl , 6תכס עודירדמו
 ס6ירע ומס מסגסיס )סס הקירע ומססוף

 קךיס יר"יס מסיו סיריוס כס, סגעכעולמ5ריס
 כך ע) יעניסס ס)6 מסקכ"ס נתייראומסמ5ריס
 סיתס )8 עתס עז כי ן וככסס גס'1ס%6כו
 : 8מריסס נוסע מלריס כפרקו ס)ימס8מוגתס
 ס' לקיל חסמת סמוע 06 ויוגמר סל"(והיעוד
 6סר סימנס כ) וע' תעמס כעיניו וסימרלפסיך
 כ6ן סרי וגו', תדמע סמוע 06 כסירופ תנקיעל יעוי סו6 , ונו' עליך פסיס )6 כמקריסממחי
 כסס יפיס ס)6 סו6 ומסכר כפס מתורסכ)
 %יס ל6 תסמע 06 6מר )כך מלריס, ממלתכל
 ס' 6כי כן סי SD ו6ף 6מיס חסנוע )6ו6ס

 חמ4 ע) חומס נמתן ס)"ח והיעזר :רוסקך
 וסמרחס כקולי חסמעו סמוע 06 ועתס , כןנס
 סולם סכני סל"ע והיעוד : ונו' כסריסממלכם )י חסיו onh1 וגו' סנו)ס לי וסייחם כריחי8ח
 3נץל1 תספע סמוע 06 כי וגו' ילסניךמלקך
 ס' 6ת ועכדחס וגו' )סגיך מסרכי ילך כיונו'

 כ6ר5ך ועקרס מסכלס תסיס ל6 ונו'6לסיכס
 ועתס סי' והיעוד : ונו' נכורך 6ת עדונו'

 פל ס' ויגמם עי ונו' 3סס 6סי וימר ליסנימס
 ונו' מזס עלס לך סמ"ק והיעוד י ונו'סרעס
 מלע וכח 8רן ' 8ל וגו' מלקך לסכךוסלמתי
 ירד ונו' כפי 6ת וססירותי ונו' סנור עלונקנח 6תי מקוס ' סכס סה"נ והיעור : ונו'ודני
 ויקמר סמשנ והיעור : סס עמו ויתילכ כעכןס'
 נפל6ות 6עסס עמך כל גני כרית כרם לנכיסנס
 מפניך גויס 6וריס כי סמ"ר והיעור :וגו'

 6ר5ך 8ה 5יס ימסד ו)6 גבולך 6תוסרמכתי
 ע)יכס יכטת סוס כיוס כי סמיס והיעור :וגו'
 כרת חיוב סמיו והיעור : וגו' 6תכסלטסר
 שן נסמועי 06 , ידועים דכריס עללענר
 5יפ ונכרח דם וכמוכל ססו6 סריסונכרת
 וגוש יתפס 8סר 6ח ומתם , נסקר וכןססו6
 סכתוכום סכריחום וסקר , ונו' סכפסוסתכרתו
 לכס נרכתי 6ת ולויתי סמ'ז והיעוד :בתורס
 : ונו' סמלות כל 6ח סעסו ול6 )י- תסמעו ל6 ו8ס ונו' נסמיכס ונתחי ערחלט נחיתי Ob סת'מ והיעוד : סססיחכמכס
 oh וסיקס נסורס סמעתיס והיעוד :שמיס נידי מיחום מייני ס% כל וכןממיס נידי מיתס , יומת סקרכ וסזר סמשעוהיעור

כקמ6ס
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 ו6ס ונו' ירכס וכמלס כעכס ~שס ונעהעמלם
 : (רע ונ(רעס וגקתס נעמוסל6
 וע' ח% % וסמו כמניס כרכת סג"6ידרעור

 : ונו' לנרכסוקני
 ס' ייעיכ 6מל סט6 סטונ וסיס סכ'כ1היעחץ

1)DDלך וסעכגו : 
 ונון כסר ו6כ)תט לממר סתקדסו סה"נוהיעור

 ס' מ6ת כמע ורום ונו' ימים מזםעז
 : ונו' ס' ויך ומ' 0גיסס נין עורגו סרסרינו'

 ג6 יגדל ועתם ונו' כרכר רככו סג"מוהיעור
 6ת סרו6יס לטכסיס כל כי וגו' ס'כח
 כלכ ועכזי ונו' סטרן 6ת יר16 08 ונו'סכויי
 ימלו ס(ס כמזכר וגו' 8ני מי 6ליסס 6ער1נ1'

 : ונו' ימותו ופס ונו' יתמו ס(סכמזכר עי ונו', סקרן Sb תטלו onb 06 ונו'חגריכס
 כקרככס סן 6ין כי תעלו Sh סג"סוהיעור

 : וגו' לעלגת ויעסילוונו'
 ונו' ממתות לכס קמו עטו nhr טעווהיעוד
י
 : סקדוס סו6 ס' יכתר 6סר ס6יס וסיס '
 קם מנ"מ והיעור : לו ממס פיז ס'יכר כ6סר וגף וכעזתו כקרם יסיס 1ל6 סג"(יהיעור

 מקטרת 6ת ויחן עו' עלשס וכסר ונן' סממחס'6מ
 : ונו' גע5רס וסמנקס ונו' הכמגסס ותענר ונו'ויכמר
 מטסו ט תנמר 6סר סיים וסיס סנ"עוהיעוד

 ויו65 1נ1' 6סרן מטס פרח וסגס וט'יסרם
 ~DSD אל ויכרטס סם' והיעוד ונו':טרם

 : עי רגיס מיס ה165 וגון vwn ת0ןלפיניסס
 : וגו' תכיbS 16 לכן ס6מנתס ל6 סס"6יעןוהיעור
 וגו' כם על קותו וסיס 0רף לך ע0ס סם"נוהיעוד

 : וגו' וחי סגמ0ת כחס 6לוכניע
 אוחס וסוקע סעס שטי כל 6ת קמ סס"נוהיעוד

 : ס' *( מרון ויסב וג4'לס'
 סקרן יוטני 06 תוריסו ל6 ו6ס סס"דוהיעוד

 ונו' מטס תותירו 6סר וסיסמסניכם
 יסוסע ו6ת סם"ס והיעור : ונו' כעימכס'לטכיס
 6תס 6סר סממלכיח לכל ס' יעמס כן פו'לויתי
 6ת 6ותס יגמיל סו6 וגף יסוסע 6ת ו% ונו''יר6
 וכני כניס תוליד כי סתיו והיעוד : מו'סקרן
 וא' סיום ככס סעידותי כקרן ומםכתסגסס

 : ונו' ס' רסוס % ונו' 6תכס ס'וסכין
 מלעיס ונתיס ונו' יכיפו כי וסיס סט"(והיעור

 פקכ וסיס סח"מ והיעור : ונו' טובכל
 וסיס סס"ע והיעוד : ונו' סעמיס כל 6ת ולכלתונו' מולי כל מנך ס' וטמיר יגי' וכסכך וגו'חסמשן

 6כז כי פיוס ככס מעיזותי ונו' חסך 0כח05
 פפ%ת כל 6ת ופמרחס טע' והיעור : וט'ח6כזון
 ססמרו ונו' געש 5%כס תער ונתתי וט'שמעו ספי 06 וסיס סע"6 והיעוד : ונו' יכיסידריכו למען וגו' ירסחס ושחס תמזקו למעןונו'

 : ונו' 6ף ומרס ונו' לנככס יסתם סןלכס
 : ונס ס6זמס על וע' ירט למען ~Sfftושיעור
 וטריפ ונו' חסמרון סשה 66 ט ש"נדהיעוד

 כף חיתוך 6סר סמקוס גל ונו' מניס כל06
 : ונו' שריכס 6יס יתעכ 1ל6 ונו'רנלכס
 סיוס לתמכם גתן לנכי ר8ס סטיוהיעוד

 06 וסקללס וגו' סכרכס 6ת וקללסכרכס
 6לסיך ס' יכרכך למען תפ"ס והיעור : ונו'ל6

 : עגייס ונמתגות ריסוןכמעטר
 ממלכתו על ימיס יקריך למען למלך סע"ווהיעור

 וסגוגר כך יר8ס 1ל6 וט' ממ4כקרב
 ונו' סיוס ס6מירך וא' סע"ח והיעור :מקמריך
 עליגע ונתכת סע"ט והיעוד : פו' עליוןמתתך
 : ונו' סקרן Sh חכ6 6סר למעןונו'
 לו לקק תסמע סמפ 06 וסיס ספ'והיעוד

 סקלם סכרכות כל עליך ושי6)סיך
 סקללונע כל עליך וכקו ומ' תסמע ל6 06 וסיסונו'
 ונו' ככס ים סן וס"ס ספ"6 והיעור : ונו'ס6לס
 יכ6ו כי וסיס , לרפס ס' וסנוילו ונו' כטמפווסיס
 706 וסקללס סכרכס ס6לס סוכרים כלפליך

 : סטר0ס כל וגו' חסה ו6תס וגו'נתתי
 עם סוכי סכך מטס 6ל ס' ויקמר סס"נוהיעוד

 ממס ברכת סס"ס והיעור : וט' תבריכוסוס ושכי סס"ד והיעוד : וגו' %חי במרייזע% כי וגו' ו(גס סוס סעס וקםבנותיך
 : וגו' כמפסכיסר% עוי ככי8 קם ול6 סעו והיעור :)יקלקל

 ועשרים תשעהסורק
 וחמד 6הז כל על נח(ור חסגון, גמ65ל6חד 6הי כתורס סכתוכיס סיעודים ססרטגוואקטר
 סעתיזיס 81ותס נתקיימו ob 16תס לדעתמסס

 לקיום מסס ר6יס ונניף 0נלמוד כדילסחקמס
 : ול6מחס סקדוססתורס

 ov3~e סיעד מס וסוך סר6סון מיעוזורנה
 לסניך לריך 8ין , חמוס מות ממנו לכלךגיוס כי ס6מ4 כמו ולזורותיו לו ל6דסשתם

 ותיתת מיתתו כתורס נכתכ ככר כי קיומו עלרסיס
 כיס 6 ס ממיחס וסרי עמריו סכ6יסדורותיו
 ם8מרו on~h על כיקיר סטיך 6ל6 מי, לכלמועד
 סימרו כמו מתו 1ל6 סמיתס כסס מלעס סל6מ(*ל
 גנ;רס ככר 06 וכו', לנ"ע כמייסס נגנסועסרס
 כנמר כ'6 6לו, כילולו למס מזורות כל עלמיתם
 מתו למכעס כ"כ נמרו סרי מטנו סל6עסוי
 יסכיל ומתו מע6 כסס סיו סל6 גמס סלגעעיו
 סיתס ס6דס 6ת סקכשס כסכר6 כיונענש* : סיורות כ5 על מיתס ית' ס6ל סנ(רפיעוי

 ימעך, ל6 06 לעולס מי סיסיםסוכתו
 כמיס לעולס קיים סיסיס מתהלס כיקירתו כמונחן
 מן עפר ס6דס 6ת 6לסיס ס' ויערסכסוכ
 נוסו 6ת סכין כי חיים, כפסת swbs ויפחס6זמס
 וסו6 סכעילס תקי (ך מיותר מתקוס כו5רסיסיס
 תרוס כחסיו ויפמ ,"ל חזרתו כמו 6דמסמתגנח
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אלהים כח פרק וספודותשערנית168
 ממנע יסיס וטס 6מריסס סירווף 6ל6 וכל מכל נס סיס סמכות ע"י כי וגס , כמטריפסמ5רייס שרעם מסלמס סיס ל6 כי , מוס 6חכס יסלם על סינ161 סמכות 06 כי כמטס סי~1,16"א

אלהים כם פרק דימיטרי:גמעיצנימן184
 כיון לעולס כנוסו קיימת סחסיס מייס כקמת"פו
 ס"מ ולכן לון זומס וסי6 ית' ממגו גסומסס0י6
 3גפס נקי ונוף למומר ופכן ר16י מקוס כני16תו
 סועת יען ת6כל %ל סגן ען %כל לו וקמרמיס,
 6ותו סויר )6 , וגו' 'ממט תאכל ל6 ורעעוב
 יכול סיס 6ילטת ממקר 6כל סאת מען6ל6
 כחיותו, קומן מוסיף סטיו סמייס מען bb1"ל6כ1ל
 נכרך סו6 כי ולמיותו, לו מ(יק סיס סדעת ען6כל

 סיס ו6ס וסיסרס סטוכס לדרך מוכן ונססוכממרו
 ונוסו סימרו נס כי לחטוף, נ"כ יכול סיסרולס
 ס6דמס מן ועמר חומר סיס סוף סוף וכך נקיסיס
 ויכולת שמירס לו נסיות סרבם סכר לו סיסוכוס
htD~S6כל על כעלס נ:6ד 3(ס וסיס , יחט6 ול 

 ממומר לסיות למטול במירט לבס ס6יןסמל6כיס
 כסיוכל סכר יותר לו סיסיס וכיי , ממסנעיר
 סיעת ען בנ"ע ית' ס6ל כר6 ימעך ול6לחטוף
 סעוכ עסייח ענק כו סיועו סיס סעגהו ורע,טוב
 לעטות כמו רע לעסות כ6מ5עיתו וסיתעוררווסרע
 רע, יעסו כסלף יותר מלכס סכר לסם ויסיסטוב
orlנכלל ולממרס לעכדס מנ"ע כסיעמיו יסיס 

 וכמר6סו שלו ויקוטו סוס ס6ילן ויסמרויעשו
 עוב לעסות ממן ק5ה יקט כוט כי סכינווימנו
 יותר טרכס ככרס סיו ס6ל*כ , כטוס טוסורע
 נסכרים סיו ול6 רע מלעסות עוכ לעסותמזי
 יוער מוכנים ימיו ממט י6כלו 06 6כל ,כ"ג

 כמכרס סססדס 1י65 טוכ מלעמית רעלעסות
 יתסס 6סר שרן 5ייק יסיס ול6 לעולסהימעלו
 ירמי 5ין"י th"'tto יטבעצנייכנצמן
 גיוס גי ס6כילס 1ל6 לך סתרתי ו0ר6יססכי13
 , וחמות יוחר למטול מוכן תסיס ממגולכלך
 (רעך נס 6ל6 ס6כלת 6תס לנד hs ,כלל תמטי לכלתי לסכניעו 3י5רך לעמוד תוכל ל6כי

 סתכונס רוע. כסס סיתסוס ממעיךסיו65יס
 ג6מר ל6 ולכך , כו סטטוס ל6דס סיסוסמטת סניפי עיקר כי . סם ערומים כי ויזעוסניסס עיני ותסקמכט זכתיכ ממגו, תשכל 06 כךשתתסוס

 עיניס סגחקחו כעלס סי6כל קודם כס6כלסגס
 תכונת מועל עמס 6ז עמס "כל 6100 6מר6ל6
 סעו)ס בעניני עירסס מנסקנו גסניססמען
 עלס וימסרו 0ס ערומיס כי וידעו סמומרוצגיני
 נר6ס סיס ל6 כי חוססיס %ו ל6 קודס כי ,תנגס
 לת6וט ל6 יימסו כ"6 ערומיס סיותס לססמרסס
 סרו ססי"ח פוס ורכיס פריט מלוק לקיוםכ"6
 מוס סיס olhn כסס סנתוספס עתס 6כל ,ורנו

 rf61 תקנס, עלס תפרו ולכן לסס מרסם (סממסוס
 לדעת ממר כ6מי סיס ס6דס סן ית' 6560מר
 סמייס מען גס ולקם יזו יסלמ פן ועתס ורעעוכ
 6ל6 ממכו כלתי טו6 ס6דס סן 6מר 1ל6 ,ונו'
 מייס גססת כקטיו כסגסגותי ממגו כטחן סיסככר
 3מס ורע טוכ )ועת 6)6 , (ס לו מועילול6
 לרות ר16י חסוך 6חר ועתס סזעח, מעןאכל

 סממם מען נס ולקם יזו יסלח סן לחוטאוי
 6ת לעכוז ונו' מנ"ע ס' ויסלמסו לעולס, ומיוהכל
omh~706 מן סלמו ל6 כי 6מר , מסס לקם 
 ונך מוכן מטוס 6100 עדן מגן סקנס 6לסק5ס
 מ(כמ מקוס סמוריס סר וסו6 ולמעלתו, לוקרום מסוי (D1pj עדן מגן 6ל6 סוס, סעולסלכלל
 לרס"ר ממכו לוקם 6סר ~olpn ססו6שמס
 עמר ס6דס 6ת 6לסיס ס' וייזר כדכתיכ ,כבגוזר
 עדן לנן קודס טסכגימו וכמו , ונו' ס6דמסמן

 וסמירת ל6לסיס עכודתו וסוף ולטמרסלמכיס
 טתס כן לכך, סמוכן ס0ו6 כמקוס כסיוטומ15תיו
 נמקים כטיוחו מלותיו, ויסמור כו להרסיססיע3וד כוי סיס ס3עולס ומוכן טו3 סיורר למקוםמסלמו
 ית': לעכודהו לידס וסמקרכ 0נורס 6100סמקודס
 ודורותיו סו6 תמות מות ממנו לכלךכיוס כי ויתעלס ית' שלמלו סיס )6 זס )סי בןראם
 'לו יוליד ממגו י56ל כ"6 לו ומודיע מיעדמסיס יעוי 6ל6 סען, מן שכל מלוחו על מענרעל

 סימטת מכס ויסיס סרס י5ר חלות למריוולזרעו
 וימותו, סי5ס"ר תקות 6מר סיכסכו ודורותיוסו6
 דיק 6זס 6י(ס פרעו סימ65 6ססר כ3ר6כל
 יסות, ול6 וקליתו כחנוך מינויו ימטר סל6וכסר

 ימע6ן ול6 0טכע לסכגיע סו6 יכול 36ל ,ימט6
 סיסיס ימט6 ול6 טוכ יעסס xh לומר נוכלוכן
 , ("ל תכסיס סמנו כ16תס מע"ס מט6סל6 עי סימ65 נס כי , טוכ ועמס מרע בסורסלם
 ס)166)י

~SD 
 קיום וסוף סטיב כל )עסות כיזם

 מלות קיים סל6 רכעו מסס וסרי , סמ15חכל
 06 כי לקיימם יכול סיס סל6 63רןמתלויות
 מעה bSs 0לס סוס ימ65 ל6 ו6"כ , כסתעכזו
 סל6 שלם ימ65 6כל סמלות, כל רכוסיעסס
hunsכולן מלעסות ידו והקור סמ15ה רוב ויעמס 
 ממסכתו or כל ועם מיורן, לידי כ6 שיגומסני
 גל3 חט6 סל6 וכיון , למעמס מלטרסהסעוכס
 Dr ולסי , 61)יסו כחגוך כנ"ע לעולס חיס61
 וסל"ס מכלן ג(סר סיס 06 נ"כ סר6סון6דס
 וסת"וס סי% 6מר זכר D1C3 נפחס יסיססל6

 תורותיה כמו מח סיס )6 , כו וגת0ויתסנולדס
 על נעכר נוסני 6ל6 , מת ול6 כך ססיס61ולי
 וסול ממגו ח6כל bS ית' ס6ל לו סימר orליווי
 מיחס חייב סטי"ח מ15ת SD וסעוכר , ככלע3ר
 מטס כח כני מ15ת נכל סר6יגו כמו , ססתסמנ

 מס סמיתס זו ותיגו , מלך מ15ת על עוכרסיוחו מסגי מסס 6מת כל על כעכרם מיחסמייניס
 תמוה, מות ממנו שכלך כיוס כי ית' ס6ל לוסיעד
 סו6 מוכן סיסיס לעתיי יעוד 6ל6 שיכו (סכי

 וגהכ6ר , טסירסתי כמו וימותו למט61ודורוהיו
 61יפ ימטר 1ל6 עו3 יעסט 6סר ניקרן לזיק6ין כי לגורות מיחס (ס יעוד כעמותינו נתקייםכי
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 185פגאלהים כפ פרק הישדכןשערבית

 מע15 כ)6 עקרית מסוע? 161תס , ימוחגעוט
 : פלס"ר ס) נמחקו ולעס כנ"ע קיי%ססם
 06 , 61זס מוס נמס קללת ססו6 סל.להיעור

 שיים בו סנ6מר נמס שקיים גחטקבת
 קלגס ונסו , סנים לטכע מוליד ססו6 יסוסעיכי ס)ימי כמו , ססדס מית ומכל סכסמס מכ)6הס
 , כמינם כרבוי %h כרכס סוס מייס לגעתי 6יןכי

 6100 )מין מיעוע סו6 סס~דס ימיוכצריכות
 כתקייס ת6כ) ועתר תלך נמתך ע) וכן קים,6101
 ויריו (קומט נקומס סופך סיס סמקודס , מידגו

 סיס ומק71ס , ורנליו ידיו וק55ו תסרחמלפכי
 וסיס , 41' ת6כ) וענר ועכסיו 6זס מוכלמעכרו.

 1נ1' וסיח ossh1 גתק)קל ולכן סוס 6ת לישלפס
 ססו6 כמו עקכ תסוסגו ו6תס ר6ס יחוסךסו6
 קיצות עמר ומן נתקייעס ~onb ויעלת ,ירכו
 6יס ~nss וכן , סמיחס עם ז"ל סט6יוסכש

 כתק*יס , כצרן תסיס וכי גע )קין סנ'להיעוך : ("ל סמכ6וס כמו ומיחסתסע
 ייסוכו כי נוד גירן ויסג  כדכתיכמיד
 , יוקם סכע%ס קין סורנ ג) סד'עיד : וגי נע כמסיס סיס וקניעותוהוקיומו

 : כמדרס סימרו כמוגתקייס

 וכמיס נם מעמד כיון ונו' ינממנו (ס סס'יתושי
 סמכות מי עכין סו' והיעור :כמולס

 ומור6כס ס(' והיעור : ככחונ כמט ג"כיסקייס
 . ונו' מכול עוד יסיס ו)6 וססמיני .ומתכם
 מתקיי%ס שלס , כעגן סקסת ונרוססוסססיעי
 וגחקייס , )כסו גם יישח סי' ותעוד :וסו)כיס

 ו למעלס סכסכתי כמוסכ5
 ג"כ גחקייס פסחם, סס וכפלט עתר ס6מדוהישר

 : מו"ל סירסו וכמו ככתוכ כמכונרכמו
 מכרכיך 61כרכס נ17) לנוי ולעסך עסרוולקנים
 ?וקללו סם) קת וקלל63כרסס
 קסיו כן כסיותו כסרוס לוע 6ת כסלקמושכרסס
 רכוכו ו6ת לוט 6ח ויקחו כתיכ סכן , הכרסססל
 הכרס 6מי כן מסיס סלעו כלומר הכרס, 6חיכן

 וגמלו DD 1ff~o~ נתקשו ו)כג )כהדו חסו1)6
 : 36רסס 30כידו

 . nhro סקרן 6ת 6הן לזיעך עטיוהשלשה
 6חל שצרן כ3 6ת גו סי"י ישווכן

 , סכהריס נין במעמי וע"ז . וגו' יובס6תס
 וי"( , ונו' ו)(רעך למ וכתתי כוחך ובכסייזוז
 6סונ טוכ )סרס נ"כ וי"ח , )נוים וסיתסלפרס

 וכ"מ , 111' נמנעתי גיוכ"ט 6 לזוללטי
 רכקס 6ת ויגלכו וכ"ג , 'וט' מ)6ט יס)מס61
 עמך ולסיס וכיס יטמן, מבוס ו)16ס וכיד ,טו'

 נ"ר )יצחק וכ"ג , ונו' 6תן ולזרעך לך כי61כרכך
 וסרכיתי ג"כ )ו וכש( , וגו' 6חן וצודקך לךכי
 יצחק כרכות וכשח , הנרסס כעטר (רטך6ח

 פכיך הכרסס ליעקכ61לסי וכ'ע ועסו,ליעקכ

 . %1' לגיס סוככ 6חס 6טר סמרן ינהקוקלסי
 גחתי 6סר סבל 61ת ונו' סמך יקרה 63וא'
 סלע רשי על ל6כרסס יכוייס תכעס רירי ,זני

 , (רעס ונזקת רגוי על לסרס tib? , '61_וירוסת
 ורכוי סקרן ירוסח ע) 6מז ליצחק:וסריס
 ע) ניעקם וסכים , (רעו רנוי ע) ו6מ7 ,ס(רע
 נתקיים סקרן וירוסת ס(רע ורגף סנעיס,י"כ כגני י"כ סס סקרן, וירוסת ס(לע ונזקתלטי
 כ3 6ת )יסר% ס'. ,Hr1 ~כש6( שטומע כמ"פסכ)
 כתכנו וכן , on13hS לתת נמנע 6פרסקרן
 וסם 6ר3ס נתינת עדיין נתקיימו סalh 63סג' כי , וכו' ססכעחות נכ) סקריכם קוניךלמעלס
 ע)יסס- סוכעמו 65 מחמלס וקזמוני ק:ד(יקיני
 6ת סוריסו ס)6 סקרן קלת וכן )עתיד,6)6

 כ6י13 סו6 סרי DD )סס סימל והרמוססיוסכיס
 לוקמיס וסיו )כונסס כידם חסיתס כיוןככסוס
 נעיניסס )מכיס סיו fnh1 , כתמלס מרוספס
 וסוך סנר ויעוד , יתגרך ס6) לסם מיעזכמו
 יכרסם ע"י סנתנרך מס וכל וגו' 6וס סר6יסיס
 : ("ל סמסרסיס פסע וכמו , נתקייםסכל
 צעיר יעטר ורכ יעמל תלעס h"SO %51והיעוד

 מכרכות וכן ("ל, ססי' יכפו כתקייס,נשכ
 סס יוי וסרי , נתקיימו ועסו ציעקו יצמקסכרך

 : ע3דיס לו חסיו נ6דוסנ5יניס
 וכרכתו טסף לכני יסרק) נרכת סל"כוהיעור

 רמץ מסירם וכמו , נחקייס סכללכווו
 סכע )כ) עתיי ססיס su OD סכרכות כל(")
 51גור) ט61, סכרכם כמו סכ3 6מ'כ וגתקייסומנע
 מיגיע סכתני סיס סערן ט וכמסקס ס' ע"פפסיס
 : מ6ניסס ונתכרכו מס כסי ושכע סכעלכ)

 וכמכות מלריס כי5י6ת סנתייעדווהיעודים

 והיעורים : ככתוניססמכו6ל
 סכ3

 תסולעו סמוע 06 וסיס ונו' חסמע DtDn 06ויקמר כת?תכ6י
 נ6לן יסלף) גיתות גתק:יס סכ) , ונו'כנן)י
 לסס מקריך סיס ס' לקו) סומעיס סיו ס)6ו6ף
 : מו(ר עינו תכיי על 6פ" עוכ יעוד כי , ית'ס6)

 וימר )י סנימס ועמס ית' ס6) פ6מרוהיעור
 וינמס בדו כתוכ סרי ובלס, נסס%6

 פפמ כי , לעמו לעסות זכר 6סר סרעס עלס'
 כ"ס ריקם לרות ח6דגס )פעתיס כרותסמגרית
 יעד )6 מתמ"ס כי כ"ס , כלל יכרו )6כיילו bW וסרי סדכר מס על סגימס 6מר ס'נדברי
 ועתס כמ"פ מפס יחסלל כסלי כ"6לכלותם
 מוט עלס ל סמ"6 והיעוד : וגו' ליסכימס
 מחס חסות בע' ולמ"כ ונו' 1bsn לפניךוסלחתי
 יכתיב מיחס, לטמר 1)6 )(מט oDn סמלתשעילס כי , ונו' לך וסגיחוחי ילכו סגי ית' sho~ )ו6מר

 61מרו כלתי OnD ס' 5נפ סר 6מ כי ל6טסוסע
 ועתס ודחני רכך מסס כימי סגלתי סו6 6נימ("ל
 ומע מלכך )סניך DnSD1~ וא' לפניך עלסךשלם בנכי ס"ס סכעמס נתקיימס כ3ר וב"כ ,מורתי
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אלהים כם פרק היתרותשש4בית168
 וסנימחהי לו 6מר וכקן כמומו, 6דס סל סלמייוגי
 פגיו 6ל6 מלקך סל6'יסלמ סמע לנדו לו כילך

 : תפקידו מסיס לסילו ליסוסע 1ל6ילכו
 קמורי 6ת ורפית וגו' 6תי מקוס סגסויעוד

 סר סם , ונו' כריח כולת לגגי וסנסונו'
 סכטימו ל6 קודם כי s~r רה"י סכתם כמוסכטחות
 עחיס לעכס עחיס למון 6סר "ח ותנוחי6ל6
 לנכי סנט לו 6מר מתסס גסעח 6כל 6ענסל6
 , ריקם מו(רוח ס6יגן סכטימו וגו' כריתגורת
 גכסלו ל6 מתורס נתינת מסעת כי סוor 6ועכין
 1ל6 סממור סמטה בוס עתם כ"6 כמעץיסרבל
 (Sh לסתסלל יכנס זרך כ6י(ס רכיט ממסידע
 וסוכרם ית' סמו כסוכרם כ"6 משהחס שינסרית'
 ס' פני 6ת מפס וימל ס6:ור וכמו , ס6כות(כות
 (כור ונו' פעמך 6פך ימרס ס' למס ויקמר"לסיו

oo~3h)ממורס ססויס סס מ5ז כי , וגו' ולי5מק 
 סמרון שימסך כלו' 6סו שימרס ר6וי 6יןרחמים
 סרס "' למס 6מר 63 כי נהרוגו סוכל ויעמס6ף

1Dhויסר6לנ ילמק - -ןר 
 סבכות סיו וכן , וגו' לסם גס3עח 6סרעכדיך

 ויסכם כתיב ג6כרסס ס', כסס ית' ל6למחסללים
 , ונו' ס' סני 6ח ונו' סמקוס Sb ככקרשנרסס
 3יעקכ , 6סחו לגכמ לס' ילמק ויצהר3י5חק
 ססיס עלירוגו', נ5כ ס' וסנס ונו' כמקוסויפגע
 יסר6ל סירדו 61מר , רממיס נוודת עמסמתגסנ
 מכס ססיחס לנדולס יוסף מעלס מסעסלמפריס
 ססוי"ס סס כתוכ תמ65 ל6 למקריס יסרק)סירבו
 סדין כמדת עמס מחגסנ ססיס , מלסיס ססכ"6
 ס' נחגלט ו6ן ממלריס י5י6הס קן סיניעעז

 מלשך "ליו וירץ סכהוכ ושמר רמנניס כמזתלממס
 ניכינו יעקב סהחסלל וסו ונו', 06 כלכתס'

 מ6(יסנסתלק כי ס', קויתי ליסועחך לנגיומכרכתו
 ל6 למקרים לרדת ססחהילו מסעס ס' ססמסס
 רממיס כמוח ענונו התגסנ rh כי ס' כססמקוט 6גי יסועחך לגננן 6מר וכקילו כקן, 6ל6סו(כר
 גחקיימס ועתס , המלריס "ותגו כסחנ6לכסמך
 סגיו ליסופת 6כיגו יעקש מקוס כסיס (וחסלס
 ונעלם נסתר ססיס מס עהס קליו וכתנלסנר6ס כי , ס' מלקך וירק ס6מר כמו ס' סל !סכסס
 61ננר , 6לסיס סס 06 כי חמ65 ל6 כי ססעד
 8גוחיכט קלסי ס' יסרבל 3ני 8ל תקמר כסלו
 סיו סנולוח 61לו ססס or גי סקרתי, פקדונו'

 ולכך , ינ6ל1 מכסס מסס ימידיס כידממורות
 סיט ל6 כי נק1ל1 6סננע 6סר ס' מי סרעס6מר
 ס6ל נו מחנסג סיס סל6 כיון rf6 ססס לוחוידוע
 סנר6ס ובמר כגלוח, 3סיותס יסרבל עםיהכרך
O~uמלריס כסרקו קליו יסרבל כני נס סתסללו 
 ס' Sh יסרבל כגי וי5עקו כת"ס , שהרוססנוסע
 OnD1 , מו"ל סורסו כמו 6כוהס 6ומגותמתפסו
 רביע מסס ידע ל6 ס6מרגו כמו כחטףסיכסלו
 , מנפריס ידו על סי65ר סכם ~or כ"6לסתסלל

 כסס עמסם סתתגסנ סככות (כוח (כירתועיי
 Sh5 6ער rf6 ר5ון עת רבינו מסס וכמרקס ,(ס
 כ13מר , ונו' ושדעך ירכיך 6ח כ6 מודיעניית'
 רממיס 3סס 6פך ממרון וסכת ח(רח ככרעתם
 ימט6ו שולי וסל6ס מכלן n~sho וכנכותסלך
 מ5ו למעוף יותר מוכגיס סיסיו יסר6לעוז
 עליסס חרחס ול6 3ו סנכסלו סג17לסמטת
 (כות עוד לסס ח(כור 1)6 סלך רממיסכמדת
 כל פל לסגין (כוחם מספיק ל8 16לי כישכית,

 6מר סיס ס6טת ונכוח סמך כס(כירי סרעסצעל
 ומרב זכר עונסיס סלמס עליסס 163סכור

 ויסיו כסימע6ו לעתיר 36ל , כסוטותוססק6ס
 דרך 63י(ס כתסוכס וימגרו לעונםמעותזיס
 סל6- כעיניך חן 1ימ165 פתעגס גיי לךיתמללו
 העניססן סל6 כעיניך מן h~nh למען חסוחילניסס,
 לסס 6ססר 61י רכים סס סוט מנוי עמך כיורקס
 מנ ימ165 סלימס 3חסוכס וכמיסוכו סימט6ומכלי
 ית' ס6ל שמ"כ 15 וממר , תעניסס סל6מעיביך
 ונו' סניה על טוני כל אעכיר 6ני ל"ד()ממות

 יכך -ח ך ח:ו ' ן ק, 3דססמט6ו
 מתמלתס, קיום לסס סיס סל6 כיון סלומותנסהכרו
 ס' שנכי כי ע"" נעגין כסס כחוב ססיסומפגי
 נענל סרנס לקכ6ות ס51רך וגו' קכ6 6ל6לסיך
 למרר ר5ס ועתם , כמגר וססק6ס ומרבנמנפס
 חסד זרך סדכריס עמרת סלומות עלולכתות
 כ"כ יעגמו ס)6 כדי סר6סונוח מן יוחלורממיס
 כתפו3ס מיסוכו עד לסס ויקריך וסלבסמכלן
 ולכך , עתס 0יורס כסדר קליו ויתמללוסלימס

 יתכרך ט6ל לו סמינר כנוו הכקר מססכסססכיס
 ססנסרינין מן מסטל ס6כגיס למות סגי היזולקם

 ס' ויעכור ונו' ס' וירד 61מר , כחסלוסנר6ס
 מעמיס כ' לך יסיס 1)6 לגגי 3דכור כחוככלוחות כי , וגו' ומגון רחום 6ל וגו' ס' ס' ויקרץוגו'
 סמות סטתי גס כי למודיע , h)p 6ל 6לסיךס' 6גכי כי ונו', 6לסיך ס' לנכי 6ל, 6מד וסעסס'
 קג6 סוh~D 6 כענק 1huns 6" רממיס סם6לו
 וקמר ססמות 6ל1 וסירס מור ועתס מיז,ויסקס
 h"D כענין קכ6 56ל כצומות סכתוכיס 6) ס'ס'

 6רך ומניגס, 3רחמגות עמס 6חגסג וסל6סמכלן
 עליסס, ומרמס כהיסוגו תסוגתס סיקכל וגו'לפיס
 ולסלח כסיתסללו סוס כסדר לסני י(כירוולכך
 סכהוכ כמו קג6 תסיס 6( ימוכו ל6 061 ,לסס

 , מכחכחי כמו 6ל ס' ס' (כרון 6מר קג36ל1מות
 6ךס סימט6 קודם סו6 6ני ס' ס' ס6מרופסו
 סר6סון ססס כי , ויסוכ סימט6 לשמר סו6ובגי
 סר"כ?ן ססס לו רוני( 6לסיך ס' כבנכי כחוחססו6
 וסו" תדוחמכ"ג

 כקיום ססו6 6דס סיחפה קודס
 ומסם , עוג סכר לסלם 6לסיי ס' 6גכימ15ת
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