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 ס' לנכי כי ונו' לסם חסתמוט )6 56ל נשבפם6
 6101 מזות, י"נ סל ססגי כסס סרסו( סו6לפסיך
 , or ל16 על ויעבור כסימעמ קנח 6ל "לסיךס' %6י כי כתוב כן כי , ממנו ליסרם סמע6לקמר

 לכך , קנ6 פסוק נדברות כתוב נ6ל וכןונסניסס
 יסים וסלבס מגלן כי רמוס Sb ס' ס' כ6ן6מר
 וכמו , כמט"ו מעולס 6ת ומסטיר מקביסמוע6 ומתגי , ססירסתי כמו יסוכו 06 וכו' ומנוןרמוס
 טנורר מע"ס 6ת סממי_דין סרפעיס מןלישוע כוי וכו' סעולס נכר6 מ"מלוח במסרסמסנינו
 נודות מיני עסרס כחמיו גכן מלמרוסכמסרס
 כעסרס סנטרך עולס סססד על ליענםסשע6 ר16י פסיס מס ע) כי לומר , Sh ס' ס' עלמוכוח
 על טונות מדות עסרס סקכ"ס סכיןמקמרות
 06 חטאתו ולסעכיר עליו לרקס , ית'ממוחיו
 סלומות כמו כי ונראה : סלימס כתסוכסיסוכ

 כדגור סרסרות עפרת ונמקקו כמלכוסר5סונות
 ס6מרו כמו , ו)יסר6ל לממס סדכרות סעסרתססס
5ffr  נרועין סיו ל6 כן כמו , למעלס סכתכתי וכסו

 ונחל% תמקקו מטר6סמות כנס סגטחלוחות
 38 ס' 6' ויקרך ס', כמענר כסן סוברותעמרת
 כי , סכתגתי כמו נגוחות סכחוביס סמםוסם
 וסיס לו ס8מר 6מר וגו' לך פסל לו 6מר זסמטני
 כידו ויקם ונו' ויססול ונקמר ונו' ככורינעכור
 כל ס(כיר ו6ז , כענן ס' וירו תכניס לומותוגו'

  הרס נפקס כשיכיס  פסם  כסו  סדכרוססעסרת
 סגיוח, סלומות על סכחוכיס ולמרוטת דברותססס
 כס6מר נקמרו 8מי כדניך וסמור מזכור גסכי
 לor 6 כל עם , סיני כסר סוברות עסות ית'ס6ל
 רמס כמגיות 6כל , (כור 06 כי כלומותנכתכ
 כן נס סנדלר ממיר סטן למקוק כמכמתו יח'ס6ל
 פ8ר וגן , (כור כמקוס ,כור עס 8מזבזכור
 סבסרסת סזנווח עסרח גין מסרס סיססזכריס
 כדייר נסי% 16 כן גס שמלו חורס למסגסיחרו
 , כמניוח 6ל6 סר6סוגות בלומות נכתכו 1)88חז
 עות שמר % מס מסגי חו"ל קמרווככר

 נרפס סיס וח"ו לססתנר מסוסן מסגינר6סונוס
 כמירד כסוף 8מר ולכך , מיסר8ל עוכססטסקס
 סלוחות על יגסוס ססנטס כלוחות ססר מןמפס
 עסרח כלומר , סדנריס פסרס סכרית דברי6ת

 גיוס וליסרך) למסס סנ"ננרו כמו סידועיסמדגרים
 נמאס סכתה ומס . סכסכתי כמו 6מדסיכור כן נס פס נקמר נסן סיס tao(1~ כי , חורסמתן
 סיו 8סר סזכריס 6ת סלוחות על 61כחוכתורס
 לדכות סג6מר מס כן גס זמו ונו' כקומותעל
 nlntSo ע3 יכחוכ כך 6חר סמומי וכמו ,8חד

 ס' זנל 8סר סדנריס עסרח 8ח סר6סוןכמכחכ
 מזות סעסר כי ונקמר , מזות סי"ג "לונחוור. : מימות מ"י S~r רס"י סכתנ וכמו , כסר ס'ז"ר וכמניות כר6סוגות סכתוכ מס סכל , ונו'8ליכס

 לומר נוכל "ל ס' ס' ססמוח עלסמן
 גסיוח גי סיכרות, עסרת על לומדת מן כי קנס

 8ל, ס' ס' עתס 8מר כן על עליסס וממסעיין ממיין סיס סדנרות נעסרח קנ6 6) ס' ס'נזכר
 וסלפך מכנן , סדירות כעסרח קג6 ססו6סכ(כר
obכסס , וכו' ומנון רחום יסיס יסוכו osn 
 , סדנרום סכעסרס 6מד דכור כנגד 6מתטונס

 יוסטוקרמפנן:כלוסו6י
 ס6זס תשל ק'

 מט6תיו פ )סעגיסו עליו ית' ס6לכססנחת
 16 סעערגס מ5ד סן 16 , לזקותיו עלולססכירו
 סחמיל לנד, יהכרך מלחו סל6 וסנ'שגחונסגחו
 , ממז ורכ 0406 8רך ומנון רמוס ממזותנקלו
 כקלו יסר6ל עס יתגסן יתכרך סול כילומר

 סתסתלק כגר כ6ו 08 6ו רעס עליססמנק סל6 כדין 146 כסיתטללו 6לו במיותסיכריס
 עליסס סחכ61 סטובס לענין ו'כןמע)יסס,

 סמתסלליס כל כי , כ8ס כנר 06 מטןתסתלק וסל"
 סעולס, כוס סנסננייס סדכריס כל sb ית'ל6ל
 06 , מתסל)יס סם סינרים 15bD 6מועל
 מטישו מ5ו 16 רעס עליו תכ6 סם" יר6סו6
 ס' נזכרת נספחיו ית' סו6 , 6מר מ5ד18
 נסוג כסיתסלל רמוס כמזת עליו ירמס 6לס'
 ככר ו6ס , רעס עליו hsn 1ל6 לכו סכל146
 , 6מר מ3ד 16 חט6חו מלו 16 סרעס נוגנעס
 ויסוכ כסיתטלל חנון כמדת עליו ינגן ית'סו6
 הטלותיו מ5י 16 ממנו תססלק סמ6 ויר6גטונס מרוי סו6 061 , מעליו ומסור לכו בכלקליו
 מעוט ומעמידו חסונס יעמס סמ6 ממגויסיע ממסר ס6י% פסיס 6וך יח' 6% , 6מר מ5ו16

 hnD לעומס ת6כ סו6 ו6ס , ויסותגסמתסלל
 לסט ספין מסד לפריכי חסד רכ יח' סו6 ,לו

 לס ת6כ ססו8 מטוכס עליו ומביץ כשכ(כיות
 : קליו מתסכלכססו8

 סד' 6לו על מדות שד' 6ל1 לטרם נוכלונן
 עליו חכ6 טל6 רמוס , 6סר נג'וסןזכרים

 פסיס 6רך ממנו, סחסהלק ohl bs כמט*רעס
 ו6ט מע6', נסוס סטשס מס% תסתלקסל6
 , bun עליו יעככ ול" לו סתכ8 כעוגס, סרם6יט
 קמרת במכס רעס עליו מכ6 ס)6 מטן6מר
 ממנו pSnon סל6 מסד ורב סחסחלק, כ6ס061

 נכללות עזות סי' וכעלו , ממרת גסכססעונס
 סיכר וע) , סבעוס"ז ורטוט טונוס סידותג)

 טו3 סכר לסלם וקמת 8מר עו%כ סלוסעונס
 דור המלסיס סכותיו לדקות (וכר מפזו a)rלו סיע למי ל6לסיס מסד %ר , כעוסזכ ר%%לעוסי
 כעולס תענה 6חס לו לחק לוקודם

~ro 
 כיק

 סל6- ססעוס למי עון נס6 , מק6 לוספין
 יעניסס ל6 וסמק8ת סססע וק ג:עוסשכ,לסעניסו
 סס ונקם , נמייס נסיוסס יסוט 06נעוס"כ
 בהסוכה סגו 08 מט"ו ל6 כקילו לסרומטקיס
 לס6ינס יסקס 1ל8 , מיחס קודס לסכיושימס
 נזלל זו וקין 1 נעוס"נ 6ותס מעסיס 8ל6סכים
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 ס5סס על בעויתו טוכות מזוח 6לנע סרי .סמזוח
 : סמוכי סלמס על נעוס"נ עוגות עיומ וסםססמות
 לי"ג כלותס גרית מו"ל קמלו (ס יעודוקיום

 )ממות סנ6מר ריקם מוגרות ס6יגןמדות
 מסם ונקיט , מו' נויח כות קנני מגס%ו(

 ומסע עון גס6 מסד ורב לסיס 6רך FOס6מר
 סל מסני ססס ס(כיר , וגר כ6 סלם , ונו'וגקס
 וס61 מדותי"ג

~nbS 
 , מס מע16 ככר כי סימע8

 ונסקכלס , מעת כפי ס5ריכות סודות ס(כירוכן
 ינדל ועהס י"י( )במדגר רניגו מסס 6עומטווס כי , כרכרך סלמתי ס' ויקמר כבכתיבתסלחו
 לגו סזנרח כמו , לקמר צברח כלסר ס' כמגן

 , כרכרך סלמתי לו ססיב ולכן , פרס כעתסג6מר
 נוס6 כמוך 6ל מי ('( )מיכס סגבי6 6מרוכן
 מזורות ככל ילינו וכן , ונו' פסע על ועוכרעון

 י"ג כסוכרת געגיס פסס וס6מרוניססל6סוניס
 מסניך נוים 6וריפ גי ספרד והיעור :מדוס

 6ר5ך 6ת 6יס יממד 1ל6 וגו' גמולך 6תוסרחנחי
 קמרו ככר זו סכטמס קיום , וגו' לרקותכעלותך
 ססנימ כלמד מעמס יסקס כירוסלמי ז"למכמיס
 , מקורעין מחולות ומ65 וב6 חרנג1לין חל6פית
 לסו יסוו ב6סקלון קמין תרע רסני עונז6וכן

 מלמכיס סקכ"ס לס וימן וגו' טכר6יןמנורין
 ני(וקו ל6 מעולס וכן ונו', כדמומן ויו65יסנככסיס
 נזוקים פינס מלוט סלומי כי , רגלים לנ'בעלותם

 : כמזרתן 1ל6 כסליכחןל6
 יכמר oro גיוס כי rvg) )ויקרץ יעודוקיום
 סימן וסוף לעז6ול סמסתלח מעיר גרפסקוסרין
 ימיו 06 6'( )יסעיס סג6מר ליסר6ל סקכ"סנמחל

 )יומ6 ס8מר וכמו , ילבינו כסלנ כמניסמט6יכס
 וסורית סל למון סיס ס5ויק ממעון בימיל"ט(
 קינו מעמיס מלכיל פע%ס ולילך מכוןמלגין
 סיו סל6 מסגי 16 מלכין סיס סל6 ומס ,מלכין
 סיו סל6 מסגי 16 , מהכסריס סיו ול6סכים

 : )כסרס סימן למס סירוסרוויים
 8יגו הטוהרי עמס Dh סגרת מיוכ יעודומיום

 סגסס סכרת סכרת כדכתיכ ,ככרת
 סל6 נס סעתס כזמן י"ל ודרסו , גס עוגסססי6
 )עולס י17ע 61יט שכר 6יגו ולכך , בתסוגססכ
 כרת, מיתת ימוח 06 כתיחוח חייגי על תעכרמי
 סכרו ית' ~Sh )ו ומפלס טוכיס מעסיס ק5תנייו סיס 6יססר סכ ט65 ו6ס , כחסוכס מזרקולי

 , ונו' סניו Sb לסונ6יו ומסלס כדכתיככעוס"ז
 ככ5 זס כל ועם , לעוס"כ כנססו יתקיים.וכרת
 ססס 6ותס כי וידוע מטורסס יכר סו6 ודורדור

 מנו ול6 נ"ר ומיתות כריתות על מעכרוידועים
 קורט מתים סס , כרסמתם ממציקם עוייןגי

 חכמים וקמרו ונו', ימיסס יחלו bS ומרמסדחיס לגסי נ"ט( )תסקס דוד סימר וכמו , ככרתזמגס
 וסל פנס ל"י 6ל6 %ו % וו6נ סל יעיוכל

למיתוסי
 בוריס ס6ט וס5זיקיס , ומס מלסיס

 (Sh1D5 סגס למסיס סיניעו קודםסמהיס
 סיו hS גי ומוסניס יודעים סעלס כל ,ומ(קיסו
 6מר סמו6ל על S~r מכמיס למרו וככר ,צלך ירממנ6 כגסי וגסיי סכולנו מיום יותרימיסס
 לימות למניד סיכי'ס

~h1DD 
 מרגש 6דעער

 עמרם %ו סמ6 יוסר מדווית ד6מרי6לתריס
 ס6ותס סיורות ככל ידוע ססו6 כרקס כו.סיתס
 . סרוב על כזמגס סל6 מסיס עבירות 3סססיס

 Onsn שמד ליום סמח וכו', כסכרת ססו6מודיענו מי סמלכ 6ת ס6גל זקן קמרו זככוריסוגירוסלמי
 רני ת% , כמגסס מת לכ' כסלס סל SS' (עםסל

 בסנרם, כסלמס כמגיס כלמד מת S~hn כןהלסתוי
 דרך מיתת לססס , סדופס מיתס לממטסלד'
 מיסת ולילך מכ6ן , מינס מיתת לסנעס ,6רן
 ממיתתו 0S5b ידוע פסיס נר6ס וכו',יסורין
 מגיס סל כרת כין נכרח מח סיס 06 6וססל
 ס'( (svli קר6 מ6י 6דס כל מיתח פסיס עדקטן מזעי כסוף למרו וככר , וכו' ימים ס5 כרתבין

 , ססיס נימערי6 בכל"ם , קכר 6לי ככלםחכ6
 )3מד3ר זכתינ , 8זס כל מית" סי6 טסיםקערו וכירוסלעי . כרת מיתת זו ססיס ועיהממסיס
 h~sn ע5מך סגע וגו' נ6גסיס 6י0 ירפס 06י"ו(

 ומת נמדנר 6רכעיס עוד עסס עסריס נןממפריס
 סמיתס סי6 זו סכם )ססיס מת קומרכמ65

 כמדכו )סס( יכהיכ מסוס , כתורסס6מורס
 : ימותו וסם יחמוס(ס

 לוורנר רם( סיו כלשסית ימי סכעת כירנראה
 עמל , אנס סבעיס סנותיסס ימיסיסיו

 כתן ולכך , מלמרות עסרס כננד 5מד ליוססגיס
 ספטתיו סגס סנעיס סמלך לזוד סר6סון6זס
 , ברקסים ימי אכעס כגנז יותר ע6 פמותל6
 ומל6כחס טרמם עיקר סמעסס ימי פססתוכמו
 פיטרמ מס עיקר כן , סגת יום 6101למניעי
 , סמעסס ימי כנני ססס סגותיו כמסיסס6זס
 לוס וסטסל , למנומס ילך סכו לסכיעייסיס
 סטת כל כך קים ססכיעי פיוס וכמו ,מעולס
 לעולס ויוכנס גקיוסס יסיו לסנעיס ממסיססמ7ס
 כזט לנוס סמיוהזיס סימיס כן 061 ,סמטמס
 למפו וקלת , לכט0ו ועמל טרם ס3סססמעסס יעי כנגד ססס סגס, ססיס 06 כי שינססע~ס
onSסמח ומי סורקו, לענודת חייו ל5ורך סלטות 
 ע5עו לטסליס סעולס לאויר י65 8סרמכירותו ימי ססליס ל6 כי סרח סו6 סרי ססס"רכחוך
 סימיס סםליס כבר לתסלומיס ססניע וסי ,כסס
 קורס מת וכססו8 לעוס"כ, מועל כמכיר סיס8סר
 מפלס סל ססגיס כי , כרת מיתח שיגוס3עיס
 כננו קיס סס כי סלו שינס מכעיס עדממסיס
 להדס סמיומייס סימיס ולכך , ססכישייוס

 עוליס עלמו בעד מדגר גבסות לוומיומסש
 כלו לי סמיוחדש ססס ססיס כסס יעי כעסןגלו כי ק"כ( )תסיס סמסורר 6מר זס ועל ,ססיס
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 סריס )ססס ימה 0( 6יונ 6מר הע , וכףנעמן
 סכל כי ממגי מדל ונו', 6רנ מכי קלוגנימטרי6(
 וט', ,מותי עגמו ימיי וט', ימני מעע סל6ימיי,
 6תך מדמיו ממסר ימיו מרהיס 06 כן נס61מר
 סירוס מססר ססס מדמיו מסמר וגסו ,ימעסס ימי ספת ככני ססס מכס ססיס ר"ל ימיווגוי,

 : סמעסס ימי ססת וסם כעולס סנחמדסוסר6סוניס
 06 ויעוד וגו' כרכתי 6ת %גיתי סיעודוקיום

 געתם שטיכס ונתתי ונו' חלטחמקותי
 וריש כקרן מלוס ונחתי וט' יי0 לכס וססיגהו'
 )כ"כ( כחזזיות הכמיס 11Db וט', ממסםמכס
 וכלילי, רניעיוח גלילי כפתם נספיכסוגתתי
 רביעיות נלילי נסמיס לסם סירדו סיח 3ןממעון כימי ומליבו , 6דס נכי על עורם ס6ינןמנתות
 ושעורס ככליות מעים מסיו עז מכתותוצלילי
 תסס תשו זסכ כדינרי ועדסיס osnsrכברעיתי
 גורס חע6 כמס לסוייע לזורות זונתםמכעס
 שעו ומט6חינס וכו' עונותיכם ס'( )יאפיסששמר
 P~D המן סורדוס כימי מליט וכן , מכססטונ
 כלילות נסתים לסס סירדו כסמ"ק כנויןעוסקים
 סממם חלמם סעגוס וגתפ,רו סרומ גסכםונעמר
 סמים סמל6כת לסוזיע למל6כחו מסכים 6חווגל

 וימן גוסן ימן ו6כלחס נתר6 3כג6 וקמרוגידיסס,
 מלליס 516רוח ססיו פלמז , סולי6ו מרסמסני
 סי6ך 6ומריס יסר6ל ופיו מדס מלליס וגרסתיסן

 יסלסל מלך כדוי מלינו וכן . וס מסני זסגולי6
 על סעלגי עדינו סו6 כ"מ( )מ"כ סכחו3למר
 מ6תיס על מצטער וסיס וגו', מלל מ16תסמנט
 ו6פילו , 6לף 6מו יריוף 6יכס ל"כ( )דנריסדכתינ
 קסס ~ל טוכס למזם ק"ו ממתעי נטיסלמשי
h~pnס6ק כולי ני4 לית מ6ס מבסט מכס יורזסו 
 מס כי לומר ו6יססר כמ"ק, סחוססות שכוכן

 ורעל , מכס 5מד 6מר ל6 6לף 6מז ירדוףשכתוב
 ולכך ע"ס סמלך דוד כמו 3נכורס מיומד6מד
 6ל1 סגחקיימו וכמו , סמ6תיס על מ5טערסיס

 נענין ס6מוריס כל מסחמ6 נתקיימו כךסישדים
 ססס מסס ק3ח ים וכן , בסירוס סווכר ל6 כיגס

 , סולף חסלוס כמו סמסימ נומן לסתקייסעסיויס
 : ז"ל סרמכ"ן וכס"ס כחוככם וסחסלכתיכמו
 וסגר דכחיג סמיס כייי opn ייעוווקיוב(

 גוס6י1 6ת גוסך סקרון כי , מס מת נוויקח, לקרת מיי יותר סנתקרכ מסכי זר סיס ס65נס גי לעוס ס6ירע ממס לקיומם רסיס יססרס, נוזי מיחס מיינו ט6ר כל וכן יומתסקרכ
 , סועס כמסכת סלמנו כמו כ"ס ל6 סלמוסו6
 )מסר כי סו6 לכרת כיד מיתח נין סיסומס

 :כסעתקס(
 ידוע מא ססוטס ענין וסוך סנ' יפויוקיום

 חורת Dht אמרו וכ% , ענית נוסגססיס
 וט' מנין לדורות לסעס 6ל6 לי 6יןבקנאות
 סועס כמס' ססכיט וכמו וכו', עולמים וכיחכסילו
 ג6ערע מעסיס %ל . וכו' מכיף סיס טטלטיס

 6ותס עוסין ססיו כמו סמפעעוחו סקוושנלסון
 כמדרך קמרו וכן , סמקדס ככיס מעמסכזעת
 לקראקס י65ת וכו' זועות ססיו לחיות לעל

 , ונו' כרוח סליע 6דס 8ין סג*מר מס לקייםמחס %1י סמ6רריס נמים וסרימס וכו' ומכקססממס
 )מוסע זכתינ מסוס סססיקו זכרי 3ן יומגןהן סמ6ררע סמיס מסקו טט6פיס מסרנו קמרוווו

 כפותיכם ני16ף על ונו' 3כוחיכס על יסקורל6

)בויקי
 , ום' יפרזו סזוטת עט סט גי כסוטות

 וטז 36רכס ולגי כסגים נרכח העויאיום י וכו' כס כודקיןסמיס יפי 6ז מגוקס כססו6 משן סייס וגקסוכתיכ
 6על הנרכו כס ו'( )כמדכת המירס קמרוי

 ולגניו לו ואתו ליס מרכתי לסענרסקנסס
  כניו %ס  ברך  וסוך , ויעקג יימקל6גבסס
 מכחן , אוחס וינרךבוכסיב

 וציי
 סכרגום

 עקינ6 רני כמולין 61מר1 . וגו' כיזכסמסורות
 נגורס מסי כסנים מסי ליסר6ל כרכס למדנוקומר
 לכסניס וכרכס , ונו' הכרכס ואי ת"ל למינול6
 כסס** וצמרו וגו', מכרכיך ו6כרכס מדכחיכמ"5
 %ן , ישר% עמי 6ת הכרך 6גי הכרכסוקני
 , ל דכה כלסר נרכך 6לסיה ס' כי 16מרסו6
 לנ ס' ימתח ונו' סעמיס מלל תסיס כרוךוקומר
 מסס כימי למ"כ נחקייס לנרכס ולגי סימר,ס סיעות סרי , ונו' לכס 6רעס עוג 3מרעסונו',
 מחנרכיס סיו סדורות ככל וכן , קורס ליכר כלסר ככל כרכך 6לסיך ס' כי סכחוכ כמועלמו

SDשגיס גשת ידי : 
 סטות וסיס י( )כמדבר לימרו סימר1ךקיערד

 חנמיס למרו סרי לך, וסטכגו ובו'ססו6
 מקות 6רכע 6ותס 6וכלין וסיו יתרו סלכניו כי תוחס כשליס ססיו יריחו סל דוסגס 1or'ל

 לעמר סתקדסו נ"נ יעוד וקיום : מנסו6רנעיס
 ספסל ונו' סן מ6ת נסע ורום גדכתיכנתקיים ומגי , 1נ1' י65 6סר עד ימים מדס עדוגו'
 ום/ 3עס מרס ס' 61ף יכרח סרס סניסס כיןעודרו
 : ימיס מיס עד וסולכיסמ'5טעריס ורעעי לאלתר גיעגע כעונים , ימיס מדחטד וכתיי סכיסס נק עודט סכסר כתיג ז"לוצמרו
 6פ ירקו oh , וגה כדבר צגנו ייןיוקיום
 ומט , וגו' סקרן 8ל תטלו 8חס 06ונו',
 6יפ סיט ל6 631לל נסקודיס סגחס כסר'סכחוכ
 מהש לסס ס' 6מר כי ונו' 61יצין מססמסקוזי
 כלת 06 כי 6יס מסט טפר ול6 נמדנרימוחו
 קף גסס כלעריס סס 6סר סיעיםסיעוזיס כי ורקס ומסתכל , גת גן ויסוסע יפונסגן

6100DID סתפשכס וקין מחקיי0ץס סס רממיס 
 רממיס כמדת מחנסנ סיוחו עם כי , כסמועילס
 נ6ם 6ט מ. 6ליסס 6מי ככלן ו5ון6מרגו, 0ל6 רחמים מדת טספיקס 1ל6 ססו6 סרעיעד

 וכעב or* יין בנור סרממיס מית פי עלגי
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 ספגו סם כי ימותו, טת לסם ס' 5מר כיפ6מר
 מדת לסס תועי) 1ל6 סדין למדת רחמיםמדת

 ו6ף 6מר סמח16יס ביעוד וכן , כניכרסרממיס
 16תו עסו רחמיס מזת כלומר ן 3עס חרסס'

 "גוו:;: 'לסי":י" "יי"2""
 : רמנ:יס כמדתעליסס

 1ל6 נקרככס .ס' 6ין כי תעלו Sh ניעוילכן
 ויעפילו דכתינ מיד וכתקייס , ונו'חגנסו

 ממרמס, עד ויכחוס ויכוס וגו' סעמלקי וירדונו'
 כלותר כקרככס ס' 8ין כי נ6(סרס סכתונוקמר
 עליכם ירמס ל6 כי כקרככס 6יט סרמעיסמזת
 יכמר 6סר ס6יס וסיס יעוד וקיום : תעלו06

nllpohlo'o  ~tonhnc %שני:%

 ויקם ונו' סמחתס 6ח קח חסרן 6ל מטס6מר
 : וגו' סעס על ויכמר סקערת 6ת ויתן ונו'לסרן
 כמו וגו', וכעדתו כ2 יסיס ול6 יעוזוקיום

 ~מ:ינ~ן'יג ננון::ן;:ש , סג5טרע ממס ליד סקירת מס 6)6 לקרחס8ירע
 מס ונו', סממהס 6ח קם יתוו וקיום :שסכיכם
 וט' ננסס ז3ר כאסר אסרן ויקם 53זוסכתוכ

 : סמגפס ותעור וגו' סעס עלויכמר
 13 36מר 6סר ס6יס וסיס סג"מ יעודוקיום

 ושבעז; במע"מג'ם%42ר1שושו מממרת ויסי 53דו ממ"כ ונו', יסרםמעסו
 ככעס ספרמס כי סקדיס ויגמל 5ין סיו5י6 6מי1ל6
 6י% וססקזיס סגין וי5י6ת , סס3טיס מכלננחר )וי כעס כי וססימן סגם עיקר 610 ויגסהלוס
hShכמו סמולק על ספרעון מסירות לסר6ות 

 כי וגרפס . לספרים מממסר מסרי סו6סססקזיס
 6)6 סננעס מ65 ל6 סערות 6סל sh נוססכסכי
 6סל sh מסס ויכף ס6ומר כמו , ל3זגסרימס
1D1D'ט641 61מ"כ , וסרן מטס סרם וסגת ום 
 סומן מן כמעט סקדיס וינמל לין וי75 למוןטרם

 כמות כן גס ססלע מן מיס י5י6ת ייעידוםיים : כג(כר ססרעון מסירות עללסורות
 חכי6ו )6 )כן ס6ענתס ל6 סיעוד וכן 1נ1'.רייס מיס וי465 ונו' ידו 6ח מסס וירס ,גלדו

 וט' 6סרן נוע כי וגו' סעדס כ) וירקו גתיכונוי
 כל וסיס יעוד וכן , ס' ע3ד מסס סס וימתוכתיג
 על ויסימסו 3חריס כתיש ומי 16תו ורקססנסור
 נמס Sh וסייע 6יט 6ח סגמט נסך oh וסיסבנס

 ליסר6ל, תלעס כרכות יעוד וקיום : וחיסגסגת
 , ונחלתו ס' חלק ססס 6מר נכו6חוכחמלת
 ו3נ' , מלכיס וסרנם סקרן כיוס סוסיףו3סגיס
 מלר וסעמידס עליס ורפו ופרו כקרן סכתם061

 ,  וסלם% סיור ממלכות  עוד ותגס6 6גנ 6תסיגלת
 סמסיה ענין לרקות סוסיף סרכיעיתוכגכו6ט

 : ז"ל סרמכ"ן סכתםכמו
 ויסונ 1נ1' סעס רוסי כל 6ת קמ יעודוקיום

 וזן גה(1:3: שןי
 פינחס סכתוכ כמו , כעכולו חמתו וסכסעסס
 וסייחם סיסרג עז ס8ף מרון לסוכ עתיד סיסhs כי 6יס יסגס ונור ולכך , וגו' חמתי 6תססיכ

 : סממס סס3ת ססליס סעסס3מעסס
 יוטכי 6ת הוריסו ל6 061 סס"ד יעוזוקיים

1_1_h~ונו' נעיכיכס לסכים ונו' מפגיכם 
 1ל6 סוסעיס כספר כחוכ , ונו' 6תכסולררו
 סוריט ל6 6סר סוריס, ל6 ולסריס מגסס,סורים
 6ת סינוורי וילחנו וכתיב ונו', סולים 1ל6נפתלי,
 onh1 ES וגו' ס' נופלך ויעל וכתיי , וגו' זןגגי

 ל6 5מרהי ונס ונו', סקרן ליוסכי סריתתכרתו
 ונס ס6מר ומס . מנגו ססו(סרו כמסהנכסנו סרי ונו', ל5דיס לכס וסיו מפכיכם 6ותס6נרס
 סימור OD סו6 , מסגיכם 6ותס לגרס ל6קמרתי
 לעסוה ומיתי כלסר וסיסכ6ן

~osi 
 כולס סינלו

 , נקו* סננעחס 1ל6 מסס תותירו 1)6לסקרן
dnthסונגר ונסו , מ"ו נוכס 6ט6יר "6 לכס 

 qb צ1יימיעברו
 ןלסוריס אוסיף )6 6גי נס

 : 1נ1' יסרק) 6ת נס גסות )מען וגו' מסניסס8יס
 יסוסע 6ח ו% ונו' לויתי יסוסע ו6ת יעוווקיום

 סו6 סרי , וגו' 6ותס עמיל 6101ונו'
 ויסוסצ סכתן אלעזר 16תס נמלו 6סר וגו'יסרבל כני כמלו 6טר וקלס י"ז( )יסוסע שספרומטייס
 שתורס ג6מר וכן , סמטות בכוח ורפסי כוןכן
 סקרן )כס ינמקו 6סר ס6נסיס ממות olhג"כ

 סכסן 6לע(ר ידי ע) ננורל סיחס סקרןממירוק ומסגי , וגו' 6חד וגסיך גון כן ויסוסע סכסןאלעזר
 כיבוס ענין 6כל , יגחילו וקטר נמלו 6סר6נ:ר
 וס61 כמן ס6מר כמו לסדו כיסוסע חלויסקרן
 סקרן מלכי 61לס סס וכתית , וגו' 6ותסיגחיל
 כל 6ת ליסר6ל ס' ויתן וכתיכ , סכסן:לעור כ6ן ס,כיר 1)6 ונו', יסרבל וגגי יסוסע סגס6סר
 סדכם מכל גמל ל6 ונו' ל6כותס גס3ע 8סר6רן
 למעלס סכתכנו מס יורס ונס . 63 סכל וגו'סעור
 06 כי עממין סעסרס כל על יעז ל6 מתחלסכי

 וגוסגתס כניס תאיד כי סס"ו יעוד וקיום :לעתיד
 ס' רמוס 6) כי וגו' 6תכס fO וספין ונו'כברן
 למסוע ססרכו אחרי כפוגות גתקייס וגו',6לסיך
 סעמזו "מר וגפו5ו נלו ס' בעיני מרעולעסות
 וגוסכת"ס, מנין קוזס טניס טחי כקרן סגסתתה
 ו6ר3צ סגס כממגיס ויסי סלמס 3ננין טכתוככמו
 גו5י6 , מלריס נוקרן יסרבל כגי nhSS סגסמקות
 יתן ס6ל עמנו עמס 51זקס * תתיג סריסרית מעמי ות"י תענג גס6רו גנגדנר מסיו סגסמ'
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 , סעונסיס כל יתקיימו סל6 כוי 6לסינו, ס'לזיק כי עלינו ויני8ס סרעס על ס' ויסקר עלמיל סימלו כמו תו0נתס, מכין קוזס סגים כ'ססגלגו
 6חכס יכסג 6סר וגו' 6תכס ס' וסטין ככלן61מר
 ל6 ונלו ונתחייכו למסוע הסרכו 6מר כיומ',
 6ף 6ל6 , תטוכס 6% הממיס מית לסםתועיל
 כגלותם עליסס סרחם 638 ססעס, רממיסכמזת
 6ת מסם וכק0חס ד'( )זכרים מכתוב כמוכשסכו,
 : וגו' 6)סיך ס' רחום 56 כי וגו' ומ65ת 6לסיךס'

 'וכחים וגו' יכי6ך כי וסיס וס"מ ס"(ויעודי
 וגו', חסעעון עקב וגו'וסיס עוג כלמלליס

 . וגו' מלי כל ממך ס' ומסיר וגו/ ונרגך:6סנך
 כמו גתקייס סכל , וגו' סעמיס כל 606כ)ת
 מכל יכר כסל 'ל6 כל3 גדרך כיסוסעסכחוכ
 ורעים טוכיס סיעוויס 60ר וכן , וע' סעוכסוכר
 ויסריס טוכיס כסיותס סעוכיס , נתקיימוכלס

 כמו , ומטפיס רעים נטיותס וסרעיס ,כלגותס
 סמטרסיס ספי' וכמו סגכי"יס, מסרי נכלסמכו6ר

 706 נס עלינו 0כ6 וכתוכחות סיעוזיס ככל("ל
 : סעתידוח מטוגות כחקיי% וכן , וגו' כתםל6

 ל6סון כמעשר וגו' יכרכך למען יעויוקיום
 עסה סומרו ממס כחקיים . עגייסושתנוח

 ו6י0 על וקמרו וכו', סתתעסר כשניל פשרתעסי
 סו5י6 1ל6 וכו' 6מז כ6דס מעכס וגו' קיניו6ת
 יסיס, לו לכסן יתן 6סר וסייגו סמתעת, שיעור6ל6

 : סורעגות מדת פל יתירס עונסומדס
 ממלכתו על ימים יקריך למען סמלך יעודוקיום

 סטוביס סמלכיס רוב ר6יכו סני /ונו'
 סכתוכ כתנת 6כל , ממלכתם על ימיםטס6ריכו
 כל סונור ססו6 למלך לנד ימיס אריכותאינס
 דוך סטוכטח כמו ולצגיו, לו hSh סהורסזנרי
 ל6 חע6ו מכניו ק5ת כי וגס ימיס, לעולסס(רעו
 סיס כסס ק5ת (וכס מסיס מי סרעיסיסרבל נמלכי לסילו וכן חסור, 1ל6 פסס סממלכססרס
 ליסוף 0ג6מר כמו , צרעו סו6 נמלכותמבריך
IDSו(סו ונו', לך יסכו לכעיס מכי וגו' סטינוח 6סר 

 ממלכתו ע5 ימיס יקריך כ6ן ס6מרמססכעמות
 מתטלך 6לסיך ס' סגנון ויעוד : וגו' וככיוט61
 וגו' יכר ערות כך ירכס ול6 וגו' ממגיךנקלכ
 ס"ק חסדא רב ס6מר מס קיומו , מקמריךוסג

 סיחס נעריות יסרבל סמט6ו קונס נעמיסזסוטס
 סמט6ו וכיון וגו' ממגיך כקרכ מחסלך 6לסיךס' כי סג6מר ככיתו ואחד 6מד כל עם סרויסשכינס
 דלייו לכיחם, מלכוץ מטס ממתלקח סכינססיתס
 oh~s ול6 שגומר סכסחר כעוגות לרבותיכול
 במרו ל6 ו(ס , וגו' מבמריך וסכ דגר ערותכך
 מסיתם 6ל6 , לנד סכתונ סירוס זרך מסדקרב
 וססנמתו -6מד כל עס מכעס ססיחס ביזו קכלסכך

 וגו' יכרי כל 6ת עליסן יכתכת ק"ע יעיי.קיום : טוכיס כמסיוססלימס

 6סייסוסע "רסו0ע
 מסורס , וגו' ס6רז 8ל

 ויסה כתות ומיי , וגו' ס6כגיס ע3 סםיכתש
 ולהט ונו', ימזו ויתקכ5ו וגו' סמלכיס כ5כפתע
 כ6ך סכתונ כמו ניזם ס6ל וגתנס יסולעעמסם
 ירימר בלכידת (ס קוזס כי , תבוא 6סרלמען
 6יפ כסו ס:סלו ונעי עכן מעגין טקרס )נסקרס
 כסוגן סל6 דנר סוס לסט קירע ל6 ושלאסומכך

 : ס%ן כלוירמו
 סזכג סעס וקם אנותיך עס סוככ סכךמעוך

 כמו ס0מיסו ל6 יסוסע ימוח כל וסרי מ("ללנולו סרי , מותי קמרי יזעתי כי ונו'ועם
 מכלן ונו', יסוסע ימי כל ס' 06 ויעכירסכתוכ
 סיס % היסולע (מן כל כמוחו 6דס סל0תלמיזו

 מס כי סו6 , ליסר6ל מ0ס כרכות יעודיוקיום : הי ססיס לממסנרמס
 רמחות כקרן מסטונ01 )יסל36סכ6
 ר,"3 מדגרי Sffr רפ"י ססירס וכמו , 6ל31נרכוח

 : כסס נתקיימו כרכתווע"י
 , כמטס כיסר6ל עוד גסונו קם ול6 ייס"ווהיעוד

 זכריו קיימו סנכי6יס 'כל כי מסורססו6
 סכני6יס ושחס , סקוימיס כטרקיס סכתוכוכמו

 : וט' מ0ס הורת (כרו נ'( )מ)6כי6מל

 שלשיםפרק
 סכתורס סיעוזש כל הכחכנו 6מיומעתה

 מסט סמסכנוס מט לטיסמ65מס
 יסיק. וכקרט , אלהים סס לסס סיפן ,וכמניס
 סנכ6ר ר16י , מסס ויעוד יעוז כל קיום6מז
 חורתנו לממחות סר6יס מן לנו סיס מסעתס

 . כס וסרמחיס סכתוכיס יעודים מקיוםסקדו0ס
 וקלחם לטוכס לועס סיעודים 6ל1 כל רו6ג(וסגך
 רוכס לטונס ססס 161חס , ולעוגם לרעםסיו

 כ%. , כק5תס נתקייש וק"ת נסלימוחכתקיימו
 6ל6 'עייין גהקייס סל6 עממת סעסרס כלירוטת
 כ% לעתיד אל6 כקמרו ל6 ומסחלס ,נסכעס
 נמסכס סכחונ נון סנר6ס וכמו , למעלססכתננו
 נטלך 6ת 6לסיך ס' ירהיכ ו6ס ס6נ:רתורס
 סמ%לנ כל % תסמור כי ונו' לסכותיך כמנעכאסר
 רומז ססו6 , עריס מלס ,עוד לך ויססתונו'

 , ע"ס 36ינו כשנרסס סכ6מרו עממיןלע0רס
 שיקיימו ונו' סמלות כל 06 תסנער כי כ(טוסחנס
 1מ3 פ8מר לימים וסוף , כולס סתורם כל 6תכולס
 סג6מר סעתיזיס סימיס על ונו' לככך 6חס'

 6נ3 , וגו' סדם לכ לסס וגתהי נ:קנלסעליסס
 4 מממין ססכעס על 6לon~b 6 1עד ל6עתס

 (סו: ומפכי . לק4 זכותם 0סניע לסגיו נכוי סיסכי
os)~snעממין סנעס נירוסת סקרן מלוח נכל 
 סיעוזיס וכן 6ל1, כססוקיס isffr טרמכ"ן סנתכוכמו
 סמיו כ(מן נחמיינ ורוממותס יטרלל מעלתסל

 לעתיי, מסלימות לסתקייס ועתידים כאיןישראל
 מך לסס סיניע מס וגכורתס יסר6ל סללתםוכן

י% גתסימ4 פל6 סרעייס דכריס ים nSIDO 3(ססטוכ
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אלהים ל פרק הימודרגשערבית172
 רדיפת חם5וס כמו לעהיד, היתקיימו גטומיסו6י
 ססיס סמ6תיס על דוי מלעער פסיס לקלף8מז
 , לקלף מניעו 1ל6 מקות סמנס ע) מ:יהועורר
 מ46ת סמנם על חניתו 6ח עורר וסוף מכתוב'כמו
 6עיי3 כתוככם וסתסלכתי וכן , 6מת כסעסמלל

 1כי1ל6 , וכו'עמכם
 ביעודיי

 בכלל סככלליס 6לו
 סג(כריס סיעודים בכל עין , לעתיד סס"סר כלעס יעודי וכן , ככר סכתקיינוו "מריס*עודים
 גתחייס ס)6 מס כי , נהקייס סל6 מלס 6חד'יעוד
 מלסת כמו , סלס ייעוז )6 סיעוד ק5ת סו6עויין
 , כקמו ס:חייעדו סעסרס חסל1ס פססענומין
 ניגס סחיט כחקותי Dh 0כסר0ת נגריסופרעי
hihוכן כנזכר, ק5חס נתקיימו סל6 6חד כיעוד 
 נשכות וסם 6חד פיעוי סגכלליס סיעודיסקלח
 לכניו יעקג כברכת ממס ק5ת ים וכן ,גלעם
 , באורס סכתוכוח 1ססבעמ1ת , 3יסר6)ומפס

 סרגיס כעונותינו גחקיימו כלס טרעיסוסייעוזיס
 )(כגט , סטת מתורס בטמר כת"כ )6 6סרגס
 6חר )סג6) רסיס וטכסיס עוס"כ טירם ס"סגיוס

 מעע מעע וסעוינו סחט6ט מס )סכול-כלסננמור
 , עלס ל6 ו6גמגו כליס וחליו לסוכלו מנוכלגדי
 ססבטיחגו כנע רמציו נרונ עליכו ירמס ית'וסוף
 סגתקיימו ושחר וכו', ס'6לסיך רמוס "ל כינסוף
 קיומו נסלם סל6 ומס ורעים קוכיס סיעודיסכל
 ג6מר , סיסלימסו ית' 13 כטומיס 6נו סעוכען

 מסס נסמן סגחקיימו ו6ותס , שחריו onlp1רמץ
 מסס נתורח לכומר ים כתורס קיומם ונכהכדנינו
 נז6ס מ0ס 8ל6 ססמיס מן הורס 6יןזל16מר
 כ"כ וסוף סיסיס גתם סו6 לזמר מס התמוןשעכו
 עד סיסיס כהב ס)8 61ססר , וגחגךיסססיס
 , 0גחקייס וכחכ גתקייס 16ש)6 , 0גהקייסשרקס
 לשהיד סיתקיימו מרפ'ס סכתם כיעודים5כל

 לסקסות גדולת ר6יס ים , למריו לעתידונתקיימו
 סל6 61ומריס רהיט מסס תורת על סמו)קיסשיגי

 סחכם סו6 מי כי , ססמיס מן כולס לושקורס
 נניעד סיסיס , כעיניו מגס 636 יסים ל6 כינס

 סיתקישו, כעומ יסיס 1ל6 ;מגו לקמר סיסיוזכרים
 לימים כמיגיעו כי , נדולס סכלות 06 כי (ט5ין
 ססיס יקמרו סיעני יתקיים 1ל6 לו סיעד סומן18

 סע1לס כל )דעת רניט מסס וסרי , וסקרןכזלי

מ יסיו ל6 כי qb 1 גזול מכס2  ססמיס 
 סר6יט וכיון , וסקרן גדלי ססיס עלט יקמרס)6 כדי בקיומו בטום יסיס סל6 דכר מייטזויסיס
 מס סיתקייס געומ ססיס נר6ס לעתיד'שטד
 06 כי סכטמט or לו ומ"ק , מיעד ומס'שיגעים
 (סו ו8י גדול מכס סיסיס נס כי , סנכורסוהסי
 בדברים hSh (ס קינו , טגולד 6ת סרו"ס'מכס
 ל6 , סויהס קורס פוחס רופס מכס טסו6מי כי קרוב, לזמן 631יס סמפסתסיס ודכריסוןסויס
 כן ופס , קרונים 61ינס סוים ס6עסגוכריס

 כומן רמוקיס יכלים יעד ע"ס רכיט שממסכיון
 נמו כך 6מר וגחקיימו , וסוויס מ5וייסוגלתי
 לכופרים פסילו נדולס ר6יס מסס יס , כתכם0ס61
 מ0ס סכתכ מס וסכל , מכיכיס ססס מססכחורת
 סיס י0ר6ל כ) )עיני עד מכר6סית ע"סרכיט

 : סגבורסמסי
 טו6 בחורס מלע"ס סכחכ סר"סוו סיעודךהנה

 1)דורוחיו4 )ו own , חננות נעת ממגו לכלךגיוס כי סהרון ל"דס ית' ס6ל לו ס6מרסכתג
 ונוצגו סגכורס 5סי לגריו כ) סין )616ם

 6חר סמ6 למוס לו סיס כובס סיסוממכמתו
 %ינריו סקס 6דס 6י,ס נ1לז יסיס דורותכמס

 1)6 , ימוח ע6 סיחים ומכמתו ומדוהיוותטנפו
 ס61 ר8ס מסרי רכיט מסס בעיני רמוקיסיס
 סמויות כסלימות ס)ינויס סיו ס)6 ועוגסיחון
 סו6 סיס )6 06 ססגיס מן יוחר6לסיס"ייס סיו 161)י , ססרנס כתכ וסוף מנס מקלף יותר1%1

 סומרו ממס גתנ"ר מייסס 1h~_1_ וענין ,סורנס
 כר למיס כגי ועונ סימון ס6סס פ' כנוסר("ל
 , בוס כדור ססמיס מן ועפל סו6 סירךסממן"י
 וסות , מסס טמן מכס 8לף לסחוס סטתיויסיו כן ו6ס סמכול, מדור מסלט סס SD סליעכקרץ כסרי סמכול קווס סרוס מניס גולו כןו6ס
 סורנס סיס )6 061 , שיו סימון 61ת 16חוסרנ
 סנפירו סמ6 למוס לו וסיס לעולס, חיים סיוקולי

 )עמס סיביו גכרי6ס ס)ימיס 6מריס "ומורעם
 כיל סו6 סמום כי לו 6מר ית' סו8 כיסנכורס מסי ססיס נרפס , )זורות מיחס כחכ or כלועם
 נתקיים םל6 כיון כי , עדן לגן מייס סגגגסומ16חס קזסי לע"ס מטס זרי ע) 61ין , מי )ג)מועז
 ס61 סרי מטך כמו ונתעלמו סעולס ננסמיותם

 : מעולס מוס עסיס סס%)1
 , סקרן לטמח מנול עוז יסיס 0ל6 מיעוזוכן

Phnיריו סכ6יס ארמיס קולי כגס כטוח סיס 
 ויסורס מ6י לס' ומטפיס רעים יוחרס6גסיס
 לר6סוגיס סעסס כמו לנס לכסוח ית'ס6ל

 (ס "מר סל6 כודעי 8ל6 , סמנו) גמיויסעסס
 ס)6 ית' מכמתו סססכימס סנגורם מתי6%
 רפ( סכה ככ) גרפס סיס עדיין רניט מססבימי כי סכן כ) , יו כמיס סבריות מן עוד)יסרע
 %רן על יוס 6רכעיס סמכול וירי סכשכטימר יום ס6יכעיס כ16תס כו) כירם סמכו) עיוסיען
 פית ונגס סלמס סכ6 עי , ("ל סינורו גמובסס מדי יוחר סרנס נסמיס סיו ומגס סנסבכל

 וסימן רם( פוט נסחר )6 וסל6ס ומסםסמקוס
 עסרס ס6מת וכמנס סכחוכ ס6מר ונס ,למכו)
 לכ) סכית כלס ססמיני סמדס סו6 טלנירמ
 ס(ס ססירמ מכול כירמ )ומר לו וסיס וגו',דכריו
 נכל מבול כמו כרקס סיס ובו סמכול (מןסיס
 סמקדס בית פכות וסל6ט סמכתן וכמכיל ,סנס
 ונקרץ יוס סמ' ~oo סמ' מסרו עור סיסל6
 נכס מסס נימן כן 061 , מסוון ירמ וסו6 כולירמ

סתום
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 178 פז אלהים , ל פרק הימורותשקרבית

 למוס לו וסיס נזול נסס מנס ככל סיססמיפ
 רעים סוורות יסיו ססניס מן סנס (ס כ6י16)י

 כסוסן גמור מסל ית' ס6ל עליסס ויכיףומטפיס
 קיר כמו וסם לכך טמיוחדיס סמיועדיססירס
 מספ סל6 (מכית , 6דס סל עוטתיו סמ(כרחפעוי
 6לסיס זכרי מסיו כזכרו כטום מסיס כרקסלוס
 ססיס מענין (ס כי וגר6ס , סננורס מפימייס
 סמכו) ממי עוד 3סר כל יכרת 1ל6 סכתונסימר 3מס נר6ס ע"ס, סלמס (מן עד סמבול מומןסיס
 סוכטמ ל6 כי , סקרן לסמת מכול עוי יסיס1ל6
 וסלע סמגול ממי 3סר כל יכרמו סל6 6ל6נם

 ככל מעגו ימסך לעולס 6כל מפגיו סקרןחסמת
 : ע"ס סלמס (נץ עד סגמסך כמו סימיס כ6ותססנס
 גם סיעד כתורס מרע"ס סנת3 סיעת מןוכן
 ס%ן וסתתים )קמיו עכר כגטן סיסים )כניוי
 ים , סיעוד נוס סוכה סכתיס ונגע , מסענגי
 לעתיד יינר סיורי סכחכנו מס כסי כן נסרסיס

 : סכל וגחקייס למוקותולעתים
 סקרן גירוסמ ללכות סג6מרו סיעודיםקנן

 מיד רכיעי נדור (ס וסיסיס כסוס5למתס
 סכוסריס כרפת מלכו כוחכו סיס ל6סנכורס מסי נוס  כטוח סיס לDb 6 ,  מרסיס מיתת6מר
 לנמן גין לעתיד מייעד מס כל סיתקייססגגורס מסי נוס כטום ססיס גרוס סכחבו ומכיון ,כתורס

 ממס ססתסלל מץ ש 6גכי סנס ס3טמחונן
 ס6מר ע"ס רכיט מסס כסמת מיד להריוכחקיים יורי , יסוסע (מנ עד יכוץ סל6 ודמיו (סעל
 כ% ונו' nhs~ עחט ס' 5כ6 סר 6ניליסוסע
 דכריו סיחקיימו כעומ ססיס סרי למטלס,סכתנכו
 : חגמיוו יסוסע גימי מותו גומרמיל
 , תו' פלית נורת 6גכי סנס סכחוב מסונן

 סדינן מדות לי"נ כרותס כרית מו"לולמרו
 כסיסר6ל דור ככל מקקייס וסוף , ריקםמו(רוח
 , מדוס סי"נ שכירח נעגים סס ית' ל6ל$ועקיס
 ל6 ס6ל דהרי ססיו בוס כטוח סיס bS ס6סוסרי
 כטומ סיס 6ר5ך 6יס יחמוד ל6 וכן כותשו,סיס
 למס י6ונס לס לרנל יסרבל מיעלו ססניס ככלכי
 ססיס עליכם יכמר סוס כיוס כי וכן 6ון,גל

 ומיום , מלנין ססיס (סורית סל לשון כסימןכרקס
 סדגריס על לעוכרים ממיס ביזי ומיחסגרת

 סכתכגו, כמו )דורות קיומם רו6יס ו6כוסמיומדיס
 כו(כיס, פסס מסס כחורת למכחיסיס ר6יססו6
 : סנ13רס SD שיט מסס גסי סיתם 6תחותורח
 )6 רכיט מסס כימי כי סנר6ס ססוטס עניןוכן
 סיו כולן סמד3ר דור נסי כי ענייגס קירע'

 6כוהיט קיומו סר16 מף4 )עתיד ויעד ,שקמוח
 , ירכס וגמילת כעגס לכיתת ססוטס עגעכעיגיסם

 לו ס6מר יחרו ויעוד , כסנים כרכת יעודוכן
 : סיס ת"ר ירימו סל 17סגס )ו וגיחן ונו' לךוסעכגו
 , כלרעת סילקס סכסוגס על סמולק יעודוכן

 מסי מחס דורי ונתקיי% לע(יסו כןסקנס

 יוסיף 6ח חוטפו לoh 6 ישד הכן :סננורס
 סיס סנכורס מסי סיס לob 6 'כי ,פונו'
 סל6יוריס8 עוכלסס 16לי.יסיסיוחר כיס
 כטום ססיס 8ל6 , למס לסס מסיו כולס6ח
 06 סקרס מס 'לסס ויקרס סי6רע סנטרסמפי
 6ת one יגמיל סו6 כי ליסוסע סיעדייעוד : כחוכם סוכנים נסיו טלס 6ח מוריסיס סטל6

 6מע. יכריו כ) כי נדולס רסיס סו6 ,סקרן
 גפר נקרוכ גחקייס גן גי סנגורם,מפי
 סיגו ל6 סנכורס מסי סיס ל6 ו6ס , יעדססו6
 , ליסר6ל עליו מלוס סו6 ססיס ולסילומתקיים
 ממגן ונככזיס 3עיגיסס נדוליס מחרים סיוגי

 ומכעיס מדין כמלממת סס5לימ כט וסכחסשלערר
 06 סס ונס , פררתו מתקיימת סיתס ל6סננורס מפי סיס ל6 ו6ס , יסר6ל סכעי ונסי6י(קנים
 ית' ס6ל מטי נכמר ססיס טד6י יודעים סיו)6
 גמסכ סיס bb מסס כימי כי , עליו מולקיתסיו

 מסר* , סלסל מחוך מס 'סיס hS כי נס)סניסס
 נס רכותיו כמו סיו וס(קגים וסכסניס וכניו6סרן
 ננסס מלמד ססיס סלימוד בסדר סטגיט כמוכן,

 ph 6סרן )סס ומנס מסס נסתלק )יסר%רכיט
 לסדו סט כניו גסחלקו כניו ופט לסרן נסתלקמירקן
 מכעיס כל ממות ס(כירו וכמדרס . וכו'(קגיס
 פסיס נר6ס , בכרס יסוסע סו(כר 1ל6ס(קניס
 ססיס עליו sir רס"י ססירס ונמו תלמידםכמו
 ס6מר מכעיס ס6מרו מס על לסרן חל%דכמו

 ולכן , וכו' ידיסס מעמס ולסרן מסס מססמו6ל
 06 כי לממס ומימופו מעלתו ייכרת סיתסל6

 גון. בן יסוסע 6ח לך קח יס' ט6ל לוכהקמר
 ונו' עליו ידך 6ת וסמכת כו רום 6סר6יס
 ל6 נכוכיס סיו דבריו וסכל 5 מכני סים ייShe כי יסרבל כל ור15 , ונו' עמך לסיט מססעם פייתי כלסר ית' ס6ל )1 5מר מרע'ס כסמתומיד
 כל 6ת סס פט ונו' סמרעס נקרב ענרוסעס סוטרי 6ח יסוסע נסשס ולכך , 6ר5ס מססיפול
 ככל גלך תסלמי 6סר כל ו6ל געסס שיחת6סר
 ימסר , ונר 6)יך נפתע כן מפס 6ל המענו6סר
 כ5 ועויין יסרי כגי סוטרי 6ל6 (ס זיוסל6
 )ו 6מר , כ"כ טוחו ממסיניס סיו ל6 יסרבלגגי

 6מל ס(ס כיוס במ"כסקכ"ס
 כל כעיני גזי

 6סריסרבל
 6סיג4 מסס עס סייתי ג6סר כי ידעי

 כענין מסס OD ירתיע ענין וסיס ונו',עמך
 סממס עס יכוקס כססי6 כי , מממס עססלככס
 וכסטון גלל נרוית "ורם 6ין לסוקרוכס

 עמוס עד גיוס טס מיי כרבית מורס מ(O)DD שתוסקי
 כדיותו כי ישסע ענין סיס וכן , נמ)ו6סלגגמו
 מעלתו גיכרח מיחס )6 כהייו כ'ניגו מסס%6
 סיס bs רכיט פסס ס6ש ונס , יסרבל כללעיני
 ט6ל 6'ל מסרי סחכמס מן כו ססיס מס כלמכיר
 סנמתיך,' גלום )ו וססיכ , מסק סוס גייך יס06
 עננן לו נחמדס ולכך , חו"ל מדרסו כמו וכו'יום
י ס6לוע' לו כמקמר ממקומו ונרסיס ינוגעמעלת www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלהימ ל פרק היסודותשערבית ג74
 כל מעיני סכן כל , לגדולתו עכס מנגיואמל 6ו)י כי מוסב סיט ססו6 , וע' יסוסע rh )ך,קמ

 ונתעלס תסס ממס וכסגע)ס , לממס קרוב'סיס כי מ5ד יסוטע הכמח מעלת נעלס מסיסז0ר6ל
 , ס6ס) מחוך מס ול6 מסס 06 מסימםיסוסע תני 7161 זוסר נרתית 6( מעלס סלניסיכס
 עז י0ר6ל כל כעיני מתנד) סיס ל6עולזע

 סעוכ כל ידו ע3 נתקיים כ6סר 1716'סנתעל6

~eh
 , 6רלס דגר כסל ול6 יסרבל 6ל ס' וגר

 סכגסו מנס י"ר פסיו מררתו ימי כסוף סיסונס
 6( כי , כמיל61ס ססי6 סלנכס ימי י"ד כנגזומלגץ
 כמוחו וסקרך ומילוק כיגום 6חר וכל מכלגםלס
 cns' מחל קמרו ולכן , ברכו כס"ס ס''עכר
 1ל" עליו מסודך וגחת סספיגס סרקגתר6

 כ)
 כוסס ל6והס לס חיי לכנס כפגי יסוסע ופניממס כסגי פסס סני קמרו סוור סכ6וחו (נגיסויודך
 )יסוסע לו סיס ככר גי , כלימס ל5עתס לס5וי
 ניכרת סיתם ס)6 ")6 ומכמתו מטס סודלוב
 , מסס סל וכערו כסממו 6)6 מומ(ק סיס ל6 כי13
 עחס ת5טרך )6 למסס ית' סקל לו "מראכן
 סל6 טגס6ר מס 6ל6 מכסחך סוד כל גולהח
 ונסו , לו תסלים כתורס מגמתך למענתכניע
 ססו6 סכזור וזקגיס , סודר כל ע6 מסודךהכרקס
 מוה(ק יסוטע סיס ול6 ויסוסע oon 6תסרת
o55hיסוטע וסכי ממס כסני מסס סני קמרו 
 "ור כל מקגלת ססלכגס כמו כי , לכגסגסס
 סיס כן כיוס יום טדי מעט תעע בנוססמחמס
 ס51רך ל6 עחס כי רכינו, ממיס יסוסעעכין
 סו להעליס סנם6ר מס hSb מסימי לולחת
 סיס מסס 6מד סכל ומסגי , 3יסוסע מסססכמת
 סיס סל6 רפינו מסס תחת יחמגס סת6מ5סס
 16 , עליסט עחס ג6מר , כעיגיסס מוחזקיסוסע
 סל6 נוסס ל6ותס לס "וי , כלימס ל6ותסלס 16י נוטס ל6ותס לס "וי , עלמם על קמרומס

 לס 6וי מסס, פיתי יסוסע מעלת ידעו ול6מסיגו
 חחת יתכנס מסס ם6מד מחסכו כלימסל6ותס
 סיו ססס , מסרחו יסוסע וגחמנס רפינומסס

 ל6 ויסוסע סמל לסגי כסריס מסס לסני3עיגיסס
 ע3 ס8מרו וכמו , סמלך לפגי כע"ד 6ל6גיס
 לסססרם מנרגל ססו6 ממס סמ"מר (ט 3ס"געיתי כי וגס . זו60 בן מנילא גר' (כ"י בן יוחקר3ן
 סג6מר מסס מסרת יסוסע לסכם לסרסו(כיתי
 וגקר6 עמך אסיט מסס עם סייחי כאסרלו

 מסס סכחיי כמו כי , רבו כמסם כה ענדכמותו
 גיוס יוס מדי מעע מעע יסוסע נבלסרכינו
 יוס מדי מסמם מן אורס סמסלמח סלכגס.כמו
 כל נעיני וגן , וכל מכל נסלס מסס וכממחפיוס
 יוס 3כל ומכמתו כמעלתו וניכר סולך סיסימר6ל
 מותו 3סעח רכיגו כעמס כעיגיסס נדול שגרסוזד
 סנ8מר, כמו oh1Ssns, כירח למלנו י? %חשסוף
 כין סים וסססרם . סכתכתי כמו ס' עכזונקרנן
 סול מלכנס מן סחעס גסים ליסוסע רני%גסס

 ומטע , סהורס בקהלת ל6 סגנותם סמנתבענין
 רוח מל6 גון כן ויסוסע סומר מסייעניסכהוכ
 כתיכונווך כחיב ידיו , עליו ידיו 6ח מסס סמך כימכמס

 כעגיי
 ול6 מסודך סג"מל זל" סחכמ0

 : פרעו כפי סודךכל
 סיl~ha , 6 6ה ליסר6ל יגהי)יסוסע כי גחורס מטס סכחכ מס גי לטניינטונחזור
 hS "ס כי ממס נחורת לכוסריס נדולסלניס
 ונולך סר סיסיס יסרק) 3ני 6)יו יסמעוסל6 מדקי שחר להום למסס לו סיס סננורס מפיסיס
 , סקרן 6ח )סנחילס יוכל ל6 סמ6 וכ"כעליסס
 סיעודים כם6ר ס:כורס נופי בסום ססיס6ל6

 : סס6רכקי וכמוסיעד
 עוד גביך קם ול" גחורס סכת31 סיעוזונן

 קס סל6 סו6 טמ0מעוהו , כממסניסר6ל
 מסס תורח על לחלוק סמולק יוכל )6 , יקום1ל6
 ט61 ידע ננס כי עלמו, מסי ליורו סו6 כירניט
 סעסס מתס יותר ומריו 8מר לנביך יתסס06
 סכ) כי ית' Sho נופי כטוח ססיס 6)6 ,עמו
 עתק סדוכריס פי ויסכר כעכר, סנכורס מפיכתכ
 ומכמיסיס סכופריס וסם סקדו0ס חורתנועל

 קיום מוכרם 6100 ואחר : ונעלס טלנסמכים
 למולקים "פילו סג13רס מסי המירס ס'תורת
 מסס מיתח ס6מר סיעודים מקיום , סחורסע)
 התורס ונכחו וסיעו סכתה סיעודיס גס ,רכיגו

 , כרמס על 6מתייס 0כ קודם 16 נימיוסנחקיימו
 מוכרהיס סס כמייו סיס ל6 עדן "סר 06כי

 ככתם מככר פס סכן כל , סגתקייס 6מרלסודות
 וסרס , נימיו 16 סו6 סנעד קוזססנתקייס
 ולכח להדס סכממרו %3רס הכתובסיעודיס
 כותש סיס ל" כימיו תסס גתק~ס סל6 מסולהכות
 יוצע סיס מקין כי , סנבורס מסי 06 כילוחו
 יותר ים ומסם , ית' מסיו 6ל6 סימקיימוסו6
 6חר סנכורס מפי תורחו לקיום כן נסרסיס

 ל6 סו6 כי , מיתחו "מר לשכות יעוויסנהקיינוו
 ססכטימס ל"כות 6)6 לו סיעודיס "וחסיימס

 מתקיימים %ו ל6 061 סעתידיס, כיעודיםסקכ"ס
 נתיימפו לעס גי קלון סוס 3(ס לו מגיע סיסל6
 קיומם סר6ימ וע"ר , סו6 1ל6 גסס סוכטמווסס
 סנ3ורס מסי סכחכ מס כל כי על ורסיס ע17ח610
 , לליגות אוחס ויימס סנתנ סיעודיס 3ין ,סחב
 , כ"ס סיו סגכורס ומסי לעלמו סייהס on~hכין
 משי יוק ס6רכתיוכגר

~btS 
 61עו סר"יס

 סקדוסס תורתנו קיוס נזס לסיות לטורח, עלימסוב
 ססנר6 כפי , עלינו למולקיס אפיקו סנכורסמפי

 :סגכוגס

 ושלשים אחדפרק
 עד מחחלחס סתמימס כמורחנו לחמסונשמך

 גכי6 וקודם , סנטרס מפי תורתה )קיוסרסיס וסס כס נרמזו 16 הנקמרו זכריםטוסס
רסיס
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 175 פהאלהים לא פרק היצורותשערבית

 מ6ס כמו ססס כתורס ססוזכרו סנסיס מןלליס
 ועסריס, ס;יס כסרק 6והס סננניגו כמו ,ועסריס
 h-s כתורס מועט כרם, נרמ,יס ר31ס נמ65כי

 גסיוחס 06 כי מסכחוניס וממסכי) סמגיןי3יגס
 ימיסנ כך 61מר קנוס דלך SD לוגמסויס
 סתורס גכותכ ר6יס ים ומוס . 3כתוכיסלמיזתס
 16ת )ו סג6מרס מס כפי סנ13רס מסיסכתכם
 גסירוס לו נמסר כך 61מר כשיבס תיגס63ות
 . 31מותיותיס בתיכותיס סגרמויס סענימס16תס
 סדכריס כון6 רגיגו ממס סו6 סכותה סיס 06גי

 כותב סיס סכוסויס, כדעת ק5תס 16 כולסמלגו
on~bסורך כסס מקריך וסיס בפירום סגסיס 
 סי6מי5 6דס גני לכות )מכסיל מעלתועכול
nsunsסתורס סק5ר סרטינו וכיון , גכו6תו 
 6סר מועט פרמן 8ותס ורמוס 3סירוםמלכחכם

 רסיס סי6 , סכתגס כמו למקהל 06 כי יוגןל6
 סנםיס 61)1 , סנכורס מתי סתורס aDh5נ17)ס
 סם, מועט כרומן 6)6 כתורס ננפורסיססבלתי
 , כתורס סתם וסכל קין )יזח סנ,כר מסכמו
 3ו , יום כקותו נעמו סל6יס סלמס כ) כסונרמז
 סתי6ו כיוס גו , סמכו פיוס 3ו ו נכר16פיוס

 ולמזו וכו', ס3עס וירוו 3' )מטס עלוחו)דוח,
 ויזע גתיכ 1ל6 חוס 6ת ירע וסיים סכתונממס
 שקירע יגס כקותו ידע ככר כי קסתו מוס 6ת6זס
 סגסקמו סען מן כס6כ)1 מיד כי וגרפס ,'סמט6
 עליסס נכרם סס עירומים כי וירעועיניסס
 61מ"כ מגורות )סס עסו ומיד וילדו וטמסויסת6וס
 קללחס 8חר כתב וע"ז , וגו' ס' קול 8ח.םמעו
 קסתו מוס 6ת ככר יזע וסקוס מיי נירוסו81חר
 סיס 06 גי סקללס, קוים מיד וגו' וחלדוחסר
 גתק))ס 6יך סתימס פן ים סקללס 6מרזס

 , ונו' תליי כעג וסרוגך עדכונך 6ר3סשסריס
 מלו 1ל6 8מריס סכ16ח סנסיס על סק)לסימלס
 לסריון לידס מקים ותלד ותסר כתוכ פסרי ,גס
 hSn ngss bSb לידס 6ף 53ער סל6 מריוןמס
 , סקללוח קוזס ימדו ויונית סרס מיחסמככר
 וסריגך ל135גך פכיי סרנם 3ס גתקייס1)6
 כך, 6מר סילדס' 3מס 06 כי ונו' תלדי3ע5כ
 וטמר עכס סיליס 63)1 נס סגתנףיס טפסרוכן
 ססריון נוס ע5כון לס ירנס כי ית' ס6לל5

 לסכ) ס6ירע מס וסוט , וילעס מסרסוס*דס
 וטמר , כמנול קין ,רע כ) ושממס ומס קיןמסרגו
 וסנע5ג ללוויות )ס )עתיז ע5נונך פנסלס
 וכן ססירסתי, כמו סילזס מכניס לידת לסחסים
 6ת b-vss ותוסף סכתוכ מן למיו סנעסאיוחס
 תקומות לסם סנולזו Od1 hS ז"ל, סירםו וכמוו6ת
 סס כמסריס 6)1 נסים וסרי , טיס כ160מקין
 ר6יס וסם סכחכתי כמו כתורס PtD111 סס6ל

 ס~ן ותו65 כתוכ ע) סירסו מס וכן ,נזולם
 עסכ וכ) ונו' טסדס סים וכ) כססי וכתכיסליםי
 מעמדו מלמד ונו' ממתיר ל6 כי המח תרסטמדס
 ע3 6זס ססתס3) סטסי יוס עי סקרקע סתםוצל

 וסעמידו סקכ"ס ומיעטו סיס 6מס 6לףפן 6דס וכן וסדם6יס, ס6ילגות ~ממו וירדוסנסמיס
 כגנד ללוום סלילן ססההי) מס וכן ,ס

 וספל , פעליו ספץ  ו:ססלק סיתורן ושתסע6ים עם כזין סיסכ OD וכן , כי תנע Sbרשע

סמ~
  מחוסלם וכטפס , גהס סל  רגליו  קלן ,
 Sbtt1 '3 וסממן6י הרקיע, רעם קו)שמעו
 מסורסים ס6ינס ועסריס סנים סרק סכחוניס"לו עמו נסיס וסרנס וכו' סרקיע מן סירדופלמכיס
 גמסריס סס כולס , כס נרמויס וק5חסכתורס
 באריכות כסירוס )כתכם לממס )ו וסיס OD 6)חס

 סדגריס 8ת 6713 סיס 06 6זס כני לכותלסכסיל
 רסיס or כן 061 , כתורס סכוסריס )דעתמלגו
 סגעסו הסורס סגכהכו סנסיס מן וגן :סגכורס מסי תהןתגו 4קטס ססכר8 מדרך כן נסגדולס

 סיו ל6 ס6ס רסיס לסני6 ים כן נסגסרסוס,
 מסיו הגיגו, תסס כותכם סיס )6 סגמיס16הס
 יסרבל כסגי לכד ל6 כי 16תו, מכדנים זורו3גי
 וסמכות סנסיס כג נעשו ומלריס סרעסוכפני
 נסני 6ל6 3מ5ריס סמ5רייס ע) סקכ"סססכי6
 אותו ומעטרין 56לו נמין ססיו ומערכ מ~רממלכי
 סוף יס קריעת שגם סנ6מר כמו , ככיססכמלך
 מסיס סגם or וסרי , ונו' ירנען ממיססמעו
 ממיס סמעו עליו 6מר טסם כמקוס סוף3יס
 סנעסו סנסיס גטם , סענין ואימתו וידעוומ'
 וסתמית מידעו nltlho מסקר ק5ת סס ססיוניסוכ
 מן שמזכר לסס מתמיזיס ססיו סנסיס וכןנסס,
 אומות לכל מסורסמיס %ו וסכ6ר ככ71ועגני
 הנזו) כמזכר סגס מ' סולכים ססיו סרקוסע1)ס,
 ל6 ו6ס , וט' ו5מ16ן ועקרב מרף מקוסוסטרא
 לטות ימאיס סיו )6 כתי וענמ וסנאי סמןסיס
 סו6 וגו' כך ויזנכ כו סנ6מר עמלק וסריסס,
 ל16תס 6ל6 לסרע כח ט סיס סל6 לסעידיכול
 סכתוכף כסס וכיו65 6)ו וכסיס סולמן, סעגןהסיס
 סיס ול6 סעולס לכל 16 מסורסמיס סיוכתורס
 גרפיט 1לub~n 6 1)6 , עליו מורטט מעולסגל כי סיס סל6 מס שתורס לכחוש רכינו מססיכול
 סיו דנריס כקלח 6ירכט , עליסס סמוקמי

 טמן דעתם כפי סחורס מן רסיסמכי6יס
 לסס וססיכ כנמרק ססכי6ו כמו ,6לכסנדרוס

 : פסיספ 3ן נכיססתסוכס

 סינרי' מן מהורס לאמתות ר6יס לסניפן יסישי
 ס"וסיייעס כמו פועע, כרמו בססנרעויס

 כרססים ימי רססת סכחוכ סססי יוססל
 ססיו למסט סרועו נסר סו6 ונסקס כסיון,לססס סרומ~

 כיס סתמי סגס ות* , סגס ועסריס מקסימיו
 יתנו וו"ס הסרן, י63 כז6'ת כמלת סרמוזרונסון
 )מ םכע 631 מכעיס לישב סרמו, ונו' סע3רכל

 יוס )ס)סיס סרומז יסי"ס וקזוס , סקליס)ענין
 כחורס רכות כאלו כי~6 ונן , נצירות כחססל
 סחנה סעורים( )כעל כמסר כתוניס ססס מסכמי
 רסיס סס 6סר 156 ענינים ע) יעקכרכיט

כמסוסת
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pw~בית נפז
אליתם לא פרק היסודות

 ורומ(ח כפירופ ויומרח ססי6 טתולסל6מיחת
 076 בסוס כמ סיס hS 06ר 6מתייס דנריסצרפן
 וכל סננורס. ספי 06 כי , למכרם כסלמסמכם
 6סר סו7ותיס כסי כי , סחורס מטע כפי סו6שס
 מלט סי6 כי ייועיס סדכויס סקכלס מכמתמס

 כ6ן וקין סקנסס, סל שמותיי והלסמפיצית
 : בנס לסקריךמקים

 0סס גס נרמזו 16 סכ6מרו סד3ריס 6לוברבור
 וסם סנכורס, מסי וססי6 )קיומסרסיס

 קוים מסיו כתורס סגכחנו וסע:יניס סססוריסכ5
 ומס  ויעולט  גרייט  פכנין  רבינו  פנס טלדוור
 מטי סיג ל6 ס6ט וס6נוח, ונח )6דסממירע
 כי לכוח3ס, רכינו למרס 6ססר סיס )6סגטרס
 כר6 מקמרות וגעטרס יכיס בססת כי כתשסו6
 מס ויום יום 3כל סקרן 61ת ססמיס 6תללעיס
 סנבורס מסי or כל סיס ל6 ו6ס נו, מסורס6100
 ס61 16 , ממלוקס ימנע ל6 סכוסריסגדעת
 מענין 16 , נכרן 1ל6 סיס ל6 כי מלכונד6ס
 מפי לו כקמר סל6 8ל6 קלתו 16 כולו"נויתי
 6ל6סנכורס

 מסו"
 נמס ס6מת 6ל כיון כמכמתו

 ל6 כי מלכו זיוי סכל סיס 061 . קננת0סו6
 ס6סיקורטיס סברת ,6ת מגס , נכרך 1ל6סיס

 וקין לע"ס, מנסיג 61ין לזמון ססע1לסס5צמריס
 מודים 3חורחגו סכוסריס 6סי' כי עמסםשסריגו
 כן, נס קכלחס ומלז סמוסחיס מנד סעולסנמיווס
 סל6 6)6 קלתו 16 כוו %6תי סעגין סיסו6ס
 מן כקצתו 16 כמכסחו וסוף ט' מתי )ונקמר

 ס8מת, מן כו סיס 3מס ס6מת Sb כיוןסר06וגיס
 , מלכו כדוי 610 6מת סוייגו ק5ת ט י0610

 סדנייס מן מגן נ6י(ס 6מק סויגו מס5ריך,ל%ר
 כי טמרו כי צמר 06 , ס61 נסוקסהאמנו
 סקרן ו6ת סטמיס 6ח 6לסיס 673 ימיס00פ
 ס61 כי , ס3ו סממת הסו ס3ת ססכיעיוגיוס
 3עסרס נכרך וסיותו עולס, כני מכל מוסכםענר

 סככר6ו סכתי ססרתייס שיכריס וסקרמקערות
 סיגת לו כרקס וכחכמתו מלכו, כדוייס סן יוסגיוס
 למס 6"כ , כן לספסוח ור18י lci-h~סדנר
 ומחקכל, רפוי דנר סו6 כי יוס לכל 6' מקמריכרך מקמרות כססס כי לזמר )ו סיס כמפלורותפרנס
 וכיוס ונו' ססמיס 6ח כר6 6' כיוס כתכוכן
 , 6ור וימי 6ור יסי וכתת רקיע יסי וקמר מזרסני

 סטמיס כרקיע מיורות יסי כתכ ד' כיוסו6ח"כ
 וכתכ כדמותנו, כללעגו 6דס נעטס וכתכ ,ונו'

 '11 ש:1סן:ית ך'":"סליוי2טל4,%,ג0י8י
 וסמסרטיס ("ל רכותינו עליסס מסערושכתוניס

tS"rסד3ריס 8לו כחכ 06 סתורם כותב על ימלו 
 כדבריו ולסתנונן לחוס לו מסיס וממכמתו,מדעתו
 ו63ותו לענין מעגין חילוף ול6 מסק כסס יפול0ל6
 6לסיס דברי כלס כי סלמת על וכסגודטטגן,
 , ותסתר געלם נדרך כליס סס כייסשלסיס דגרי פסס %ר תפלו ססק סוס ימול ל6מייס

 ולירון כסן, סמכו6ר טן יותר סרם( נע כססוים
 1ל6 3סן, סנרם( 610 כסן 1ט651 סינרים%ו
 כרוכ כסס סנרם( מט נכחוכיס לומר 6ססרסיס

 סג6, פס 6) פס סקגלס ילך ע5 06 כיסדנריס
 כין שלסיס ~כדל סנ6מר מס גי למ"כ,לממס
 נ'( ניסעים טוכ נקרש וס5זיק טוב סוboa6~' לעח4דןנ5 ל5ייקיס סנגזו סו6 סמקך וגיןסקור
 סעכיכיס רוב (ס דרך על וכן תוכ, כי לזיקשמרו

 מפס ו6ס פפירוס, נכחדים סליכם כאורססכרמ(יס
 סכוסריס דעת כסי מלנו 6ל1 יכריס סכוחכסו6
 עליו סיססקו OD על סד3ריס גרוב למוס )וסיס

 כ) לב"ר קריך סיס ולכך , נזנריוויחפסוסו
 עליה יתססו טל6" כיי ועעמן בסירוסןסזכריס
 ל6 כדבריו סחירס מ4651ס סיו ס)6 6מרכי
 מכבר כזכרים 6הד כ5ז עליו לחלוק יכוליםסיו
 לדעת יוכל שמריו סכ6יס מן כי , וסיועכרו

 ס6ין הכלמס וכן ממגו, יותר )סניו טסיוכדכריס
 כסיות 36ל כרמן. סיגרים יכינו סל6 מוסססיס כי 16חן מכמר סיס 3י6ור סקריך 8ל6 מתירסבו
 3סן סרמז סיסיס ר16י עליון מפי נמתרוחגסיוחן כי , or כל) יקסס ל6 סנכורס מסי סדכריסכל
 ממקנך בכסן סרננו רוב ויסיס סמנו6ר, מןיותר
 סתותם עלמו רכינו תסס בסי' כי , סס %תסס

 6וחס סס לו יחכ6רו סגנורס מטיסדנריס
 למסס סלכס ככלל וסס סתורס סירוס פסססרמ(יס
 מסס 30 ממכמתו (ס נס כי נקמר ob1 .מסיגי
 סי8מנו כוי סס על סרמי(ות ומטר ורם(סכחכ
 כוס, גס nipo~ מן ים , סגנורס 0סס-מפיככריו
 ססן סרמי(ות נקלת )מכמס  לו תמסכו )6כי

 63וחן דכריו סיו 08 , סעתידיס דוריסרומזות
 קותן יתקיימו סל6 מוסס סיס 3לוייססעכייגיס
 )דעתכם לחכמם ל6 לסכלות )ו וחמסנוסזכריס
 רוס( ססו6 וכו' 3ר6סית על מדרסו מסוכמו
 3כחוכיס דרסוח כנוס וכן שורי, קומי וכתיכמור יסי מכתים , סיאנס ולסליסי וסגי ר6סון)כיח
 נס ורמ( לעתיד, רומ(יס פסס סעולס כריבתסל
 סגס ועסריס מ6ס ימיו וסיו מ0ס סו6 3סנסכן

 כ קורס2מ4ומ6~3גיהדי6ס?:1לסס
 ק

 עם שיסרבל עדין סס"ח ננסר סל6 כשמרו6ס
 סיו וככר ס6לכעיס סגת כסוף hlh סירוססוס
 5ריכין כרמס על b(h , סכוסריס )דעת orעל לרצני לו וסיס יותר ימיס סל6 לו משין , ק"כימיו

 דרך ע) ססן 6ל1 דכריס מ5ד ט6מת על)סודות
 רכינר מסס סכתכ מס כל כי , סגכונסססגרס
SDסס על ממסר מס כל וכן , כחתו סנכורס סי 

 ססכיל, עליו ס' מיד סכל סהורס ורמי(וחמסירוס
 וסכר6ר טעולס כר6 ית/ סס6ל דוריו סקלתוכמו
 מכמיסיס ס16מות כל 6ין כמשיעי ונם יעיםנססס
 כעסרג? סכרנו מיס כן הידס, כן גס מקוכלססו6

 סכהוכ כמו ניוטו יוס זכר וסנרךשבמרות
 7כר1פ סס כי לסכמים, יכוליס 6יגסכחורת

נכוגיס
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 ומטול0ס גודע וסיס , )סתקנל ול*יייסנטניס
 1גסל16ח, נסים כמס נעטו יזו מעל רמנומסם
 , סיס )סם וקרע ממטיס יסר6ל י65ו ייוועל
 סמסורסמיס סנסיס וסקר שתורס כיחנס יזוועל
 6סף סוס ניד יכולת 6ין 6סר , ס6ומוחלכ)

 ככמות רכים סיו סס כי ן לעסותם ומכסומרסוס
 6יס כסוס כח 6ין 06ר סתיס וממיגיםונמיכות
 יייעות חיגי כ) כו נ6ספיס סיו ו6סי'לעטוחס,
 כולס כי ולסף, ומרסוס מכסף סכעולסומכמות
 וקנגרו סכניס כמכת ידיטס ורמו נננלריססיו
 כקריעת נדו)יס כסיס ס6ר ג"ח סי6, 6לסיס56כע
 8רכעיס ססתמידו ככור וענגי וכקר ומן סוףים
 מ6ת Oh כי מסס 3מכמח סיו סל6 כמדגרסנט

o'oibo66"כ , סכל ע) פלית וסוך סעולס טכר 
 00יס מסורסס ססו8 לו, 06 כי , כמסורונטמין ולמי עולס כרירת סדר )סטר סיוכל 610מי
 נסמע 1ל6 נודע 1ל6 , ית' מטתו ומוססע.זכק
 0יסינ 6מר 6דס ס6ומות וככל סדורות ככללמריו
 מסר וסו6 עמו ונימוקו סו8, שסויג סקוסיסספע
 6100 וסרמי;וח מסמכויות כס ים 06רמהורס

 : מכתשתי כמו סגכורס מסי פסיססור6ס
 סירסת מולק כלי וטדע מסורסס ססו6וכה

 סכת, ססכיעי וגיוס סעולס 6ח נר8ימס
 מריס וסקר מקמרות כעסרס סנטרך ממסיותר
 סוכחס יס לוס כי מטני סו6 כשריכס,פסיו
 סחוס יתוש סיוה. לחוס וייוע גר06 ססו6נמו כי , ס6חריס סדכריס מן יותר סמון מןורסיס
 חרס כימי כי לע5מס, מיומיים ימים ססנסוימות
 ספקים ככל מירח סיקף תסלוס רו8יס 6נו6מד
 רו6יס 6גו וכן ססחירס, יום עד מיזו0סמיום
 יוס כטא"ס נטגס מנס מדי נוסלכו גומרססמס
 סס3וע ימי נססת וייחס סתיימדות י0 כןורכיע,
 עמס יביס פסת כי נר6ט מסס 6סר ,וססכיעי
 , 0כח טסכיעי וכיוס סקרן וקת ססמיסס'.6ת
 ימות כגג) סעולס גוס סנט'ון נסר ענין6101
 וכן מם, מוקע ססכח וכיוס וסליך סוטףסטכוע
SD3סגסדריה כמס' ס6מרו כמו לעורטסרוסוסןיכ6 רכי לו סססיכ וכמו כסכת, עולס סיפגו מוכ 
 ס6ל ועכ"; טורכוסרופוס ;ס יוזע סיס שככרלי
 , המרת חסוכס לו יסיג 06 למות עקיכ6לרני
 לסר6ות כפנת עמן 05DD סריגו יוכימ נ'כירכיו סל סקכרו )ו והמר מפלו נוסך לו מוסיףוסוף
 יחכ' ס60ל מסני נסכת גיזומן סרסעיס 6יןכי
 כעוס"ז וגיכרח ירוסס סורקת יס וטרי , כוסכת

 כס, וכסכיעי כר6 ימיס ססת כי סנ0מותוכעולס
 )י0ר6ל סמן נם ססחטד 0נס ס6רגעיסועוד
 מס כי , כסכיעי 1)6 ימיס כטסת כ"6 ירח1ל6
 כסס שמהמטיס סינניס ל6לו ג"כ סתיימזותפיס
 סי6 מכללם טסו6 וסכת8י לכח סככיסכעת
 לחכמיט 6ל6 רסיס 8ינס (1. סכח, )טסמצחיח
 :י לעינים נלוים זג סס 6לו6נל

 כוס ונלוי מסולסס 6100 כמו , סנ0מוחוכעלס
 תפלס סכסס לוס or ססדס ימי סתיימיותמעולס
 הכס ססגס ימות וסת6מיות ללכתך 6חזסיקף

 ומט וכו' מקמרות כעסרס סתנ8 60ל ;סיעל : מממס סיקף ותנמרהפלס
 לטכר6ות יכול סיס 6חד כמקמר וסלקת"ל
 נכרך ימיס כפסס וקמר ס6ל 1ל6 וכו',6)6

 מפני לסכר6ות, יכול סיס 6חי גיוס וסלקסעולס
 וינסס ויסכות לתסס קותו סיכוך סיס נורךכי

 טג;כור כדי כך סגע0ס עלינו סרוס כדינסטעי
 מוס כי , סעו)ס כר6 יתכ' ס6) כי 0כועגכ)

 סו6 כסיועו כי , סעיקריס כל מסתעסיסמעיקר
 סיקנלו כזי 6ל6 כר6ס' לחסו ל6 עולס כורךית'

 סייגו ל6 6' גיוס קותו נורק סיס ו6ס ,צס עליסס ויסנימ לעוס"כ כמ5ותיס ובכוסתורס
 יוס מטכס לעסות לכרי6ט ;כר 'לעסותס
 לנו סיס ל8 כי , סימיס ככל וכן ג' כיוס וננוס6'
 סיס 06 וכן , וסעוגנ סמנוחס כיוס כ6כ3מס
 לעסות יכעיס סיעו' ל6 ימיס נפני 16תוטר6
 ל6 ימיס ג' מלקכם סימיס,יוכן כב) וכןכסייסי, ולסכות ימיס נזני מלנכס לעסות לכרי6טזכר
 06 ~ז' סימיס לסלבס לססחסק מסססקחסיהס
 סגסנוח 6ותגו מלוס וסיט כסלמס קותו גורףסיס
 וסיס כס' 16 כד' קותו כורך סיס 06 וט ,נד'
 סבכת כמו כסטי 16 כחמיטי סגסכות עלינומ5וס
 . יגול סיס 1ל6 כדומק מחסרנס ס6דס סיססטי"ת

 מכמהו סיערס ולכן מסכת, יוס 6ת כך כ)לעגנ
 )סס יסריק סלועי יוס ככל סס נס מיטתוכיי ססניעי כיוס נח וסיותו כססס לוחו 3ר6 כיית'
 ליום ימס מכס ויסריכו כסס היקטרך מססי6כלו כזי כס6 מל6כס ולעטות לסרויח ימיספסס
 מסטיקים ססיו וכיון nsth~s, למעמס ;כרסמכת
 סכרי"ס זמן עוד לסקריך ר5ס ל6 ולמכיפילסם
 יכול סיס 6חד מכיוס כיון מסמס גיוחרסגסיס

 6מו כמקמר וסלק סתנ6 ס6מר ומס ,לסגר6וח
 סו6 כתנתו , 8מד יוס פסילו פריך סיס ט)6כ"ס 6מי כצמר נכרך סיס ו6ס צסנר5ות יכ"סיס
 כיון מקמרות כעסרס 16תו לכרוך ס51רך למסכי

 ססי6 מ5ד כי גס , לסכר6ות יכול סיט0כ8מז
 לטמות 5ריך סיס ימיס כפסס קותו לגרוףקריך
 צמרות עפרס Ssh טס לכל מקמר מקמרותפסס
 לנו וגתכ6ר וכו', לסטרע כדי 6ל6 , פריה סיסל6
 : סעולס כריאתטימור מעגע מסית וגתינתס סחורס לאמיתת ב"כרסיס
 מקומן נסרות סד' ענין מסט ססיסר ממסוכן

 וממס ונו' מעדן יו65 ונסר , וניקורןוסיכוכן
 תסס or כל יזע מקין ר6כיס, לז' וסיסיטרד
 על רז"ל ספסרו מס וכמו , סיס תייר וכירכינו

 מכפן סיט גליסטרי 16 סיס קניני וכיסססועס
 כן וכמו , ססמיס מן סתורס 6ין ל6ומריסמשכס
 לידע רחוק יותר סוor 6 כי לסס חסונסמכפן
 מקורן המחח סו6 יזע ועג"; , סססועסמכריית

ותסוחן
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 עניינם כי לו, נקמר סנכורס, מתי כי כרמסומשחן,
 לוורנר וניכר ייוע סו6 8דוגס , כסססיכ(ינו מי ולמריו קם ול6 כתורס סכת1כ מס כסילמתי
 וימותן כחורס, כתובים ססס כמו ססן לח"כסכלו
 נס גי , ממס 8מד כל "יכוח על מורססו6

 סגסרות לעתם כל SD סלך ססו6 ססוסריםסי8מרו
 יזע מלין כן, whn מס ומקורן, סכתםוידע

 כמו 6מי גל מס ממורס מס כעיטומשמן
 ספנים רוכ לפי 6ל6 כודע היגו or , ("ל1
 ממלוקת ימול 1)6 מוס or סדורות וקכלחגחקירט
 (ס על מסס מקר םלb~hn 6 יכר חס ,נקולס
 סיס 6ו)י בנט סקגלס ונס סיס, תייר ל6כי

 סנטרס, מטי or 6(6 סיס ע6 8שכ ,צמילוף
 ידע מקין עעדן וסרסן עיקרן יו65יססכילס

 : סנטרס מפיכ"6
 סםמיס מן סחורם להמתת ר6יס 6ני6עלך

 סכסמס לכ) טמות ט6דס ויקרה טכ6מרמפס
 ישנ טרק הליעור רני בטרקי וקמר , ונו'העוף
 סכריות לכל ממות לקרוץ יכלו ל6 סעתל6כיסגי
 סנריוח %ל ממות וקר6 י*ר6סון 6רס עמרמיד
'b)aוגו/ סכסמס לכל ממות ס6זס ויקרין Dh1 כתב 8יך סכוסריס זעם כמי מלנו (ס כתבמיס 
 , llhb; ו6ח ססמיס 6ת 3ר6 יחכוך סטיילקורס
 יס6 צרן bwn , רקיע יסי , 6ור ימיוצמר
 ועוף מיס גסס סרן סמים ימרטו סרי, עןעסכ,
 סקרן תו65 , וגו' סנוו)יס סתניניס , ונו'יעוסף
 סכריות סמות כמס ס(כיר סרי ונו', למיס חיםנתם
 סר6טון 8דס סנטר קודם כסמותס כר66סר
 )6 סכרי6ס פסעת כי ת6ננר ס6ס סם"י,פיוס
 ענין סיסים והמר 015 6ל6 סמות למסכר6
 6ור סר"סון 8דס טקר6ס 61חר , וסיתטסער
 סיס ענין לותו סיסיס קוים ס5וס מט גיכתכ
 כולס, וכן סר6סון, 6יס כך סקר8ו 8מר ,טיע סמו סיס בסני טיסיס שוס טכתכ ומס ,5ור

 וכן רושל מדגרי גר6ס טסרי , הסטר6י
 יסי גסירום וקמר ית' סקל סנור נותנתססנר6
 6ור יסי כלטיס ויקמר ס6מר סכתוכ כמסע6ור
 ויגזור י15ס 8יך כי סזכריס, סקר וכן , 6ורוימי
 מכמיה מדגרי סכר6ס ומס . סס מכני דגריסי

~ffr

 כטעס )ס'( כהולי1 ט6מרו ממס סו6 (ס עגין
 ק"ו דס6יס נם16 כ6ילנוה )מיגסו סקנססמקמרו
 כערנובי6 ל65ת ירכן ספין עילגות 3ohע5מן
 מחסירו רמוק 6חו כל סי65 למיכסו סקכ"ס6מר
 6מד כ) מיד ע6כ"ו, תכוסיס ל65ת טדרכנו6גו
 עסכ זט6 סקרן ותו65 מכתוב כמו למיטי65

 53ה6ס 3סס נקמר סל6 מס למיגסו (רעמכריע
h)h6ו)6 (רע מכריע עסכ דס6 ס6רז תזס 
 כחוג ססו6 סכמו בסירוס גרפס , למינסונסמר
 קומר סיס כך סיסיס יתכרך ס6ל ס6מרגחורס
 מ5וייס סיו סממות סרי כן ו6ס , 06115כסעס
 ו6ס , סר6טון 6דס נופר מסיס קודסויזועיס
 נסנור לנוסס נ"מרס ססמיס נק ססחורטנניח

 ירועש סיו סכרית סמות כל כי טו6 פסוע יגלכי
 כתירס כתוכים וסיו טעולס כריחת מקודם ית'%

 60ל לו 61מר סעולס, סנגרת קויס מגסללעיס
 6דס לסני סגריות כל 6ת סכיך סל6 וסודיעוית'

 6דס חכמת לסר16ח bSh סס לסס סיקרוןסר6סון
 טס לכוין יודע ססיס סמל6כיס, מן יותרסר6סת

 מסיתם למס יחנרך ס6ל חנר6 ונכיס נגיסכ)
 ל6 ססמל6כיס מס ית' ס6ל לסכי קורסממס
 DIS סקווש סכתונ ממורס וכמו , לכויןיזעו
 0ופ מיס נסס ט6דס )1 יקר6 אטר וכלס6ננר
 ט6ל לסני קויס גקר6 ססיס סמו סו6 כלו' ,סמו
 מלנו כד6 מטס כי ר*כוסריס ינימו S~b 06 ,ית'

 סדנריס כ) סמות סקרך סו6 סר6סוןס6זס
 מס כפי מקורט ירועיס סיו 1ל6 געותךטננר6ו
 סל סגתה כפילוס סו6סעסר

 ויקל"
 6ער סר6סון 6וס סט5ר קנוס כימכחכ 06 ס6דס,

 ליעצו נעורס "לו סמיסנקת עדייןש סרימיס,
 61"כ , ססמות כל קר6 סר6סון 6וס כיסכתנ
 םל6 מס 3דכריו וקומי מלוף הל6ס שרנססיס
 סנגורס מטי כולס סדכריס וכסיות , ממטיענם
 סוייע סוף כי סכתכתי, כמו קופי סוס ישלל6

 כתוניס מלמגיס סיו ככר סםשת כי רגיגולמטס
 סר6טון 6וס ט) כלצו מכמס מניע 6ל6נתורס
 סיס 06 כי )ומר נוכל ט)6 מס , 6ליססחיטין
 (ontv שרי סכוסריס, כדעת מפו 6ומרמסס
 תורס א6 סכרי6ס לסכי כתוכים סמות סיול6

 עולס כריעת לסני דור סוס 1ל6 6לפיסכרולס
 : למריוול6

 ננענין מסתים מן סתורס DDDbS רסיסעור
 ממס שלך כיוס כי מעלו על 8זסעונם

DID,סיום לרוח כנן מחסלך ע5 ("ל וקמרו תמות 
 סיו 6דס סיחתך 6ומריס מסיו סטרה מלאכיכי

 סקנסס )סס 1Db , עליו נגנדר כמו סיוסנסוחו מיי סימות כלומר סבנן 16ת1 לו מחסל16מריס
 (ס 6ן יודעים 6תס 6י וכו' סיוס 6ת לוטרוימו
 6לף ססו6 מסלי 6מד יום % נוחן סריכי סו6טס
 כוס ותימס ומן מכס, מכעיס כססמנותינו ינני סס"ז לזורותיו וע' לו סניס תחק")מניס
 6רוכיס מייס 6זס כני חיים סיו עדיין (מן קותועד כי סורס, מחן 6מר כ64 מנס סכעים 6)6ימיו סל6 לדורות סייעות (ס כתקייס ל6 כימעגין
 יעות סיתקייס ססכל כפי סר6וי מן וסיטסגים, ועסי ממקס מהות סימיון מי כחורס נכי1ל6
 טל6 מיד לרס"ר לדורות מנס סכעיס סל(ס
 מתגחן עד סוס, סנעיס כ"6 גני וגגי בניוימיו

 סתורס מקלשי חייס יסיו ום' ימיך וקורך מייךסי6 כי 03 סכתוכ סתורס שטת וסל6ס וממססתורס
 רסיסך סענע ור6יגו מטנעיס, סחר 6רוכיסחייס
 61חר ממקס יותר כולס מיו סתורס (נון עיכי

 עשיסיס כי נס , כגס ססיס נתי סמדגר דור מתושיגרס
~aD 

 כויס סיו ל6 רוכס וסל6ס ומטס ן
כ"6
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 סכתך כמו סמוכים כנכורך ו6ס סגעיסג"6
 גו גריס כי , ע"ס רכיט לממס סגתיימסבמגמיל
 התגס מתורס סיגת עי ספש ריעוע יעוזס61
 יסוטע 3ספ סתם)) כלס וסרי , )יסרך) ייןעל

 מ"מ זס 16תי ס' סחיס סגם ועמס נקמרוזיפות)
 וגו' סנה כ"ס ק סיום לנכי סנט ועתס וגו'שגס
 ס6נסיס ס6ר כי גר6ס ונו', עתס וככמי 6ןכבמי
 נחסם עלי וסרי , סגותיו לכ)) מניעים סיול6
 סכתונ כמו סגס ממקס כממות ג,קגס מופלג)זקן
 וכנד, n'ho זקן כי לרקות יכו) וקלו קמוועיכיו
 061 ע' כ"6 מייס סיו ל6 ס6נסיס ס8ר כיגר6ס

 סמלך נזוז סר6יגו כמו , סנס סמוגיסנגכורוח
 לכ)) סניעו )6 סטתם סגוכרו ויסוזסיסרק) מלכי וכ) , סגס o~tla 8לא מיס ול6 (קןתסיס
 06 כי מייס סיו )6 נ"כ ססזיועות וכן ,סגותיו
 נכר(י)י סכ(כר כמו טשניט וגפרות 061תכעיס
 , ונו' סנט סמוכים 3ן מ6ו ,קן מסיססנ)עיי
 יטעם 06 לרע עוכ כין ס6זע י"ע( )ס"טולמר
 DDS וסנון ר6ף hs"( ונו', יוכל 8סר 6חמכדך

 : or לעניןטעם
 נכרי6ח יתכרך ס6) כווגח ממלת כיונאמר

 וירנט ויסרס סיקס כגי סיסס6דס
 כסין י5יר מסיס מי כ"6 ידו על סהורס"תגחן ר6וי יותר סיס מי כי , סמורס ידו עלוחנחן
 , סקכ"ס סל ממיתו כלי ססיתס סחורסכמו

 עולס למיי ודורותיו סו6 יןכס סתורסוכסיקגל
 , סימיס כל מ15תיס וקיום סשרס לימודשכות
 ימיך וקורך מייך סי6 כי נטם מתקלס סיס61(
 5יו 5עולס'כי נוס סמ15ת כל סכר לסםוסיס
 לטיותס 3מעו6 יטליס גסססיו גי , 5דיקיסכולס
 נטיס סוס )סם סיס )6 (ס כ) עם ממומרגקר5יס
 וכני מרוכיס עליס 3ני סיו hwno , )61ל%

olpn~סר8טון 6זס גסמע6 6נל , מועעיס 
 ס6כסש )כ מעם ססו6 מרע סי5ר כטכעווגולד
 לסמעי8ס 6ותס ומסחס סנסמייסלדכריס
 כמרוכס מיצו ~DSD ל6 וליס ממח )כ6רו)סוריזס

 כן גס (כס ו)מ סמיתס עליו גנזרס , כנעעעשו
 סרעיס דורותיו ידי על ו)6 ידו על תורסחתנתן
 סן סן סס* ס5זיקיס סילבוס נס כי ,ומעמיס
 , מסם 6חד סוס ע"י סתורס כיתנס ל6סמרכ3ס

 )קב) מיומדיס 6נסיס כ% סיס )6 עוייןגי
 יא תצע ם עפש ש:ע:צצם שמס  וספרו  ספורט ירפו סס כי גס ,תסורס
  ODD~It  פסעפ 161 , ויעקכ י5חק 6כרססיצגי

 יתכ' חכמתו ר6חס ולוס ,  ספירט ים1שבלסס
bDna7צב י:ינוצ:שד:םבני דורותיו ננד מטלתו כי סר6סון, 6זס  
 וינול סמפחס סרע י5ר 3סס כסקר עכ"ז~ספים ממן סססקס נס כי סר6סון, olh ממעךכע3עס
 רוכ סגות לקור ססכיס ולוס , ס6דס 6הלסחעי6

 )סס יס6 סל6 כזי m~no קפת 6מלס6גסיס
 יותר מוככיס כסיותס , )מעוך לכ תמןמסות
 1כמ15ת גתולס )ססעעוסנךס וזי מלזועת,למעוט
 6ת )סם)יס סמוגיס גגנורות ואס סנסאכעיס
 ססכר סס פ , סכ6  פולס לפיי  לוכופכפסס
 משניס 16 סגעיס ק5ריס ימיסס כי , )סספון
 כוס סטוכיס ומעסיסס מ15תיסס ק5ס'סכר3קכל
  hnSD בסקי  פלופ סכר  ניפרס  ווסו ,סעו)ס
 סעגין סיס ס6ס , מכיס ק5רות ט סיט)יכ6
 סיס 1)6 סנוי6ס גתמיפ לסיור רפי ססיסכש
hD1n078 ידו ע) סתורס גבינת ומיחס סרכזת , 
 מייס מסיו עוננך נשי מלות ק5ת סכר לסססיס
 סכר ק5ת מסס )קבל ל6וייס 6רוכיס מייסבו
 סו6 כי ית' חכמתו סססטמס 6חר %6 ,שות
 מייסס גסיוח סי% נמסת תימלטו כנוסיוכר
  ונסו , גשסשב סו6 כולס סנו15ת סכר ,ק5ריט
 כי , פנס ע' משותיו ית' ט6) )1 ססנימלמפרו
 יותר מוכגיס יסיו סתורס כסיקגלו מע16גס3ח
 , סמ15ח רבוי וניעו) nilor~ro שטי)מעו6
 ס)6 ג"כ 6כ) , )כד סנס ע' 3סס סס6ירולכן
 ,  וחט6יס רעים סיו כי גס סתורס עדייןגיתכס
 גיבס 1יכ1)ת סיחר 56)0 סיס סקנססכ)

 ולכך , כמ 3כי מ15ת סכע מרעוע (ולתלעסוחס
 רוע על נעכסיס וכפסיו , 6רוכיס שים כאיםסיו

 קוט כדור ומפורסם מוסלג עוגסס סיסמעסיסם
 כננ(ננור נעפר  וס ועל , סס)נס וזור סרבו)71ור.

 ונו' כעיניה סנים qih כי רכיט לממסקנתיימט
 שומיפ לענדך עתותינו סתס ונו' כלסך כסיגוכי

 3סס סגותינו ינני וגו' ימינו כ) כי פגיך)מקור
 )פי סססוקיס 63ל1 סר5ון 1 ונו' סגסמכעיס
 ען 8לף היים )מיוחס 6דס לכני עובוקילו
 סיס ' )6 סרמסון כ6דס לסס קרוכ 18ססניס
 לתננו) כיוס כעיניו פיס 8לף כי , oonמוכעס

 ס חב כ166קמ5ז כליס 6פ כי סר8ט8)6
 ססייפ עונותינו 6ת סתס ולכן , סחגיסרוב

 כסס 5י , סגיו 3מ18ר ס' 16 ע' וסםעלומים כימי סגלך וסמכים נגדו ססניס כרוכמועקים
 סימיס 8)ו רוכ נס כי גססוהינו, 6ח )ססליסמכ)
 ולכן , יותר יסיו 08 יסיס ומס ונו' כע3רחופגו
 5לו *פי' בי , ווי סנס  סנפיס סכותינו ימיסט
 6זס על ננססג8' 61"כ , ונו' ומון עמל ססרוכס

 סו6 )דניו מסנותיו סנס סכעיס סקכ"סססס6יר
 ססו6 מפגי , מכתנתי וכמו וזיקך תורסממתן
 יותר  ייפו לסי וקרוס 61(סרות ממ15תעמוס
  (כיותיו כ) )ו סומר יחי Sho1 , מלוכות)חטוף
 וספסרות ססמ15ת ומסני , סעוס"כ סכרלפפלום
 סיסים ר6וי וסיס וגסס כנוף ס6דס 6וחסמקיים
 סנסנת ועתם , תסס צנוף א"כ סכרוהמלוס
 כ) גס8ר סימיס כתקצרו סר6סון מזם סלהט6ו
 יתן מכנותו ססכימס ולכן , לעוס"כ סטכרחסלוס

לסחיות
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 מכרס סיקולו כדי וכטס כנוף יסר6ל מחישמיות
 כסוף ק נס 6מר ולוס , מדס כנגד מדסמסלם
 סמתיס להחייח רומז ססו6 , ימינו כלינסמחס ונרגגס מסדך ככקר סכעע וגו' ס' פיכססמ(מור
rhnמסיט כפו ונסס כנוף סמלות סכר לי יסיס 

 ? עסייחסענין
 לנו סוויע רכיכו ממס כי זס כל מגלל לנורצא

 לרוח מחסל שומר סכתוכ סירוסכקכלח
 סר6סון 5דס מסגות סס6יר ססקנ"ס וגויגיוס
 וקמרו כ6ן סרטו (ס נוסס ידע ומקין לכניו,פכעיס
 כסס סגותינו ימי לו סמיומס כמזמורשסירוס
 רוכ חיים סיו P'1D מננט יורי ונו', מגסמכעיס
 טיו 6ו)י ס"ל"כ פסיס גגי סטתו סו6"ע"חס עונם על מיכר מתי כי פנס, ממקס יותרס6:סיס
 פסיס ש6 , לסם סקודמיס כסגות ימיםמ6ריכיס
 )מפס )ו ג6מר רכו כתכי מחרס מתלמיד מס5תי' כי כתורס, ורמוז כסירוס לו 6מר ית' סס6לנכרח
 כיתנס סגכורס מטי סחורס כל כי רסיס וסריתסיגי,

 ו:ינ ין גוון DD'Db5 ייי:'ו .נ',ןכן
~DD 

 לו כסג6מר ל6זס סיס מסורח 6ל6 )מךסיס
 עד לו 6מר מתי עד 6מר נעכורך ס6דמס5רורס
 6ננר נם סגוד וכיון 8מו, ממעי מסול 6יסמנולי
or,סכין וסו6 ממריסס כלי לסס סיס 1ל6 יגממנו 
 קו5יס מ51י6ס וסיתס מטיס (ורעים וסיו ,לסס
 נימיו כי טלג על ג6מר וכן , נח גם וכעוט'

7,1י
 לעץ י" י%=' %ן'"'י

 כעסו ידו על כי  נתורם סכסנ OD  עלבו  נו6פמפס
 סוף ים וקריעת מלריס nhs5~s ליסר6לסכסיס
 , סכ6יס סדורות לעיני ומכמהו סמולסגדיל כדי , כצוד ועגני וסכ6ר וסמן סתורס%כתינו
 לרמו( 6ו לכתוב 6מריס וללרת לו מס1)דעתס
 כה ענין כידו מסורת סיס סר6סון ס"דסוכתורתו
 , ססניס מן מקלף יותר 5דס יצירת 8מרסג6
 ספג כנו מס קר6 כי עכר על לכתום )וומס

 חחפלנ כימיו כי סגכו6ס מיזע מס עלגלידתו
 ו6כיו מפכיו לו סיתס קכ)ס טד6י 6)6 ,ספרן
 יעקב ונס מכולם, סקנל 6כיגו 6גרסס עזשלניו
 סגכחכ ססכיס סך כסי ועכר סס 6ח ורקסטססיג
 כסגולם ססלגס קודם עכר כי סעידו וסםע)יסס
 יסיט יחיו הנסוף ס6מר מסני כן קרקסוסלג
 סקכל מנח קכל ועכר וסס , סיס וכן סשלגסדור

 ססיג עלמו סס וכן , קליו וסקודמיסכנמתוסלח
 סס על כן נקרץ ;מ גי ממנו וק"ל מתוסלח5ת
 ננתוסלח קכל כן כי , מנולד 6מר סעולס סגםמס

 דיות קודס לסס סומר סר6סון מ6זסי6כותיו
 ננהו) 6חי גולד סכסיסיס ססניס מן מקות כמסגמ
 זכריו סנתקיימו ורשו , וקללותיס סקרן תכלםס8(

 לדור ונגיסס לכניסס וסגידו מסול נחגסגו)ד

 6כוהיר כקכלח כודעי מידע רכינו מכס עי6חר
 לרס"ר, שליו ככ6 כח לידת סקודס ,מלמיתית
 רכינו מסס ידע ל6 ושילו המלנס, זור יסיסיעיו כסוף כי שכיו עכר עליו נכ6 סרג לינהוקודם
 מס כי , כתכם ל6 5לו עגיניס קכלחלמיתת
 ננס יחקייס 06 סעגין כוס לו יניע וגדולסטכמ

 % מסיס 06 , כתג סננורס מפי טכתכ מסכל בודקי 6ל1 ל6, 16 סר6סוניס כנבו 16ממסרו
 דרך (מגו קודס הסיס מס ככל שנוהיוקנלת
 כדכריס מבסיד סיס כסגיו ססיס כמס ו6ס ,כגג
 ידר ועל ממגו ס6ירע נוס על סיקתיד כ"סססס, מסי 6מת 56לו מסיט מס ob כי כותו סיסול6
 כמו סנכורס מסי )ו סנ6מל מס 6ג6 יכחוכסל6

 גחקיימר וענר סר6סון 6וס סגכו6ת וכיוןסנ6מר,
 כמס ל6גסיס 16תס סגכ6ו סגכ61ס 6נניהיחוסיתס
 לכל סמסורסמת מסס נכולה כ"ס , קודסהניס
 כי 6ר5ט דכריו מכל יסו) 1)6 כס) )6 כיסעולס

 : מייס לתסיס דגריכולס
 סיעודים מסהר ר6יס לסגיך יס לוסוכדומה

 וגתקייעו לו סקוזנניס ע"יסכתייעיו
 ק"כ גמ מכרי( מטיס סמכול ענין כמושמ"כ,
 סמכול, גני מת סיניה ל6ו 061 מיסוכו קודססנס
 סגהיעדו וסרס לרברסס כגיס לו סיגתוענין
 וענין , סכתריס נין כמעמו קודס פנססלטים
 , רביעי זור לקרן וטכס ועל1חן למלריסיריזתס
 וסיו סיותס (מן קודס nl~ho נתיעדו 6לו כלכי
 נתיעדו כי למסת ומקוכל ידוע סיס וכך , כך5מר
 סיותס (מן קודס כסס וכיו65 שיעוד4סמטו

 מסס כתב ל6 'כי ר6יס 1(1 , כולס שמ"כונתקיימו
 וסכל וילים 8מת סטיס נוס כ"6 כחורתרכיגו
 יכולים סיו ל6 סקכלס ע"ס גי , סגכורסמסי
 מרגעת גלי מסיו כננו סעגיניס כל ולידעלכוין

 יקרץ מפיו לו המרס יחכ' ShoD 6ל6 ,ומוססת
 ססיט סכתכ מס כ"ס , כזיו סססר על כוחםוסוך
 מדעתו יסגס עnnho 6 )כתוכ מכוין ססיס יזוע)

 : סנכורס מסי סיס סכל כי דכרכסוס
 סו6 יזע ל6 קילו , גח כגי סגלעוו מלוח הכעוכן

 עלוס סיס )6 ס' נוסי עליסס סנלעוובוזקי
 )יוסף ע"ס שכינו יעקב מנחן מס רסיס 6כי6עוד י כסיגי )ו גסנוסכלם ודשי 6ל6 , )מלוחיו מלרסס סיס ול6 עליסססו6

 סכס כר נחתי ושני סכתוכ כמו מכס6ת
 , שחיו לל יתיר חלק )ו סיסים ונו' סחיך על6מד
 סל5 לטכסיס סקרן חילוק שגורלות כשיגווכן

 6ל8. גבורל לו סגסלו ס6רלוח ככל) סכססווכר
 , vnhn יוחר שכיו כגחלת נשתנס לוסכיתכס
 יוסף עלמות 61ת יסוסע ספל כסוף כמנסוגתקייס
 , ליוסף יעקכ מבגח קיום סיס ו(ט , לנמלסיוסף לגגי ויסיו וגו' ססדס נתלקח כנכס קברווגו'
6(1")rlo 

 )מעלס טס(כרגו סיעוזיס ככלל (ס
 סיגו or כי , רכיגו מסס מיתח טמרסכתקיימו
 טלס כי סתורס )למיחס רסיס ממט וים ,יעוד
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 סיעקכ מרעזס סט סכחכ (ס ס6ס טג13רס,יאפי
 מ6חיוצ6 יותר לגמלס סכם 6ח יוסף לצנוגחן
 וכ) , כך 6מר פמקייס סיס )6 ססס מטיסיס

 מבס, יותר מלק לו מלתת מסר3יס סיו.ססכטיס
 וסכן אכיסס יעקכ 5וס כן כי 6713י סידטו6ל6
 וכחב בתורס סיכהוכ סגכורס מסי למטס לוג6מר
 כן גס סכתם מס כל SD ר6יס וסוף , ס' סיפל

 : ס' מסיססו6
 מן הורס וסוף ,ס לעיקר ר6יס מניך 6ג1עוד

 3ס סג5טוו סר6סונס סמ5וס מן ,טסמיס
 (כר ומלריס סנ5טוו סססח מוות וסיףיטרלל
 יג15%יש 152ש גני ויעסו וילכו וכחיג , סם לסם ט"ירעלמס
 מיסמרו מסס לסס ס"מר וסרי , סססמ rpnגכל
 גרפס , מלריס לילידת (כר ספסח מקח כליעסו כן וסיס ממקריס ידו ומיד לכד ימים ס'נותי
 סיו ית' ס6ל סמ6ח יוזעיס וסיו כעומיסמסיו
 , וסנסל6ות וטגסיס סמכות סרקו ניון ככךינ15ויס
 כטרסת סכתוכ כמו סטגית כמגס סעסמ עסווכן

 oh1 "ן י,1; : ~י ,יין ן,ןייןןןו,,,ןןןו.ן

 סדורות עמרת בגחינת ספק סוס לסס סיס"ילו
 nhs5s5 סרומ(ח (1 מלוס לח"כ מקיימים סיול6

 כחב מסס כי לומה מענס לכופרים וקיןפולריס.
 קיימו סל6 ספסר יסרבל 6כל וקיומסג:~5וס
onth6( סכע לכל ומסר %תו כיוס הורס סטרי י"גיתכ לבינו מסס נסרי , 3סגיט 1ל6 גר6סונס 
 ידעו כעלמם וסם , נפגיס וגו' סס:מ 6תייעסו כר6סתס יסרבל כר ויעסו וילכו נספר יכתוניתיך לעלמו, %ת 6' גל ממנו ויעהיקו 13 סיקרנו5חו
 סכננסרו סברן ג6י מסרי נדגל תימס or , עסוסל6
 כסכם עסריס 3גי גסס סיו תורס סטרי מי"גלסס
 61יך ססנס, גהוקי פססה ע% 06 וידעוספנית
 מעסו סתורס מסטר רבינו מסס עליססיכטות
 סעסו ווכי 6ל6 , עסו סל6 יודעים סיו סססמס
 סנתקייס עריס עלמם וסס לסס סיוט מס סיועל
 כולכן סחורס כל על עריס וסס , )סס מיעזמס
 סו6 מדתות מן 6הת כיח מיסתפק ממסקגי

 ו6יגס 6ליסס 6ותס טמיסד מסי נמסרתנססיי
 6כל , bb 06 קלסית סי6 06 טינס מסיודעים
 מלריס ע65י ססיו כמו וככון מכס מעם ר3גססמון
 ז3ריס כס וכתוב on~b קטלו ססס עדיססס
 התורתע כמו , לסס סגחיעדו ודכריס לסססקרו

 עומס למקכליס ס6ירע OD כל כס סכחוכגקדוסס
 6רן Sb כ64ס יום עד מלריס מקרן עלותםפיוס
 3י5י6ח לסס סנעסו וטגטל6וס טנסיס מן ,נוסכת
 סיעודים נסרקי למעלס כנג'ס ונמדירפולריס
 מדעתו ויקמר מסס סימנס 6טסר 6יך ,וסגסיס
 יכולים סיו סס כי פעכר OD מכל יברשוס

 סנטהן הכענין כמו וזלי hSh , כסניו)סכחיסו
 לך יסיס ול6 6ככי וס61 סתורם ונתינתוסיעוזים
 ו6מתיימ גכוניס עזים סס סנ3ורס מסיססמעו
 סקר ינהיגו ל6 כי 6חריסס ולכניססלע5ננס
 פנ6ערו וסדכריס סמטת ס6ר כן כמו ,לככיסס
 סנ13רס סגפי נודפי ידעו טמעת רו3 וססכתורס
 נסתיע כתורס כחוץ וסרי , רניגו מסטממרס
 , וגו' למקריס עסיתי 6סר ר6יתס 6תס,כמיגחט
 וכולס סקרן ~shjb למ"ג סיו מנס מעסריספמיח ססיו 6ותס מק5תס 6סר ממקריס סע6ויוחס עימס סס כי , כיזכס סי6 מסירת ול61sffr 6מר1
 6סר וסמכוח', סגסיס למקריס מפסס מסר6ו
 סנגורם מסי סכל סעסס רכינו מסס וסוף ,ניס קדיסין רום די יו על 06 כי סיעסו סנמנע מן610
 מסריס סי"נ נמסרו ולסם , גתורס סכתונכמו
 למכירו לומר סכיו סיעי( 6דס סוסבו6ין ר6יח0 6תס כסס כתוב וגמ65 מסססכך

 כ"ס , 6וחס ר6ס ל6 06 סלוגי דכרר6יח
 יחי ס6ל כסס בתורס ויכחונ סי6מר רכיגומסס
 ר6ו ל6 וסס למקריס סגעסס מס סר16סקרן כ6י וסס סוס סנדול מנוי ונבון מכס עםלכלל
 , ל6 16 כך סיס 06 סטק כו סיפול 6ססרסיס ככחכ טענין זס נמסר 16 כקמר סיס וקילו ,דגר
 סנכתכ מס ככל וידעו ר6ו ע5מס ססס כיון6כל

 סיסהסק סו6 מי וסנסל16ת סגסיס מןכחורם
 סו כמליטות סגוסר ס6סיקורס ob גיכסס,

 כל על סינרות עסרת מנחינח ר6יס 6ר6עוד : סע"סומירוס
 סנכורג4 מסי גיחנס כולס כי כולס סחורסס6ר

 ול6 מסורסס ונר O~ot , סדנרות עסרתכמו
 וזפ , סגכורס מסי ססיו ססק סוס כססגמל
 ,מגו מ5ז ויח6מת יכמן ונר כל כי , סבותמכמס
 כמחן וכן , מסותו ומנד איכותו ומקד מקומוומטד
 סתהלת (מן סיותו (מנו מ5י 06 , כולן סיוחורם
 oon %ר מעולס נרום וספירות סתכ61ותי5י6ת
 6סר סעולס, נוס סבריות כל ומתסרנסיסכי(וגים
or6למזון ג"כ סיחס מהורס גחינת כי רם( סו 

 , עוס"כ למיי כעוס"ז ס(וכוס סנאיותומרכסת
 06 כי כעוס"( לנוסות וססרנסס סמ(ון גיתןול6
 וכמלוו( כהורס לסהעסק קיום 3סס סיסיסכדי

 סתכו6ות סמן סיותו וכן , סעוס"כ למיי)(כות
 כשריסס 6מר יתרוח ססן כמו כי רמז סו6וסטירות
 נהינה סיחס כך , ס5מימס סכת סן כיוס(ריעס
 מדפיס כמס מקורס ליסר"ל ומועדתסטרס
 6ע תע3דון ממקריס סוס סעס 6ת3ס51י6ך למס" כו h)D' כיני סר וסוף סניהנס עלמוהמקוס
 ממפייס סי5י6ס כי , סוס מסר ע3ס6לסיס
 , סחורס לנתינת וס(ריעס סחריסס ימיוןסיהס
 כסיוחסו סחורס לקכל יכוליס סיו ל6כי

 ס61 סעכוי כל כי , ולמקריס לסרעסמסוע3דיס
 סוס סעס 6ת כסוליתך נלסון ככלל וכן , כוסנדול סע3וי כ"ס סהורס ולמוד סמ)וח עשייתמעכב
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 סכת 0יו מן כי / 6( סנטנו וסבלנותשנטיס ע"י מביס ט5י8ח המפיוח נעות לסםכסיפוח
 מסיו סנססזוח סדעוח עם כי , סחורסקכלחס
 6ת לקכל כלל סכנס לסם סיס ל6 כמכריסכסס

 6מר 6% וע' נסו5י6ך כקמרו נרם( ונס ,סחורס
 סחותיך מס ידי על כי לומר , ממלריסג65תס
 על גמלות ומכוח ונסלקות נסים ידי על8ותס
 ססר על ס6)סיס 6ת סתענזון סני יכיססמ%יס
 ומיוחס סמריסס, ימיון ע5מס סי5י6ס וסרי ,סוס
 , ס(ריעס ממיון סו1 ומכות ומוסתים פוחותע"י
 מ15ת מסם לסי5ממו מקנו 6מיתיוח זעותוסיף
 מסס, ממכמת (ס נס כי חימר 6% ולימ71ס,סתורס
 נסס סינור גורס קורס ליסר6ל סדכריס ייעדמסרי
 סוס סעס 8ת חסולייך יתכ' ס6ל לו ס6מרמס

 סט , סוס ססר על ס6לסיס 6ת תעכדוןממגריס
 נשגתס כומן וקמר , גו סיעוד %תקייםכסייעי

 : סיגי מדבר כ6ו סוסכיוס
 ססקר ססו6 כמדגר סניחנס מקומו מ5דהשם

 וסכוונס מו"ל, הלמרו כמו סוף לו 61יןלכל
 6זס לסוס סיין ססקר כמקוס נסיגהס סיהס כיסי6
 ומיוסכ כגוי כלוקוס סיס 06 כי ט, וסלעטסיכולת
 ותמכולות מלהכות ע"י (שן מכמס סמקוסגסכגת כי לומר 6דס סוס כלס מסק מישל 6פסרסיס
 סמיעת וסוף ססו6 סמוסל6 מענין כרקס 6דסגני

 כמקוס סענין נסיות 6כל , סוכרות כעסרחסקי
 סוס נו ימול ל6 ייסוכ 'ם סיס סל6 וסמקתתמס
 , מס ס)עטח ל6זס .p_b כי ידוע 610 כי ,מסק
 מעולס וכ) סמוכי נרי ססוans 6' ס6)1מ56
 סל6 כ"כ רתז וסוף , ססו6 סמוסל6 מעגיןוסיס
 סנסמייס גזכריס סע%ס כוס oihoיסתדל

 , סנוף לקיום כמעט סיסחסק 08 כיוסקגיגי5
 סוף לו 8ין ס0מדבר כמו וכן , לוס עלמוויסקיר
 מס כי , ומכלית סוף 5ין 3ו ונר6ס מסיס מסכן

hlenלו ים ס6דס גגי מכמת יזי על נעסט Tp 
 מכרס מחן וכן ןonso ,46%ועיפ:ל ס' מ6ת כי יטע וטוך , לס ונבולסוףש- מתורס כתינח ענין ומרסוס סנסיס ורבויותכלסן
 לכמס מתמלק סוא גתינחס *נוח מ5דואם

 ססיס סקל סמיעת ענין מסס ,חלקים
 לכד ומעלס מגס עסריס מנן "וס בנילט6

 כולס 6סר וסחף וסגסגת עסריס מנןססחוחיס
 כיניסס ססרס סוס כסל 1ל6 , (ו כסמיעססוסוו
 ממעתי כך יקמר חס ורפיתי סמעחי כך זססי6מר
 , ונרקיס גסמיעס סוסוו כולס 6ל6 ,וראיתי
 סקולות 6ת רו"יס סעס וכל סכתוכ סימריכמו
 וכו' סקולות 6ת וראו סמעו ימי כולס כי ,וגו'
6%SD) 6יססרי כלתי ד3ר וגס מילוף, פוס כיגיסס 

 כלל בסני ידבר מכס 6דס 06 כי סעוס"(וגעניגי
 נין סימול 6ל6 6פסר 6י 8מר עגין גדולקסל

 כך (ס .סי6מר , ומיצוק סירס 6יזסססומעיס
 ל6 16 , סיעתי כך כי ל6 יקמר וזסטמעתי

 סמע סל6 יקמר וקמר , ססמעתי סדכריססטתי
 סיתס ס)6 לשוע )ג גתן ל6 כי 6100 סערןגכ)

 סתורס כמתן 6כל 6100, ליכר 6( סריסממפכחו
 סטיס ממס3חס וס:תס לכ גתנו כולס כי כך סיסל6

 מנכמר 1tDnS סג"מר מס כג וסמעולסמום
 חוסמת סוס כלי שחד כולס , ססו6וסקדוס
 וסנסיס ס6גסיס מינוי סוס ופלי , מוס (סומגרעת
 כקט סעדס כל כי סכהוכ ס6מר וכמו ,וסטף
 לך, יסיס 1ל6 "נכי כסיגי גמש כלס וגו'קדוסיס
 6לסיס לך יסיס ל6 ונו', סו65תיך 6סר שטיךס, 6גכי סדירות סחי סיעו יחד סכו)ס טרורסרי
 מסס 6מז כל כסכל מקוק רס"ר סמעו3תיכס תיכסי כמות 6ות סכסט סמלות גל ונו',כמריס
 6מד מכל גסכם ל6 מעמיס מ6ס לוחו קר6כקילו
 סממן סמכם ס6זס gh' כי טל6 דיר וזססנכורס, מסי שמעו מסס 8מ7 18ת לסילו מססולמי
 סמקכל ובכח כמכמתו יטינ מס יכר לגימועלכ

 סימ(ור ל6 6כל , סענין כוונת לדעתמבסכלו
 סמדכר ס6מרס ו6ותיוח גמלות ססו6 סעניןלומר
 ונטיס קנביס סוס וסקדוס מנזול וסקסל ,ססו6
 ממוברות חיגות רט6 ס' כמו ססס לך, יסיסול6 6ככי מסס 6מ7 כל שכל מקוק ונשר ידעווטף
 פוחס וידש סמעו וכולס מס6ותיוח, מ16חמכמס
 1(ס , סנדול סס)6 5ז על 6ס כי סכ) 3כמלסטר 8י זכר הס , כנזכר ומגרעת תוססת סוסגלי
 סמססיגב ית' כ6ל גססוחס גדנקס כי , בדירוי065 נחסי כפסוק מנרמז סנסמות י5י6ת עניןיסיס
 כקילו וייעוס סדכרות סתי 3נססותססנמקקו עי שגס סוס נסס טות מטתי )ססושכר
 סעמיסש מ6ס להדוס וכלילו , גידיעתס א(גולזו
 6ט כי ססו6 סקול גסמע )6 כי על ר6יסוסול
 וכסמיעת' אינס, לסכוי סחתן 610 כי סנכורסמסי
 כמר 16חס וסמעו כימר כולס סוסוו מזכרותתתי
 כענין יותר 1)6 פמוח ל6 רביכו מססטסעע

 כסוליתך ית' ס6) לו כמקמר לו נרמ( ,or1ססמיע0,
 כסגין כי עו מרמז o~o5ho , %6 6ח יעכזוןלחצר רצוי סיס , ונו' תעכדוה ממקריס סוס סעס6ת

 כסכין ס6גסיס, כעכורת סוים כונס יסיוסדגרות
 לסניו סיחקכ) קרנן כמו לו וסיוחס גססוחסלו
 סדורות כל ססתעו ססי6 לססנס Dr וממסית',

 ס6מ("ל, כמו כן, לומר לכוו ~heh מס 6מדכדכור
 6מר וכן , ונו' ל יסיס זל" 6גכי וסרטןוחזר
 ס' דגר כמגיס סגים פורס כמסוס מססגסס

 : ס6ס מתוך 3סרעמכם
 וכרקיע סקולות סו6 נתיגחס, איכות מעגיןוכן

 רסיס יט , סטופר וקול וערסל ולסי7יסוענן
 ססי6) לסוזות סיוכרחו ססורס למכחיסיומוטח
 ול6 6גכי כדכור סגסמע סקול כסיות ססמ.ס,מן
 ו)6 יטרככס ול6 לכולם ונווכן מכורר לךיסים
 וסרעמיס ובנרקיס בקולות סקר סנויעחסיעככ
 אפי' כי , וס)טידיס ססוסר וקול סכרקיססעס
 סמיכם כסני 6דס כני סננדכריס סקלדיכור

והמדמיע
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Dsntnelסמיעתס ומעכב מערלכ סו6 3עס וכחס 
 קומת סכן כל מסתיעי, )6 קלי תרישמרס
 וכרקיס קוקוי ויסי סכתוכ סימר כ")1נדורות
 8גכי סמיעתס וכות! מ6י, prn. סותר 1ק31וט'
 טדגרות וסם סקולות 6ה רו6יס 6מר )ך יסים631
 סקלות, ' ס% 1סקת1 גמ1 הינוול קע 6חגסמעס כי ח6מר 0ל6 , ססופר קול ו6ת ס)סיזיסו6ת
 סוס כלי סנכורס קו) 06 כי or וליןסטירות גתי גמיעת ערכנו ול6 6מת כנח סיו כולס6ל6
 נטמע )סיוע עכעי כקול וחיילות גם 8ין גימסק,
 : ופקוח נדולוח סקולות סקר כין ומוגןמסרר
 מעכניס סם וסעגן וםלסידיס סכרקיס מרינותרכן

 כ) נסיות 06 כי סעו)חס חכירת יוסג ל6סמוסיס כי , כעכע סגסעע סיכר "תומערכשס

 יסתחף ול6 כסכי.ע5מו סעודתו עורס מסם"מי
 "וכל כחסול ס6דס סח6מר כמו , עמו 6מרמוס
 6ת יעמוס ל6 סמדכריס מס לסייוע רולסוסוף
 )6 יסכל 6סר 6ת ללעוס יר5ס ו"ס , יעכל8סר
 n3DS , סמוסיס ס6ר וכן , 13 מנגמע זכריכין
 )כלס, סמסותף כמוס גמום ועיקלס מקורססיוח

 ינקר 66ד לחוט סססגס כמ לחח מוכס כססו6כי.
 סיט טכנמר ונמעמד 6מר, %וס כמ מלתתכמו
 וסוך , נברור 6וחו הטמעו 6ליסס סגסמעקיל 6ת וסכרקיס סלסידיס רטיית ערנה ול6 עכנ)6
 : סגכורס מתי 06 כי עכעי דהר סיס hbn עלר6יס
 יסרבל לכל וגסמע מוסג סכסמע סקול כסיותובן

 סרסרות, כסוס סעומדיס ועף וכסיס6גסיס
 )(ס ורסס ונמוך לוס ומנק רם ל6 לכסס סוסקול 6מי וכ16סן 6מת ככת ססו6 סקול סמעוכלס

 כת"ס כטוס )כלס 6)6 מרמוק,גקולסנכמע
 b'o , וגו' סקולות 6ת רז6יס סעס וכלסכחוכ
 : סגכורס מסי סיס סקול כי נדולסר6יס
 דעס סכל יול מסיו כע5מס סחורסמקנזי וטרי מ6מיניס )נפתי רחרוח לסניפן )גולכפה
 %1מעס עמג1 8תס יכר )ו קמרו מסריסנגורס, תסי מסס זכרי כל כי ע5מס על סססעידו
 מידעו סרי , כמות פן 6לסיס עמת ידגר61ל
 יקמרו ו6ס , וימלטו קולו פסמעו לפסיסונמכו

 , כך 6מרו )6 וסס מסס יהרי סס כיסכוסריס
 )לור ומחומס כחוכס ניתגס כולס סחורס כלסרי
 ססחותיס עלמם סתורס מקהלי מסס 6סרסוס
 גיוס סלם 6מד סהר סכע לכ) וגעסר עסריספגן
 קמרו ססס (ס מסוק כסס כתוכ וסיס tO~Dמיתת
 לתסיס ענגו ידכר ו6ל וכסמעס עמנו 8חס דכר)1
 onh דכר עו קמרו סס כי לסם ויכחוכ סמי6ת סמי יכמיס 6יך כסייס סס זכריו ו6ס , כמותמן

 6עו ויקמרו כסניו קותו יכחיסו כי ויויע ובועמנו
 מנלס מנלס תורס כי ס6ומר דעת ולסי . orיגר קמרו כמדכר סתתו רנותינו ול6 רגמנו )6 כיכך
 זקכיסס מלריס יו65י כל פיו כמכחן ,נתנס

 ויקמרו כס סכחוכ (ו מנלס וסועריסססותעיסס
sbכובס יטליא סיו , וגו' עמנו 6תס הנר תסס 

 )כתחב )נ )1 טיס 63 610 ונס , כסטו)הכמיסי
 כלמס על 638 , קמרו ס63 מס 13 סלמנו)סס
 ססו6 סדור כל כי מ6מיכיס סנפתי לסודות5ריכיס
 60מיע סס וניגס בזעת נבוסו נגס )88סל
 סיו סנבורס מטי הגיגו מסס ונרי ככ כיוידעו
 Dh0s~1 לט ים ולמי , מלכו דכר סוס כז6ול6
 ותועים תכוגיס מכריס 6גצס רב )סמון 06גי
 כר"ייתס תעו ול6 6נותיגו גמלו סקר ל6כי

 סעעו כלו' סכל מגמלו ע3יסס -לחישורוסעיעתס
 סייס סכוסריס ע) סג6מר כמו , מועיל כסוקין

 5צ "כותיסס כמלו סקר כי לעתיד יודוכעומס
 : מועיל כס וקין ססכ) קמרי וילכו ק5תססעעו
 8תס יסר% גגי Sh תקמר כס נקמר (סועל

 וכמו , עמכם דגרתי ססנניס מן כיר6יתס
 סכועכ ונס , כידכם סי6 מסורת ול6 נ"לס6מרו
 6מת פסיס ייעו וסס כידם סניחכס נתולסנכתכ
 , ר6יתס 8תס ית' ס6ל כסס מסס )ססס6מר
 תורס 16 מנוס )סס מסס ימסור 6יך כי ,וסרקו

 ל6 6מר סל6 מס תמס לסס סומר כ6מחומס'כשכ
 מפינ סו6 סר6וח מוס כי ותסכי סכקליס, 3ק)יתכן

 6תס 6מר סחוסים, מסקר יותר מכונס עלסדנריס
 : סקולות 6ח רו6יס סעס וכל ג"כ ו6ננר ,ר6יתס
 חסי6 סתורם blnlnh על 11 ועענס רסיסונצין
 ונגע מכס עם לדעת ססמיס מן גתונס.
 כוללם טי6 , דעס פכולו דור סוס סנדולסטי
 ע3 סכתוכ מס כמו , נחלו כיו65 סכתוגיסלכל
 1יר16 יסרבל מזקני ומכעיס h1Wih1 גדנחסרן
 6ת וימזו וגו' רנ)יו ותמי יפרזל קלטי6ת

 סרבו לידס וימסור יכחוכ 6יך כי , וגו'ס6לסיס
 כך תסיס שמיתות יודעים סיו ססס ל6 06וחזו
 מ5ורף , or על יסרבל לכ) כרוריס עייםוסס
 : ר6יטס 6חס ע)יסס סג6' יסרך) כ) חרקולמס
 ירדי ס6סלס מסס ככ61 נעיניסס יסרך) ג) י6ווכן

~WD 
 ורקס ס6סווגו' סתת ועמי סעגן

 סעי עמוד ODO nffiכ3
 וקם Soho, סתח עונד

 מללס ורכתכם בסלו, סתם ליס וססתמוו סעס%
 ר5צ oon ע)יסס ר~נ6מר יטר"ל לכל ומחנס(ו

 ו6ס כך, סיס סלמת כי כובס וידעו וססתחוו,וקמו
 סיו סרי ס6יגעיס נסוף רתנס ממומססתורס
 סכמ165 עסריס מכן סמותיס ססיו 6ותסניגיסס
 : 6מתייס כולס כי וידעו סללו סדנריס'נכ3
 וע' יוס' מ' טעם .נכ) ועמד ופלסמעמיס לסי מעלס רגיש מסס על עייס סיו כולסוכן
 כתות טסני , טתס % ומיס "כ) )6 למס)י3ם
 ס6)סיס סר Sb מסס ויע) וכתיכ , ונו'יסרבל פזקגי ומכעיס ובניסוך גדנ וליסרן מססויעל
 )6חס ר6ו ונו', ors )גו מנו 6מר סזקכיס61)
 ו6ופכיס ומיות מרסיס למקום סולגיס 6ל1מקוס

 ס6מרו ונמו , וכו' רממיס עביט כקמוושבכיס
 ס' עס ססיס ככירור כולס מידעו מגראסכנידרס
 סיס ל6 כי וסתס, 6כל וסלך ולילס יגס סמ'כל
 יוט 0מ' וכל מיס ול6 קותו טטניחו כמשםמן
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 זס כל וגכהכ 8וחו, ר6ו ול6 מסר סכיכ טלסטיו

 : 6מת סכ) כי יוךעיס סרס לידס ונמסרכתורס
 6ת סענן כסס כי כלס ר6ו סמסכן בסקמתשנן

 וכמעלות סכסכן 6ת hSn ס' וכצוד מועד6סל
 סנוטכן על ס' ענן כי ונו' יסעו סמסכן ניעלסענן
 נכתכ (ס כל , ונו' כן לילס תסיס ו6סיומס

 : 8מת סיס מסכל ורדו וידעו לידסונמסר
 קמו למלו"יס ססמיני כיוס לסם סכ6מר מסוכן

 , טיכס גר6ס ס' סיום כי ונו' עזיםמעיר
 יר6 תעסו ס' 5וס 6סר סדכר זס ממסהקמר
 l~ob1 מכס ויבק וכתיכ , ונו' ס' ככוי~יכס
 ככור וירק סעס 6ת ~ברכו וי165 מועד 8Sobל
 ונסקייס קורס )מס גומר or כ) סרס, כ3 6לס'

 ונמסר טגכחכ כיון כרכר עריס וטסלעיניטס
 6מת סיס סל6 יודעים סיו סס 06 כי ,לידיס0
hSסומרנו וכמו , לידס מוסרו סיס : 
 כמת16כניס ס' 06 כס סכערס ר6ו כולסונן

 וחסקע ס' 6ל מסס ויתמלל מסס 36ולצקו
 תקמר סעס ו6ל ג6מר , ונו' סדנם 6ת זכרכויסר י6כילנו מי וגו' מקוס ססת"וו וכ6סססוף ,ס6ס

 וגו/ ת6כל1ן 6מד יום ל6 וגו', למחרסתקדסו
 סניסס כין עודנו סכסר תו' מ6סכס ו665סר עי

 כ6ס ~גי חי 6ליסס קמור כתה ובמרנליסונו',
 יפלו סזס במדכר ונו' דכרחס כ06ר ל6 06ס'

 וככיכס ונו' סקרן 6ל תכלו 8חס 06 ונו'סנריכם
 וכתיו , עו' מגס 8רבעיס במדכר רועיםיסיו
 סמלממס לכסי כ3 תמו כלסר ויסי er ענקבקיום
 עוכר 6תס )6מר 6לי ס' וידכר סעס מקרכלמוח
 סעוס 6ל דכא כקמר ק"מ וכממלקח וגו/סיוס
 מע) ג6 טורו וגו', קרח למסכן מסכיכ סעלולקמר
'5obמסכן מע) ויעץ ונו', סרסעיס ס6גסיס 
 וגו' ליכר ככלותו ויסי , ונו' תדעון בטח ונו'קרמ

 ס' מ6ח י65ס ו6ס , ומ' סיס 6ת סטןוחסתם
 מתוך סרמו , ונו' יסר6ל כר עדת כל וירט ,ונו'

 וסמגסס , ונו, סממתס קח , ונו' nhroסעדס
 וימנו יסרבל כני sb מטס וידכל , ונו'נע5רס
 6ת מ0ס ויגח ונו', מעם כסיביכם כלקליו
 )ה לכיח לסרן מעס סרם וסנס , ונו'סניטות
 סעס וירכ כחוכ מריכס ובמי , ונו' סרמויו65
 מסס וירש , וגו' ממטס 6ח קם , ומ' מססעם
 ולמר , ונו' רכים מיס וי65ו , ונו' ויך ידו6ת
 וכממס כשלסיס סצס , וידכר כתוב לסרןמיתת
 כעס ס' ויסלם ולקלוק), כלחס ק5ס ונמסכו ,ונו'
 סחסלל ונו', מטפנו ויקמרו סעס ויבקונו',
 ונו', מסס ויער ונו', מרף לך O~D , ונו'ויתמלל
 יסעו סכולם סרי , וחי ס:חסת כחט 6לוסכיע
 , סתר6ס 6מר כמח6ונגיס )סס ס"ירע מס1611
 כענין רעס עליסס סגתיעך מס דמעו כולסוכן

 עסריס מכן במדכר כולס סילתוסמרנליס
 כל ססו6 סיעוד ומתקיים סול וסיס ,ומצלס

 וסכ6ר סמן כמו , כמדבר מסיו סגסס"רכעיס
 וכן כנס, "רכעיס )עיניסס ססתמיךו ככודוענני

 ועדתו קרמ מחלקו מס כל ר6ו קרחכממלקת
 ונפרסו ככלעו עחלוקחס יכר ומעל רכים מססעל

 מסס דברי כקלח דוסי טתניס לסיוחס 6חתגסעס
 סור6ס וסוף , כידם וניתן זס כל וגכתכ ,רכינו
 ססכל יודעיס סיו ססס רכינו נוטס כטוהמסיס
 סגמסת נמס ועכין לסרן מטס ענין וכן 6מח,,סיס
 סכתוכ כמו סטין כל כעיניסס יסרבל ור6ויועו
 וסדכריס סגסיס ס6ר כל וכן ליויסס, מנמסרכיון

 כיון 6מתייס סיו לסגיסס גסיו כתורססנכתט
 כמו ליויסס וניחנו סדכריס 6ותס כלסגכתכו
 סדכריס טסיו ר6יס סו6 , מעמיס כמססכסכתי
 : כתורס כחוכות ססס כמו במועל כך,
 מלות לכל כן נס בדוכס ר6יס סו6 זסרננל

 , סגטרס מתי קמחיות ססן בהורססכתוכות
 ס' ויקמר , oan 6ל ס' וידכר ככסס שכחוטכמו
 סקווס מעמד וידעו ר6ו ססס כיון , וגו' מסס6ל
 נס ורפו סיני כסר סדכרוח עסרח נתינתוסוף
 )סס ונודעו סרקו , טכתכנו סדכריס ספר כלכן

 כל ועל ודכור דגור כל על ר6יס סס ,ככירור
 : סס6רכתי כמושנעורס מפי סכולם בתורס סכחובס 61מירסהקירס
 סחורש כל כו)ליס סס סדכרות טמרת כירערר

 P~D כניס , עגעט ומומר כגודלכעס
 מיס כ) וסרמקח ס6לסות כסלמות למקוסן6דס
h"D, כסס סיס כדכריס למכירו 6דס סכין וכמס 
 סמ5ות ס6ר כב) סרסור כסס סס(סיר ומי ,מיחס

 כעצרת כלולות סמלות 30 כי , כתורססכתובות
 סכעסרת 8ותיות כמסטר נרמזו וכן ,סוכרות
 סתולס כל למתוח בחכור כן ראם 1סדכרוה
 כקולות כתינתס כ6יכוה סדכרות עפרתמ"מיתוח
 ו לנעלס סכחוכיס סדכריס וסקר31רקיס
 סתמימס סורתגו כל למחות סגתנ6רואחר

 גתינתס זרן מ5ד סדכרוח, טמרתמנתינת
olpn1עתס גכ"ר נתינחס, ושיכות כתינתס 
 ססס סדכרוח, עסרת מסות מ5ד סתורם כלשתיתות
 סדכרות מתי כסרט כולס, סחורם )כל ועיקריסוד

 , ע"6 וסרמקת סייסות ס6מכת 0טססר6סוגיס,
 6לסותו כס6נ!גח כי סגל, יס"דסס

 מסו"
 סכורך

 ונסייע ונעמס סיגרים ס6ר כל גרמיקוסמסנימ,
 נכלמו ספלו סדכרות וכרתי , ממגו סנ5טועומס
 , חעסס ל6 מ15ת וסברס עסס מ15ס רס"מכ)
 וגכומיס טוכיס דכריס סס עסס מלות כלכי
 וטס , יתכרך לפניו ומטוכיס ור5וייס ס0סלסני
 וכ3 , שנכי כדיור גכלליס וכולס , ססי"תדרך
 מרומקות סס מעסייתס ססוזסרגו ל"תמ5-ות
 טרוח עכורות למיני וקריכות ויתעלס ית'מלסגיו

 וע) )ך, יסים )6 כיכולן ככ)לוח וכלסוספסיליס
 כלמונס ית' ~Sh מסי 6ל1 זברות סתי נשמרו(ס

 שלסיס לך יסיט ל6 ומ', טסיך ס' לנכיוככתנס
 6)יסס סמדכר 610 סיו כי סני, על6חריס
 נסתר כדרך סמדבריס טדכרוח כסקר ל"לנכח,
 ג6מר ול6- , לסוף 8לסיך ס' סס 6ת הס6)6

ג
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 פתי יסר6ל כל סמעו וכן ; סמי Dh תס6ל6
 1 מסרע"ט ססמעס כמו סננורס מסי 6לודכרוח

 עמס מקות רמ"0 כל ססמעו כמו ,ס סרי כןו6ס
 ס0גיסס כיון סנכורס, מסי תעמס ל6 נולותוס0"ס
 כמו סעסס )6 ונו15ח עסס מלוח גלכמליס
 ס6לסות מלות 6לו ינרות כ' ונסמכו ,סכחככו
 ג6לסותו ס6דס 0י6מין נס כי , bfftOשרחקת

 וכמו , לנדו לס' בלתי 6מר יכר עמו יסהףל6
 וס61 יתנרך רכוכו סט61 מס כ) שפוע) יעמסכן

 לעסות סי(סר 636 זס יסמיק ול6 עסס מ15חימ"ח
 וכתילו לפיסן: ונר5ות ס(רוח לעכוזות מנוונותחסן ומפגי שסרות, שס"ס ססו6 שוט ננט יכר'שם
 , ודרכיו יחכ' מדוהיו סן עסס מלוח, כיח6מר
 סורות, עכודות ודרכי מדות סן חעסס ל6ומלות
 מעסיית 1ס1(סרט סמ15ה געסיית ג5טףנומכן

 יכרות נסתי נכללות מלות סתרי"נ וסריסענירות,
 וסם , סזנרות ס6ר לכל וקדמו נימדסננורס מפי סמעטס פכן , לך יסיס 1)6 לנכילשו

 לו כי ית' ס6) סו6 עליסס סע15ס כיסור6ס
 , וס6(סרומ סמ5וח מעמס וסס , עלילותגתכגו
 673 תסס גי )ומר סתורת על )מזקק חט לוועין
 עיכיסס ו6מ( לסגיסס סר6ס 16 (ס, כ)מלכו

 , כמועל מ5י6ות לו סיס סל6 מס ירקו 16פיסמעו
 כסמת סכן כל סה6יס בטמון יקרס ל6 (סכי
 רו"יס כסיוהס , סוס סנזול סנוי ונכע הכסעם
 מלריס כי5י6ת לסם מכעסו סמופתיס כלכלס
 16תס סיו 0)6 סוגו מסס על סמולקיס לסילוגי

 , לתסיס 56גע 06 כי 6דס חכמת כססנהסמוסתיס
 סו65תיך 6סר 6לסיך ס' 6גכי כ6ן 6ננרולכן
 סעולס, כרקחי 6סר 6מר 6% , ונו' מלריסמקרן
 כן קותך ססו65תי סו6 סלוגי וכמו סוס,סקדוס למעמי ר6יס סי6 מלויס מ4ן י5י6תךכי
 סתקכל סו65תיך וע"כ 6ליכס, סמדנר סו66ט

 6ת נסו5י6ך סכחוג סומר וכמו , ומלותימלגותי
 : סזס ססר על ס6לסיס 6ת תעכזון ממקריסשעם
 יותר וממוריס גזולים מס סוכרות 760 כלוכן

 כמעמו נקמר ולכן , סתורס מלות ס6רמכל
 , כקול יפכו וס6)סיס ידבר מסס ס(ססקדוס
 מסיס עולס מסס סל קולו סרקו יסרק) כלמפגי
 סומע מ0ס ססיס ומשעימס , בקולו מסייעוסקכ"ס
 נמכי)ח6, סורסו כמו יסרבל b'K' משסיע סיסנס
 למנח ו(סו סתורס, מלות כס4 כן סיס סל6מס
 כל כזעזע תס6 ל6 כי 6)1, דנרוח ונוזלמומר
 לסו6 סגסכע וסרי ית', מסיו' כסי65 כולוסעולס
 סנסמע ר6סט סנור וסוד יח: מלישותו מבמיסגללו
 יערס, )% 16 כך סיעסס כס' סכסכע סמימסיו,
 סזבר כך שמתי ית' מממשותו כמו י סי6סטונר4
 עובר סו6 ו6ס , שמתי סו6 עליו היסיעססו6
 ולכן ח"ו, מ5י6ותו מכמיה כקילו סו6 סרי orעל

 כמ5י6וחו מודים סעולס כ) כי סעולס כ3ג(יע(ע
 מ5י6והו סו6 ור6סיחס מלות כסף ונטוויחכ',
 כמכמיר סו6 )סו6 וסכסנע ע"6, יעכרו ו0)6ית',

 קיום לו 6ין סגרך סע1)ס כ3 וסרי , מץמ64ותו
 סעולס כל כן 061 , ליחרנ ועומד ומ(דע(ענפתו
 סתון' פיקכלו לתונעס ס6ומוח על סקנ"סכ0גניס סכך , יהנרך מלישותו נכל) ססו6 ננסמסיס
 ונמ5י16תו , וכו' 3ס כתוכ מס קמרו קכלוסול6
 ככלל ססן נ"כ סוזסרו ונזל וגילוף סכר4חסגס כי כו, ססכחיסו כסס 16מס סוס סיס ל6יתכרך
 וסמכיהו כסן מורו כך 6מר , גם גני מלותסכע

 נט הסיס, תרנך ועל עסו גני , 8נותסכירוסת
 יסנזע6) כני משגיסן, 3וט בכות סתי וחסריןסמון
 ל6 יחכ' ממ5י6וחו 6כ) , 8דס סר6 יסיסוסו6
 סעולס כל נ(דע(ע or וע) 6כוהס, מירויותמורו

 : סכחנחי כמוכולו
 כ6דסגקנ"ס I'Dnla ונ' לכנורו ססיקיסן 6061כ ככוי וכן , סדברות כעסרת נכלל כן ועל ,ס3ת ססכיעי וכיוס ימים כססת סעולסומכרך יתכרך גו5י6והו על אורס סי6 ססבת מ5ותוגן
 טס 16נג%17צצג%~ןנ%י קמר ככעס שמיס 61מרו , וא' 61מוולניו
 ס6ושת ס6סי' גו6ס וט', מוזו קניך 6תגנז
 )מכריע 06 כי גרעין ולמי סדכרוח, כעפרתסודו
s"rסירסו nnbo וחלמידיס8. לכגיסס 1סורי0וסו 
 חנגוכ לqb)n 6 ל6 חר5ח ל6 סדכרותושר
 סעו)ס כל Otpl ייסוכ סס תמרוד ל6 תעכסל6
 , ססו6 סקדוס כמעמד נקמרו ולכך ,כמכ4ת6- מדרש כמו ר6סוגוח זכרות ס' ככני ופן ,כו13
 סוף 61"כ סתורס, מ15ת בסקר כן סיס 0ל6מס

 מסוסם מ5ד כולס סתורס כל 6מיחוה רניגומסס מפי ססעעו סדנרות עמרת מסקר נ'כמתשר
 , כסס תלוי טעולס וסקיוס . סמלות ס8ר עלונודלס
 ס6ר כן סנטרס מסי סמענוס סוגרות ספתיוכמו

 ר6ו מסרי סגכורי, מסי פסיו מלס ידעוסזנרות
 כולס 6ת סומעיס סיו כסס יכולת סיסס6ס
 סבתי 65מר קמרו מעליס וסס , סנגורסמסי

 עמנו יוכר ו6ל ונ0מעס עמס 6תס דכידברות
 סינוס מסס 0) קולו ודמעו נמוח, פן6לסיס
 מממיסן סיס סומם ססיס כקול ית' ספלמסייעו
 סדנרות בסתי ססמעו סקול כי סרגיסווסס

 וסרי שחס מסייע סיס סנכורס מפיסר6סמות
 סנכורס, מפי מזכרות עפרת כל סמינו כקילוס61
 כולס סתורס ס6ל לכל רסיס לסס נססויסך
 : סגנורס מסי ססיתס רכינו מסס מפיסנ5טוו
 ססמיס מן תורס לקמיחות ר6יס מניף 6ניעוד

 סייחם כסרסה סכ6מר מרע"סממיתת
 ופקססת ונו' ורפט oro סענריס סר 6לע3ם
 )1 שעל עתונן כפרסת כך ולהר , וט' עמיך6ל
 תכסף 8מר סמייניס מ6ת יסר6ל נכי (DDpנקם
 מערנופ מסס ויעל סתירס כסיף וכתכ עמלון6ל

 ס' וירפסו , ונו' ספסנס ר6ס נכו סר 6)מ361
 ויקכר , ונו' מסס סס וימת , וגו' סקרן כל6ת
 כי ונו', קגורמו 6ת 6י0 ידע ול6 , וט'16תו
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