
אלהים לב לא פרק הישראשעיבית186
 מותו יוס גידע לומר מבמכיס לגלתי מקוסלין
 לו סיס כגוז יותר כי , ית' ס6ל ממס עליווייעז
 עשו מפי מחכמתו 6ותס %עד סיס 6סכמותו
 ית' סס6ל 3חורס סכתי וכיון , סננורס מפיא6
 סכך 3וז6י כרקס וגו', ונכססת ונו' OSD לו8מר
 ככל 3עוח וכטיוחו , לו מודיע ית' סס6לסיס
 ססס מסי כתכ 61מתיות וכוכוח מסיו ית' ס6לזכרי
 מתורס סככחכ מס כל כמו (ס כעכין לו סג6מרעס
 מורס ליסרם ותמר סכתכ וסרי , יתכ' סמלמפי

 ועלותו מיתחו יעזי ענין כל נס סכחוכמתוניס
 ויחגרך, ית' ס6ל ותקנסו טס, וממת , למותלסר
 סכחכ ל6 ו6ס tOtO סיום עד קבורתו גודעומלל
 סיירך ר16י סיס ממכמתו 6ל6 סגכורס מפי (סכל
 ניז גי , לסר העלט סיוס 63וסו ימות לססמ6
 ניד וקין 6יס ג0ר כל ורוח מי כל גסס ית'ס6ל
 סיס ופיך עתו, סניע ל6 06 למות D~h גןסוס
 יוס כ16ת1 ימות ל6 וסמק מיי למות לקרעולס
 מיעלו ס6דס כל כסני כו(כ במיתתו נהרוטיסיס
 ob לרדת יוכרמ סו6 18 , מי קותו Sh5ns1לסר
 ו6ל סמערוח Sh נמכך סיסיס וגס , ימותל6

osn~no6יט ידע סל6 סיס מקין וכן , ימ85וסו 
 לו סיעטס נס קותו 1ימ165 ידעו 16לי קכורתו8ת
 6"1 ימאו טפוסו % וסס כמסהריס מוכןמקוס
 ומהכמחו מלכו (ס עגין סיס ו6ס , עוגכמיסוס
 ל% למוס לו רפוי סיט , מ6מיניס סכלתילדעת
)orיסר% ניד ומסר (ס כל וכ"כ חמס סל6 וניון 
 3כל 3טומ תסיס סכמו סג13רס, מתי כסיטנרמס
 כמו ן "ר5ס מסס 8מד נמל סל6 ססס מסיזכריו
 יסתתו, 6מר גס סכל סיחקייס וידע כוס כטמכן
 ססוקיס סמה ו6פי' כחס סנכורס מפי ע"סוכל

 מסס מס וימת כתוכ לו 16מר סקנסס5מרוניס
 ר6יט ווו , סורסו כמו וכו'( כדמע כותהוסוג

 סתורם ע) ומססקיס להולקיס ותכוררתמסורסת
 עדות לס כס5ערף , ל6 16 ססמיס מן סי086

 מסר מיתחו גיוס כי יסרבל, כל מסי וי5יכמנכון
 04 כל כס וכחוב וסחט מגע לכל מכומסמורס
 6ל ויעלס כוס סיספק יסרבל 3כל 6מד 1o~Oל6
 כמו , ו3נ6יוח כסריס לוחו וינקם סעכריססר
 רמונט סוייגו סכולם 6ל6 , ("ל ל6ליסומעסי
 מס ו6ף סנכורס מסי סיו דכריו כל כיסלימס
 ל6פיקורסיס ססונס ומכין . כמישו לוסקנס

 : ססמיס מן תורס 6יןס16מריס

 ושלשים שניםמירק
 כעסיס מן סתורת ממחות שתנירואחר

 סד3ריס ונוקר וסיעודים גסס:תוגיס
 סתורס כללוח ענין סגכ"ר עתי רבוי ,טכח3גו
 כל לעיני עד מ3ר"סיח סנ3ורס מפי כולסססי6
 יתברך סו6 כקילו כולס סודרס ל6 לננסיכרבל,
 כריתי כר"סית סיתחיל , 6ותס וסמסזרסממנר

 ממיס סרקיע 5ת וקרבתי , וט' 716 יסישלסיס כטסי 61מרתי , וכו' ססמיס 6ת הלסיסכפעי
 כולס מחורט כל וכן , וכו' סקור כיןוסכילתי
 סי6מר , עלמו מסי ית' ס6ל סמדכר 3טסידוכר ר16י סיס ודירן ועבט 6מר יתגרך 0ס61סמ(כיר
 16 סיזנר מסס 6ל קמרתי 16 מסס 6ליגרתי
 כמסתיר יסיס 1ל6 וכך כך יסרבל כגי 6ליאר
 לטס"י, נסתר כדרך סמזנר עתס ונס ממס,פיס
 שמר , ססס DD~ ותומר סמינר ט61 מסס06
 טעססר וסוף "לסיס 3ר6 3ר6סיח סיכתונלו

 שמר מס כל לגו ומניר יתכ' ספל מתיסזכריס
 מס 3כ) ולומה לזכר סריך סיט , יתכ' ס6ללו

 וחסר ונו' לוי מכית 6יס וילך לכהוכ לווסיס 04 שנ4הב442גל%%קרא לי ס' ויזכר טסי"ה כסס ליסר6ל וינומרסמזגר
 וגו' הטיתי עול יכלס ול6 וגו' "וחי ותלדס6סס
 , וגו' 8מי 8ל 1י65תי ונזלתי ונו' קמותיוהת5כ
 1ל6 יחכ' ס6ל כסס )6 ממוזרת סתורס 6ין61"כ
 לממס סמיוהס תורס מפנס ' ואי רכינו, מססכסס
 נוסיו סדנריס אוחס כל ית' ס6ל לו שמררניגו
 כשלתו סגס וסמססר, סמזכר ס61 כ6*ל1סיכתגס
 6הר כקילו סו6 וגו' שלסיגו ס' עי סיגריסמקלם
 6סר סיכריס 6לס ס6ומר רזינו, תסס 3עדמדגר
 כחג 61תחנן גסרטת המ"כ וכן , ונו' יסרבל)כל זכרתי 6סר סדכריס אלס ממר 1ל6 מססצנר
rhונו', מטס סס 6סר סתורס ח6ת מסס, יגזיל 
 סמהי, 6סר סחורס nhr1 , סכזלתי 6( כת13ל6
 ן יסרבל לכל מסט ויקרץ ס6חרוטת כסרביותוכן
 סחורס סוף עד וסכסכיס מסס וידבר מסס,וירו

 סדורים ונומסר סמדכר ט61 06 , מססממזכיר
 ורויתי קר6חי לומר סמו 6ת לס;כיר לו סיססל6

 : וגו' כרכתי 6סר ס3רכס nhr1 וסלכתי,ודברתי
 וסכחוניס סככי6יס מסרי כקלת (ס ספק יקרסרנן

 מות לחרי ויסי כחמלתו סכתוכ די כי ,טסוקיס ומ' מסרו כתכ יסוסע מטל ספררומנוס
 כל וכן ונו' מרגלים טכסיס מניס וסלמתינכקר ונסכמתי צעדו ידגר ולמ"כ סססר 3כלומדגר סכותי סו6 יסוסע כי לסוזיע , ונו' לקמרמסס
 3ן יסוסע 6ני 6לי ס' ויהמר ס' ע3ז מססמות אחרי ויטי לומר יכול סיט גחחלתו ו6פ"סססר,
 :ןעמ6מימשן41ן2י%נ11ן,"םזב יסוסע דכרי ייתר 16 , ונו' לממר מסס מסרת%ן
 ומסר ססרו כתכ ססו6 סמו6ל כספר וכן :כתרו
 כער כמדבר ספרו גתכ ל6 6יך ורוח,סוסטיס
 וממסר עליו סמדכר 6מר כקילו ככתכ "ל6עלמה
 , סדכריס ככל לו סקרס ומס ית' ס6ל לו ס5מרמס
 ממוקל וימת %מהו כת3 "יך ססרו כת3 סו6ו6ס
1s1rlמת וס:וו6ל וכחס וחור , 1נ1' יסרבל כל 
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 87ב צדאלהים לב פרק היסהרהעשערן

 סמומו טלס ססי8 כתורס לסילו כי ומ/ לוויססזו
Saכל )עיני לת"ד עד כראית מכית סקנסס 

 מס וימת מן ססוקיס ח' כי מו"ל קמרוי0ר6ל
 8יך גי , נון כן יסוסע כחכם וגף ס' עכימטס
 ו8ס , מת ל6 ועוין מפס סס וימת ממסיכתוכ
 כתכ 6יך מסרו כהב סוohn 6 כממולל כיסק
 ו6עזט(6מרו , מת )6 ועוין ממת פעמים כ'קליו

 OD כל כתג 8יך , וכו' ד6סקיס זס על3גמר6
 זוד ומלכות סקול ממיתת מיתחו 6חרסקרת

 0גס מ' סוף עד לו מקרס מס וב)ומלחמותיו
 רגיכו מסס לטילו גי סמו6ל', מיתח 8חרסמלך
 , ככובס כירך oh כי מחריו תקרס מט כתכל6
 ידעתי כי וקמר ונו', ככיס תוליל כי סכתכ מסכמו
 מסר רוכ סו6 סססר סוף עי סמו6למסיחת כי , טססר qlo עז ר"ל ז6סקיס שמרומס כי לומר סו6 וךומק , ונו' סממת כי מותילחרי
 מלכיס ומסר ססרו סכתכ ירמיס וכן ,0מו6)
 , ונו' ירמיסו דגרי כמסרו ססתהיל וכמווקיכות
 עלמו כעד מזכר , וגו' לקמר 8לי ס' דגרויסי

 6טר סדנר enh( כתכ 8יך סססר ומחכרסכוחכ
 , מעמיס כמס ונו' ל6מר תו' ירסיסו 6)סיס
 , וגו' 6לי ס' זכר ויסי , 6)י ס' ויקמר וותרוח(ר
 8חר כפילו ירסיסו 6ל ס' דכר ויסי וקמרוח(ר
 סמינר סו" כ")1 סעס סססר וגל כעדו,מדכה

 : כעדו מדגר "מר כפילווסעס
 כחכו וסיעתו מ(קיסו כי ס6מר יכעיסו כמסרו0ן

 כתוב 6יך כן ו6ס וקסלח וסיר ומסלירוחו
 ס61 ככללו ונו' 6)י fO ויפער מקומותגכתס

 : לוחוסכונה
 סנזעס כגסת ס6ג0י ס6מרו ~Shptn נמסרוכן

 , בסחר ומגלת וזגים) עמר ותרי קוהוכחכו
 כיון ססרו כחכ עלמו סו6 כי יקמרו ל316מס
 : ונו' לקמר 6לי ס' דכר ויסי מעמיס כמט כווכתוי
 תם ק4כל סת~מס%

~lpSDI 
ors מעולס 

 כס ים 636 , וס6(סרות סמ5ות כעניני3)כי
 סגרמ(יס וכסודות נסחרים כן נס ויסוועיקר
 סעליון כעולס סתשוח סמכמות מיני ככלגס

 סקנסס, ס) סמותיו כולס סיותס וכן ,וס6מ5עי
 מגס, 6לסיס כ' לעולס קזמס כי '6מז"ל orועל
 ניתנס לכד ל6 כי (ס כמקוס סטנס לסיירפס
 העולסלעטני

~ro 
 קיימס כס ים 6ל6 סתחחון

 וסם סקנ"ס סל יומו ססס מנס 6לף סו6 עולסכל כי , מגס שלסיס Oto סעולס מן יותרונסקר
 קוים הלסיס סס וסרי , (וכס o~O % ס6דסמני
 ~מז נס ים 6סר , וס4)יון %מלעי עולסכנגד

 סוס סעולס לעניכי לכד 1ל6 עניכיססכסודות
 : מנזכר כמוניחמס

כמיי סתורי מסודרת סיחס 6ט כןואם  3ר6תי כר06ית כעזו יתכרךס6ל
כמימד נר6ס סיס , וכו' 6ור ימי ולנורתיוכו'
 סח)וי כתס לכד 6דס לנני ומדגר כסעלמו

 ססי6 חיט סל נססועס סוס סעולסכעניי
 ר3ינר למטס נתינתם קויס פקרס 3מסמדכרת
 סמ15נצ מן סג5עוס ונמס סעולס נריקתמעת

 סיסים ממי גסתם כה וכסככתכס ,וס6(סרות
 סיס סמינר סו6 6יט כ6)ו ית' עלמומימד
 מורס- היגו ססטוטס גס כי , סטצלמות לכלכוללת
 וסס1דות סרמז כג(כר סכס , סעולס עניכי על6ל6
 כפי וכן , סעליוכיס לעכיגיס רומ(יס סססכם
 ,_ ולמרות כמלות סחורס 6ותיוח כל וחיכורחילוק
 ונכוסיס וסנסל"יס סגסחריס סעגיכיס עלסמורות
 סיחס ואס סעכור, נתומר סגהון 6דס כנימנכל

 מסיס סכן כל גס מזכר מטס כקלומסודרת
 סמלוע לעגיגי מיוחדת סיחם סכולסנר6ס

 : סעליוןסעולס לעגילי רמז סוס כחורס סיסיה נר6ס סיס1)6 לגי סוס סעו)ס כעניני מתלוי כננטוסרסרות
 עגותנוחו כן גס גלמוד מכרן כי לומר כוכלולנוד

 סמדנר סו6 לסיות ר5ט ל6 .כי , סקכ"סס)
 עליו סונגר סו6 6חר כקילו 6)6 , כךסיסיס 1ל1יהי וקמרתי כרשי כר6סית כסירוס61ומר
 ססמיס. 6ת גר6 ית' סו6 כי ומודיעוקומר
 כתורס מכלול מס כל וכקילו וכו' סקרןו6ת
 מעיזים סס סעולמוח סככל ככרטיס כלוסס

 , לכחו "חו 6) נרקנו 6חו 6כ ס)6אומרים
 "לסיס כר6 כרשית רכינו מסס ויקמריעיד 6יך כי , רכיכו מס9 כסס גפמרס ל6וכן
 ליזהר עד סעולס מכרי6ח כחורס סכחוכ ODוכל

 600ל כ"6 זס 8ין , כעולס סיס ל6 סו8ותזיין
 שסיס 3ר6 כר5סיח כתום לו קומר סיסיח'
 סל מסיו כולס סתורס ג) כך טתכ וסיסונו',

 סיס ולסיס לסניו מדורס ססיתס מס כריסקכיס
 : סעולס גרילתקנזס

 (1 תורס כי ומעידים יוזעיס קמט כיוספני
 or נלסון גכתנט , מסיני געססגיתגס

 שמר , מסיו סזכריס סמססר סו6 6מרכקילו
 פלכי לממר  olho  פדכריס כל 6ת "לטיסויזנר
 קומר לטעמים לו, סקטור דכר סוס ס"1מר מיסכל ומסגי , וגו' ססמיס מן כי ר~תס onhיסרך) בני Sh תקמר כס מטס 6) ס' ויקמר וקמרוגו',

 לו פג"מרו כלשן לו הנקמרו ממססדכריס
 לסינר שס0 ויציגו סדכריס כוונת 16מלולסעשס
 תטמר כס סחורס גגתיגת כ8ן 8מר לוס ,אסון
 כלמון. תטמר כס מו"ל ולשרו , יסרבל כגיל
 כלסין יסרבל כני 6ל תטמר כס , 8ומנ'סדי
 נכמס רניט לממס סתורס מלמרי ומאנו ,סקוס
 מיקמר סדכריס ית' 60ל לו 6מר למעמיס ,מניס
 . שיסטן סמדכר יח' סו6 כקילו לגכמ ליסר6לפסס

 מן כי ר6יהס 6תס ונו' תשמר גס סימרסמו
 81לס 1גו', 6חי תעסון )6 עמכם זכרתיססמיס

 6)י י5עק 5עק 06 כי , חסים 8סרסמ0טתיס
 ס6ל כסס רכינו מ0ס 6מר ל6 , 6טמעממש
 כקץ Dh , יסייע סמע קליו יועק 5עק 06 כיית'
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 סנס ונו', לי מסיו קוט ולנטי ונו' עמי 6תהלוס
 5וננר ולמעמיס , ונו' לסגיך נ!ל6ך סולם5נכי

 ס' ויזכר סינור כמו יסרק) )גוץ hlaשיכריס
 ל6 , חרומס )י ויקמו ונו' ז3ר )6מר מסם6ל
 וכן , מקים לי ועסו 1נ1' הרומס לי ותקחו6מר
 גסתה כדרך מזכר סטרסס כל וגו' קרוןועסו

 ס' ויקמר 8מר חס6 כי מטרסת ולמ"כ ,ליסר6ל
Shמכתותי 6ת 6ך וט' יכר ו6תס )6מר מסס 

 )6 , ונו' וניניכם כיני סי6 6וח כישסמרו
 :וכיגיסס תיני סי6 6ות כי יסמרו סכתותי 6ת 6ך6ננר
 6) דגר )מסס סג"מר כתורס כמכיס יטשכו

 סז3ר כחורם סוגכם ול6 ונו' יסר6ל3גי
 מסס ס6ומר שמריס כתוכיס וים , ליסרני)מסס
 61מרס )יכר"ל סי6מר ית' סקל לו ס"מררדינו
 וים )ו, שמרס ית' 0ס6ל 3חורס בסירוס סו(כרו)6

 וס"מרס, )סם סיביר )ו 60מרס כתורסססו(כרו
 לו ס6נ!ר ממס סו6 סמובר נמס סיגוי סיסלמסס
sh~'ו6יפ ליסר6ל רניגו מסט ס16מר ויס , ית 
 : סד3ריס נוחס סי6מר ית' ס6) לו ס"עישנכיר
 ג) )1 6נ!ר 3סנס ית' ס6) זי13ר מתמלטוהנה

 וקמר , ליסר6ל וסי6מר לו סדכרסדבריס
 דבר 6סר סדכרים כל 6ת "סרן וידכר כך5מר
 יסרק) לכני שמור )כן כך ולהר , מסס 6ל'ס'
 , ונו' יסרבל כגי 5ל כן מסס וידבר ונו' ס'6גי
 , וגו' וי0למ נקריס תלך פרעס 6ל ד3רוקמר

 וימס וכתים , וגו' טרעס Sb דגר במרחופנס.
 וגו' 6)יו ובמרח ונו' י651 סגם -3P_5L סרעס"ל )ך כתים ומסחררות וגו', 5וס כלסר ובסרן מסס'

 ובמרח סרעס Sb כ" וכן , לו ס6מר כ"כול6
 כאקר ססכס ערוב וכמכת , ס5פרדעיס נמכתשליו
 סרעס 6ל כ6 דגר וכמכת וגו', קליו 61:!רתוגו'
 3כקר ססכס 3רד וכמכת , ונו' P)h ודכרתונו'
 , כך לו ס6מר כחוב ו"יגו וגו': קליו ונימרטונו'
 ולסרן מטס ויגף כך 6הר וכתים , וגו' לכו6ת סככלתי 6ני כי סרעס 6ל כ6 6מר כךוקמר
 סעכריס 6)סי ס' 6מר כס 6)יו ויקמרו סרעס6)
 סתרם וכן לו, גימר סל6 מס וגו' מלגח מתיעד

 rh~ מ6ן 6ס כי63רכס
 ממר מכיף סנני , ונו'

 סינית ית' ס6ל )ו ס6מר סו(כר ול6 וגו',6ר3ס
 % ס6מר סו(כר ול6 , ונו' פכור כ) ומתיגון ס5י)ס כמלות ס' 6:ור כס מסס ויתמר ,ס6רנס
Sho,'עדת כ) 6) דברו 6מר סחדס וכמרסת ית 
 מסכו 6ל6 6מר ל6 וסו6 , ספרסס כל וגו'יטרלל

 : לו סג6מר מס ק5ת ונו' לכסוקמו
 סיכות מדגרו נכריס כמס התורס יםוגן

 מסט סונר וננס , וסס3טיס למסוסקוזמיס
 ועמו סרעס מדגר ומס יסרבל, סדנרו ומסרכינו
 ס6ירע מס ומיסור , וכלעס כלק ושרי ,ויחרו

 נקע" כי , ג6מר 6לו ד3ריסייקשב : ע"ס רבינו מסס סעירתעד
bs מס 

 כדנריס ליסר6ל מססרכיפלומרס:5עוס

 רכינו מסט סדרר מ(כיר 6יכו לדורותסטסניס
 קורך סיס סל6 כיון כי , ליסר6ל ססססדנריס
 מס מיז )סס 737 גי לסוזיע קריך סיס )6סעס
 OD3 6כל , לסס מזכר סו6 וידוע ססס לוסדרר
 סדנר סכתוכ נמ5" לסעס זכור ש מטס0סו6
 כנ!)6כת , וסקיימוס ססס דגרי לססוסידים
 וגיוס סמלו"יס ימי כסכעת סגמ165 וכמו ,סמסק

 ססס )ו סדכר מס ליסרך) מסס סזכר יקרךטסה עי הורס מנוחן תמ65 ול" , כססססמיגי'וכי651
 ולמטכן עציית וסוף סעס קורך מסיס 3מס6ל6
 3ססר וכן ,וכליו

 מסס סדרר (hSn ל" ויקר"
 כי )דורות טסנ ססו6 כמס לו סגזכר ODליסר4
 6ת מסס ויוכר "מור פרסת ס:!ועדיס נענין06

 לדורותס מירעך 6יס ושסרסת , ונו' ס'מועזי
 תגיו Sht בסרן Sh מטס ויזנה "ח"כ סנתגונו'
 סכתכ וכמו ק"ל ס"מרו כמו עעס לקלו ויסונו',

 סמועדיס נסרסח סיני נמדכר וכססת ו"5,סרמג"ן
 ונו: יסר"ל כגי 6ל מסס ויקמר פיגמס פרמתסוף
 וגראס . ל(ס עעס כן נס ("ל שרתכך סכחכוכמו
 ל6 , יעקכ קסלח מורסס סחורם סיות מסרכי
 ומס , דורות לדורי 06 כי גיתנס לכדם לססל6 גי סנ:7נר, זור Sb סע15ת כ) מסס סונרגמר
 סייעות ר6סי ובתהלת , לסס נקמר לכעסססיס
 מוזכר ול6 ונו' דימעות ר6סי ש מסס וידגרכתיג
 כסוף סכתוכ נוס h~h (1 מרסס לו ז3ר יח'סס6ל
 , וגו' מסס 6ה ס' 5וס 6סר סמקיס 6)סססרסס
 (6ת ס5כ6 "נסי 6ל מכסן 6לעזר סובר מסוכן
 ס(סב "ק "ך מסס 6ת ס' 015 6סר סתורסמקת
 5י11י ית' ס6ל לו ס6מר כחורס סו,כר ל6 ,ונר
 "לס כספר מסס 60מר סמחוזסות סמ15ת וכל ,(ס

 6מירהס מעלס סל כספרים סו(כר ל6סדכריס
 כ"ס) 16 כסיגי קידם לו סג"מרו סו6 יזוע כילו,

 : מ61נ כערבות 16מועד
 3סר סדורות שסרת ספיתנו מעת כירנראה

 נימרס )" וענן, וכרקיס 3ק1)1תסיני
 כ) ססס , הסיכי סס 06 כי ננכוס olaלנוסס
 סוף עד סדכרות עסרח 6מר ססו(כרוסמ5וס
 ויכף סס סכתוכ 3סר וכמעלותו , מססטיססרטח
 ס' וידבר ונו' סמר Sh ויעל מעגן כתוךמסס
 ככלותו מסס 6ל ויתן עי חרומס לי ויקמוונו'
 עז יום 1"רכעיס 6רכעיס עוד כסר וענודונו',
 וננמר סמסכן 3מל6כח rh וסתמילו סכסוריסיוס

 , ססנית כמגס סר6סון למוס 63חי וסוקסמלשכתו
 1D1DS ננתמלתו כסגים תורת ססר כ) לו ד3רומ6(
 כן oa המר סיגי כמדכר ומסר , כיסן מדם3כל
 ס"רכעיס, סגת עד ס"חריו שייר מר"מ מועד63סל
 סיס כן נס מ361 3ער13ח סג6מר מס כ)כי

 1כ6ס) כסיני סת5וח כל כמ165 , מועד63סל
 פרסת כמקריס לו סנ"מר וסמ5וח , כעגןמועד
63Sb מורו נמרס סג5עוו וזינין סכת וכן סרעס 

 : מועד וכחסל כטיני כולסונסנו
 )יכר36 מסס ס"מר גתורס סמלינו מס כןואם
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 סמלות וכל )ו, ייער יכף סס6ל נתורס סו(כר1ל6
 לו המר , קוים סותרו םל6 תורססנמסגס
 וכמו נסר, מעמד סר6סתיס יום 6רכעיס63וחס
 ס*מר סדכרוח עמרת 8מר 61חחגן סרסתסכחכ
 ל6סליכס לכס סוכו לסם קמור לך ית' ס6ל)1
 קליך 61דכרס , וגו' עמזי עמון סם ו6תסונו'
 סמ)1ס nhrl וגו', וסמספתיס וסמקיס ntSnoמת

 רומז ססו6 ונו', ס' 5וס 8סר וסמססעיסוסמקיס
 לו סנ6תר סתורס טוף עד סיוכור סמלותלכל
 מסכו תירס מהן 8מר )סר כמעלס מסירגרם
 rb לו סדיכר טו(כר ל6 כי ונס , ל6סליסססס
 Sh ויחן עד ות15ס חרומס הסרסת סים מס6ל6
 סיר 3סר 8תו לינר ככלותו ס6מר כיון ,ממס
 ומס , כפירוס מנוכר ממס שחר לו סייכרגראס
 nh?_1 ית' סס6) סו(כר 1)6 תסס שזיקרסמ15ח
 08 כי)ו

~r$ 
 סגכם15 ומסני , המועט סרת(

 3חורס סו(כר ל6 כסר סו6 גסיותו סענלכמעטם
 וסן , סעס אורך מסיו סמ15ח 6)6 לוסנ6מרו
 וכן , 3עסיימן ס3ת וסכיתח וכליו סמסכןמעסם
 כמוריס גיוס ססר מן בירידתו לטס ממר ל6סו6
 סמו , כעסייתו סכת וסכימת ממסכן מעסס6)6
 ועלס כסחור סיס תם6 כי מרטת כסוף סג6מרמס כי , ונו' סדכריס 036 וכו' מסס ויקפלסכתוכ
 ס' 015 כאסר סיני סר Sh רעל סכחוכ כמו)סר
 כענן ס' וירד שכגיס )ומות כ' ביזו ויקם18ת1
 ס6ר3עיס נ6ותס לו סנ6מרו סמלות וסטר ,ונו'
 לסס,וסיס סי6מרו rh .(כו ל6 סר6סוניסיוס
 גתוכוח סמן כנוו ס6לגעיס מגח עזליסרם) שמרן ל6 סמסכן מעסס 6מר ס8פי)י לומרממסר
 סמדנר סדור לס6מין סקסס 6ל6 , תורסבמסנס
  גוסס  סתתו כרטוסס ושסרן לעס סטנו דורססיו
 זכו טג6 , תורס מסנס גרמם ססו(כר ס(מוק1יס
 חורס וינסנט סג6מרו סמלות כל ולסכין)דעת
 תולתו וחלמוני 61סגתו ססס ישד מלשתכפרט
 הפלוס o)h גי עפר 5ני  ולנן ,  פלותיוועניית
 רניט מסס למרס תורס כמסנס 6ל6 מחכרוםל6
 רמות לו גיחן סל6 6)6 , סמדכר דורלכ)

 , גיתגט מנוס מנלס תורש למיי למילוסיכתכם
 ; וכו' חדס עפר געיותי ס6רבעיס 3סנח 06כי
 ודינר סגכורס מטי לו סנ6מר ננס כתכו6ן

 : שוט עד סספר מרקס סדורות טסן כמוסדכריס
 למעמיס סמלות ססורס ככל ססו(כרו ODועבין

 3(ס לזמר 6ססר לנכח, םל6 ולמעמיסלנכח
 סתורס למקהלי לכד ל6 כי סר6סוגס , גתנוחסחי

 סו6 רכינו מסס מסי 1ל1מדיס מוכחסעומזיס
 וכמו , נ"כ סכ6יס לדורות 06 כי סמ5וחסניסגו
 סכרית 6ת כרת 6גכי לכדכם 6חכס ול6ס"מר
 6ינט 6סר ו6ח וגו' יסגו 6סר 6ח 06 כיונו'
 רוונו סעוסיס לדורוח לכד ל6 כי סטית ונו',סס
 ס61 כסמו ולכרך לסרתו סכיגחו נכח ועומדיםית'

 ובסיקו סדורות לכל 6ס כי , ל3ד סמלותסניתט
 bs ממת מגיס כססתר וסס רטוט עוסיסאינס

 )סוג כעס כנ3 ע5חיס סס וסרי מסןנסערו
 וגו' מסס סגי וססתרתי סכתוכ וכמו ,1לקיינוס
 6ת ולמרס ס(6ח סטירט 6ח לכס כחכוועתס
 לכונם  רעות  לותו המ65גס כי וסיס 1נ1' יסרך)כגי

 : ,רעו מסי חסכם ל6 כי ונו' וטגתסוגו'
 גילון מעמיס סתורס זכרי רוב סטו(כרו מסוכן

 ים , Tnh כענין ימיו בלסן ומעמיסרניס
 6בל , ~sttr סכי"רו כמו סדין לסי טסםנמק5תן
 'מקים ככל כי כלל זרך ג6מר וסכרך פססכזרך
 חולא סמקכליס כברן 5חד נוי יסרבל כעמו6ין כי לרעו( סו6 ימיך שנסון סתורס 37נייסג(כרו
 כמ6 מתמת סמ5וכות וגססותיסן , 6חך מ6ל6מת
 סנפת כל סגחו3 כמו 6מת שכפס נמסכותסככוד
ohJ~כל ולכן ס3עיס, מ5רימס יעקכ לכיח 
 כסמיעת גי ימיך, נלסון ג6מרו סדורותעסרת
 סנטמות ג) וגתחחדו נסמחס י65ס סדנרותעסרת
 עעס (ס שסרק סגכתכ מס מגל צידינורעלות : מי כל נטם כידו 6סר כרסות לקנותוסיו

 ית' סו6 כ6י)1 סחורס גכתכס ל6למס
 ממסרס, מס0 כבילו 16 סד3ריס וממספרסמד3ר
 ולסענניס ביחיד לנגח )פעעיס ס1פורס סיגתוכן

 8סר חורס מסגס ענין ל5ר וגם6ר ,)מיסך
 6קך ית' ס6ל מטי סמד3ר טסו6 לממסגתיימס

 סים 6ל6 , (ס דרך ע) גולם סדכריס כתכ)6
 סיס חורס נוסנס כי גקדיס זס ועל .למעלס סיפגתי וכמו סמ7כר ס61 8מר ג8י)1מסס
 8מד מומס סיוחו עם , גולס סתורס כלכזמון
 מזכרות סעסרת כמו גי , טכחורס מומסיןפממסס
 ד' ססו6 מסס מפי וסמתס סחומס ססו6 ית'ס6ל מפי )כי טניס נקמרו כולס סתורס כלסכולליס
 ממס מתי מומם ג6פר סתורס נכל כן ,מומסין
וז'

 ס' עכז משס למסוות גדי ס6ל מסי חומסיי
 תרס מפס כתהלת סדנריס משתכו ,מרברס ומפי ית' ס6ל מפי סתורס כפסיעת יסר6לסרס פי ויסיו וברן, ממיס קונס ססו6 ית' לוככיגו)
 כמו ר3יגו מסס כעד סמד3ר 6מר כבילווכסופס
 ג"מר חורס מסגס כי )סורות , למעלססכתכתי
 סתיומסין סמומטין כסולר סנגורס מסי כולוב"כ
 שנאורס, מלות חרי"נ ותמצא : ע"סספי6יס ספרי ס6ר וכן , (ס שזרך סגכתכיס ית'לו

 וקלס בספר וקי"כ , בר6סיח נמסר מסססם)פס
 3ססר ונ"ז , ויקרך נסטר ורמיך ,מעות
 , ויקרין מססר כמרות מרוכס סו3ריס וקלסספר וסרי , סדנריס 6)0 נסטר ומלסיס , סיניכסינר
 6לס , 6ננ"ת כמנין מ15ק חמה יםוכטגיסס
 וכסלמס , 6מת ותורחו 6עת מסס ס6מרסדכריס
 שכרסס סמע 6טר עק'כ כמכין קע"כ יססטטוס

 : ונו' מלותי מממרטי ויסמורונו'
 כבנד חוממיס למסמס סחורס נמלקרוץנה

 קודם סחורס מלות קלת סקכלוממטס
 361רסס , מלות מגע ונם 6דס וסם , רכינומסס
 לח' נימו) לסיומו נתחנך וי5חק , מילסמלוט
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 6100 נס כי סורס , לפסיס שהו 015 כלסריגייס מ' בן בנו י5מק 6ת הכרסס וימל סכחו3מכמו
 כמו ימים מ' 3ן כנו 6ח מל מגס 5"ט בןנימול
 (כר כל לכס ימול יניס מ' ובן ס' מסיסנ5טוס
 )ו סנ6 ימידו 3גו על 6כרסס יוצא 161ליוגו',
 ויתמ(ק סיגר) עד לוחו ימול 6% פנס מ6ס5מר
 5וס כלסר תנור לכן , 3מילס יסתכן סל6גדי
 ו0ס ומ15הו ס' זכרי על סמך כי , 6לסיסולותו
 ס6) זכרי לקיים סכנות Sh פגם ול6 מכטמוס'
 0יו וכגגזס , ס:0ס כניד ג5טוס יעקכ וכןית',
 עמרם ככנר מממס מסיו 6ס0ר וכן , מומסיןס'

 תורס וניחגס רוטיס סנקר6ו 3גיסס ונ'ויוכנד
 הטיחתי 6וריין לן דיסכ כסן ס6מרו וסמו יגס,פל
 סססריס 061 ומריס, כסרן ממס מלית6יעיי
 מכעס פמודיס מ35ס על מדרסו כמו ס3עססם
 נסכי) סג3ר6ו כר6סית ימי הכעת כגנזימיו

 ק5ת סניתגס סג(כריס ממנוסס כנגז 16 ,מתורס
 סדבור גסס ס:תייחד ולסרן ונוסס ידם, עלמלות
 6תס ועלית כדכהיכ סז3רות עמרתגכתינת

 : וגו' עמךואסרן
 מקומות ס' סס על ספלים ס' טסיו אסטרוגנן

 סו6 סר6סון , מהורס ט15ת 3ססטעתגו
 61ל"סרן מ0ס 6ל ס' וידבר סכהוכ כמוגמ5ריס
 קיזוס עלות , לכס סוס סמזס לאמר מלריסנטרן
 , ונמאס וחננן , ולדורות ללעס ססמ ונולות ,ססדס
 כמו נערס סטני . תפילין 1מ15ת , בכולותוקילוס
 , נססו ימס ומוטט מק לו סס סס כוטכתוכ
 סס)יסי . 6יפקוו כתרס וזינין 0נת S~rnוקמרו
 וכל לסם ססמוך וכל סדכרוח עמרת סיני3סר
 6) ויקרא זכתיכ מוען 63סל סד' , )ססמנרמס
 סממיסי . )6מר מועז S~bn 6)יו ס' ויזכרמ0ס

 כעכל כדכתיכ מ61כ3ערבוח
 הירזי

 מו6כ 63רן
 ממיימות מ15ת ניחס סתקומוח מקלו 6חד 3גלונו',

 : קוים כיתכוסל6
 6רגעיס כמדכר יסר6ל הנתעכרו כמו כילועטצא

 3סס תרו 8סר כימים לנגס יוםסנס
 3קכלת וגתעכט עמדו כן , סקרן 6תסמרגליס
 מטס ידי על לקכלס ססתחילו כיוס סגס מ'סתורס
 מסגת 63יר סכעס ער כיסן ר"ח וסוףבמקריס
 כננד לאנס יוס , רכינו מאס ממחס6רכעיס
 לסי ירפס ונס , 3סר מטס מעמד יוס6רכעיס
 יסרך) בני sh נ:0ס דגר להדס 63מד מוטע0ר מעטתי מכס כ6רכעיס ויסי סכנות מס (סזרך
 מר"מ סנט כב' כי , טויסס סתו ס' 5וס6סר
 תדם עבר עסתי עז ממפריס 65תס קודםגיסן
 0ג5טוו מס כל וסו6 ס' ט015 מס כל דיברוכו'
 מר"מ סנס מ' ונס מסס טמע יוס עז יוסמאותו
 פירות שסי כי , ססנס למדמי רשמון ססו6ניסן

 מחמלת נקנס שינו ל65חס סנס כננ' ויריסכהונ
 כן ו6ס , לגיסן ע"ו יוס עד י5"ו )6 כיסחוס
 ע' סיו נתינחס סוף עד סתורס :חינהמסתלח
 מר"ח 6)6 סטגיס געל ניתגס סל6 "ל6 ,סגס

 גו ~1hs 63ב 3ח' מניס סגס עו סנמ5ריסניסן
 מכיס לסס סוקכעס ס)ילס וכאוסססערנ)יס
 מיחמו נדרס עליסס וגנזרס 63כ 3ט'לדורות
 ל"ת 6והס 3כל למפס סדי3ור סיס bhכמוכר,
 ססני6ו כמו , לשמר 6לי ס' וידבר וגו'ר*מלחנוס קנסי כל המו כלסר ויסי סכהוכ ונמו ;ססגיס
 כתרף3מס'

~b"jp) 

 כסקר כ6כ כט' מהו סל6 סנ(רס ס3טלס ידעוב"3 ט"ו כיוס ס6רכעיס ורסנת
 סזיטר נחייהז ומ6( גדולס, סמהס ועסוססניס
 ול6 סתת, 63דר סכעס עד כ6כ תט'ולמאס
 ממ5רי5 יסתמל סי165 6הת 3סגס סמלות כלגיחנו כן ו6ס , מת ohDr:3 ל6 כי לסורות עעססמת
 ל6כ מ' עז ניסן מר"ח מניס וכמגס , ניסןמר"מ
 סנס רסס מסס כמת עד DO~ סגת סל )6כומע"ו
 סל6 לומר ס6ק ס6ומר מי וים , מדפיס וי'66חת
 דרך עמו זיכר hSn 6ל6 כל) ייסור עמוסיס
 י*ר6סון סדיכור סיס סיסיס ושיך , ככר6סוגסחנס

 ופגך , סחדט נפרסת נמ5ריס סננ5וחננתיגת
 66 גי סתורס )טתהיל פריך סיס )6 ינמק6"ר

 סנ5טוו ר6סונס מלוס ססי6 ונו' )כס סוסמסמדס
 וסיט ר6סונס מלוס ססי6 סרק , וט'יסרק)
 שמ"ג כי , סהורס מנתינת לממס מזכורחמלת
 וממס ס(ס סחים עד תגר6סית סיכתוכ לוזינר
 ס61י) 33ר6סית סתת כעס ובס , מהורס טופעד
 כח מסוס , לכס ס(ס סמךס 6חר 6)6 ג"מר1)6

 מסר כי גר6ס כן ו6ס , ונו' לעמו סניךמעסיו
 ספר סוף עז לנוסס סגד3ר מס וכלנר6סית
 . ממסכן מסוקס סניס סנס סל ניסן ר"מעז סיגי וכסר 3מ5ריס גיסן מר"מ סיס ממות61לס
 0סר כל נשער סוף ועד מתמאס סמזסוגסותו
 סל שייר מדם מרקס סיכי כמזכר וספר ,ויקרש
 ו6ם , ס6רכעיס מנת ס) תכת סוף עדשמריו
 סכתוכ כמו מגיס כל"ח זיכור סוס לו ג6ערל6

 סש סנת סל ג36 1מע"ו , סניס סגס ס) 63כמ' עי כייר מר"מ (ס ספר נתיכת ;מן o~Oלמעלס
 , טיס מ' פמהמ מרסיס תכעס סכת סוףעו
 )"ו 63זר ' ( עי ט3ע מר"ח סז3ריס ו6לג4ומסר
 נסלסיס זס סומן מן כמעע ניתכו שות 6מ"תמנין וכולליי כמלות סמרוכיס ססתריס סגי וסרי ,יוס
 סתורס כסוף סכתוכיט יוס וכלסיס , מדסשוי6 שנס גיתנו ומנוסתם , ומכעס שלסיס 1(סטס
 כדמיה סניס מתי סס מסס 6ת יסר6ל כגיסככו
 לו יס וכסס תדם כער  5פו  מטוי סיוגקספד
 6מר ולדעתו לעלמו שון לסיותו וסעעזסקיום
 מסס מסי סחורס מל3 מסיי ינקו יסוקל וכן ,כך

 וסו סגים 3סהי סמוגכל סומן סנ3ורס מסיר3יגו
 למדם רסקי נניף 6ין מסרי , סמ5וס וקיוםסחורס 3למוי מע5מס כך 6מר וסעמזס קיוס )סססיס
 סכסטר סתורס מיסורי תמ65 וכן : מעתסזכר

 יוסף ממת עז מעולס 'מנריקת כולליםנר6סית
 סנת וסיף ממ5ריס יטרלל סי65ו קורס סגסק"ו
 1% ספור כו)) סתות ו6)ס וסטר , לי5ילסגס-מ

סק"ע
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 ס) כיסן ר"מ ועי ממקריס יסרבל כוסי165 עמלי מיס מ5י צמות 6מט %ס ועוז ,שסורס
 ג6ער ויקרין ומסר , ממסכן מסוקס מגיסמנס
 בייר מר"מ סיגי נמדנר וספר , זס גמיסוטלו
 סיכרוס 6לס וססר , סמ' סגת עד סרס מגססל

 סגת וסי6 נבדר מכעס עד DO/ סגת סכעשר"ח
 טפר סל סגיס לכפ"מ רם( וים , לי5ירסנתפ"מ
 נל6 כ"ס מעולס ונח נר6 כר6סית כמסוקנר6סית

 מלנול ולהמכן( )ילקוע or~ S~rnb וכיו65 8ת,,
 651 0ש כמנד 16תיות ע"כ נדלים עז גוי לולקמח
 וימת סססר וסוף , סמנין מן סבינו פגי נוימסן
 ר6סונס סיכס סל ר6סינס 6ות כמוריס, ונו'יוסף
 סם מ' עולים 6מרונס חיכס סל ו6סונסושש
n~dsהתמלחו סססר מיסור 0כולליס סגיס 
 ועלס וחמלת זס מסר 90 כי ומשי ,למוסו
 ס6ירע עס סיפור ססס וסימות יחם לסם ים0שת
 מתחי) זס סמסייס ס3מס סוס עניגס סיסבמקריס
~e'r

 תירות י"6 כ5ן וגו' ובלס נמ5ריס וגו' וימח
 , וס6מרוטח סר6סוגות כהי13ת ונמת וב"ו 6'ככ5
 ומוסס, כתמלתס ל(מגס רמז יפ סססריס כטלרסכן
 רנסנס תיגס , סנס קמ"6 ממוח וקלס.ססר

 עולס כ6ו וגו' וקלס ר6סון פסוק סלו6מרונט
 סבתמלת חיגות כ' סכר6ט 16ת.1ח וסתיעא6
 , 1נ"6ססקמ"6 5' סס ט' ענן כי נמרקמסוק
 ססס ר6סי סל 6וחיוס , יום מלסיס ויקריןוספר
 סגולות 6לס קמרון ססוק וסל סר6סוגיספסוקים
 מכיס מסנס כמדגר וססר , סלסיס עסיסונו'

 סגס ל"ע סס ס6רכעיס סנת עד מלריסלי5י6ח
 ר6סון פסוק סל תימת נ' ר6סי כצותיותלומדם
 סבססוק תיבוס ג' ורקמי וגו' ממס Sh ס'ויזכר
 וטמספטיס סמ5וח 6לס 6הרוגט תירס ורקסקמרון
 ל"ו סזנריס 6לס וססר , ל"ע סס , ירחונם'
 6לס ריסון פסוק סל ר6סוגס כ16ת נרם(יוס

 . וגו' ולכל לחרון פסוק סל ולמרמסינר6סוגס
 ונסלם לי5ירס כתמ'מ מתורס סניתגסיאחר כעלמך: וסימן ימו ירך סו6 (סוכל

 למס עעס לת" צריך , נתס"סגשנתס
 מ6כרסס כי וקומר . מ6לפיס יותר תסו סניסיו מסרי , סורס %סיס ב' תסו 6לסיס כ'60מרו
 ממש נפסק 1ל6 לקנות ר6סון כסיס עשס5כיט
 עקם ס6מר כמו סוף ועד מתחלס קיימסזץ6 כי סתורס קנלח גמסכ , 5זיק גן לדיקלמריו
 לי5ירס תרניו 6' סיט סמכול כי , לי5ירס6לפיס סני כסג0למו סגס כ"ן גן לכוסס סיס0כרי6ס סני במנין וכסגשתכל , ונו' 6כרסס המע8סר
rhlחסלוס , ס"נ 6מ"כ ומיס סנס, ת"ר 3ן נח סיס 

 כמ65 , נח כסמת סנס ג"פ כן 6( .6כרססיסיס "לסיס, סני 6מר הניס סס , חחק"ן סססטנותיו
 6ת סמו ש כן , כשן כן סיס הלפיס כ'ג0נסלמו
 כסי65 כסייס מ16ר נילל למ"כ סנס וי"גטשו
 סכורך סכרת סססליס סכת כ"ן 3ן כמסיסונחרן,

 גמסכ וסלבס ומ6( , עמו עמס 06ריגסל6ותיו

 פמוט 63 תסו 6לפיס סני וסלי סחורסכנתינת
 סנהדרין כמס' s~r רפ"י סכתכ וכמו , יותרול6
 קוים סנ0 %6ס סתורס גכר6ת (ס וכגנז)5שז(,
 ר16ייס סיו ס6ס ונח, 6יס כמנד וכן סעולס,0גנר6
 הלמיס סנים מיקצף מסס 6' כל סיס טהורהלקנל
 וסם , סנס ע6לסיס טניס ח"כ לסניססומסר
 , התורס סקי מסט ממיס סגסק"כ

 חסלו"
 עס

 סס ממסרו מס ססליס וסו6 מססכיס נססממסר
 מס כסל סנס יכ חי וכן , סחורס קללוסל6
 סנצצ כמעhS 6 כי לסורות מ5ר;, י~6י %טחיו
 וכש לתמים עמו מיקוש ל(כוחס Ob כי DDסס

 : זולסזרש
 fbs ומ5ותיס שתולט קיום עיקר כסיותוהנה

 ממת כיוס כ"ס סתורס לקנך י0ר6ל סוכומיד כי תמ65 , סגוף חוגת ספן כמלות6פ"
 Db לקוס סכחוכ וכמו טתורס ססר 0כסלסמסס
 6מר ליורן ליכנס (ט , ונון סיט סחורסספר
 6'( )יסוסע כס"ס , יסוסע ע"י גכיחו ימיסחתו
 Sb ונו' עטר קוס ועתט וגו' מסס D1D לחריתסי
 6חס כי 61מן מזק ונו' נוחן 6גי 6סרסקרן
 לעסות לסשר מ6ד וקמן מזק רק וט'תגמיל
 למען , ונו' ימין ממט תסור 6ל ום' סתורסככל
 סתורס ספר ימוס ל6 , תלך 6סר ככלתסכי)
 , תסכיל 761 ירכיך 6ת ח5לימ rh כי , וגו'סוס
 סקרן וכיכוס כצלמון ס5למחו עיקר כי לוסורס
 לסיוח , ומלואיס סחורס לימוי ננכוס חלויטיס

 ישיט hSl שיישוגועע,צ
 ססתמ(קות עיקר 6כל וככמ כמיל ותתחמןסתתמ(ק

 6מר ו6ס וט', סתורס )סמור יסיסוססת6מ5וס
 כלומר , ונו' ולעסות לסמור מ6ד 61מן חוקרק

 סמישע יסיט קויס לך ס6מרתי וס6ומןסמחק
 וסמו(ק , מיעוע 0ס61 רק ס6ער כמו ,סטפל
 וכמ"מ סעיקר יסיס עתס לך קומר סבני161מן
 יירש 63רן קיומס כעיקר סתורס כנכות כימלזן
 6לת5ליס כי ~מר וכמו , י0ר6ל 6רן 6תויגמלו
 תסגיל "( 6ותס לכנוס 4ן סולך ס6חס דרגיך6ת

 : כפיפסס סחע0סנמס
 כמו יניס, מס"מ ירוסחס עי ית'ס6ל מפי סקרן ירואות דיר מנע65 ותסכילותדע
 תס"ח תסל1מס עד סתורס קנלת מסתמלתסיס
 14 6כרסס סכססיט , למעלס סכחננו כשסניס
 כסתחלת נמסכ )י5ירס לכפיס סני שכסלמו סנסכ"ן

 קטנו-סכרת שכרסס סםליס ~rh סתורסחללת
 16 סס5ילו עמו עסי 6סר וגסל6ומיו ית'סכורכן
 לתת נדר ו6ן , סנס נ"נ כן כסיופו כסדיםמ16ר
 6פר גף 6ני ע"ו( )כריסיי כמ"ח ס6רל 6תלגרעו

 nbto סקרן 6ת לכ צתת כסדיס מ16רס651חיך
 כין נמעעז לו עמר זס סוטר גס כי ,לרסתס
 וסוייע סויס סלי סגס טכעיס 3ן מסיססכתריס

 סכווכס סיתס כסזיס מקור ססו5ייו rhn כילו
 rbn כקילו סו6 וסרי , ,וכו' סקרן 6ת לולתת

נדר
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 ל% תיוו הלפיס סגי סלי כןשולס סמו קיזוז על עטם סמדר מס ומכות לוער
 ומססתהיל תסו, וסיס גנרל ל6 כקילו מעולססיס

 כ' כסנסלמו סחורס ולקיים לקכל בכויו5כרסס
 סברן, לירואת ג"כ rh 1(כט כין כן וסיסולסיס
 נתורס וממוכלל נכוי סו6 גלילו סעודךימסכ

 : יסרבלונקרן
 06 כי יטרלל עם ית' ס6ל גתימד סל6ונבמו

 שנלנתו נחייהז hS כן , מתורסכקכלח
 גי , לתוכס יטר6ל כטנכגסו 06 גי כב"יוממסלתו

 וננונסגת מתסרגסת וסיתס כס פולריססעומ6ס טלי סיו עמננין סכעת ול60ר לכנעכי סיותס3(מן
 ההוך טכיכתו ססרס ית' סס6ל 81מר , ידיססטל
 ססחכר כמו סקרון משי לקרן ונכנסומכרוכים סני מנין סכסרת מעל 6ליטס וזנר יסר6ל3ני

 וכלס ססולטיס ססריס כל מלק 6( , יסוסעכמסר
 , .w-h סרויס סכינתו כסיות ממגם וכרמומלכו
עימות

 סמי
 מסחלקיס ס6( ממדיטתיו 6' 6ל סנ6

 ושיגס קורס סמלך ע"ס מרוניט סיו 6סרססריס
 מלכס כסיות גזול 16 קען דכר לעטותרס6יס
 ל6רן יסרבל גטגכגסו וכן , וגרעפסלטניטס
 pSn' סיהס rbn עמסםושכינס

 סתורס וכסיות מקודם, נס נסיו ומזל סר כלממכס וגסחלש וגמלתו ס'
 כססר6ח ומכותוח סעולס נקרס מיומדוח61"י
 סתיסן ונחכווגו סנתימזי (bSn יסרבל, עלסניפנו
 ו'( )ממות יסרבל נברן ס"ס וסול , 6מוצלמון
 )זכרם כתוכ וכתורס מוריס, לגס 6והסונתתי
 ומורס רום( %ילו שלמס, מסט לנו 5וס תורספ"נ(
 מיוחזות סמן 8מד נדגור נקמרות Inv~sלס

 וכן , 3סגיסן מורסס למון מורס or מעליקיומו סעולס ייסוכ סכת סיוחן וטוף , 6מי וענין3כווכס
 מורסס נ"כ לגו תסי' ממס תורח לנו מורסססכסיוס
 לנו תסיס סל6 וסמאל ימין מדוכס וכסנסור ,ש"י

 פקרס גסו , לגו מורסס 6"י תסיס ל6 נ"כ)וורסס
 מכעיס 6כו 6ין וג"כ , נעונוחיכו ולגו%נוחינו
 6ויר8 סומרו וכמס , ש"י כ"6 סודותיסהמתח
bD~b7כמעלת נ"כ ומסרו , מהכיס יישבל 

 : כשי הורסמלומד
 ניתגס ל6 למס עעס ולחח 6%ר רשויוערנה
 ש"צ שישח %!ונוצבךנם"2כא
 ססקר כמקוס כמזכר נחנס 6ל6 כס En? לכס2ן סעולט לקומות 6ומריס סיו כל"י גיחנססלילו

 כקננו% מ6 לפי 6כל . ויקבל יכ6 לקכלסרו05
 ממסיק קינו כל"י וקיומס סתורס טלימותשעיקר
 ohn1 , לס סר6וי כמו מתגתן ר6וי סיס כי ,וס

 סכור 8חר כי כ"ס , הוחס סיקכלו סתומות*ט6ו
 סחורס לקכל ירקו n1DInW 06 כל על ג"פגגלס
 )סם ויקמרו 63"י ליחגס רשוי סיס , ר5ו*ל6
 לקנלס, %ימס סל6 כיון כס חלק ל05 6יןיסרבל
 תגתנלס סגילוי (ס עמן מסו לב% %ישנן

 סיו ו6ס , 157 ול6 סמורס לקכל ירקו 06ל16מוח
 תורס כלי יסר6ל גט6ריס סיו 6יי לקנלסר51יס

 סתמי) וגפר יסרבל נסגיל 656 ל%גכב6תוסל"
 סעס 6ת כס51י6ך לממס נ"כ ובמר להנות,לתתס
 ופן , oro ססר על ס6לסיס 6ת תענדוןממקריס

 ססורס גי על מוריס זכרים מחורט סכתוכ ננסכל
 ס' 6צי גנז , סעולס להומות ול6 ליסרכןסי6
 וכי651 , וגו' מלריס מהרן סו85תיך 6סר6לסיך
 כמו כולס סתורט ככל יסר6ל כגי 6ל זכרנוס

 סוכרת כמו אגס הלסיס לסניו כתוססססיתס
 תסיס 8יך סבוניות 6וחט מקכליס סיו ז6סטעולס,

 : עגיססמורס
 סגנר6ק טסחורס מסק 6ין כי קומר 6כיולכן

 ססיפ כמו סעולס סגנכם קוים טכס6לפיס
 נקרינו ויטרלל , מכר06ית סחורט נמסרכחוכס
 תיומות ססיתס יסרבל כל לעיני עז ,ר6סית
 י5ה,ק 8נרסס 6כותס (כות נסכיל לסםומיועדת
 סקכ"'ס טל סמו ולסמ5י6 לקיימס ססחמי5וויעקב
 יותם וג%כגיס ר16ייס מסיו %כ ונ(כותסכעולס,
 ס6ומוהג על סקכ"ס סננלס ומס ולטון, 0116מכל

 סמו גס עליסס סיקכלו ויעגין סיט סהורססיקכלו
 וכמו , יטר% כמו ו6(סרותיס סחורס מ5וחלקיים
 נח כני מלות טבע )קבל ומייכיס מ115יסטסיו
 סס ויטיו 16הס לעסות סמלות נכל ויתמייכויקנלו
 כסגילס סתורס ככרסת יטרלל כי ליטר6ל,עסליס
 bS עמסס כמשר עליסס מורס סחורס למוןוכל
 סעמיס מכל סנולס מיוחס מסני , ninlhoעס

 משליט פסיו 5עיפ  סיומות ס% כן 1לSh~, 6 לטני מניניה כננים ומס וןכותס 6כותסשכות
 נכריות כסכילס ל6 כי 6ותס ומקיישססחורס
 נותכם ית' ס6ל סיס ו6ס עליסס, מורס לפוכס61ין
 מלס לכס 8ין לרוכלת יטר6ל למיקמרו ,סכות סחי ומ(דוונות מהמכרות סיו ש"י לימר6ללסם
 לגכמ מדכרס כולס סתורס כל סיוח וסן ,כס

 ססי6 יסרבל שרן ניתכס וסיותט לכויסרבל
 %% סתורס גתעת כומן לכד 1ל6 , לססמיומדת
 ספקים זורות לסיכומו כתיגתס 8מר6תעו

 תמת לססתוסף סתורס לקכל ר5ו סל6מסתימות
 6י1 לסס לומר יכולים סע ולסחגייר ס0כינסכגפי
 לגו %יחנס עלים מורס ססי6 כיון כס מלקלכס
 תפקר נמורס כמדכר סניתנס 6מר 6כל ,63"י
 מסיד , ויקכל יכוץ לקכל סרו5ס כל כילסורות
 עמסם ומזכרת יסרבל על מורס סי6 כולסססחורס

 לקמרונים לoa 6 סי6סוניס לדורות לומר יוכלל6
 מסי% קע"ת כי , נס p_Sn לכס 8ין סתימותנץ

 h'o: יסר% 6רן וגן עליסס, ומורס Oosמיופית
 סיר סכי _Dh'15 ל6ומוח, ול6 ליפר6ל לססמיומדת
 וימיו סמ5וח כל קיום עליסס לקג5 סס נסישוליס
 אמם ולכך סכת3כו, כמו נחורם ליסר6לכעסליס
 לססתוסף סכ6יס סנרים מזורות ככלמקכליס
 גמוע סמ5וח מקיימים וסס ססכינס גנטיחמת
 כפן,. חלק וליבול ס5נור על לסררס כמוטופינס

מסרי
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 נס סתורם וקטלו נתגיירו מסטמחו וכל יטרופצרי
 כמו כקרן, שק לסם סיס ע6 נתינתם נגנוןסם

 16ת1 ס' 6שר 6סר סמקוס Sh י'( )כמזכרסכחוכ
 נס כן ו6ס , נס מלק לגריס וקין , לכס6תן
 ק5לתס ענין סיס סתורס מקנליס ס16מותכפסיו
 סימסכו ל% , ס3ס וס6(סרות סמ5ות לקייםכזי

 יפר6ל כי , לי0ר6ל כמו לסס ניתנספסחורס
 וקרן סתורס לטס ניתגס 6כותס ו(כותל(כוהס
 סמ15ת קיום 6ל6 כס לסס 6ין וס6ומוס ,יסרבל
 נס כי , נברן מלק 1ל6 ירוכס ל6 לקייספעליס4
 סקנלו בע"פ כסס מיי3יס סיו סל6 מלוה סרוסיט

 ל6 גריס קמל ע"ג( )קיזוסין ס6מרו כמוסתורס,
 ע5 סררס ועבין , וממזרת ומותרים קסלביקרו

 : נסס וכיו65ס5יכור
 ושי?11%?ירש *1-האמדוא-ף4

 זנם er~hs ססרס י0 06 ניקור תונח עלינולקל

 6ל16 6יט וקדוסתס סחורתי עיקר כי סיססנר6ס

 וזכרים כסיפורים ל6 61(סרות סמלותכעכייני
 טתורס 3מסגס ל6 וכן נחורס, סכתוכיס6מריס
 קדומת כי ר6ינו ומ65כו מפס מפי ס061סזיכור
 ונסרס 16 מ15ס כס סכהוכ כמס סי6, 6מחסתורס
 טטלזו ומס לסחו גידע קין כטימורי סכחוכוכמס
 סכל , סחורם סיטולי ו60ר ותויותיוסחיכם 3ענייגי ונם 6דס חולדות ומיסור מכניס, מןלו

 , ס"ת קדוסת ל0ס מגויל עגור לענין 6חתקדוסס
 ס61 כן 61(סרות וכמלות כחמות ססו6כמו

 ויתור במסור סכתינס כקדומת וכן ,כסיסוריס
 43כור לסילו כס כקרי6ס וכן , 1347ק 616וח
 סכתוכ 3מס וכנ0כע ס', ל6גכי ססיסוריססוים
 חיים 8לסיס זכרי כולס כי כלל דרך וסטעסס', ל6נכי תורס ומסגס וגו', קין וידע סוס ג"כבתורס
 56לו כתוכה ססיתס כמו רכיכו למרס עולסומצן

 : סקכ"ס סל סמותיו וכולס 0נס,הלפיס
 כמו כי ho' , לסכים יתמלק (ס טעםוביאור

 כיער יתכ' ט6ל סי 6ח טממרססמי
 וכחוכ , קל לבין ויוחס 3"1, מלך סי %פעונר כמי מיחס מייכ 6100 נוחגח ססנר6 קען 16נדון

 ת15כו 6סר לכל סיך 6ח ימרס 6סר 8יס כלניסו0ע

 hiS~a מנ:ה%:ונג "2%%

 כמס סויס סס 15רך וכלי קל שנרכססיער 3זנרי סן ממורס מ15ס נדגר סן , ית' ס56מטי
 ס6ת יחר בכולן וים מייס, %סיס דהרי טססכ1לס
 כי כשמריס ופיכס נקדוסס גכתנין ססןוקדו0ס
 נ6מריס 6מיתייס דנריס לסאתם נקי, בסקוס06
 כעינינו קלים סכר6יס סזגריס וגס יתו ס%מסי
 קל ונרפס 0גנלס למס לבז ל6 כי לס6מיןר16י

 נס 06 כי ית', ס6ל מפי סנ6מרו 610געיניכו
 6סל גסתריס ודנריס ססודות מן גסן סיOD 0על

 מטדגיט, נסתרו 6יס,'ולכן גגי כל רעיון יכילסל6
 2 ס6מוריס וזכרים סמ5וח זכרי וערה בנזרומס

 סהלליס סר6טוגיס מסריס סנ' כ6ל1 גיויתמצא
 סטת כסס סחכרו , ססיטוריס רוענסס

 0סחכרו וססמוח סעס, מ16ה מסמנס יותרסקיס
 ומסר ויקרץ מטר כסס ס6הריס סססריסכסני
 סד' סכ6לו סמ5וח רוב 3סס 6סר סיניכמזכר
 סכווגס ססיתס ולסמר . מפות (' כמו ססססריס
 0סס נס כי ; סכמבתי סעכין לגו ולרמו(לסורות
 ,ס כל עם , ס6%ס כסי קליס וזבריססיס1ריס
 מעיטכם כנעלס מס וסמעלס סקדוסס מן כסןים
 נתוך וסכטועיס סנ(רעיס סקדס ססמוח ידיועל

 וכסת קדם, וסיג ססיסוריס ontb יתעלוססיסוריס
 ל6 3מ15ת מרו3יס למיוחס ס6מריסמסטרים
 ולכן , סשדט ממות כך כל עליסס לסוכרסוקרך
 ופכרו 6סר 07po סגות סיו ע"( כי כ"כ6ססר
 מסר מכל יותר 16 כסלים תורס מבגטנספר

 לטי כי גס כי לסורות , סר6סוגיסמסססריס
 סלמת חניכו, מפס מסי סג6מר גרפס סססרלשן
 ככלל כי , חייס 6לסיס זכרי סיס סכל כיסו6

 קוזס מגס מלטיס לסגיו נגויס שטיכססתורס
 ומסם , תורס מסגיי 1DD גסס סעולספגכר6
 סר6סוניס גסטריס ככר 0סוזכרו מ15ת 3וססו,כרו
 תורס, משגס גקר6 לכך כי , עדיין הוכרוטל6
 , י0ר6ל כני 6ל מנס סמינר כמי 0סו6וגס

 6ת לקדט , סקוס סמוק מת"ת יותר בוסו(כרו
 לכונס ממורס ססטריס ס6ר כמו ססו6 סססרישרי
 חמ65 וכן רניגו, לממס סב3ורס מסי מלממרויותר
 קודם סו,כרו כתורס ססו(כרו סקז0 סמות כלכי

 OD1 ד' 3ן oe וסס סר6טתיס, ססריס סמניהלו
 סס כי , לסיס וסס 8דגי וסס סדי ו6%לסיס
 נמחקים סריגם ססמות כל תבלוס ססו56כ6ות
 יוחר ססטריס 3ס6ר ומעלס קדוסס כתוסףל6 כי נ"נ רם( (ס וסיס , סכ6סמגס עד סו(כרל6

 כסס יס כי גס , סר6סוניס סססריס כ'מקרוחת
 ממוריס וסס קליס יתריס סגר6יסמססיסוריס

 : סכמתלסי
 3מ5ות כמו כסיסוריס "זו0ס לסיות ססגיודומעם

 סמותיו כולס סתורס כל כי סו6 ,סמורס
 כמו כסיסוריס המות וירוסי ויס סי6 סקגשססל

 סל חיכס %לעיס ידוע 0סו6 כמו , סתורס3ס6ר
 כי 60מר מס כי (ס דרך לטי שומר ושכי ,חווס
 , סו6 , סקכ"ס סל סמותיו סי6 כולס סתורסכל
 סס נמחקים ס6ינס כסמות סנכללות nlsnlboגי
 ו3סזר , n~sS , 0' , ל"מ , 6ז"ג יס"ו, 16חיותי"כ

 , 0"ח 5' למשב 'ף דס"ו 6"3 סן כי"רס6ל"ף
 גן , עטרם סן קסמות נכללות השינןוס6ותיות

 ססמוך 16ת כל כי וגימר , קיר סע"ט כ'(מ"ע
 ס3' וסכס , יקדת פסס מ6והיוח כ16חוטנע
 וסו6"1 וסס"6 וסדל"ת , ס%6ס סנימ"למקרסת
 כסדרן 0לסס 560לן, וסגי"ח וסחי"ת ס;י"ןמקימוח
 , 560לס סכ"ף ננקזסח וסיו"י , כסדרן 0לססכנגז

וסלננ"ד
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 ט56ל1, פ"ס עי"1 ססע"ך מקרסות נו"ן ס"סולממ"ד
 מקרסת וססי"ן ס6מרייג סקן"ף 6ת מקדסחוס5ד'י
 מלפניסן סגלתיות כל כוללות סן כיאה סוס מקזסוס 6יק וסתי"ו 60ל"ף סלס:יס,סרי"ס

 משגרת ססי6 כולס טתורס כל וסרי,
 כ) כי , סקכ'ס סל סמותיו סי6יוט
 : זס זרך על יס' חמושו סםס6וחיות

 ושעשם בעוג 4ש כןפן יא""מ*ייו שא-h**~htפ-יי
 מ6ת %עתקת סז6ח ספורט כי סחסיטווהעיקר

בבפא:ש
 (ס עיקר וענין . מלק טרק s"r סרכ עכ"לממגו,
 מן חורם 6מיתח ססמיגי מעיקי מיסדנו גסכי

 מלחו 6מחיח סי6 כי לס6מין 6ססר סיססממי,
 6ותיותיס מוסס עד מר6סיתס סתטיס ל6 6כלית'

 מסיס 6מר 6ל6 , ית' ס6ל מסי וסורסומלותיס
bsכותכ סיס 6מי ענין פל רכינו לממס סדיכור 
 ול6 )ו, נרסס ססיס מס כסי סמכוון 6100מענין
 6ל6 לו, סנ6ער כסור 1ל6 לו סנ6מר עלמובלסת
 ולכן נתינתו, 3סעח רכינו למסס סיזזמן מסכסי

 6ל6 וסרט כלל זרך כע~יניס ל3ד ל6כסכימות סי סתורס DD'Db כי , סוס לעיקרסולרכגו
 וכמו , ית' מגחו כולס מועתקת סי56מריתס עי מרמסיתס ומדרס ו6ותיותיס מלותיסבס

 ט' שכי 161מר סנדלר ית' 0וי סדירותסעסרח
 , עניים מטח מביס מקלל ס651תיך 6סרבסיך
 )ממות סכתוכ וכמו כסדרן וסתינות ס6ותיוח63לו
 על מרות סו6 6לסיס מכחכ וסמכחגל"ג(

 רכינו למסס במרס כולס סחורס כל כן ,סלומוח
 , כתורס סכתוכ כמזר וסתיכוח nl~nlhoכלוחן
 ובמר מלסיס 673 כרבית כי 151מרסמססר, 6מ5עי ע"י ג6מרח ססי6 שסורס טגר6סכע"ס
 סלמון ככס כי לס6מין לט ים רקיע, וירי 416יפי
 וכחב, קלסים 3ר6 כרבית סיכחו3 לו נקמרממס
 נכתתם יסרבל כל לעיכי עד כולס סתורס כלוכן
 610 כמדכר וסעס 6מ5עי 6מו ע"י כמדכיסעס
 , סקודמיס כטרקיס סכתכנו מס וכפי ,עמו
 כוללים פסס מדגרות כעירת מעלס מומרולחיות
 יחכו ס6ל שסין גימרו , כולס סתורס מ15חכל

 מענם לסס ולתת לגרוס לסם עלמו 610סמינר
 : 6ליטס סמדנר סיו כיוכנור

 ובס עוגם נ"כ לסס נמסך סיס מיס כיוכפפני
 מסיו 0נסמעיס עלדכרו יעכלו 06יושר

 סמלך  מטי  סרסר על סנ(סר דומס wb כי ,עלמו
 )ת"כ לי61כ וכס"ט , סלומו סי ע5 לטסרנעלמו
 יטרלל מטסו לכן , וגו' סמלה 5וס כ6(כיגו כיי"ה(
 61ל וגסמעס עמנו דכר"חס רכינו למסטוכלנרו
 סס עמנו כרכרו כי כמוח, סן ללעיס עמסידכר
 ע) נעכור 06 מ"ו למיהד נעגסיס גסיס סס5)

 רסיס כי לחיכו מזכורו סומכך סתועלת כייכריו.
 גס , מפיו 6וחס כסמע:ו זכרו כקיום יותרורחים
 וסו6 , ונסמעס עמנו אחס זכר לממרססבר'ס וגסו לעסות, ונקבל גסמע מסיר סדכריססנסמע
 נ6 6תכס נסות למעצור כי תירוץ 6ל לססססיכ

 לתתפס כי גוע סרימו מלסון נסוח ויסיססמט6ו, לבלתי פניכם על ירתתו תסיס וכטבורס6לסיס
 ינוו כ6זניכס שתסיעו ל(טתכס וכנודמעלס
 ירקחו תסיס כוס כי , ס6לסיס 63 כנני6יסוחסיו
 מפיו דבריו 6ת נסמעכס חמע16 ל3ל% סכיכםע5

 : תעכרו 06 יוחר לסערסכס ל6 ,לפיכס
 למוסס מרוסס כולס סתורט כ) כי לעניןונחזור

 , וכלפונס ככתכס רכיט למפסג6מרס
 מסעניכיס ענין כ"ס 6' 6וס 6סי 16 לטון מינוימכלי

 כס סיטי פוס ימול ל6 כי נוזס וימסך כס,סכתוכיס
 רכים מסט מטי נקמרת סיתס 06 כי ,לעתיז
 לו, סנר6ס מס כסי נחמס וסוף ספנעיס 6~1ס6מר
 3כחכס 16 כלסוגס סיגוי 6י(ס כיסול לסטרסיס
 כסמירת 6ל6 ג(סריס סייגו ל6 כי עגייגס, ככללל6

 כתיכחס 5יור כי לגו סגת6מת משחר 5כלעניינם,
 סוס 03 מישל מקוס יסיס )6 ית' משחו סו6ג"כ
 6ת סמלך שמרי יג6 6סר (ס סו6 מי כיטינוי,
 יזו יופיע 6סר סו6 מי וגס , עמסו כנר6סר
 ית', מטיו סכתכ 3מס גרעון 16 כתוספתלחטת
 ימטוכ גרעון 16 תוססת ספריך לו שירפס נמסכי
 על מססכיל ומרעו יזו ק5רס ול6 ס' דעות 6לכי
 16 לתוססת ייערך 1ל6 סלט סיסיס ודכר זכרכל

 מס ויוזע סעולס כל סכורכן ית' סו6 כי ,נרעון
 גתיגת עתמ)ת וכליות לכות ונומן )סיות,מעתיד
 וסלק סירוס סוף עי טיסיס מס ידעסתורס

 : לגרעון 1ל6 לחוססחת5ערך
 תוססת מ3)י סלימס סי6 סככתכ תורס לכדולא

 6ססר 6י סס מגעל תורס נס 6ל6ונרעון,
 סנזכר, סטעס מן גרעון 16 תוססת 03ליטול
 בתורס כתובות ססן כמו עלמן ומלוחים סורסכי

 מיות וספר וניס וממוריס קלים ומיעוטיםריכוייס שלמודות דרכי לו ונמסרו , מסיני למססכקמרו
 ליסול 6ססר 6י 6סר , 3סס נדרסתססחורס
 סכחוכיס מן נלמדות סן כי ונרעון תוססתנסס

 יכן 4 סננורס מסי וכלסוגם ככחנססמזויקיס
 למסס סלאת וסן 3כתו1nD_ 3 לסס טפיןססלכות
 וסגרעון סתוססח טפין וק5וכוח יזועוח סןמסיגי

 : כססטסל
 1ל6 תוססת כס יפול ל6 6סר שתורסושלימות

 ועליות סלם מכמס יתפר ,גרעון
 סמקכליס, ומקד ומ5יס, , סכותן מ5ד , ססכ)מן
 ו0ו6 סכוחן מ5ד 06 . כנתינתס ס6מ5עיומזד
 ית' גו יסע סל6 כמו כי , onsSa סי6 ית'ס6ל
 מטיו טג6מר נמס סיטי יפול hS כן )עולססיגף
 סעוף כו סטין מננס סיגוי ימסך צ6 כי לעולס,ית'
 קיום "תר ס' 6גי ט6מר מקוס עכל מרמזוזפו
 כ) 6ת וסמרתם י"מ( )ויקרך טכתוכ מס רם(מ15ת
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 גו , ס' 6גי 6ותס ועסיתם ממסעי ג) ו6ת"קבי
 סמקיס נ)כככס סתסמרו לכס וממ1ייכר8ף

 וכן (מנס כו6 עי קנוס (מן לפס סיםזסעססעיס
 וקין ס' סיני כמו , ס' 6ני , 8ותס ותעסוסס6ר
 יטיס ל6 וממטעי כהקוחי כן כמו לעולס טיפי3י

 סע1ל1תיו נולי וסוך , 6מר לשוסן ית' מליוינן : )עולס ומיעף סיגויכסס
 סתמתון נעמס (עמס ססעל מס טרשינו ית''
 סג(רע מן מו5י6ס סנרן סכרנו, סמכסנ עלגוסנ
 וסקרן סטעיס וכן כולס, סדנריס וענפיכרשיית סורי ימתגו ל6 , לסס כיומס מו)ידיס וסג"מכס
 ומחוייכ ר16י מסמס ויותל תסקייס( 8ת יסגול6
 קלסית סי6 6סל כחורתו ומ*לוף סיטי יסו)סל6

 וחילוף, טיגוי כס ימול סל6 יתחייכ נ*כ מ5זסיאם : סעו)ס סגכר6 קוים תגס לתסיסונכללת
 נגרי יוסר וכתא כעס ירכי ואכיסכי
 מפלורס מן טימורו 6חר המסוררטימר וכמו יוסיף, 1)6 יגרע ל6 6מת ססו6 ומס6מח,

 מ(ס כי לער, עותית עסורס ס' ירשתוסלימותס,
 סיגוי 3ס יטול ול6 לעד טחעמוו ומחוייבנמסך
 וסיוהס , וכלננט תמימס מסיך כיון שללומיקוף
 כייס וגואת כעץ ססי6 ממס ממכלרתחמס
 ס0טכל מלות ים כי , וכעוס"כ כעוס",לעוסיס
 סססכל וסמלות מחייכן, ססכל ס6ין ומ5ותממייכן
 וממות כנוסו למכירו 6דס סכין מס כמוממיינן
 ונסיות , סעולס סנסנת ניסוט קיום ים כסןגי
 עלמו משגס ומליק מעיק תכלי מיוסר ס6דססכל
 לס5למת סאדס 6ת נ"כ סמייסרות minoלסקר
 סתכ)ית , ממיינן ססכל סטין סמ5וח וסןעורג
 ל6 עין כעוס"כ סאון לסכר טו6 קיומןנוונת
 nis~o 16חן מומר כסי כי , ,ולתו שלסיסר6תס
 מסיג סעכור סמומר כוס כפיוחו ססכל סטיןעלמן,
 : סעוס"כ מסות מטינ ססכל ס6ין כמו עעמן5ת
 עועית סחסיס ימוייכ 6חר כשופן תליטוכן

 ספזע מס וסוף פעוי, סוס נס יפק 1)6)עד
 ככד ועגן וכרולס כקולות נחיגתסמסרסוס

 סור6ס ים מנס כי מ6י, מ"ק מוסר וקול ססרע)
 כמרסוס סנעטיס סיכריס גי , לעתיד קיומסעל
 סוס כסן יפול ס)6 16תן סעוטט כעימ יסיסנזו)
 ולסיקו גד3ר ססינוי כי , לעמיד ותיקוףפיטי
 6100, סונר כחמקת מסרון יורס סריס IDrל6מר
 o~lno כמתיגת סנרנו דוריס ס6רכעס 6לוויזנה : כסוסו יסחנס )6 בחמלתו ססלס סוכרכי

 מין סוס 03 יסך וסלט קיימותה עליורו
 כתורס נמרסת תסיס ס)6 . ו' וימסמססיטייס
 וסלך 6חרח, כנוסחך עגיעס תסיס וסלךשמרת,
 ומכין , נ"כ נוסף ול6 , ונר ממכס גנרעיסיס

 תסיס סל6 תחורם לסיום סור6ס סםסקולות
 וענין זו)תס. ול6 )עולס יסמע קולס כי ,קולות וכקולי וקופות גית:ס 1)כן שמרח, כתורתכמקסת
 יסיס סענייגס נס כי סגסימס, על מוריסושכרסיס
 ססי6 כמו hSh , מח4 לגוסם תגחן %צ'ייס

 ע) יורס ססר על ככד ועגן . מטתגס 6יגונותם כי סכרקיס כמו , יסר6ל כ3 לעעי עזמנר6טיח
 חוקיס יכר כסוס גרעון סוס יסול ט)6סנרעון
 נממש 1ל6 סינר על כנד מסיס טענן כמו1מ%15ט,
 . ונו' כעב מחיתי כו סג6פר 6מר וכענןגעכ
 כתוססת טיגוי על יורס מ6י מגק ססוסר קו)ועגיל
 ול6 6דס יעריך 1)6 מ6ד מנק ט0*ס סטופרכקול
 סתימסות כי ונס , 6100 סקול על תוססתיסער
 קינו מסטינויס 6חד לכ3 מסד3ריס 6מיכל

 61ל1 . 6רכעס כגנך 6רכעס סיסיו יי ,מוכרח
 סתוססת על נ"כ, טכתוכ (כרס סטיכויס מיניד'

 חנרעו 1)6 סדכר ע) תופיע ל6 6נורוסנלעון
 טבלות 6לס נ"כ כסוף 6מר סנסיחס 1'צל וגו',מוגגו
 , ונו' יטרק) כגי כל Sh מפס 6ח ס' 5וס6םר
 סחורס חילוף ועל וכ)טוגס, ככתכם 6)טכלומר
 וסנוססטיס סמ15ח 6לס ססקודיס מומם כסוף6:ור
 סמלות כי , ימרק) כני 6) הסס כיד ס' 6015סר

 יתחלסר ל6 מלות תר"נ וסם. סקלווטמססעיס
 תקמר כס , חו"ל קמרו וכן לעולס,נ6מריס
 , ס(ס כסדר כס סקרם, כלמון כס , יעקכלניח
 עניז וסע סוס כענין כס , סגסימס עניןוט61

 : תוסיף ע6 חסחוח םל6 כויסמי)וף,
 ומשייכ רפוי יסר"ל וסס סמקנליס מ5דראם

 (רע ס0ס כיון , סחורם הסתנה מל6ג"כ
 וסגמם:ימ ויצקכ י5חק שכרטס כגי ס' כרוכיקוס
 קויס סחורס rb קייצו הכולס מרברס טזמסס

 ר6ו עלמם 6וח0 סמקנליס ו6ס וקגלתס,נתינחס החרי כגידם 16תס .ימליסו 16 ימירו ושיהכחינחס,
 וכרקיס כקילוח טעי סר במעמד נתיגתסטו5ס

 לגגיסס וסוריסוס ית' מקהו פסיתסוגת6מתו
 6יך , ו6מתתס גתינתס 16סן ע) לססוסויידו
 גחלו סקר 6ך ויקמרו 6מריסס כגיסםיקומו
 סתורם גחינת 6חר ס63יס הדרכה , מ'ואסתיט
 זרע סס כי ומקיימים יוזעיס ססס כמו ,דורות )קלסי 6ותס ויקיימו ויאמתו 6כותיסם תחתימיו

 סכתוכ כיעז וכמו ויעקר, י5חק 6כלססס6יתניס
 ידועים יסיו תסס כמו כי , (רעו מסי תסכם)6

 1360ת מן 6מז כל (רפ סס גי )עולסוככרים
 ס6דמס Sh 6ני6גו כי 11ths למעלס,טרמו(יס
 סטירס תסכמ ל6 כן ונו', לשכותיו כסכעתי6טר
 ססר ותבלוס ולקיום, לעד לסגיו טי6 6סרסז6ת
 על מורת פזורות ככ) סחורס קיוס כ"סתורס
 כלכו) נמל ל6 כי ויעקכ, יימק שכרסס בניסיותס
 חילוף סוס יסול ל6 וכן כ(רעס, עירוכו)6

 לקסלת מוסמס סי6 כי כגס תלוי (ס כי ,כאורס
 מקיימים ולגלתי ל16מות וקין , ע"ס ~יטיעקכ
 עטס )* סכתוכ וכמו כס, וגחלס מלק סוס6ותס
 וכסיותס , וגו' יזעום כל ונוססעיס נוי לכ)גן
 נופט צמדות סלנניס סס ל6כותס ונקי ברורזרע

 מקוס- סככוד כס6 מתמת סמ15כס יטססוכמדות
 סחורס מקיימיס וסס O~D, ס36ות כסטותפמ5כ

 * וסכסס סנוף מדות סכ~לת פסס לסססשרסס
וסרי
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 מחו סתורס נחגת ומקיימים מ6מתיס סםוטרי
 כסר נתיחס 1DDDS כע5מס סס גמ165 כחלוית'
 ס3 סנססוטסס מ;"3 ס6ערו מס ירכס 1;ס ,סיע
 סר גמעעד גמ165 מיסר% סכ6יס מזורותכל
 ספין עם נתינתס, כמעמי ע5מס סס סיוכקילו סיגיי סוס נלי לעתיר קטמס על מורססתורס ממקכלי וכנסס כנוף נכמר ,רע סיותס כי ,סיר

 : פסחו מייי יו65ממדרס
 כתולס יקרס ל6 6מל "וסי סמקכליס %דוכן

 ומכמתם ססכלתס מלז וזס וחילוף, סיטיסוס
 וסמרחס ו'( )דוריס סכתוכ וכמו , סע~סמכל

 סעמיס לעיני וכינתכס מכעתכס סי6 כיועסיתם
 עס רק וקמרו ס8לס סמקיס כל 6ת יסמעון6סר
 לסמור סר6ויס 6מר , סוס סנדול סנוי תכוןמכס
 , סיטי סוס כפ סתורס דהרי 6ת ולעסותלעולס
 סס סעמיס, געיתי וכיסוס מכמתס סי6 כימ5ז

 סי6 ס6ומות מכל סיתרס יסר6ל מכנות כייודעים
 סמקיס כל 6ת יסמעון 6סר וכפרע , סתורסמ5ד
 05 כי גנלס עעמס 5ין 6סר מסמקים כי ,וגו'

 סעמיס לעיני וניג'וס מכמחס תר6סליסר6ל
 גס סתורס מלז למס קנויס סי6 ססחכמסגס גי , OtO סנזול סטי ונכון מכס עס רקו6ננרו
 מכמחס ומלז תכונים הכמיס סס עלמם סלדסס

 וכמו , סתורס מכמת למעלת ונכו ססיגוותכונחס
 יסיכ ז( )דגי6לסכחוכ

 חכמתני
 ט' 6מר ול6 כולו, סעולס כל ולחד 6"ינטיס לעולס יר17 מכמס קכין עסרס מט( )קידוסיןז"ל קמרו וכן למכימין,

 זיסר6ל htlh1 6ויר6 6"י, bih כנען 6רןגטלס
 וקמרו ס6ער סוס סכהוכ וסנס ליסר6ל.ננמכימס
 כסיכולו כי לעתיד זכר וגו' ונכון ככס עסרק
 יקמר rh סכומות מגל יותר כס ויתמכמול""י
 סקודס ככתוב מסרי , ונו' מכס עס רקעליסס
 וגו' ומספטיס מקים 6תכס למדחי ר6ט "מרלוס

 ממס כ"יס 6חס "סר סקרן כקרר כןלעסומ
 וקמרו וגו' ועסיתס וסמרחס מיד וסמך ,לרסתס
 סתורס סקכלו מ5ד כי , וגו' ונכוו מכס עסרק

 יחירס מכמס מסינים יטיו יסרבל 63רןויסכנו
 htlh1 16יר6 סיות וסכת , סעמיס כללעיני
 נכרך סר6סון 6וס כי מלד ממכיסזיסר6ל
 S~r מדרסו כמו סמ,כמ, מקוס וסוף 6"יממכתר
 וכתיכ ס6דמס מן עמר סכ6 כתיכ פי"ד(לכ"ר
 מן כביירו 5מר ית' וסבל לדניס, מ,כמסתם

 מייס גממת כמפיו גפם שסול סמוכחרסמקוס
 ע"ס 8וגקלוס סחרגס כמו חיס לכסס ס"דסוימי
 לו סמוסגח וכיגתו מכמתו וסי6 , ממללךלרום
 סל זרעו מתלכן ונתכפר , 6"י כמגמר ית'מלתו
 סחורו עד 6חריסס ונניסס כ36ות סר6סון6דס
 6דס"ר ומכמת , סר6סון 6ניסס ממלכלננקוס
 לי5ירס סמונחר נמקוס כמיוחס סניססתקיר
 כס נוסחפסטוח ממכיס 16ירס סיוע סכתסי6 כי , ית' יוקהו חיים גסמח כו סגופה ומקיס*גוסו
 , סר6סון כ"דס כפסע חייס כסמת נפימחו16יר

 , ית' ס6ל ומסע רום סתגוללוח תחלת סיחספס כי , יסלסל כקרן 6ל6 סורס טנכו6ס 6יןולכך
 ומס סמקכליס מ5ד סתורס תסתכם hSnוגרברר
 יתכרר , מרעית וסוף ס6מ5עי מלז ואם :יסרבל
 סמין מכתר מסיס כיון סתורס, חסתנס סל6נ'כ

 כמפס, כיסר6ל נכיל עוד קם ול6 כגכו6תוסינופי
 ס6ר על ככורחו ויתרון עולס סיתס לכדול6

 קודם נ'כ 06 כי סתורס, גחינת כסעחסנכי6יס
 פריס ס' ייעו 6סר סכתוכ ס6ער וכמו ,גתיגתס
Sbכברן לעסות וגו' ס8ותות לכל ונו' תניס 

 לסנדיל ספליי ססלהו מ"ג כי , ונו'מלריס
 כו סישיס כוי סככי6יס, מסבר גכו6היולסכייל

 כולס סתורס כל ולקיים לסמים לעלות וסכגסכמ
 לסנים 6ךס סוס כחק כח 6ין 6סר לפלימותומניע
 ילוש SD לסססיע תיפטרי זכר ממכו גנרעול6

 6יס כמק 6ססר סיס ו"ס כו, סוססע6סס'סל6
 , יח' ממט מוססע סיס יותר עליוסיושסע

~ah1 סךSעלים יזו על סלהג0 סתורס גס כי מיס 
 ומן ככל כנכו6חו סיגוי סוס נפל סל6 כמו, סיגיי נס יפול 1ל6 לגרוע 6ין וממכס לסוסיףן
 סופם ועד להורס נתיכת מחמלת מחגכםססיס
 סל6 חס סירס גנט ווי מנס, "רכעיסכחוך
 כסיס ל6 סכתוכ סמו נוסו כטכע סיגויקרס

 ? ליחס גנו ול6עינו
 ע3 סג6מרו וסנדותיס מהורס סטיסוריכמו כי , 6מר כבוסן מרע"ס וסוף ס"מלעי מליוכן
 נרעוע 1ל6 תוססת כסן יפול ול6 גלותיות טןיזו
 ל% ידו על סכיתגו ו6וסרותיס סחורס כמלוחכן
slb-,סי6 סתורס כי , גרעון ול6 תוספת כסן 
 כקורס ססווכרו נסיסוריס ו8ס , סמלקיסמוות
 ככר ססיס מס כי סיגוי כסס ליסול 6ססר6י
 ו"וסרותיס, מלותיס וטיק סחורס כעיקר כ"ססיס,

 יפו ל6 יכי סנכונס ססכר6 מן זס מכלונתכ6ר
 : סתמימס כחורחגו סיגויסוס
 מן ;מן כל סרגלינו ממס , סמום מןרהראיה

 , ממס כתורת ש"ס נגד סיריוס זכר סוס8מח
 למס כגכו6חס מסכימים סככי"יס דכריוכל

 עלילת לסוסיף ול6 ממגס לגרוע וספין 03סכתוכ
 גכי6 סבין סמלית 6לס מנלס נרפס מבמרווכמו
 לחוט רסקי סבינו וכיון , מעהס זכר לחרסרסקי
 קליו ס6מר ומס לנרוע, סכן כל סחוסשח,וסו6

 מלות מכל 6חת על עכור לך "סילו'"ומרהפרעון
 וממרו סיימו סרי סכרמג, כסל בגיסו כמוסכתורס
 מלחב מינזר רסוס , לו סלע סעס, לפיסכל

 כיזמות סס3י6ו וכמו , מע"ב כן ידי עלנססיכן
 כח 6ין מלוס סוס לחדס 16 לכסל 6כל 5'(.)דף
 סנכורס מסי כך סי6מר נכיף ו6פי' מכס סוסכיד
 תוסיפו ל6 6מר ססכתוכ גש כי , ג"מיגסול6
 ומגו, תגרעו 1ל6 6חכס נילוס "נכי 6סר סךכרעל

 יתכ' ס6ל 6ס S3h , בכך ט"סריס סבנוסגר"ס
יפתר מי ממלוחיו ינסע 16 מחווסח מלוס לעמייילונו
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 ס)6 6מר יתגרך ס6) לס"ס תעכס, מס 15יקמר
 , סלימותס מ5ז מינוי כס חסול ל6 כיחסתנס
 נכל כרקס סו6 כי דוחס יסגס ל6 ית' ס61ו6סי'

 כי tTS1 סע1לס סנטרך מק71ס ס6יססריססלימות
 גי , כמסיון ע6 כתוססת ל% סיכוי נס יפולל6

 וכמו כלל, סיטי 3ו ימול ל6 וסימתי ססלססז3ר
 סמן (ו כווגס לפי סירוס , סי6 3סמיס ל6סכתוכ
 ככר סכיתנס כיון דגר כס ימיסו ל6 ג"כססמיס

 : ספמיס מןכפלימות
 יסו) כי סי?וע מן 610 כי . ממוס מן טיסלנן

 ס(מניס וסיכוי ססגיס רוכ לפי תכריססינוי
 8מר כי (ס וכיפור . וסמקומוח ס6גסיסומינוי

 6חת תכמס על לעלס עומדים 6ינססס6גסיס
 לפי ודעתם תכוגחס תסתנס כי 6חת כווכסועל
 ינריסס עיטתנו ססכרמ מן יסיס , ס(מניססיכוי

 מרהיט ז"מר סר6סון, )סררן :1310 1)6ומעסיסם
 סיסר6לית ס6ונוס כל) כי סמולפיס ס(מגיס3כל
 3ין , onl)h פקכלו סלמת מלסטיק סרול6

 נעזזות 3סיוחס 3ין 6דמתס על כסררם3סיוחס
 ו6מחותס סתורס נלמיוח כי יתחייכ ( לסם bSכקרן
 סמסחני' וסמקומות 3כל.ס(נוניס לסס סעומדחסי6
 ופיוס  ללמידחס לע"ס ומ(ומגיס גטגיססיסיו
 סטוק 03ינוי ססקירס 05 יסגו ול5 ,מלתיש
 סיותס על סנר"ס סיס וזו סטכיס,  רוכ לסיטליסס
 תורס למיוחס סיגוי מכלי לעד וקיימתדמית
 3ס' סד3קס סלמס כס גז0ריס יותר כי ,"לסיח
 לכ וגותגיס , 3נ6עס מכסיוחס כגלותכסיותס
 ס3ת סיתס ממנס ידיסס סרסו מס כילזעת
 ססוסטיס כימי מעמיס 5לוכ,וכמס 18 יסודי 15י"ל ספורו וכמו כנלוחס, עליס גססם ומוסרםנלותס
 תרי ועכרו 6ליליס 3עכודת יסרבגכסלו
 לסס כ6ס סכרית תרי 6ח עצרו 8סר על כיייעו כי , ס' 6ל ו(עקו 8ויניסס 3יד וניחנוסתורס
 יזיסס מרסיס כי סחירס לנ5מיוק טיס סי6ויו , מלוחליסס וסלילם ורס8ס לו וסגו ססי6ס5רס
 5טרס דת לסס למדם כרלוחס ינסו 1)6צן, ליחוס על לקיימס 5סונ ל3 ויחגו יכפלוממנס

 סו6 מיסר6ל וסמונריס , 3ס oosסתס3
 ומיג לחטוף לסס יכיף ות6ותס יקרסלתוקף

 יוזעי' סם ונמעל נמרד ספוסעיס Dh1"פחחרטיס
 מסי6ס לכס וידון כו למרוד ומכווניםשנונס
 )עסות ידיט תמ65 6סר כל לגו ~ון מי)ומר
 עם ממיחס ס"חר )עמס ימופו ו)6 געסס3גמט
 6מר שחריו h)o1 כורכי, 6ח לסכעיס 6ל6עומס 6כי כלוס פסם 6חז וכמכמר קותו, מכעיססיותס
 6ל6 5ריגיס 6גו כלוס לקרנוני ידעי ל6קמ"י
 וסכתיכ לו המרו וכו' סרויס (סכ לגו יםלהורו
 )ט נחס מגר לסס 6:ר ינו' ס(סג 1)י סגסףלי

 16 סתורס כשנויחת סקסוקס מע6תס ספחפקין סרי , וגו' נתן וסקרן לס' ממיס ססמיסיכהינ
 ר3ונס יודעים סמרי , ס13ר6 83מיתחסכלוחס
 ססס מדכריו רייס ומכינין 3ו למרוד1מכווכיס

 ע) לעכור כ?עתס פיעלס למס סתורסזכרי
 6ת לפתל ממסכות וחסכו ר15גו על ולמלוק?בריו
 מלכיס סיותס עם פיוס עלס ול6 ומ15תיס,סחורס
 ן )עסוק. יומו 6סר גל מסם י53ר ול6וםנניס
 מנ סמלכיס מן כמס ורטיגו ורעו, מתי תסכתל6 כי כס ס3טימגו כלסר סתורס גלמיות מ5י1(ס1

 יסנו וכ6לסיסס כמלכט יחק5ש וכי מקודמות"ת וען13 עכדיו לסס וסמעו זח לסס ממזכוסכימות
 כך "מר ת16תס כסת יגרס למל16תסנועטיס כי ס6לסית, 3דת קרס סל6 מס , ליתרתלכס
 מסנו)ת ונסו tOO~ls 16 סם ס' 6ל ויסוכוינכרו
 ס6מר וכמו סיורות, ונכל ס6)סית סתורסנ5מיות
 "מר (רעו מס4 תטכח ל6 כי המרו 6חרסכתוכ
 כלילו סיום, עוסס סו6 6סר יקרו 8ת ידעתיכי

 6ל ופנס ורסן וסיע ס8כ) מס כי ית' ס6לסעיד
 מ75 כי ית' ט61 ידע )מעלס, סכחוכ ומ"שסיס
 hSh 3ו יחמיד ול6 סעסס סו6 נוחו סננפתסיגרו
 : סיוס עוסס סו6 6סר וכת"ס סמע6 6מרסינוס

 טתורס הנימיות סק3לט מן סלקוחסוהראיה

 כ "נ, פלססש מסס לנו015
 לקסדת מרות ל17רי ומסמסת כמולס סי6 מסס)ט

 כולס ננרע"ס תחרי ס63יס סנכי"יס וכליעקב,
 1ל6 פתחו ול6 מסס תורת כלמיוס עלססכימו
 סזכירו וכולס מגילס, ens' כמוזכר עליססוטיסו
 חכר 3יסוסע , ככו6תס כספורי רגיגו מסס6ת
 6ת 015 6סר 3תמלתו וכסופטיס מעמיסגסס
 oan 6ת עכס 6סר ו3סמו6ל , מסס ניד6בוחס
 עכרך, מסס 3יד ונרם כחסר מ' ו3מ"6 לסרן,ו6ת

 נס' ככתוב סמית ל6 סמכים 3גי ו6ח י"ךונמ"נ
 עולס ימי ופכור )ם"ד( וכיסעיס , ונו' מססתורח
 יעמוס 06 וכירמי' ונו', מסס לידין מעיך עמומסס
 מסס סו(כר bS וגימ(ק56 לטני, וסמו")מסס
 , כמוסו דוריו על סי(סיר מי טנכי8יס 3כלוקין
 : וגו' לויתי 6סר עכזי מסס תורח (כרו עסיוכתרי

 קיום על מ(סיריס כ"ס סג3י6יס ר6יגוומצאנו
 סתורס מסר ימוס ל6 כיסוסע ,סחורס

 וכעכסו קותי ע(כחס 6תס וכסוסטיס מסיך,סוס
 , olnh לסוסיע "וסיף ל8 לכן המריסהלסיט
 מסירו ס' Sh מביס 6חס לפרכס 3כל 3106סמ61ל

 6תכס וילל לכדו ועכדוסו ונו' סגכר קלסי6ת
 סוב 05 לסלמס סנים  במרקס 31מ)גיס ,ונו'

 רוכס עסר ותרי וימ(ק6ל וירתיס ויפעיל ,ונף מלותי תסמרו 1)6 מקמרי ונניכס "חסמסונן
 : סתורס 6ת עירס על ליסר6לסוכמות

 מלות על יסר6ל 6ת מ(סיליס הוחס ר"יגווכן
 למול אטווס יסולע כתורס, סכחו3ותסרטיוח

 וס6כ)ו ~nDD 6ת סעפו וכ"כ , סוית יסך)6ת
 , ונו' וקלף D15D סססס מממרת סקרןמעכור
 סתורס דכרי כל 6ת וקרס עיכל 3סר מ"מוכגט

 , סתורס כספר סכתוכ ככל וסקללטסגרכס
 יסוסש וסכם לנגעוגיס, סטעחס קיימווסנחי6יס

6ת
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 כקמר סמריס סנסמט כל ו6ת וגו' ס6רל כל6ת
 6ת ס' 5וס 6סר מכל דכה ססיר ע6 , וגו'טס
 ל6 סלוי ולסכם לסנטים סקרן 6ת וחלקמסט,
 , גמלתו ט61 יסר56 קלסי ס' 6סי גמלסגחן
 ממקלע ערי 6ת ונתן , סנורל ע"פ מחילוקוסיס
 סנ!(3מ על וגד ר6ו3ן לבני וס(טיר וגו', המסלגום
 .סנ5נל מן סמל6ך עלס וכסוסעיס , 3גו8סר
 ברית תגרתו ל6 ו6תס ונו' "חכם לעלסוקמר
 לליס ג"יס חיו ויגורס , עסיחס nhr מסונו'
 וענפו , ססוסטיס מ6ר וכן , למספע יסר6לגגי
 וסוכיחס סעסחרות ו6ת סכעליס 6ח יסר"לכני
 יפר8ל 3גי וגקסלו , 3ג(ירוה כ(סר וממסון ,וסכו
 6סר כניו 6ח סוכימ ועלי כנכעס, טענם דכרעל

 ובמנחתי שכחי תכעעו לנוט לו וג"נור וגו'יסככון
 וכניך ונקמר כדרכיו, טלכו ל6 סמ61ל ובכי ,ונו'
 וסמליך ונו', מלך לנו סימם עחס בדרכיך סלכול6

 ונו', בי ענו שגני כקמרו עלמו ולדק מלךעליסס
 וקמר סדם על ט"וכליס 6ת ס(סיר1ס16ל

 סקול 6ת סמו6ל ופכים , ו6כלחס כוסוסחטחס
 סלל Sb ויעט ס' ד3ר 6ל סמע bS 6מרעל

 ו6ח ס16ל 6ת סשורמס 6ת דוד וסרג ,סעמלקיס
e~hי ייקר TIDO 11ן%י(כ 
 וכל סחנ 6ת ססי6 נפת ועסט סמקם 3יחונגס
 וגו' סרס יסודס ועסס , וגו' )חטף סוסכדרר ויפי (סכ ענני סני ירבעם ועץ , 1DDיסרה
 63רן סיס קרס ונס ונו' כניוח לסם סרס גסויסגו
 בסר מ(3מ קליכן וננס , סרו ל6 וסכמותונו'

 גמות על וסעיד , ונעכס מעט 3סור6תמכרמל
 , שיוכל 61סחו 3hnh ונענסו , pnlo1 כליעל3גי
 ל6 ונו' 8סס וכסף סרית כצק 8ת יובסוחוק
 6ת סממיתיס 6ת סכס ו6נפיס , ס' 3יתיו63
 כסנר כגהוכ ספית ל6 וכיסס 81ת "כיןסמלך
 סמקדס, וצית ירוסליס 6ח וטהר , סכריתכופר יסרי כל 6ת יתסיסו סמלך וקרץ , ממסחורת
 מעכירות על 3סרע כוללות תוכחות ג6ועשר ותרי ימ(ק% ירסיס יסעיס סנכי6יס מסריוכסקר

 כמרע סוכימס וירמיס וכממות, ויעוויסוכממוריס
 סנכי6יס Sz סק3לגו וטרי : מסכת מילולפל
 כחכ ל" מסס 6מד וסוס טי6 שחית תסס חורתכי
ola;חלק-ס 3ן מנגיס דרס וכגר סתורכן סמך דכר 
 61ל0ל6 תורס דגרי סוקרין סם? S~prnsדגרי

 61ליסו , סכת כעסכת ססט"ו כמו וגג( סיס610.
 ס6מר וכמו סיתס סעס סורקת סכרתןבסר

 ס:ספ סססריס ס6ר וכן , וגו' עסיתיו3ד3רך
 ו"תי' סתוכס, גנז זכר סוס כסס 6ין סקדסגלום
 גסמע סכל דכר סוף כבמרו מחס קסלתספר
 כל (ס כי סמור מלוחיו ו6ת יר6 ס6לסיס6ח-
 כי ס6לסיס מ"ת מבוס בלינו 63ס ול6 .ס6דס
 סתורס סלסלו סמדכר דור 6ל רום( ס6דס, כללש"ס כי 6מר ועליתן מסס תורס נספר 0כהוכוח-08

 ס(כירר ונממיס ועזרא ודניאל tO~D 6מד לכלל5ווס Sh* נכרך ל6 טעים וכל ועט סכלו דורסחיו
 שרתו, קיום ע) וסזסירו כספריסס רכינו מסט6ת
 וכנידרס, מכעיס 6)תיס כמס סדורות נכלוסיו סג* תת"ן כמו סגני6ים מותם מלאכי עדממרוסס גי וראים , ידם על כחופר טימיס דבריוכן
 1ל6 פמתו ל6 , ליסר6ל לסס סנתככ6ו מ"ממסס
 6חריסס סכ6יס וכ"מ , כתורס מת"ססותירו
 סתורס על גי גרור דכר גראס כמדרנתס,האינס
 : 3כך ססכינמ וסכלם לנרוע 6ין וממנס לסוסיף6ין

 ס6מרוגיס טנדולס ככסת לקחי גלךראחריהם
 לסם סנמסרס תורס כולססקולו

 כמו רכים, ממכס ויסוסע ו(קגיסמסנכי6יס
 ומסרס מסיני חורס קיפל מסס כלכותסס:ינו
 וגכי6-ם לגט6יס וכקנים ל(קגיס ויסוסעליסוסע
 לפ1 סי6 ססכוונס סגד~ס, כגסת ל%סימסרוס
 תורס סמוסריס עסרוס כן ומנרעהשמסה נלי ממיני מסס מקולס סכמו גו, ס6נמגוסעגין

 , סנדולס כנסת לטכסו סגכי6יס וסםס"מרוגיס
 01,מרוגים סר6סוניס לתנ"יס נמסכסומסם

 וסרכגיס וסנ"וגיס סכור6י ולרנתןל6מור6יס
 מכמיהו מכמת ס6נזס סללו דורות עזוסמכמיס
 יודעים 6גמגו (ס כל עם , כסחוס ג3מיגוונינת
 לשתינו טקסקו מס סי6 ססיnhro 6 סתורס6ת
 בתורס ססנתיחנו וכמו , רדיות מסס ירי ע)פ"ס

 : זרעו מסי חסכת ל6כי
 ל(קניס סתורס יסוסע מסירת ענין ביואחושב

 כגסת )אגסי וגני6יס צגגו6יסו(קגיס
 , כשריסס ל63יס וסס 6חריסס 1630לחג6יס' מסרוס סניולס כנסת ס6נסי סגו 1ל6סנדולס,
 סאת סחורס דכרי 6ת לכתוב כסכלססעירתו 1DfS סיתס ליסופע סתורס מסס מסירת כימפני
על

~DD 
 כארן 6תס כרית סכרת 6מר חומס עד

 עתם קכלוס כקלו אחסכ סתורס 6ת וקכלומ61כ
 וליסר56 לזקנים ממדס מסרס יסוסע וכןממוס,
 מסיר מפכי כי 6ומריס טסיו מפני ססו6 גזמןססיו
 סתורס תקפלו סו6 לליצן יכשיר ל6 סמ6ירטיט
 סכתו3 וכמו 8ותס, וקכלו מזרו סגכגסוועכסיו
 6ם תתנוו מי 6ת סיום לכס- כחרו כ"1()יסוסע
 ום' כגס Dnh עזיט ויקמר געכוד ס' "תכי ל* וקמרו ונו' סכותיכם עכס 6סר ס"לסיס6ת

 ויכתוכ תו' ססו6 כיוס לעס אריח יסוסעויכרות
 ג) ס' 6ת יטרלל ויעכר כך 6מר ונקמר ,ומ'
 סעודה כמו כי ונו', סזקכיס ימי וכל יסוסעימי
 וקנלר חזרו ו3סוף'ימיו יסוסע ימי כל יסר6ל6ת

 ונסוף , סזקניס ימי כל עכדו כן ממדססתורס
 , ממ"פ מסס לקכלט סככי6יס מזרו ס(קניס(מן
 מכתוב 5ע1 , סגדולס כנסת לקנסי סנ3י6יסוכן

 על וסעולס ס"חרמיס מסנכי6יס טסו36ימזק6ל
 גסיס "ומריס 6הס "סר תסיס ל6 סיסרומכם
 ח(קגג פיז ל6 "0 ס' ג6ס 8גי מי ונו'גנוים
 כמסכה ("ל ס6מרו כמו , עיכס ולמלוךוגו'

סנסור?
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 199קשלהים לה לר פרק היסמאששיבית

 )6 סנזו% כגמת לגסי סק3לוס וקמר ,פגסדרין
 מורסס וסיתס 8מריסס לנפים עוז ל1וסרססתרכו
 סקגלו 1גמ65 לזור, נידור סממסמסת כנחלסלסם
 מומסי ממטס כגנו מעמיס מממס סתורסיסר56
 ומסרט מסיגי חורם מסס.קנל סט ולכך ,שס כגסת 6חי גגי6יס (לניס יסוטע מסט ,תורס
 ממס )קולת סקגלות כל ססוסוו , וגו'ע
 ס)6 לומר ,מסיני

~nhe 
 6ל6 כל) סיטי גס

 : עמיתססי6
 ר"יי%""שירו ד,ף,*יודוושישרץ
 הנרקיס וסייניס סתורס )נורי עעס למתיר14וי

 כענין וכן ומקורס, סתורס עלכחוסמת
 5זיקיס סיו טכתמ)ס רה"י וס" י"6, עלוסעמיזן ווי כ6 מכות( )סוף ("ל מלמרו מסטנרעון
 8ין כולס לסמור כ16 ו6ס כך כל סיו5ויקיס)6 ס6מרונ" זורות סרכט, מלות עו) לק3) .יכעיסוסיו
 סיככו כוי י"6 ע3 וסעמיין וג6 סי(כס 6זס)ך
 סוורות סעס כ) וכן סללו, מלות י"6 יקיימו66

 : ומתמעטים סעניססלמעס
 5ffr סם" מס מ5ז קלס סתוסטח, ע)ושבשובה

 161מר מוסיף 06 3מ)כ עוף כסרכמו
 כי שמר ו5ס , 3ט תוססת סו6 סתורס מןטטו6
 מסוס 8ותס לסרו טסמכמיס 6ל6 מותר סתורסמן
 למסמרתס מסמרת 6ל6 תוססת 8יכס וסייגגיר

 תוסיש ל6 ס6מר סכתונ מסייעות וכןצחורס,
 6סרמזכר

 8גכי_
 ס)6 כלומר 8תכס, מ5וס

 8תכס מ15ס לנכי כי ותקמרו סיכר ע)שסיפו
 יעכול 06 כי מוט וימסך , כן נס מתוספתעל
 ע) )עכור or מ5ד ויכ% יעכס )6 מתוססתע)

 וסרי , 8מד זגג טכ) כי כמסכו , סדירעלמות
 מגין כסכסדרין מלמרו וכמו , גרעון לייי כ6ססו8
 תאכלו ל6 8לסיס 6מר כי סכ6' נורע טמוסיףסכ)
 סנניעס ע) ס!סירס )6 סק3"ס 3ו, תנעו ול6ממגו

 עד סלילן על מוס 6ת סכמם סדמף גרעווכתוססת
 סנניעס על מיחס ספין ר6י )0 וקמר כו,סגנעס

 : תמוחו ל6 ס6כילס על6ף
 סרמ"ס וכתב , קסס סגרעון על סחסוכסאבל

s~rSD 63 ל16 , וכו' ויסעיס ומעמידן רוז 
 ז6"כ עוס"נ לחיי (כו גלמוז טוי עכיי ז6י)מימרא
 656 , מ15ת טל וסכרן עכירות סל עתסן3ט)
 מסייע כעס לתורס לי' זמקייס ימ6ן דקי"לעמוס
 ר,לסור6 )ידי )יתיס ד)6 עריס ומנין קכ'טליס
 דל6 מ6ן 6כל , מע6 כלbDSD 6 לססו6ואיל
O'DDכיות רוש ליס זהית 6עשנ חומס לבולס לס) 

 (h"s סרע מירר עלים לאוני טמי8 מן)%מסתייע

ומפי
 3ע6ק

 מי5ס"ר למינני למלום ו6זקמיס י
 וסכין הטית ו6ונךמינסו יסעיס ומתץ סרי8מז

 : !') עב")מסתכרה
 , ס'ל נ' כמשר כחג !"ל סעיקריס כעלריברב:

 16 שות עסי 6חד סעסיית כי *מל סכוונס ,tshכי
 סתסינ סמדרנס %טסי סח)ימות מן מקנססלם
 מדרגם יקכס מנסן 16 , ססורס מבש 5לת5ז

 מסגני15ס 6סז סכ) 656 , מסמוס 1)6עסס)ימות
 רמת עלות כו)ליס 1)יס )עסות מחכויןסיס

 ס6דס יסיג ייס סמל כדי עורות ומיותמסתורם
 למירנס קרוכס וכו' מססלימוח נדו)סמדרנס
 התעלס 60"6 סי על qh סמלות כל) ע)סמוסנת

 : כ6ן עד , כמוס ניוחסלמדרגם
 6מוו "יך , 6)1 מ6מריס פססי ע5 חמסואני

 וכו' ו' על ויסעיס "6 ע) וסעמידן דודכ6
 כסיגי למרס לו %מרו מ15ת תרי"נ במרס6מר
 , י"SD 6 סתרי"נ 6לו טעמיד מדוד סגר6סוכו'
 סתרי"נ כ) כול)יס סס %'6 סקלו 610 טר15ן06
 כי , כולס כו)ליס סס  D~h  איידס  לדרת5ריך

 1'ב11צזג611ווצווסןזממל:ין2ם
 מלות 6)ו ככ) 61ין תעמס, ל6 ומלות עמסמ15ת

 ססו6 לטוגו על 'רגל ל6 06 כי כתורס,מסורסות
 6ת , כגסה גחן )6 כסתו , רכיל תלך )6כמו
 מקח )6 גהי, על וממד , ננסך לו תחן )6כססך
 )6 נס , מ15תיו היעמס ססס כדרכי במיסשי סתורס רוב כו)) 610 ומ' תסיס סוטך ו6ססמך,

 מעמיל סחרי"נ סכמקוס סו6 סעמימסימרו סר5ון ו8ס , כו ככרטיס סיו וסמל וגסךרכיל
 )h'"o 6 ומן 8ל0 עומס כי עזתן וסגים מסןי"6
 מפורסות מזות טיש כקילו 46ן סרי , )עמסימוע
 סכ(כריס סקס כ"6 מזות תרי"נ ככ)) וכמכותכתורס
 סס 3נמ' סני6רו וכש , תעמס ל6 מפותססן
 כנון 5דק StSD1 וט' 6כר"ס (ס תמיססטך
 ר3 כנון 6מת ודוכא מלקיס636

 סמרך.
 וכו'

 מן לסגים 6)6 סתורס מן מלות היגסו8)ו
 לננוע סל6 מרצי סיסיס זריך כקלו ו6םססורס,

 סננפולסות ו6(טרותיס סתורס כמלות סכןכ)
 סג"מר 0ס על וסעמידן יסעיס נ6 וכן ,כתורס
 6לm~no 6 כ5 כוללות 6יש וגו' 5וקותסולך
 סינרו ופיך ססורס מן ואניס שמיות יוררסן

 יא ע) שמסעמיון האוב 6כיולכן
SDI  וסת י"6 טסעעיו סכ1וכס 6ין , סס
 16 סתורס כ) כוללות ססן (63 , תרי"נכמקוס
 מקיימים מסיו נס כי כדורו דוז סר6ס 8ל6רוסס,
 ססס כדנריס ג(סריס סיו es כולס סברסכל

 ז6כ6 סדנריס 6ל1 מכמו ססורס מן)מניס
 סמעסס ו6ת זרס ולכן וכו', ססר8 ורכמ5קיס

 יתיק יעסוןפסי
-' -- 

 סש וגו' 63סלך ינור מי 6מר 3יזססימ(יקו
 6ססר מסיס , לעולס ימוט סחורס)8 מ15תכלל

 מ15ת 3כל (סיר יסים כי גס למעמיססימות
 ג )עולס ימוט )6 6)ט 6ת נס ונעסותוסתורס

וק
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פורחים לו לה פרק' יימורהעשעיבית200
 ג6ותס שסריס סיו סל6 בדורו ר8ס יסורסוק

 וס(סיר ססורס מן לסגים נ"ל ססס דנריססססס
ta')D, מרוורס ס61 6תר נירט סי"(יקו וכוי 
 כסן יסיג כי , ונו' מסננו מלעיס מלודותיפכון
 מתורס מלות נכל נוסר כסיותו יחירס ומעלססכר
 מיכס וכן , מסורס מן )פגים ססס סטםוכ8יל1
 עלמו ויסעיס , כגמע ניחס רסויות פסיו נ'על
 רסויות סיו וס5דקט סמססע כי כך 6מרר6ס
 סכמיע בצמגו ר6ס ומכקוק עליסן, וס(סירגויס
 5י1ק סיסיט נס כי ימיס, כלמונעו %דיקסימר סממתם על וס(סיר ממיסן וננרתס ס6מוגסמנדט
 כעולס מיומו עיקר כולס מתורס ,3 סומר6101
 עיקר סיט סר6סוניס כי לומר ירפסמעמידן ס6מרי מס ו6שכ ס6מוכס, SD יסיס וכעס"כסוס

 סרשיין סדנריס 1Sb על ס16סרות כלעיסה מעעיוין סיו וקלו מפות מריתן ע) ליטר6ל6זסלתס
 : מכתפתי נמולדורס

 ע) ממס מל נ(ירומ י' DWD5 מס סומרו מסוכן
 סכווגס 6ין , וכמלוס (קנס י' ו63ו יסרבל'

 16תן נור סמסס 5ל6 ררינו, מסט דגרי SDממלקו
 (קמס סז' 6)ו וכש יסרבל על קצות נורותסד'
 16תן קומי סנתנעל עז יתנ' sbon רמעיסונקטו
 כסורחנו ונרעון הוססת 8ין כי ונשכור .סנ(רוח
 ול6 סככתכ תורס וסיב 3ס כמפורס ESסהמימס

 : סכי!"פ תורס וסיבגפילוסס
 לסוסיך ~hSn וס6(סרס ס5יווי עיקר כי 16מרואני

 ומתומט )סניכו כתוכס סי6 סלי טככתכתורס גי סכע"פ, גחורס סו6 כתורס )נרועו)6
 כתוססת כס לנעת ידו לסוסיע שיוכל מי 6יןגיהנס
 על סמלך שיכבי סמתלו5ן סססיכ וכמו ,וגרעון
 סי6 סרי 6מר עליט תס6 מס וחורם ס6מרמס

 1כו6 ללמוד סרו5ס ג) (וית כקרן ומתחתכרוכס
 , יסתכחו ול6 נשכס כחובות סמלות ,וילמוד
 סו6 וכגרעון כתוססת o~tbo עיקר כן061

 סכחוכ ממס נרפס וכן , סס סכעלנסורס
 מלוס חנכי 6טר סדכר ש תוסיפו ל6 (וכבסרס
 , התגס מ15ס 6גכי 5סר וגו' תנסעו 1)6התגס
 סוס סתורס כמסר סכחוכ סדנר SD 8מרל6
 סורס פל לסורות , 6חכס מ5וס לנכי 8סר6ל6

 ע) 16תנו עלוט ססו6 )יקניט נינו וסיףסגעזס
 ומ65נך מבקרך ורחת סכתוכ ס6מר וכמו ,פס
 1bhn סנלעוינו סכע"ס כתורס וסיט 5ויחיךכלסר
 iOSSDיתג'

 ע) 5עי סככחכ גתורס גמ65 )6 גי
 : ס(בימסדיני

 סוס סתורס סמר ימוס ל6 ליסוסע סי6מר מסוכן
 תו/ כסמור למען וקילס יומס נו וסגיהמסיך
 סורס כי ס3ע'ש, תסורס על סו6 סוס ס5יוויעיקר
 ימיס ימיפ כל כס לסגות 5ורך 6ין כססעססכגתכ
nlS'S16רחכס כי כלמרס, סנע"פ חורס על 6ל 
 כמסר סכתוכ מס עם נוסנת וסיף ונו' מרטמלרן
 ל6 כו, סכסוכ ככל לעסות ס6מר חסו ,סתורס
 פיס על לרמוז סכתונ כ% 6ל6 סכחוכ גל8מר

 % גתורט הכתוב נמס ודמיון למן )ס סיססכע"פ
 כסן: נססת ססתורס סמדוחדוך

 ושלש"ס ששהפרק
 or שקר שמונח ע) )מוסר שמנס )קטם שסיש

 מסמס יסרח) מכמי סגמלקו סממלוקוח יגרעל
 שומר (ס כ"ז ו38 נסי6 ססמיכס מומןקימחיות,
 ח)מיזי סרבו עז )סמוך b)a 16מר (ס)סמוך
 וכן , תורות כטחי סתורס נעמית ומ"ו וסללסמקי

 עד 6מריסס סג6יס וסמכמיס וסג6מיסס6גוור6יס
 ונס פוכר or 16סר חט עתיר (ס מו)קיססיום
 סלמת ו6ס 6מז, כיכר מעסר וזס מטמ6 (סממיינו
 סכננדו יפיס שער 16 מעסי 16 ממתיר כמיסו6
 סימר כזכרי סו6 ו6ס כתורס, טכתוכ מס ע3שסיף
 ס8מרו וכמו כתורס, מכתוב עמס ארע סכגג17יסי'
orמס ע) מומיך 8תס כן 06 (כמיס כמסגת לוס 

 כחסת ו6ס וט', נורע 6תס 6"כ כתורס,סכתוג
 מט ועם , סת1רס דים נרוג or ממלוקתגמ65

 הוסיף ככל ס6(סרס סעיפך Of מלסכי 3ס'סכתכחי
 רוכ כי יותר יקסס טכע"פ בהורס סו6 תגרעוכל

 : הכע"פ כתורס סס סחכמיס גין סגפלוסעמ)וקת
2 זן מ ~%1ותשובת  צוג 

 כללות רכיבו )מסס יה' ס6ל ממסר 6מר טוסו6
 כעכע 8ססר 60י מס כסיני ופרטוהי' סתורססירוס
 )6יוכ כדכתיכ ועמקם לריכוייס )קכ) ולגוסיסכל
 פומק רומכ וסומ ים מני ורחכס , סתויםיי% בריכות ריכוי וסוף , מרס משרן שרוכסי"6(
 6ל6 מסס למוס 1ל6 יס, סל כעננקס סחורסייני
 שורך כל )קכ) כח בו טחן סריס סנכורסמפי
 ססלמיד מס יסיפו בסרטוח סחורס דיגיורומכ
 עס כ) יסרבל ולכל ~סר6ל ולנקני ולכניוליסרן ללמוי יכול סיט ל6 וסוף רנו, כפני לומרעתיד
 נע 6מד כיוס סנגורס מסי מלמד מט גימלמז,
 8חת כמנס לסם ללמדס מספיק סיס ל6 יוםסמ'
 7DSS אספיק י6ס גמזגר, סגתעגכ1 סכם טמ'מן
 6חד.אמ65 כיוס סלמז מס 6מת כטכסלסס
 סיו סיור סג16תו סיסר8) מסני סיס , יוםכמ'. סו8 סלמדס כמו מנס גמ' סחורס כלמלמדו
 יסיס ול6 8גכי סנכורס מסי גבס ונטמעומוכגיס
 ס)ימס תורס גיחגס דעט,ול6 דור סכלו זור ותולך
 בסס bSb סנגנרט מסי כניט מסס ס)מזסנמו
 סגרת טמל6כי לחס 6ניריס )מס סמן שוכליסטיו
 סיו סכ6יס כדורות וסלבס ומפס , ממנוניזונין
 כל ללמוד סל6יס סדורות מספיקים %ול6 גי , סרטות וקלת סתורס כלתי ל(ס (סמוסריס
 סניו 6ל6 , מלריס יו65י סלמדוס כמוסחורס
 סתורס דיני פרעי. מסס ללמוד כידם הנמסרומס כפי כסס נדרסת ססי6 כמוות סתורסדורסים
 וללמוד ייטוס ססנחו וכסי מכמהו כסי 6חדכל

 % .כי , ממלוקת סוס נלי סתורס בדיניסרכס
(מ1
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 201 קאאלהים לז לו פרק תימורותשערבית

 SIDSS מוכנים סיו כיסר8ל ג613ס ססיתסצמן
 3לי 3סס סגזרסח סמזות יזי על סחורתזיני
 כנסת קנסי סחר , מסיני ככתינתן ממלוקתסוס

 ללמוד מוכנים סיו ל6 סגבו6ס סססקססנזולס
 מסקות לסם נוטלים וסיו , כגירור סד3ריסגל

 מ5ז ממלוקת לידי %ים פסיו עי סלמי7ותכעניני
 6מרס ולוס , וכו' חוסר 011 מתיר וס ,קנלתס
 כמ סיס hS כי , מסיני תורס יכל מפססמפגס
 , ס:כורס מסי מסיגי 06 כי ללמיס חיזווסכנס
 יסים ול6 לנכי נסיני סמעו סל6 6מר ליוריינו וכיח סו8 מלמוט וסיס לדרן גכגס סיספיסוסע מסכי bse , סכ8רנו כמו יסר56 לכל למרסוכן
 וקלח כללותיס 6ל6 כולס ללמוי מוכגיס סיו 1ל6לך

 ממסר כלו' , ליסוסע ממסרס %ר לכן ,סרטותיס
 זרך , ממדות יזי על כללות דרק סילמדסלו

 לסס, סגכי6יס פמסרוס סנזולס כגסת קנסיסי
 וסממלוקת סססקית טלזו סנכו6ס סססק'ו6מריסס

 רייס קמרי הורס למרס וס ועל , סגת63רכמו
 כזורות סתורס כדיני 3ו סימלקו כמס ,לסטות
 מלכס כמו (ס סרי רכים "מרי סיטו וקמרסב"יס
 , לגלוע 6ין ומחגו לסוסיף 8ין עליו מסיגי,לממס

 זיני כגל ס8ין וסרי , סרוג 8חר גגרריסיסמיעוע
 8מר סולך סכל כי. נרעף ול6 חוסטח ל6סתורם
 5רת ממלוקת על י"ר( )כי3מ1ת ס6נורו ומססרור,
 61יכ6 כד3ריסס כ"ס עסו ל6 ת"ז 6יכ6'סגת
 סגססקס 6חר וס"ס , וכו' עסו ד6מרמ6ן
 ושליו מסיגי לממס כסלכט סי6 סרי כס"ססלכס

 סתנ6יס רס"ר וכן , לגרוע 8ין וממגונלסוסיף
 מנפסק 6מר סחורס כדיני סה1לקיסמור6יס

 : מסס כ6הךסלכס
 סססק רוסס ע"ס סממלוקות נעגין לנדולא

 ס5ווקיס וסם , ס3על מתורסמיסר6ל
 לסכהיסס יכלו ל6 טבכחכ תורס סי ,ימכיריסס
 סיח וסיס נתיגתס מזמן וחתומס בתופסלסיותס
 וסורס , מרעיש מכתיבת ומבט סכט כלגיד

 ל6 3יסר6ל נג61ס סיות זמן גל כן גסאכעיס
 ססיתס רו6יס פסיו כמו גי , לטכמיססיכלו

 ג"כ מ6מיגיס סיו כך , 3ימר6ל מספעחסנכ61ס
 כפירוט הכולתו למסס סגיתנס סנע"םנחורס
 סנססקס 6חר 36ל , גכתכס ל6 כי גססתורס
 לסס מסיס עס נ'כ סכחיסו סגנו6ס.יססעת
 ס)6 כיון , מסס מגכו6ח סתורס בסירוסונקובל

 : ע"ס עד מ6ז מירוס כתוהסיס

 וקיו%,"?ימו *י?ר??המרה
 נלסון 1ל6 תוסטח ל6 קירע ל6 גי ססנמנולאלתר

 ממן לדרוסל"יוו6כו
 קיימו 1 :ד 1

 : הענוד וכלי 5ייקיס נסיוחס וזור זור ככלפחס

 מן סרגם יס כי , גרפס nhm מנסואחר
 ססיס סמילס הענין עתס 37ריט וקין ,ממזכר
 כ"6 , ממגם סננ1סכת ססמ ומלות כקיומםסככם
 , מו6כ מערכות סטיתנו סמ15ת וסס משתגס6ר
 נכות קריכח ידי על סגתגס כהלות מלוחכמו

 ר6ס 3נסי6ח ושלעזר מסט סג5טוו 6מר5לסמד
 סמ' נכל כן ו6ל , מו6כ 3ערכוח יסר6ל3ני
 סנסלו סנחלות 3עכין גסנו ל6 3מד3ר ססיוסכם
 צגות 16 תניס לסס 6ין 6טר סקרוגיסנסני
 סמוספיס דיני וכן כך, 8מר סנ5עוו ODכממסע
 קורט ג6מרו סל6 עיגמס מטרסת סם שמ"כטג6מר
 ומיתרן ומטעות כסריס פרסת וכן קמור,כפרסת
 סכלים ועסר8 , 1ל6סתו לכתו 6יפ סדיןומס

 737 ומסעי מעות נסרסח סנ6מר מס וכלוסכסרן
 ספר כסוף סנ6מר וכמי , סגוף מונתססו6
 מסס 6ת ס' 5וס 6סר ונוי כמלוח 8לסכמדכר
 סכממרו סמ15ח כל וכן , וגו' מו6כ כערכותונו'

 גרפס טיס , קוזס נזכרו סל6 תורסכמפנס
 קויכן נטנו ל6 כן י6ס מ361 כערגותסגתמיסו

 כיון'טל6 סמדכר יור סמע קרי6ח קר6וול6
 כמפנס כ"6 סמוע 6ס וסיס סמם סרסתסחכרו

מוטע
 נקיווסין 8זס גירס 1ל6 גס6 1ל6 יס 1

 ול6 סנוף ח31ת ססס סזכריס ס6ר וכן ,וגע
 ותימוג קסס 737 וגס סר6סוגיס, נססריססונגרו
 ניתגס 1ל6 זעס סכלו דור סיו טנגי3ר זוו'מסרי
 ל6 06 וכולס לעסומ יכלו 61יה לסס 6ל6מורס
 , מו6כ לערסות ס63ו "תר עד גטכתסנסלמס
 5י, למדכר מסכיו סמד3ר מתי וכש מתומככר
 עיס וירמו סעזס כל יסרבל כני 1hlss1נדכסינ
 ע"ס רגיכו וממס , מדכך מתי כלו טככרסלימט
 מסריס 6כל עוכלי לברן נכנס טל6 נ5עערל6
 ביס מלות קיים ל6 וסרי , סכס מלוח לקייםכ"6
 כרפט סכתונ גסו מלמיס ימס ומכעס פלסיםכסן סתריי ל6 מוחו קונס קיימם ו6ס תסילין,ומלות
 עמר כעסתי סיס כ6ר3עיס וימי עורסמאס
 מת וט61 ס3ע מיס וסו6 וגו' למדס כקנוימרס

 : נפדרנסכעס
 כמסיס ססו(כרו סמלות סכל סו6 סס6מתאלא

 3ססריס כלל סוזכרו סל6 פותן בסי'תורס
 וכמו , מועז וכפסל כסיגי נקמרו כולסטקוינ:יס
 ס61ת סתורס 6ת 763 מסס סונדל סכחוכס~מר
 , קודם לו מחכר מס לבקר bSh נ6 ל6 ,ונו'
 , תורס ממכס כמקדמת נ"ל סרמכ"1 גכת3וכמו
 , מו36 תערבות סס כ"6 סחכרו סל6 נסירוסנרפס ומסעי מעות נטיגמס סגזכרו סמלות 36למכריח דכרי כי6 מו8כ כערכות לו נדחיס ל6כי

 8לס סססר נסוף זכהו3 3ק5תן סגזכרוכמו
 . מו36 נערצות מסס כיד ס' 5וס 8סר ונו'סאות
 לו כחמדסו סל6 ויל סרמ3"ן כת3 סל6ופססר
 מלות על 6ל6 , סכרית יכרי ג"6 מו6כמערכות

ססווכרו
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אלהים לז פרק הרפודותשש-בית202
 מסס סובין ממס כפיסן ס6מר תורס במסג'ססו(כרו
 סג6מרו מסירוס כסן ססו(כרו קותן 36ל , וגו'נ6ר

 ס)6 כרקס ומסעי, מעות בפינחס Sh~tכערבות
 נכל י4מז3ר זול עסקך 65 61"כ , קורססיכרו
 מו36 בערכות מלזמר גמלות ופרסת כולס,יהורס
 , 3סן עסקו ו)6 מרוגות וסוכות מרעע מקרץסי6
 , קורס סו(כרו 1ל6 חורס ol~ns ססן לדוחןו6פי'
 לק סמקת In~hs גסת )6 16)י כי pr'5 סרמב"ןוכחכ

 סמקת נוחן גסנו ?ל6 גס לומדואפשר
 6)6 סו(כרו ל6 וסק5תן נקרןרק

 עוסקים סיו עכ"( , סכתכתי כמו מ3361ער3וח
 סנולס וימיין , סמדנר כיור כולס סתורסככל
 סהורס כל )ממיר on~sb אומגות תססומסס
 כ) 6ת סעסס סמ5יגו 6טנו כ6כרסס ,ומקים
 ונו' עקכ כיכתי3 כיתנט hSn עד 'כולססחורם
 יאק כוסנש סיו וכן ונו', ותורוהי מקותימזותי
 חוססיס סיו לוי פ3ט כי , מרע"ס עד שריוויעקר
 , מ6כותס סקסך כתורס ועוסקים נמלריסיטינס
 סתורס כל לו נימרס כגכ61ט 6ניט הכרססכי

 ס36רסס ומפגי , מלקך ע"י סג3ו6ס ק%וסוף כקבי הכרסס סמי 6סר עקכ סגחוכ כמוכולס
 סתורס 6ת )ק3) 64ויס ולטון תומס 'סוסעייין סיתס ס)6 נגפני 6ל6 , ידו על טתורסמתכהן רפוי סיס סעולס לכל ית' מלי6ותו "רסס6כיגו
 דור עז וסמתין 3ט לוכוחו מעחס לוסודיעס
 ע"ס; רניגו ,מסס יני טל יסרבל סיקכלוססמרכר

 , נתינתם טד.(מן ודור דור גכל ק5תסיוחס ומקיימים כס עוסקים סיו מסס עדומ6כרסס
 ידעו ית' sb-o פי על סוגרות עסרחומסגיחגו
 כסס 6סר סוכרות געשת סתורס כ)וססכילו
 סרמ(יס כפי וחקיס, סתורס מרטתי כלנכללות
 על סמורים חרי'נ ססס סדבריס י' לצותיותסיס
 ומ15ס מלוס כ) גתסרסט כך ולהר , נולותחרי"נ
 למ"כ סג6מר מס Dh" כי גנפ6 61"כ ,3תרעיס
 , סדנרוח 3עסרת קודס oos כרמז מו6במערכות
 סמדכר דור ועסקו סנ3ורס ע"ס סלמ(יסויזעו
 כולס 6ת וקייתו'ק5חס זס, חירך כולס סתורס3כל
 סיס ו)6 (y~h גנגס ס)6 ל) מרוסס מפערסיס ולכך יסר6ל, 63רן כ"6 )קיימו 6פפר ס6י מס(1)ח
 מס קיים כ3ר' כי , בס מתלויות מלות לקייםיכול

 : )ס חו5ס לקייס 6ססרמסיס
 6ססר מנס 6רנעיס כל עליטטהסככו כגוי )ענגי רם( סי4י6 מוכס מלותואפילו
 לננס רמ( כמגס, סנס מדי כמדבר טסנתטסיחס
 גענני מסוככים ססי1 כולס מטכס 3כל ס11סססיס
 סמ15ת מג ימי ס3עת נוסניס פסיו כמו ,סככוד
 ססס ססכועוח ומנ ט"ו כליל ו6כילס חננן63יסור
 סר6סוגיס 3ט נוסניס פסיו וכמו , סנוףמוכת

 ע מפילו כי , ממפריס נל6הסלזרעם
 ק

 , ז") טדרסו וכנוו 5כעו שכרסס קייסמנטילין

 גסס ממויינים סיו ס)6וסמ5ות
~SD 

 סכנתס סעדר
 ממפ סאות עוסיס סיו ס6סילו , ומעקטכמוחס
 , ערפי זירת ססיתף4 במוחס 3סן מיי3יס סיול6
 לסס נמסך וסיס , סזכ1ר ע"ס גוסעיס POמסלי

 3כל נ"כ מסרי , קיימוס כקילו כסססתעסקות
 מייביס ססרתיס ק5ת סרן מ15ח גסס יםסדורות
 וכמו מלות, תרכס וכן כס, סתלויות נמלותמייק ס6יע סוס לו סטין קמי סכגחס, סעדר מ5דבסס

 גס %ואפשר
 נסנו וסחטנות 8 ק
 כסוכם יסיבס לענין סמוכות מג3מדכר,

 ופיך ככ71 3עגמ תסוככיס סיו ססלי נסנו)6
 סכתוכ 6מר ולכך , סוגס מס חהת סוכסיעסו
 : סמדנרזור שמרי סג6יס )זורות ג"6 זיז זו 3מ15ס לחגווול6 כי ונו', סוסותי בסוכות כי דורותיכם ידעולמען
 0סוק3ע סרטינו )מס (ס כמקוס סעס לחתוראוי

 סוקכע 1)6 ככוי, )ענב רמ( ססוטתטנ
 כ כן נס ססתמייו וסמן סכ6ר לנס רמ(סוס

 סרועיס. ס6מיס ב(כות כמוכר טסיו סגת6רכעיס
 נסים סיו וסמן ססנ6ר נס כי )ומל61תסר

 , o:a 6רנעיס כל וסתמייו כל לעיןפסורסנניס
 כל) מלי6ותס 3לי ס6"6 סכרתי ד3ר ססיסכיון
 סיס סל6 ככוד עגבי 6בל )סס, rD1 סיקכעל6
 כמורט ימיו ס)" כדי 6)6 סס כמו סכרמי כךג)
 לעגיגס; רמז סמג ינני סוקכעו נלילס, וקרםגיוס
 ומסהס. כמשכל סכרחי. סיס סל6 3דכר גסכי
 ג"כ וכן , למדגר ענוסס ופט כס ית' ט6לעמס

 , כדוי )עגני למז יט סנס 3כל סוכסטטיגת
 יום כשיגס מיס 16 יין ופתיח לחס כשכילת36ל
 ינות ס3כל וסרי ולנשר למן רמ( גוסס3סגס
 וכמו / מיס וטותיס למס כן נס 6וכליססרוס
 כין סלוס ומסיס ורודף מלוס 3016 סיסס6סק
 עמסם מתגסג וסיס )שסתו 6יט ונין לחרירו6יס
 כנוד ענני ISID סיס % , סדין מטורחלפנים

 וסמן סכ6ר 36) , סנ(כר כמו מסורס מן)פויס
 ססיס , ומריס מסס כזנוח סיו סכרמייסססיו
 , ומיס כלמס יסר6)ית למומס סכרהיעניכם
 o~o רטנו סמסס ;. )סס סגמסלס סתורסוסיף
 פסן גמס לעסיס ומריס ל"נסיס תורסמלמד
 ידם על ססוויס נמים מפכי 63ל1 ונרם( ,מייפות
 6"6 כן ונניס למס כל6 )חיות )6דס 'ס6"6 כמוכי
 בברןזוםיפי~כנסמונמםלשב: 6ין קמם 6ין oh שמסיס מסגו וכמו , תורסנלי

 סיס ' '
 03 וגנוס)ס סגוף, למצן כלחס , נססם)מ(ון
 סנוהייכת וסיף ננק5חס הערך למיס סתורסכן

 ועיכול סכגס 6ל6 מנון ממיס 6ין כי , לכדלרסיס
 וסן מ15ח כקלת פמוייכת סי6 ס6סס כן ,למנון
 ולסכין לס(מין שתוכל כדי נרשות סומן סכיןלוחן
 Sb סמיס כערך תורס, מלומד ס6יסענים

סלהס
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 סחנ ימי סכעת ככל סכנות עכגי רם( וסיס ,שמם
 ולקמחם גו סכתוכ כלו)כ סר6סון גיוס סססיק1ל6
 טסיתס 61ותס ומעס ומעלם רומות מד'כגד ענגי פנעס כל על לרמון , סר6סון פיוסלכס

 6)1 גימיס נ"כ סוס סרס( וסיס , לסגיססמקומת
 סענכיס עגיסס ססניט מידעו מממס ימותפתר
 שם מ5י סיס פייסן ולכס ועיקר , מומטמתוקף
 י5י6חס טמן ליטר6ל מקרס ולמס מלריסלת"ת רם( סמוכות וחב סבות מנ וסיו כמזכר,מממס
 3ססמ ומלס ממן סרטייס דנריס וסם , כןוקמרי
 למחן מרומז ססכועות נע 6כל סמנ, נימיוסוכט
 ססו6 מסגי יום כקותו סרתי זכר כו 6יןתורס
 סדורות נעסרת סכלולס טלס סתורת כלכוה

 מכעס סיו ססמ וימי , ססו6 סמחודס כיוספכססעו
 6ויכיסס 6ת יסרבל סרקו סוף ים קריעת טסטסו8 ססגיעי יוס עז טלימס י5י6תס טתס ל6כי

 סנכי8 סומר וכמו , סיס פסת על מחמלריס
 ל6 כי , כפל6ומ 6ר6כו מלריס מקרן 65חךכימי
 עד יטיס סנעס כ"6 מורש י5י6ת 6הן יוססיס

 : לעתיי ירפס וכן , סיס על סגפל6ותסרקו
 ככ3 סמ15ת כל גסנו ab בו כסייפו )ננסונחזור

 סמ"רר כיור כי ונאמר , תכייססדורות
 6גל , טכחכגו מט כסי כפס נסנו טל6הכר
 סנ5טוו כש תכלס נחמייכו הרן כגיסתם6מר
 סתורס ספר ~DID ל6 )יסוסע סג6תל וזסו ,כתורס
 תסמור )מען ולידס יומס 3ו וסנית מסיךס(ס

 ססו6 מסיום כי , ונו' נו טכחוכ ככללעסות
 לעסות המר כמו כפס סתורס ככל כ5עוווסבל
 נסנו ל6 עכס עד כי נס כלומר , 13 סכתו3ככל
 סנוף מוגת פסן מקוחן ושילו , מיום דרךכקרסן
 סכחוכ ככל התסמור כוי כס תסנס וסלבסמכבן
 ל6 כי כהוכ סוכות כסעפו ע(ר6 נימי וסרי ,נס
 וקמרו , נון 3ן יסוסע מימי כן יסרק) כגיעסו
 וכו' סוגות עמס 1ל6 זוד 63 הסר כערכיןמטל
 תלו לכן כי סנר6ס וכו'. ויוכלוח לסמיטיסיסוסע כימי לגי6תס ע(ר6 כימי גי6הס מקיט6)6
 (סירים למיותם סומל מ6( כי נון כן יסוסעכימי

 : סכתכתי כמו כולס ר(תורס כללסמור

 וכל וסנדריס סתקגוח ופן , מתוססת לעכין.כן ושלשים שמנהפישק
 6)ו, נ(מגיס סמלות כעריכי נוסניס סבו מס'
 , סוורות ככל כן כיסנים סיו Ob ליעתר6ף
 נוולות תקנו סל6 מס 6מד כדור תקנוולמס

 , סחורס ס6סרס 3מ0 לנו די סיס כיסעוכריס
 מסר6סוניס טוניס ס6מרוניס סדורותס6ס

 , לכרמלית סרכם ורסוק סימיון מרסוסמיטלטלי
 סלמס 630 קורס מניוח, ויסקו הפילס 3ליויעכלו
 , 6)ס 3כל עליסס ימסירו ומחריו , OVDסמלך
 מספור רנות סן כך 6חר סכתקכו סחקגוחוכן
 ODD ח"ו סתורס סגטתניח גראס 0כמעסעז

 סמשר3יס וסנדריס סכירות נר31 ק71סססיתס
 : ייגיסתכלל

 63 ס6מרוטס סעורות מעוכות )6 כיונאסר
 ע5מס על 3קכ)ס סשרס תוססתלסם

 סו5רט 6% , 6חרוגיס סל מגרסם תוסט5סרגס כי , סר6סוניס קנסו ס)6 מס וסייניסנדרים
nl~DSליסור כנוף ינעו' ס)6 כזי וסיינ נזר 
 נס נס יגעו 1ל6 כס (איריס סיו סם גי ,סתורס
 וממס , וסיג ניר שס כלי לליס ותוניס יסי!'כי

 , חק;ות הקט כ"6 יגר סוס מרו )6ויסוסע
 חקן ויסולע בסרגל לסס תקן מפסכלמרס
 O"D סמלך לסלמס סומן וכמסנים , תקנותע0ר
 ולנדור נזרות )נ(ול ר6ס גיסמ"ק סגנס8סר
 ככיח סגר"ית ססכיגס לככוו להורסנזרים
 לערור ל6דס נקל '60 סל6 כדי , וסקדוססגזו)
 סכינתו 6סר ס6ל מסי סיפסר תורס נוףע)

 לעטר ינד ו6ס , סמקתן כניה וגנליחכראית
 ס6יסור כגוף 1ל6 וסיינ גדר 6100 3מסיגע
 סי6רע סטו61ס כמו סטוים סו3ריס ורקסעשו,
 סריס מנסס ועריות ס3ח כן וכמו ס6כילסנפת

 י3ו6ו סל6 כדי סנ(ר מס עליסס ומר !מעמיתן
 סגה סדנריס כל וכן , תורס בייסורילנעת
 סרמיק תורס נ"יסור לנעת קרוכ מסיס גססותקן
 פרכס, מסלים תקן ומקר 6(ן כדכתי3 , נדרופסס
 לפורס אגיס ועמס עטס תקנות מסריסגראס
 זומם סתורס וסיתס , 6!ן על חיל סירסוכמו

 לס עסס סנדריס וע"י בגיס לס היןלכסיסט
 16חס' סכוטלין סכסיפס כמו , 3ס ינעו סל6בגיס
 תקטת תקן ע(ר6 וכן , 3ס כוגעין וקין63(גיס
 וכמו , סגזריס על 5ח סנדולס ככסח ולגסיוסוף
 סוו 6מר ממוכות כזיני מתורס גדול מק15עהין ומסכי לתורס, סייג ועסו סרכס תלמידיםומעמידו כזו מחמין סוו וכריס נ' קמרו סס כבכוחססגיט
 לירד , ר~רכס תלמידיס וסעמידו כייןמתוניס
 וסיינ סנזו ימול סל6 מסני וכן , סייןלעומק
 קלות. יסיס or עג סנממיר מס כי ממוגותכויני

 , מכחות ג' לדק , כזין מחתים סוו 6מרלמכירו,
 סיינ. ועסו , סריס תלתיד!ס סעמידו (טועל

 : סחורסלסקר
 מ15ת. וכרוס רגיס סס כי גס 6לו יסייניסונדרים

 מהערכית 6ינס , 61(סרותיססתורס
 לקיום וסייגים תקגוח ססס ניכרים סס כי3חורס
 סט חורס כסג מינוק מכמיס נסס עסוכק5תס כי נס , לסק) כסס סולכיס ס6כמגו 3מססחורס
 : הגנגס3חולס וסיכוי תוסת סוס יסול ול6 מדרככן סססניכרים
 6ל כי בתורס ומילוף סיכוי סוס גוס6ין * סמקומויס לסי סח)וקיס טמנסניס נעגיןוגם
 , לכלט 6מת ותורס 6נו 6מי ונוי נר6גו6מי
 כרוכ ונס ומיינן וגזרן ופירומן מלות תרי"ג3כל

 ס6מרו ~מז , יסרבל ככל סקגועיססנעסניס

מנסני
 מילוק סוס גס) 1ל6 , סי6 תורס יברזל סל

כזכר
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 מדרבנן, 16 סחורם מן ססו6 ומידוע כמפורם3זנר
 לידס ס8ין 3דכרש oh כי , נו ,סירים כלסכי

 16מלכ סיסיי סמשמית קגמשם
 16 ערום ליסף 16 תורס מלייסורי ליסורסוס
 , סקדוסס מינני יום or 6י במילול 16 לסטגיט
 נכל ספרם סוס 6ין ממורס זכרי כל רס"רוכן
 6ת לסחיר כמנסנן סדורות ככל יסר8ל 3ניעדת
 וכן , סרס 6ת ועוגדיס כסריס כסיותססירסור
 ו6ס , מפרס מום "ין s~r מכמיס סחקגו מסגב)
 , כוס וכיו65 מלוס למס יקמרו כסכת-~Ohשכליס כמנקרי קימור 13 סטין כיכר 610 מלוק מנסגים

 סוס 6ין סמקומוח כפי סחסלוח טסם מגסגוכמילוף
 כי , ו3כרפהיס כק"מ כמו עיקרי כדגרמילוף
 , נטרכ וד' נסמר כרכש נ' ססס מוסכמיםכלס
 וננוססין , ער3 3קר לסריס מחפלת כרכותוי"מ

 כנסת "גסי סתקגו מכרכות סקר וכל ,וגעילס
 במיעוטן ob כי נננסנ חילוק נמל ול6 ,סבדולס
 ברכס כל כוונת ענין חילוף עכלי טיסןגנוסמ

 : מדרסוסמירת
 כגסת לאגסי סקודמיס סר8סוניס ייסותונם

 סיו , ס3רכות כל נוסח סתקגוסנ17לס
 3זכריס וכרכס הרכס כל כווגח תכיןשמריס

 ככרכח ומזון ומייס והורס ככרית לסססכרמייס
 "חר לגו בסדרו מטסה יסיס ל" גי נס ,סמרן
 קודם מכרכין וסיו , סנדולס כגסת קנסיכך

 , ממנו גסגיס מסיו מס כעין סעוס"( מןמיסגו
 מזון לגו ס3ר6 כרוך כלחס על מנרכיסמסיו
 כווגת על סמורות "לו כמלוח וכיו65 , לאכולוס סרי לנו סכרך צרוך לדניס 18 ען סרי ועל ,זס

 סל סכמו מסדר וסיס ית' לאל מהסלל סיס"מד כל וכן , נלתס ~or מעולס מן יסגו סל8סכרכס
 לייצוב פ י!ימ 1~1ש40:2

orלמות ככד 6מו כל "ל6 מחסלליס ס8נהנו 
 סנדולס כנסח עז ע"ס ר3יגו מסם מומן כילסוגו,
 נכובס וסיחס סקרתן כמקוס גנליח סטכיגססיתס
 יחיד כל הסלת גסמצת וסיתס ניסר6לעדיין
 . סעולס מוס סגולתו טל ית' לאל וכרכתוויחיד
 סומן כאותו כי כנר"ס מס על בללי סטעסטסו
 מוס3וחס מקומות 3כל יסרבל מתקנ5יס סיול6
 כו לסחסלל מיומי כמקוס ולסריס וכקרער3
 כימיד מהסלל סיס 6מד כל 8ל6 ביכורחסלת
 נגכי"יס מ65גו ל6 כי , לו סי(דמןוכמקוס
 סליכן סנקדוסס ודוריס כלכוח י"ח סגדולסננסח אגסי סחקגו סשרכן 6חר עד ביכור תסלתוכתוכים
 ליסר"ל לסס תקן מפס כי וגס , מעסרספסחות
 ככלל 1ס61 וסכת מממיסי הסגי כתורס קיריןסיסיו

 לענין סכי אפילו , מעסרס כטהוח ספגןסדכריס
 גל 6ל6 סכל כסי "הד מנגון מיחס סל6סחסלס
 סיס 6חד סכל גראס , לחונו בהות כפי6חד
 חפלהו וסיתת לו סי(דמן כלוקוס 3יהידשתסלל

 כמקוס סנג)יח ססכיגס לפני רכים כסלנסמעת
 כנסיות נכפי מחק53יס ססיו ב"כ ואפסר ,סקרכן
 מתקן רע"ס עמס מימות לפמות וכחמימינסני
 53כור 6ז נ"כ מהעלליס ופיו גסס סתורסקריאת
 תפלס מורת סם סיתס 1ל6 , כמו כסי 8מןלל
 סיס 6מז כל 6ל6 לס ניוהד גוסם סיס ל6כי
 לעס תפלתו למזר ויורע מלסין נעיכ ופקייודע

 :סכלערך

 ושלשים השעהפרק
 סל מעסיסם יודע סטיית כי , סעסיויוהעיקר

 ל6 , מסס עיט מעליס וחיגו 6דסנכי
 כמו 6ל6 סקרן 6ת ס' ע,3 ס8ומר מיכזעת
 עיניך '6סר סעליליס ור3 סע5ס נדו)סמינר
 ועמורס סזוס ועקת ונקמר ונו', ס6דס רעתרכס כי ס' וירק , עו' 6דס כני ורכי כל עלסקומוס
 : ,ס כעיקר ("ל סרט למון ע"כ , וגו' רכסכי

 ית' ידיעהו כי סו6 וכיעיו or עיקםלכוונת
 ומתמדת טכר8 מס ככל מקסתסי8

 Sho ידע סל" ס,מניס ככל רנע סיס ואין ,לעולס
 , ו0עתידיס ססוויס סעו3ריס סעעס עניני כלית'
 מקפת ית' יזיעחו כי , סדעת על עולס סיסכי
 ומס סדכריס כל סתרי ויודע סכרך מסככל

 למעמיס 6כל , לועהס כסרו5ס מסססיסתלסל
 15 ו(ס , לדעתם רולס ואינו מסס עינומעליס
 ככלים ססתמס ססו6 ס8דס כי לסיוחאפסר
 סד3ריס ויודע מסינ 6יגו סמוסיס וסםמומרייס
 8מר "והן סמןמס 16 3מוסיס מפינן ככסוף6ל6
 16 6מד דבר ר6ס סל6 וכל , סמסותף עמוסכך

 וידע סר6ס מס ואילו לדמועו, יוכל ל" לסרומס
 ולמעמיס יודעו, 6עו מדמסו ו"יגו ר61סוכמפיגו
 משנ וכססו8 , לימודו 1ל6 לר16חו רולס6יט
 כידיעת ס61 זס כל , "חר מסינ סיגו 6חדד3ר
 ידיעס סמוסיס ידי על סנסמייס סדכריססמנת
 כססנה וכן , ססנחו כסי 6חן כל תסרס 18סלימס
 6ט גי סכלי ד3ר יודע ס"ינו (ס כל יקרסססכל
3עח

 מסו"
 ומוסתיו כרביותיו כסכלו לכותתו מסינ

 ידיעס ויקו סססיגו ויודע כו וממק6וכסמו(ר
 לו 8ין כו ומוסר מוכר וכסבינו , ו3רורטנמורס

 סחסיס נין ככח מן 6לו ידיעות וכל , ידיעס13
 כפועל ידיעס לידס וקין , ל6 16 קמחיתידיעט

 וכפועל אמתית ידיעס סי6 ית' ס6ל יייעחאבל
 ס(מגיס רנעי 3כ) ומהמדח סננר6יס3כל

 016 סיחע6 יודע סיס "מת ככת , סכנר6יסורכל
 סרס ס5מקס וידע דוד 3ן מסים וסי(כססר6סון
 כל "חח 3כת סכל כלסו סמן ס6מר ומסבקרנס
 סכמ85.ס כנריקת ס6ס , ויסיס וסווס מסיסמס
 נעמו לכד כרנון "ל6 נען ול6 טועל קריך סיסל6

 כעסיס סיסיו סר5ס 8לobs5 6 וכל וסקרןססמיס
 רנע התחלת מלמרוח ועסרס ימים כססםוג3ר6יס

כל

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



 205 קבאלהים לט פרק הימיותשערבית

 סננר6יס כל כידיעת סכן כל הסוסו, 16 יוםכל
 נקל יותר כי , כלמז כולס יודעם ססו6ס3ר6
 לידעסו6

 , נורק וקינו יודע 07600 , מלכרוני
 ושיכותו מסותו גידיו סעסס מס יודע סס6זסוכנוו
 יודע ויותר כן קותו, סיכר 16 לסניו ססו6 !נוןכל
 ו6יכותס מסותם סגכר6יס כל לעולס ית'ס6ל
 ס6יע מס מוכח ס6זס כי , סכחס לצניווקין תחיי לסגיו וסם 3ר"ס ס61 כי , ממס סגמסךומט
 נלוייס לסגיו סם טכר6 מס כל ית' וטוף)סניו
 ס3תוך מס מע"ע יוזע סס6דס וכמו ,51טוייס
 ויותר כן , רופסו היגו כי נס לפניו כססו6כיסו
 לסניו סו6 כי olh טל סכלכו מס יודע ית'סו6
 סמלל עד ל3ו כסר ועוני וללעותיו טרו ליןלעולס
 ד3ר תמללו גולד 06 , סכחוכו )מס מחדילמסך
 16 רסס 16 טוכס מחמוס בו מוסכ 16נסתי
 סזכריס וכיס , ל!ולתס 6מת מממסכסמסתנס
 סל ממיקס 6ין כי 3נוקמוגיס ונ0תריסס5טוניס
 מוסגת סר"ייתו ס"דס כי הידיעתו, ממסקת3ר(ל
 6כל , ר6ייתו מגדיל סגסמי סדרר נטמי, מוטע"י
 סנסמי סדיר "ין גלמית ס6יגס ית' ס6לעליית
 מסס וסגמסך יסויות ד' וכל , לס מנעילמסך
 נ"כ סמל6כיס ועולס סחמיסי וגסס ר6סוןוע"ס
 כרוזיו כולס כי , ית' מסותו לערך גממיכרכר
 יכוייר סל6 כמו ~ולתו קיומם ילוייר ול" כווחלוייס
 טעוסס ס8דס כי , יסודותיו 3סריסח ספיתקיום
 5ריך סכלי ס6ין מסכי כפועל וסיעדר סעדרוי5וייר כי נס 3ע5מו מתקיים מנמרו 6מר כידיוכלי
 ית' ט6ל ס3ר6 מס כל 6כל , סגנמר 6חרקליו
 קיומם 6ין גממי כפועל ל" לכד וכננמסכסגמלון
 י5וייר ל6 ולכן וממסכתו כרקונו 06 כימתמות
 מסיו לס"מ 'כי ויעמוד, 5וס סו6 וימי 8מרסו6 כי ל"ג( )חסליס סכחו3 ס6מר וכמו !ולחו,קיומס
 קריך יתכ' וחסלו 63מירחו סדכריס כלונכר16
 ספועל כי , ועמידהס לקיומם ומסלו ר15נועדיין
 סכר"סע3עי

 עיוס ומסתלסל נמסך סו6 ית' ס")
 סתמדת סססק 3לי לו כזומם ולמוליד לסוטי"ליום
 סקזוס כרקונו כי סת"מר ול" עליו, יח'רקונו
 סדכריס כל סמסתלסליס ס61 לכד סכרי6ספסעת
 רקון 5ריכין ו6יגס כסס סכרך טכעס על6ח"כ
 סו6 !ס ט3ע ס3רי6ח "מר כי , !מן ככלמממין
 6ס כי קיוס לו 6ין 6"כ 3טועל ל6 לפזכרקון
 3זנר הכטסות סחדס ומעונות , מהעיד11573
 סיס3ר והחר , תמתן קמרות מולידות 8יגסנסמי
 ול6 כמקומו, מחזם 8חר לעסות 5ריך 8מזכלי

 סר6סון סכלי עציית כגמר כי מכלי, כלייסתלסל
 מס ויחמיז ממגו נקומן ס6דס מעולתנסתלקס
 זריקת "3ל 6חר, ויעמס סיטסז עד נטבעוסיסיס
 ו5ממיס וכ"מ 6גטיס סי3ר6 כך "יגס יחכ'ס6ל

 ממרון סיס !ס כי , תמתיסס 6חריס יכרךוכמיכלו
 כטכעס ופס סר6סוניס כר6 6ל6 , יחכ'נתקו

 סמחמדת והפלו ור5וגו , חמתיסס כמריסלסו5י6
 עם "וטס והועבדת סננקיימח סי36ססתלסלותס

 , 3רי6חס ' כתחלת 3ס סעכ'ע 6סרססלימונ(
 כקימתם גראפית מעמס כלכלמרס

 ויכולו כדכתי3 , גורפו וכ5כיוגס ככרתו3זעתס נכרי
 "ל6 5כ6ס חקרי 6ל 5כ"ס וכל וספרןססנניס
onu5. קותתס כל סגגמרס כקומחס וסירוס 
 וכישעו סיכר8ו ססודיעס ולזעפס ,מתמלחן
 3מקומ סכווגס ולסי , לסם מכמרו ומותו35יונס

 ס6ל כעריקת ים 6טר סלמיות מלס על יר5ס(ס
 וסדמיון סססחלסלות וסס , ס"ומן ממעמסית'

 על יורס סקומס ענין כי , וסכמות63יכות
 ואיפסר לעולס, קיים לטיוחו וטסולדססססתלטלוח
 ors ועענוו, כויכוחו לו זומס יסיס 1ל6סיסהלסל
 ומטוחו סדכר לויכוח כי , נ3ר6ו לדעתם.6מר
 מטחלטל לסיותו כן נס אסטר וסיס , דעתוסו6

 ,-ול!"6 וכמותו ג15רתו ול6 כאיכותו לוכרומס
 כמו% ערך לפי סוכר אורח כי , נכרנו353ימס
 , כמין קיימים סיסיו כדי כרי6תס כתמכחננכר"ים יתכרך ס6ל סעכיע 6לו וטלימיות , 5כיוגוסו6
 כ% כי , oh35 וכל וסקרן ססמיס כלוגראפית ימי 3ס5ת ככר ס3ר6 מס 3נרי6ת כי ,35"ס וכל וסקרן ססמיס ויכולו סכתוכ ס6ננרוכמו
 סע"ס יחקויס כגר סנעסס וכמס , זמיןקיימיס סקרן גסנני כן כפאס קיימיס סס ססמיססנפתי
 ננס כל כי , ססמט תחת מרס כל ואיןלעתיז'
 כססת ככר סגכר6 מס ננכמ סו6 לעתיזסיסתלסל
 כל 5כ" וסס ohs5 וכל ס"מר ו!סו , כר6סיחימי
 ומין מין מכל לפתיד לססחלסל עתיד ססו6מס

 וסם 53כ"ס גכלליס מסלמיות סלט כי , לוכוונוס
 'מכ61ר סו6 ולוס ית', ס3ור6 וסוף ס6ומןמעלת ע5י , כמכר כרי"תס כחמלת 3ססמוטכעיס

 זכר סוס לעסות 5דס רסוס וידיעס כמ 6יןכי
 יוכלו ל6 סעולס מכמי כל כי סט3עי, לדברסיומס
 יכולת לו 6ין ס"דס כי 6מד, יהום לטילול3רו6
 "1 לפייר יוכלו "ס וגס גסנני, דבר 06 כילעסות
 610 כי נס 3ס 6סר סמיות , יחוט דמותלעסות
 3תוט ליורקו סלונן כידי גחסס קינונסמי

 סליע "דס 6ין סכתוכ ס6מר וכמו ,ולסמ5י6ו
 יכול סיס לor 6 על יכולת לו סיס 06 ונס ,כרוה

 6סר סד3ריס ונס , כדומס סיוליד 13לסע3יע
 לעסות נ"זס כח 6ין כדומס מטתלסליס6עס
 "כניס מסכרי לעסות יכול ס"דס 6ין כי ,כמוחס

 ול6 סליתס כטכעס גכר"ת ססי6 כמו 6מת 6בן,
 יכו) 6ין כי , כעכע סגכר6 לדכר כומס זכרסוס
 , ס!מניס 3כל כס ידיעתו ככמ ית' י1לח1 סטכעעל

 ידיעת כי וסוף לכיורו, סר5יגו מט or מכלוימסך
 3כל פיחד כולס סזכריס 3כל מקפת יתדרךס6ל

otinr*~: יחנ' ידיעתו מסקסת מפ"ר "גי עוד 
 3רו6יו. כל יודע ע5ננו כידיעת כי , סגכר6(סככל

 ס3ת סי6 6סר כמ לס יס ידיעס כל כי orו3י6ור
 סיו 6סר כחות כ' לסן יס יזיעות 31'סיזיעס
 קי5ורו "olho 1 תגל רומס סס סכמות וקלוסכתן,
 יופ ל% גי , יייעחו שעל תסיס סכלו גםוכפם

לט5י6
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