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 וכמו , נכמ לו סיס ממס יותר )פועל)סולי6
 סכ"מ 16 ס6דס יוכל סל6 סנסמיססכךכריס
 רסיס כמו ומססערת , סיכמו ממס יותרלטעון
 סטכלייס 3דכריס כן , נפועל סיטעון תסטדע
hs(יוכ rj-T-t 

 ונויזיעח ככחו סוייגו מס למועל
 לו ים ית' Shtn וקמר , ססועל גוית יסיססכם
 , תכלית לקין ויותר סכרך מס כל על ויכולתכח
 ו6ף , וכחו טלמו שידיעת 3כ) יוזע ס61 כןפס

 יורעו מכח נמסך ססו6 כיון , נסיותסעתיד
 ססכל מן רסיס סו6 (ס וכל , ויכלתו כמושידיעת

 : סיויעסעל
 מן סססנמס רפיות נוכל סי6 סמום מנוהראיה

 סקדמת SD סי8 ססטגחס כי ,סמום
 כו ימול ל6 8סר SD סיט סרביות מן וכן ,סיזיעס
 כל יתברך ס8ל טידע מחר כי , סיכוי סוסית'

 יטול ל6 כי ידיעתו חססק ל6 כסנר6ס סזכריס'
 סד3ריס כל יודע סיס ל6 08 וכן , טיגוי סוסנו

 , כסיךעס מ"ו סיגוי בו סיס סיסיו עזסעתידיס
 ר6ס ית' ס6ל כי יוע סר6מון "דם כיזרעינו
 , וגו' סען סמן )ו כטומר סועת מען סיכלוידע
 לכמס כנקמר לסיוע טעתיי מס יודע פסיסונס

 לרכס סרוס 6מר ולקסת , וגו' 6סיתו6יכס
 6רורס וגו' טמעת כי "מר ולידס , וגו'על3ינך
o):7hoכל וגו', ויריר וקון וגו' 3על3ון כעכורך 
 ותולזוהיו, סו6 ר6ס לעתיד לו סג"ננלסיכריס

 סייס מס וידע קמיו סכל 6ת קין ססרנ יזעוכן
 יוקם, סכעתיס לו יעד 6סר כגקמחולעתיד
 סיס נם וכי 3"רן ס8דס רעת ר3ס כי Cth~1וידע
 וייע , נחמס 6תו וקטר ס61 וסיגל) המיסשיק
 ופיספס ססגגס דור נעסוק נטכס סיעומס
 ססיס כמו ס"דתס מסממות כל 13 ונכרכונזו) )נוי וסיסיס 36יע 6כלסס )33 יוסר ויזע ,כסס
 "ותו, וגנע סרעס 3ית סרס לקימת ויזע ,לעתיד
 (רעו וסימת הנרסס ),רע סקרן נתיכתויזע
 ססודיע סכחורס סיעוזיס כל וכן , סקרןכעפר
 מוחיית ר6יס טס , וגחקיימו סיוחס קורס6ותס
 סזוס ועקת וטמע וידע סעתידות, יודע ית'ססו8

 סכלו ויזע , 36ימלך Sb סרס ולקיחת ,ועמורם
 כל וכן , לסגר הנרסס סיחן סתמת מןסריס
 סם עליסס ססי"ת ידיעת בתורס טג(כרוסזכריס
 וככ) סי3ריס 3כל יזיעתו ע) סמום מןרסיס
 מטוס כסגסךרין יומגן ר3י 6מר וכן ,ס(מגיס
 סעתיז מס ויוזע מסיס מחיס ססקכ"ס מכיןרסכ"י
 סעס וקם לנותיך עם סוככ סגך סנ6מרלסיות

 : וגססוס
 סססס כסי "סר מסכהוגיס קלת לייטכוראוי

 סו6 מסם וס6מד , (ו כווגס סמךמוריס
 ססיכ וסוף , פיכס סר6סון לקרס יה' ס6לקמרו
 , h.1nfil 8גכי עירום כי ופיר" ממעתי קולך6ת

 כמקוס מסחסק סיס ית' טסות תסטו כסיסגר6ס
 לסהמכ6 חסכ סו" וגס , סר6טון olhעמידת

 : ואחכך שמר כמו ירפסו ס%ממנו

 לו לסורות סיס פיכס לו ס6מר מס כיראלכ2ר
 נלעווס 8סר סגככד כמקוס מט"וע5ס

 ממור כ"כ משו סיס ל6 סמקוס or 3(ו)תס6ל זכרי על עובר סיס 06 כי , ולסנורו לעבדועליו
 כצודו מקום 6יס מת3וגן ולפיות לססכיל לווסיס
 , מוטה סיס 1ל6 עזנו 3גן ob כי עתווטכיגת
 6ת לסכים לך סיס , איכס 63מרו סגרלסחסו

 יזגיוביונרכש: %ג ושעשבמשן
 ומס וגו', הלסיס ויקרה סכתוכ עיכס קליוכמיצר
 לנכי עירנס כי ו6יר6 סר6סון 6דסמהמר
 , ית' ס6ל ירפסו םל6 כמכך סיס ל6 ,ו6ח63
 חלתי )ו גרא סיס סכיגחו קול כנוד מסני6ל8
 לגוסו כמכסס סיס וססתמכ16ת , ערום סיוחוסנון
 , כרוזו ספרן כל מ)6 מסוס לילך לסורסרם 3ניל1י לטילו כי , כצודו ס"רל כל מל"כסלוח
 מסכי וקסתו, ספדם ויחמש סכתוכ שמר מסו(סו
 כמו יתכ' סכיגחו כמד מסגי סר5ון , מלסיסס'

 תו' לה סגיו מי סככות ט"מר ומון :מכתנתי

 סכהוכ )טרי ולסתר וגו'. סגיסס עעיותסקחגס
 "חט עירס כי לך סגיד מי יחכ' ס8) לוסומר
 ן ונו' סי6)גתנס עמדי כחת מטר נס8'יסס לוססיכ
 6)8 סען מן ס8כ) ול6 לו סניו מי לו סטייל6
 סי6 סקסתי 6מר Sihc ית' לו סיייעס קזימחע)

 : ונו' לוסגתגס
 נסכו ולעס לך חרס למס סכתוכ ס6מרומה
 וזין טעם לו סיס bla ס6מר 6)6 ממרס:810

 קין 6ל ס' טומר ונוה : סניו ולגסילמלחרונו
 סגל 8ח מסרגת ע) לו "מר ול" קמיך סכל6י

 כך 6מר ג5טער )6 כי ע) סו6 , ונו' קרורקמיך
 ו(סו . עליו רממיו נכמרו ול6 פחיו סריגתעל

 קמיך ע) מצטער 6תס 8ין פחיך ס3) 6יס8מר
 מסומר ידעתי )6 קין סססיכ וטס , כערססריגו
 סיס סל8 חוסם סיותו גרפס ססיס , שככי6מי
 סכווכס oson פחיו, 8ת סו6 ססרנ ית' ס8ליודע

 : )סורנו סל6 6מי 6חלסוער )י ראי ססיס ידעתי ס)6 עעיהי ולונילכעתגלל

 ארבעיםסנרק
 , ס' ידיעת ע) טק3לט מן סלקומסוהראיה

 סעתיזיס סד3ריס בידיעתותסיס
 וגנליס ססוויס סד3ריס לידיעת כי ,וסנסתריס

 ולק מוסייח ול6 מכלית ל6 ר"יס לסכיך לורך6ין
 ועטינים יוזעיס ססת)יס 3ר61יו כי , סק3לסמן
 סכ"מ וססנהו, ידיעחו כסי 6חד כל סלטגיססמס

 ו"וכ)יס )סס מלכל ססו6 מס כמכעסיודעיס
"ותו
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 20 7 קדאלהים לא פרק הימורה(שערבית

 יזם ו6ס יכוו 6ם למו ילכו ס6ס ויודעים18ת1,
 סי6 (ו ויזיעס מסם, וכורמים ימלו כו נומןדרך

 וקין , (ו כיזיעחן נ1לס יסתוו עזס )מסעגעית
 וסמין 6מד, מין ססן כל Of על ors ידיעסתוספת
 6חרת וידיעס סט3עית (ו ידיעס לו יםס6גוסי

 וסיף ידו ע) ססוע)יס וסחוסים סמכ) מנדולימני
 כי , מסס מימסך ומס כסכותס סזכריסידיעת
 סוכר 16 ס6ס כרפותו 06 כי יסמר )6סג"מ
 ככר כ3ס וסיס nhw למקום כסמ"ר 6כלסמ(יק
 י(כור וס6דס ויונק, מומו נתקרר 06 יסער)6

 כמקוס גוער ס6ם סר6ס סמועע סומןויסער
 ימתנו 6)ו כיייעות וככי651 ממומו, ויסנורססו6
 מידיעות ככפר וכן , מ6ל1se' 1 ספנטיס'דעות

 סיס ססחמלסות ומסגי , 15hD 6ל1שעליונות
 היכיס טבעיות סבלתי 6)1 בידיעותל6כסיס
 מט6"כ ונחכמות, כ6ונוגיות מוס זס,ליתוי

 : מע"מ סל סתכעיתכיזיעס
 ויודע רופס ססו6 מס יודע סמומלי ט6זסוהנה

 כטרו6ט 6מר, יכר מחוך יכר כמוסיוומכין
 גי גס 6ם תמתיו סים יודע מלרוכס ו651עמן
 רוסק ר316ן קו) כ00ומע נס , ר61סו6יו:1
 6יגו כי נס נסתם ט61 טר6ונן יודע ססתחעל

 3ככסיו פרור ידוע גוסס רימ כסמרימרופסו,
 , רופסו hS כי גס ססו6 סגוסס מס ים כייוזע

 חטים מת סו6 כי יודע חטים מת טעםכסטועס
 כעור כמרמסס oSDh1, לידס נ6יסון סו6 כינס

 כנו 16 6נן סו6 06 מממסם מס יודעג"סלס
 ומכין יודע ססכלייס כדכריס וגס , ר16חכל6
 כלזיעת ו6ס , סרוס מזכר ~oh ס)6 6מ7זכר

  יויעחצס)סכיי' כי ית' טSD 6~13:טשיס
 ומס סכר6ס, כיוף ססליננות כתכלית ס)ימס.סי6
 ונלוי לסוי סכ) לעתיד ומסופק )נו נסחרססו6
 ניגס גסמייס לסיוחס ס"דס מוסי כי , יתכרך'לו

 מיוזע מעולס יותר טו6 ספג) וסבנתס)סגיסס, סגפתי כדבר ס)ימס ננט ססנס bih1,משיניס
 , לסגיו סיגינו ons גס וכמוסת כפלימותי(דכריס
 מכל יחורך טמורך יריעת נסער ויותר כןסכמו

 סחמלחס ס3ת ויודע נר6ס סו6 כי ,סדכריס
 יוזע סס6ומן כנוו , וספסדס וסוייתס)וחכ)יתס
 זמן יחקייס 06 סכלי לידר כממגו סוכרשומר
 יוזע, 6יט 3ו כקי סכלתי וסקוגס מועט, 18סרכם
 06 ס3ר6ן מלר סד3ריס כל SIP ית' ס3ור8כן

 יותר ומכוין , hS 16 סרוס (מן )עתידיתקיימו
 סיקרס ומס יססזו 3ו 6טר וסרנע ססעסלדעת
 5חד סלומון וכמו , קיומם (מן ככל קודםלסס
 כן , (ולחו הי כל מעיני ונעלס למטמינוידוע

 , ית' לכורך ג)וייס ס6גסיס מן סגעלמיססזכריס
 ס6גסיס מעיני סו3ריס "וחס סחעלמוח סרותכי
 ~oh סל6 סי6 סתעלמוחס סכת 06 , 3כור6"ינו

ונכור"
 יתעננו ול6 סדנריס כל סרו6ס ס61 ית',
 גסמייס מסיס ע"י ססי6 ס6דס ר6ייח כייצמגו,

 יח' סכור6 ולקיית , מכוי) מטך גסים תסינ)6
 לדכא ייגס מנפיל מסך סוס 8ין ערפיחטסיך

 נוסס מיקס סר6ייתו מי כ"גטיס 6סי' 'גיסנר6ס,
 , ממכרו יותר ולמרמוק זקס ידיעס מתוךומסיע
 מכמס 6ין וסכמו, סרקו 610 ססתעלמות מנתו6ס
 יד על סיף ספים (כירת כי , כב171 כס6לרכי
 מלויס וסטכחס , Sp~n סומן 631ורך נסתיכח

 ככח פינס סדנריס ית' סכורת חכירת ,ג(קגיס
 סי6 יתברך ט3ור6 רפיית וכן חסכם, ול6נאמי
 חססק נסמי גמום סר61ס ס8זס כי ,מתמים
 ססו5 כזהר יניח כסלך 16 כסימן ~עתיםרפייתו

 מ(ס דבר יקרס סל6 מס , )סכיו תסיס ל156
 סכת סוס לס וקין עלמית ססי6 טנור6נר6יית
 סגוסי ססע)ס סכת כי ,ססססק

 6ל1 ככמו
 ונסתרות, נעלמות פסן עלמם מ5ד 'פינוסדכריס
 מעיר סי65 מי כי ידעם, 1ל6 ר6ס 0ל6 מי6ל6
 כמו רמיקס למרח לעיר )לכת 8חד כיוס6מת
 וידעו ממכס h~ta סעיר כני יודעים , ימיטססס
 סמניעיס מידוע כלוגי המלון סו6 כ' סכלי)ילידתו
 ו3מ סמי, כיוס מסלו לממח וסיניע סלילות,כפ"ר וכן , ייקרס סוס יקרס ל6 06 , 6מד כיוסלו

 סניעו עז ננ(ס זכר ידעו ל6 ")יס סכ6סעיר
 עתידות מגיד 6מד 8זס טמר סיס ו6ס ,6ליסס
 דנר מנסס סיס עתס סלתי כמקוס סו6פלוני
 6' כיוס 16מר סיס ו"ס , סעיר on~b )כנינסחר
 עתיד, ד3ר מניט סיט סכת ניגס סס יסיססלוגי
 מסס, סי65 סרס סעיר גני )כל ידוע ס61 כיגס
 סיסים אסטר 6גסיס OD)D נעלס 6100 מסו6ס
 לנורק נגלם ססו6 סכן כ) , b(osn )כמסכנסס
 מוגעת מנס לו 61ין לפגיו, סעולס כ) כי ,יחכ'

 ועתידיס נעלמים כזכרים יזיעתו 61ין ,סיזיעס
 לסגיו, כולו ססעעס יה', לכורך נס)6 זבדכ6)ו
 סלוני סי5" 0ר6ס למי נס)6 737 סוייגוכננו

 גיוס סלוגי למקוס מיגיע סי6מר פלונימלוקוס
 וכיון מנעתו סיססיק מקרס סוס קרס ול6פלוגי
 סעתידיס סדנריס נידיעח גן וככו : וססעססיום

 כנכר ססס עומס מ75וסכעלמיס
 )סני נמל"

o~n)hoמן כי ית/ ס3ור6 לסני נסלא ונר אינס 
 ססמיס נלנ)י חוכן 6מיחוח יעלס סמכמיסס6כסיס
 נלג) 16 מרכ( י651 כמקלחן יס ו6סו5כ6ותט
 מגיעים סס ו6ס סס כמס סגסרדיס וססכליססקסס
 סוט סקלו סעמוקיס כדכריס וכי651סגלנליט
 6) מכוון תי ידוע וקינו ככס אומר וזס ככס"ומר
 6יגס וגס ז3ר ~ost )6 ית' תכורך ומןס"מח,
 ומסיג יודע סס6זס כמו 6)6 56לו עמוקיםז3ריס
 כידיעס ואין ספק סוס מכלי ס)סכיו מסאמתח

 ידיעת כמוכן מסוט, ז3ר סו6 כי יזיעס מעלת(ו
 ססס כיון ל3ור6 מסוע זכר סו6 ס7נריס6ל1

 גע)ס זכר )סגיו ואין סכר6ס כתו )סגיומסודרות
 סוס סגין סעתידיס כדכריס כן וכמו :ונסתר
 בררך "0 כי )הכמיס ו8תי' )6נסיס מססי7יעס
 "עיי , כך יכיס ל6 "1 כך סיסיס מתגיסמכמס

סגתעמיס
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אלהים מ פרק היסודותשערבית208
 ית' סכורכן Sjh כן סוייגו מס , a55h ועמוקנסלף כדכר סו6 סממת Sb מכווגיס סםסלסעמיס

 ומס סכר"ס עגמן סךכריס סיכות יודע סו6כי
 סנסנחס מסדר מס כפי מוסס עד כסספיקרס
 ס6נסיס ק5ת 0יודעיס וכנוו , סכרי6סכסעח
 כמורח וי(רמ סימ(ור יום ככל טתט סערםנבעת
 , ססנס חוסי כפי ק5וביס וחלקים סעוחלסוף

 יתקטרו הנוו( תקופת ועד טכח סמחקוסחויודעים
 ולס"ט ומסם , סייס כמלי סעמוד 51לסלילות
 סימטך מס כל יודע יתכרך סכורך כן ,יח6רכו
 סכוככיס ומסלכי סנלנליס מסכ31 סטפלכעולס
 וידיעתו , מתטנחס על וטיכס הכרקסמטעת
 וסעתיזיס סנעלנניס סדכריס ככל 151דקתסלימס
 סזכרי' "לו ככננו סמכמיס מידיעת ערה לקיןיותר
 מנס ככל סגסגתס "וסני ע"פ שסיגת עתידיםססס

 : קלס ידיעס סי6 כי נס ,ומגס
לציירנו

J~k'kk 

 סגנלים ס37ריס ככל יחכ' ס6ל
 מעולס וסעתידיס ססוויםוסגעלנויס

 מומס יויעחו סיתס כי נס , לידעם סיכולסספל
 מידיעת oh כי (ס כל י5ןק סל6 ,לידיעחגו
 כריקוחן כסדר מסודרות ססן ומנעגמותסעתיוות
 נמסכות 1ל6 ננסוןרות סכלמי לעתידות ל6גסנו"ס,
 סל מחככות כידיעת כנעלמות 1ל6 , מסמדאר
 מ"פ כמו , סנעלנניס כדוריס וכיו65 6דס3גי

 , ונו' נמ65ו הליך והמרו וגו' 6גטיס סניונו65ח משמזי סיוס מלכחך י'( )ס"6 לסקולסמו6ל
 סידיעס D"D סג6מר נס כי ס6מריס, ס6ותוח1כ'

 3' ססמיס מן יתכ' ט6ל 0ר"ס לי7יעחגוסדומט
 16תו סימ165 כססערתו וסער כ6יסס6גסיס
 פסיו מס עם 6נסיס ג' ינו5"וסו (ס וע"ד53ל5מ,
 נכי6יס כתכל וסימנת חרור 63ילוןנו60יס
 היעמר לממוזל (ס כל וקמר מסכמסיורדים
 נקרץ נסיוחו ר6ייחו מוס ססוסיף 16 ,ל160ל
 וכיון 0ימ65ס סמקוס וסער ר6ס ססו6 עזרופס
 ס6תוטת נע65ו לו סי6מרו ס6מר מס 6כללקמת;
 ויתנו לסלוס סנ' לו ושיסללו ונו' נעם וסנסוגו'
 חב) עס וטיחנכ6 ס' רום עליו וסי5לח לחס 3'.לו

 כידיעס מוסגות פינס ,6לו ידיעות כלסנ3י6יס,
 "לו יןיעות 6וסן פלייר ולזדו : ליויעחנויומס
 סרו6ס מס ס6דס כיזיעח ס61 סבוכך "5ל6דס גגי לכות יןיעת כי וג6מר , ססכל shונקריס
 מחסכתו, מלדעה משדיל מסך סכסר 6ין כי3עיגיו,
 סטין זקיס דוריס יט סגטתייס 3ד3ריס "סילוכי

 לסם, מכדיל מסך מסם נס סיוחר 16 וסעורמנסר
 נכנס סרומ ורקוח ממיס למות כי סת6מרכמו
 לסם, משדיל מסך מספוניי סנטר וקין ס"דסכנוף
 16 מסלונן "חז כ5ד ותמסס סגוגע ס6סומוס
 ס5ד גס יחמס סכרז5מעסת

~nho 
 בו גנע סל6

 מ5ז ס6מר ס5ד עז סעופי כל זרך סמוםועכר
 ידוע זכר סוחח 16 סעיגיס (כי וכרמחדקוהו,
 ססדיס נוסי לרקוח מסיג הכרכות, וכר"םכשיניס,

 סכלתי ורוח 06 יסודות מכ' bSh 6ינס כיגס

 וי~רוחכיים סדקים וסדכריס ס6גסיס, לרותמוסניס
 לסניסס. מכויל מסך וגסמייס סנסיס סדנויסמין
 לנוכל ורמו לדניאל וסתיו כו סכתוכ דניאלומנס
 ומהעין נוכ6 סוס על ופומת מד6 36ן וסתיתונו'
 טומר למלטך נבדיל מסך סיחס ול6 , ונו'מלכף
 ונו', ~יותץ סוס וסנר מלמכיס סלח קלסידניאל
 מנזיל מסך סוס 60ין ית3' סנורך 56ל סכןוכל
 רו6ס סס6וס וכמו , סכסוכו מס לראותלפגיו
 רולס ית' ס6ל כן מועל כסס61 סכלי פעולתויודע
 לסכין סלכ כר6 ס61 כי , סלכ ממסכתויודע

 ילכו מוסב ס6דס וסע5ס וסכיגס, ליעןוסכליות
 6ותס יודע ססטוע וס0כל סכלי, זכר סי6וכטיוחיו
 06 ס6ס"כ וכמו , לסניו מבדיל מסך ט"ין6חר
 , ס' נ6ס bs s)hlh וקני 3מסתריס 6יסיסתר
 מט נכ61ס דרך סנכי6 סמו6ל סייע (ס דרךועל

 : בזרך סימ65 ס"נסיס לטלולסידכרו
 קודם ית' סכורך סיוזיע סעתידיס סדנריסרבבם

 מסוזריס 61ינס סעולס ל16יר ו65תססוייחס
 6ל6 ית3' תקחו 3ססנמס hSh סמערכחמפקח
 , יתכ' סכל יודעם , כללי 16 סרטי ועוגםמסכר
 גסתסוות סעתידיס סקס 3גי סויותכידיעת
 לסכיך ראויים 6ם סיעסו, ונוס סחולדס מזרכפי

 מיזע כנוו למסך, וכן 0י3י6ס ידע טוכסעליסס
 6ת עליסס וטיכי6 נם תמן לסניו ספרןמחסמת
 6הת מפס ס6רן כל יסיו or וס6מר , סמ3ולחי

 נכנס סכס רעסו Sh 6יס ויאמרו 6חדיסודוריס
 סקרן, כל פגי על מפס on~h ויפן ונו' עירלגו

 י65ו כן וקמרי ונו' מגוי 6ת וגס , וגו' לססhS כקיל קודס גריס וימיו סקרן 6ת ויירפוססתיס כסוככי זרע )ו סיסיס 36יגו )36רססוסודיע
 ססעידס וכמו טסיס, כמו סענין וכל גדול,כרכוס
 סנס ת"ל ל6כרסס סמינר מס כל מיזעסתולס
 וקורס סעולס 3רי6ה מסעת ידעו כן ,קודס
 מן ת"ל לטיזעגו ס3ס סוס כולדט ל6 כי ,כריאתו
 מן וכן יותר, 16 מלסיס ול6 סיוחו קוזסס0גיס
 מבריקת מ(ס קרוח מיותר יוזע מסיססר16י
 ונס , ספלנס ודור סמכול זור ענין וסול ,סצולס
 מן סרכס לכח סודיע סמ3ול לדור ס6ייעמס

 5 3ר6 6סר ס6דס 6ת סיממס קודסססגיס
 ססודיע סתורם צעדות וננפקסק מקמיןולבלהי

 ססיס OD כל 36יגו ול6כרססלכח
 כל יודע סו6 כי נוכימ כו וכיו65 תמנו 6סרלח"כ

 סעונט תן , סמום מן ר6יס לו גכי6 ,סעחידות
 6מר סרסעיס על יתדרך ס6ל סננכי6וססרעון
 סס6ל מס סתכמיס ולמון אומס 6ין כי ,ססרסיעו

 כסנסמתס I~ho %ל ניס סמכול "ת סכי6'ית'
 מניס עכס קודס לנח וטווס , גח כזמן לסגיוסקרן
 סתי3ס -nts~DSi , וכו' נסר ע5י חיגת לוסיעסס
 וסוזיע נח ידע rhn 6סר ביס כמס אריךסיס
 סקרן, על מיס סמכול 6ת ית' ס6ל סיכי6לרכים
 סיותו קודס סמכול ענין יתכ' ס6ל סודיעוו6ס
 סיס 6"כ קוזס, ככס ק"כ לנ"ל לדעת , עס(מן
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 כי וקורס, סעו)ס מגרימת סומן )(ס קויםיוידע
 ול6 לגם כססוויעו לסידעכו מכס סוס גו)זס)6

 )ו סקוזס מזור זור נכל מגווע מס 61"כנהדס,
 סגעסיח נחוס פרקו גח מנוי סמנה יורעד
 סגוזע נר6ס סמכול, מתי 3ס לסיג5)ו 6מתתיגס
 כרסעחס סמפון מי "ת עליסס וסיכי6דרכס' כיסמיתו מס כל יודע מסיס ית' ס' מ8ח קודם)סם
 י5י6ת ענין סיורות )כל גודע וגן המכר,כמו
 כסלימוחו ולסרן תסס כ6ו י5י6חס וסקויסמלריס
 ומכס מכס כל ע5 כסס וססהרס , סיסלחסית'
 מס לעסות סמרטומיס יכלו וסלף , גורסקורס
 ידעו וסם , סי6 8לסיס tsib וקמרו סססערו
 סכומיו, ע"י ohs51ol ת6ז 64מר ~עקתסיסר% 3כי כלוקת ית' ~Sh סייע וכנט , ית' Shoמסי
 מתורס עזות 3לי כלל ירך ולמון הומס )כלייופ ט61 (ס וכ) , סג6מר כמו מקוזס כ"כ יוזעסיס

 סתורס למכמי ורמוס כסרט, סד3ריס כלפסעיוס
 ג(כרו ו)6 מסיו סנסיס מן המריס דנריסבמס

 סמייך וססורעגיות סעוגסיס מן וגם :נפירוס
 כ) יתנ' Sho לידיעת רייס ים )רסעיס ית'%)

 משח מסומרם ס6יגס 6ותס הטילומעתידות
 a~oSho לפגי סקרן ספחתם כמוסמערכס,
 סמעסי' 6לו כ) כי סמכולו מדור ממס סקרןומילוי
 כ3חירחס סיום כל רע רק ל3ס ומחסכותסרעיס
 ית' ס6ל וידעם ונוכרים מכיע סוס מכליסעפמוס
 0סעגיס סר"יט מכיון וסעס16ס, סמט3וסקורס
 סכלת כמו , נסל6יס כדכריס מסם וגסרע6ותס
 ומכות ססלגס דור וסס5ת ססו6 סרע )דורסמנו)
 וכיכר ידוע ססדנר שנפריס, סמ5רייס SDפסכי6
 מס על מסוה כזור כ6 סמכו) כי שעולס)כל

 ע) ססלנס זור וספ5ת 1 ססו6 סדורססרסיעו
 ועגו סרעו 6סר על וסמכות , )עסות יומו6סר

 6מר מיד 15ho סעונסיס כל 83ו כיהיסרק),
 קוים וג6 מידועות סרעוח ססו6 סדורססרעו
 3"ס שעסו מס SD כי סור6ס וסיף ,והח"כ
 מ5ורף , לסס סיס מקרס ול6 ססי6 סרעסלסם
 ססרעו לנס ודוווח מיוממות סרעות ססיומס

מדד. כס סתדזו o~nsa סור6ס ב"כ סי6 6סרוחע6ו
 : יתכרך ס6ל )סס

 כס)6יס נזנריס סג(כריס סעוגסיסובהיות
 oh hS , וסידורו מעולס ט3עממגיס

 סעולס כרי6ח מקודם יתכרך Sb5 ידועסיט
 סדר לסגות י5טרך ס63יס. 3דורוחסכסימט"ו
 ליפרע "ח"כ יכול סיס ל" , מסס ליפרעסכרי6ס
 "הל מיד מסס מנפרע ססו6 סעגין שכמומסס
 ליטרע ת5נ:ח עחס מדפס וקרן הזסיסשמיס לפרו" קריך וסיס כג(כר, מדס כגנד וכמדסססרעו
 סטנ:יס תחח הדס כ) ס"ין סר6יגו וקמרמסס,
 ססנניס כוככי סכרי6ס מסעת סכר6 מס ידיועל

 מסס ליפרע ססי6 3עת טכעס "ת סייסוכסי)יסס
 סדורות סירסיעו מס כ) ידע סכרי"סתתחלץ כי מכו"ר זכר גר"ס ל6יתגס, מורוולמ"כ

 14 יןש אלהים[1.בית

 ותהתוניס ע)יוניס כריצת rbn וסכיןס63יס
 למ"כ ויהורו ססלעון נומן סיסחנו  וסדר163סן
 מנסרם ס(מגיס 3כ) ססיס סמו מקודם, ססיו)מס
 : 13 וסמורךיס ססוסעיס מסדורות ית'ס6ג
 וכמחסבס כטועל ססרקיס סימט6ו מסיויע כן ס83יס סדורות 1hpn~a מס יויע סטיווכמו
 % כלל ויעסו סיחסכו מס כל וכן , סגזכרכמו

 ידיעת ע) סק3לס מן ס)קומס סר"יס 6ליבוקזויא : ית' )סניו קפוי סכל ס"נסיס מןפרט
 וסעתידיס ססוויס סדכריס כ5ססי"ת

 3כ) מ3ו6ר סדגר ונמ65 , וסגסהריססגנ)יס
 כתהלת 0ר6יגו וכמו , וכתוניס ונכי6יססחורס
 סנעסש מס כל ית' ס6) מידע וסנרי6ססחורס
 וכגיסת מרע"ס תיחח עד ס6דס מ3רי8תכעולס
 נח 5זס לסרעייס במירע מס סן , לקרןיסר6ל
 ס6ירע מס סן (רעו, וכל וכניו יעקכ עמקשכרטס
 סז3ריס וס6ר ומדוס, וסס)נט סמכ1ל כיור)כלל
 בתמך ול(ולחס ל6ומס סנעע ממס כתורססגזכר
 סדכר ססודיע סכר ו3ק5תס , מניס וחפ"משלסיס
 ססניס 3כל סי(כר מס מידע וכתו , ואיותוקודס
 תמס ססגיס גללו מעולס ס6ירע מס כ) נ"מידע
 ס6ירצ וננס נסירום, )ס(כיר סתורס ס51רכססל6
 על טתורס וסעידס , כן גס סחורס מתימת8מר
 סר6ס כבס סכר6 סדנרים כ) וידיעתורפייתו
 ר6ס כי וכעתיד, 3סווס סו6 טוס כי עטס 6סרכל

 סרית (מגי 3כ) לעתיד ונס עמס עוכססיס
 hSh סיס hS עוג כסיס סר6ס מט ס6ססעו)ס,
 מתמדת ס3לסי סטוכס סלימס סיתס ל6 ססווסעל
 לסווס ר6ס וכן , עוג כי עליס ג6מר סיס1)6

 ועמס )כדו 6דס סיוח טוס סיס ל6 כןולעתיד
 ויברך גרפס וכקנס (כר שמריו ולכפיס ענר)ו

 6ות nbr 6מר סמנול ולנחר וכעתיד, כסווס8ותס
 חרית 8ות וסיף , וגו' גתתי קטתי 6ת וגו'סברית
 ר3י סל וכדורו טקסח ירפס מייכ סכולוכדור כי ידע גונז כי חדור, לדיק כספין עולס)זורות
סרם(

 כי%51 ככהוכיטס
 נו'(

,ch~1ht 
 ר") ספרן, ונין סיגי כרית לקות וסיתסנעגן מתי

 , ספרן חומר 8מר סגמסך סרם סוור וניןניני
 וכין דיני עולס ירית לזכור ור6יתיס וקמרוהזר
 זור וס61 סקרן, על 6סר כסר 3כ) מיס נססכ)

 לכסל טעם )חח וקריך , סגזכר כמוסרסעיס
 וידצ ורפס מקומו, כ6ן וקין 6לו כחוכיםופריכות

 סעיר 33נין ססלגס דור עו0יס ססיו מסכל
 ותס סס )סס סיעסו מדכריס ססיו וחס ,ומגיל
 ולסלהס לרקיע לעלות 3מהס3תס חוכ3יסססיו
 מפיסם "ותס מי5י"יס סיו סל6 כשלו ודכריס13,

 מלמעלס סר6ס סרי , לעסות יזמו 6סרכדכהי3
 מלממלס וכמע סנגין, וסוף 3גל1י עוסיס ססיוונר
 לרמת ס' וירד כתיכ ולמ"כ , מדכריס ססיומס
 ל6 מלמעלס וסנ:צ ר6ס ל6 ו6ס וגו' סעיר6ח
 פסס מפגי סי6 סירידס ועגיל , לרקות יורדסיס
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 1כ11נהס וזעתם כממיס ור6טו מגזל תוניספיו
 לכן 3חמתוגיס וכמ ססנמס לו סיתס סל6סיתס
 טססנמס כי / סעיר 6ת לר16ת ס' וירדגתים

 , ית' ככויו רומניות 56ל ירים חקרך3חמתוגיס
 למריו כמ"מ וטעונם טסכר ימסך סססגהסומן
 תכריס 5מת ססס פיו מס , מרס כהנד מרסגסס סר16י סעויס וסו6 הוחס, ס' וימן וגו' ס'וירו

,ollnb6לסנדל ולסווען לסקסר קלתם יוכלו סל 
 סמססמות כל 3גי רוליס סיו כן ונס , מללו8לו

 גס5ס מסם כי נח בגי וסם סטוץ פדורהמלליס
 אעלס 3קעס כ16קס צימד כולס לסיות סתרןכל
 סל6 ספהס סילל ית' ס6ל סעגיסס ולכן ,6מת
 1לסווען לסקור יוכלו 1ל6 רעמו מסח 6יסיוגמעו
 וסוד , ססי6 ננקעס כולס סיו בסי' 8מהתעלס
 סס שמרו מ? כגני סקרן כל סני על ס'סטי5ס
 מתורס מיסורי נכל ר"ימ (ס דרך ועל , גסוןכץ

 סנלוייס סדכרים כל ססמיס מן ית' ס6למידע
 ומסכירס כסס ומטנימ וסכסתריס הרןסנפסיס
 3טיותו ככיכ1ל ככורו 6)ל ירידס וסיףומעניסס,
 סכח31 וכנוו רוח, ומסל דכ6 6ת לסכון וקיוסמרוס

 כתיכ וציעקו , וגו' ג6 פרדס ג"כ סרוס3ססהתח
 וירד ס' ירד סתורס וכנתינת , ונו' עמך 6רדשנכי
 : נ"מ כענן ס' וירד סענן, עמוד ירו וכתיג ,ס'

 פע~ס כמס כתורס גת31 יש יייעהווליגנין
 ונו', 3תס כי ידעתי 6גכי נס , ונו' למעןיזעתיו גי , 6לסיס יודע כי ית', 13 ידיעסלמון

 כי , מלסיס וידע , 6תס מלסיס יר6 כיידצתי
 , יחן ל6 כי ידעתי ולגי , מ:16כיו 6תיזעתי
 , לך 6עסט מס 161עס ט61, יזגל זכר כייזעתי
 , 3)3כך 6סר 6ת ליפת סמד3ר, 6ח לכחךידע
 חזע למען יה3' ידיעתו כענין לסרעס נקמרוכן

 וסנטהס ולסרן תסס יעקב יגחק "כרססכמ 11,!י1נגז:ך"71ן:ן
 סתורס נסיגת ועמן , סטו3יס 3יעודיסלכרפס
 כבכיס המלכח לי חסיו ו"תס ולורעס לסםסכתהס
 ס' כטד ויננל6 6ני הי וקולס סכתוג 1"מר ,וע'
 בסר, לכל סרומוח קלסי 6ל וקר . סקרן כל8ה

 ונקרן כסגנים Sh מי 6סר 6מר תורסוממסוס
 וגו' קרו3יס הלסיס לו 6סר גדול נוי מי כי ,ונו'

 לס' ק , ונו':4ה-
 8לסיךק

 ססמט וסמי ים
 6לסיך ס' 6סר ונו'8%רן כס אטר וכלסחרן
 נמלותיס סתורס כלל וכל , יה3רך ס6לכידיעת
 ולמון . ית' ליזיעתו נ"כ סור6ס 3ס יסוסיטוריס
 סמע כי , מעמיס כמס ית' גו נ"כ מ65נוסנויעס

 כי , סנטר קול 6ת 6לסיס ויסמע , עכיך 6לס'
 "ל ויסמע סכומך, כי ס' סמע כי , "לסיססלע
 6ח כלסיס ויסמע , 6לסיס 6ליס ויסמע ,ל6ס

 סמעחי, 8ני ונס , כמטתי לעקתס 61ת ,נחקהס
 תלוגותיכס, 8ת ס' כסמוע חלוגותיכס, 6תשכמטו

 סמוע חלוגוס, 6ת סמעחי חלתותיכס, r'h סמעכי
 וימר ס' ויטמע 6ני, מגון כי וסמעחי זעקתו,6סמע
 ס' ויסתה קלנו, ויסמע ס', ויסמע ז3ר גגו נס6פו,
 ממעתי , ד3ריכס קול 6ת ס' ויטמע יסרבל,3ק51
 ס' וגסתה כקולכם, ס' סמצ ול6 וכריכם, קע6ת
 : ודיוור קול על ג"מרת ססיhih 6סידיעס סי" ית' בו וססמיעס קולנו, 6ת ס' ויסמע ,6לי
 ידיעתו על ננעידס ע"ס מסס תורת סק3לחהרי

 מס ססמיס מן וסמיעהו וסעתיז, וססווסיסגסתר מנלוי מן 63רן סנעסס מס ססמיס מןיה'
 3ג3י6יס וכן , ס6דס כלט סיס ומס 63רןסג6מר
 סו6 ס' כלסיס 6ל 3יסוסע ית'. יויעחוסו(כרס
 6ה ידעת ולחס , ס' דעות Sh כי וכממו"ליודע.
 ידעת 6תס כי , ל33ו 6ת חדפ ומלכיס .עכרך
 3ל 5ור וכין יסעיס . טכוס 3ני ל3כ "תלרזך
 מ"ג לך ולגיד , ונו' 6תט קסס כי מדעתי ,ידעתי
 . הכנוד כגוו ידעתי כי , ססמעחיך ח363טרס
 ידעחני, ס' ו"חס יועתיך, כטען 6לרך 3טרסירסיס
 יןעת ס' ו6תס , מסתי מו65 ידעח ס' ידפח,8חס
 , מממסכות 6ת ידצהי לנכי כי עלתם, כל8ת
 יח(ק6ל . ס' ג6ס ידעתי 6גי , 'ועד מיודעו6גכי
 6תס לפסיס ס' , יועתיס 8גי רומכםומעלות
 6ני , לסריס ידעתי 6ני סולע עמר חרי .ידעח
 גי , ידעתי "תגס רק עמום . שמזגתידעתיך
 . לס' יודע סו6 (כריס . ססעיכס רייסידעתי

 ייעת , 5דיקיס זרך ס' יודע כי תטליסגכתו3יס
 מטס ס' , תמימים ימי ס' יודע , כפסיצנרות
 כל ידעתי , )כ תעלומות יודע 610 כי ,ידעת
 ידע סו6 כי 6דס, מהסכות יודע ס'וכסחי, מרפתי ייעת , ל16לתי ידעת "הס , סריסעוף
 סדתי ידעת 6חס , וחדת הקרתני_ ס' ,ידרגו
 . נתינתי ייעת ו6תס , טקס ידעת ס' סןוקוט,
 סו" מהי ידע סו6 כי"יו3

 מט ידע דגי6ל .

נחסוכ"
 דגרי . עליסט סוידו כי ידעת ע(ר6 .
 , לכ13 6ת סיע , ייעת ענוג 5ת 61תססינוס

 : ידעת לצדך 8חסכי
 לסמוע 3יסוסע 3נני6יס, סמיעס למון סווכרסוגן

 לכלעס לסיוע לכיתי ול6 , "יס גקולס'
 מקול ס6לסיס ויסמע כינותעו, סומי ס'סוסט'ס
 לסעוע מלכיס . S1p' מסיכ15 ויסייע סמ61ל .מנום
 תסלת 6ל וסמעח סחפלס/ Sh לסמוע סרגט,6ל

 וממעת , ספתך מקוס 6ל חסמע wrhlעכרך,
 וממעת ב"פ, ססנניס תטמע ו6הסוסלמת,
 , קרקס ככל 8ליסס לסמוע , מעמיס י'ססמיס
 , לניסו כקול ס' ויסמע , אסלתך 6תסמעתי
 , 6לסיך ס' יסמע 16לי ר8ס, כי קליו ס'יסמע
 וסמע וסמע, שנך ס' מטס שלסוך, ס' סמע8סר
 חסור מלך סנמריכ 6ל , סגמריכ דכרי6ת

 'סמעתי שנכי ונס תסלחך, 6ת סמעתי ,סמעחי
 6ת ס' וססנניע , סומע s):tb יספיג : ס'נ6ס
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אלהים ם פרק הימורותשערבית210
 וכוונתם וזעתם כסריס ורפסו מגזל 13ניסמת
 ps כחמתוגיס וכמ ססנמס לו סיתס סל6סיתס
 טססנמס כי , סעיר 6ת לר16ת ס' וירוכסים

 , ית' כחודו רוממות 56ל יריזס חקרךגתהתוניס
 קמליו כב"ס וסעוגס ססכר ימסך סססגחסומן
 סר16י סעוגס וסוך onlh, ס' ויפן וגו' ס'וירז
 ודכריס 6מת ססס סיו מס , מוס כגנד מדסלסס

 )סכין 1)סווע7 לסקסי ק5תס יוכלו סל66חזיס,
 סמטסמות כל כגי ר51יס סיו כן ונס , מקלו6ל1

 גס5ס תסס כי כח כגי וסם 0ס61 גדורסכמ65יס
 3ע5ס 3קעס ג16תס כיחד כולס לסטת ספרןכל
 סל6 ססהס הכלל ית' ס6ל סעניסס ולכן ,6מח
 1לסווען )סקכר יוכלו ול6 רפסו גסת 8יסיטמעו
 ועוז , ססי6 ננקעס כולס סיו אפי' 8חהכעלס
 סס סיקרו מס כגנן סקרן כל סני פל ס'סטי5ס
 מתורס מיסורי ככל ר6ימ וס זרך ועל , (TtDכה
 סנלוייס סד3ריס גל ססמיס מן ית' ט6לסייע
 ומסכירס 3סס ומסבים וסנסחריס 3"רןסגפסיס
 כסיותו ככיכ1ל כ13זו 56ל ירידס וסיףומעניסס,
 סכחוג וכמו רוח, ומסל זכ6 8ת לסכון וקזוסמרום

 כתיב וכיעקב , וגו' ג6 6רזס נ"כ סרוס3ססמתח
 וירז ס' ירד סחורס וכנתינת , וגו' עמך 8רזאנכי
 : נ"פ כענן ס' וירד סעגן, עמוד ירו וכתים ,ס'

 סענניס כמס כתורס כתום ית' ידיעהווננ;נין
 ונוי, 3תס כי יזעתי 6יג5 נס , וגו' למעןיזעחיו כי , o'o5h יוזע כי ית', 13 ידיעסלמון

 כי , מלסיס וידע , 6חס מלסיס יר6 כיידצתי
 , יחן ל6 כי ידצחי ו"גי , 1Dlhjn 6תיזעתי
 , לך 6עסס מס ו6דעס ט61, יזכר זכר כייזעתי
 , 3)3כך 6מר 6ח למעת סמדכר, 6ת לכחדידע
 ניעו11,י1 תדע לממן יחכ' ידיעתו כענין למרעש נסנורוכן
 1סנטהס ולסרן מסס יעקכ עמק לכרפסגם

 סתורם גחינת וכומן , סטוכיס 3יעוזיסלורנס
 כבגיס המלכח לי חסיו ו"תס ולורעס לססס3סחס
 ס' ככור וימלץ 6ני מי וקולס סכחוכ וקמר ,ונו'
 כסר, לכל סרומות Sh 'oSh וקמר . סקרן כל6ח

 ובקרן 3סעיס Sb מי 8סר 6מר תורסוכמסוס
 וגו' קרוכיס הלסיס לו 6סר נדול נוי מי כי ,ונו'
 סקרן ועל ונו' קולו 6ח הדמיעך ססמיסמן

 נמ5ותיס ססורס גלל וכל , יהגרך ס6לכידיעת
 ולמון . ית' לידיעתו נ'כ סור6ס נס יםוסיסוריס
 סמע כי , פעמים כמס ית' כו נ"כ מ65נוסנניעס

 "ל ויסמע סנופך, כי ס' המע כי , הלסיססמע כי , סנער קול 6ח קלסים ויסמע , עניך 6לכר
 6ת o~oib ויסמע , 6לסיס 6ליס ויסמע ,ל6ס

 ממעתי, 6ני ונס , כמעתי 5עקתס ו6ח עכהקהס
 הלוגותיכס, 6ח ס' כסמוע חגוגותיכס, 6תשנתעו

 סמוע חלבות, 6ת טמצתי ת)ונותיכס, rh טמעכי
 וימר ס' ושימע 6גי, מגון כי וסמעחי זעקתו,6סמע
 סממתי , דנריכס קול 6ח ס' ויסלע tihltsנ5 ס' ויסמצ קלנו, ויסמע ס', ויסמע זכר גגו נ80פו,

 ס' וירתע גקולכס, ס' סמצ 1ל6 דכריכס,קול
 : וזיכור קול SD ג"::רח ססי6 6ל6סידיעס סי" ית' 13 וסמנ!יעס חולנו, 6ת ס' ויסמע,
 יזיעתו על מעיזס ע"ס מסס חורת סקכלחהרי

 מס ססמיס מן וסמיכתו וסעתיד, וססווסוסגסתר סנלוי מן כקרן סגעסס מס ססמיס מןיה'
 כג3ימיס וכן , ס6זס כלס סיס וננס גמרןסכ6מר
 סו6 ס' מלסיס 6ל 3יסוסע ית'. ידיפחוסווכרס
 8ת יזעה ו6תס , ס' דעות Sh כי וכסמו6ליודע.
 ידעת 6תס כי , לננו 6ת תדע הכלכיס .פכרך
 3ל 5ור וקין יכעיס . ס6דס ככי לנכ "תלזדך
 מ6ז לך ולגיד , ונו' 6חס קסס כי מזעתי ,יזעתי
 . האנוד כגור ידעתי כי , ססמעחיך חכ6כטרם
 ידעחני, ס' ו"חס ידעחיך, נפטן 58רך כערסירמיס
 ידעת ס' ו"חס , מסתי מ651 ידעת ס' ידעת,6חס
 , סממסנות 6ת ידצהי 8נכי כי ע5תס, כל6ח
 יחוק6ל . ס' ג6ס ידעתי 6גי , ועז סיודם61גכי
 6עס 6לסיס ס' , ייעתיס 6ני רומכםומפלות
 גי , ידעתי "חכם רק עמוס . הנוזכרידעתיך 8ני , לפריס ידעתי 6גי מוסע עמר תרי .יזעח
 . לס' יוזע סו6 וכריס . טסעיכס רניסידעתי
 יזעת , 5זיקיס זרך ס' יודע כי תסליםנכתוכיס
 8תס ס' , תמימים ימי ס' יודע , גססיכלרות
 כל ידעתי , לכ תעלומות יודע סו6 כי ,ידעת
 ידע סו6 כי , 6דט ממסתות יודע ס'ונסתי, מרפתי ידעת , לבלתי ידעת 6הס , סריסעוף
 . כתיכחי ידעה ו6תס , כולס ידעת ס' סןוקומי, ספתי ידעם 6חס , ותדצ מקרהגי ס' ,יקרנו
 מס יזע זגי6ל . סו6 מהי ידע סו6 כי6יו3

 , )כס 6ת תדע , ידעת ענדר 6ת ו6תססינוס דברי . עליסס ס,יזו כי ידעת עורה .כחסוכה
 : ידעת לכדך 6חסכי

 לסמוע גיסוסע 3ג3י6יסי סמיעס לסון סווכרסוכן
 . לנלעס לסמוע הכיחי ול6 , 6יס בקולס'
 תקול ס8לסיס ויסמע כעותיגו, סומע ס'סופע'ס
 לסמוע מלכיס . קולי מסיכלו ויסמע סמ61ל .מגום
 חסלת Sh וסמעח סתפלס, Sb לסמוע סרנס,6ל

 וממעת , סבתך Sh olpn חסמע והחסעבדך,
 וממעת , 3"ם ססמיס תסמע 61תסוסלמת,
 , 2ר6ס 3כל 8ליסם לסמוע , מעמיס ד'ססמיס
 , לפיסו בקול ס' ויטמע , חמלתך 6תסמעתי
 8לסיך ס' יסמע 16לי ר6ס, כי קליו ס'ויסמע
 וספע וסמע, שנך ס' סטם 6לסיך, ס' סמע6סר
 שסור מלך סנחריכ Sh , סימריכ דכרי6ת

 י' י" . יני ,""גי;"2'6:וי2 8ת ס' וסממית , סומא 6יגגי יסעיס : ס'נ6ס סמעתי שנכי ונס תסלחך, 8ת סמעתי ,סמעתי
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 11ע קואלהים מא מ פרק היסודותשערבי(

 , ככס 61ין וססמעתי 8חכט, 6סנוע הסלתך,"ת
rbn,,ו6סמיעס, י165 ומתי ססמיע, מי מסמיקיך 
 מסמיע מיסות, ססמעתיך ססמענ,יך, תכ6נתרס
 , מסמוע rh(t ככוס 1)6 יסועס, מסמיע ,מלוס
 מדכריס מס עגי סקרן, ק5ס Sh ססמיע ס'פנס
 8סמע 6% 61סמע, סקסכתי ירסיס . 6סמע61כי

 ולינני 6)י קרקס כעת , סומע רככי כי ,,6ליסס
 ל6 קמרת זכרי, 6ת 6סמיעך ר:תס" 'sh.פושע

 . סגני6יס קמרו %ר 6תאסמעתי
 8ת ממעתי 8ותס, 6סמע 1ל6 ניו)קול
 , עמר תרי . ממעתי 6ני זכריכם ,חיך

 וסיוע תסלים וייגמע. ס' ויקסכ מל8כי חסמע,ול6 סותתי סלוס, מסמיע נמוס . 6לסי יסמערמיכס
 תסמע כקר ס' 6)יו, נקרסי יסמע ס' ,חס)הי
 , חמגתי ס' סמע , כוכיי קול ס' סמם בי /.קולי
 סמע , 5דק ס' סמעס , ס' ממעת עסיסחקות
 , סומע 36ל ומסועו t~sip ממיכלו יסמע"מרתי,
 סמע כי , תמנוני ק% ס' סמע , קקי ס'סמע
 11ל סמעת 8כן , ומכני ס' סמע תמנוני,קול

 תסלתי סמעס סומע, וס' 5עקו סומע, וס''תמגוגי,
 ויסמע חתלתי, סמעס הלסיס סוערי, ויסמעס',

 יסמע לס 8סר , ויעגם 6ל יסמע , קולימסיכלו
 סמעת הלסיס , רנתי הלטיס סמעס ,לקול
 ל6 המלס, סומע , חולי 36סיס סמעח ,)כזרי
 36יוניס Sh 'סומע כלסיס, סמע 8כן , ס'*סמע
 סמע ויתענר, ס' סמע זין, ססמעס מסמים ,ס'

 סל6 8(ן סנטע , תפלתי סננעט , ויתעכר6)4יס
 , %יר 6גקת לסמום חסלתי, טמעס ס'יסמע,
 קקי , ס' יסמע כי יננתי , רגתס 6תכסמעו
 , תסלתי סמע ס' כקולי, סמעס ס' כמסדך,סמעס
 * יסמע 5זיקיס ותסלת מסלי יסמע. סועתסופת
 36, יסמע ס5עקתו , ויסתמך קליו תעתיר5יוכ
 מלסיגו, סמע ועתם דניאל . יסמע עטיס51עקת
 לסמוע ע,ר8 סמעס. ס' , וסמם 6(נך מלסיסעס
 נוזס, סייט כי 6לסיט טבע , ענזך תטלא%

 , סמעת זעקתם ו8ת 5עקתס, 8ת סמעתיכלסר
onb1לסמופ סימיס דכרי . כים תסמע מסריס Sh 
 וסלמס, וסממת מנחך, מכון חסמע ו6תסענזך, תהגוני Sh וסמעס , סתפלס 6ל לסמוע ,סרגס
 סמעתי , סצמיס כמס ססמיס מן תסמעו6תס
 ס' ויסיע ססמיס, מן 6סמע ומני חסלחך,6ת
Sh6גי וגס חמלתו, ויסמע לו ויעתר , ימ(קיסו 

 מרסתם: סמעח סמעת, קולי טיכס ס'. ~Ohסמעתי
 נרום וסמינרים סנני6יס מקכלח נשכ לךוהרי

 מס כל ססי"ת ידיעת על סמעידיססקדס
 וסו6ליס ס5ועקיס דכרי וסמיעתו ונקרןסכסמש
 סידיעס 16סגי s(s , ימיר מן רמס טן6)יו

 , וסומע יודע ססו6 מעיזים נצמגווססמיעס
 jw5h וסומע יודע ססו6 מורט כן גס ית'וסוף

 וסוף , sSh(1 ויסמע סילע ממגו מכקסיס ו6נמגו'
 כהורס ים וכן , לו .. ויענס סיסמתמסיב

 %סוגות ועגיס ר6ייס לסת וכתוכית וננגי6יס,

 ישועתו לסורות יתדרך ס36 על סנ6מריס8חריס
 : סדכריס סרטי 3כל סחחתוגיס עלוטסנחתו
 יתן ידיעתו על ומוסתים וקוהות ר6יוח לנוואין

 ס', נחורת מרע"ס כעדות סעיקריסוספר
 עכולת כמעלת כולס סודו 6סר סגכי6יס כלועיות
 טחינו גכ61תס כדרך ג"כ וסם עליסס, ע"סממס
 סססיגו ומס כס, סכחוכ וכל מסס תורתלמתת
 וככל וכו', מכס על 8ל6 סורס סנכו6ס 8יןכי nbs?* )סס וסקנתס, וסמכמס וססס:מססיייעס כעכין וכמרע , כגו6תס דכרי ככל כשלמטסס
 סמקכליס סגס"נ מסייסי מסיס ס5ייקולמעון וסרי , )דעתם פסילו כמוריס מפין סנויסמכשי
 וסכתוכיס וסנכי6יס ססתורס bSh ,סגמכמיסס סיומי 8חז מכניס ממנו ולמי טנכי8יסמן

 ולכך , מסטן כסי יסר6ל כיח סמון לכללניתנו
 עכז קנלס זרך על סרח עיקרי כל כסס163

 סעיקריס פותות מחוכן מכינים סניניססוסמכמיס
 : כסט גרמ(ו "סר olrn~o כפיססס

 וארבעים אהדפרק
  06 ,  סיריטס כענין מסיקות לקוותםיקרה

lhto'סגעסס כל ויודע וסומע רולס יחכ 
 סרסע מסע על ועוכר סוכל סו6 6יךכקרן

 כו וכיו65 כוס כי , ס5דיק 6ת ומכניעממכתיר
 ידיעתו מססט י65 סע%ס סנסנת סיזורמרוע
 מעגין כי וכן 6וס, נם וספגת דעת לסימעוק)
 16מר וסכתוכ , ט6דס כמירת תתנטלסידיעס
 וכתיג , גמיים וכהרת )סגיך גתתי וסחותסמייס
 וצנין וגו/ עוב לדעת ממנו כ"מד סיס alhoסן
 סיחרו יתנקר סע%ס סנסגח סידור רועמסק
 סכר וס61 (ס 6חר ס63 סעיקר ככ61ורכע"ס
 ס8דס מן סנמנעת סכהירס ענין ~,כל ,ופונס
 נכל 5ת) סוס ססססק )סי , רכ גי16ר %יךיגר hlo כך, 6מר סינמר מס קורס יתכרךגידיעחו
 8ס ס6דס פעמי ונכל סדורות נכ) ס6זסאיסי
 תיגו כי ססידור כרוע fhcn , רע ו6סטוס
 ססכמירס נס כי קוים ואקרים : סרוב עלכוסנ
 (ס 6ין כחסלו, זרע טוס לעסות ס6זס כיזסו6
 כח לחת ר5ס יחכ' ס61 כי , יחתן כמוקונרעון
 1)6 כרזונו לצמות סיוכל ס6דס כיד ורמותונמירס
 סע1לס סוס על כלל ומכרים מגיע סוס לויסיס

 ססוגיס כמעסיו טוכ סכר )ו סיסיס כדיממעולתו,
 מוכרם סיס ~oh , ורלוגו ככהירחו עסט6סר
 סרעס, על לסעניכו ול6 סטוכס על סכר לולתת סר"וי מן סיס ל6 וסרעיס סטוכיס כמעסיווכסוי
 6ת סיום לפניך גחתי רקס סכחוכ ס6מרוכמו
 סיום מלוך 6גכי 6סר , וגו' סט31 ו6תסחייס
 יתכרך סו" כי , וגו' ורכיח ומיית , וגו'ל6סכס
 , וסרע וסטונ ותמות סמייס דרך ס"1ס לסכיגחן
 וירנס ימים כ(ס כי וס"(סרוה, ממקות מעמסוסוך
 , סהייס זרך וס61 סעוכ נכהירתו סיעסס8מר

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



אלהים מב מא פרק הישדהשערבית212
 וכן סעוח, ירך 6101 מרע מן 3במירתוויתרחק
 6חס חמיס למען כמייס וכמרת or 6מר8מר
 מ5ז ימית ככמירס פעולותיו סיגת מ5ד כו:(רעך,
 : חסוכס מס' ס"ס (") סרמכ"ס וכמ"מע1)1הי1
 וס6(סרות ספרות נעגין כי קומר (סר%4חר

 סל6 3סן סריס לגמירת ומקוס 5דים
 וסו6 עסייהן, מקודם קותן יתכלך ידיעתותכרימ
 ססי6 סספולס ית' ידיעתו (מן כין מלוסס5יווי
 טס6ל נקמר 06 כי ע:ייתס, (מן וכיןמקודס
 מנסלת יחכ' יזיעתו כי , כמעסיו מוכרםסו6 סרי הסע 16 5ייק יסים טס6יס מתמלס יניעית'

 סו6 כי נקמר S~b סכרמיח, סוחט 1עו0ס3מירת1
 ויעקד ינמק6כרסס כני צגיו 6ח ירוט כ6סר כי מתמלס ידעיתכ'

~laDS 
 וסוף ומהסט 5דקס

 וסס on~b לקיים יגמרו סמסס , מהורסקמלת
 סרסעיס, וסס לקיימס סל6 יכמרו ומסע ,ס75יקיס
 סיניע קודם 6יס כג מתורס נתינת מחרונס
 , מ115ס סו6 61מ"כ מטווס כלתי סו6 6יסלכלל
 סיעתו מס בעסות מוטס מירמת תיגס יוויזיעס
 ייון רע, ו6ס קום 06 3כמירתס כך8מר

 עוסיס מסיו מס לל כי כלל, 16חס מכרמתיייעחו סייס ל6 כיתי ;מן עד יתכרך יייעתוסמתמלת
 מעמס סיט 06 גסכריס סיו hS לעיווי זמןקודס
 6ין כי רע, מעמס סיט ob כעגסיס סיו ול6סוג
 מ5ווס ססו6 מס 06 כי רע 16 טופ ד3רסוס
 כן ו6ס ממש, עחסר ססו6 ומס ס6לסיסמ6ת
 ל6 כי סקודמת, 33מירמו גס6ר ג"כ מליווי6חר

 היימל מס געסות עתם סג5עוס סטוויתכלימכו
 נחירתו סיתס סטווי סקודס כמו , 6מ"גלעטותו
 כמו בינגו כי ולרע לטוי מכרים סוס 3ל*במירס
 סתומת ינס ש בח"כ סיקר )מס לותו)התכרית ט5יווי 6מר ניעס זכר נתוסף 1ל6 ,פג(כר
 וקין סמעסס טוף 6ח תכרימ סיויעס תחלתכי
 חר6ס תסכיל 06 , וטונס סכר 1)6 כחירסכ6ן
 למעולת עוגם וים סטוכ לסעורת סכר יט כיותזע
 סטוכ סמעסס על וסעוגס ססכר 6ין כי ,סרע
 כור16 מלות בכייס סעוסס כווגח על 06 כיל3ד
 לעסות זס סי3מר b'o יתכ' יריעתו 61"כג"כ,
 מסרס יחרמק וכן ית' מטתו מ5ווס לסיותוסטות
 ני6ס עלמו  סמעסס על ו6ס תלתו, עחסרלסיותו
 פל  עוכרת  ויינו , סקורפס סידיפס פלדכמוכרח
 יזיעתו כי , מלווס 3סיותו וסוך סמעטסכמנח
 סכר לו ויט סטטוס מס מ75 סעוג סיכהרסי6
 על ועונם סטטוס ס5יווי במכיל סעוסס מסעל
 ob כי , יח3' ממנו ססו;סר מס על מעכרמס
 , כמוכרח כרקס סרע 16 סעוד עלמו סמעססעל
 , כלל מכרמת ידיעתו סיתס )% סניפיכקורס כיע מוכרם ויכו וסעונס ססכר ימעך סממנוית3' ליווי מ5ד וסוף סמעסס כדגת על סיזיעסמ5ד
 נעגם ול6 נסכר סיס ל6 יעמס )6 ) 6ו סיעסס כיןכי

 מקוס or~b סיס וכמו(טר 3מ5ווס סו6 (סוכל : ככר ממכר כמו מ5ווס סיס סל6,כיון

 1)6 ולמעלס )ססכיר וסרע ספוג)3מירמ
 סרסוח כמפסס 36ל , סקזומס ס*ויעסתכרימס
 סיויעס ספ6ס לצי כי נס ומחסר, ת15וסובנתי

 ועוגת, סכר כסס סחין כיון מטס 3;ס 5יןמכרימסו
 מלויס ס6יפ מס כמו סכר לו סיס 3י3ריסוגס

 , סיין מסורה לסגים ומומרץ נזר דרך.ופוססו
 סזומס ביכר מ5ווס טסו6 מס ע5ד לו גרסךססכר

 מסן ןויום'ש)טל ימסך לסענויססמשועןס6(ינרי~ריות
 וג(דמגס רסוח כדרך סטר oh כמו 61יסיס,מלס
 ל6 סולך o~a ל6 ס6ס עכירס 6י מ15ס סםלו
 רפת ססי6 סס)יכס ע) on~b , 061 עומססיס'
 סמ5וס עסייח ע) נס מוכרמ יסיס מוכרמסו6
 על נעסות וס6(טרות מלוח ומרכס , ס6(סרס16
 or bs זרך פצל ונס , קוימות בספת orזרך
 סיותו כוונת גמירת על מסכל ענין כסיותיקסם
 לסיופ 6יס לטני יסר דוך יס רבן : כג(כלמ15וט
 לנמש יתכרך ידיעתו תכריחט ול6 כידוסכמירס
 076 כדמיון וסוף רע, סן טוב סן לעסותשירקס
 יויע ססמ3ר לעסות כרולס מס ענין למגירופגילס
 תכרמת פינס וידיעתו )עסות מכילו טכלכמס
 תסתנס Db סיעסס ס6מר מט לעטות16תו

 וכליות לזוח וכומן יודע יח3' ס6ל כןממסכתו,
 (6פ ויזיעחו לו סיונד גלי וינמר סיעטסמס
 ומסני , סיעסס מס לעסות 16תו מכרתת6יגגס
 ,. גרעון סוס כלי ס)ימס סי6 יהכ' ידיעתוכי
 , ל6 16 ממסרתו תסתכס 06 סו6 יודעסוייגו טיעטס מכירו לו סנילס מס ס6דס כידיעתול6
 טיס חס כי ג6מר ו)זס , סכל יודע יתכרךוסקל
 וגסינ גדע ל6 כי 6לו, דרכים כ' על נחספסנרעון
 מס SVt סר3 כמקמר 6חי סכ) ועסותויייעתו כי תכרימ סל6 יזיעתו סליליות סי6 בוסן63חס
 6לו דרכיס 03הי וסרומט , ת0ו3ס3סלכות
 כמו טכחירס מעמס חכרימ )6 סססיעסססידיעס
 סל6 ית3' ידיעתו וקמות לגלימות 6בל ,מנזכר
 ן סנ(' נמו ("ל טרם זכרי על נסמוך מידיעותכטלר

 וארבעים שניםפרק
 מעולט )חי סכר טחן ססי"ח גי סי"פ,והעיקר

 עג סעונר כמי ויעגים סחורסמלות
 וסעונס סעיס"כ סגדול ססכר וכי ,6(סרותיס

 סיססיק, מס טעגין כנס 6מרט וכחל סכרם,ר,מ(ק
 )ממות סג6מר נוס oro סיסוד על סמורסוסוקרך
 , ג6 ממני 6ין ו6ס חע6חס חס6 06 ועתטל"ד(
 ועוגם (or סכר לסח וסמוע6 סעורו כיודערייס מסטרי,. לממנו לי מט6 "סר מי סטיית לווססיכ

 אי (צ עיקון2כוונת
 - בנעוסעיק

 סרעיס 16 סטו3יט מעסיו מ5ילמס
 6ל6 , סמדיגיח ססגסנס לסי 16 6דס כנילעיני
 )עוכר וסברס סהורס צלוח )עורס סו6סטכר
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 %13קזאלהים מב פרק היצרותשערבית

 כתורס כחוגות סן ומעכירות ססמ15ת וכמו ,סקס
 16 סכר כסכתן סכ6 כן סעליון מלעולסססי6
 8מל סככוי כ60 מתמת סמ)1גט כגפי ס61פונס

 סדכריס כם6ר וסעוג0 וסיכר , סנוף מןפרייהס
 נסמיות סו סדכריס סס6ר כמו מעולס כוססו6
 כוס מלות סכר ים וכן , נחורס כתונות61יכן

 ב( )מסלי וכמס"ס , לסמן נעסות כס6יגןמעולס
 ססו6 כיון , סעולס גוס וגכוז עוטרכסמ"לס
 סרסעיס וגן , נססי סכר לו יכ6 נססי לינרמכין
 רעים מרייסס סווג כיון מ15ת קכת לסםפיס
 ולכן לסמן ט6יגן סעוסס סמ5וה ק5ת SD'מורס
 ומפלס ל( )ידפיס וכמסס"כ סעולס כוטמכרס
 כמלוחן סגעסות סמ15ת סכר מיינו ליכדhnsP כטלי מלוס סכר 61מרס וגו', סניו Sh.לסג6יו
 פירותיסן ו"וכל 16תן עומס ס6יס וסדכריס ,)סמן

f"01DSכמסגם מסנינו כמו לעוס"כ קיימת וסקרן 
 לעומס מלוס כסן סיס סיכריס סן ט"6()פ6ס
 כנגד נעוס"( תירות 16כל ולכך , לעונת hihסייגן גסן 1כיו65 ותסילין כ5י5ית ל6 , ל6חריסותועלת
 סו6 סעוסס נמס ל6מריס סננוסך טגטנוימתועלת
 פטו6 מס כננד לעוס"כ לו קיימת וסקרן ,עננסס
 6 ססקסט הכגחי כתורס 0ג5טוס מסעוסס

 6לו לומר סמסגס כעל מסקריך וגסו;גיסך,
 אוכל ס6זס .דכריס 6לו סיסגס מסטיקיסים כו', סירותיסס סוכל *( onib עומס ס6דססדכריס
 ס:ר6ס נס כי לססמיעגו 6ל6 , וכו'סירותיסס
 ל"מריס טוכ מסן כגססך למס סי6 עסייתןעיקר
 מס נסכיל לוחן סעוסס מס"ס גזמי דכרוט61

 עכירות עוגם יס כן וככוו : לוחן עוססס6יס מנס ולכן , לעוס"כ קרן לו ים כתורססנ,:טוס
 י5ס"ר, כמסחת "1 כ0וננ כסנעסוח סע"סכוס
 , נסמי סו6 עגמן כן גסתי דגר ידי על פסןעיון
 ססו6 ממס עוגות קלת לסס סיס סגדיקיסוכן
 טרוכ כית ן מסן לימלע חומר לכעל לנמנעקרוע

 משטיס מעונות ק5ת על מורס טוכיסמעסיסס
 כוס עוגסס "כן ססגחס כלתי 16 כסוגנססס
osit~, חיזויו עם מדקדק סססי"ת סקורו וכמו 
 נסערס וסכיכיו גט( )חסליס כדגתיכ ססערסגחוע
 נחורס סרמו( וסעוגס סיכר סיין וכסו :'מ6ד
 16 סתורם מלות למוסס 6ל6 סמזיגיתססגסנס לסי 6ו "דם כבי כעיכי רע 16 תוכ ססו6 מסעל

 סגימוסיות סדחוח ס6ר טל כן , כנה"ג עליסןעובר
 סכר סוס סעונר 16 סעוסס על 6ין כדויות16

 מאתו ס6יגס כיון , ססי6 סרח לכעלי לסילוועוגם
 נח גס ג' כי כסס, נכללים סעולס כלל 6סרגח כגי מ15ת (' על כעכרם 6ל6 געגסיס שיגסית',
 דפוס כלחי סכר )סס טין , ס"רן כל גס5סמסם
 סימרו וכמו , סמלות סכע כקיום 06 גי ט1כטועל
~TSDnמס מדרגת כסי לעוס"כ חלק לסס יס "ו"ס 
 וגמסס'כ , קלתן 16 6לו מלות כעטיית ממגוטקגו

 מלוהו 6ל תטמעו סמע 06 וסיס י"6()דכריס
 וגו' ס' 6ח ל6סכס סיום 8תכס מ15ט 6גכי6סר
 מסכר יעז )6 ומ', )כככס יפחס סן )כסמסמרו
 ע3 16 מתורס מ15ת עוטי ע) 08 כיוסעפם
 סיוס 6תכס מלוס 6גכי 6סר וכמ"צ עליס,סעוכריס

 6יס ל6 כי לפתיו מו(סריס ימיו "ו סי5עוו מסעל
 ויהנמס, 6רס וגן ויכ(כ6ל

 מסו"
 )סס כתורתו 6מר

 "הכס מרוס 6גכי 6מר סוכר על תוכ!יסו ל6ז'(
 קסלת מורסס מסס לגו 3וס תורסSלנ( , יעמס 1ל6 ונו', לסמר ממכו תגרעו )6 ומ'סיוס

 ולאמוד לסורות כ61%תו, ,ס עמןוזכיל נכיתי נצול כלעס רלהיות :יקימגס
 לקרוץ למפיס גכי6יס יקומו 06 ל% סעתידע3
 , דכריסס י6מגו סל6 אמרת יח מירוס על ס'כסס
 )6 כר"טוגס על "מר ממפורסמות סטתיסועל
 סקדומס סחורס דברי על וחולקת מכסחסימת כי , ויחגמס 6דס וכן ססנית ועל ויכ(כ 636יס

 6ל סמכ(כ כערך ססגיס מן סהרוטלפתית
 : מדבורו וסעסתהגחס

 סו6 סעיקריס מן עיקר (ס 6י כטכמסס כירגב!
 ונוגס כסכר סיכמה עמ'( , כתורסכופר

 נמסך כומר סיותו עס כי , יותר ונענס ממורסו6
 מ5ותיס וקיום ספורט כלימוד לזל(ל (6תמסכחסתו

 כן ועל , נעוס"נ ועונם נסכר מעיין ס6יט'6חר
 מס ועוגם סכר ממיטה גסוכימ 6יוכ מסרנתיסד
 6חר כסס לסיריך סעיקריס כסיר סוקרךסל6

 כעוס"ן וייגסו רייס כן יכסלו סלם גדיסודעתס,
 במקומות ועוגס סכר ענין וג(כר נרם( וכןוכעוס"ב,
 , סג(כרת למכס וכחוכים ונגכי"יס כתורססרנס
 , ית' כססנחחו וסעוגס סיכר סו6 וכן , יוםנכל ומ15י סווס לעיס "1 טוכיס ס"דס מעטס עניןכי
 כל ולסכיך זס בעיקר לסקריך 6גו 5ריכיןולכן
 טסים סיכל מן סלקוחס והראיה : סר6יוחמיני
 ית' סכורך מ5ז , מניסמכמס

 סנר"
 , ס6דס "ת

 : טגנר6 6101 עלמו ס6דס ומ5ד סכרתן, סומןומ5ד
 6לסיס כללס כצלמו ס"דס 6ת 6לסיסינר6 ס6דס כנריקת סכחוכ כיון ית' סכורך מלראם
 כמעולות 6 רומס סיסים יתמייכ , ונו' קותוכל6
 ותיותיו מעולותיו ככל ויוסר 7531קעובות

 נקלס נבלמו גכר6ו %ר ומוסיו מלבריוסנמסכות
,o~e5bס6נריס דמות על מורס נגלמו כי 
 מסס סגמסך מס על מורס 6לסיס ונמס ,סכ6דס
 לסעולומיו דומות סיסיו וסמדות ססעולוחוסם

 61(ן עין ית' כו וסנ(כרו 6יס סגקר6 ססססחוף ע"י , ס6כריס כדונות לו סדומס כמו ית'ומדוחיו
 סכר לו סיסיס ר"וי כך יעסס ו"ס , ורגליםוידים
 דונצק כו סגכר6 (-oh וכג71 מעלס פחן ע)עוכ
 ס5ור כי מסק סוס כלי ייפוין כגס כי , מעלססל

 כרו"יו, כסור6ח ונו' ממסע דרכיו וכל מצלותמים
 ממטיל מס על מיענם רצוי .כך יצסס ל6ו6ס

מוס
 יג'ט , ו') סרג רייק ע oSb bn~utt מצות PG' גסיסתסמ;)ס מוג* קשו סגת גחלמוו 6ן , תוהם עושה סמלות ג6מח נמם )6 , ל"ע קייוסץ נתלמות וכן נמ;1מ1 נשנס הערה'ט
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 שמון ופתן מעלס סל יונמך נו סנטרך כמסמוס
 כמקו עול סיס ostn כלסי דברים למטיחמס
 ל"צ( )סס וכמטס"כ ככרוביו, סיס כמו מרוית'
 וגו/ שמס גניו י6 עו ממת וגו' טעל1 תמיםסנור
 חמים נור ~bto מנד כי סכותס nbr לסייקמר
 תפיס 610 סכן כל , י5ר 6סר סייס כלומרפעלו
 סנור ירכי כל כי 'sb יורס ומעולותיו,בי5ירחו
 ירכיו סמת ו6ס וגו', o)1th 6ל מטמע ססית'

 וסוס )מעלס מנס ומעיל מממית ססו6ככיכוב
 : מומס מסגי פכיו 6ינס כימרש

 פטמת 63טיו סגטמ , 6מר כטוסן סכורך מ5יוכן
 יתחייכ 61"כ , ונו' נקפיו ויסמ כדכאיםמייס

 וכלדק סכוכות נסעולות לו דוחס סיסיס כןנס
 0סי6 כיון נסמתו מכח טנמסך מס נכלויוסר
 ו6ס , כשדו כס6 מתחת ומ15כס מסיוכסוהס
 ססו6 יענם ל6ו ו6ס , עוכ סכר לו יסים כךיעמס
 ומח0יכ סקדט מסקוס סמ5וכס כגסס מוסמעיל
 ס3סמס כנפם למעלס סי6 סעולס ס6דסגרס

 כיוסן ס3ור6 מ5י וכן : לקרן למטסמיורות
 גכר6 סיס ל6 יטילו כסיל יליר סיוחו מ5ן ,8חר
 ס6) סכרOD 6 3כל כי כ71 גוסם סיס ול6ג5למו
 5וס 610 כי כר16, כעווננו ט81 גי סוכר ל6ית'

 ויקמל 8ול, ימי 6לסיס ויקמר כדכתיכוגכר6ו
 יסרנו , מקרח יסי , סמים יקוו רקיע, יסי36סיס
 מקרת יסי סכשכ 61חר , סקרן תו65 ,סריס
 6ת שסיס ויעם 63מרו ית' לו ססויס 6ותסימם
 ימס סריס יגרלו סימר וקמר וגו', סמ6ורותסני

 , סחניניס 8ת 6לסיס וי3ר6 461ר ית' לוסססרלס
 6מר סגי גיוס מיס גבס t~bo ת~6 סימר61מר
 ובכריזת , ונו' ס6רז מית 6ת 8לסיסויעם
 נעמס כלסיס ויקמר 6)6 כך נקמר ל6ס6דס
 8ת כלטיס ויכרך 6מר or ועל ונו', כ5למטמזם
olhoית' לו ימס , 6דס געסס עליו סנ6מר 
 6ת ולסיס ס' וייקר כך 6מר וקמר כולססכרי6ס
 מסיס סס(כיר סגס ונו', ס6דמס פן עתרס6דס
 ולכן גכר6, כסוס גומר סל6 מס ית' כסיויקיר

 פנס מעיל סו6 כי כך יסיס ל6 06 וינונם ,סערו למי זומס ויסר לזיק כסיוחו סיסוכמיתמייכ
 סכתוכ ממס , 6מר כ6וסן יה' סכורך מ5ז וכן. : גיולרוכגיבול

 סי3ירס ימס וגו' ס6דס 6ת מלסיס ס'וייזר
 על יורס ססוי"ס גנ5ד כי , ו6לסיס ססוי"סלסם
 ומס , כקעת לסניו נס לפתסלכיס סכרחסלוס
 ונו' מקים כעדן גן שסיס ס' ויעע לוס1iVD_ סכן סרסעיס מן ליסרע עתיד ססו6 עלמלסיס
 זען ונו' למרקס בממד ען כל כלסיס ס'וי5ממ
 עדן כנן סס5מימ ומס מנטע מס כי ונו',מזעת
 ו6ס מעסיו, כסייטיכ ל6דס טוב סכר לתתסיס
 לגיסנס ממגו וידחו יסטו ומלכס סס ירעומרע
 , שסיס ס' ולהימס כגעיעס ס,גיר ולכן לו,סקרוכ

 : סגמסכיס ס6דס ענייני s~stוכן
 ועוכס לסכר ג"כ ר6יס ים סנרנו סגנון %יואם

 קזז סכת ליום ססמוך סרסי גיוס נכר6מסרי
 מעסיס תנמול וסוף , עוס"3 מעין מנוחסיום סמו* לסכת נכנס ויקירתו כרינתו לססלמחותיק(
 ~ניסם סכר ולקבל לעסות כרינתו תכליתענין וסו* , מיד למ5ו1 סיכגס כדי כע"ס סר6סון8דס נכר* למס למ( )סנסירין ס6מ("ל וכמו ,סעוכיס

 מס כל נסוף סככר6 6מר, כנוסן סומן מ5ד1נן : סככת כיוסנכללות
 סכר לסס ס6ין כר"סיח ימי בסטתסערך

 לסס 6י1 'כי , וסכשח וס5וממ סזומס וסס עוגםול6
 וסלדם , סחמתון סעולס לוס כ"6 תכליתסוס

 המוכן מס וסוך לסוף תכלית לו י0 נסוףסנכרון
 מס תגמול סעולס מיס 65הס 6מר ס6דסלגסס
 סכל 6מר, כשטן סימן מ5ד וכן : כעוס"(סעסס
 כרנש כי ל3רי6תס (מן סונכל ל6' נר6מיתמעמס
 נולהב גנר6ו יטיס סססס מן יוס סככלסר6סון
 נקר ויסי ערב וימי נר6סית מימי וכמ"כ ,ית'
 8מר גי סכוונס , וגו' וסליסי סני ויום 6מדיוס

 סערת כל סיס יוס כקותו סנכרון מט כלסגכר6
 סונכלו ס6דס ונכרי6ת 1 סיום 6וסו סל סכקרוכל
 ס6מז"ל וכמו , )כרי6חו ססי יוס סל מעותי"ס

 , וט' נטמס בו הרקס ד' איכריו כמתמו נ'ניס געסס מניס עמרו סו5כר ר6סהס טעסנסנסדרין
 לגריל% 6הר ותלשת כוהם יס כי מורט כוסכי

 6מר סמקווס וסעונס ס0כר וסס ותגמ31סומרע סטוי עסייח וסול סכ3ר6ו, סדנריס ס6רמגרילת
 וסרם סטטוס כריאתו ממן נכלל וסכל ,סמור
 סל ס6הרוכוס סעות 63רנע לו וסלך ונטרוונידון
 ט5ר )כך כי לעתיי סירס 3(ס 6ט5 , סעותסי"פ

 כמו כנ"ע סכר לו ויפיס יסרח ול6לסי5עווס
 יערו יסרם ו6ס , סכרי6ס כמן עתס לופסיס
 : כריתחו סנכלת (מן חוך עמס סגערד כמומטס
 תחלת כי וסוט , 8מר כטוסן נזמן מ5דוכן

 , סטכעייס נדכריס סמעסס סיףסזוחסכס
 סממסכס תמלח כי סעולס 3כרי6ת טסיסכמו
 סיס וסוף סכל על ססולע ס6דס 06 לנר61סיתס
 סיו סממסכס תמלח על ולסורות , סמעסססוף
 מכלל וכעונת ססכל מקיס ססס וגיסנס עדןנן

 סערך קוזס לסכרך כממטכס תעלוסד3ריס
 ר6סון כיוס סכרי8ס הממלת ג"כ ונכר6וסעולס
 )יכעיס וכתיב , מקוס כעזן גן וכמיס , סכיוכיום
 כתיב ר6ס, וכיוס , חפתס ננ6תננול ערוך כיל'(
 סגמו מלמז סממך ונין ס16ר כין שלסיסוינזל
 מכיוס 3מנינס סומרו וכתו לכ61, לעתידל5דיקיס
 6ל6 לו 60ין כיוס סירסו כנוו גיסגס נכשסני

 מסני )ל"ד( כטטמים וכמ"ס , סגי יוס וסות8תמ1ל
 6ור כו סגכר6 מסגי כסני טו3 כי כאמר ל6מט

 : ניס:ספל
 כיוס )5זיקיס סגנכ( סקור סגכר6 3מס ימןויש

 לנגוז ססכר כי כ' כיוס גיסגס סל וקורר6סון
 בין סעוביס מעסיסם נסכיל סו6 לעוס"כל5דיקיס
 וסכו 3תמלס טסרעו כין ימיסס כל 18תססעפו

כתסוגה
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 hih געגכיס מי:ס וסרסעיט , כסוףכתסוכס
 , ככסלס ימיסס כל וס16151 כתסוכס סכוכסל6
 , כסירוס סני מיום 6מר ול6 מלתמול מ"מחסו
 לחמול hSh לו ס"ין כיוס חסתם ערוך כיור"ל
 סעמזו (מן סכל למוחס 6ל6 ביסגס נכרךסל6
 (מן 6101 רסעיס סיו להמול h1ol סעולסנוס
 כ' לסם וסיס כהסוכס מסכו ל6ותס ל6 ,8מד
 סגנוז ומסכר , סתסוכס וזמן סרסע (מןזמגיס
 מונכל (מן לו סבין ר8סון פיוס נכרךל5דיקיס
 לעולס מסיו כין ננו( ססכרס לסורותקודם
 והוסך 6מח, נסעס עולמם וקנו סמנו נין5'דיקיס
 ת(כרנס לסלק סעסס סעוכות על תוסק דומסקינו כי ונ"ל , סדורוה ככל מלוי קינו סר6סונותעל
 לסלק סחטך מס על ומתמרט לסב סטוכוח גללו

 יתירא טוכס מרס כי , סרעוח כל לות(כרנס
 תועיל עוגותיו על ומתמרט וסס3 סורענותמתדח
 1orl , סר6סוכוח לו ח(כרגס לסלך סחסוכסלו

 תסוכר פחופיל גו(ר ססכל 8ין כי ית'כמסדו
 וסתמיד, סעסס סרעות לסעול1ח וזכריםמחסכס
 לו די וסתמיד סעסס סטוכות על סחוסכן6כל
 טוכס ל6 תסס סל6 כמי ויסיס סט31ות 8חס6כד
 6ליסע על ע"ו( )מניגס מלמרו וכמו , רעס1)6
 , ליחי דלתי לעלמך ול6 נדייגיס מידן ל66מר
 דקתי לעלמת ול6 כתורס דעסק גדייגיס מידןל6
 וי65 סר6סוגות SD סחוסך סרי , דמט6ליתי

 מועיל ולס"ס רצוח פעולות סעסס רעסלחרטות
 נידון יסיס לטלק כתורס מעסק מס (כוחולו

 ומת עליסן ותוסק ט1כות סעסס מי וכן ,נניסנס
 למעוך סוסיף hS ו6ס עם* ל6 כקילו סו6סרי
 על סכר לו יסיס ול6 3כיסנס גידון יסיסל6

 עוגותיו על ומתמרט ססכ מסה"כ , סעסססטוטח
 ננתקכלת מות סל וכזכדוכס מיחס נסעתס6סילו
 סמוט8 עס ית' ס6ל סנותגסג ומסד, כחןפוכחו
 ס6ין מס עסס כקילו סכר לו ונוהן תסוכחוסמקכל
 לקלל סעולס גר6 כך hsn' על כי , כן נוזרססלל
 קודס פרקו דנריס ס' וכס"ס , סהוטשחסונת
 61"כ , סתסוגס סי6 תסס 61חד סע~סמכנרך
 ימיו כל לדיק מסיס וכין זמן סונכל ל6נסכר
 ונענין , לעוס"כ מלק לו ים כ6חרונס ססכ16

 יום מלחמול a~ns סנרמז וסוך סכ, hSl כסיסע ססיס סמיתס מעת וסוך ס8חרון זמן סוגכלסעוגס
 : כת"ס שחמול 6ל6 בוס6ין

 ועוגם לסכר ר6יס ג"כ ים עגמו ס6דס מ5יואם
 נפסו מעלת ומקד ב"ח מסקר נוסו מעלתמלר
 וכמותו שיכוחו ס61 גופו מעלת מ5ד 6ס ,6דס"ר 63סי ית' ממגו וכמומס כפודו כס6 תחחתסמ15כס
 דמו ס6דס כסר סיות סו8 שיכותו 06 ,51ורחו
 מתסע~ס ססס וכיס רסיס 61יגרי1ועלמותיו
 סל6 וכסוי 'מלדוס ו5ריכיס קלס גסכסמסמקריס
 )וס6"כ לסס. ומתוקן ושיומס מיומד עו3 ומגוןיוזקו
 מלמ"מ מחוכר ס6דס - .סיות כתותו 06 ,כנ"ת
 סיות ותפוגתו קורתו 06 ן ניזיס ומס"סשיכריס

 כס61 מס לסי מסלימות כתכלית ומוסיו שיבריוכל
 וגויותו , כססריסס סטכע מכני סכי6רו כננו8דס
 למעלס סעולס נפסו מ5ד (קוסם נקומססולך
 סיסיס רשי כ"מ ס6ר על נופו מעלות נז5ד6סר
 ויעגם , כנופו סגעסות מפעליו ככוכה סכרלו
 לעבות מסוכן OD עסט סל6 כיון יעכור06

 06 סי6 סגרי6ס מעלת כי , כריתחומתחלת
 ומסלע , כור6ס ר15ן ועומס מוכנת למיוחסתניע
 רקון ועסתם ר6חס ול6 ידעס סל6 סזומסכמין

 ס15מח כמין וסדס6יס , סמים כסו65תכור6ס
 כסן סכהוכ פלסחיס ופרות , כעומס ק"וסגס6ו
 נ"כ 6ליסו סל ופרו , סירס ס6מרו סתרוחויסינס
 ס6דס ממין מלמטס כמס כקלו וכי651ככ"ח
 נוסס כסיוחו ס6נוסי סמין מעגת עג כפסיוכימו
 ופיפ ליוקרו רום נמת עוסס 610 כי קמטורקון
 ס6דס כסס מעלה מ5י 06 . כעמלו טוב סכרלו
 סגוף מן onhi קמרי סס6רוה ס6דס לנססיס כי מנודע "הר כי , ועונם לסכר רסיס נ"כיס

 ססכרפ מן סו6 6"כ , סגוף בכלות כלסו6יגס
 סיטיכס 06 ססי6 כמקוס ומסמס עוון לססיסיס
 קלק)ס 06 עונם )ס וסיסיו כגוף, כסיותסדרכיס
 ועונת )סכר כזעי סיס ל6 סנוף גי ,דרכים
 סככוד כס6 מהמת סמ5וכס סגסט נקו ל066
 מס לפעול נו וסמסכלח סנוף סמניעס סי6כי

 ססיו כיון 6הד ללוקוס כולן תלככס 1ל6סיסעול,
 ליחן זרך וקין , ורעים טוכיס כמעסיסםמולקות
 נכול לו יס סוס ופולס מוגכל כלתי סו6ססכר גי , סעולס כ,ס פעולתן עוב על טונ סכרלסס

 סקדוסס ממקום סנ56לת סגסס כי ועודוסיעור,
 סמונכל מסומן יותר כנוף מחמדת סחסיס6"6
 סומן נכול סכרת וכסור לנוף ספכיח סי6 כי ,לס

 , חו5כס מננט 6מר למקומס תסוכ עליססגמר
 תחוור סכת כסור כי ככמ למעלס סעולסכשכן
 , פצולתס גסלמס סמוג3ל ס(מן ו'כ6ותו ,למטס
 65 08 כי לרכו כל סמכוסל ספרי דמיוןוסול

 סגסלמס 6חר ס5דיק גפת וגן , מלכיס ~מןש עולס סו6 מכוסן וכסלקעוסו מעלמו יגילילקעוסו
 לסהעדן חתיעכ ממס"מ ולסגי למקומטמחרת
 יקלח ל6 6סר סגרוע סמרי וכנוו , סמייסכקור
 ויסיס כיסול בלחי וינול יקעף 1363 ועודנולכל

 תסיס מגוטט 65תס 6מר סרסע נסס כן ,למרמס
 : עוטהיס סיעור כסי וגממסתכמכוס

 וארבעים שלשהפרק
 לשיווט נסכר על סחוס מן סלקומסוהראיה

 סר6יגו ממס לטפר, סעוגס ועלועוסס
 ממס מ(") וגדכרי וככת1כיס גגכי6יסכהורס
 כלכוחם וליסריס לטוכיס ס' ססטיכסטירת
 שחמלת לטוכיס ססטכס 06 , גנרס כיסוסרמעיס
 וסס6) 6לסיס כללס סנכרנן סיזצ 6דס"רנרי6ח
 , עסס 6כר 1rrb)n נוכל ססכיעי 'כיוס סכתית'

וסכת
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 לו %עזמות ניקו %ון לעסות ט61 נסוסכת
 ס5כתות ונ(כות , ספנת ליום סיר מגמורוסר
 ונקרץ כ5למו כזמוחו ס31יד סגם חק")מסמר
 סל וממחיתו סעולס סוסתה ממגו כי סחסמו
 610 נר6סית נייח עם וסת , ספנת סו6עולס
 מכ"כ ורכל) סכם, וים 0ס ים וככר6סיתסכת,
 וגכגם ספי גיוס ס:%ד סיס כ5למו כדמותוויולד
 כסס ססמר סגס ק"ל וט ססי כיוס לווגבלנו ססי כיוס 0גו5ר סר6סון כ6דס לסכתמיי
 כי נ"כ קסתו לחוס נסלתו וכנגדן , ססבח6ת
 6)1 ס:יס כרמוי 1bho נדורות ו6סס 6יס ילדול6
 נם כי , סג(כר ס3ת סמירת שכות סםכ"6

 ומוס כהדס נץדס מוליד ל6 מנס לח"קסס%יז
 סגס ק") 6מר סופינו ועכ"ז וסכל קין 6הססוליזו
 ח"ק עז נמ סל מעייט ככס ססקכ"ס ונס ,לסח
 יוט 0ס61 נ"כ סס3ח וככות ס6('יל, כמו0גס
 ירד 3ן ס5דיק מגוך )סס סכיעי י65מניעי

 לו לתת לפסיס קותו ולקח ס6לסיס עסססתסלך
 : יעמלו טו3סכר

 נמ עולס נדורות סיס כן , קדםיסיס וסעסייי קים טו6 ססטכיעי כמו כיוהסתכל
 , עולס סל מסתיתו מסיס לסת עסירי וחסעמירי
 גכסלס ו6כרסס 6חריו, סכיעי ועכר שכיעיומגוך
 ססיס מסני לעשר סכיעי כן נס ססיסקדו0חו
 נורקו 6ת סכיר מגיס מלס וכן , ס63כותאקסון
 ומטס עגמו, וקזוסת ומניעי עשירי קזוסתגגנד
 מסיס לסת כמוס סגס לק"ל יוככז וילדתוועמירי, סניפי ססיס ל6כרסס קוט סכיעי סיסרגיגו
 כיוס וכמר עולס ס) אורו וסוף עולס ס)מסתיתו

 : כמפריס יסר6ל למגומתססכיעי
 כי סכיעי יום מקיוסח ט61 שניעי כלךקדרשת

 ומחרים סימיס מנין כלס 3ו כי ממנו למעלס6ין וסטייתי מוס )מעלס (ס סס טימיסכל
 סי6 עסירי וקדוסח , סעולס כל לדעתמ)ילס
 כי מטמירי למעלס במנין 6ין כי סמ;יןקנוסת
 ושלסיס ומשות כעפרות קליו ומור טנ!גיןללס

 וכעסירייס, 3סכיעייס קיוסס ים ולכן ,ורגושות
 סיתס קזוסות כל 13 סנכל)ו ית' ס6לוכסס
 3ית"6 ס6לס'6 כסדר וס61 , הכסמו ס"6סיו'ד
 כסדר שמריו וסו6"ו וסס"6 היו"ד מכוסוסס 6כג"י וסן כסדרן סמו צותיות לסיות כרשויכמו

 : ססס לחסלוס לס"ק מופרושמ"כ
 סנ6ו כסדר ססוי"ס 5ותיוח סיכור טעםךעךך

 1ffh15 ממוכס ססי6 סקרן סל ס"6 61"ח סל61"1
 סי6 וסיו"ד , ס6רל ססי6 תת6ס לס"ק רם(וסיף
 שנניד, כגנד ג"כ עסר סס 1'ד ססס וגעלמסעמר
Offol  עס 6:!5עס וס61"ו עסר, סו6 נעלתס עס
 סניעי, קזוסח כנגד סנעס סס סופס ועםר6סס
 ולכן , סכת מ5ד כ"6 סמועדיס כימי קדוססוצין
 כתופס נכת סיסיס ימים סכעח וסרוח מסחפיו
 סטין סימיס ל60ר קד1סס ממגו וייסחט סכתטס

 מפריס לי5י6ת (כר נף6 ע5מס מ5י קזוסס)סס
 לסם יפ וי"ס ור"ס עפרת 6כל ככור,ולענגי
 ועודגס נע5רח סניתגס תורס עלמם, מ5לקזוסס
 סגס, ככל יסקרו ט כריות ור"ס , ל%מורסס
 סמילש וקיוצת , ליסר5ל וכסרס סלימס יוסוי"ס
 : (פנס וכלל מסכת יוס כל ככלל לסיוחסי6
 קזוסס. ימי ס6ר על מעלות סנעס 3ס3יעיויש

 כר6סית בסכת ית' ס6ל מסכתר6סוגס
 ו5דיקיס סר6סון 6יס וכן עמס 6סר מלשכחומכל

 מסקר יותר חדיר 6100 פגית , 6מר%סנ6יס
 ל6 לטכיעי מסכיעי קבוע 0סו6 סליקים .י"ע
 6)6 כימי"ססכוע קכועיס ס6עס טוניםכימים
 יוס נעלמות יס כי רניעית . סמדס ימינעגין
 סמן ענין וסוף , סכת ססו6 )כל סורקתססכת

 כלסוך סכת 0גקר6 ממימית . 6וב וכעלוסענטיון
 ענין 0כיעיח . יתירא נסם מסית . טרומותכל

 סמייכ מנת גיוס מלפיכס לעומס סממויכעומס
 כסהר מסה"כ , סמיחוה מסקר סממורססקילס
 לו סיס סיחירס ונגסס , כי%כ שסילו עוביםימיס
 )(כות ננססו ומעלס קדוסס יס נסנת)6דס

 : סס3וע ימי מכל נורקו רקוןולעסות
 6יסשל )מע6 וסתגלנות מס מבס 56)יךוד;

 כ6ט ושדכו סקכשס 0) כסיו יפירנסיותו
 להטל סל6 נ5טוס חסיעית וכמיס , כמעשו~טף
 לס,

 ין-ן, 1
 סיתירס סנסס הורי ורון ',

 bk .6ססר ססכת יוס עליו ע3ר כ"6 ,נסעת
 ושמר , ממנו ני%5 וסיס 6100 )מע6 מוכןסיס
 סכת למפות וסנככס בתסוכס ס' רוח עליומנמס
 6סר סכת יוס ככל יתירס נסמס כו סיתסמיד

 ימיו 3כ) bDn 6סר עון עוד 3ו נמ65 ל36ס3חס
 וכל סו6 סמטה על יעמס (ס כל ועם ,ס6רוכיס
 יתרון לו סיס סיתירס סנסמס כמקוס כיזורותיו,
 ית; ליוויו על לעכור לו סיס 1)6 עזן 'בנןיסיכחו
 כססנימש לו סייעי כמו ממור ענסו סיסולכן
 ס' ויסלמסו שמ"כ 61מר , תמות מות ממגו%- כיוס כי ונו' טוכ סדעת ומען לו ס6מרכנ"ע

 , פסס לקח 6סר ס6דמס 6ת )עכוזידן
 כסיותיך סמט6יס עונם (רעו ומעלמעליו

 ישרו ס6דס מומר וסוף ממס לוקמו 6טר.ס
 נוע ל6 רמתס חסוכתן ושיות , סממעי6וסרע
 סיותו עס ומסמס שן סוס סלח 6סר כמקוסכו

 סכת הימת כי , למעוה לו סנורם מלנריכמקוס
 וסי6 ססמסות גת עדן מגן כסס1למ עפיוסיתס
 כעמס ו)6 נ3ר6 ל6 הכיעי וכיוס והסחו סו6ט5ר ססי גיוס כי ורקס מנטרד 0סי יוס סל י"גסעס
 סממו מססעריכ זס כיוס כי וידע , ז3רעמו
 רססת עסס 6סר מ)6כתו מכל 'יס' ס6לסכת
 סמכת ליוס סיר מגמור וסר עמו סו6 וסכתסימיס
 ס% לו מלק 6סר וכחכמתו , כו ג'מוס סל6שע"ס
 6ת ס' עסס ימיס ס0ת כי וייע סגין נכיגסית'

 וסקרן. ס0מיס לכלל ר06ון יוס סקרן, ו6תססעיס
ויום
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 סע)יומס ממיס נין סמנדיל לרקיפ סכיייוס
 וסוף סיכסס לסתר6ס סליסי ויום ,לחחתוניס

 למקורות ד' ויוס ס6דמס. ולמח סזומסכלל
 וממבר סמם תכו18ח ממנו ס5ממיססמנדליס

 , ל6זס מסי ויוס , לכ"מ ס' ויוס , ירמיס2רס
 כעמיו עתס ורקס נ' מיום דס6יס סי165וידע
 ו5מהו גסמיס וירדו סו6 וסתסלל קרקע סתםעל
 סגירתו מידע וכיון כמולין, וכד6ית6 כיוסגו
 כנריו לוס סקוזמיס ימים כס' כי ידע (ספיוס
 ובגיוס , סעולס ונתמ;ק סג(כריס סדכריס כלכלל

 יתכרך ס8ל כחברת 6דס"ר מפכת (:ססכיעי
 מכיתת כסכיעי*וננסר וסוכת מסי וננתס ס"הסיס
 וכן , עולס סל מפתיתו ססו6 3גו לסח (סיום
 , סעירוכ 6פי' בו מסמר ע"ס לבכינו הכרססטד
 ו6ס מלקו, כמתנת מסמה כמו רכיבו ממסועד
hsול6 תזדכר מסלך כמי טרו גסכח סיס נו 
 ס61 ננל6כס כעסיית לויל קוום כין מכדילסלינו ולמי כסכיעי, וסוטת ימים 3ססח מל"כססעוסס לנני נסכח 6יגו ססכח כי מכח, סו6 מחי-יזע
 ליסר8ל סמן יורד סיס oh 65 ולכן ,גסכח
 0ל6 ססכח מסס כסכם סיס סימיס 3כלכמדכר
 סימיס ידס על להינכרו מלמכס סוס עוסיססדו
 ס6ל וקמר , ססכיפי כיוס ~OD ויסכתו or"מר (ס יפיס ססס 6ותס וימנו מל6כס 3ססמעמו
 ממגו לוקטים וסיו כו סיס ס8ס כו יסיס' ל6סכת ססניעי וכיוס חלקטוסו osw מסח ע(( )ממוחית'
 יוס Pb ל(כו4 כמס לסם סיס ל6 סימיסככל

 עומיס מסיו סמליכם ידי על כמ5ריס כישסכת,
 וכלט ססכיעי יוס 6ת קידם ס6ל כי סר6סון,6דס וסכיי ושכיעי, סוכתים סיו סמעסס ימיגססת
 olhin כל כלס סל6 סר6ס ממט -בו וסכתכו
 סכיעי, יוס ככר נכנס כמילו כסופו כ"6 ססייוס
 , ססכיעי פיוס 6לסיס ויכל על סדררויכמו
 ונסכת 13 מל8כס סוס לעסות ר5ס ל6 כיוסכין
 סוף תיעמס םל6 סג(טר כמס 16תו וקידם.13

 ולסילו חככם 1ל6 ס6מרון נרנע כ"6סמל6כס
 כיוס וססינ ר6ס וכן , סכיני כיוס 6חחרנע
 על סממוניס לכה כוכבי מכעס ממסלתססי
 וסוף ססכיעי ססי )יוס סססי 3ר6סית ימיומכעס
 מחרות ימיו כי וידע סכח כליל מתחילסכתני
 or יוס כי כוס ויכיר , ימיס ס3עת ככלסלילס
 כו סטנת סכת ויוס לי5ירס ססי סיססגנר6
 נטוס סל6 6ע"ט ט וסכת סכינה סיט כמכרגעו
 לעסות ור5ס סכח כיוס לסכות קונו ר5ון ידע'גי
 וקיבל במכרתו, סו8 נס לפכות לפניו רוםנמת
 ועומס סמח"ט על סו6 סמר כי or עלסכר
 ססנסבס )פי 16 6דס ככי כעיני סתוי ע)ל6

 : (ס עיקר כתהלת סכי6רט וכמו ,סמזינית
 ס8ל רינס סתורם טחינת כי ר6יטומצאנו

 וססומריס מ6סכס סעוסיס סכרית'
 3עסרח כננ": , מחריסס ול(רעס לססמ5והיו
 ולטומרי למסכי ' ל6לסיס חסד ועוסהשיגרוס

 ל6דס סכר סיננו ממתכת ססנר6 6ין ט ,מלוחי
 לו סיסיס צו ודי ולזרעו, לו ססס מלוס קיימועל

 וזרעו לשס"3, לו ס5סח מס לכן נעוס'(עורס
 , וגפסו לגוסו פלימות סו6 נס יקנס 6חריוסכ6
 גדורות סר6סוגיס 6כוח (כות סועדן ל6ולכן

 חכמי (כיוס עמדו ול6 סמכול, כיור יסחפוesn ולזרוע לקין סר6סק 6דס n~rr ל6 ,סר6סוגיס
 יליז: 6סר ולנפתיסס )נניסס ס5דקיסומתוסלח

 סניעו hb וכניו גססו 6ח סליל כ5דקחו לנד גחכי
 6גרסס ס8מיתייס וסמכות עננו, וגמולו עונםלכלל
 גיחנס 06 כמו סתורס 6ת ססננרו ויעקכינמק
 חמס ל6 כי סדורות לסוף זכותם עמדסלסס

 יס סדק וכמ"סןמסדסורממיסץ
 כלקם מסי

 ס6) מעורס מס סו6 מסד זרך כי וגוץל6וסכי
 מחייכת 6יגס ססכר6 כי סידיקיס לכרעיחנרך
 כזורופ ססיו וכמו לערמו "ל8 ס6דססי(כס

 : סוכר כמוסר6סוגיס
 יוחא כלגוס יתכרך ס6ל דכקוח לתיגורכן

 כנוס סטוכיס מעסיסם כסכרתסר":וניס
 פנד hs סר6סון 6דס כי , כעכייגיסססס6ריך
 מעכרו סנכרון כיוס לו יקרס מס ג"6מעכיינו
 חסלום עד ולילך וממס מנס ק"ל 3ן סח 6תסולידו עי עניינו עוד סו(כר 1ל6 עליו ועכבו ס5יוויעל

 שות סט כמנת וכמ לו, סיס מס סוזכר ל6חהק"ל
 PD לו גרגור סתיכס מן וביגי6תו סנ5טוסמס כפי 5תיכס וסגכגס 5ייק מסיס עניינו סיכרסנס
 עגייגס סיכר וס6בות עגיינו, עוד סיכר 1ל6סקסת
 סצקיזט עד 0גס ע"ס כן הכרסס ציות שמןכלדרך
 סיפר והח"כ , סקכלס כפי סנס קל"( גןפסיס
 קטורס בגי 6לס כ) ולידתס קטורס 6ת קחתושגין

 עת עד מי נעודט ומלחס לסס מגחןוסננתנוס
 וקחתו סעקיןס מעת עגיינו סוכר וי5מקמזחו,
 סטים יעקכ 6ת כרכו עד סענין וכל ר3קס6ת
 כך וסלמה , סקנלס כפי לפמות מגס ק"כ כן6(
 6רס פרנס קוהו וסלם יעקכ 6ת וכרךמזר
 סקכלס כפי סגס י"ג כן מס.ותו עניינו סו(כרויעקם
 למקריס רדתו עד 6סליס יוסב תם 6יםססיס
 גויעתו nDS )ו ס6ירע ומס , סגס ק"ל גןססיס
 לכניו סכרך סכרכוה וענין ליוסף, לכנוסקרת
 (ס כל 6סר , וקכורתו כמותו לו סגעססוסכ3וד
 יחכ' ס6ל סיס סטוכיס מ?סיסס כסכר כימורס
 ל6 ו3מותס נמייסס עגייגיסס סרטי ככלמסניה
 נ16רך סרנס דנריס לסם P?? ונםל6דס כי סמק 61ין , מעליסם סעוכס סססנמסנסרוס

 ' : למסרס יתכרך ס6ל תסס 1ל6ס:ותיסס

 כעת O)D'G יתכ' 63ל כולס סנטחו ר6יטוכן
 ונענו, לסגיו סעפו סטוכ כסכר קליוקרקס
 כלסיס קוהו וריפק 6כימלך על סת:לללכרס:
 לסי ינמק ויעתר וילהק , ויטו ו6מסומיווכסחו
 ג6 טילני ויעקכ , לסחו רכקס וחסר 8סחולנכם
 לס וגח ית', ס6ל וסלילו וכו' עסו מיד 6מימיד
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אלהים כנ פרק הימורווושערבית218
  ספניל  דור פל  לפסטלל  וס%פוסו כ5וקחוגטם
 1לnhr 6 על לסהס)ל לו מטיס גם מי onthקורץ סרני מט כל , עף לי nhr  נפ פי כי  גוועפר
 06 כי , ונו' גמ מי מעכור נסכעתי וע"כסתסלל
 לפתיו: 6ף מסלתו מועילס סיתס עליסן מתמללסיט
 מן יותר סבכות עם ית' ס8ל דבקות ר6יגורכן

 )סם וזיכר הכיסס סגר6ס כמססר6סוגיס
 ונם 6זס עס כן כסס סל6 מס , סגכו6סנמרצה
 לסם ודיכר ססס לסט סגר6ס כסס ntrto ל6כי
 ל6 כי מרקס כלי לסס מדיבר hih לויכוח,כמו
 נכי16ת ח' כשיפיס מ"ח ספסרו וכמו , כשיפיססיו

 , מכללם ובניו וכח 6זס ופין ליסר6ל לססנחכג6ו
 ל6 "סר מליס מלסיס ס' ויצמר כס סנ6מרומוס
 לסס סזיגור סיס hs כי נני6וח, (' ככללגכללס
 סודעס 6ל6 לנגו6ס ס5ריכות כסכטה ננ61סורך
 ס' ויצמר לקין סימר מס כמו סעס לסילסס

 וידר לדיק נזוף sps_1_ לסדמות קרוב 56ליצווה בי." )י י ו'~ין:י:"יון,ענ,נוו"
 6ל6 נייבור לסתיימד מזככו 6ין 6סרסו6

 סו6 ידם ועל ויוסר כלדק לו סדומיס ס6נסיספס
 ויודעים , מלכותו ככי כל 6ח ומכלכלמנסיג
 סי6 סמלך מלוח עוסיס סמט 6סר כל כיסכל
 ול6עמיס מ5ותס, כסי סיתכסנו לעמולצמר
 מלכותו כתחלת כמו לו סדומיס 6גסיסכס6ין
 6יגו , ולדק משפט וגע רט טוסק גמזיגסויר6ס
 לסס 7י13רו וצין סעס, כסי לסיכימסר16ייס לכלתי ומזכר כמדו SD מומן וכ61 לסח6סקיכול
 עמסם מדכר סו6 6סר ס6גסיס כמעלתמעלס
 ס5ריכיס 3זבריס המלכס וסדמוחס תכתתסלעוב

 סו6 וסגמ0ל . סעס טגסנת ולתועלתלחועלתס
 סיותו כס נחגלס 6סר סכרי6ס כתחילת כימבוקר
 ולגלות סר6סון oshl ללוות סי5רך סעולסמלך
 ע) וכמעכר סיעת, Tun י6כל סל6 יצוגולו

 סידונר רצוי סיס ל6 כפיו יציר פיוחו עסמקותו
 ע3 עברו על כמיסור לסוכימו 6ל6 ס' מ6ת)ו

 , כעלמך זיכור ככס ולקע ל6סס וכן ,מלותו
 צריך סיס חמים לדיק 8יס סיוחו עס נםונס
 ל4 סידוכר סלימט סכנס סוכן ע6 לחומוסער
 וירץ כסס מנקמר ע"ד ע"ס סיכות כמוסכינת כגילוי ל6 ססעס, לקורך 6)6 גניו סכןוכל
 לסט לסר16ח עליסס סכיכחו כנילי ס'5)יו
 במיוהיסס כו סנדכקו על ורנונו חסלוסוכת
 לסס מהנר סו6 ולכן , ויסרס ו5יקסססטונוח

 : (רעם כעוכת לעתיד ומסממםכהופלחס
 סצנות קכורת סחכר ססכס nhrS כיונראה

 קכורס סו(כר סל6 מס מיומונמקוס
 קדוסתס כין לסכזיל לכק ס%תס 6ל6נר6סוניס
 ססס6רות על לסורות סי6 סקכורס סורקתעיקר כי , כערכם : סקל סר6סוניס לקרוסתססמורס
 וכיח סכנס סיתס 6סר סגוף גס כי ,שנססיי

 כעוס"ש סט1נ1ת סעול1חיט לרעו) לגססקיבול
 על וכן כמוחס, וסס6רוח סינוורקריך

 עגיי
 סתמיים

 נסע~ותיו ממסו 6סר עפו לנוף סנססוסמ(רח
 י6ות or כ5 6סר , עמו סכר סיקולסטוכות
 ספידים חמלת פסס ספות כקצורת נרם(לסיותו
 ססכר לקגל סנסס לספרות סקוס (וכסכ(כותס כי סחורס 6ת וסקייימו ציסר6ל )סססנחגנ6ו
 ססיתט סרס וכן , סהמייס ולזמן ל5ילקיסספון
 לסכט קכורתס סו(כרס גמילות לסכער6סוגס
 סי(כר ר16י 6ליסס ס' סי זיכר 6סר כיסגזנר0,

 : וגוסס פסס סידרותכסס
 )סס סוכן 6סר קנורתס מקוס נ(כרון גוס(וכן

 ומשיכיס סימותו יודעים סהייס כיכחייסס,
 כ65ן סת16ס טתע סמיתס לסס כ6 וקינוO"~po ממסי לסני וחסכון זין לחת מייסס ימי ככלזרכם
 ימים סספריכו וסר6סוכיס , יובל לעכםכסור
 סיו מכסס ט5דיקים לטילו מתיק יותרסרגס
 ימיס כ"כ טס6ריכו כיון ימותו טל6 קולימוסכים
 כככ) סמיתס לו סגתמדס וימת סנים כךכ3 וימי מסם 6מי ככל ונקמר קכורס, לסס סכינו1ל6

 , ספח נמעט 6ל6 חי סיסיס מוסב סיססימיס
 נסס לס(כיר סוקרך ול6 למות עתידים מסיווייעו מתופס כך מיתתם onlo ל6 סכט כמקרסמייסס ימי סר18 6חר 6כרסס ועד מגח סיסונדורות
 כג(כר ככי6יס מסיו ע"ס נבטח 6נ3 ,מיחס
 וסככת סננית' כסס סו(כר כולס סחורס 6תומקיימו
 ל5זיקיס כי לסורות , מייס סיותס מזמןסקכורס
 זכקיס לסיוחס י6ות כמותס סתורםוסימרי
 כקיום לדוכס 5יס ולסכין יתכרך ג6)כמייסס
 כמסיס ספן 6) סעסר סילוד כ(כרס ,סחורס
 ננקום כזכרון נרמ( (ס וכל , וגו' תסוכוסרוס

 : כמייסס לסס מסכינוקנורתס
 זכרון סכ6 כמס סר6טוכיס סבכות כתיימדווגן

 וכסיות לפקסס, מון (רעס סיסיס כדימתססתס מכני לסס סר6ויוח סגסיס עס כתורס(יווגס
 גן מלס (רעס סיס ל6כרר(ס מ6ד קרוכססרס
 ~owo ורכקס , ס' לפני למעלות רבוינכי6יס
 , עסו ממנס ~ob5 כסליסי סני מי5חק יותררמוקס
 נניסס כל סיו ליפ"כ כסני סני ססיו 1ל06ורחל

 לכביס מסייע קנות וזכות , ויסריסתמימים
 כן נס סו(כר ולכן , כס כיו65 כסריסל%ותס
 (כות לכלול n~sho עס ס"מסות קכורתמקוס
 נמסכ סיס ס6ס יחוס, 1ל6 3(רעס סיעמויכולס
 הס מסיס 16לי 1D5D כסגי 6מד כל ס6כוס(כות
 כימר כולס (כות פירף ית' ס6ל 6כל ימיס,לסוף
 קינו סומרו מס ע"י , כזכותם ונסוייףלסגדיל
זותס

 מועטיי
 סעוסיס למרוכין סמלות 06 סעוסין

 כסיותס סיקוס סכר ומוסיף חנדל כי ,6ותס
 , סערה כפי 1ל6 מ6י סרנס יותר כרניסגעסית
 כו'לפ עתו כקילו ~nish (כות ית' ס6ל מוסכוכן
 כיון מסם ולמז 8מד כ) סעסס ס(כיות כ)כעז
 למען ידעתיו כי כ6כרסס וכת"ס , ל(ס (סולמדו
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 19ע קיאלהים מר סג פרק הימכרותשערבית
 ס' דרך וטתלו ונו' כיתו ו6ח כניו 6ת יקוט6סר
 נסיוה or דרך על 8כות (כוח חמס ל6 וזיםוכו',
 מימד ק3ורתס ענין מורס ונס כימד, כלולזכוחס
 למק 16חוש

1 
 38ותיו כי וחיו, ן ; ל

 טורם, כלי סם כקכרו מיתתם גם2ת 0ססגמ165
 על כניו 6ת ללווח מחויים סיס ל6 עלמו מ5דוסוף
 5ירוף )סן ומלטרף , רז"ל סוכרו למנוח bibכך

 noownso~llipon1מפ סמיומד, כמקוס קנוריס 3סיוחס (כוהן עם(כוחו

-; 

 כולם סיקכרו 36רסם כווכח סיתת כך מהלסכי
 וקמר קכר, לגמוזת ונו' כגרפס קנס 6סר וז"רטס,
 על לסורות ונו', 0מס ונו' אהסס 8ח קטרוממס
 קדוטחס מעלת מסוק מ5ד כי ונערסמעלת
 , ונמס ממס לומר מזר לוס , כולס ממסכקכרו
 :1 נמס ניקמר סמו מ5ו ורפוי מוכןאקס סיס הכרסס סס קרור סיס סל8 06 גסכי

 לרננו, ונו', קותו ויקכרו סכת31 כמו ויעקכועמו

 קמיו מעל יוסף 8י3ח למה)הס
 6סק

 , סס קנרס )6 וס61 סס onb י6ת קכרונ י

 טונו ק3ר ל6 רכל 81ת , נניס 1ל6 00ק3ירחס
 סירוס, שהלח כ3ר ליוסף ורננו(ס יזועםלסכה
 מעגין כרטית כא' מכ6 ממס שום מןוגהכ6ר
 : יתכרך (ro עכויתס מגף סדיקיםסכל

 וארבעים ארבעהכנרק
 630 ממס סעו3ריס, לעונם ממוט מןוהראיה

 ל8דס ססניע סעונס סו3or 6ססר
 מעמס ומגס . ס' פי 6ת עכרם ע) DD1fI1ומוס
 ל6 כמ"מ 13 8(סרתו מסעת לו גחפרס (ס3הט6
 , תמוח מוח גינונו עכלך כיוס כי ממגוח6כל
 ס3ס סיס ורע טוב סופח מען כ6כילמו כיסורס
 סיס h'o1 נסמי מועל סמכילס כי וימות,סימטת
 ס:ו3 מן יותר סועה מען סגודע סרעלפעו)
 מדעת ען סכיכ מונס סיס ו6ס ממגו,סנויע
 סיס סכיכויל3ד וחגות ומי6ייחו מ5)1 נסגסוסיס
 סדעת מען סנווע סטוכ לטעול מוכן סיסיהמנס
 סודעס דרך ונסו ממנו, טטזע סרת מןיותר
 סיס סלn~rh 6 ס6כילס מ5ד לו היניעמננט
 6)6 סכתוב קומר סיס ול6 , ממנו ומו(סרמאס
 , תמות מות מנונו ת6כ) 06 ורע טוב סדעתומען
 6זסרס סי6 צמגו ת6כ) ל6 ס6מ4 6חר6כל
 עכעיח סכט ס6כילס תסיס סל6 וע"ס ית'מפיו
 ס8ל סי על כ6כילחו עכרו nsts 856לחטוף
 6מר ולכן 5דדין מ3' 3מיתס מיודו וננוו ,ית'
 סגו(ר כננו 1ג1', וכלך כיוס כי וקמר , תמוחמוח
5)aoמיחס חייב מלך פי דכרי על סצוכר גי 

 מעש וקינו , ונו' פיך 6ת ימרס 8סר כלואמנו

 6ל ססו6 יומו סוף עד 6סו לסקריך רגםמרחמיו וי ק8ל 1 ג סיומו סמור מלךסי
 כטל סע1לס O~o SttD כיומו ממיהו סיס ס8סטגס,
 י5ירש ועל סעולס כריות ע) סמעיד סו6כי

 כסרקיס סגזכר כמו , סקכ"ס סל כפיומפועל
 יותר דרכיסס ייעינו hs וסט) קין וכניוסקודמיס,
 : סמס סעו)ס ויסקר ומ"כ סגר8ט כמוממגו
 610 (ס יום כי למרס לענין טפס 8י(ס לתתוצריך

 סחורם 3כל כי O:D/ 6לף סקנסס סליומו
 מתמ)פ סלנו ק5ר יוס סו1 יוס 3ס ססו(כרכולס
 סכיגיצ וכככוד וכו', סגי יוס 6' יוס סכחובסחורס
 סוס  סיום פר סלריס,  ימים וגו' ס' ככוי ויסכוןכתיכ
 וכמך , מננקומו ס' ככוך 18ר מתססם 0ס"סך ועוס"ג סעליון כעולס סקנסס סל יומו ס8מרומס כי ונ"ל מטרפזה, 3ס3ירת התורס  בסוףתכתות

 כן דרקיע6 ננלכוח6 כעין 7"רע06מלכותלו
 6ל6 ימים כס טיס ד"רע6 כעין ךרקי62מלפותל
 נסמוס, כסס סטין סע)יוניס כעין "רוכיסססס
 הורס סקדמס בגס 6לסיס יוס יוס דרסוולכן
 סכ5טוס וכיון , סעוס"ג מעין ס61 וניע ,לבולס
 סכוכה סוס כיוס כי סיס כג"ש or 53יווי6דס"ר
 וכמ"ת סקכ"ט, סל יטיס כלזוחן 6רוך יוסכענפו
 לדקת סכר ע) "רוך ככולו )עולס ימיסוס"רכח
 לרוך 8מד יום סכר 5ך יסים סזס ע"ס סל 6'יוס
 סל6 ימיס סח8ריך )ך ייטב )מען ווטו עוס"נ,50
 כנגד 8רוך יוס 6)6 י1ס גנני יוס סמור סכרךיסיס
 גגנד סס 6סר ס6רוכיס סימיס 1כסיכ)1 : ק5ריוס

 יסיס וטילך מסם כסס דרכיו סטיכו מסרסק5ריס
 , הגס מחגת יתכ' מטתו ומסי הן דלךסכרו

 : דנרים ו60ר קומתו 0גנרעס מיי, לסטלניסוסל6
 ל6 סכס 8לף (ס י"ס 6ויכת סיעור ס"תועבין
 סיכר עיקר כי )ומר לפטר יותר, 1)6 מחוח'
 ממעוף יקרס כונסיה לסיותס סו6 ל5ייקיסס5פון
 על 8ל6 סמ15ת מעמס ע3 טייק יקרץ 1)6 ,לס'
 טל כעטיו ממתו י' כמו , מעניר1ת הווסרסיותו
 סכ(סרו 6)6 סמ15ת כ) מקיימו מעגין סביןנחס,
 רסס יקרא ל6 סרסע וכן , 6' עון אפי' עברוו)6
SDמלליס סריקכיס 6שי' כי מ15ת עמס סחיט 
 , כעכירות פרון סיותו ע5 6ל6 , כרמו;מלות
 כל סממם ימות כמגין מס"ס סס ס8(סרותוסגס
 נוסר וכסיותו , עכירס כי תצ0ס ל6 אומריוס

 מכל סכימות ols כל יקנס כעדר hS יוסהכולס
 סמ5וס 6ח סעוסיס למרוכיס OD11 , סימיסס6ר

 כ) יהעלס כן , ערכו מכפי יותר סמרו0יחעלס
 עד ססגס ימות מסטר ס75יק בו מע6 פל6יוס

 עוד ממגין ויתעלס יוס כמס"ס יוס כלכיה"כ
 מזינין למעלס 6ין כי יוס סס"ס מעמיס 6לףעד
 למפיט י' ס61 רכוך כי , ס"לף כסל -6h)hלף

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



אלהים מר פרק היסודוהשערביתספפ
 מסלם סגיול ובסגין מלסיס, 6לף סו6 רג61זק'
 כו 6סר סקכ"ס סל יונו נמ65 , ליזידיו ית'"ס'6ל
 סם"ש כקמת לסגיו "מחטלכיס טו3 סכרפסלם
 13 מט6 0ל6 יוס לכ5 מגס 6לף ססס יום8לף
 סרטעיס סרעון וס61 פורעטח וכמזת מנזכר,נמו

 סוט, כפיוס קלר כיוס 6ל6 מעגי0ס 6יטנניסגס
 מס"ס וסם חדט י"3 3ניסגס ר0עיס מססט.ותמ"ס
 סכת גי כיוס, יוס כסס מענר סימיס כגנייוס

 סטרעון וכן סמי, 6100 סרע י5ר סו6סמע6
 וגתכ6ר עוס";, כימי גסמייס 3ימיס מסוער610
 לסלף טנס, qSh סר6סון 6דס סל זס סיוחכעס
 סטובריס כמרעה סק5ר ביומו נומנו ליסרעמלערך

 סיעניסו יחגרך ס6ל 5וס סחורם :ניתנסיאחר : ט"ו מלך וכריעל
 כתורס, טכחכ6ר מס כסי מיחסלממוייני

 מגנדור כיוס ימיחוס 6ל6 זיכס 6ת יענון65
 סננסוריס וכרת סמים כידי מיחס 6כל ,זינם
 רפות כסי 6ל6 ניוחס נענסיס אינס יתכרךל6ל
 טיעלימו 6"" כ"ד ידי על ססו6 מס כי ית',ס6ל

 ימיהוסו 6ל6 מיחס יתחייב ob מננגווניניסס
 כזינו פסע סננמוייכ ,ס סיס 06 ימוטו ול6מיד
 סוקל יתכרך ס56 6כל , דנריס כסקר51דיק
 1לסעמיס 6יס, מעללי יקרי ופקודתו 6יסימעטס
 כסי )מועק לסקריך נוססנו )דק לסי )וגראס
 ססי6 לס' יניע 0ל6 %ד מעסיו לסי לו סיריוס'גוס
 ונו', מרוחו ילך 6כס כי מסעוגס סיג5ל יר6אינו כי , דינו 5דק כסי ערירי ימות 6ו כרתחניתת
 לסמיהו עתס כמו 6( ככמו עומדת געוגס כמווגס

 hul~1 כמלכותן ננס6"כ , לו סעעותזת3סעתו
 18 סיעמון ד3ריסס ע) סעוכר 0יג5לעפיר6יס
 יכולת לסם יסיס סל" "1 קמרת לנרןי3רמ

 : OnD לו יאריכו oh 6חרכנמן
 )ו סס6ריך גס כי , סו6סון 6וס לעייןונחזור

 והבלום ונו' וסרוגך עדכונך קרנס סרוס"מר 1)06ס סי6 וכן , קללות ט' וחסל1ס ונו'ידרזר וקון וכעליון וגירוסין כסילוהין סגידוןטונסיס
 לעתיד, וכנרכס כסס מלו עגסיסן וכן קללות,חסעס
 ונעגטו עכרו ססס 6חר כי יח' כמקו עול 61orין
 כדמיון onlshn, 6ל6 ית' מסקל מניעם (סיאין וכמנס כנוותם לס1ליד מוכן טכעס נסקרתנוסס
 וקין לכגיסס, ול" 5ps_1 כמנמס מלגותשרוני
 ססרסיעו מ6כיסס 06 כי מינעלך מניעס ;סשנס
 סטטע לסי ולסחר . ממוגו סג"כד נמסלעסיח
 סגנרעס גו כ3ר נתקלל 8סר ושגו מטבעוסטולידו לנגלי hloa אלמו כוכוחו ויולד כסת מטסכי

 ויוכל לו ח5נניח ודרדר וקוך 3ע5כון וניאכלקומחו
 סורר ננס וכן למס, ישכל לפיו וכ,עח ססדסעסכ
 ססו6 3מס כלומר כענורך וקמר סירס ס6דמס6ת
 תטוכתס תסנס 0ל6 6רורס תסיס ממנס לךריה
 : ונו' ודרדר וקון מפנס הוכל כע5כוןמל6
 סגעגס ממס סעוכריס, לעונם סחור מן ר6יסוכן

 מחס ססס פי על ועכר שחיו ט3) כסריגתקין
 זן כל ס6ךס על שלסיס ס' וילו כסגסדריןמדרסו

 , זמיס ספיכוח סי6 מכללם 06ר נם גנימלות
 'ha סר6טון 8דס נ5טוס ל6 ס6יור יסורסולא'
 ס' כרכת טל 6ף קומר 3"כ יסוזס ור' עש(על
 למס-ננגס טעם לחת קריך , סדיגיס ע3 6ףוי"א
 סרוב זעת וכסי כך, על סו,סר ל6 06 נלזתבסי'
 לו ותלו מיד נעגם ל6 למס כך על 0סו(סרס5צמר
 ופססה , יוקם סכעתיס כש"ס דורות שכעסעז
 מיק) סיס קרוב ג61ל 6101 "חיו לסיותו כילאר
 ס6סס ססדרס סדכריס כענין יתכרך ס6לעליו

 וינה נניס כ' ולטסמהך , דוד סמלך Shסחקועית
 ס6' 6ח ס6' ויכו כיגיסס מליל ופין כסרססכיסס
 6ת וכבו ונו' סמסטמס כל קמם וסנס פוחווימת
 יסו) 06 ס' מי כסוף דוד לס וססיכ , ונו'נמלתי
 ר6יגו )6 כן נס קין וכענין , 6ר5ס 3נךמ0ערח

 שנרכס סכל דם 6ח לגקוס וקמו פניוהנתעוררו
 וססיכ כדיגך גטסס מס לו ס6מר למדרםקמרו
 יהב ס6ל לו "נור ולוס , ונתססרחי תסוכסעסיתי

 "סי5עקוילכקוס
 oh--ך.1

srIths~ 

 כפרן תסיס וגז גע לו ס6ננר 3נלות SD'1וסיקל
 לסולג עוגט ס61 ססנלות כסוננ סורב סיט obכמו
 ססרונ 6ה ומעליס סרנ סו6 כי טר16י מן ;3סוגנ
 כני מכין נעלס ס61 ג"כ יסיס תספמתו כגימכין

 כמו יומת 1ל6 שמרח, לקרן נמס ויפיסמססחתו
 גע ושמר גלותו על מממיר כנזכר קמיו סיוהועם כאיי מסיס ונס slrns, סיס 0ל6 כיוןססמית
 ינוח 1)6 1"נוו "כיו מוסכ לזכין כן סיסיסויד

 גלוחו, כמקוס סם נ*כ נע יסיס 6ל6 נלותוכמקוס
 כ"ר7 ויסע וכתכ ממקס לו כחכסר סעססוכתסוכס

 סס גע סלך 1ל6 נלוחו כמקוס סס סייוייסכג1ד
 סכעתיס לו ג"נ:ר זלכן , (ס עוגם לו מם:יקוסיס
 סו" כייוקס

 נוו65ו כל עתו יסרונ סמ6 נתיירק
 סדם Sh11 וסרנו נוננקונוו י65 ס8ס סנולסכננו
 סל6 וגד גע סלך סיס סו6 ו6ס , ומיס )ו8ין
 לגן ינינה 1:;;1,11% עיי כמקוס ס5" גמ65 סיס 6' כמקוס מתייסכסיס
 נעל סכל מעולס חיקק על מדיינין מסיו ס6מרמי
 גע3 וקין קרכן סכיך וננסס סעעלטלין6ת

 ד6ת 6רע6 "נגר דין קרכן סכיך ומסםסקרקעות
 דידי לכיס ד6ה מס 8נ:ר ודין ס61 ייניקמים
פ(י.~היןייייקל": ויקם כך מהוך פרם 6מר וזין חל71 6מר זיןס61
SD1o'l~ho %סגלות עונם עליו סקיכל 61חר קין, מחלקסיתס כי 16תו מקבלת סקרן סיתת 1ל 
 על יוקס סכעתיס קין סורנ כל לכן ית' ס6ל6מר
סיסוונ מי כי סכעס, וירדו לתעס עלו כ' ס16ננר מידעת
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 21ב קיאאלהים מר פרק היתדותשש4בית

 יסים ס3עס מ5ד ענסו, סקינל 6מל קיןסיסרונ
 ככללם, גחסכ 6%1 דמו גו6)י סם כולס כינקמתו
 יסכרך ס6ל סכחר5ס כיון מידו סנסרנ סגלונס

 6מימ קין דם גולל סו6 גס סגלות עםכתסוכתו
 גל 16חו סכונ( לכלתי לקין סס 6סר סתותוזסו
 הכעסיס סמורנו גקגות סיסיס ס6מר מסמו165
 ית' ס6ל סימר מט כי למך ידע ר("5 כהורסלו ססכיעי קין תונל יןי על קין סגסרג וקמר ,גמשן

 חין יסרג דורות לסנעס כי רשל , יוקםסכעתיס
 ל%% סומר ומס גלות, סקינל כיון יוקסודמו
 , זורות מכעס קוים סיס מו165 כל קותוסכות
 ולמך מזיד ססרנ קין יוקס סכעתיס כי61מר
 טנלות עמס ערך כי , וסנעס ס3עיס סונגסעסס
 מעסרס, 6מו סו6 כמניו סמיתס לעוגםנס%נ
IR??tרם( ודרך , וטילך מקין ומכעס סנעיס 6מו 
 עסרס מיתם לש"ס נלזת נימ"ל כין סעסרסל6לו
 סו6 מניי ססורנ כי טעם ודרך , תמ"קשקמת 5121במשען מניד ס"ס כין וכן 7סו(מטיכךל,6ותיוח
 סמטותף סמום עס סחמסס מוסיו יזיעתנסלימות
 מכ) חסר וסוך טוננ וססורנ עסרס, ססלמס
,o5hסמע6 %ןל כפי סו6 סעונם כי מיס ונלבוד 

 : קטנווכסי
 טעוגפ לענין כחוס ומסורסמס סנד"סוהראיה

 ס' פי 6ח עגרס על לרטעיםממניע
 וסרוס, סטלגט וזור סתכול דיר מסכין סו6ית',

 ססלנם דור וגמולו גמט6חס סמכול דורמגממו
 רסיס, סיוחס עס ומכרותיס סרוס וכסמכוכעונס
 ופינס hD'1t זרכיס (כוחך ס(כות סלעגין נסכי

 סעומיס לרכים סמ5ות 6ת טעוסיס נוועעיסדומים
rb,עונם לענין כן כמו לסיות ר16י וסיס סמ5וח 

 נוסס ופרע סרט לכל נדוב עתם סיסיססמע6
 כפט 6מד כל מוט6יס מסיו ממס כימר סמע6וכמס
 ותיגו , וכמוח כ6יכוח 6הד סחטן סיות עסעקמו
 761רכס טורעגות עעדח יהירס עוכס מרס גיכן
 עס סרכים נעוגם יותר ומברקי מיקל ית'סו6
 וסימידיס סמועטין עס סעוסס ממס חייכיססיוהס
  )זור לשריך תכן , עולס גססמתח ממן 8ימגי

 ולסריס מ6ט ימיו וסיו כמיס מגס ק"כושמכול
 כמ יד על פוחס סתרס וכן , לסוכ (מן לססלתת
 ליתיזיס כן עומס ס6יכו תם , ססגיס 6)סעכל

 רעת רכס כי ס' וירש סכהוכ אסר ולכן ,סהוע6יס
 ערס לסורות , סיום כ) רע רק ונו' כקרלס6דס
 לן % ' ;ג:ין""ץ ל6 6ס כי , עולס ססמחת מחייכ טסיסמע6תס
 כי לוזיר וטפסר . ס6זמס סגי מעל 6ותססיממס
 עס סרכיס לסעניס ית' ס6ל נעיגי קנסלסיות
 6ת כמסתיו )סתי6 ר5ס וחט6יס רעיםסיוהס

 לתת סל6 עיי סמכול זור 6ת לממותמממנתו
 כרות% נריח כי , יסוכו ל6 06 עליסס לרחםמקוס

 קשר נ6:סיס 6סיל1 ריקם מוזרות ס6יגס)ססתיס
 כי. עסיתיס כי נחמתי כי וקמר , ית' ס6לכצנרי
 על סמתגחס ס6דס כי , 'לניחום רעתםסניעס
 רעם )1 ססילס עונם כסוי )6יס סעסס עובצנר
 ממגר 6 מניע 06 6ל6 מחגחס 6יגו טורסחמת
 כי 6מר ולכן , קטן ד3ר על hS נדולסרעס
 ניגע% סים ל6 , מעסו סטוכס עלסמחנממיס ס6נסי0- כנדר לנימוס רעתס סניעס כיגממתי

 הומגקב47ש"ב"םיעי
 כייסן יום ככל ומרכים מתמידים מסיו מפגיכעוונם
 סירס מסם 6חד נס 6ין 3טלס סרועונתססע
 גס גני גס כי , פעסיסס כעירו רע טיסיס 16ט31
לולך

 ר6וייס. סיו bS נוגסים לעוגת סגינו סל"
 נכל סיס 1ל6 , וגילולו ל6כיסס סגעפלו hSbנ"כ
 עמניכיו ויסיס לכח סיעטל 6וס סוס סדורקותו
 מד% יותר למעוך סוסיפו סס , 6ל1סרסעיס מסני ימרכ סל6 עולס יסוד ססלויק גס ביonhun, לסרננ חור ולוס , נתיגס עמו וינוזל כינסילידי
 כלנתסס לדיק נם מסיס נס כי , וככמס63יכות
 נרתת סיסיס ל6 , לס5ילס יכול סיס ל6וכמכס
 סו6 מע6חק ור3 לעולס 06 כי 5דקתס3תק
 %תר סמן ית' ס6ל רממי נס כי , כעוגםסנמחו
 : סרחמיס מדת על מט6חסנכרו כי עליסס לרמס מספיקו ל6 ס5דיקיסמלדקת
 מדס כננס מדס ענטס סיס כי יקעווהנה

 לס5לת 5ריך סיט ל6 סתיכס עציית וענין ,מלק _??P וכמים נדו% ונרוחחין חע6ונרוחמין
 ל%5ת יכול סיס 16 , סמכול כס ירד סל6סטופר מי לדעת נטי לס5ילס יכול סיס כי וגניונמ
 סל6 לס5ילס יטל סיס 6מת כ3קעס ולסילוסמכול, חי סס ימטיר ול6 וחלול נבוס סר על טיעלולסס
 וסרסעים סכיכם גז כמו סיערמו סמכול כנניימעטו
 , כמקומם כמעסיס ימיו לסקל עמסם ינוקו5סל
 h(b' , סוף ים כרקיעת יסרך) עס שלריסכעבין
 סיסו3ו- כסס לסחרוח סחינס סיעסס ית' ס6לסריס

 סתיכס כעסותו נמ ועמל טורם ו:ר6ותסכחסוכס
 חכ0 נמ נסיין כי  כרתותם , ויתמנו  דקריוויסיעו
 06 כגו ont~v כמקלגס עורת וסיס גדורווגזול
bs06 סמכול )ג6 עניו מסיס צודקי יורע טיס 
 6ותס ככל (ס גכ) עורם סיס ל6 נגיס סיול6

 ל6 ז6ס נכל כי ית' ס6ל יזע כי וסנסססניס,
 דין לרעל לוקוס סיס כך עוסס סיס ל6 06יסוכו,
 וכמו כר6וי גסס מחרס סיס 08 כי ולומרלמלוק
 )(כות סתיכס עעיית סיס וכן , תכיס פסיוסעסס
 ניקול סיס 08 כי , כל לעין :לזקתו nlhloSlגם

 ויחסכו ס5לחו מחסרסמח סיתס 65 6מרכמקוס
 סמים כטיס סיו ל6 סעס לפי כי גס כיסרסעיס
 ל6 סיס על יסרך) נס כי , יג161 למ"כעליו
  סמלרייס טויכ%ו  %ר מעט )סי 06 כי סגססתריו

"(1
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלהים מד פרק הימעדותשערבית222
 גס6ר כי במדרס ויומר 6מד, עד 3סם יקר651

 וגין יטרלל, וחסועח עמו כרעת לר16חסרעס
 סיס ל6 סטליט וסולרית כלל, ממס נסקר סיסל6
 מלך סיס ל6 כי ית' ס6ל נפל16ח לסנידכזבי
 ועמס , מעולס וכל מגריס SD כפרעסעליסס
 מטורסס מגס סיס בס 1ס5לחס סחיכסגעסייח
 כ6מוכתו כיחו וכל ס5דיק כר"וחס כטול עגססיסיס
 עמו ליג5ל 16 לס(יקס יגס Sh5 וקין ,ימיס
 סכע"מ כל לסולת סתיגס עסייח סיס וכן ,גתינס
 סיו %ט20' סני על זרע לסמיות סתי3ס Sh גת Sb 63ו6סר

n)ioo~o רטבן 
 למיות יכולים מסג"מ ק5ה ס6ין נוסמקומוח יםכי
 ונס , כרי6חס כמקוס 06 כי ני(וגיס לסיוהסול6
 סרעיס סמים לסקוס ונולים סולכיס סיוק5תס
 למקום מעופשות מסיו סעוסות 3סרעוימוהו,
 כסיוחס מיפרגסס מי סיס 1ל6 נניגס ויעכזסי0טפו
 מוכנים סיו סתיכס נתוך ועחס ומפורזים,מסו(ריס
 סכע"ח טבעי 3כל סחכם נח 3רסוח מוכנתוסרנסהס
 כ"ויר סקרן מעל רמס ססיהס התיגסכטיוחם כי , סקרן כל סגי על לחיותם וסעחס מ(ונסלדעת
 לבע"ח גחסכ סיס ממיס סני SD סככתוסיתס
 י(סו , 63רז לו סר6וי כתקומו סיס 6מד כלכקילו
 נו:וקומות ~omh פגי מעל נ6ססיס סיוס3ע"מ כי ס6רן', גל סני על (רע לחיות 3ססס6מר
 לסמלט יכולים סיו ול6 נס וני(וניססנזליס
 לכולם סוס קינו כי סקרן ממקונווח נניומזנמקוס
 מין כל סיס וכקילו כולס 6ת מכילס סיחסושחינס
1DWD5פס על מולכת סתי3ס שסיוג לו סמיומד 

 כמלוס 6חד כל ול6 סג כל פגיונבעל(סעל

 6הר כמקוס חיות לפס וקין 6חר כקלסומאס ערו מנ 6מד כקנס נדפיס וכ"חעסם טוסותיס
 כל והזרו סחיו סנס סיס (ס כחוסן כ0גי15לוועתס
 : סנ(כר כמו סקרן כל פגי על סמיוחד למקומו6מד
 ססכר6 מן ר"יס 6ין סמכול דור מעונה כיונב(

 06 כי רסיס מכנן 6דרכ6 לסרט, ול6 יעגיםלכלל כי 6יססר סיס כי , סעוכר סיחידלעוגם
 כ"ס , כנללס סעולס ויחריט יעגים סעולסלכלל

 : מעגיסס סו6 סרטיכדיר כי "ותם כסעגיס עולס לחרכן קורך ס"יןליחידים
 גחסרסס ע6 עגסס גתפרסס ססלגס 17יובעניו
 ל6 ולכן , ס' נגד גדול סיוהו עם עונם'
 כל סגי על גפו5יס כסיותס 06 כי כנוססגעכטו
T~hoנורתו לנין נעו כמחסכס ס"דס סחוטת נמסנס כי מוס וגלמך , מעיר לכנות ימןל1 וכוס 
 למעמס סמחשכס מלרף כפסוק כ"ש געגס610
 סמעסס נתר ליד טיב" קודם כעכסו היקל ית'וסלל

 סמעסס, כסי:מור גדול עו:ס למעמיסו י5טרךסל"
 ושמורס סדוס (שקק ג6מר ועמירס מדוסונעגין
 ססיתס ממס נולד ככדם :י ומט"תס רכסגי

 603ין מקריך ית' ס6ל כי מ(ס ונלמד ,ס(עקס
 o1)rln סיו כולס כי , סמ3ול כזור כמו סי5עקמי

 ול6 ממן סיס סגג(ל ולסילו חט"חס עלומרו5יס
~so

 , ל"מריס ומומם נוול סיס סו6 גס גי נועק
 מסעוגריס נעקס סיחס ועמורס כטדוס36ל
 לעקתס וסוחס ; נ"צ סעיר גגי וממקלחוסנים
 וכמסס"כ ס(עקס מן מ6ד כגוס מט6חס כיכדין
 כי וממעתי 6לי י5עק 5עק 06 כי כ"כ()סמול
 "לו ~יסנגנ 12געןטמענשואפשר

 יולעיס סיו סל" "ולי סוגניס כמוסיו
 ססיו סדבריס ס6ר כ"ס סגול על גם מכימג5טוו
 מ115יס סיו סל6 סופטיסס דניס ססיו ונסעוסיס,
 ולכך , סיחר לסס וגעסס כו ססורנלו מסמ5ז מ6י כ3ד סחטך סיס סכי ופסילו , עליססכסירוס
 קל סו" ססחט6 נס כי מט6חס, כהדס כי6מר
 , מ6ד כנו מסיס עד hwn על מט6 סומיסומס
 1so ל3כ ונוזל ו3כ6וס רע טגעס ססיס מ5דונס

 , ומטפיס רעים סזוס ולגטי וכמטס"כחוט6יס
 סטיו נולד סיס מוגג ידי על חוט6יס ססיו נסכי

 ססיו ידעו של6 נס כי , מ6ד מט6תסעליסס כמי 1ל(0 , רע לעטות וכווגחס בעכעסרעים
 טסיו ידעו עוסיס ססיו מס על יה' מספלמבסריס
 וסמך . מסס נמגעיס סיו ול6 רסיסעעסיסס
 , סדוס עד לוע סס6סיל למס ומטפיס רעיססכהוכ
 onilo יזע ל6 כי שם מסלך ללוע סהנ5לוהלתה
 רעתם עלתס 1ל6 עדיין גודעס ל" כי וחט"יסרעיס
 סטכותיסס, 6סר סצריס לפגי ול6 ס' לשכי obכי
 וסרכוז סגפם סדוס גמלך 36יט 36רסס ניהרתכן
 לגלוח ית' ס"ל וסודרך תו' מחוע "ס ס6מרכמו

 : לסס סיעסס OD1 רעתם עניןל6כרסס
 ב' ו;5טער נעגם רעתס, יודע סיסל6 כי סס ססלך על לוע נענס ס)6 נס כילנראה
 וכת"ס 6כרסס עס ריכ לו ססיס מס עלפענויס
 סעד נס כי , וגו' ושיניך סיגי מרייס חסי ג66ל
 עהט ניועיס 3ין 6ל" מריכס סיתס ל6עתס
 6ל 6מר ול,ס , לסס נ"כ סמריכס גנ;סכתסיחס
 כיגיגו סמריכס תמסך עהס כעמר מריכס תסינ6
 וגס סכחוב כמו 36רסס כמכיל סגחכרךמלמין כלחי לוט וכסיות , מעלי ג6 סמרן ולכן ,ג"כ
 סו6 כי מלמין וסיוחו ונו' רברס "ק מטולךללוט
 וכל סו6 ס:מסר כעגם , ץ6כרסס ע5ר יורםיסיס
 סססיכו "כרסס וסלילו סדוס מלך כיד ורכוסוניחו
 לו סיס וכגללו יןו על כי לסורות , רכוסו6ת
 וע5 , 6כרסס בגלל לותו ס' נרך כי מרכוסלותו
 נסחכן ל"כרייס ע5ר יורס יסיס ססו6 סס6מיןמס

 סו6 סעיר כעון גססס לסיות קרוב וסיסכמדוס
 לוע 6ח ויסלח 6כרסס "ח שלסיס ויזכור וגו'כסחת וימי כמ"כ "כרסס כנכות סנמלע 6ל6 (רעווכל
 וחכרותיס 0170 וגעגעו , הכרסס מכותססענ:יס כפתי גוסו וגילל מנוונו וכילל ססטגש,מתוך
 לסתייפכ ס"ורמיס רנל מגעו ססס מסגיכססכם

נעיו
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 ונס וסב, עוכל 13 .מסיות מקומם ונמנעפעיל
 סיקס טות מפני סתר6ס נלי גס סיתס ס'יד
 : עו' הגס כי ועמורס מדוס ועקת סכתוכ כמווכס
 סיותו עם ס' יגר SD כשנר עונם כלמזזנן

 , מלרש מי סרעס וסוף מכעס ומיומדימיר
 גנעיס סרעס ע) מסכיך , -נרר מלך61נימלך

 1ל6כימלך , 6כרסס 6סת סרי יכר על)ים
 כלל סיות וגס , וגו' ס8סס על מת סגךשמר
onhwnכסרעס כי , סוס גלתי עגסס גראס סוס 
 וכ6כימלך  שתליט, כגריס סרעס 6ח ס' ויננעשער
 וכאמר , וכוס נעיך ויתפלל וגו' מת סגך'ג6מר
 ע% גילמ"כ

~SD 
 סוגכם 1ל6 8נימלך %ית ס'

 הנימלך סיס סגרתם וכסי כרסו6ס, 6ל6 גע5ורטי6
 מ6 פייע DD" 08 , מטרעס יותר ליעכסראי

 מפת ו6ס , מוסר לקם ול6 עליס סרעסלפתעע
 ודינרר למלך סי6 סנוגס סרס 6ת ס)ל1שכאריס מסכי 061 , ישח כאים מורגלים סיו וכנריים' שתו סרס 6ל ויהמר מלרימס לנ8 סקריכג6סר וימי ונצלם יסות ופסיס טרנלו ל6 כמאריסגי

 : לקמס ועכ"ז ססללוס מוזכרל6
 : סכות מכמס נחננע סרעס כי לומרונראה
 לוקחס מ5רימס הכרס כנו6 מיי כי ע5ראשונה

 ויקם 1נ4 6כימלך ויסלם והמ"כ ננלר הכרססצר כי קודם נעפר וכשימלך , לכיתוסרס
 לקיים סי6 סססיקם ל6 כי שנית : פרס,5ת
 116 אמותי נ6 אמרי )ס ס6מר %רססמלות
 6ת כי לומר תתחילי למ5ליס גנ6ט מפחסכלומר
 , לקמות מגריס %ן כל אותך ולמזיקו כייהמוחי
 כמו סנלקמס ככך,עד ע5מס לסמוק סמכוקס1)6

 סרעס סמע ל6 כי וע', 6נרס כנוף ויסיסכחוכ
 6ים 6סת נמזקת סיתס 6)6 אמותו טסיתסונייין
 npla %1' ס6סס 6ת מגויס ויראו סכפוכגעו
 כגרר וינר כאמר וכ6כימלך , חרעס רםס6חס
 nnho גרס 6ת ויקמ וקמר לקמתס, סלםיי6 אמותי ס6מר מס DS(O כי , וגו' מגימלךיים)מ והמ"ג סי6 חמותי שתו סרס 8ל "נרססויאמר
 nhr לוקמס מליס כי 8סס ל6 עליס המריסלמות S3D~ לעלעס סרס וסיתס חמותו ססיתסלליס
 ע3 גפרעס גימר וע, , איפס רמות חמת*סי6
 עייין מיחס כסלאמס כי , לכרס 6סת סריזגר

 8מר פלוקחס ס6מר 6ל6 לגרסגמזקת6פת
 ולוס , פלקמוס כסר8ס למותו ססיתסהברסס
 לקחוס מס כי כעטרס סעיד ול36רס5מר
 וחוקם סכתם כמו סמלך יד וכמזקת קסתונמזקת
 אמותו ססיתס סו6 6מר ולמ"כ , סרעס כיחס6סט
 ולזס נמלך לסתמסן טוב סלם ר15ן כוס לסםוסר6ס
 סנר 8מר כי סוזכר ונ6נימלך , געטרס לויסטינ
 סי6 קמותי קסתו סרס 6ל 6מר צנררשכרסס
 סוסכיניס ססלמ כלומר , ולקחם 8כימלך סלמו8ז

 6ת ושילו , וממן מסר לס וסיריוס ל6סס לולקחחס
 נסויית וכחרקם ל6כימלך ליגס" סחתר5סחיס

 סו6 סל6 ובמר סו6 ססהג5ל וכמו ן במוסוי:סיתס

 6סר סו6 סל6 6מר ל6 , סי6 קמותי 5י6מר
 8נרסס ויטמר קונס ס8מר מס על סי6קמותי
 סא bSo 6מר 655 , סי6 8ש% אתו סרס6ל
 % שלומיו קמירתו וסיף סי6 קמוש לי6מר

 וסיפר סו6 8מי כטד זרך למרס סי6 נסוסיף , לו לתתס מרו5ס וסיס סי6 ט6חותוסכימתך
 סנתגנע מס כי 6כימלך ומסב , כי יעמסכעיניו
 עס 63וגס סל"מס על סיס ס)קמס עלפרעס
 , 6יס מסת לקמ כקילו לו וגמסכ קמוחוסיוחו

 8כימלך מסג לנרר 6כרסס וכ6 סירסוכסאם
 סיתס ס% סו6, סימר געו ולמותו סייס כי?ד8י
 מלעס נחפע ח)יכיח סבה : עתס ועינמ%יס סירי מ6ן ושכיס 6ל1 ככל לו יהדס סשסקסתו
 סרס 6ת סלקם עס על כיתו ול3 נדו3?סגנעיס
 ותוקח 51מ*ס i-.P_st 046 ור% עמו )ניחומיד
 -b'h ויקמ נקמר וכ6כימלך פרעס, ציתס6סס
 למסולססיתס לליס קרכ ול6 לסיכל1 סלקם,(סרס
 (usSh 6סילו כס נגע סל6 4מר קריך 61ין ,סס

 וקער , 8)יס קרס ל6 ולגימתך סכחוכ כמוקטכם
 לכו ככל כי ; (6ח עסיתי כסי וככקית לכניכחס
 ל6 למס ס8מר כסרעס ל6 "מותו, סיתס כיס6מין
 , סי6 קמותי 6מרת למס סי6 פססך כי לימגזת
 כמו 5סש ססיחס נמ(קס קוים לקחס סו6כי

 ל6 סי6 6מ%1 5ח*כ ס6ער עס כי  וייע ,מנזכר
 ולנן כ8וגס מלקמוס פר6ס מישלחו 6ל6סיס

 מד6( יותר מרכס 8נרסס על 6כימלךגתרעס
 נסתג5לותו 6כרסס וסקריך פרעט פנתרעסממס
 רמעס נכתכ )6 ועסו יסמלץ) ובענין : יותרלו

 לפניו רעתם עלתס )6 כי ענסס', ול6גסירום
 נ*כ וגזכותס %ערס, 'י5טערו סל6 ס6כותכזכוס
 ל6 כי ישו נסוף ליסמע8ל ססוגס סערינסתמו
 עמס עסו סו6 כעסו מרמוז מס כש למעוףפרנס
 מיתתו סו,כרס ל8 סכ ס)6 ומסני , מסמסורומנס
 מיתת מיזכר לבכות stns לככוד ל6 ,כיכיסמע6ל

 : חסוכס כלי ממת לכמר ללכת מ(רעס ססו6מי
 גחפרס יוסף כמכירת וענסס מטקס ססכעיסוענין
 רפינו 6סר המיכו על . 8נמט 8סמיס 6כלכבמרס סיע 6ת עליסס ס5דיקו עלמם סס כי'
 סל6 לקמר 8ותס ר8ו3ן ויען ונו' גססו5רת

 סמעתס 1ל6 כילי תמט18 6) 63מר 8ליכסבמרמי
 כסתר% סמס6 כי סורס , כורם סגס ימווגס
 סיג ל6 סתר56 סיתס ל6 06 גי , כעוגם SDיוסיף
 15תו כססליכס 16ת1 ס5ערו מס ע) 8)6נענסש
 כנילוז גרמך כמו סיחס סס מת ט61 ו6ססכורס
 מס ג"כ ונתכמר , גירס סנס ימו גס פסותרוועתס
 2 כלספית DS' לעונריס, סעופם מן בסירוסס%

 ראךבעים ואמשהנפרק
 כשר ס5דיקיס כסכר מסריס א"ר סנ6למה

 כפכם ססתמיל מס סו6 , סרסעיסועוכס
 וג6סר ממז כמבד ונו' ויסרנו מסרו יסרבלוסכר
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אלהים מה פרק השודדישערבית224
 2מסג%%ענו %ירט וגד"צ,
 (ס סיס 6ל6 , נד% נרכוס י165 כן ממריע"ס
 )סם קדם ל6 כי ולערס ענוזתס מנף סכרלסם
 6)6 תרך, עזוזת סמ5רייס נרכס )סיעכיזומע6
 ירכס כן "ותו יענו וכלסר "ס כ סריסימסני
 ו)ססרותס לסרכותס ית' ל6ל מכס סיסיס ,ונו'
 סל6 פוחס מענו מסני ס16מוח כל ממכסנמתר
 עון 36יכ1 וכרסס 6מר )חסם יצטרך ול6 ,כיין

 בניו: לסיסתעכדו בו חט66סר
 שכרסס 3טכע סיס סל6 מסגי כי לומרואפשר

 ל6 וכ0יניסס ססמיס וכוכבילסוליי
 6סר סיסר6)ית אומס ע) סור6ס טום לטססיט
 סוס לסס ולין לסיגו מ8כרסס ל65ח עקיזיסחיו
 עתידים לסיוחס עמו ס' מלק כי , למעלס ומ!)סר
 65תס מטעת ac5 ל6 כלרן גריס סיו לכךא', במותיו כולס סי6 6סר ית' מלחו סחורסלקש
 וחס סחורס לקבל סגרינו סעס עד סעולס1:ר
 ועכדות נרות עליסס סנגור מגס מ16תס6רכע
 6לו ככ) וימסכו 6כיגו ל6ברסס ומיומםמיומד' (רע וסוף יצחק טנולד מטעם כמניס וסס ,ועטי
 מסיו כיון כעמס, ובסון שמס 6יכס כקילוססגיס
 6( כי , ממגריס סי165 עד ומסועכדיסגרים

 עמי, עני 6ת ר6ס.ל6יתי סכתוכ כגוו עמו נקר16'
 סתורס לקרל ר6ויס סיו מ6ז כי , 8לי כ6סיסרק) מכי 5עקח סכתוכ כמו יסר8ל בגי מסיווגקר6ו
 כעולס מוסד לסס סיט ל6 כי , סקרן 6תולירם
 סס כמו עליס ממונס ומול סר סדין 63"י 06כי

 עוגם וכסנרם , בסס טובע ומ!) סר טוסספין
 כסוס יוס3יס סיו 06 הנס מ' עד לקרן יכנסוסל6
 5ריכיס סיו סגויס ו6ר5ות ממקוננות 6מרמקוס
 כנדבר סיו ולכן , סס וננסועכדיס נוליםלסיות
 ~Srn1 DS1 סר ול6 )16"0 מוטכ סוס נו סיסס)6
 מלק ולסיותס , ו5מ6ון ועקרי גרף מקוס מסיסבו
 ק5כ לס 6ין ית' ס6ל גיולח גי וגו' ויטרקו טרוס'

 למעלס רבו קליו סמיומדת ס6ומס וכן ,ותכלס
 יסר") ובכי סכקוכ וקמר יספר, ול6 ינוד ל66סר
 כמו , ונמלחו מלקו סיותס מ5ך וגו' ויסרקוטרו
 וסתור ס0מימט ג6 סכע "כינו ל6כרססמיעז
 כס לו ויקמר 8ותס לספור תוכ) 06 סכוככיס6ת
 וגו' מוס מלך ויקם 6מר ולמ"כ , (רעךיסיס
 נס כי , וגו' יסרון וכן ירכס כן לותו יענווכלסר
 מועיל סיס 'ל6 יפרו סל6 כדי 6ותס מעניםססיו
 סריס סיו כן קודם וסור5יס סריס ססיו כמולסס
 כקומות סיתטרסס כוי , 6ותס מענים כטסיועתס
 סיותס מ5ז ולבון 6ומס סוס עם ימס )סס 6יןכי

 Otli'hWD1n?.11שע~ליליו,י

o~ntoחלק לסיות עחינס ככניסתו סו6 ונתייחד 
 סכתוכ ס6מר וכמו , סמכול כמי יחטף סל"ס'

 לו יסך וכצנרתו לו מגן סיס ססו6 כעדו ס'ויסנור

 3גר סס המקומו וגס6ר , טמ(לות תחח נמסר6%
 סן כרוך וכמ"ר , ס' מלק לסיות סגניוסמונחר

 וגרעו סס סנתיימר סס 63סלי ויסכון וגו' 6oc)סי
 (ס שמריו ,רעו נתייחס ולכן ונמלתו, מלקולסיוחס
 וקיכל 8מריסס סכ6 6כיפ הכרסס עד זס6מר
 סס כ6סלי ויסכון נמורס מס ומלכד , כולססכר
 כסמ"ק סיננס מי י65 ומ(רעס סמסס ויעקכיימק הכרסס 5ob' על ג"כ מורס סמקזס, כיס עניןפ)

 ככל ססו(כר מס סס ס6סליס וקלו , כוויסכנו
 63ס3 מנס כסרס מכחוד כמו , S~bס6מסות
 Sm31 , 8נע סרס ס6ס)גו יצמק ויבי6סוכרכקס
 יעקב כ"סל לכן ויכ6 כתוב וספמותיססוללס
 o~s- מפסל ויnlonh~ 65 סחי וכפס) ל6סוכפסל
 ס8מסות 6ס)י כרכת כנכוה כי , רמל S~bsויש
 (כו סמים )סס פטלן תוך כמ15ת (סירותססיו
 , סמקדס וכיח ממסכן כפסלי לסכון חרעסנניסס
 דגיו נפסלי ס' מיסכון סס 6ח גח טהורךסס למטלי מכרמו מס )סורות 6סל למון גקר6ו לכןכי

 סו6 ונכס למ"כ, לב6 טעתיזות )"סליםסיזכו כדי ס6מסוח פטלי וסס , ויעקכ יצמקשנרסס
 נסנט סגותיו ח'ר סיסלמו כפס 6ת )רשתכעצמו
 וכמר , דור עסה מניס וסס 6כיט ניעקםממסיס
 סו6 סי65 מלוח י"כ כגמז דורות עי"כ סו6טכס
 סיט כן 4 טג(כר כמו ססס כחלק ונכללמכללם
 1)6 מכעיס י"כ ממנו סי165 - ס(כס 8ניגויעקב

 : קליו סדומס נם 3ן לסס י"כ דור לסיוהומפכותיו
 סו6 ססיס 63סלו יח' ס6ל נוסכן כו (ollpnרמן

 'ן,ן ןם,"גי'וי.%
 ף:וג ,.1,,.

onsויין למס סס51י6 טכחוב h1ol עליון ל6) כסן , 
 ויין , לחס טת ו6קמס ט6מר )"כרסס רום(למס
 יין לו ויבק "6מר יעקב 6ת כמכירך י5חקעל
 נחזור טסו מיד כפני5ל 3יעקנ רום( וסוף .ויסת
 כסונס נכהי רומ( כסן , לסניסס פכר וטוך13

 (כע כי 6מר ולכן , כסגים כולס סנקר6וולויס
 מ(רער' לסו5י6 ס(כס מסני 3ירוסליס מלךלסיות
 ל% סיס סכל סג(כר כמו כסן וסוך וייןלחס
 ל6) כסן גם 3ן סס סיס נמס (ס ל6 ו6ס ,עליון
 נחכסר למ)6כיס 6כרסס טעסס ססעודסכ6ותס כי 6לו במלוח ס6כוה נרננ(יס סיות ופנת ,עליון
 סכרכות גהקיימו יצחק ססחס וכיין יצמק,כנידח
 ס6מסוו? לסגי יעקכ וכעבור , ליעקכ רירך6טר

 נתקיימו לסגיסס עכר וסוף סכתוכ כמווילדיסן
 גי5 6( כי , וגרעו ובכניו כו וסככורססברכוח
 פגיו ר16ת עוד סומיף ול6 סרסע עסומממסכת
 : סג(כר כנוו ולויס כסונט כהי מזרעווי65ו
 ססמ ס6)ו כמלות סס סל מנוחיו כרמזורכ:1

 ת"ר מיס ססו8 סג(כר כמו ללכותרומ(וח
 סכסגיס מכני ולחד סנס, חק"כ מיו וס"כותסנס,

 סיס סכסן עלי וסוך ליסר"ל סוסם וסולסגדוליס
 יריצו ו6"כ , סס טל סגס ת"ר חסלוס תגס5"ח
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