
rna25פ קעאלהים מה פרק הימורותשער 

 טו5י6 מס וסוף. מלס מלך 5דק מלכי כיסנתוז
 כמלות סנרמ(ו כסן וסוף ויין, )מס )חסלוספטתיו
 כמו ת"ר ססס מכסן SD~ וסגות סככות סנוט5לו
 כזורות ססגיס 6)1 כ5 מיס כמכונס כיסיכר,
 סדורות סכות )ח5י זנותיים סניע פל6סקלו

 כן מש סס וכן , נם ועד מ6דס %רסר8סגיס
 במ"כ ומיס סמכול מ% וכילול כמכול מכס5"ח
 ממש )65ת סעתיזיס ס6טת כנכות מגסחל"כ
 כגנך מגס ת"ר סס מיס וכן , סכס תק"כסמיו
 "עח 15 סיס כי ממטל, Infs גח )מיי סכסנ"ר
 פסיס מט מלנד 6כיו כמ כמו גתיכס סינ5לנ"כ
 כעס לתת (ס כל קמיו, ס6ר עם 6כיו ג(כוחני15)
 ספין h)h כתו ומכני מכניו יותר סס %ס5מס

 : כריס כל סכר מקסםסקכ"ט
 Sb1 עכחס תחת יסר36 וינה סכר%ונחזור

 ני5י6תס כס' כוסת עס מסיומכרס
 , 8הריס ותכריס סמותס יינו סל6 נסכרמסריס
 לסלנות ית' ס% ססנטימס ס6גות יעויולקיום
 ככרס ור6יכו סטונס, ספרן 6ת ולסוריסס(רעם
 כמרככות המלריס י645חס יתכ' Sho ססגכגזול
 8סר סמכות ע)יסס )סניף מלסלמס ועמוסרעס
 עינו 8סר ע) )סס ג6ס יתנ' מעתו כיפיתסרסס כדי מוס ככנר מרס אומס מעיט למס דומותפיו
Dbמסולמות סמכות ססיו ונס עיטייס, גמיש כניו 

 יסרק) כל ני5וליס סיו מ5ריס 6רן ככ)וכעלות
 כרטס י165 כן ואמר ככחוניס, סיכר כמומפס
 סכסכו עכויתס מ4 ל6כיסס מייעד כמונדו)
 סכר עלת (רשי כי , מסכגוחס ערי כנויןמסס
 8ותן,מלכי מענים סטו בעיפיוכוייס

 סעטזס
 ססיו c1S1tlr1 נדולות וכמכוה כפרךססיתט
 סל6 לסע5יגס ככסס 6ת לטד6יכ כסספ;)(ליס
 : וגו' ירכס כן אותו יענו וכאסר ירכו ול6יסרו
 וקראתי טללך ס6מר כמו 5דקרות סכר יסכווכן

 6ת ותקלת וגו' סענרתח מן מינקה 6ססלך
 )י וסניקסו סוס סילי ,4ם סיליכי וע' מילי06
 טסכירות מלכד כי , ונו' סכרך 8ת 6מן61כי
 .(ס כי סרעס כת סמסכס סעיקר טיס )0סתתן
 פרע6 גוירת חוך ככל) סיסיע מסק בו סיסל6
 סענריות 8ח כיסיכן סענר*ח סמי)דות עלמנזר
 גזר ושמ"כ וע' שותו וסמתן ט61 כן 06וגו'
 וגו/ הס)יטסו סי6ורס סילוד סכן כ) עמולכל
 ססכש סנ(ירס מן or ow כי לומר קרונ יומרוסיס
 , לסמכיהו ר15י וסיס כי16ר מוסלך סנמ5יכיון
 נער כמו קולו וסיס נוכס אותו סרשתס מסם6כ5
 סג(ירס מן ססיס מסבס מבסיס כננס לוסטו

 על סגמרססר6סוגס
 כול)ח ססיתס ססניס סנריהם מן לס (ססעכריס מיליי כמיס לכד סעכריס.

 כך סיס ס6ס , ענרייס גין מלרייס כין עמו3כ)
 סנזירס מן ימים כ"כ עצרו סל6 כנער ק1ל1אתסיס
 ידעס ו)6 גולו, סנ;ירס סל סיום סנ6וחושתניס
 עומר גורס כגער וכסיותו , עכרי 16 טרי סיס06
 ע) סג;ירס כטסיהס 3ר6סונס סילוייס סופסיס

 נער וסנס סכתוכ 6מל כוס ק5ת ממוסקתססיחס ומפגי ססניס, שמירס נתכעלס וכנר )3דסענריס
 , or סעכריס מיליי ותקמר עליו ותמנגלטכס
 ססניש מן ול6 סר8סונס סנזירס וס61 ,סעכריס מילדי ססיס (כות לכף 16תו סדנם סרס סיספיו ונחפלתש עליי חמלם טכס קותו סר6תס שיכי
 מס קותו ס5סנס 8מו גתחכמס ולכן , שזכרכמו
 מוכרמת סיתס מלכסוף אע"פ לסטינו 6טסרססיס
 משדם )עסותו ר5תס 1)6 , סעסתס ODלעכות
 גמד ססיס מכר ססיס , כיקור לתסביכוכסגולי
 מזמים סנ' 8מר 8כל , שנכיס סנ;ירס מןמקרוב
 סימסכו כו לעעות 6ססר סיס כחיסיס נז'ולססיס
 יכנס סיתס ו6ס , סר6סוכט סנ;ירס מןפריס
 סיתס נדו) יותר סיר6ס זמן יותר אותו)ס5סין
 יודעות סמ5ריות ססיו עוד יכנס סל6 8ל6גצסס

 )ך וסין Svm, סירסו כמו )יזתס (מןומוסטת
 : ס5דקגיות סכסיססכר

 כל סגתמל6 עוג כסיותו 3לידת1 )0רנרטז
 יסר6ל לכ) קורס תתסיס osh כולוסכים
 נ' פוחו ו5סכס סגלות, נימוסך סיו5יפסבנמנעותו
 יסועם תסיס ירהיס סלמס כהוה כי רמזירמיס,
 )6 כי מתורס, וקנ3תס ממפריס כעי6תסיסר6ל
 וססנס מעלס ימי 1ל6 ליסר6ל עוגיס ימיםסיו

 מארן כסס סי165 ירחים סנ' 6)ו כמו רכינו)מסס
 סיס מנסס ידו על סחורם לסם וניחןמלריס
 ולקכלה מלריס מקרן לסו5י6ס ספכיגס עס5פון

 כסכסינ[~והס יסר6ל עס אסון סיס וכן ,סתורס
 ירחים ס)סס תסלוס ועד ממטיס 65הסמיום
 מן לרדת כוסס ססיס סרקו כתש( י"ז עדפלמיס
 מלרן סו5י6גו 6סר סריס מסס or 61מר1מסר
 לסם לעסות ופקסו לו סיס מס ייענו ל6מלריס
 ירמיס סג' 6חר סיס וגס , כמקוש 6מרמנסיג
 טרם( כמו ממקריס י165'עמסס 6סר רכ ערבע"י
 ותקם ונו' ס5סינו עוד יכלס 1ל6 מכתוב סימרכ6ן
 כמו ירמיס סנ' תסלוס 8חר סמ5רית פרעםנח ביי סגמסר ונו', נסוף וחסם ונו' גמ6 חיכתלו

 כגיסם ובני ס5דיקיס פכר ר6יט וכן :סכ(כר
 ממס סכרס )קמו 'ממויכיסס גקמס סרטוסומר

 לו סמס)ס מכירו 6ח סמכס 5מו 16תס,ססעכידו
 וחסלוס , ורמוי כנק סגת כסת כך ואמרסוער
 סיס סנדולות כמכות סשרייס סכ5טערו מססוער
 כסס, עוסיס סמ5רייס ססיו וסורעניות רעותלמיני
 סס6פ מס תסלומס סיו ס6רגעס סזכריסוסקר
 וכמו , ע5ריס 6ת 1יג5)1 (סכ וכלי כסף כלימסס
 דן יענוזו 6סל סגוי 8ת וגס סכל ע) )ססמיעז
 oa כי 8מר , גזו) כרטפ יכשו כן 61מריאנכי
 כרטס'נד31 י185 סעונס 8מר מוחס ויעגיססייין

 ע3 עמסם יקפידו 1)6 )סס ~חט מסססילסלו
 וכתתי סכתוכ ס6מר וכמו עסיס עליסס סכ6מס
 מנס לחת ס51רך כי , וטי סוס ר~עס מן6ת

 (ס ענין וסו,כר , ידם ע) מסוכו 6חר3עיניסס
 מיטר )מרע"ס סודעס 6' . סענניס סלסכתורס
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 שעת סכי . וגו' סוס סעט מן 6ה וגתתיסר"נון
 חן 6ת ס' ויתן וגו' סעס כקני כ6 ד3רמנס:
 מן 6ת נתן וס' מעסם 8הר סליסי . וכו'סעס
 ~יכיס סיו כי על , ויס6ילוס מלריס כשגיסעס
 מכו(יס סיו כי סימ"ילוס סרוס הן לסןסיסיס
 כעיניסס מגס סיחן ונס כסס, ק5יס וסיןנעיניסס
 וג6מגות נד1ל1ת מכות ידם על כנסוכובה"כ
 כטרקו לח"כ 6חר, מן וסוקרך סחן מסםכיעל

 'ב rh וינול '1 סכחו3כמ"מ
 לסם סולכיס סחיו ר5ו כי גס )סם, סס6ילוכי

 : כתרנומו מלריס 6ת מג5)יסוסיו
 סיס כנסי וננעלהס, יסרבל 3כי סכר שיגוובן

 סנסיס וסקר כמד, ועגכי וכקר כמןוממיכר,
 כפסכן, כתוכם סכינתו וססר8ת מהורסוקכ)תס
 6ת וקדמו , סמזכח כחנוכת קרכנוחיססוקבלת
 , לסרת מלוים 61ת )ו לכסן כניו 61תבסלן

 יהב ס' ע"פ ממכסו ועל 7נ)ו על 6יםויטר6ל
 ומריס ובסרן 3נכו6ס נוטס וטסנה , יסעווע"ס

 סגיחן מסרומ ~1DD 1ל6 סתנכ6ו 6סרוס(קגיס
 מלך מן ני15ליס וסיותס , ממרסיס סכ56ללסס
 וכלק ועונ וסימון ערד מלך סכנעני ומןמדוס
 עליסס למטת ט' מ6ח כסקדיס וסיותס ,ובלעס
 ללחום רע"ס מסס תלנניי יסוסצ סעדס על6יס

 6ח לסס ולמלק עממיס, ס3עט עםמלממותיסס
 3סס וסעיד נסס וטתרס וס(סירס מטוכססקרן
 : סרח מתורס דהרי על יעכרו לכלתי ושנניס6ת

 וארבעים ששהברק
 סרעס 6ת יתכרך ס6ל ססעניס מס נהום.ו סרסעים מפונס ססטריס כ136 בכ6 מסוכן

 חותם ועינו כיסר"ג סגסחעכוו מס עגומגריס
 עד נלוח עליסס סננ(ר ומסגי , עיגוייסככמס
 מעמיו פנס רד"ו סיו ומכללם מנס ת'חסלוס
 לחסעיס קרוב יסרק) גסתטכךו מסס 6טרומלריס
 ססגיס 6לו כל כקורך סמ5רייס גענסו ול6מגס,
 לעסות ס' זרך סמרו סל6 מסני 6ותס עינו8סר
 6רן נמעסס וגטמ6ו כ"כותיסס ונסוע5דקס
 וכמסיס , סס עמדו 6טר ססגיס כ5 גטננ6ומלריס וכגלולי ססליכנ )6 עיניו סקולי וליסמלריס
 וידעו מסגתם כיעורו 6( ממלריס י5י6חס קןקרוכ
 ו6ז סחט"ו מס על לסס (6ח סיהס ס' מ6תכי

 ויפח ססס סרכים כימים ויסי :ס"ס ס', "ל~קו
 סע3ודס, מן onula ותעל ויזעקו ונו' מלריסך
 עגתס מרכס 3סס סנטתעכוו מס מגד כי6מר

 וגסיתס 63ס מלחו כי וידעו , ס6לסיס 6)סועחס
 ר6וייס סיו ל6 ועכ"ז , כחט6חס ססי6 סלרסלסס
 סמעהי 5עקחס ו6ס כמקריס 6סר עמי עני6ת רציתי ר6ס סכתוכ 6מר ולוס חע6חס, מ5דססו6 סעיגוי מייכיס ססיו 8חר ידס על סמ5רייסלסעגס
 כי 6ננר , הכבוכיו 6ת ידעתי כי פנסיומסני

אלהים סו מהפרק
 טענים 1ל6 ר"יוח סרכס ר6ס סוף ועדמתחל?
 מייכיס יטרלל סיות מפגי כנללס סמ5רייס6ח
 ל6 כי , מליס )6 ס6ל סמעס )סס ג36מעפתס כי לכס "ת וגתם כצועקו וגס , מסו,כעוגי
 מ5ד 6ל6 5ועקיס סיו ל6 כי נתמוסס עיייןסגו

 יכולים סיו ס)6 טליסס ססווס וססיעכודסעיכוי
 כס לסס סיס ל6 חיי3יס יסרבל ססיו נסכי מס:ינוגסיי סיס 5עקתס ססמע מס 6ל6לככלו,
 גי , ססכנידו כמו עליסס עולס )סכגילורתות
 מענים ססיו עס כדין hSa %ס ל6 יטרק)מ5י
on~hוסם מכ6וכס יחגרך )6ל ידוע מסיס כיון 

 סיס סל6 וייון סכתם, 6ת סמכ5יכיססהוע6ים
 ססוInro 6 קורך ככל סמ5יייס 6ת לפנוסתדין
 כרקס טנוכר, כמו' 6( )כך ר6וייס יסר6ללסיות
 סיותס על ob כי ע)יסס 163 ל6 סמכות כ)כי

 מיד 6ותס סולמיס סיו "ס כי מ)טלמססר3ניס
 ל6 כי ידעתי ולגי סכחוכ וכס"ס לוקים סיול6

 ו)" )סמוך מלליס מלך 6ת:ס:%
 נס כיד

 לכס 6ת מזק ors1 כסל18תי 3כל גסס 5כסלמלוך
 נ"כ מטעכר מסס לספרע כוי )סלמס כסרקוגס
 גדין סיס 06 כי , לסלמס ר5ו סל6 מסעל

 'hs סעור ס(מן ככל ססעכידוס ננס עללסענימס
 עסיסם מכיף סיס 6ל6 לכס 6ת למזק קריךסיס
 לכל סדומס עוגם חוס עד ננכס 6מרמכס

 : ססגיס 16חס ככל 6וחס נהגו 6מרסעיגוייס
 עוגס סיס סיס כחוך מלויס 6ח מגער מסוכן

 סכן כל סי6ורס סססליכו )יסר6ל מעטומס
 b-o-~st (זו 6סר כדבר כי יתרו ס8מר וכמוסילוז,
 וסמכות סעתסים פ6ר כי למיס, לסס)יכסיסר6ל 3ני ילדי על (דו פסס כמו כמיס Dnth סדנווס61
 ססס ז6ח כמו מדס כגנד מרס ססיו נכרות סיו6

 שמס טס כססלכו ולקו סי6ורס, ס3ן כ)ססליכו
 עתם 8מר ולכך , כיס ונכלעיס נטכעיסלמיוחס
 וסוף עחס מענר מס וסוף וגו' ס' נזול כיידעתי
סדיר

 סומרי
 3ס כי כיס, סע5רייס 3ו סגעגסו

 מיס לסס ממדי ונו' ס' נדול כי כבירורנודע
 : מיזכר כמו מוסכגנז

 מחסכתו על ס6דס 6ח מענים ית' ט6ל ספיןוכמו
 חוספס ו6י% לפועל, סו5י6ט כסלקסרעט

 תסופ למען כמ"מ ע"ז צעון Dh כי סכל3ס מסע5
 מס על תוססם היכו כן , כלכס יסרבל כיס6ת

 סרגלינו כמו לערס, כסעח כדיבורסחוט6יס
 ולמ"כ נסתס, מס ל8ננר מסס על יסרך)הנתרעמו

 כס5מ16 המ"כ וכן כרעכ, סוס סקסל כל 6תלסמיה וגו' מותגו יחן מי קמרו סמל מן ספח טכלסעל
 ול6 , וגו' מקני ו6ת הותי לסמים המרולמיס
 לערו על גחסש ס6דס 6ין כי שק על סגעגטומ5יגו
 יום ככל לו ססכרתייס סד3ריס על מ5טערססו6
 "סר דכריו על ס"דס נחסם 6כל ונוסחס,כמהכל
 כדכר היגו ס5ער oh 16 כלער סל6 מוכרטו6

 כמו 07ho ים:ר סטים סכויכור וקומוכרת,
כ6(")
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S"th~(סקר8ס ס5צירס לוע בת סל נ6ס רימס ע 
 מסיס Jh1D לתו קרקס וסנכילס עמי כ;כנס

 סבררס כי , ס6זס נצגס סרת כדיכור כןמלכיס,
 6ת ח5ר 6ל כדכאים זל6 סו6 דמלממסנעגסס
 5עריגסו לעורי 60 מלממס כס תתגר ופלמו8כ

 לבינו 6ברסס על קמרו )כ"ג(,וכן 3ג(ירכד6ית6
 , 6יר0גס כי 6דע כמס 50מר על (רעוכגעגעו
 סדנרי' וגס ג5ער, 0ל6 סנ6מריס כד3וריסוכיו65

 ~olh געגס מוכרם 5ער סיגו 06 כלערטג6מריס
 נ6 טמעו קמרו SD מרע"ס סגענס כמו ,עליסס
 סכן וכל מיס, לכס גו5י6 סוס ס0לצ סמןסמורים
 ס' גני כמזכר מ:6 6סר תון עלמו מסון3דיכור
 סרעס נענט וע"ז נד1ל, פוגם לו סיס סהורסוננד
 : כוס וכיו65 כקולו 06מע 06ר ס' מיס6מר
 706 מסכל מן כממכס נ"כ סננה30ט כיקנם

 , סדינור כמו מליס ליעגת רשי וסיסכ6זס
 וסוף סמח0כס כערך מעכס י0 3דיכורעכ"(
 כשהירס סו6 סדיכיר כי ועוד , ס0סתיסעקימת
 עולס לטעמים כי כמהטכס, מסה"כורקון

 בס ר51ס סיס 0)6 ממרכס ס6יס3מח0כת
 6בל 60יגס, כמו סי6 וסרי עלגוומעכירם
 נרצונו רעס ממקס והו0כ מסרסרכסס6דס
 וכפ"ס , 8ון לליס ימסכ 6ז כמועל 16תסלסחיט
 ירך על יתי5כ מסככו על יה:וכ 16ן ל"ו()המליס
 רע לעבוט סמו0כ וסוף , ימ6ס ל% רע עוכל6
 יתילו קמרו וס61 סמ0כ מס לעסות עצמוומכין
 , 3סועל סרע סדרר עומס 61ח"כ עוכ ל6 דרךעל
 עניית למועל 3סניעו כי יננ6ס ל6 רע קמרווס61
 סיתם ל6 עתס עז כי סימ6ססו, רעי סיססרע
 סוODhn 6 סל6 ולהר לכי וסכגס 6o~cntל6

 : סמה0כס על Dh"נענס
 כרותט נריח סמרו"ל מס כזינור יטועזך

 סדיכור כי , ריקם מו(רוח ס6יגסלופתים
 , וגטנעו נלכו סיס מס לשעל (olb) heltכיתן
 הכלית לסן 6ין כי לדיכור 5ורך לסן 6ין סכ"חגי
 כסן 6מד בכל גר8 ית' וספל סמין, קיוםכ"6
 סקוס 6כל שמיגו, ויתקיים ל0יהסרנסטבע

 סעולס כ(ס וללעט נפטו ל5סליס סו6שהכליאו
 לדינות קריך ותלמודס סחורס 3קיו' ט31והפצולות
 לסועל, לתכליתו ס5ריגיס סזכריס ולסו65חלח"ח
 לס0ליס יכול 07ho סיס ל6 סדיכור (ולחכי

 מכם כמסך סו6 סזיכור 61"כ ס5ריך, נמסגפסו
 נויכור ס6זס נסכר 0יסיס ור16י , סמסכלחנסס

 : מנזכר כמו סרע מדיבור נעכס ויסיםסטוכ
 מן סספריס כקלו סכ6 נמס לעניןונחזור

 לעוכרים מעניג יס' ססו8 כחוססעוגס
 8ליו קרוגיס סם ו6סי' רעס (לעוסים וגרועל

 3רפיזיס וימס 0כתוכ וכמי , עמסםמדקדק
 מ(") ודרסו , עמלק וי63 וכתיג ונו' פיס61ין
 וכן עניק, עליסס כ6 מז"ת יךיסס סרסומסני
 כססק6ס זינין, נסל0ס מיד גע:סו סצנלכענין

 כסטק6ס ממתו ו6והס וכמנסס, וכהרכ,גכועוה,

 תעלומות סיוזצ ית' ס6ל ננ6ח ענסס סיסוכמנסס
 לו מון סל6 לע"ס לו חע6 706 סו6 עיוידע
 לסרן כני סני 6ת עכס וכן וסחר6ס:עדים

 ות6כל ס' מלסני 06 וי65 (רס 6סססקריגו
 סעוכר על מיד סצונס בכ61 כי מיד,8ותס
 ורנמו ונו' ממקלל 6ח סי65 כתית במקלל.כן : סמט6 מס על ית' מטחו סו6 כי וידוע ניכר'610

 נממנס בפרסום כקלל הסגי סעדס, כלקוהו
 ית' ס6ל 5וס וסתר6ס, נעןיס יסרבל גניכהוך

 מסורסס 60יגו מס כי מעס, סל 33"דסימיחוסו
 סגתקדפ לסרן לכני כמו מטניס ית' סו6ל3"1

 סמחיס וכמו כעשו, ט61 כממיחס נ"כהקרוביו
 סמוקו מס לנ"נ נוזע סיס סל6 3צנלבמנסס
 06 כס ותבער כתיב כמת16נניס וכן :כמש
 מת5ס סיס ל6 כי , סממכס 3ק5ס ותאכלס'

 : ס06 6ת כס כיער וס61 ס' 63(גי כ"6משרסס
 כתוכ כסר י6כילנו מי ס6מרו נ6ספסוףוכן

 סיתס סכור משת כי נס כי , ונו'מס' יכרת טרם סניסס כין עודט ספסרהסוף
 3לי ס6לתס ססיתס מסור0ס סיס ל6רסמח

 ולכן , ית' ס6ל לסגי כ"6 רעס וככוונס15רך
 : lec'no לסגיו גלוי מסיס ~onlh ית' ס61סעניס
 ךנר גמסס 6ך סרק ס6מרס מס על נכויסוכן

 ומנס סלסל מעל סר וספגן כהים ונךס'
 סיתס כי סער ית' וס61 ונו', כס)נ מקורעתמריס
 סרע למון מספרי כת ע) לסורותטסעק 63מיס פדכרס רכס עסקי על ללקותר6וייס

 נענסו סמרנליס וכן : סכינם סנירו6יס
 ס6גסיס וימותו סנתוז כמו 6ליסס וססונועיססס

 סג6ננר .וכש 1DD עיד כי , %1' וכסמו5י6י
 פסס ונו' nhra סרעס לעוט מתי עדעליסס
 ולומה פסס )סקריך ראוי 8ין כלומר ,סמרנליס
 ועל במנסס, מיד תסיס מיתתם 6ל6 ימוחומתי

 ס' נ6ס 8ני מי 8ליסס 5ננר 8ליססס0ונ!עים
oh6ום' כמדגר ונו' ככני דכרתס כ06ר ל , 

 מנס גכל מע6חס עליסס לסקיי למססט6ריך
 חחצס יום וסוף סמרגליס, 3ו סמתו סיוםכמתו
 כעס ויסכו עליס כתונ 6סר סליליי למשרת63כ
 וזמו , sfft מדרסו כמו ססו36לילס

~nho 
 סכתוכ

 כמו , ליום סנס 6מר ול6 לפכס יוס לטכסיוס
 2 זרסוחי נסרקיסכה3חי

 6מוו כי , ס' פי 6ת ע3וו סמעסעיס עותוכן
 ס6מרו מס )תקן הסדו כי ועלינוסנט
 ואמר , וגו' ODO 6ל לעלות נוכל ל6סמרנליס

 ס' פי 6ת פולריס 6תס (ס למסג מטסלסם
 ל6 60מרו 3מס חתלו סמרנליס כי , ונו' תעלו6ל
 ועוכרים הוט6יס 3ע5מכם onh ועתם לעלותתכל
 אמרו ססמרנליס ומסגי לעלות, ר31יס ס6תסכמס
 ת51י6 סנית 3על 6ין כמכול ממנו כ61 מנקכי

 כי 81131נקר
1 

S'3CS 0ל6 ככוךו 
 איגע כי 6תכס יציל ממגו סס ot~rn כייאמרו

בקרכ;ס
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אלהים מז פרק ויפורוהשערבית228
 hS וממס ס' כריח ופרון 8מר ולכן ,3קרנכס
 וטכגעגי סעמלקי סרקו (ס ועג , ונו'מסו
 61נ!רו )עות סתחי)ו ויסר6ל וסכחוסריסוס
 ביסס סירדו עד לעלות מספיקו ול6 וע)יגומנכו

 : וסככעניסעמלקי
 וירנינו 363גיס כוחו רנוס כתיב ומקוסםוכן

 , מפס 6ת ס' 5וס כאר וימת ב36גיס16תו
 עיקר כי לומר ממור עוגמו מסיס ממקללכמ"מ
 ע) 6)6 סעגין מומר ע) קינו )עיכרסעוגס
 ס' 5וס כלסר 6מר ולכן ס', סי 6ח פוכרסיותו

 : מיס6ת
 ע) טמ)קו כננס מיי נענסו ועדתו קרחוכן

 סעדס כ) כי סם ספמרו ומסכי ולסרן,ממס
 %ן22ס%זו על כי מר6יס וסיו ס', וכחוכם ונו' קזוסיםפולס

 ס6נסים)1"
 מל6 , ס' )עת

 ימוחון ס6דס כל כמוח "ס ו"ננר , )3דהוחגו
 יסקר ס6זס כ) וסקוזת כסריפס, מיתחם על6)ס
 מקוס כודע )6 כי , ככליעס מיתתם ע)פ)י00
 סנ!תיס סקירת עליסס לטיפקלו 8יוק3ורהס
 וסיתס מוס, ו"3 והטיס, טנעס, ססלשס,וממגיס
 כמו מסס על ממלקו מס עוגס על סנליעסמיתת
 ס' ל8 ע)יסס ישד ס6דס כל ופקווחס6מר
 ספירתך, כמו ס3)יעס ע) מורט סו" כימלחגי,
 6מר ולכן o~o סג56ו נוס על ססריססצמיחת
 מס על וגו', 6ת והכל ס' מ6ת ~oh5ו6ס

 מלמטס ססרעון סיס מטס סל נ6גסיסשס184
 מלמעלס, ספרעון סיס מעלס כלסי המעלו מס1ע3
 נכו סכיכוהיסס 6טר יסר6ל וכ) סכתו3ולנגר

 ץ1%)ש
 חנלץזישן2גגי2ן :%ז

 כהול חייט סיו סע,-יין כלו' ס6ולס חייםטירדו
 למעלס, עולס 5עקהס קול וסיס סרס ירדו6טר
 סריו ממס יותר לל,הוריסס ונרתעו גתיר16ולכן

 : סג(כר כ:!1 קולס לסכתוגסו
 על נתלוגגו 6סר על המנסס יסר"ל נענס1וכזן

 סמיהם 6תס לסם וטמרו 6סרן ועלמסס
 וסם ס' עס מחו 3מכחס כי ר"ל ס', עם6ת

 נגד במירוט דיברו ל6 כי 3כליעס סמהו15תס

משדישי
 ןצ ששני 1 %ש

 עליסס סכיך ס' עס 6ת סמיהם 6תס סססלסלו ומסני , ס' "ת ס"לס ס6ג:יס ג156 כיויועחס
 : עליסס סס ססתלונכו מס סיטך ולסרןמטס ידי על כ"6 "רוכס לכס ע)חס 1)6שמנסס

 ":ר הריכס "י סרס כבי"ס סס יעגבו ס:כססיופו,"נב%שעש
 רכו יכר"ל 3:י כי , 03 ויקדם ס' 8ח 3ג"י137
 לה:" מ5ורף כסיס ואפשר : נשכווסס

 ניכעפ 6מוגס למיפוע לסס גחס3 8סר OtOסקל
 ו"סרן מסס ידי ע) ליסר"ל D1'ha מס ית',ס6ל

 ומהר ס' 6ת סמיתס 8תס )סס ס6מרו)מעלס
 יזם על סגענסו ומסני , וכמ"מ 6לף י"ר3מנפס
 , לקרן יכנסו סל6 ספוגםסיס

 מתיימרי
 למס

 ע) געגס סחנירו מי כל סכל פרק גסכחסומרו

 %:ץקכ"צגק~ן 2צש 122(%ותו11ן
h7h,61סכסמס 61כ סגנו6יס מ"3 וסמהילס כ : 
 3")סיס וונרו נדרך סעס נסס כבקלוסוכן

 ונו' ממוריס סעליהגו למס וקמרוכממס
 סגחסיס 3סס טסו)מ כמס וגעגס1 ונו', ק5סונסטט
 גסס סלח ס' ננד סזיכרו מס ע)טסרסיס,
 גדנרו ס3רי6ס כימי ס' סי 6ה נורו כיטגחסיס,

 סלת מסס גנז סזיכרו מס SD1 , סיס ס)6מס
 לו וקמר סרף, )מיסת ת"ח סלחיסת מרףעליסס
 לסר16ה ונו: קותו וסיס סרף לך עסה יה'ס6ל
 גנן סהע18 ננמט ותטוכס ממיקס 5ריכיסססיו
 ס61 כי לסורות נתוסת, גחם עטם וט61 ,מטס
 וסננהילט סכפרס ועיקר עליו, טייכרו מס מום)סיס

 : ט' ננד סזינרו מס ע) סיס 5ריכיסססיו
 יטרלל טנ5נ!זו 3מס מ61כ צנות 6ח סוגו נמסרכן

 3סרינס ונעגנו , 3ס ס' 6ף מרס פעורכנעל

 ה21 :ונז,צעג % ש 1ש1 :1ז
 כנות 6ה ווט סנטרנו יסר"ל 3גי ימושכרוד
sh1D, מפו ולכן , 3(גוח סיו סחוט6יס רו3 כי 

 : 6לף כיד3מנפס
 סגעגטו סעוגטיס רוב נ"כ גסנו תורסרנ:כן,שנה

 כליסס נוסף ועוד , סקלק)ו מסע)
 סרסיוק 63רגע סכהוכיס סרעיססייעודיס
 למוט6יס ל3ד ל6 כי )סורות , ס6הרוגסכקונס
 ס6ל מחניט עליסס סכינתו כייפוי ית' סקללסגי
 , לנעלס סנה31יס סעוגסיס ככל פסיס כננוית'
 , סנלות כומן סגים בטסטר סיס שנון ולסילוכ'8
 וג5;וו סחורס לסס סנהנס ל6והס ל3ד ל6ונס
 ן סכ"יס לדורות "ף h)h ו6(סרוהיס נ!:ותיס3כל

 כ"6 סיךוע מן סו" כי קילר סטוכיסוכיעוייס ן ונו' כרת 6:כי לנרכס 6חכס ל6וכמיס
Inrsים כעומס סס וגגטוו סכיגס נילי סיס D~s 
 O':D נססתך ססס 3(נ!ן כ"ס נענ!לס, טובסכר

 סיסיס 3פ5מס סס נגטוו סל" סכ"יסודורות
 עס לעולס ניסוי סו" כי , כעמלם עוכ סכרלסס
 לס5ילס ענ!סס ס:יגס כנטוי סלינו ch"יטרק)
 ע"ס רבינו ומפס ולכרכם, לסס ולסטירמרעחס
 "וחס 3רך מטס ומסתתר מהעלס ססיסמפגי
 1("ת 6מר ולכן , וכ"יטח ככמות גדולםברכס
 ככרכם ל6 ס6לסיס, 6יס מסס כרך 6סרסכרכס
 לכרטס יכול סיס סו" כי , ס6ל סכרכםסק5רס
 עת לו סיס )6 רכתו ונוכס , כככר עהככל

 3רכמ ולכן מוחו, לסגי עתם 1"6 לעתידלכרכס
 : כננ"ס תליננסברכס

והראיה
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 29צ קמושלהים גש פרק היצריתשערבית

 וארבעים שבעהפתק
 ס5ייקיס סכל על סקנלס מן סלקומסוהראיה

 סכ6 מס כל סו6 1 סרסעיסועונם
 בלוף 5ffr חכמים ודכלי וכתוניס ככי6יסבתורס
 הרברס ועל לפס וטוב סטוכ עסוה עלי6(סרס
 כריאת קודם סגרמז כמו , לסס ורע רעסמעטות
 , וירדו כומותנו הלמנו 6ךס כעמס סומר6דס
 וסורקת ירזו, ל6ו ו6ס ירדו (בו 6ס סקכלסוכאס
 מוכן סיסים ודמות.. כללס מתמלס. סכרי6סגוסן
 סגמס ועל , סרע מעסית סעוכ עסיית 6ליותר
 ל5דיקיס עוכ לעסות יתכרך ט6ל מקדים(6ת
 וכמו , לח"כ ועו0יס לעטות סמוכניס מסשסכר

 וסניפו מלקחו ע5:וו סר"סון 6זס עםגסתנסג
 ססגימו סכרו קודס לו כמן , ולסברס למכיסשנ"ע
 ולסמור תורס כרכרי לעסוק שמ"כ 51וסו3נ"פ
 ככתום סרמו(ות הות סיע )ו וסרט ,מלואיס
 כסיופו כסן סנ5טוס ומסני לו, ססמוך 8)שיסיי5ו
 6)ו הות ססומריס 6וס"ע סחטידי רם, יםשנ"ע
 מס מלק )סם יס ית' "ס6ל נסן סג5טווגסני
 : וכעוס"כ עזן גנן 5דיקיס סל כחוח שכעגזמיון
 סכמלע סו(כר תמים 5דיק 6יס לסיותו נגמךכן

 כמו , הכוחו נ"ב ובכיו סמכולמסטיסח
 וכ) סו6 סינונן סתיגס סיעסס ית' מסהגג5טוס
 ססו6, כזור לפכיו 5דיק ר6ס 16תו כי , לליסגנתו
 סם 6ת וכירך "ניו ערות סריס כנען 6ת 6רריכן

 : .כסוס 6סהויצת
 ונו' ניול לנף ולעסך ג6ננר 6כיגו כ"3רססיבן

 עקב 13 סנ6ער לזקתו מפני וגו',361רכס
 בו סו(כר ול6 ונו', כקולי 8נרסס סמע5סר
 טת6וס 6ל6 , גנם ססהכר כמו לזיק מסיסקודס
 8ת בכרס 6ת ויולז וגימר כמסך yho5,רמ
 : מעסיו ומס עיכו מס לגו מגודע קודס , ונו'גך בכרס 36 ס' ויקמר כתריס וכתיכ סרן ו8תגמור

 %יס ר6יפ כי סבתת , כנס סגות%6י
 קין נסמור כקונדס כניס נ' ססוליד סר6סון.
 כבן מון סכי ש סס לסס ו65 1)6 , וסתסכ)
 י65 סס ומן , ויפת הס סס ג' סוליד סר6סוןלידס סעסירי נח וכן , מעולס סוסהת ממנו 6סרמסת
 6ת נ' סעיד לנם עצירי תימ וכן , מון פני עלגס

 ג(דכך ומ8כרסס , סרן ו6ת גמור ו6תבכרס
pni%כי סעו)ס קיום סכת וסיו טיורס 6ת זרעוסק3ל1 עי סלימס מעתו סיחס' 6סר יעקב פד 
 וסעפירי ססי06ון ואחר , (ולחס מתקיים סיסל6
 נס סמונחר סיס וס6מז , וככיס מסולסיס סיולו

 כודע סיס , הככיס מסולם ססיס לעמיריסעסירי
 סוקרך 63 ולכן , סמוכחר יסיס מחס סר6סוןגי

 ואמר סחמיל ומיז טיק ססיס שכרססלמזכיר
 סר6סון מהדס י55צ וכן וגו', 8נרס 6ל ס'ויאמר
 מטך סח וסם וסכל קין נמקוס ידועים 5ייקיסג'

 , סמאל ימי נתמלט סגיתיו סנסלנצ כנוומחוסלה
 כתו ימים מנעת עוד ימ' %) )כשדווממתין

 סניף ד' מחוסלת קניו נחיי מת גם sh~ נטימך ס(ש3 מדרסו וכפג ונו' סימיס לסכעת ויסיסכתוכ
 סו6 נס , סגותיסס מסכום סגר6ט כמו 8כיו,קודס
Otoנס סמו סיקרת % שמר לסכיו ססמע ליינן , 
 ס6מרו כמו סר6סון מ6יס כידו מסורת סיסוכן

 6דס כסמת מנס ד"ן כן סיס 6% כיבמדרס
 , ממעסינו ינממנו זס לתמר נם סמו וקרא ,סר6סון
 סלמס נוגח י165 וכן , חיל סדרסו כמו סיסוכך

 וסלנ עכר וסס ומס יפת נמקוס ידועיס5דיקיס
 עסקיו ו6ת ע5ני ותקטין קעי 3 ' נגיוויעטו

1tp1)Sעטן סיותו עס מסטיות י"נ לסעפי חכס 
 ונמור po כמקוס שכרסס וק ממגו, סנדוללסלנ
 סנ6יס ס5דיקיס וס)ס)ח תעקכ עמק ממטי165

 : 6כיט יעקם כגי יס סכטי מהכ5מריסס
 סכרי6ס תמלח ענין לס נקזיס פגית מכסעוך

 סוחף כו סיס 1ל6 ס*דס 6ת ית' ס6לסנרך
 ס6דש 6ת o~oSe ס' ויער , סכהוכ כמוכקריעתו

 לו סר6סון 8דס סל ס5)ע 6ת ננס וכן ,וגו'
 ס36 כיד וסלוע on~ho מן סעסר וסיסלשש
 6וס וכמידע , 8ותס לכרוך סיו5ר כיד כמוננרית'
 סותסין נ' סיו )6 וסב) קין סני)דו שתו חוס6ח
 סותסין נ' סיס , סעתיזות מתעדות כסקר3סס
 מטספ סגיסס גופרו 6)6 וסקכיס, ואמו קניוג6זס
 כיקירת סר6סון 8דס נסתחף ל6 וקין , ומוס8זס
 נו% וכל כניו נידירת 6וס כל סמסתתף כמונוסו
 , ס' 6ת 6יס קני% אמרס ולכן , מחוס נוארסיס
 סייס קונס לסגן טor 61קנין

-PLt 
 לכדם ססי6 ,

 סוחף 8דס סיס 651 ס' עס (1 ככרי8סנסתתתס
 מוס נסתתטס פל6 נסיכך סיס וס% , טסליתי
 1ל(0 יתן, ס6ל OD סר6סון 8דס אל6כלנייחו
 ל6 , סכל 6ת  1%6 05  ללרה ותוסף סכתוכ6מר
 מבהו ססו6 ס6דס גוף י5ירת עיקר כי סכל,סמו נקר* ולוס . ס)ידס כ"6 כו ממס )6 כי ותמר8מר
 סמו כקר6 ולכן , סכל ני5"רת סיס ל6 וכסרעור
 ליקירתו, 8מ1 סכסתתסס מס סיס סגל גו ,סכ3
 , מלכיו כובר סנוף וכל מלידס 6% סיס ע6כי
 כפ לו סיס כי וסרנו pnh כסכ) קין נכרו)כן
 8כ) , סעולס כעכע מקמו ססיס ועורושכסרו
 כעכע סל6 מהדס נוסו כל יקירת ססיססכל

 , ונסרנ ועורו כסרו כיקירת DSn סיססי5ירס
 כעגע סיס קסתו מוס 6ת עוד 6זסוכמידע
 כי סח סדו קראט ולכן , פותסיס נסלסססעורך
 )ס סיס ל6 כי סכל תמת 8סר זרע הלסיס לססת
 סיס ;ס כנן ועתס קין, סרנו ולכן סוחפותכו
 הלטיס לי סת גי ס6תרס כתו סוחסוח כולס
 סותסיס נ' מסיו לעתיד סעולס סוסתח וממגוונו',

 : וגקכס מוכר סכו5ר 6דסככל
 מספגטים דורות סעסרס 6ל1 כי לירננתה

 , 5זיקיס סיו כולס כממותסנקוגיס
 עד סדורות 6ותס ככל סע%ס נתקייםונוכותס
 6סר 31כוח מכניס ס63יס רסעיס כולס ססיוסמכול
 . נסמות סנקוכים ממלו אמד 6מז )כל%)יו

וכנב
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אלהים כז פרק הימודוהשערבית280
 וימי וכהית ובנות, כניס ויולד לכונס מכהוןוכמו
 י1לןו וכנוח ס6ךמס סני על לרוב ס6דס סמלכי
 וקלו , ס76ס גגות 6ת ס6לסיס כגי וירקו)סם
 כי מטס 6מד ככ) ססו(כרו וסכמת מכניססט
 לי,ר61ונסס מוחל סג6%( הגיס כן ייורו,
 כעורו השסר דס', 03מ6 מל5ל6ס ומחרנמיגןס'
 סניור וכמו עלמו, הגוס ל6 סרמעיס סיו הנוססל
 ע"כ S~h , ומתק 6טס סח 076 כרזל6 כסן636
 סגקוכיס מס6גסיס ס17רות וכן , וכזמום53לס
 ו3(כותס לדיקיס כולס סיו (ס 6ת סוליז (סנסמות
 סיו וסרסעיס , סטלנס 717 עד סעולסגתקייס
 : ג"כ 6לו זורות כי' ומבלות מבגיס ~51hsוהס
 קינן 6ת ויולד ממס 6מד ככל ממ"כ מתיימכרמזיה

 כקילו ונו', קינן "ת ויולד %h , קינן סתוויקרץ 3ן 1י1)י כתכ ול6 וגו', sb55% 6תויורי
 , בגוש ססוליזו ובמר קיגן סיס נוי מקידס )וכורע
 לכרוב ית' כמחסכתו סמסעלס סו6 מעגין6כל

 סו5י6 תורס 3לי מתקיים סיס סל6 כרפס ,סע1לס
 סינן לזיק 6מד 6יס סןורוח מבלו ודור דורנכ)
 קודם ידוע סיס כקילו , סעו)ס ימרכ סל6 דורופל

 סעולס לאויר י165 ס6ג0יס 15ba סעולס3רי6ת
 ו6גוט וכסח , סידוע 3טס וקרקס , זורם עללסנן
 עעס )כו לגלות סמו 6ת ויקרב 3ן ויולד 6ננרונמ

 : גדורות סעהיד לדכר למ( מסיססמותס
 6ת כמס סר6סון )076 סתסיעי )מך בו.ונומצא

 הכעס וסיו , מנס ניד סר6סון6זס
 עולס סל ולדיקו מגס, ד"ן 6חד כדור וימד5דיקיס
 6והס וזן , כמ טסו6 סעסרס )תסלוסג5טרף
 6ת 3גח ג6מר ולכן , סנים סנ"ד כקלו (כותלכף

 ססס)יס ס6לסיס 6לל ר"ל , נם סתסלךס6לסיס
 סו6 סריס סו6 סטלד קונס כמקומו טעסרסמכין

 העזו ס' ויסגור ג"כ סנדלר ונסו . (olbסעסירי
 לסלי) נמ (כוה סגין עמס כי , סהיכס 6)כסגדו
 וננקודס , חיים רוה כו 6סר כסר מכל וגקכסיכר
 וסלליס ס' סנר סניס ככמס לעולס ס63061

 5דיקיס מסיו ר"6 3סירקי סמך וים כעזו,סעסרס
 ונתיימסו עלו מסח ממעין רכי ס6מר , סדורות6לו
 : וכו' סרסעיס דורות כל ומקין ט5ויקיס דורותגל
 6ח סמס לגח עמר ס6מד אנרטס בי נמ65וכן

 ועד מגם 5דיקיס י"6 וסיו , סגס נ"מגם
 סעולס ונח סגס גשם 6מד מדור קיימים36רסס
 וכסלנ , סגס סג"מ כקלו ססלנס זורפ(עסת
 נ"מ כסגת מסט ממת סר6סון וסיס ,36יו כמיי מת סו6 כי ס5דיקיס מן סקרןנפלנס

~m3hS
 כל 6ת קכר סו6 כי כולס 6ת ומלף ע3רדיגיו ועבר , כמ סמת קווס סגים עסר

 ס"ד 6חריו ופיס , תכינו 6ברסס עד צניו3ני
 סרוג ל' רעו ליב ס)נ ל' עבר ל"ד כילד ,0גס
 6רכע סס הנרסס קע"ס טרם מכעיס נמורכ"ט
 6ת ססוליך סליך 6חר חי וענר , סגסמקות
 מסס סם"ן , תס"ד כוותיו כמ165 סגס ת"לשלג

 ססיס , ליעקב ש"ט כסגת ומת 38רסס 8הרמיס
 , סגס ת"ר חי וסם 8נרסס כסוית ס"1 בןיעקכ
 , סגס ט"ו 3ן סיס 1יעקכ ל"מ 5כרסס 5חרומיס
 מיס וגח , סגס ממטיס טס 6ת יעקם טסמסגמ65
 6מר סנהיס סס ופרטן , טנס מ"ג סמכול6מר
 6רט:סד סל וליס 6רפכסד 6ח סט ססו)יךסמכו)
 סל ול.'3 טלנ סל 1ל'1 עכר סל 1ל"ד סלח סל1ל'
 תרם סל ומכעיס נמור סל וכ"ע סרוג סל 1ל'רעו
 למרסס סגוף 6חר סמיה גמ65 , ר5"כסס
 נמ המיס סגס מ"ג ססס סר5"כ על :נסכ"מ

 : סמכול6מר
 )עסרט וקט ססינ 36יט 36רסס כי ר61סוהנר

 36יו תרמ גס כי , סר6סיגיס דורות סגותערך לפי קלריס סנוהיסס סיוח עם ,5דיקיס
 סח 6)6 ססינ )6 ונמ , 5ייק וסיט כתסוכסמור
 סר6ש1ן 6לף תסלוס 6חר סגם ג'ו טל7 ס61גי

 ותרנ'ו כ6)ף ססיס סתיו) נסכת ת"ר בןססיס
 6זס סתת 6מר טניס קכ"ו סעפי 5פ65 ,סגיס

 סכותיו כלו סת כי מסיג ל6 סח 6ת ונס ,סר6סון
 ונח ומ"כ 6לף רטנת גח מגולד קודס סגסי"ר
 , גמ סג1לז קוזס סגס מ"ע ~o'o5h 6תסתסלך כי ססינ ל6 מגוך 6ת וגס , כ"ו בסגתנולד
 קיגן ו6ת , שגיס קפ'ד סח 13 לגוס 6חוססינ
 עתוס)מ 61ת , יותר סגיס סרכם ירדמסלל6ל
 סחות סגיס ז' למך 38יו ו6ת , סגס ת"ר 6כיו6כי

 06 כי שכותיו וסמא J~ro סל6 סרי ,עמחוסלמ
 : י' סמס ו36ריימ 6רוכיס סנוחיסס סיע עםססס
 סווכר סל6 ל6כרסס סגים מכס ors לגוונילר

 כעז 75יק ססיס ס' 6לי1 סדי3ר קוים13
 , קוס עמירי סיס נמ כי וסות , 3גחטסו(כר
 , עטירי )סיפו שליו סזיגר קוזס וחמימותויניקתו לסודית סכתו3 ס51רך סעסרס כל ססיג סל6וננסור
 סג(כר כל וססינ קוס עסירי ססיס 6כרסס6בל

 ידוש סיס סר8סון , קדם טעסירי וגס לוסקודמיס
 מכ) ולמד 0ג(דגך מנם יותר תסיס לדיקססיס
 נפ 6בל , לקם וסוסיף ועכודחו ס' דרכי6כותיו
 ועסרס מלפניו ססס דורות ט"( ססינ כיגס

 מסקודמיס כ"6 וסיכל זעה למז ל6 ,מל6חריו
 סמן ססיס סגס מקוח כססלו

 סמ3"
 וסמ6והריס

 וסוסיפו דבריו 6ת ועכר סס וטמעו ממנו לנודולו
 דעת ולמז והקר 61(; מכעס סעע ו6כרסס ,)קח

 : סעס6ת
 בסתות סנקוכיס ס6:סיס 6לו סכר יציגווכן
 למיוחס ססניס מן מצות כמס סס6ריכו"

 ית' ס6ל ילר 6סר וסי5ירס סכרי6ס 6לקר31יס
 כטיו יציר ולסיוהו , וכדמותו כללמו 5D7hoת
 עד יריכו יו5"י וכן , סניס כ"כ היס ית' ס6לסל

 ל6 ית' סס6ל כמו הסתות ס:קכו 6ותססעטירי
 ל6 סו6 כן כמו )3ד סר6סון olh 6ה 6ל6ילר
 סמו וקר6 וצלתו כבמוחו לו דומס 6הד 6ל6מוליד
 וסכנות סכגיס וסקר , לצפיו קרוס סניס וחיססת

 6)6 היו סל6 גראס למ"כ סראסון 6דסססוליו
כורך
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 זכר מטעסרס 6מך כל וכן מעולס, רובכדרך
 נניס עוד מוליד ולמ"כ לו זוננס 6חד ססולידסכתונ
 8מז 3ן מסם 6מד לכל נוקז לכנס )6 כי ,וגנות

 לסורות כ"6 , עטנותיו ידוע גסך 3סס נקובלכי
 , ומזוח וחכמס כסגים לו זומם יסיס לכדו סו6כי
bS3)6 לח"כ סויידו 6סר וסכנות סכגיס ס6ר 

 6חד ככל 6מר ולכן , תולוותס וזמן סמוהסידיעת
 והזר , מגיס וכך כך סכן תולדת 6מר ממיסתסס
 לסורות , סם כמס וסמ8ומריס סקודנניס מנוחונירף
 כקילו סגותיו כל מיס 6100 סכן מסעיד 6הרכי

 bSh סיו ל6 ולמ"כ קודם סחיס סטתיו כלתכלית
 לעולס קיום סיסיס כדי , ססו8 ס3ן סו)דחלתכלית
 ע' 6מד חדור מסיו פטמות סגקוכיס 8לו יזעל
 8חד 3כל וקמר , )מעלס סנ(כר כננו סוס ז"ןמסס
 )6 סרנט 'יניס סס6ריכו נס כי , וימתמסס
 6ל6 סרכם סנים סמיו עם כסס סמידוםסיס

 יותר, מימיו רווי תסיס גסס חיזוס מיחססמיתס
 ום6ר סקכ"ס סל כפיו יקיר לסיומו סר6סון8זס

 וכדורות במכר, כמו לו זומים לסיוחסמתולדות
 סיס ל6 סעולס סתם סמ3ול 6מר )6לוס8מרוגיס
 : סמרו לס(כיר סוקרך ול6 סמיו מס 6)8סמידוט
 סקודנניס מסם 6מי כל טבוח 51ירף חזר כןועל

 כך כולס סכ)) ו6ננר , וסמ16מריסללידס
 6הר גס כי , )ע31ס ס1ו כלס כי לומרוכך,

 סוס למס קירע ול8 כחייו מת )6 סכן 8חססוליי
 סיו הייסס כל 8ל6 , נזק סוס 1ל8 עוגי ו)8מולי

 8ס כי מייסס ימי 43 נסס קירע 1ל6כטוכס
 ככל וימה סס(כיר למס מגית מכס 1(1 , (ומיחס
 סנכיס נם כי 161)י , טגותיסס שרוף 6הר1%

 סע1לס נוגסנ כסכות ומתו Tnh כל ססולידוסגנות
 ימי כסוף גולדו כי , מיתתם 6מר 6ל6 מתו)6

 כך וגו' סוליזו קמרי וימי 6חד ככ) וכמ"מחייסס
 סגיס כסוף כלומר וגנוח, כניס ויולד מכיסוכך
 שכיו ירו כהיי ס6לסיס 6ל מגוך 1סיל1ך ,6ל1
 יתעלס כי יזע כי 3(ס 5ער )36יו סיסל6

 כגו למך סננת ומתוסלמ , ס8לסיס 6לנסליכהו
 כת"ס מגיס ס' hSh שמ"כ סניס סקריה ל6גמייו

 סדורות, 8ל1 מכל כמניס רכ סיס ונ:תוסלחלמעלס,
 לו קירע ל6 חגוך כי , כסייס מעע o~O כנוולמך
 ירט מחוסלה וכגו חגוך 6כי וירי כמיחס,מקרס
 כגס כסס "oS ל6 מסר מגוך סטת ק5ת 6מוכל

 סגיס-ככל סמ6ריכיס סיו סס כי , סתמתוןמעולס
 ננכל 8רוכיס רייס מיס נם 1"חריסס , סדורות6לו
 8סר סכיו )מך סגות ק5ת ירם כי , לפגיו6סר

 : כממ"ג סדורות מכל טניס ק5רסיס
 ע"ס תכינו מ38רסס ס5דיקיס סכר ללמודונחזור

 קליו, סקודמיס מב) כ5דקחו נתעלס8סר
 ססיס הערס ל6 במ15ת 06 כי כמלס )6 כמכי
 ותמימותו לדקתו כלומר , כזורותיו חמים~יק

 סגננ)ע ומס , בדורותיו מועף elo סל6סיתס.
 סנוכול, 6מר סעוצס סיתקייס כוי סיס סמכולמעי
 וסקיתותי ונו' מנכול 6ת מכיף סנני וקני לווכמ"ח

 כסרסנ:כל
 ך

' , 

 ך, .' ןי 'י
 לסהיוח. 6ל6 ויגס סהי3ס Sh סכי6תסכמו

, 
 כן וגק3ס זכר טמר כמו pno לקכלומר
 טמר וכמו כן גס עמס נמלות סוטלס36ינו

 : סי' כקולי 38רסס סמע 6סר עקכסכתוכ
 "ליו סקודנויס סדורות מכל סנסתגסוכמפני

 6ת ית' ס6ל פינס טוו, ועמס מרעכסור
 כ"6 חלס סיס ל6 נח כי ברסס, סרו וקרץסמו

 , נעעסוחס וכטל גמ סיס כי תעמס למ3מ5וח
 ססס עסס כמ15ת ונסתלס יותר נתעלסו6כרסס
 סריס כ) סמון 8כ וסיס סתו כמגיןרמ"מ

 , עכס כמלוה ממגו וססוויס קליוסקוומיס
 8דס' כגי ססייסיר גמ על ג5דקהו נתעלסוכן

 , כררן פסו 6סר סגטס 6ת וכמ": ית',לעכודתו
 סיס כי כתהיך, גויס ספון 6כ כי ג"כ נטרולכן
 וסיס ית' לעכודתו סיימיר 6סר נגיס לסמון6כ

 : ככנים לו סיו וסם לסס 6ככמו
 ועכס העטס )6 כמ15ת מלס ציותו מסנירכן

 י6ות )6 סגסיון כי , גמיוגות כעמרנתנמס
 6ל6 גכ7קיס ס6יגס כמו ככל לסלמיםכ"6

 כמ15ת סלס גלתי גמ ונסיות ססלמיס,סקגקגיס
 כי , גסיוטת ונלך יסורין 3)6 ימיו ג) גחעסס
 סיס 8דרכס נסיון סיט ל6 כמכול לו ס6ירענוס
 ככלל ניחס ול6 ונגיז 610 גי15ל ססיס מונס)ו
 ולכ6רית לסלמס וסיס , והטייס סרעיס סעולסכל

 למען ייעהיו כי שכרסס ונקמר . סעולסלקיום
 כי rDat1, 5זקס לעסות ונו' עגיו 6ת י5וס6סר
 אנו וחוס לדקתו מודעת ט61 )75יק סנסיוןכתנת
 מן לו סי6רע מס כל מסגי ממנס יסור )6כי

 1ל5וות 3ס .קומן )סוסיף נעויס ידו ועוד ,ס5ער
 ערס מלות וסס וממסע, 5זקס לעסות זמריולרכיו
 : כמנ"נ מנוסס לסיותו ס5דיק יפלס 3סס6סר
 ולזרעו לו סבטמות ככמס 36רסס סונטםולכן

 חעסס 1ל6 עסס 3מ5ות סלס לסיוחובריו
 6כ ונקרין סכין, כקיום ג"6 כה סו3סמ סל6מס

 3כל מלעיס ססיו לחליו לזרעו סלס "כלסיוחו
 י5מק הכרסס 6טת ונקרבו , סלס סו6 ססיסמס

 כ"6 סלס סיוחו לכלתי נמ נקרץ סל6 מסויעקלו
 : שכר כמו מרעכסור

 מקור קותו נסליל עליו סטייתנפרסוס קומי ל6 כן בזקות 6דס קומו סל6וכטו
 ס651חיך 6סר ס' 6גי סכתונ ס8מר כמוכסזיס,
 ס8ם מככסן ססו5י6ו סקכלס כפי , כסדיםשור
 6סר מלכיס סי' 6ח כ51מ צסיותו ספורווכמס
 כפי לו, נעמו 6סר סנסיס ע"י סממסס 6תגזמו
 סגסיס ושר , ההל 3דכרי סקכלס סכ6סמס
 מפנמת נתפרסם כסס 6סר נהייו לו גססו6סר
 : לר6מוניס כן געסס םל6 מס עליו ית'ס6ל
 ממגו גססקס סי6 וכס ~נקהו סלימותו י3רועל

 ססיתס ויעקכ יוחק כמוסו, ס5דיקיססלסלת
מעפו
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אלהים מז פרק היסודותששיביתפ28
 סלסלת חססוק ול6 פסקס ל6 עולס עדשכיסס ובני וכגיסם סם ס3טיס סי"כ 3כל 0לימטמעתו
 סלטתס סנסחלסלו כיון ססכעיס מכל5דיקיס
 ומסי מסיך ימוסו 'hS ע) ס"מר וכמו ,נזכור
 מוסקת "יגס סוכ ס' 6מר זרעך (רע ונסיזרעך
 סל6 לר06וכיס כן סיס סל6 מס , מורעםתורס

 מפורסמים 5-דיקיס נ' )נם 1ל6 לקוס )6נתפרסם
 : r~hr סיו )6 ועכר סס ופילו כי , זס 8מרזס
 עמק 36רסס זיווג פנין כתורס נתפרססולזה

 וט "סר ספקניות, ס"נוסוח וסתותויעקכ
 בסיו חסלתן יני על ס5דיקיס מלסלח מסןסי165
 ויסמע לקל סיחסללו כדי , י5ירחן מתחלתפקרות
 כיו65 5דיקיס סחלדנס שליו קרצן ככל6ל'ויענס
 : 5דיקיס סל לחסלחס תחמוס ית' ט64 כי ,כמעליסן
 מסם ל65ת ימי וסממיות ס6נוח זכותר3צב:רף

 מעמיס גתטרסס 6טר , יתרשלשומח
 6סר וסגסל"ות סנסיס ידי על ממקריסמ0י185
 ס6לסיס ~Sh( וסתקרכס ס כי5י6ח ס6ומוח נכ)כדמעו
 כס עכר ל6 "סר 8רן כמזכר כתורסגקכלת
 כל רקון ננד כס ועמידתם )6רן וככגיסחס6יס,
 כיסמ"ק כבגין מלכוחם ממסלח ומעלת ,סנויס
 והמן , קדות ונוי כסגים וממלכת ס' כרך הרעסס כי סגויס ככל כודע וס 3כל 6טר , 'כנויםסמס1לל
 לס5ילס עמסם סרויס ססכינס 3עוגוחיססנלוחס
 וסלך (רעם מסי סחורס תסחכמ וסלך רעתםמכל

 שכרסס כגי ססס נכריס סיסיו 6)6 נגויס,יתערבו
 יסמע6ל וס6מסות מס6כוח י165 וכן , ויעקםינמק
 גמחס ו)6 כעולס גחסרסס מעלתם "סרועסו
 סס )סס וי65 , כמ כני מקומות כסקרס"ס
 onnsh נעל יסר"ל נקות "תר ומעלסוכנוד
 סכן יסרבל ורע 0נ)ס כיון , וי5מק הכרססכנכות
 כ"6 זרים כניס שביסס סימסלו ישות ל6ממיומן
 , כנלותס ע)יסס וירחמו 'nlnlho מסקר יותריסר6ל קרוני סס כי , ויעקכ י5חק 8כרסס 6כותיססבגי

 תחת ס"מרו וכמו , יותר מרחם קרוסוסקרוכ
 סס3לגו מס כל כי , י0מע6ל חמת ול"שדוס
 3כל ול6 , כעונותינו סיס סכל ויסורין 5ערמסס
 עלינו תנזרו OD כסי לזמן מזמן כ"5 סגלות(מן

 06 כי מכלם סלרות יזליגו סניעו 1ל6 1עוגוהיגו
 סיו ל6 ק5חס כי וקולי , מכסס מו0ליסממעטים
 לסיוהס עלינו ק5ח מרממיס סיו ורוכסמסס

 מתחלס קלסית מכס סיסס וגס , "לידוקרוכיס
 וככור כמעלס ויסמע"ל עסו מכניס 6לוסיתכרכו
 , סריד לנו לספייר ויימק שכרסס 6כוחסהכוח
 כנ:עע.כסווס בחרות "ונוח כין נולים מיינופ6ס
 סקיס "דמחס מעל יסר"ל כגלוח ו"ס , חיוסייט
 ויכנעו כסיגלו כ"ש , וי5מק וכרסס כנייסיוחס ממכר nlnlho 0תי "ח וכככוד כמעלסחמתם
 סיחרומססס

 נרמס ו"ז יסרבל, קרן ויגס"
 על ויחקייס , עלינו סס סריחמו נמס יותרעליסס
 סכר or מכל וכחכור . ועיר יעכוד ורכסגיסס

 : וכרסס לדקק משכרס5דיקיס

 כפי מעיינו 6ת סק3"ט סככם סכרו סיסעוד
 ו6רנעיס לס)סיס סזורוח 6ותס סולדת(מן

 פ"ו כן 6ל6 יסתעף) 6ת סוליז hs 6100 ,מנס
 סוורות, נ"ותס סל6 טסיס מ6ס בן י5מק ו8תסנס
 ס3ת סרס ו6ס יולי סנט מ6ס סלכן סכחוככמ"ר
 סו6 ניו) סיותר ססל6 כלומר , חלי 0גסתכעיס
 .6סי)ו )~ו נודע ל6 כי מגס )חסעיס מתלןלסרס
 כ"6 ח0עיס כת 6סס סתלד סקודמיסכיורות
 6דס בסגות סגס ק"ל כת סח 6ת סילדסמוס

 סילדס יוככד על נ"כ כק3לס סכ6 ומס ,סר"סון
 וסיס , ק") עז oun נ:קכ'ו סרועיס פלסת6ח
orל"3רסס 

~SDD 
 כידעו סעמיס' כעיני גדולס

 גי51 נסיון סיס ונוס , עליו ית' ס8ל ס0נחתורויו
 וגרסן , עוד מלמוליד גו6ס כסיוהו 0גס לק'לו סגולי ימירו כס 6ת מעקד סעקידס כעניןיותר
 ~rts מעולס 6ל לך ולך לו סומר נמס (ס סגיןלו
 סנס ק)" כן rh סוסיותו לילחק ות"ז ל"כרססק'
 סיס hSi עמיו 6ל ג8סף וסיס )ו סולך סיסככר
 Sh מלס 3לכ סולך סיס ועכ"ז 'עוד לסולידר16י

 : ימיזו כגו 6ת לעקוד ממוריסרשי
 סרס לקימת סגחסרסס מס סכרו סיסעוף

 מלך 1ל6נימלך מלריס מלך לפרעסלסחו
 סגך ל6נימלך וג6מר (ס על סרעס ונתגנענרם
 קם קסתך סנס סרעס לו 61מר וגו' ס"סס עלמת
 סרס 6ח לו 3cst גימר כ6כימלה וכן ,"מר 6יס ידעס ל6 כי 06חך לסיות ר6ויס סי8 כיולך,
 לליס קר3 ל6 כי לסחו לסיוט ר6ויסקסתו
 פרעם 6ת ס' ויגנע כסרעס ונקמר ,"כיעלך
 נ6ו סננעיס כי , שככס 5סת סרי יכר עלוגו'
 6סת לסיותס כס לנעת יוכל 0ל6 כדי מיזפליו
 שלסיס ויכ" כקמר כ6כ1נולך וכן לו, ר8ויס"כרס
 מיז (ס וטיס , ונו' סלילס גחלוס 6כימלך6ל

 6סס כלוקח מי כי , סלקהס סיום סל6מרכלילם
 מלכות י5רו 6ת כוכם קינו 6ותס כשסכתויפס
 לכל וגווע מיד סוזסרו סמלכיס 61לו , עידעריק

 כמס זס לפרעס סרס כלקימת 6כימלך סייעינכ( : שליס כ6וסל8
 ססיחס נס כי חסכ , עליס וסתגנעומניס

 לקימתו ע) סרעס גחגנע 6נרסס למותסרס
on~h6בית ס6סס ותוקם כמ"פ 8ברסס מר15ן 0ל 
 סססיכ כמו שכרסס לו ס0יכ ל6 וט'סי6 שחותי קמרת למס סרעס לו כס"מר ונס ,פרעס
 ונו' שמגס ונס לסחי דבר טל וסרנוניל"כימלך
 ל06ס לו לקמתס 6ג0יס לו ו0למ במוחוסיתס ודשי כי 6כימלך מ"כ ולכך , לבסס ליותסי
 , סרס 6ת ו~קמ גרר מלך "כימלך ויסלחוכמיס
 6ל1 ככל מנוגס כגיס לו סיו ל6 כי ר6סוכן

 אסיסט 6ל6 עקרס ססיתס מס3 ול6ססגיס
 וסרגוני "כרסס לו ס0יכ ולכן , ":תו ול6בהותו
 סמסכ כמו בחותו ול6 סיתם בסתו כי ,לנסס )י ותסי ונו' "חותי "מגס ונס "סחי זכרעל

 סיו בליס hs ל" כי לכל נודע כי וגס"כימלך,
לפלגי
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 88ע קיזאלהים ש פרק יי%האשערבית

 )סיות סרס נחענלס מ6נימל 6ומריס סדול3עי
 ססרסיוח סדר כפי לסריוגס סתוך לו לקימתסענין
 "מר ולכן , לנוסס סע3 6מר מעגין ;סמסיס

 נביץ כסלימות סיס עתס כי , ומיס געתיייתסל) סו6 נניף כי ס6יס 6סח ססנ ועתסל6כימלך
 ממר6 כ6)ומ ס' קליו וירץ סכתוג כמו סכימו)6מר
 כו סכחוכ פלסגיס ססיס נמו )6 ונו', יוסגוס61
 נתעלס סגימול מעת כי ונו', סניו על 6כרססיימול

 הכינקך על לסתס)ל ר6וי וסי' נכיף ונקרץגנכו6ס
 לכ סערלי וסם יס יסללו סמתיס hS כי ,וימיס
 וניסרק) גימום, כריח )סגיו גכנסח תשתםסטין

 : יס ככרך ולנמנוכתיב
 סרס סרתם "כרסס למילת מדסיס כמסקסמיהי

 מיקס, כקרוסת (רע מסכמגח יום)חסעש
 קודם ססרתס לומה ספסר סיס קודם סיסגש6
 ועחס מדסיס, י"6 עד ככעגס סולד ונסתס6שם)
 כמו סמילס מיום מדם עמר סגים בסוףטילדס
 ססליון גי טד6י גוזע מיס כעת סכתוכס6מר
 ותלד ותסג סכחוכ 6מר ולכן , סוימו) 6מרעיט
 גס כי , וגו' למועד ליקוייו ' גן ל6כרסססרס

 מיד כי הכרסס סמו ססיס כעת סיס.ססריון
 בעלס מרקס ~one כס"ס נימול הכרסססגקר5
 6ת וים) סכתכ 6חר וע' הנרסס נימו) סוססיום
 6תו זכר כלסר סוס סיוס נעלס ער)תסגמר
 3סגס oro למועד ונו' יימק 6ח 6קיס גריתיי6ת ג"כ וכתוב 6חו, סזיכר עלמו כיוס כלומרהלסיס,
 סיתם מעוכרת סנט 6ותס דרסו ומזיף ,ס5מרח
 מכס !ס מועד וקינו ס6מרח כפכס סכחוכ"סגי
 סו6 זר"ס וגהק , מעוכרת גססיbSh 6שמרת
 כסנט סוס למועד ספסט ולסי , 6מר לעכיןנדרס
 סמל6כיס סכ6ו הדס ימים מלסט סו6ס6מרת
 6סוכ סוכ סמכסר וקמר )מילתו, סריסי כיוסושליו

 נפוחו סיסיס ב(מן יותר יקדק מיס, כעת"לי
 למועד ינמק, טלר וכססם ספסמ כימי ססיס*וס
 ו)סנס סטסמ ימי כתמרת סיס מקמרת כמנסוסוס

 ולכך סיוס, !ס 6מר ימים נ' ס6מר לססמספסרת
 כעת סמלצך ס6מר סיוס וסול mnhe נסגס5מר
osnיוס וכצופו סססמ ימי מן ידוע כיוס פסיס 
 1ל6 , מיס כעת 'וסוף יצמק נולד ס6מרנחסם
 זר'ס, ס"ק סחוס' סכתכו כפו קלמר סר6סוןלתועד
 סתלד סיוס עלמות כש6 טמל6ך גכסורת גתמדס1)6
 וגס ס6מרח, כמנס סוס למועד סרס לך תלו"סר לו סנ6מר סמילס כיוס נוט כחכסר ככרהכרסס כי לסרס (ו כפורס oas , מיס כעת כס"סכו
 כיוס סגחכסר מס לסרס מברסס ססודיע 6ססרכי

 סכרם לסרכות כמשר עחס סמלצך ג6סמילס
 מ(") סומרו וכמו 6ל)ס סמ)6כיס סכת6רמוכמס
 , וכו' נמדכר למן (כו עונות ועסי לוסישכות
 לזקוכיו 3ן ל6כרסס סרס ותלד ותסר כהיכולכן

 כזכות 4ותס חלס , הלסיס צותו י3ר 6סרלמועז
 סכסורס וסיף og5h, לו יעד 6סר למועד5גלסס
 סנתנסרס כמס ג(כותס ל6 סמילס כיוססר6סוגס

 )ו סמינר ממס כי )סורות וכן סמלצך, ע"יסי6
 סכממר א6 ס6מינס, סר"פונס נכסורטשסיס
 ולוס מסרח, סכשרס עי המגס ממוסרםססיתס
 מלסיט, %16 דנת 6סר למועז סי)דס סכתוכ6מר
 סכסכיוצמר

 ונו' כנו חס 6ת הכרסס ויקרץ
 לסורות , עו' כפ יצמק 8ח הנרסס וימלו6ח*כ
 ית' ס6ל מלות לקיים כסגולי מיי י5חק קרצוגי

 )קרא מעגין 631 יצמק סמו וקראת לופ6מר
 תסס קרינה כי ילעס ס)6 כדי ; סמילסמסעת
 מקיש סיס ססס גקרי6ח 6ל6 , למילת טפלסיס

 : כמילס כמו ית' ס6למלות
 לאויר סיל6 הדס כי ע"ס, w~b;מעמק סוס כעולס qh ס3ייקש לפכר לפיס יכיףוכן

 , זרע לך יקרץ כיוצק כי ל6כרסס נקמרעולס
 לסנה כנ6' גיסע6%ל ל6 כנווך 5ויק נקרץסיסיס
 6כרסס ססיס ומפני , יסנוע6ל סמו וקראת6מו
 נקר16 (רע לו סיתקייס כטכעו רפוי סיס 1ל%עקר
 יחר מטתו כי לסורות שנעורס ע"ס היוסאת
 סרס מלס 3ן נ1ר6ו 6ת סכיר 6סר כסכרו לוסיו

 6)6 סנסרף וכמעט %ס לככסן נמרוולורידו
 6ני סכתוג כמו ממס ית' ס6לססולי6ו

 %ר 5,
 : כסדים מקורסת6חיך

 , נסרף סיס ית' Sho ס1לי6ו b-s' 61למל6נמרוד כיי נמסר ולכן סעולס נ(ס יתקייםול5- טיטוף מורס סיס %רסס מול סמוליונראה
 ס36 ססלי)ו וכיון , למוליד וכיס לחיות כולדל6 לסולי1'כי ראוי מ!ל1 כסי בתעזתו סיס )6ולכן
 אסן , לסוליז ר16י גלתי כעכעי עריריסלך %61י עלמו על ס6מר כמו יכס כען גס6רית'
 לפר% ל6 כי , לרסתס nhto ס6רל64ת למם כסריס מ16ר סו65תיך 6סר ס' 6גי ס,רעע) כסמנש1י סכתריס כין גמעמז ית' ס6ל לו6מר

 כפריס מטורטחיך
 לסתי

 5תם 6ל6 ערירי

 ללווח ית' כחנף עול סיס 1ל6 סיס סלו כילססי"ח
 06 ג6 קם % וטמר , לעולס סיע)סו ל6כרסס)ו

 !רפ כל6 כע"ס ימיר סייס ס6תס יפיפך 6תכנך

 )ימזקיל גומרו ימיר כסבתת לך כתתי ס6גי6לי
 ל6 גי , סקרן 6ת ויירפ 6גרסס סיס 6מז)'נ(
 %ס ע6 כי 6חד 6)6 לסיות רפוי 6כרסססיס
 מכנע מרע ספרן 6ת ירס ועכש( לסוליתרפוי
 יוחק כפגעקד שנרסס סיס 6מד כשמר וכן ,לו

 06 ורעו טתרס לו נקמר ו6! סנסמעוכמעט
 16יגי1 סער 6ת ,רעך ויירס סכחוכ כמוסקרן

 : ונר נ(רעךוסתנרט
 פי ע3 נעום"( וקיים מי שנישו שנוססובהיות

 מיס , srn מערכת סי על ל6סנ13רס
 )1 סנטשח ככמס מוכתם 'לסיות סס~רךסכס
 ר6ף ססיס לדקתו נ"כ ולסוזיע , כצוס"!ומרעו
כס"מר ויעקשו ינמק סונטמו סל6 מס טס3עמות 16תסלכל
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י"~1:ןששאג: לקרן כססניע' , וגו' ולכרכיך 1"כרכס ונו'גדול לנוי ומעסך לו מנור 36יו מכיח סי65 לוכס6מר
 עמו כרית ונכרת סכטחות נכעס כן גסס31טח
 וט', פרית לכרס 6ת 0' כרת ססו6 כיוסכדכהיכ
 , סכטחות נכמס סוכטה כן נס ?מילסובפרסת
 ממכסס "מר וס' גימר לסרס סתל"ך כמורתו"חר
 יסיס סיו ו"כרסס עומס 6גי 6טר ושכרסס6ני
 כי לו ג6נ!ר סרס 31פקיןת , יועתיו כי1ג1'
 ,;":ייגן.: ;ןי,,:,

 :,יקו-
 % לוק

 עמך ואכיס rhro ארן נור כמ"מ , 35יושמסני
 "ברסס סלע 6סר עקב ונו' זרעך "ח וסרכיתי1ג1'
 ס'3לילסססו6 "ניו ויר" ופעססגיח ונו',סקולי
 תירץ 6ל פכיך "כרסס קלסי "נכי ויקמרוגו'
 כעכור ורעך "ת וסרכיתי וכרכחיך "נכי 6חךכי

 כווו לרקתו סגתסרס ול6'מ5"נו , עמיארסס
 מ(כמ מס ויכן כו ססו(כר "כיו 363רסססגחסרט
 מ(כח :ס וינן ג"נ!ר 31"3רטס , ס' גססויקרץ
 3כס ויקרץ לס' מ(כמ סס גיבן , קליו סגר"סלס'
 מונח כס וינן ונו' "כרמס ויהל וכתיכ וגו',ס'
 וכתית , מכל מעמר לדק למלכי גחן וכן ,לס'

 סמסכס כמסרט לנוי פקס, לו וימסכס נס'וס"נ:ינ
 מילס מלוח וקיים , ל"כרסס פקס יתכרךסקל

 ורף כססו, ונוקבת כיהו ילידי כל "ת ומי3(קגחו
 על לדכי וננס , לססעידס סנ!ל6כיסלקרנת
 וססכיס , רסע פס מיק יספס סל6 ועמורססרוס
 טתיקן 0' פני "ת סס עמד "סר סמקוס "לכנקר
 וגרס6' 6כימלך על ומתפלל , ממריתחסלת
 סכע נכלר 6סלונטע

 וקר"
 6ל ס' כסס סס

 המע "סר עקכ לו וג6מר ינמק "ת ועקי ,עולס
 , וקכרס פסתו סרס 6ת ומסד , כקולישכרסס

ומסי"
Oth מיתחו ובמר , פכיו מנית 3גו לי5מק 

 ויתנעץ כקולי 36רסס' סמע 5סר עקכ לילמקג6מר
 יותר ס3עמות כעמר וכיעקכ וגו'. מטתימסמרתי
 6סר סקרן לו ג6מר ס3ע מכלר כסי65 ,מלניו
 וכס63 , ותוכל "גסים ועם קלסים עםסרית כי לו נקמר י3ק מעכר 6ת וכמעדר , ונו'עמך 6גכי וסגס וגו' זרעך וסיס וגו' עליס סוככ6תס

1 י ל%"
 ומרדתו , וגו' ולזרעך 6תננס לך וגו' סקרן61ת מיק

 לו ומס-סגסמ2 , סעקידס ?P)D, שכיושע ע;1צ:.11י:~ (מיע":זו נצול לנוי כי ונו' תירק 6ל לו במרשרימס
 פסלת מתיקן ובנ!ס , סנים נ' 3ת ונסקס"כיו נילית "סס לו סי3י6 פרדו לאליעזר סקוסבנוס
 וכמס , כסדס לסרח אמק וי65 טכח31 כמוטגחס

 3סס וקרך מן3מ סכגס ומס קטתו ככחססעתיר
 גס יעקם על ס6מר ומס , "מלס סס ויטס'

 לסיוחו וברכו ומול המלמס סיותו עס יסיסברוך
 ונענין , 6רס פדגס וסלמו 6וסליס יוסבחס
 סיס ויעקם 13 סנ6מר מט יעקם ותמימותנזקת
 כמקוס מנע סכע מב"ר וכסיo'5oh 65, יוסיתס

 סמקוס נורץ מס 6מר פרטית תפלח טסוסתסלל
 6ת ולקם ונו' הלסיס ניח "ס כי (ס 6יןסוס
 וגו', מלנס 8ותס וימס מרפסותיו סס %רסלכן
 6סר וכל וגו' עמיי "לסיס יסיס 06 נדרוגזר
 סמ6 מעסו וכתיירה , לך "עסרגו ערר ליתיש
 , סמסדיס מכל קטונתי וקמר יסרנ 16יסרוג
 מכס עיר סלס וכסכה , ותליינותו לוקתוסורס
 לו ונ"רר ונו' נחכה סס וי35 ססדס חלקתקנס
 סס לעטות "ל 3ית ולעלות ולקוס ולסטארסככר פלסי 6ת לאסיר ולוס , וגו' Sh 3ית עלסקוס
 וגרפס , וגו' מ(3מ סס וינן וכתים , וכו'מסח

 מ35ס יעקכ וי"ג , וכו' וצרכו לו עודס6לסיס
 למס 6מר למפריס מניח לכניו וכסטלח ,וגו'
 סנס לכגיו ו"נ!ר , ונו' רחמים לכס יחן סדיו6ל
 5ים כניו 6ת וכרך במכס "לסים וסיס מהשככי

 : כפרכתו6טר
 כוללוה וס3טמותיו 6נרסס 5דקת כי וולסוהנך

 יותר ובכננות כסיכות ונדווחותזיזות
 ונדולס ומכופלת כפולס כרכס , ויעקבגני5מק
 לגרעו וסיחגנס לו וסר"והס לגרעו סקרןכתינת
 כין וכמעמד סקרן, כעפר (לעו וסימת עולסעז

 ונו', ס:וככיס וסבור סטנ!ימס ג6 סכםסכחריס
 היגויו סקרן 6ת )(רעו לתת עמו כריתוכריתת
 וספרו נויס סמת ל"מ וסיטו , מ6ד 3מ6דקוהו
 ממנו ומלכיס לנוים "ותו ותת מ76 כמקד16ת1
 לזרית ודורותיו 1רע1 וכין 3יט פריתו וסיקיםי5"ו,
Hl-sפרכס וכעקידס , וכרכס וע"ס וגדולס , יוחק"ת כריחו וסיקיס , ("ת כפרסם ונ!כוסל כסף 
 וכמו ססמיס ככוככי (לעו וריכוי ומכופכהכפרס
 וגתיגס פרכס 13 נקמר וכי5חק "ויריו, סערוסיירתו

 "סר סס13עס וסקימו סקל ס6ר5ומ ולגרעולו
 וגתינס סטמיס ככוככי (רעו וריכוי ל6כרסס,גטכע
 ססמיס ככוככי סירכם 6מר ס6רלוח כל "חלגרעו

 36רסס סמע 6סר עקכ וסכל , 3ססוסית3רכו
 כעכור שרע וריכוי לו כרכס פנית ותכעס ,ונו'

 וסיסיו לגרעו סקרן גתיגת. 31יעק3 ,36רסס
 נויס וקמל וגוי וגו' 3ו וג3רכו וגו' סיירןכעמר
 נחןצ36רסס 6סר סתרן ופת ממלליו יל16ומלכיס
 : סס לסימךנדול לגוי כי מ5רימס וכמירד , תמריו ולגרעו לויסגנס
 כפולס. 33רכס פסיכו 36רסס ס3עחות לךיהרי

 נ(כרס טל6 ונזולס מעמיס 3'ומכוסית
 לזרעו יחן 6סר ספרן לו וסריגות , ויעקרבי5מק
 , ויעקר ני5חק סו(כר סל6 מס לע"סוסיתגגס
 , וכמול וכעמר מעמיס כ' ככוכבים זרעווריכוי
 רמ"ד. ורידויו לגרעו ספרן לגתיגת בריחוכריתת

ע"ד
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 , ולעולס לדורות בריתו וקיום גויס וסמוןמ6ד
 בהרת פעם והרכס וע51ס טמרת סעסונזולס
 1ל6 הנוסס נקמר זס כל אויביו סערוירוסת

 : ויעקרנעמק
 8דס גי מטח סיס ססוכתלו סנרטת כיובראה

 on~b וידרך שכחוב כמו כחכרךסר6סון
 לסס ועמדס , וגו' ורכו סרו לפס ויקמרלעסיס
 סעולס וסחף כמצול 630 דורות עסרס עד (וברכס
 ס6ל עוי וסוטך נתיכם, 6תו ושסר גח 6ךוגס6ר
 ונו', ורכו פרו לסס ושמר כניו ו6ח ל3רךלגהית'
 דורות עסרס עד 6ל6 (ו כרכס לטס עמדםול6

 "נרסס ולכן סר6סונס, תרכס כמו גכתו'סמשרסיס
 סג"נור ור13 סרו ברכת לו סועילס סל6 עקרסיס
 ולגם ל"דס מכירך מס בכל לכרכו ית' ס6ל ומ(רלגח.
 וכרכותיו , וירכס סיסרס כדי לו ע5מס נפניוברכס
 יסמע6ל ססוליד גסי6יס י'3 סירות עסומכפולות

 יס סנטי וי"ג פי5הק עסו וקלוסי קטורס 3כיה?1
 ט כחקיימ' 363רסס סנ(כרס ונעולט ליעקב,עזות
 סגדעיס סמלכיס ד' ננ5חון סעול' כל נעיכיהנתעל
 נילחק סו(כר סל6 מס 1נ1' סוס נצמק ס6מרכנן
 עיניך נ6 ם6 סנגור כמו סקרן לו וסר6וח ,ויעקם
 ע ומ' ונגבס רסונם סם 6תס 8סר סמקוש מןורקס
 706 סמ(3מ מקוס b1o1 סם שסיס סמקוס מ75כי

 יחן (ס שכות גמעגס מכתור כמו 3ר6טוגס ססטפס
 ויותר נוחס יחן ולזרעו רולס סו6 6סר 0"רןלו
 וימיו סנרן כעפר (רעו יסים כי סשלס, סוףעד

 : סעולס כל ליחידת5ריכיס
 סכוכ3יס 6ח ומסור ועבר, ומולסענניס מתי ככוכ3יס 63כרסס סוזכרו סרי3ויוכלעבין
 6סר וכמול ססמיס ככוכבי (רעך 6ח ו6רבסוגו',
 סקרן כעפר (רעך 8ח וממתי ונו', סיס מסתעל
 סקרן כעפר (רעך וסיס סיס כחול (רעך6ת וספתי וכיעקב , לרוז ססמיס ככוכבי זרעך6ת וסר3יתי וכי5הק , ונו' למנות 6יס יוכל 608סר
 , 3י5מק וכודר , 383רסס ועער ומול גוככסרי
 ססמיס טכני 3רכח ונסיות , 3יעק3 ועמרומול
 נהקיימס , ועסר מול קוזס תחלס 6נרססלזרע
 ועסר מול גרש קיום נחורס סו(כרו סל6נתחלם

owpblbממות סכהונ כש כוכניס ברכת( 
 וסדרר ונו' וליסר6ל לעמק ש36רסס(ניר
 וכתים , ססמיס כטכני זרעכם 8ת שנסס
 , ססמיס'לרו3 ככוככי סיוט וסנכס 6'()ז3ליס
 מ5רימס קצותיך ירוו כפס 3סכטוס י( )ססוכתיג
 וכתיב לרוח, סס)ויס ככוכבי 8לסיך ס; סמךועתס

 סרבית וכגיסם )ע'( 3נממיס וכתיה לרוהססמיס ככוככי סייח 6סר תחת כ"מ( פססכתוססות
 למרח 6סר ס5רז 8ל וח3י6ס ססמיס כטכג1'

 ממסרס דוד נס6 ול6 כ"ז( 6' )מד"ס וכתיגגנו/
 , ססמיס ככוככי יסרבל 6ת לסר3ות ס' 6מרכי
hSקיום וכתוניס כ3י6יס סחורס נכל עוד ג(כר 

 סין 8לו 3זמכיס כי , ממלך דוו וכימי ררינומטס נימי 6לו העמיס נסתי 06 כי כוככיס3רכח

 סין וחס , ממיט ככוככי וגס6יס רסיסיסרבל
 ר6ם'ן מלך סיס רכינו מפס , ר6סוגיס מלכיספכי

 לנו 5וס תורס ל"ג( )ד3ריס כס"ס סתורס3קכלת

 נמוה,ננ" עו,,
 ))שג'ין

 6וסס למסור חוסל 06 סכוככיס וססורסר6טוכס
 רבינה מטס טמן גהקיימס (רעך יסיס כס לוויקמר
 לו נקמר or לו סג6ננר סגתריס טן במעמדכי
 סיסיס oro ס(רע כי סודיעו , גדול ברכוב י165כן וקמרי , וגו' (רעך יסיס נר כי חיע ידוע כןגס

 וכנרכת , לו ל6 63רן גר קורס יסיסככוככיס
 6ת ברכס וסרוס גשר ככוככיס סטיהכרסס
 וסלמס דוד כימי וגתקיימס ססמיס ככוככי(רעה

 גחקיימס סטמיס ככוכגי י5חק וצרכת ריגוי,6הר ריסי 6רכט וסרגס 5מר ושן , סיטריסוסמלכיס
 כל 6ה לזרעך סתתי ססנויס ככוכבי (רעך6ת וסר3יהי 3ו סכחו3 סמו רצינו מטס כזמן כןגס

'm51hoנו סכחוכ לפינו מטט כזקן וסוך , ס6ל 
 ססמיס ככוכבי 6לסיך ס' סמך ועתס לרוע,ססמיס ככוכבי סיום וסקס כוכ3יס גרכם מעמיספתי
 מלריס ילידה נזמן סיט סר6סוגס סטעס ,לרוב
 סו6 ססמיס, ככוככי סיוס וסקס סככות orכי

 שי65ו סר6סוגט 3סנס לסס ס6מר מסמיסור
 8ליכס 61ומר 6'( )דוריס סכחו3 כמו ,ממ5ריס
 ונו' 8תכס ס6ת לשי *וכל ל6 לטנור ססי6נעת
 סכו עו' סיוס וסגכם 6תכס סרוס 6לסיכסס'
 ס3טיכס רפסי 6ת וקקה וגו' חכשס 8נסיסלכס

וט"
 כנכות משריס סיל16 טמן סיס ,ס ג)
 3ין נמעיד שייעד 6טר ביעודו 381f3hרסס
 יסיס כס לו ויקמר וגו' ססמימס ג6 סבםס3תריס
 ש גי (רעך יסיס 2 עליו להש%

 גתקייס מלריס ני5י6ת כן ו6ס ונו', י5"1 כןולחרי י ו
 סג6' סגחריס כין גמעמי שכרסס סג6' ,סיע71
 נקמר וכקן בריח 36רס 8ת ס' כרת 6100 גיוס13
 סכ6מר ססכית וסעס סיוס, וסגכס ססו6 סיוסעל

 כמו , לקרן גניסהס טמן סיס סכוכגיס3רכח
 פמך ועהס וגו' נסס 3ס3עיססכחו3

 ט',
 6לסיך

 לקרן כניסחם נעת מסיס לרוכ, ססמיסככוכבי
 6לסיך ס' מס יסרבל ועחס DS/ סו8 (סכחוכ כי , 03 סיקיימו וסמ15ת 03 טיגגסו 6"יבזכות
 ונף מלותיו לסמור ונו' ליר6ס 06 כי מעמךפותל
 61(ר(רס לטוי סיס (ס כל וגו/ תירץ 6לסיך ט'6ת

 קיימו סל6 מס סמלות כל סיקיימו 63רןלכגיסחס
 יתר 60ל סקויס קיומם וסכות , 3מד3ר3סיותס
 וגו/ ססמיס ככוכבי מעתס on~b לסר3ותלסלם
 נ(כות סיס מלליס 3י5י8ח סכוכ3יס פרכתוקיוס
 בקייט 38יט 36רסס ופנכות סתורס סיקכלוחס

 : כולס סתורסכל
 ס6מל כוכ3יס סל (ו נרכס ענין ל63רוצריך

סל6 כסיכוי סיסים סנר8ס לרוכ ססעיסככוגכי
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אלהים מז פרק היטודותעערביה288
hSc,תוכל 06 63נרסס סג6מר וכמו מרו3 יטסרו 
 כסס יסר6ל סיו 3י5י6תס וסגס ונו', 6ותס)ססור
 סטגית כסכס וכמדנר , סג3ריס רגלי 6לףמ16ת
 ו3ככיסחס , ונו' "לסיס וסלשה "לת מ"וק סס-גמגו
 6מר 6יך כן ו"ס ונו', 61לף 6לף מ"ות ססל"רן
 ססמיס ככוככי סיוס וסגכס י5יההס (מ; עלמסס
 ממכין סגתנ)עטו ל"רן כגיסהס ומן ועל ,)רו3
 ססמיס ככוככי 6לסיך ס' טמה ועתס 6מרר"סון
 ססחוכגיס נס כי לרוכ, 6נור סכהוכיס ו3סגילרו3,
 "תריס כוכ3יס ים תתרכ"נ ומ5"וס סכוכ3יס.מנו

 )6יו3 ג"מר or ועל לסס מסחר ו6ין גר6יסש6ינס
 סכ6' "לו ססוקיס וכן , לנדוןיו )וסער סי0ג"ס(
 סהט כוג3יס 6מר ל6 לרונ ססמיס ככוככינסס
 נסוף סנסי6 0סני6 ו:מו , לר6ותס מסינס6דס עיני ס6ין סגוככיס וסס לסמיס 6והס ליוס6ל6
 ריכוי 6יגו "לף מ6וח וסס , ס"רן 15רח.ססר

 כ'6 נס"רו ול" סניסר6ל סרסעיסס6סילס ימי נסלסת סמחו נו5ריס כי5י"ק כי י6תרילווה : לרו3 ססמיסככוככי
 06 מהוכי hS , מח:נסיסכמ"ו"ל 6' 16סחומם
 bS רסעיס ססיו גס כ' מכן וספחותיס מעלס,0ל 3"י נעוגט ומעלס 0גס כ' מ3ני סנד1ליססרסעי'
 מכן ממ5ריס סי5"צ ר613 ס' ערך 1~פי ,.גענשו
 6הד יוס מ3ן יסיו שסיס 3ן עד ומעלס שנסכ'
 סלסיס ססס מ5ייס סנס עסריס כןעד

"137 
, 

 סגדוליס סמתו קודס טסיו מס ערך לפי35ל
 וסס רכו6 ססיס סעמיס ממסס סיו ס"טילס.3ימי
 מ6וחשלט

"137 
 כ' 3ן ועי יוס 6' מכן יסיו

 ל6 6ל1 וג) , רט6 וחננסיס מ"ס סססמ5ייס,
 וי5"ו ר0עיס מסס חומשיס ז' סיות עסמתו

 סגיעו סל" סמגין ככלל גכככו ול6 ,ממ5ריס
 ס6מרו סרסעיס סיו וננסס , עסריס ל3גיפדיין
 ,ס סל6 ממ5ריס לסו5י6גו לגו עסית (6ח'מס

 כמכהגו ונו' מותגו יהן נני וס6מרו , ונו'סד3ר
 ומליגיס ממס עס וסמריכים ונו', סכשר 0ירעל
 וילן וגו' מסס עם סעס ויר3 סכתו3 כמו.עליו
 , ונו' סעליחנו (ס לנוס וי6מר מסס עלסעס
 סגהטליס כל 3ך וי(ג3 סכה31 כמו עמלק (יגכ.ומסס
 וסס . אלסיס יר6 "6 סמ15ח מן וינע עיףוט'

 קוס ו6מרו ר3 ערכ 3מכרת 6סרן על.0גקסלו
 גסלו ומסס , ל5הק וקמו ונו' 6לסיס לגוססס
 מסס ומתו , 046 6לסי כסלסת לוי 3גי ידיעל

 ונו' סעס "ת ס' וינוף סנ"מר וסמגססגססק6ס
 סניעו סלה ונס , מניינס סווכר 0ל6 נזעסך

 ענין למומר געגסו מעלס 0ל כ"ד גפמסןעטריס
 נמגין סגמגו סשגיח 3סגס עסריס לנןסיניע "יס מסס גס"ר ול6 , ע"1 טסיס סענלגנ0יית

 סהכידיס bSh גנונו ל6 כי סמגין מן 6יגס.ר0עים כי נמגס סיס bS גס6ר סיס "ס והף.ססקודיס,
 כן ו"ס כתגחומ", סדרסו גתו וסהכנניסוס(קגיס
 לרו3 ססמיס ככיככי סיוס וסנ:ס מססגש6מר
 מקטגס יסר"ל "( סיו ממ)ריס י5י"הס (מןפל

 , ס6מרנו רב61 ק'נ סנס עסריס עד נדולסועד
 6מר רכו6 וטסר מ6תיס וסס סגננט רנו6וסס'
 סכן כל ססמיס, ככוככי ססס עליסס לומר6ססר
 רנ61 ססיס גס"רו ועכ"( , סננהו מ6ותסמממסיס 6מי עשריס מנן מנו5ריס סי5"ו מס סיו06

 עסריס נן ועד 6' יוס מ3נ יסיו (~onhsjג3ריס
 סערך, לסי 6137 מטלסיס יותר כ'2נסעמיסמ5ייס
 פעכניס כ"ס ויסיו נומ5ריס 1י165 ל8'מחוו6לו
 . רנו6 וחננסיס מ6ות סכע וסס רנ61סלסיס
 וגכון ממ5ריס, סי65ו סגכריס רגו6 ססטיס'ל3ז

 וכ"ס לרו3, ססנויס ככוככי ססיו עליכולסלס6מר
 סיו65יס סגוהריס כל סיסיו , ס6חרסמדרס לפי מת"ק yh~ סנ3ריס סי5"ו 6וחס סיו06

 מסכוס יוחר סעמיס עסרס גדולס וטדמקטנס
 ומתו כל1 ו6ס לרוכ, טשמיס ככוככי וסססג,כר
 ססניעו מ6ותס נס6רו hS ס6מרגו כמורו3ס
 מ5ריס מ6רן onhSS ססגית גסגס עטריסלכלל
 רסעיס נס6רו ו6ס מסס, 6מד סוס כמניןסיככס
 0כסיותס וכיון , ס6מרגו כמו סמגין מן6ינס

 5ויקיס ני0ר6ל נמ65ו סרך 3עכודח3מ5ריס
 0סיו כ"וחס נס כי לומר טכל , סחומסויסריס
 וק3לו ממ5ריס כסי65ו ור0עיס טסריס מכןסחוהיס
 נמו3ר סגעסו וסגפל"וח סנסיס ור"וסחורס
 רסעיס לסיוח ר6ויס ססיו מ6ותס 5זינךסססיו
 , כמ5ריס כססיו סחומט מן יוקר ססו6סרונע
 ר6ויס סכיו מק"כ רכו6 סלסיס (ס רוכעויסיס
 יוס מ3ן ממ5ריס סע6ו סק"נ כ"ל1 רסציסלסיות
 לסיוה מסר"וייס רגו6 וס)שיס , כ' עז6'

 0נמנו וסס ר3ו6 ססיס סס סמומס וססטי3יס
 ככגיסתס ו6לע(ר מסס ידי פל סהר3עיסכשגת
 יוס נמ %6' ממ)ריס סיon~h 165 כי ,ל"רן
 ל65תס, ס6רכעיס גסגת 6רכעיס 3ני כגר סיו6'

 עתס סיו סנס עסריס לכלל סניעו סל6ו6ותס
 ומקקפ , נמגין ככגסיס וסיו ססיס מכגיסחותיס
 ומעלס סגס עסריס מ3ן כ"ו( )כמדגר זור60ני

 מ6רן סי~6יס יסר"ל וכגי מסס 6ת ס' 5וסכ6סר
 ומעלס 0גס עסריס מ3ן 0גמכו "לו כי ,מגריס
 סתמלק ר16י לסס כי , מ5ריס מי651י כולססיו
 ר6וייס וסס ממ5ריס י5"ו סס כי גגמלסס6רן
 סגולדיס 3גיסס וס"ר לסס וסתתחלק ל"רןסיכגסו
 3ססורס סיו כי זס ססוק SD כח3 ("לוסר"3"ע ירו0סו דרך 6כותס מלק "חריסס יקחו3מדכר
 , ע'כ ח5ייס לסיות וסקרו3 ממ5ריס מיו65יר3יס
 צקייס ס61 מ65 סל6 ס6חריס ססלסיסמ5"תי ו6גי , למעלס כמ'ס רכו6 ססלסיס ססוסכס
 סיול6יס יסר6ל וכני ס"מר כפסוטו סכתו3כל

 : מ5ריסמ6רן
 ססיס ל6רן ככניסתס יסר6ל סיו (ס כלולפי

 סנולדו "והס וכל מ5ריס, יו5"י כולסר3ו6
 נ(כ1ת ור3ו ססרו סגס 6רגעיס 3סך3מד3ר
 עד נד1ל מך סיו , כתוכס סשוכן וס"רוןסמסכן
 ס' סקך ועהס עליסס לומר רכיגו מסס0יו:ל

6לסיך
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 37פ קיםשלהים ש פרק הימרות"ערבית

1so5hט ים זס כל ומלכד )רו3, סטמיס ככוכבי( 
 כמגין נכנסו סל8 48חס רניס סיו כי קומרסנרם
 יוער עסריס מכן טמותיס סנכריס 8)ף מקותסם
 ססיס גן עד עסריס מכן רכו6 פסיס ערךמכסי
 סגכגסו ממקריס סיו65יס 6ת לס5דיק כדי ,מנס
 סטליעס יתר 5ייקיס וסיו סנכריס מקות סטנענין
 מד"ק, 6מי "1 מממסים 6מו 15 מחמוס6מי
 קכריס 6ין סמכלי ס6מרו מיד סרסיעו כי יתכןו)6

 יתן עי וס6מרו כמזכר )עות )קחתםכמטיס
 על וילונו וסירינו סכסר סיר על ובסכתנומותגו
 עמלק סיוכל סמלות מן ויגעים עייסיס וסיסיוממס
 לעמר דק 6טר גענל וססק6ס לוי כגי ביי6יס שמי ום)סת עמלק סי מסם מ% 061 גסס,לוש

 סיו 6יך וגו' סעס 6ת ס' וינוף יכתיבוכמנפט
 סחטכן כגדכת סר6סון נעגין ע5מס מכסנ6ותס
 כמנין סיו וכן , וחק"ג שסיס ומלסת 8לףחגר
 מל6כת על גטלעוו כתמרי סיס ר6סוןומגין מתחרי מונין ס6דס לסטת כי פעמכן, כמסוקססגי

 סכס וסיף לחריג סל נתייר ספגי ומנין ,ממסכן
 כתיב מלריס ני5י6ס ונס tsffr רם"י מס" נמו6מת
 כמנס סנכנסו ו6וחס לח'ר קרוכ 6לף מקותכסם
 וסיו )ת"ר ססס5ימו סם ר6טון כמנין כשרי6'

 יסיס ו6ס , וחק"ן מלסיס נ' ת"ר עלעודסיס
 6' מגס סגל סיס נכיסן מ5ריס מפיקחמניינם
 ס6ס"כ וננס מקטון, מגין עד ת"ר מסיוממירמס
 ולכן , תק"ם 6לסיס ל' סיו יותר 6לף מקותכסס
 ונ0נ5 , סרטן סניד ו)q_h 8 מ16ת כטס6מר
 מעדיתו ול6 סנמגו מלריס מקרן ללטתםססנית
 סמנייניס נ' בסיוח כי 3י נרפס סו6טון, מניןע)
 'נעסייחו 6' סמסכן על ומניסם חדסיס טססמכמו
 שרך סיס )5 שחריו ימים מדם נסקמתו61'

 סר6סון סמנין על וסמכו מגית טגס בסיוחיעדיפו גי נס , "דניס oaes כשonDD11 0)מ(ור
 ו8סון סכמנין 6)6 , תק"ן ולסיס ונ' ת"רטסיו
 לסדרם יסתרך ס6ל סרוס ועתס , ע5מוגסני וסני הנע גל 1ל6 נעוכוניש יסר% כ)גמט
 ~Pnle לון וסטון סעסכן 6ת סיסככוניגלים
 וינ) יג3 וכל וסכע 0כע כ) סיע סירוסר5ס
 נסכם זס מנין כבגט ולכן , 'עולים סיוכמש
 וסוף קרוס מומן ידוע ססיס נס כי ,מסכית
 גחמות עתס נקטם מכעס מטס מדפיסמטס
 סך כמס וסכת סכע כל לסקור )טכס 6חד6ים
 כמ"פ , מדפיס OnD (ס סגמסכ כמגין לוסיס

 וסכע, סלע כ) 6גותס )בית עשפספתותםויחילזו
 למנע 8חד 8ים נחסרסו ל6 סר6טון כמגיןכי
 גסס סכע כל כמגו hSn מסני וקטרן, מססעם

 : סוכר כמו .כלל דרך כולס 6ל6עלמו
 מקות כסס ממלריס סיו65יס כי לגמר מרגווא"כ

 תמ165 שח"כ-כשרווק סגננגיס סס וסם6י
 6ים מסס גסקד )6 ותק"ג 6לסיס ונ' מ6ו0סס
rhnמחמוס 6חד מקק מונחכיס לדיקיסטסיו מפגי סםגיח כטגס סני כמגין עתס ועד % 

 ומליחס חועס וסנוזנריס , מח"ק 16מממאיס
 עמר וליסר עמלק דגכ ולסר מסס, עלומריכים
 ל6 וכמנסס ונססק6ס לוי כס גמרג ומתוסענ)
 מסיר עסריס מנן מססמותיס סיו 6ל6סמגייניס כסני לח"כ 6יס מסס נמקד )6 כי מסססיו

 מכן סניו)יס ערך כסי עסס מוממיס ד'רסעיס
 מסעף כדגר סרסעיס 6ת וסרסעתי ס5דיהיס8ת ס5דקתי זס וכ5) )ממלס, כמ"ס ומעלסעסריס
 ממסו or 6(1 ענין גיורו סל6 סר6סולס,מעין
 ספינו כדבר נשח 8סר 8יס יגמס וגתס ,קליו
 לכוין כדי ר"ל כרכרי ו)6 נכתוכיסמנוקר

 סוזכר' ועמר ומול ניכניס 6)1 נהות נ'והנה : קודכס ע) ופיספססעמיניס
 )שכרסס כוככיס 6כוח, לסני oon 8חדכל
 וטככיס , ויעקכ ל6כרסס ועפר מו) ,ויומק
 ממ5רי' כילי8תס tollnr כנ' זו פרכס קיוםססו(כרו מ65י וכן , נידחק .וגסחלסו נ6נרסססוכסלו

 כמים ך4ד וסמן לשרן, גכמסחס לרויססמיס ככוככי 8לסיך ס' סמך ומחס , מלריס יניקתעל ככוגכי סיום וסגכם ססו(כר כמו ל6ר4ונכגיטתס
 יסר% 6ת לסמטת ס' 6מר כי סימיסנדברי
 סכור ג6ר ועד מדן 6כסלוס כענין דוד כזנןטס מעמיס כ' סחכרס 11ל ונרכת , ססמיסככוכבי

 יסורס סלמס וטמן לרום, o~O ספת על8סר
 מס כי , סיס ספת על 6סר כמול רסיסויפר6ל
 ע0ר ונתכת כרטט, סס , וסוסע גיסעיסססו(כר
 מגס מי כמזכר קיומס, מעמיס כ' ג"כסוזכר
 6תס כי סימיס כזכרי 1בם)מס יעקכ,עתר

 : סטרן כעפר רכ מס עלסמלכחני
 למ4 כעס לחח ים סריטי על מורותכל) דרך כי נש וסעסר וסמול סכוככיס סורקת-ין
 סינתז מסס נ6הז pson סיס מלטחן מושטזס

 נ6כרסס סנרכות 1% סדר ור6יט כסיטי,מוסלנת
 וגי5מק מול, ושמ"כ כ"ס וטככיס קודםמסר

 , של ושמ"כ קוזס עפר וניעקכ , )כוסטככיס
 ,, גורל וסייס יעקכ פפר מנס מי כעפרסתמיל
 פי' , ונו' כמול רכיס ויסרבל יסודס כסלמסמ"מ
 ע3 סמיכתם onh~ גי סימיס כזכרי סכהוכמס
 שיו לגראס כלילס תעלס o~O געסר רבעס
 ללכת oSnn ו6ס וסמדע, .סהכמס לו וניתכס%
 סו געער סת%ל כי נקער סכתוכוס סמר6מר
 008 כי סימיס נדכרי נעמל וסייס עסרמנס

 כסנ6מרו סורן 0ס61 טמר . וכן , וגו'סמלכחגי
 יעקג נעמר וסייס ב6כרסס כעטר סתמילל6טת
 6ת וממתי שח"כ מ"ס כי , כעמר זרעךוסיס
 60סש4 ממס יעקכ סמור סו6 סיס כמול(רעך
 יעוד קיוס לוס מכוונים וטו קורס ית' Sboלו
 ב 6רלס מדכריו יסו) ל6 כי כמדרן לשכות ית'ס6ל
 על, סס סטלפט 6)1 סורקת כי טמר יםושחר

 , ככל)ס ססלנתס ועולס יסרק)ריכוי
 ססכסיס מ61ר סמיומדיס ססכטיס . ,ופרכס
יפש .(;.; ורבע ולויס לכסו65 לוי סכע וסס וכגורבמעלס
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 מנ1רכיס סם י:ר6ל כל כלל ומנס למלכות,יסורס
 , יכר6ל כל כלל ופס לעשר נר3וייסיגמכליס
 כן נס ואכוייס וכנוכלים מטרכיס י"ס לויומגע
 מכורכים סס יסורס וסכע סיס, ספת SD 6סרלמול

 וסנס ססמיס. לכוכיי ומעלתם כר3וייסוגמכליס
 סו" יסר6ל כל לכלל סעפיסהיהסוה

 לתורס רם(
 6מת ססחורס וכמו , וכעפר כמדיר עלמוממסיס 3מי h~b מתקיימת סלינה יסרבל לכלמכוללת

 לקיימס, 3"רן 6מי נף סכעיסס כי"ג יסרבל כלכן
 סס ססו(כר יעפי וע6 ס' ססרסיוח 3נ"ן רמ(וים
 סל' כולס 6ל6 טירוד כס וקין ססכטיס כללידת
 63רן 6מד נוי סס ססכטיס כל כי ללמו( ,8מת
l?h1יסרו ל6 ונ'כ , 3יגיסס והיליק מירוד סוס 
 קיימים ימיו כולס כי מסם 6חך סוס ילכד1ל*
  זו נפרסס 61ין , גתורס ססכטיחגו כמולעילם
hShק)יר כינני 64וכן וילך מחומס  6מת  סרסי 
 כסיותס סמוכה 3כגוחס ריגובן 3ני עליסר6ל ודגי יסוכע סמסכ ססירוד כי לסורות וגו',מטיס
 עולס לסעלוח ל6 מירדן תעכר תססרמוקיס
 ססי6 ססרסס וגסתמס , למרקס bSbסיתס
 לעולס סימי סס3טיס כל קיום סורקתומעגין
 יעדר ל6 כי לעולס ויסיס כן סיס כי יזועסדרר
 ומטני , ססגס חדתי וי"ג מעוט סי"פ כמותסס
 לידתו ג(כרח לסיוח קמיו ככלל נכלל ל6 3גימיןכי

 מסיוע ונעדר כלס מסיס קט כמצח (ו כסר'עמסם
 עמס כי סותטיס מסר כסוף סג(כר וכמו ,פגע
 מלקמו עד 6סס נו3גימין גסמדט כי כיפר6ל סרןס'
 פרפס וכן סס, ססו(כר כמו סתמוללוח מןכסיס
TODעל סתומם ול6 סחומס ל6 סרטם סוס 03 6ין 

 מירון סיס 3לי 8חד ולט 8הת כזעת סיוסכולם
 סכן כוס רמ( גיס , ההיסס יוסף עלכמקירחס
 פרסס ספרסיוח 3כל וקין 6חד, כל3 לעתידיסיו
 , מס לרם( ob כי סיס להגם ול6 , ססתיס"לו oh כי וסתומות טחוחות לסרמיות תתמרדסל6
 גי ידוע דכר :ו6 )חול לף ס3ט סהימ14תועטן
 מוכדל ט61 לוי ס3ט כן ליס, ג13ל מול סמהי"סר סכתו3 וכמו ליגסס סיס 3ין מגדיל ססהולסמו

 סכחו3 וכמו , סס3טיס מסקר ומעלסכקדוסס
 וכחיכ וגו' יסרבל כגי מחוך מלויס 6חוסכדלת
 פ3ע סחימסוח וענין , וגו' לסקדיסו בסרןדלדל
 למעלת נ"כ גנלס דכר ס61 ל;וככיסיסורס
 מוטלות סן ססכוככיס כמו , וכסיליססססמיס לכוככי כמעלחס סדומיס ימי מנוע 6סרסמלכיס
 כסרנססס סעולס קיוס סו6 ידם ועל סססלכעולס
 סס סמלכיס כן עולס 3גי לכל סיקרס מס31;ל

 וקיומם ס6נסיס סרגסת .על ונוסנימיסמוסלים
 תסתלכיס, (?lc סו6 6זס כידי לסם סיקרסוכל
 5כ6 ימסר ל6 6סר סכחוכ שירסיס מדיגןוכן

 דוד (רע 6ת 6ר3ס כן סיס מול ימד ול6ססמיס
 ללן דוד (רפ "ת ודיחס ייהס סלויס, ו6הענדי
 הכללס 6סר סלויס ו6ת סכוכניס וססססמיס
 סגתימסו כיון ;י ס"ננרגו, ;סו סיס להולוסכסגיס

 : כמוסט מושלנ 3רי3וי ג"כ יסיו סיכר מס כתילפס
 6טר כתריס סטלסס סס 6ל1 כי לותרונוכל

 ושתר תורס כתי וסס יסרבל גססנכתרו
 כעמר סגחכרכו כרמת כנגד מלכוח, וכתרכסונס
 סלמס כעד סן ומלסחן סג(כר כמו וככוכ3יסוכמול
 ססו(כר 6כיגו 6כרסס כענד תורס כהרסבכות,

 ככתוש וכננו , כולס מתורס כל מקיים סיותו3ו
 כסונס כהר , וגו' כקולי 6נרסס סמע 6סרעקב
 סעקריכ סיס 6101 תמימס עולס ססיס י5מקככד
 סי165 יעקד על מלכוח וכחר , כר15כו עלמו6ק
 , לפרכי מיגייסו מלכי מיריסו ס3עיס י"3ממגו
 ססתיממות כסי לי5חק ממלכות תייחס חר5סו6ס

 כרכת 06 כי כי5הק סו(כר ל6 כי למעלסס6ננרנו
 (רעך 6ח וסרכיהי 3ו סכתוכ וכמוסכוככיס
 גו ססו(כר ליעקב ;סרס וכהר , ססעיסככעכי
 נוסבל לוי סכיי סכןלת על סמורם סמולכרכת

 : סג(כר כמו ומעלס 3קיוסטססכטיס
 ועמותיו 8כרסס 53דקח כי (ס כל מכלל לגוויצא

 )6 כי , וחננידיות כוללוה 3סכטחותסובטח
 06 כי כו)לח סכטמס סוס ויעקם כי5חקכתמדם
 סעגין ולקיום 3סס ככר 6כרסס ס:וכטמננס
 , לכרטס כתות :"ת נס 61ף כסס וגסנומ(רו
 סקרן נויי כל כמעך ובהכרכו כיגחק ססו(;רכמו
 סר6סתס 3טעס בקוקי "כרסס סמע 6סרעקכ

 ו3רכהיך כהיי ספנית וכסעס , ס' לוסנתר6ס
 וכיעקב עריי, שכרסס כע13ר (רעך 8תוסרניתי

 . וגו' אחריך ולגרעך 6תננס לך עי5חקל6נרסס גחתי 6סר סקרן ו6ח "רם מסדן 3כ161 כהיתג"כ
 ינמק מ, ס6נוח ונכות מעלת )נרוע 63תי1)6
 סלימס, מטחו ססיתס ויעקב תמימס עולסססיס
 סיוגעמ כדשי נ"כ סיס מסס 6חד כל (כוחכי

 כסיות 36ל , 36רסס ססו3טח מס ככל(רעם
o~lihו3סמ5י6 ית' ביריעתו סקויס סר6סון ס6נ 
 לסודיע ית' ס6ל רקס סע4לס נכל וספומ5י6וחו

 6סר סעוכות לב) ונוספיק גדול סיס (נותוגי
 מנקמר כמו מגרעו עולס כ6י לכל וסכטימיעד

 ט1ע ואויר סג נע'גע::גוצו
 נכון ל6 ל3ס ס(רעס טמן 6ף כ6נרססססוכעחו

 36רסס "ת כרח 6סר ט"(( )דס"6 וכמ"מעמו
 כרת 6סר , וט' ליעקב ויעמייס )ילהקוסכועתו

 6ת ס' כרה ססו6 פיוס סג6מר מס וכרסס,6ח
 לו 0ג6מר מס לי)מק וסכועחו , וגו' כרית36רט

 לילמק לכרפס סל וס3ועתו ס6מר ונסו ,6נט4 ל36רסס כס3עחי 6סר סס13עס 6תוסקימוסי
 נקמר כ36רסס כי לחק, ליעקכויעמידס
 נ"גנר וכיעקב ס6דננס מטרמות כל 3ךוגכלכו
 סמו וכסגקר6 , וגו' לעסקם לליס סגים ל6וגו' נוי 6ל מנוי וימסלכו סכחו3 כמו כסריסס"ינם נזמן 6ה לדורות (ו נרכס קיוס סליומרעך,
 ממך יסיס נוים וקסל נוי ג"כ לו נקמריסרבל
 קסל ;י עולס, כרית ליסר6ל ונסו וגו',ומלכיס

נוים
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 ויעקכ יימק סוכו מס 1כ) מתמיד י3ר סו6גויס
 פיות מכלי מעלמו (כס סו6 כי 63נרסס הלויגו6
 וסט ע" עוכר סיס קניו כי , )ו ומויס מלמזלו
 יעקג 6ת ונס ינמק 3גו 61ת סרנים 6ת נ*כ(יכס
 כסמת מסיס מנס DS"1 ממט יעקכ סססיגכמס

 6ת י5וס 6טר )מען יועתיו כי 13 וכס"סשנרסס
 5זיקיס לסעמיז 3י"ז סלסתס (כות מועיליכן : ומ' ס' ירך לסמור ונו'בכיו
 )ס5יצס וזור, זור נב) ע)יסס סמ:יניסנוסרק)

 , סמוט5וס בסגת נשלם ססוויס ממקריסמן
 6ל1 סריניס סלמס פל 5כ( )יף כמולין ס6מרנמו
 ו6' יסרק) 63רן 3' מעמיס כ6"4, 61' נכלן3. היעמיס ויש זור בג) מיסרך) סיועכן נ6יס סרינ'

,_tlh?ומס , וכו' עוקנ6 נרננ6 עיסינו כנגן יסכו 
 סריגים ס)סס לת"כ ס6מר נמו -6טת נ' גמז2'
 ולכן , לשכות ר וסס סייס מס גננו)סיות סעתיי וע') לסיות, מעתיד 6% חסים עםלליס )1 מרצין וכי וסקסו יעקכ יומק לכוסס5צ1
 סרי סני סם יעמזו ונוכותס סנסר כעכרעמיו ויעקכ שנוסס גי וט' %ן ססטס פעעיטושמרו
 מצרן bis ס)6 י5הק כבנד 63"י וסמיג6יס(
 יסינת עיקר כי_ נ"י ססכיס וסענניס ,יסר56
 סיס ו6נרסס יסרבל 63רן סיס ויעקכי5מק
 לכל  זנותו יופיל  ולכן  מחין 6%תו טכס 5אס3ן
 , בליס  טרי ססלסס  מן  6תד. סם  סיסיי נגליני
 ספרים  ולתך  סעורים  מופר פס סופרו מסוכן
 ועצו נ6ש ל' 04 ג6ש ועצו כ6ן מלסים  06גוע וחיגי גסס מחקייס ססעולם 5דיקיס  5OtDלו
 % כנבר Dsr75  ט"ו ס%ות,  כזכות סס ,ג6ן
 יצמק 6נרסס מסיו סנס ע"ו כגנד וסס  פסם5חו
 יעקכ סיס בכרסם כסמת כי געולס, ימיויעקד
 סלפתם כימי ססיו סנס סער 61והס סנס ע"1גן

 כילד  לדילים  ט"ו דור ככ) לסיסיו (כותםגחרגס
 כ6ן מלסיס 06 יוזע תיגי 61מרו  פסס, 5סדלל
 למרסס סטת נטוף סע סנס סע"ו 6לס כי ,זט'

 ייטרפו יעקר סגות ותמלח %מק סגות61מ5ע
 יעקכ לגולע מגס ממסיס ססיו עמק סל סנסמט"ו
 סרס ונרסס לסכות סנס ע"ס 3ן %חק ססיסעז
 ועת כ6ן י יסיו ולכן מחרן 653תו סנס ע"ס3ן
 פסיו סר6םוניס יעקם סל לט"ו י5ערסו 16 ,נ6"י
 סנתכרך 3מס ס6כות (כות סיפור חמס ל6ועדיין : טכסר מעבר טסיו 36רסס סל לר6סוגיס ול636ץ

 ל% 6פר סטורת ככ) כזכיחס(רעם
 מעולס  סוף עו נטויס זכוחס יד ועוד מרוכ*סטרו
 3גיסס ייי על ק3ורתס סוזכר לכן כי סתפיס,ממן
  דורוס  ספטרהמ יכל יתארס  התובר, סל6מט

 ומזכים סזוכיס סס כי לסורות , לסםסקודמיס
 לפסרס סורס לחרי לחמייס 6חר(סס ורעם5ח

 ללכות סוגים ידיך ענף סתמיל ותסס3קכורחס,
 ס36 מנכד, סכן  סיות  פעין  n)flo ל6גריסובימ כי י  וט 6מר (ס 6כותיסס מעמס 6מרוסמסכס
 גס כי כלכות; מס6"כ לירכו יסנס 6מד כ)5ל6

 3תסובס וסכ לניו ירכי 6מר נמסךיספע8)
 סננירס כן לחיו י5מק נסקייס כמותו לניווכיכר
  רגל מספרו כמו גמייו קניו רוכז עסו ונס)סטו,
 יעקכ וכגי לגוו כקטרת קמיו יעקג עסינ5ערף
 כתוכם  זר ע3ר bS1 שכיסס כקכההמ 15)סנקכ5ו.
 ס6כוע (טת כי יורס or כ) 6סר , במטתולננוע
 DD13b מעסס 6ומ(יס סכגיס 3סיופ לגניםעומדת
 16תס ושככייס סדנריס בכ) 6מריססוכממכיס
  1ני15)יט , ספפ  סלדין,  מזיכיו מי כלכרגמסכיס
 )זען 6ף  מיורות גל  סוף עד  er זרן ע)3זטתס
 בעו קטרהס ענין מסורס כ% 3וכותססתמייס
  סל6סוגס סיתס נפנו סרס זפס גס  ו5ףסירגו,
 רכקס קטרת ולחריש , סנורתס בתורסשיוזכר
 סנזכר ולפס רמ5 וקכורת  דבורת לעבורתסרמךוס
 ססו6 סמקודס כמקוס כיחו וקכורתס ל6ט,6ת קררתי וסעס , 5תרתס  נורך ומסכר ג"כ,נסורס
 )תשית  qb נניסם לנני לעד  וצומותמצטיתת וקסתי 5יט  נולת  nur כי על מורס טמכפלסמעיח
*os~noסחר % )עיני כעקךעס סס כסיטו כי 
 סצנות סס כי גודע יטיס ססו6 מען ימ665סר

 6ת סקימותי וגס נתייעדו 6מר סייעוד כססתתקיף , וססוויס סעוכריס סדורות לכל סטועקכורחס_ ממקום קמו 6סר וס6מסות ויעקר יצמק6נרסם
 מעם, (DO וט' גכען 6רן 6ת נסס לתת 6תסגליתי

 נ יוסק 5) ולDgr 6 )6כרסס יקרץ )כדוניצמק כי עמס סנכון ורעם נ"כ ימיו ו(כוחסוכסנתס

 ושרבעים שמנהמרק
 לכל 6מריסס ולורעס נסס וט3עס  סקיוס" ס%6פ  יליוס תתות קיטת ינקיראוי
 וכמו כסס כי6% 5ייקיס ויפ ים סיורוחנכל כי ססופר, כמי  סוכמתו 5סר  וסיוגויןסורגות
 קי גיו65 75יקיס זרעך יסים כס ל6כרסססכ6מר
 סימר-ו גסו , 5דיקיס ע"ס 3ו סימסלו זולוקין
 ס6מרו כש ויעקב יומק %רסס דונמת ומסםמ(4ל
 לכל סביהם  סיבופ  ~נוס ו6מ וכויו, מייל רניעל

 15רך מס כסס ססכר וסגרטת סעוטת לששדורות
 %360, יונמת סוורות ככל OSllooi ס5דיקיסלכ%
 נו לסתנור מקוס לאכות לסס סכמו ל6וסרי
 מפורכים ריסיו סדורות %ל וספוק כותי סיסכיק ס36ום קטת וסמשיע סרכ זכותם יועילונמס
 לפר  ספופךם  ולוויים  סילבוס  זכות כיינאםר : סיכר כמו סמושנ ס6טת כזכות כל מכלנכל

 כיו85 מסם יס 6סר %דיקיס מןיותר
 ימיססש 6ריטח מ5ד 06 סוף , סוורות ככל3סס
 ססיו כו מז 6סר סדור מ5ד ו6ס סומן, מלרו6ס
os1)הנסחיב ססתמלס. מ5ד 061 , וחט6יס לעיס 
 סמחהיל גי , ססתחלס 5ד וסוף סוס סלדל63ר
 6מריסס כסס כט65 5דיקיס פסיו וגס יוסנןל6

 מסם כיון ן ותמימותם 5דקתס רקות קמרירוורס
 עתם יותר 5דקסס לסס תחחכ כלדקותסמתחיליס

סתחחכ
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  ססוויס  סדורופ  בכל  ביט  כיולי  ל5ויקיס0חמס3
 ס' גכורוח 8ח סייעו 61סר ר16 6סר6מריסס
 נמתן )סם ונחנלס ממ5ריס גסו5י6ס עמס6סר
 כם6ר נעמו 8סר וסגסל16ת סנסיס וסקרתורס
 , ש"ל וזכרי וכתוכים נככי6יס כמ"מסדורוה
 כלכותם ויסרים 75יקיס סיסיו רפוי (ס כסגת6סר

 ואסר סמעו bS אסר סר8סוניס מן יוחאספמרוניס
 eh כי , וסגורך סנדול ס' מעטס 8ת ר6ול6

 ומעלמו rug עוכזי גין סלד ע"ס אנינו5גרסס
 כי 3נ!חס3חו כוריו n'hr למכיר מתחיל סגים נ'3ן
o)rעז מלמד גלי מעלנו ממסכות לחסור ומוסיף 

 , ויותר o51b סל כסתמו לכו וסיס  דרוסנרמכס
 וכי יתכ' ס6ל מ5י6ות שזעתו ופייר סססיגטד
 מעמידם וסוך 5כ6ס וכל וארן סריס כר06ו6
 זכריו יקיים ולספר לסכם גיס ולו סגדינכמו
 לקיים ממסכתו גל למועל ומס , עקולוולסמוע
 ונילל, ית' עכודחו על בכסו נססו וסם 3ו167ר5ון
 סמסכ מס כל גועתו לקייס ל15ת לו ;סוסיס
 6סר עז ית' כעכודתו ימיו כל אומן ומוסיףוססינ,
 כו סיעסוק יחכ' סכורך רגון כו מסיס מטססינ
 6כרסס סמע 8סר עקב ס6מס"כ וכמוצ, ו6(סרותיס כולס סתורס כל מלוח וטס ,ס6דס

 כעולס, יהכ' ס6ל סס סמ5י6 וסוךגו',
 ומעלט ס6ת יקר פכינו ל8כרסס ים5ז
 אפי' למריו סכ8יס ט5ייקיס מכל ונכותוכלזקתו
 ית' Sho 6ח סעכדו נו כי651 5דיקיס מסםמסיו
 כולס סחורס 5ה וקיימו נפסס וככל לכסנגל
 ס5דיקיס רמח אמרי ענייגס סיס 8כלכעוסו

 ותססו 51זקתס ט6גות מעטס גפרת למס,0נץזמיס
 17מיס ויעקב וינמק , למוחס . אומגות61מזו

 ורגו סםיגו סס כי ס5ד 3(ס ג"כ הכיססל6כרסס
 ימק סגולו 6מר סכת ומלסיס ממס מי סיסחרם כי , ע"( עובדי סיו 8סר ססו8 סרע סדורגל
 כי נמסך ול6 (קנו ע5ת 6מר לימסך יכולוסיס
 פכיו כי גועתו וססינ ואכיר קניו עלת 8מר06
 כל ממנו סקכל כמס נדרכיו וסלך ס8מח Shכיון
 קמיו יסמע6ל כן עסס סל6 ומס , סנלטוסמס

 י5מק ננמסך מס ונכל , ע"ז עוכדי 8מרסגפסך
 מסיסל6 6הריסס :עק3 נ"כ נמסך אתרסס6מר

 : קמיו עסועסס
 יתכרך ס6ל 6נ!ר נ"כ סכווגס 66ח טואפשר

 רלס ל6 (ס ומסני דעתו, קמרי כוטים ססיו0מט אשיגיוומ,"ת?1
 עבדו מסלח 6ל6 6סס מסס לו )קמח לסלמונ"כ
 ל6 וינמק . ענודקס יר5ס סל6 מסני גיתולקן

 תמימותו ידע כי סס סילך 3גו יעקר עלאוקסיד
 ככר וסיס 6סליס יוככ חס 6יס סיועוטחחלחו
 ססיס וגס ינתק, נמסרס ול6 לנגוח סמסולססוט
 כמסלם תחק oSon מנס ויותר כפלים נסניסבזול

 כי ומנס , 6סס מסס לו לקחת עכדו 6תושנרסס

 ועכודתו ס' ניראת סמחמיליס סס סקדוסיססלמות
 6מריסט מס63יס יותר ס5ד מוס ניולו(כוחס
 : גסס כי651 ננ!וריס לדיקיס ימיו כי6ף
 גדול (כונס סבכות כו סיו 6סר סדור מ5יראם

 כיח לכו ל6 כי , 8מריסס מסכ6יסנ"כ
 אבינו 8כרסס וכר6סס וסס מעולס, ככל נ"כסברן גויי כל 6ל6 ע"ז עוכדי סיו ונעל7תס38יטס
 מ(ס לסס סיסינ לנס לכס סתו ול6 ומזותססקרן עמי מדרכי סרוסים לסיותס כמלמיס פגיסססתו
 נסס גזליס כסיותס סקרן עמי מכל ותמרותסנ6ס
 נ"כ ס5ז מ(ס כי ספק וקין ומעסיסם,גזעתס
 גי651 שמריס מ5דיקיס יותר נדוג ומכרס(כותם

 : 6מריסס סג6יס גדורות 5סרגסס
 עדיין סחורס ניחכם סל6 וסוף , שמן מ5יואם

 ידע כי , 6ותס סומרים סס סיוועב"(
 לעתיד יסרבל סי5טוו מס כל כגכו6' סכינוהכרסס
 וכנטר סמ5וח כל וקיים מרע"ס ע"יכתורס

 38רסס סלע 6סר עקכ סכחוכ וכת"סמסעגירות,
 יבוס 5סר למען וכתיכ וגי', מסמרתי ויסמורכקולי
 ילהק כי , וגו' וסמרו במריו ניתו ו6ה ככיו8ת

 כי%51 סס נס ועטו מסיו נ5טוו במריו סכ6וויעקכ
 יותר סקךוסיס ס6כות (כוח גדר ג"כ ס5ז ונניסכו,
 בסי' 'עולס כימי 6מריסס סכ6יס ס5דיקיסמכל
 , סקדוסיס 83גות כי651 נמוריס לדיקיסססס
 נ51ווס ס6י5ו ממי ועומס סמ5ווס נדול כיונס

 ית' ס6) ססודיעס ניון כמפויס סיו ס36ותועלס,
 נולות ענין וסוף , 8מריסס 3ניסס 6ת סיקוסמס
 כמייס (מניס 8ריכוח מ5ד ואם : כולס סחורסכל
 סכרים ס75יקיס פס6ר לכ ינהר (טת )סססיס

 שנרסס כי סו6 ומענין , 3סס כי6651מריסס
 וכן כורינו 6ת לסכיר סהמיל מניס סקס כן6גיט

 וננוסך , ס' דרכי גידיעת מלס ככר סיס8רכעיס
 סססינ מס 3כל מכס קל"ס ססיו ימיו ס8רכל
 3כ3 ס' 3ע3ודת קומן מוכיף וכיס 5רגעיסעד
 וכן , סרס סכס ב"פ נכל 6טגו ינמק וכן ,יום

3pDSסדורות ככל לנו ומי ממיס, סיס קם"( ככל 
 ו6ס ננס מכעיס כסס סגוחיסס 8סרס63יס
 סבכות, (כות לנועלת לספיג סיוכל סמוגיסכנמוטת

 8נרסם (כות לנועלת יסיג מנס גסמוניס כינס
 נכפל סרי כמוכו, לזיק סיסיס סמונים 3ןכבסיס
 וחסעים ממס ית' ס6ל סעוד 3מס שכרסס(כות
 ינמק וכן tOVDP ססיו סכותיו תסלוס קמרותסנס
 מן יותר לסנעיס קוונ ויעקב ויותר סניסמ%

 עולס זימי 6חריסס סכ"יס סגמוריסס5זיקיס
 סמונים כגעורות 061 סכעיס סכוהיסס ימי8סר
 ירכו למען 6מס"כ סוס סלד ועל , סג(כרכמו
 ס' גסכע 6סר ס6זמס על כגיכס וימיימיכם

 ודמ("ל סקרן, ע) ססמיס כימי לסס להחל6כותיכ'
 סגופ זכיון ססס סקרן על ססמיס מן סיס סגסת"ק
 כגוו וגכולס סגס הק"כ םגותיסס כלל ססיוסדנות
 סנ(כות' עד 6ל1 ימיס' בצריכות ,כותס 1ג7ל ס'6ת
 נ עולס ימי כל 6הריסס סכלים (רעם יניירכו
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 יכלו וכמט נד1ל (כוחם כמ כמס לנקרלראוי
 ונקמר , מזורות נכל יסרק) 6חלוכוח

 וכנ!עסס מתלמוד נדול סיס ו(כוחס סלימוחסכי
 6כרסס ס?סינ מס כתלמוד "ס , ול;ולתסלע5נ!ס
 סטכע כהכנות נמל מסיס עד נ!קטגותונ!דעחו
 סעליוגיס ו3זכריס ?מפל כעולס ?סס)יסנד3ריס
 וכשלות כנ)נליס בספל בעולס , סע)יון3צולס

 עד סנ!ל6כיס טולס סעליון 31ע1)ס ,31כוככיס
 ויזע , למפלס ממטס יה' סקל מליאותסססיג
 סנלגליס מעולס סהההון ע"ס ססהלסלותלויכוח
 ית', מב"ל גסס סמל":יס מעולס סג)גליסועולס
 מ15ת כו)? מהורס כל כגכו6ס ססינ כך ידיועל

 ?הורס כלניידה יסר6ל יאוו כי וידע ,ו6(סרוה
 סו"ולנ!זס

 עסיית הוכן ויךצ , מוסס עד מתה)חס
 מן ג)נ!ךוה ס?; מס כסי סעכירוה 61(0רהסנ!15ח
 מהרי כל וידע , רנע"ס מפס קבלת כפיסחורס
 (ס כל , והיכוהי0 163היוהיס סגרנ!(יםסחור?
 סנכי,יס פ"ר כמדרנח בסיס כנכמסססינ

 3"מסקלרי6 סססהכ) ר3יגו ומס? ,סעהידיס
 מכות ספיג כמוסו גביך קם ל" כי מהירסס?י6
 כפי ענוק יותר בירך 1םודוהיס כתורס מהריכל

 סמלך ט)מ? וכן , ?נכי6יס כקר צל גכו"חומצלה
 ס"ךס מכל מכס סיס "סר 3קכנ!תו ?:'גע"ס
 וס6)סייס סע3עיים סדכריס סחרי מוךוה כלמכוה
 יועלת כסי "כינו מ"כרסס עמוק יוהרבדרך
 וסמ"וחריס )ו ?קודנניכ סה:מיס שקר עלמכמהו
 ילהק ?סיג 6כיגו "כרסס סססינ מס וכל ,קליו
 6כיו, מי5חק יעקכ וכן , בוכיו וכקכ)תובסכלו
 כטוון לסיות סוגרך סככולס מכירת עניןופפגי
 36יו 56) מ15י O~o סעפו מסגי , ועכר סםנכית
 : "1ח1 :יכרך )סנ!:1 "ס כי מזוכו )לזווד ל" יוםבכל
 כנעמס וגדול :לס "כיגו 6כרסס סיס כןוגלמו

 סמע "סר צקכ סכתוכ ס"מר וכזווסכלות,
 סתורם מלוח חלקי כל וסם , וגו' כקולי36רסס

 סתזירות מ15ת כעתו יפ? עם? סכל מתו6(סרוהיס
 כנו ס;מגיוה וננ15ת , ו5י5יח כתפילין יוסנכל
 סופרים ודכרי , ומגס והמן ולולד מוכסמוסר
 הו"ל, ס"מרו כנו , תכטילין עירורי ו"פילוכולס
 , מקיימים ס6גחגו נ!ס סס סיקיינ!ו רחוק תיגוכי
 לסס סגוזע מס 3ג613ס לסם שנודעוכויו

 לסס טדע , ounr וכרכת סקרן כירוסתמ?עחידות
 5פון סכר לסס וסיס נו ונמרו טי5טוו נ!סכל

 כל לסס גחנלס לחגם ל6 כי ועוסיס, כמפויסל;רעס
 ככל סס נס סרסרו כמכיל ch כי (רעס שייטוומ?

 כסירוס לו ס:"מר ג"כ 1"פסר , סמלותמצסס
 ס"ס"כ וכננו , כולס סחורס ככל סי(סרל6כרסס
 ניס ונכל , וגו' בקולי "כרסס סלע %רעקב
 יופיו סג5טוו ויעקב ינמק גיפרו ונרססטפסר
 למען ידעהיו כי כ"כרסס סג"נ!ר וכניו , כךעל
 ס' ורך צמרו "תריו כיהו 1"ק כניו 6ת י5וס6מר
 עליו: דגר 6סר "ח 36רסס על וגו' סכיך למעןוגו'
 36רסס כי סלמים, ג"כ סיו (ולחס 6ת 3;כומואם

 , שעולס ית' ס6ל סל סמו מנ!5י6 נ"כ סיסלנינו
 . ע"6 עוכדי סמיו ?כריות נפי כסכה סיסכי

 מאור ססו5י6ו הכרסס 6ת יתכרך ס6לו63?כת
 ר"סונס מכס סיתס כי סענניס לחסני גוךצכסריס
 סדכריס טבעי לסגות סנדול נכחו 6סרנעולם

 הכרסס 6ת יסרוך סל6 ס"ס :כע ספיג?ותפקידס,
 סו6 סח6מן והח"כ , ")יו h?31 כסיותו6כיגו
 ג13ך סגויס לכל מניד וסיס כבעוגו מחזיקוריס
 סס ויקרץ כנען לקרן ככוהו 0"ס"כ וכמו ,ס'

 ס' כסס ויקרץ כהיכ כי5חק וכן : ונו' ס'3סס
 131רמ גטכן נסיגתו ויעקש ; מוכח שכגס6חר
 13 כקמר ל" כמא לבן ככיח tnlsrt 6היומסגי
 מזמת סס מכנס "ל לכיח סב" עד ס' כסטויקרץ
 וטמר , סג5טוסכמו

 ויקר"
 כי 6ל 3יח "ל ללוקוס

 נכי לכל מודיע כי , ונו' ס6לסיס 6)י1 מלוסס
 ס"כות כי , פיתו טס וכי יח' סקל מ5י6ותסנ!קוס
 סיס כעולס מליקוקו )?מ5י6 ס' 3סם :קראונ!ס
 נ!6ר5ו ככוס נניד כ"כרסס שנקמר כתו ,63"י

 כגס וגו' סכם מקוס צד כקרן ומכרוממולדתו
 ס', כטס ויקרץ ונו' מקנם )צי מנס וגעהקמ(כח
 ?ו" נ!נ!5ריס כסצלסוכן

 ונו' לו "כר וכ) מסתו
 סס ויקרך ונו' סמ(בח מקוס 56 וגו' לממציוסלך
"מר כסה(ר ויעקכ לאל, י65 ל" וי5חק , ס' 3סם6כרס

 ויקר"
 כי סו6 וסעגין , כמ"ש וגו' לריקום

 סס:מתו ניכרת סיתס כס מיטל ומ;) שר ס"יןכ6"י
 סיו וכס ס6ר5ות סקר על טוכס כיהרן כסית'

 , סעו)ס ככל סניו ממ5י6יס וסיו ס' כטסקור"יס
 עולס 0ל יולכו סיכל כי סיומות יכירו 3(סכי
 כסן סיו ס6ר5ות וסס6ר ויפיס כטוכס 6"יסי6
 6לס ומהאמיס בכל מלוי וס0ו6 יח' רסוהו תמה הנתגיספריס

% ק"
 י5מק 3גו 6ת 5וס 6כרסס , ונ!טפע 5דקסלעסות
 גיתו ילידי כל 61ת כסגים רך ?יותו עם יעקכו6ח
 ונרטט סס ומיוחזיס גיכריס טיסיו 6תו גנ!1ל61סר
 חמת נ!סחוססיס )מיוחס מילתם "תר מסססיה6
 כניו ו6ח יעקב 6ת 5וס וי5חק , סשכיגסככסי
 כגיו "ח 5וס ויעקכ 6ותס, ואס ססינ 6סרכום
 טסיו מ5רינ!ס כרדתו גסס מכעיס בניו כניו6ת
 6מר יתסתו סל6 , טס לגור לח"ל נ!6"ייו65יס
 3מ5ריס סמו:ל מעלס סל סר כסכת מעולססכלי
 ר6ס למ5ריס סמלות רפט טלס סיס סרססיס

 יעקכ מ5רימס ויכלו סכתו3 "תר ולכן ,סנ!ננלכות
 לעבוזת 6מי כלכ "תו ב"ו כולס כי 6תו (רעווכל
 ר3ו6 ססיס נוותו קודם משגיו לרקות ונכס ,0'

 , 6ל דרכי וס(0יר 015 כולס וקח ; מ("לכננים
 , דורות ולדורי "מר לדור ושגיסם לכגיססוטס
 ועל , סוכות סכות תלוי סדורות (כות כלנמ65
 ל6 נכות (כות סתנ!? מסוכר לני טפילו (סדרך

 : כ(כותס סכ6 סדורות (כותתמס
 לעומס ס6כוח לדקות תוכן זרךכלל מסרגווהנה

5סניסס וכי , (כוחם תמס ל6 כי נדע וכאול(ולתס
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אלהים מח פרק הצודותשערבית242
 ית' ס6ל ידע כי כמוחס, קם )6 ול6מריססלסגיסס
 6מריסס ס63יס סוורות זכרי ההריתמראסיה

 לאויר לסו5י6 וסקייס לוורס, (כוחם יסטיק ל6גי
 )סם סיס גפסוחס 6סר סקדוטיס ס36וחסעולס
 סעעס, 3(ס טססיגו מס לסטיג וסכגס סאתיחר
 ג(כר ול6 לעד, עונ!יח 51דקתס מעלס וסורסון
 ~bs 64סמס עון סוס תסס 8חד סוס על כרם(ו)6

 : 3געימיס וסגוחס ינניסס כעוג 3לוסלסחס
 כולס ע) נתעלס אבינו יעקר סמסולסוהחומ

 סימול י65 1ל6 סליננס מטחוכטסיתס
 מנד ונס nlsh~1 מ5ד 3ו ס5דקות ססוח(קממגו
 ס6מסות ל38י דוריס ס3גיס פיו )6 כי ,נסוחיו
 דומת עטו מסיס לר3קס פקרס כניו למססחחן1)6
 כססו כקנין סיו 1ל66 רמל כי מסגי , ס6סלאמי
 טוס נסן גס8ר ול6 בגיס י'ד נסן סעכד יעקבסל

 וגסו , רמותו מתמת סיללו 8חר מלכיסןסיסול
 חלק 38עו, 33יח ונהלס מלק לגו סעוד סןס6מרו
 גכריוח סל6 ביומונו ובמטס מדותיססשזכיון
 ול6 מתגו דעחגו וססהגו , מכרנו כי לוכחטכגו
 3(ס נטוחות מסיו ומסני , לו זומין סגינוימיו

 כ38יסס כיו65 5דיקיס נכיסס סיסיוס6מסוח
 וייעו , לסן טמ6ורע כפי סכגיט לממות סןקר16
 נ"יס מעסיסם יסיו כך ג8יס כטמוחיסס ככווכי
 כ3ר6 3סכחס 8סר ס6ונ!ט תרס יעוד סםוכי

 כגנד י"3 ססיו ors רנ!( סיס וננססרס ,סע1לס
 חלוים נסס כי לסורות סטנס מרטי וי"כ מולותי"ג

 מ() 8ין כי 3סס סולעיס סמ(ל1ת "ין גימעולמות
 סיקרס שננס מזלם הלוי וכנ!עסיסס וכסס ,לישראל
  ליסר6ל6סר פורס  תל, ומסם , סע1לס כ,ס)סס
 וסכמות עוס"3, למיי ינכו ו3ס  בעיסה  יתעייפובס
 יסיו סממסוח ע"י סמ6ורע לפי כסס גקר6ו6כר
 לשחקיים 6ססר ט6י כמו כי עד, לעולמיקיימים
 לעולס 6ססר 6י כן סבולות כלתי סגלגליםעולס

 וכמ"ט , יס סכטי סי"פ זלתי לסהקייססההתון
 עזות יס סטטי שכטיס עלו ססס קכ"3()תסלים
 8טר ססכטיס סבות כי , ס' לטס לסודותליסר6ל
 סב6יס לישראל עדות סיס מסתקסותגקר16
 כמו ולעוס"3, סעוס"( לחיי ויזכו לס' סיודואחריו
 סכסרות וסגסיס ס"מסות על יס כסכיימרמו(
 ולכך , כסן סננ5רייס סלטו סל8 גורעןשכאות
 מלו ויו"י (ס ננקד ס"6 עסיסן סננו c"3prמטיל
 otw3no שמות קראו ססן סר6סוגותל8נ!סוח ספררי וסרמז , יט סכעי חסו ססנו6י שחנוכי(ס

 וסיות . 6מריסן ס63ות ל3גותיסן :הפסעומכסרוחן
 יוסף, כמלוס גתסרס נ!()ות סי"פ כנגד תכעיססי"פ
 מטחמויס שככיס מסר ותחד וסירס סטונהוהגס
 סמלות כי סמ(לות וסם כוככיס י"3 סיו ועמו ,)י
 ססס וסירם סססמס וסרי , מכוכ3יס ממו3ריססם
 סכ(כר כמו לבכיו וסמ(לוח "ננסונ( וד' ליעקברם(

 ולמזלות ולירח לסייס 5ריכיס היגס. כי לסורותסו"
 וכנוו , כמותם סקולים סס כי כסס הלויסו6י:ס
 לקור טפט גוחן ס' 6מר כס ))"6( הירסיססתתות

 ימוטו ob ונו' ~לס לקור וכוכ3יס ירמ הקותיוננס
 וסכוכניס ול6מסוח ללכות רמ( ססס וסירחססמס סרי ונו' נרע גס ס' ג6ס מלסגי ס6לססמקיס
 סימן גל כך יומס לקור גחון כו6 סססנ!סכנוו כי וסרסן כמותס, וטקיליס לס3טיס רמ(טסם
 לקור רמ, ססו6 לישראל ומלכות מננסלסססיס
 סס ור~כוכ3יס ססירמ וכמו , סיכות לכוחסיס
 טסות הנלוח סס סיסר8י ס(מן כל כן לילםלקור
 nlrrl שלנוה אוח כסיוע יתקיימו ללילסרמ(

 'ול6 יס סכטי סגקר6ו 5דיקימ סיו כלססס3עיס כי , וכוככיס בירח סרמועל וססבטיסס6מסות
 8טר יוסף עכירה oh כי מטע 6טר עון כססגנ!65
 למ5דיס סירדו כדי מלמעלם ס3ס קלת 3ססיס

 קותי סלמתם "חס ל6 ועתס ס6נ!ל וכמוככחוד,
 רקובי וסרי וגו', ס6לסיס גיטכס

 )ו וגמעי טט:ג
 עון (ס 6י סיס ו8ס סיכור וסוך למכייסס3לנ1ל
 סכהו3 מעלימו סיס ל6 לחיו כסקר 6bunטר
 יעקץ 3גי ויסיו מיל ISSD ונקמר לו, ורפקוס3
 6היס י"3 סיו כי ו5דקהס טו3תס ו:ויע עטר,סגיס

 וגסו8יס נדוליס מלס סיוח "מר 6ף יתפרדוול"
 סריס וסיו ס(קן 8ניסס ויד רמות חהח כלססיו
Shול63 וללכת "ביסס 65ן 6ת לרעות מסמעהו 

 וכן , נכהוניס סנת83ר כמו ממ5ריס סכרלסכיך
 טוס 3יגיסס גמל 1ל8 כלגריס לגור עמוכ6ו

 ס/ לעמדת 6מת ל6גודס סיו טכולס 6ל6מחלוקת
 6כותיו עם סכיכתו 3סעח 36יסס "ותםוכחן
 כולס ומ65ס יעקד 3גי וסמעו סקולו )ססגט8נ!ר
 פוחס כרך ו6ז ועכוזחו ית' סקל כלחסותמלמיס
 סגיסיסר6ל סכטי 6)ס כל סכתוכ וכמו , ככלכתו 6טל6יק

~cu 
 6גיס0 לסם וגר 6םר ואח

 ועיוותו ס' יחוד )סס סוייר "הר כי 16ת0,ויכרך
 , פוחס 3רך סחורס ואח עלים סג8מר סחורסכסי
 ט31 (רעו 3כל סיס ל6 "כרסס כי סיס נזולודבר

 קיק לק'21
 6 'ןי

 עליסס מיוסז ססעולס כ"" (6ת 6ין , "3יומקוס
 נקר"ו ולכן , סנ(כר כננו מקוח י"כ ננד3סיוהס
 ססמ(לות כמו כי , מוסלים ס3ט מלמוןס3טיס
 סכע טגקר6 סר6סון כי ססכטיס, כן כעולסמוסליס
 וסוף מיסודס ס3ע יסור ל6 בכחות כמו יסורס610
 כלמז פמו ייין דן כקמר ו6מ"כ , מוסליסס3ט
 סגיס יסרק) DSn~ 6לס כל יסר6ל 3ס3טימיומד
 לדיק כעולס מוטלים סס ו(רעס ססס סרי ,עמר
 עס (רענן יגויס גת3רך ולכן ולסיס 3יר6תמוסל

 : מ8ז ורפו סרו הנלוחמיוחס
 6הד עלו וממוסים ס6מ("ל מס כי חימסואינו

 שנכעיס להכריס סירי 36יכו יעקד טגתכרךמס לפי כי , מח"ק 6הד מחמסים "חדמחמאס
 סי"כ מולידו מפכיו יוסף סגטרד ס:יס ככ"גנסס
 דחס ועם סע' נמגין סנ!סורסיס כניס כ"סמנעים
 כי , טנא ככ"ט ע' סיו ס3טיס וי"כ וילכדוסרמ
 להיו ע6ת יסודס ירד מ5רימס יוסף כסורר6הר

וגסך
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 248 קכבאלהים טת פרק הימורותשערבית

 כסיס שמיו נ"כ סג"1 גרפס ולהריו 6טסיגם8
 כ"ס סוליתו י"כ 6"כ , נכתונ סו(כר םל66ע"פ
 , 6מ7 )כ) והזי ד' ערך כפי מכיס ככ"ג(כליס
 7' מגייס סנים ככ"ל יו)יזו וסרנ"מ רכ"חלמלריס מסירזי טכיס 3כ"3 סנ"ס יולידו (ס מדרוכפי
 לכ"כ יולידו וסם , ומ6חיס כלסיס כחמסת"ס ק"מ 6לף ומלי פענניס ד' סליסייס n(os כר"גיו)ייו קים וסילף ק"מ, qSh. כמו מטס רג"מ ומליטעעיס
 , מקות ו6רכע 6לף ועסליס טקס רטעייססמם
 וממטח ממקס יופר ממיסייס סגיס 3כ"3וסס

 מלות מ6ר3ע יותר מטייס סגיס 3כ"3 וססלפסיס,
 וס3עס מ6ר3עיס יותר טסם וכלפיס וסניםוטכעיס
 ממלעיס יותר ס3יעייס סנים ככ"כ וסס ,רכול
 כמו טמיכייס סגיס ככ"כ וסס , ר3ו6 .עטר61מז
 תטיעייס סניס ככ"ג וסס ר3ו6, וממסיס מקותתסע

 רבוץ וט3עיס ומממס ומ6תיס 6לסיסלגבעת
 סם חסעס מעמיס וכ"א והלי, 6ר3עס מכסלסכל
 יסר6ל טסיו רזיו צמנין סגיס י"ג כם6רוקו"ח

 יסיו ורכיע 3סגיס ס6מרון סתגין וכטול3מ5ריס
 061 , רנו6 ועסריס נ!6וח וסם טכסיס חסעחגתו
 6הד ככרס כסס ילידות טסיו ר3וייס נ'כגמגס
 ס)6 6)6 סג(כר ננסמגין יוחר מעמיס חמססיסיו
 וסס 16הס מעגים סיו 6סר 6מר 6ל6 כך*לדו
 מומטים דני כערך ססס טנס וסמוגיס מממסכמו

 פעמים סגי נוסיף 61"כ , רד"ו סכנוגיןממנוסס
 יותר יטיו לנעלס ססגחכו טיחרוגות ועם ,ר6%' וחח"ס רגו6 6לף כ"ח ויסיו סג(כר ט6מרוןממכין
 רכות, 6לף נ!ם)סיס ר613 מסיס וסס מח"ק"מד רנות סגי סס רכול 6לף כל ר3ו6 6לףמסלטים
 גמנס ו6ס , מלוח מממס 6מד יסר8ל סגס8רוסרי
 עכרת עוד גוסיף 6מד הכרס ממונס סיורםכסי

 נסיר , 05וק 6חד ר3ו6 סמוגיס ויסיו6)פיס
 מנס לעסריס סניעו סל6 אוחס SD ר3ו6סעטריס
 כסס וכת"ס רכול סייס עסריס סגי הנפיסגנדרו

 : וגו' רנני 5לףמ16ת
 גימר שממטיס 6' ט6מר למי מקוס לתתוכורי

 )סט די כי , סר6טון מסכון לידי כ6 סיסיכל סמונס 16 ססס קלגס יולדות מסיו 6סי'כי
 סכר כמו כ'3 3כל יוחר וחלי סעמיס ד'םית3רכו
 יסיו ו6"כ להגריס, פירדו קודם סר6סוייססניס
 ל6ותס 6רע"ס גיתן ר3ו6 זרעית תסיעייסגג"ג
 עסריס סס מחמסים 6' הלסיס ג' גשרו סניעוטל6

q5b5סריס יסר6ל 3גי יסיו סל6 הסטר6יך ודי ן מחספס 6' ט6ננר מי על סתימסינשאר : רכוך ס' סס 
 ערך כסי ויר13 ויגרלו סרו טליסס כסג6מר1ר3ים
 כננ"ט טגס ככל קודס ורגיס פריס פסיועס

 רכוך, 8לפיס לעסרת קרות מגייגס ונתרכסלמעלס
 6לו 3כל כולס סיו ל6 6"כ מס' 6' י165ו6ס
 טסיו מגס נ!"ך "1 מ"ג ננוגס מגס כ"3שמקוס כי לומר ותספר , ר3י6 מקוח מלס 6ל6,טסניס
 כי למלריס, 3ירידתס מססכטיס 6' כל סגות-מנין

 נד31יס לוקס טין 1%61 סגס ת"ל 3ן סיסיוסף
 סנס ססו(כרו ס3גיס 6)6 טכס סמ"ג 63לותסס 6חי כל סוליד 1ל6 סכיס ס' 16 ז' ככמןממגו
 כנגיף סרנינו וכמו , כסס ע' מכלל סס6סר
 כ"6 סטכטיס מטסהות סו(כיו סל6 סגחטסרסת
 ום/ סלועי מטכי )מלריס גירידתס ססו,כרו6ותס
 כמו ים ננ!לריס יסר6) ססיו סניס 3רד"ו61"כ
 יותר סח%סייס סגס למ"ג ויסיו ת"נ טעמיםמממס
 רג61 עםרס 6)6 61יגס 8לסיס ומעטתממ6ס
 3ס"ו 6חד ככרס ססס למוסיף גמ(ור ולכן ,ומלי
 וג6מל יטרלל מטוענדיס ססיו ס6מרוניססגיס
 מ"נ תסוף 61"כ , ונו' קותו יעם וכלפרע)יסס
 כס"ס ומ6תיס מלפיס ממטת סיו סטלימייססניס
 כמ"ר מולידים וסיו סליסייס סגיס ככ"גלנעלס
 פסול ומלי, ז' ערך כפי ת' 6לף ת"נ סרכיעייסטנס
on~bכי' גכפלס ות' 6לף' ק"מ סס פעמים ססס 
 וח"ח, וקלף 6137 מ"ג ססס ח"ח חרל"6 ססוחלי
 נכריס לס6ינס רכו6 עיט גיחן , רכו6 סע"טסס 6מי ככרם ססס כגנך סעפים ממס יומסנכסול
 רנות מטיס סס סמויים רכוה מקוח סלםנננ165
 ל יגיע רנלי _gi~ נולות סס כולס ססיויסר6ל כני עלו וממוטים ג"כ ויתסרט , מטף ל3דסנ3ריס
 טכולס סרי 6', )כל רכול חנ!סס סכע לכל8לף
 וסחימס לכדו. טכס; כל נמגס ל6 כי מחונ!סיססיו
 יקכור 6יך 6סילס ימי 3טלסת חומסין ד'מיתח
 סיקכיר תימס ויותר 6ר3טס, נ!סגס6ריס 6מדכל
 לןסי' ח5"ט 6' כל סיק13ר תימס ויוחר נ"ע, 6'כל

 ועביית נרהיגס סקנורס כעסק מגסיםיטתחסו
 : וקנורסתכריכין

 מ16ת מחמם יוחר להקריס סירדומסי"ס 6הי לכל יניע 6סר סוס סר3 סריכוי כי ספקואין
 נ!חמסיס ויוחר מתיק 6' מגין לסי 6' לכלרנ61
 מחמסס ויוחר נוחמסיס 6' ג'נין לסי 6' לכלר3ו6
 מעטר ויוחר מחמסס 6' מגין לטי 6' לכלר3ו6
 סי165 6137 סססיס )סי מסל'ס 6' לכל 5יס6)טיס
 סכות כרכס 6טר ס' 3גרכה סיט סכלממלריס
 6טר סס3טיס וזכות ויעקם ילחק 5כרכס36וחס
hsיעקכ 3ית וסיס , מסס סכת יסור 1)6 סר 
 לסיותס י5ערף כולס (כוח כי וסכטיס שנוח6ם
 כולס (כות וכן , עסו כיח 6ח לדלוק6ט

 )סו DS 6"ם כס סכתון סחורם לנתינתכלערף
 סס(כיר ע"ס רכינו נומס מסי סטגטיסכטנתכרכו

 : ונרכס(כועס
 מס סו6 סטכטיס (כות על יוחר סיורסרמה

 D'~Shצצנ%ש%41ציעין%: ס3סס סמיוחד 6חד לדעת כולסמכוויו

 ל6ניסס עמר סגיס יעקב טכסי 6לס כלונדמו
 סיקכרסו.63רן כחליו יוקע לכנו כן מלוסס(קן
 לגטסותס מעלס דרך לסגיסס לסוסתכהן

 4%: :~נ%%ז ס"3נן כל 65רן%קדוסח
סו
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