
אלהים מח פרק היסודותשערבית244
 וקדומת פרידהס כפת גססו קיוסח עי מורססו6
 טגו5ר סטוכס כסכגהו ומגותיס סחורס נעסקגופו
 סי6 קרס "רמת ס"דמס מן עמר סר6סון6זס
Shמנכח סנ!זבח מקוס on~h מו"ל, ס"מרו כנוו 
 כנען למרן גגיסס 3ני פסעלוס כן למסוסיס

 עתדו 8סר עכודתס חלף 3גחלס לחססנתוגס
 , 5וס כאסר כן לו כניו ויעסו כמ"מ , 8כיסס6ת
 מ"ת "הר טוכס מדס גגנד טוכס מרס לססנמדד
 , עולס תסדר סכתוכ מס כפי ממתו ויותרמניס
 סכתוכ כמו למרע"ס ק3ורתס מקוס נסכםל6
 "ים מקונוס ונודע יוסף עלמות 6ת תססויקח

 כוס וסיחם , כממיקנו עניו יוסף עםוסוליכוס
 ס' 3סטגהה מדיקים סכר על נפלהסור"ס
 כלכ כחח onhllj סחתקייס , מיחחס 6חרעליסס
 מסי סנ5טוו מס לקיים רכ סחעוררות 3ניסס3ני

 עימס, ססכטיס מסי סג5טוו אכוסס והותאכובס
 (ס ענין כי ספק8ין

 וכיון"
 רסס סור"ס סי6 כו

 ברור סגופות גטסותס כי , כעוס"כ ס5דיקיסלסכר
 וכקוס לסכין כניסם גסס 6ח תעורר מנ"עסחייס
 לעכודת סגססוח עס נסתחטו ":ר לנופוהסנ!יומד
 לכעס ימי כל ננ!5וח עוסקים וכמיוחס , ית'סקל

 עמס וכ(כותס נסס סעמדס סי6 (כועסכמדגר
 מכות עסר עליסס וסניכן נמ5ריס גקמס ית'סקל
 סעמדס ככפיס עסר 8מו זכות בגד סיס,ומכת
 3סס, סגסתעכדו מס על מ"ויכיכס לסגקס)כגיסם
 כמ15ח עוסקיס ו3סיותס נסתעכדו ל6 לוי סכטכי

 סעננדס סי6 (:וחס 3מד3ר )כחס ימי כלסולכתס
 כ(כותס וכן , פנס "רכעיס 3ס סגחקיימועליסס
 כגחלתו "יס r~bo 6ת כגחלו ס(נ!גיס כ)גתקיינ!ו

 : כנחלתו סקכור סגדיק סכטוכוכוח
 סגטל"ס וססקפתו ס' סס:הת ורקסרהנ2יפה

suמהלת גי , כיסר"לית הומס 
 כיתת 8סר 8כיגו יעקכ ססלס ס"יס וס81י5ירחס
 גודעת יחירס וחכה "מכס לו סריס טלימסמטתו
 6רן כמביס כולס סמתו ססלמיס ולכניו)1

 , כגיסס כגי ידי SD סמייס לקרן וסוערוטמ8ס
 מעולס 3רי6ת מינני 8יס לסס קדס סל6מס

 ~trt'olsltoornhShptD1'h,cilפ ליקכר וסעלוסו "הי כמקוס ממת לחיוסיסופר

 יסרבל כל "סר ססלמיס וכניו יסר6ל 3סססנ!כוגס
 מכ) גתיימדו , לסנטו 6יס 6יס )סםמחיחסיס
 רמ( סיסים or לענין עולס מימי )ססנקודמיס
 כסקר 03 נוחו 1ל" מיהתס "תר onibשסמלות
 (ס ומסגי סס ממחו "ליסס סקודמיסתקומות
 סס וסועלו מסס רמוק טוותו וקלו , ססגקכרו
 qtD עד למוריס סקרן גחגס לסס כי רסיססי6

 קולס סגף "לפיס סגגר6חמהורס וכי , "מריסם 3ניסס ירסוס ו3(כותססעולס
 סגור"

 מעולס
 סוס סעולס לחיי 3ס וינכו מורסס לסס סי6"סר 3"רן מ5יתיס כל 6ת טיקיימו טויסס )ססנחגת

 כ"6 סתירס מלוח כל לקייס לסמר 6י כי ,וסכך
'

 : יסר6ל כקרן
 לסס עמדס ססכעיס (כות כי וירפס ג3יטוכן

 וסססרס סמסכן מל"כת על סג5טוו נ"כליסר6ל
 ססכטיס סו(כרו ל6 כי , כתוכם סכינתו ית'סקל

 מרעמסס יסר"ל כני ויסעי נקמר משפריס653תס כי סרס:!, מלפכח 1115י עד ל(רעס רקסלסיותס
 מגין ול6 ססכטיס סו(כרו ל6 6לף, מקות כססוגו'
 על וכסג5טוו , כלל ורך יסר"ל כני 6ל" סכטכל

 531ל6ל לוי מסכט לסרן סו(כר סמסכןמל"כת
 , דן למעס היסמך בן 1"שלימכ יסודםמסכט
 תסיינס וס"כגיס כו h:c' סחסן מעמס עגוגגטוו
 ונקמר סכט, עסר למגיס וגו' יסר6ל 3גי ממותעל
 סמסכן מסוקס וגיוס סכטיס, י"כ על יחגו (סכ"כ

 סמ(כמ למכוכם עמינדכ 3ן נחסון קרכגו "חסקריכ
 , סכטו חכות סיומו נסי" כל וכן , יסוךסכנכות
 יסר") כל נמנו סמסכן מסקנות ימים מוסוהר

 ע5נ!ר נסני וסכט סכט כל "3ותס ככיחלמספחוקס
 ססר6ת כי , ממ5ריס כי5י6הס ס;מגו כיוגיןל6

 קרון על המרו וכמו , כ(כותס ג"כ סיתסססכינס
 6ומריס וסיו ססכינס "רון עס מולך פסיסיוסף
 וכן or* כקרון ככהוכ מס קיים (ס כקרוןסמוגנ(
 כגיסס 6והס מוליכים סיו ססכטיס "חיוארוגות
 כקרון ככהות מס וקייצו כמוסו 5דיקיס סיו ססוגס

 ית' סקל סיסרס ליסר"ל ג"כ עותדו סיתסונכוסס
 סכטורת מעל לסס וסידכר ט"רון כוי כיןסכיגהו
 סכנו כל גמגס וסל"ס ומ"( , סכרוכיס סנימרין
 סמסכן ורכיכות דגלים ד' וגעתו עלמוכסני

 : ופויסוסכסניס
 מטענת onisol ססכטיס פקח עניןולרפוו

 נקרינו יסר") לכיח 61ורס מגורסקנס
 ומטס מוסזס נוטס סס כי נוטות th1p)1סכטיס
 על גסעניס לסיותס יסר8ל לכית ותספרתעז(
 זכות על וכולס , מטסו על "יט ממטיח(כות
 עיט מכל כי15)יס גיסיו רעם יניעס )כלכולס
 סנ!הרנסותרעות

 לכו"
 , ממטות שכות כעולס

 כנ!רעיס ססס נקמת פקוס סכטיסוגקר"ו
 (כותם כי , יסר6ל סכמי ע) סכלם עולס"ככיזיס

 ססעס כסכט וסוקדס כסיליס לנו סכטסו"
 וכמות. "סור ימת סי סקול כי , עכרתםוגסכט

 : יכס סכטכ)
 מטות כסס יעקש כני נקרצו כיומומצא

 ו3גכי6יס , שעסיס ohnn יותרכפורס
 נקרמו וסכמים , סעס מספוגים יותרוכתוניס
 כמו וכתוניס וכנכי"יס , פעם פל' יותרכהורס
 פכינו ויעקכ , כע"ס סחחכ"ר למכס פרס,ק"י
OUD6יסר6ל סיגקנ!1 כיי ס3טיס 6ל6 קרקס ל 

 ל6 יסוזס סו6 סכט שכקרץ וסר"סון ,יסר"ל יעי כמחד ענגו ידין דן , 3(כותסמסוג6יסס
 שנקרת סר6סון סו6 וכן , מיסולס טכטיסור

 יהא:בצים4ב. י יצ:1בהולס12"%2
ינקידו
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 5*2 קכגאלהים מח פרק הימורותלגרביה
 וכן 6והס, ומסמריציס מטוג8יסס יסרבלינקמו
 ולוי , יסרמל לכיח וזכות והפקרס עיו נוסססם
 וכזכותו ומשידות וכהכמס כקדושם נ6מיינכר
 יסרבל רוצי מסיו ומרים "סרן ממס ממנוי5"י
 כתים לסגי וגסיס ממקריס ימר"ל י165 ידםועל

 ממילדות ירקו כי וימי כדכתיכ , לוייםכסנים
 יוככד כמוה כי , כתיס למס ויעם ס8לסיס6ח

 יסרבל כתי כ' נעמו ופועס מסרס ססיוומריס
 , ויכר"ל לוי כסן מססחוח מלס כמו ססיסר"ל וכל , ליסר8)יס קוימיס סס 8סר ולויסכשגיס
 ססהלק 8חר קדם עשירי סו6 לוי כימסני

 סד,
 כמליס ויירס קדס ססו6 נכור זין לו ויםמכורות
 סיס וסקדוסס סכם כענין לוי וכן ספטוט, סכןמן

 , ויסרבל ולוי כסן ססס יסרבל נכל כמעלסגסליס
 סיס קוש ססיס ל06 3ן לוי סכע כן נמושכטיס לסגי ככור ססיס רחל גן יוסך סכט מסיסוכמו
 תנרע סל6 מסגי לרהל !0 וסיס , ולוי כסןלמניס
 לכל ג' ממגיע במתוח מד' סכטיס כי"גמלקם
 םל6 כך "חר 3לידהס ססתסללob) 0 וכן ,6חת
 וילדת 8הוחס לרחל מניס סיס"רו כוי וכר*סיס
 ממס 8ח וחקרך כה ילדת ו"הר כדכהיכ3ת
 קסם ל6 ס'( )כרמח חז"ל מדרסי וכמודינט
 סיסיו כדי למגיס כגס לוי סכט ונההלק סכרת0'

 6חר 3ן יולדת סיהס 06 כמו סכצסשכטיס
 לניוח ר"ויס סיהס סדיגס ומסני , דיגםכמקוס
 לסיוחס סוכר ט3ע 3ס גס"ר לגקכס ו:ספכס!כר

 כמו ועכ"! , ככהונ כסופר מס לס ו"ירצי65ניה
 כולס ססיו ננניס  שלינוס יעקכ סל נוטתוססיהס
 סנס דינס ננהו סלימ0 מטחו נ'כ סיסכסריס
 וכמו "חית, סננפון ונסקס כסרס סיחת0ג8נסס
 מרומן סכגעגית 3ן וסמל ממעון ככניסכתוג
OSsb6:יבענ:ע6:םם:סהייעןב2:ירבמן 3מזרס במרו וינגן , לס ס6ירע מס 
 מופס וסיס , מטכריס סעס עמלך כמו0ס61
 גס כי לסורות פתם, עד קדמוניות ממניסטליס
 כין ועומדת 5דקניח 0י6 !ו מעמס לידיסכ8ס

 וכן , וס5דקניות ס6מסות וכן , כנ"ע0סזסיס
 ז3ר וס81 , 05 סוג סימן סרס כמו עולסזעם
650on:cot נמ85 ל6 כי ero סהחוט נוחו ככל 
 osnb על ול6 עליס כ'6 סעוח כמס מסלךעמו

 : הדססקכוריס
 ממסיסס טוס על ס5דיקיס פכר לעניןונחזור

 ס"גסיס כסרט , הריסס ול!רעסלמס
 נח!יקס ססתס על כהורס 3סמותיסגקו3יס
 סכמים ירמוז 18 יפרס של" !מן כלכ5דיקיס
 המלוס יעקכ בכי מספחות וסנס 5דיקיס,ס6יכס
 0יו כמרס ססו!כר יבוסס עם כסססנעיס
 מכעיס לקדומת ר8סוניס לסיוחס ו!כו5דיקיס
 Pb~ יצ"ב: ונקרחו , סבוניות כל כנגד 00 "סר יסרבל'מכני

 שיג: ךעגיךש:בוס

oni~sסמומות נין סגולדס יוגכז עם למקריס 
 נעם נטלים יסיו מל6 לסורות , ע' מגיןלססליס
 ג 16מות מע' יותר יסיו 6ל6 כאריס "סררב
 גסם כמכעיס י'( )דכריס סכתוכ ס8מרוכנר
 "לסיך ס' סמך וצתס מ5רינ:ס 6כותיךירדו
 סכעיס סיוהס חסכת כי , לרוב ססנניסכסככי
 עמס וסיו כרות גחכעלו ל" למקריס3רדתס
 סנ!ססמות 6ל1 גקר"ו וכן , לרוכ ססמיסככוככי
 נ'כ סיו ס06 מ5ד כי 6' גסס 8מת 8ס כגיכל
 כמ"מ גסם ג"כ גקר6ו ססכעיס וכלל , 8חחנסס

 6' וגפם 6' לב סיו כולס כי לסורות גססכ3עיס
 סיו ולכן , 5זיקיס "נסים כולס 0'לע3ודח
 6חת (CD סט י%סלו סב "ילון

 ,ק
 ונכל

 כסס סו!כר ל6 למ"כ יסר"ל כמגו יסרסמגייניס
 6כיסס מיעקכ סגהרחקו ס"חר נוסני ,גסס

 "נטיס כק5חס סיו כגיס סגי כניסכסליה
 6קד ולב 6'' נטת כולס סיו ל6 ולכן שקבנ סיר ל6 יעקכ מ!רע ססיו גס כי , כסריסס"יגס
 ככניו סלימס מטתו סיתת ויעקכ , כסריםסיו

 גסס סגעיס וחס שיו 31ני ממשו מנוססגוגדו
 מעתו ססיחס וכניו , ירכו 6ל6 מטחו סיו1ל6

 סיתס כן כמו 5דיקיס כולס ססיו ככניוסלימס
 5דיקיס כולס ססיו נסס כמכעיס סלימסירט
 6והס כל יסר"ל כגי נתקיימו 5דיקיס מהייומלריס יוריי ג"כ סנוספמות 6לו ונ!כות , סנ!כרכמו

 סוגיות וסקר ממוחס "ח סיגו סל6 סס ססיוסס:יס
 כמז סלסגיסס !כות כי סס5ו6"י, סמנוכ"יוליהור פגים נתמוסס ~ofl סס גיחן ולנן , כיניססססיו
 נספחת חווך וקמר נכולס וכסל 8הריסס,לורעס
 כורעו טיס מטך )יקית כסכת כלנכר ,סמיכי

 : סחגוכי יםטס
 כייעוזיס כלל זרך ס5דיקיס סכר יודעוכן

 06 ויקמר כתורס, כתוכים סס 6טרמעוכים
 סמחל0 כל ונ1' למפתיו ntrbol 1:1' חסמעסמוע
 כפתם, נסמיכס וגההי ונו' תלכו כהקחי 6סוגו',
 סרומכיות, לטוגות סמכינות נסחיות טובותנ1לס
 לסמור 8לסיך ס' לקול הטמע סייוע 08 וסיסוכן

 : ונו' חקתיו כל 6ח"עסות
 6סר כריותיו עס 0חנסג יה' סקל כיונראה

 סקנ18 סעגד כי , עגדיו עס כמלך'נר"
 ולמטת לו למיטיב עליו מם:ימ 6יגו דבר במוסעזי, 5וסו ל" כי 1S)DS רוח גמת רסס ל6 ועדייןסמלר
 עליו מסנים ועכ"( , מעלס סל דכר גסוס"ותו
 ~Sh וכן , יוזק סל6 סליו סכ"ס מסרעסלסלילו
 כ(' כ"6 נטיו ל6 סעדיין סר6סוגיס כדורותיה'
 לעסות מנסס ס5דיקיס על ססנימ ל8 3'גמלות
 כמו , מרעחס לס5ילס כ"8 מרכס מוכותלסס
 הכרסס 6ת וס5יל סמכול נדור נח 6חסס5יל
 לו שירעו סךנריס ומכל כאדיס מהורקנינו
 וכל , ככולן ועמן סגתגסס גסיוגות סעטרסכמו

סצנות
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אלהים מם מת פרק היסודותששיבית948
 כסס hS ג(רעס גחקיימו ס3טחחס עיקרס36וס
 63יכו וסמלות סתורס קיומם ענין ססיחסמפני
 , ותוסס סמ5חס כסכר ניו) ו6יגו ועומסממוס
 כמו סחורס לקפל ממקריס 653תס יסר6ל61סילו
 11TSDn ממקריס סוס סעס 6ת 3סו5י6הסכחו3
 Db ויקמר 3סס ג6מר oro מסר ש ס6לסיס6ה

 מקיו כל וסמרת למלותיו וס6(נח וגו' תסלעסמום
 פליך לסיס ל6 בננלריס ממתי 6סר olnnoכל
 נסבטתות עדיין סוכטמו )6 רוס"ר, ס' 6ניגי

 כמו ססווס סרע 3סעדר bih כמועלטוסות
 , וגו' כמקריס סננתי 6סר tSnno כלשמר

 תלכו נמקתי 06 6מר עליסס וקכלווכסג5טוו
 נסמיכס וגתתי "וחס ועסיתם תטמרו מלוחיוקח

 6לסיך ס' לקול Dl?nn סילוע 6ס וסיס ונו',3עתס
 טובות סכטהות כולס כי , ונו' לעסותלסנוור
 לסניו רוח נהח ועסיס מלעיס מס כי ע)כפועל
 כסכר (ס סרק וגס)יס , רלוט ונעמסשמר

 : ס5דיקיסולזוכות

 וארבעים תשעהפרק
 רסעס ע) סרסעיס ועוגם סתמועטותהנין

 , סק3לס מן נ"כ גלמי ונעוס'כנעושן
 וכיעודים גרנו(, 16 כסירוס כתורס נוגס סכ6גרס
 נוס מלת לרטעיס, כתורס נתייעדו "סרסרציס
 על סרסעיס עוגת מתורת וכמועל סחוטפר6יגו
 מן סלקומס גרטיס, למעלס ססתכ6ר כנוורסיס
 סומ כקכ)ס סכ6 ומס ת"ו, וסרק ת"ד סרקסרוס
 זכרו על יעכרו )כלתי מנסיר יתכ' סקלסיוח
 סכע לו ורמז לאס סקוס כנח , סרעויסיגס
 וגו', לקמר ס6זס על "לסיס ס' וילו 3ססוקמ15ת
 לו מנור סדעח מען 6כילט מסרח למסוסמך
 1ל6 ירקו ומנוט תמוח, מות ממגו לכלך גיוס3י

 ס(' וסם ית' מלחו ספוזסריס ס37ריס סקריעסו
 ען כננ15ת מיחס סיס כמו כי קרס, סכ5ט1ומ15ת
 ס"(ר~יוח, ט6ר על 3ע3רו מיתס צו יסים כןסזעח
 גכתוכ י~רמו(ות ס6(סרוח ס6ר על ומיחססיעת על על6(סרת מיתס חמות מוח כפל or זרךועל
 נחירך ולוס . סיכר כמו סס3ע וסס , מעלססל
 "מיו דמי ססיכח וסיף מרו 6' על כמענרנצן
 מסועדו סיעוד ננד יסרנני ננו5"י כל וסיס5מר

 סג(:ר, כסו חדוה מוח סכתוכ כמו כמיחסמעוכל
 סחיטת לו וסוחר סתיכס מן גח סי65 6הרוכן

 דם טפיכות על ולס(סיר לשור סמרךספסר
 וצנור , olho "ת עמס 6לסיס 3ל)0 כיס6דס
 6ל6 המסכו דננו 6ננר ו)6 ססוסך, דס יספךכי

 י' יין נטלו כ"י לניתוח סי' גס כייססךלרמו(
 3כל וקין , מקוס מכל ימסך ודמו נטלו ל6ניתוח
 ומיס למטף מתיחסת מיתס זין כיח מיתותז'

 דס סוסך סכתו3 8מר ולכן , (1 כתו הדסכנגד
 עסס "לסיס כללס כי יטסך דמו 63דסס"דס
 נס כי סמני דס )ססיכח טעם כתן , ס"דס6ת

 כלומר  ימסך דמו olhs וקמר , מלסיס 5לססו6
 6דס סקרוי סכסר סעד וסוף , 6חר 6דס ידיעל
 סגסרנ, סייוע ס6יס 6ת נסס "לסיס כללסכי
 סמטה 8מר ססורנ or כי סתס 6זס 6מר1ל6
 סקר לפגי ירוד נתסס סרי "לסיס 5לס 6תוסרג

 : ס76סכל
 למריו ולנרטט ל6כרסס 5וס 6סר מילס 3מ15תוגנן

 ונו' (כר וערל כמ"ט ימול סל6 למי כרחעגם
 כפסו, תכרת ערלתו כרת ול6 מ) ל6 וא'וגכרתס
 עוגט סעוכר 6ת יתכ' ס6ל ענס ס6(סרוחוככל
 , כמיס פיון מיתס מלקוח, קרכן, , כעוס"(נססי
 כסרתם מיחתס כולס כי , ב"ז מיתוח ד'כרת,
 נכרת ופסז' , סעוס'נ למיי וכקים (כס נאווחבר
 כעוס'ז סכת וזרסיגן תכרח סכרת מכתובדע"(
 כעוס"ז כטגכרת חסו3ס עסס "ס , לעוס"כתכרת
 נס עמס ססי6 סגפם תכרת כמס כעוסיםנהכסר
 סס3י6ו כמו 3ס סעונס סמן 6ל6 קמרתיל6

 עון על ניול סו6 וכססעוגט , וכס3ועוהנסגסדרין
 על ססשי יפקדו 6( )סכלו ס6דס יוכל ול6ניול
 ע) ריס על קנות עון פוקד סכחו3 וכמוכגיס
 6ניסס, מלק סס סנגיס כי , רנעיס ועלמלסיס
 ויר8 סכתה וכמו כלערס, מ5טער וסוף ר3עיסען
 וכמו , לו רכעיס וסס מלכיס 3ני לאריסיוסף
 כן ר3עיס עד כניו 3ני 6ח 3ר6ות סמםססו6
 (ו מדס נכטכס ול6 כלרפס, ומצטער ע5כסו6
 סוכרות 3עסרח טכתוג כמו ע"! טעון6)6

 חעכזס 1ל6 לסס חטתמוס )6 וכמלוגיתר6סוגות
 קג" Sh 8לסיך ס' חככיכי

 SD 6כוח עון סוקס
 י' וכנני לסולמי, רנעיס SD ס)סיס עלתניס
6(" 1 

 סוקד נשכ לנור יתעכזסע ו)6 לסס
 נקמר סעגל וצעון 1 רבעים ועל ונו' סכותעון
 , וסלדתי פקדי וכיוס סכה31 כמו נ"כ פקידםלמון
 יתג' ס6ל מפוקד סו6 לבד סחמור ע"( צעוןכי

 נסער ס85רכתי וכמו , טעונות כם6ר ל6למגיס
 מעמס ל16מ!יס nhr נס וקף , פט"(סחסונס
 ס6ומדס ונסו ס' "ת סונ6יס וסס ע"(סעוכייס לסונטי סכתונ וכנוו 3סגסדרין, ס6מרו כמו36ות
 פל 3סנטורין סומרו וכמו ממס, 36וקסמעמס
 גנגס דורות כ"א לקמר ומקדחי פקדיוביום
 סקוזות נסכו סנים צחרכן סכתו3 כמו , orמסוק
 ונו', מקדי וכיוס סג6' מעסם "ותו קרבוסעיר

 מס וסיס 17לות כיד 5דקיס עז סעגלוממעסם
 : ע"זעון

 לרסיס. סמ5וס 6ת סטוסס ימיר דומם שיגוובמו
 יוחא נדול 6מז כל מסכר 6והס,סעוסיס

 , לנדו onlh סעוסס ליהיד סמניע סס:רמערך
 לרניס ע'( כעון סמוט6_כסרט יחיד דומס 6יגוכן

 על 36וה עון פוקד כתיב כימיד כי כס,סחוט6יס
 6ח טעשו וכרכים , רכעיס ועל טלסיס עלטניס
 , דורות ע"ד עד וסקדהי פקדי וכיוס כתיכסענל
 )6חריס נס bSh )כך כניס ובכי )ככיסול6
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 עון עליו נסקל 5זקיט שסרי , וביסס מכניש6יגס
 לגחסון כ"ד גדור וסיס , תעיר פקויוח קרנוככלל
 51יינךס 6101 , סענ) געטס שכימיו S1)'tDכן

hSP)5דקיס על ופקד סעגל געון נסחחסו ל6 3ו 
 : 3גו נןגן

 רכוך טסים ססו6 כזמן יסולל מסיוונשפני
 מעמיס ס0ס לדורות עון עוגםנתוסף

 וים , לכ"ד ונס לד' זס כי , סימיד מעוןיותר
 מ6מזיט עע)ות ק0 רכ61 )מסיס סימיזממסמל
 זור כ"ד לסוף or עון ,.וננכס 6לף מ16תלסם
 , ס6מרנו כמו גססק כסס ונרכס ., ס6מרגוכמו
 מרנן 5מר כי וכל מכל טכנכס סנר8ס or עוןגנגס
 על מ"ט( קיומך ס6מרו כמו זע"1 י5ר8נח3על כי , כיסרך) כמגיד ע") עון סיס ל6 ר6סון3ית
 סעס 6ת ס' וינוף הכחוג וקמר , נזול כקול52עק1
 'hptoo~ כי , עסו 6סר)

 סנגל ע0ייח על hSh מיחס ל6 וסגגיסס6יס קלסי כסלית וגסילס
 61מירת 6)י1 וסססתמ61ס ס,נימס על )36כי
 : ספקידס ליום סמור סו6 זט כי , 6לסיך6לס

 על למוס קרכן עליסס חייט 65וסרוח1נ2קצת
 16 מלקות 5ער לסכו) יוכ) סל6סמוע6

 קרוכ עליו סמכיכ כממוגו ויתכפר כנופומיתם
 יקריח כי 6דס 6'( )ויקרץ סכחוכ וכמ"מלנופו,
 קרוע מטוכס סו6 מכס לתרו , )ס' קלכןמכס

 וסחע6ת וסמנחס סעולס תורח ו3סעסותלעלמכם,
 כעל עון יכומר 3חורס ס6מור סמחכוגח עלוכו'

 , לו וגססך סכסן עלט וכסר סכתו3 וכמ"חסקרכן
 לכטרחו סכסן טיעטס סקרכן ObttS לוועלס
 ג5ס כי לומר 6ססר וכן ס', מ6ת לו גסלמויסים
 יכפר סמוע6 כממון סקגוי כקרכן ככסןסיעסס
 מלז עליו לכ6 עחיייס ססיו סיסורין עלוסליו
 סמיתס מן מ6ח לו נסלח ויסיס סהט6חומר
 עסקי על מכמר סכסן גמ65 , ממרקחכסיתם
 סגסס מחסכת סחוף מולה יתכרך וסקלסגוף

 : 36100מט6
 6ר3עיס מלקוח עליסן מייכ ס6(סוותוברוב

 ולסורות , יום 3מ' סולד י5ירח כענדוס61
 כמעלו ימות e(b עליו )מוס or 610 מליקתכי
 8רכעיס, כממסר 6מר ל6רכעיס ילירתו נמרוימם
 : זס כחלקות נוסו ציירתוידיג מ' ססס י5ירחו לגמר סמוקות יניע ול6 ט"לוסם
 לתכלית כריתחו סיתס סעולס פננרי6מוכמו

 וסוף 8חד גיוס ג3ר6 וסוף ס6זסנריקת
 ס3עס יוס כע"נ 16 רע"כ 16 רעץ 0טסהעיטר ינוי סייע 6100 יוס כש"ל 6% ס6דסיפייח כן , כסגתו סגכר6יס כר6סית ימי מנעה0כיע
 6מר ולכן , ילירתו כנמר % וכיוס , ט")סעתיס
 סמ' מספר סוף טסם ע"ל כלומר 6רנעיסכמספר

 : סי5ירססל
 תסס 6מז כל עם ותטוכס כסרס מלוקי י'במצאו

 גידי תיחוח , לס' קרנן 3"ד, ידי על עיתותסתיס כידי מיהות ונלקיח קרמן , וס דרךלפי

 . 6יס שידי ומיתות מלקות , סג0מס כינישמיס
 וח0ו3ס כסרס מלוקי ג' 6מר ומסנטן , סגוףכננד
 ית' ~Sh ורומזה עוכס הדס סי6 ססחטוכסונכלו 1 ע11 לכפרת קוי ס:עילושל%ם%שג15 וניקומן ונניחוה, מלקוח נך3ן , חסן ממז כ)עס

 ים כן , גתסו3ס מומליס 8ינס כ"דכי
 וסיף מעלס סל 33"ד יפירס קמרת טורסהדס

 6יס ע) כיזעם תיו כ"י גי , למוטךס8ריכות
 מלקות 06 סרין כסי לעננו מיד חיי3יס מעכר6חד
 יממילו ול6 סמייכ יס לטסוך וימסרו , מיתס06
 עתם 06 0חוססיס מ5ד 06 , סדין נמר6מר
 6חל קולי סעוגריס לעגום סי מלוג לקייםיוכלו
 לעולס נידם יפלס ופסילו , הידס יעלס )6כך
 עו3ריס סס וכקילו קוכם, רשן לעשות וסיריםסם
 ו6ס , מלוחו 5קיימיס ספין ,מן כל ר5וגועל
 יחם ס6ל כשוד על למחל יכולים תיגס כימ5ד
 שין מס , זכריו על עוכר ססו6 פתי יפריכו08
 ונכל 610 חי קולס כי ית', 63ל ס5דוין מקלו8הד
 כל 6ת כרודו וימלק רענו, לקיים יוכל סירוסיוס
 ויתפייס ירסס 06 גנויו ,1ל לממו) ויכולס~ן

 : סמונך3תסונח
 50 לע"ד סמיומדוח סקלו סטורות מחחושתי

 מכס nnho . כעס סל לכ"י 1ל6מעלס
 מק3)יס ס6עס 3"ד 36ל יסוכ 46)ילמועק מקריר סו6 סתסו3ס קושתו 3ס3ת כילמכירתכן

 : משיכיס ייגסתס31ס
 לסח לעיס סל כ"ד לפריכות קמרה מנסויש

 סמ5וס 6ת סמקיימיס ל5דיקיס טו3סכר
 סכרם מקכליס 6ין כי גס , סע3ירס מןומסריס
 ס' ס0נחח סיתס )סס מקריך סיס ל6 כ"6 ,מיד

 מירקת ס6נטיס טעים סיו 1)6 מפורסמת3ע1)ס
 : 3עמלס וסריס טוב סכר לסס סיט 1ל6ס'.

 סכיסס על מולך גדול למלך וס סגין ממיילראני
 63מ5ע 3נלכותו 061 כעיר יוסטוסוף

 ועוטים זכריו סמקיימיס מעטסו קנסי כללדעת
 כ6רלות וסולך כמנדיו מתחפס ולטעמים ,רלוגו
 וסעוכריס  דקריו  סמוימיס ורולס יניעמקותו
 כי מסם לתמד מעניו ול6 מלכיר ושיגו ,עליסן
 ס6) עמו ל63יס מנסיר וסוף עלמו מעליססו6
 אילין סיו יויעיס טיו כ"6 )עיר נ6 סו6 כייודע

 ש)כיתר לבית הוגר ולמ"כ , כרמס על כסניוכדכודו
 וקמר טוכס לסס וגומל וכרו סמקייס 6מרוסולם

 כל מל6 ית' סל5 גן , רעם )סס וגום)סעונריס
 מוט6יס וסס ופריות גראס ושיגו רולס ככורוסקרן
 סו6 כי ~hun נימוס וההלת גיעתס מעליס61יכס
 מסתתר 6) ס61 וגס , ק'!סיסס rh 1ר61סמסניה
 סל6 כדי מיי מעגיכם "יגו מושיע י0ר6לקלסי
 , טומ6תס כהוך כתוכם סוכן סו6 כי )כס 6ליתנו
 עוכ )נמו) ס5דיקיס נס ר6וייס סיו bS 16כי

 סיותו ועם , ספסל כעין 6ליסס גראס3סיותו
 טסט "וחס לעו3ריס, רעס מיד נום) ושיגומסתחר
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 ים זכריו ע3 מלעיור ,סירים גסס ולפוחסיפריס
 מ"ריכוהו גממך ונס יעמיס, וסריס ט1כ סכרלמס

 חוכס חיותו כטת וצ6ס ניכר 6יט 6סר)רסעיס
 : סג(כר כמו 3כג171 (סירים סס ועכ"(מס

 לחומר ו(ס , עונו עוגט צליומוקד נויי 6ל6 להוטך ית' ס6ל מתריך תיגוללפעמים
 ובצנין סצנל מעגין כמו 13, סמוע6יס וריבוימעון

 רעם סורן ז3ת ומ51י6י וסננח6ויססננה6ונגיס
 סכסוגס על וסמעורריס ס', לתגי 3מנפס מיזממתו
 וכממס,  כ"לסימ  ספרבריס וסעס מסם,וסגמסך
 כן גס ו(ס , מו36 פגות וגנות סעור כפלוטעון
 לו והוטויס כמלך ססמורדיס כומן כי סמםכמיון

 סמלך נון יעלס ול6 יכמר ל6 סדברססר3יס,
 : עמס עונם מיד עליססויסקור

 כענין וסימיד סרכיס bun כין מפרס יםוכן
 בתורס, ויזוע ק5וכ עגתו סימיד כי ,טפוגס
 עוגות על מחעסיס נעונסיס נעגסיס ססוסרכים
 סכתורת מחוכמות נעגין סר6יגו כמו ,ידועים
 נמסכת sttr מכמינו וסירסו , הורס וסכמ0גסכסנים
 סדין סיגיי נססוקיס סגרמ(יס עתות מינימכח
 ומנועת תורס וביטול סדין וקלקול מזיןועיוות
 וצ"( דמים ומסיכות ומנח ס' וחליל תקרסומ
 וגיוס מרכ ועליסס , ויוכלות סמיטין וססמטתונ"ע
 ססן , וכו' וגלות כיסמ"ק וחרטן רסס ומיסודגר
 , וממוריס כוללים עוגות על וחמורות כקלוחרעות
 וק5ו3 ידוע עגטו פרעי במוטס ססימיד נסכי

 , נמעל וסכווגוח סמח:כות יסכנו 3מע6רייס גס5טרף לס"ס , ננויד 6ם כסוגנ 06תחורם
 מע6 עקף וכליות לכות וממן סיויע ית'וסקל
 : חט8ס כפי סר16י עוכב לכולם ומעגיןכולס
 לסילו לחטוף לכוץ יכולים 6.גס ססר3יסמכמו

 מס כפי 6מו כל 6ל6 6מת 33ח 6הדחט6
 על סר3יס 6ת ית' ס6ל כסמע:יס כן לו,סי(זנון
 סן3קיס סעונסיס כין ריוח גוחן סו6 כו~ליסמטפיס
 תדמעו לOh1 6 סנפ'כ כתוכחות סכתוג כמו ,גסס
 רודף ופין וגסחס וגו' כסיס עליכם וסקרתי וגו'לי

 יכובו 6סר עד מס (מן סריגות וגססקות ,6חכס
 לי 1wcn ל6 8לס עז ו6ס כתיג יסוכו ל6ו6ס
 ונו' קרי טסי תלכו ו6ס , ונו' וזכרתיונו'

 ונו' חוקרו ל6 ג6לס ו6ס נ וגו' ככסומסלמתי
 ל6 כהת ו6ס , ונו' כקרי ממכס 8גי 6ףומלכתי

 : ונו' כגיכס כסר ו6כלהס וגו' ליחסמעו
 מחוכמות ת"כ תוכחות קמוח נ"כ (ס כרכרוהנה

 תורס מסגס וסוכמות כי , סורסמס"ס
 ונו' 6לסיך ס' לקול תסמע ל6 06 וסיסכחיג
 6ין מתיש ממר חוכהות ק' כל סוף עד וגו'שרור
 כל עליך ו63ו 6תר ולגן , כיניסן ריוח ול6סססק
 6חר (ו סקללות כל יר5ס וססיגוך,' ~oSbמקללות

 : סססק סוס נלי מ3ירהס 8ת מסנה ס"מח(ו
 6חר r,,e ענין על לס(סיר חור סחורסובמוץ

 כל כי למכס , 03 סס(סיר בסרותכפס
 מן וקמר , כולס סתורס ככל ככומר גסבעודס

 יסיס לקרן כסיכגסו עחס כי , ונו' ססססנויס שלסי 6ת לעדוד ונו' מונס לככו 6סר ונו' בכסיס
 מ15ייס סיהס "סר מע"ג ענין יותר לססקרוכ
 בסרס 5ריכיס ולכן , "תריס מסמקומוח יותר0ס
 סעגין לסיות חמור לעוגם ורשוים בסרס6מר
 כמעט לו סלומ ס' י6כס ל6 ":!ר ולכן ,נ""י
 סחע6 מ5ז תסונס וסערי דלתי ממגוסנגעל1
 נלבכו וסתכרך כמהן , מחמקו וסחצלמוסמרור

 ונו' לי י"יס מלוסלקמר
 וגודל ית' מנדולחו ק5ת 3י6ר ס6זיגוובשירת

 ידו ומונק ס6ומוח ע"י ענסס ורב DnhUn3"ליו סתננכרס 1ע51ס ליסר6ל ית' ~Shטוכות
 ס8מד סמלק , 6ותס ס5ריס נניד גקמתסלגקוס

 : ונו' ומ ,קם לי סכו וגו': ייגען ~' וירקשן; ונו', 6קר6 ס' סס כי ונו' מצלו תמיםסו6'ס5ור
 ומן סטו3ס לסס גמסך יתכרך ולרקחומגוולחו
 נמסך ומגס , 31צטו ססמגו לסס גמסךסטוכס

 סעמיס נקמת נמסך ומ(ס , תעמיס 6לסס0תעכדס
 : ,זון 3ע3רמ 0צכדוס 6סרעל

 ליורות סנמסכת וסטו3ס ס5דיקיס מסכרוגם
 , סרסעיס לעוגם ר6יס נ"כ י0מ5דקמס

 ולגמ0כיס לותיק סנוניע ססו6 סטוכ עגין3סיוח
 הטיכס הלק לו 6ין וסרסצ לדיק פיוחו עלממנו
 רו"יס סס כי מוס נדול עוגם לסס 8יןססי6
 נס , בס חלק לסס וקין ללדיקיס סמגעחסעו3ס
 על ו(ס , מט6תס על "תר עוגם לסס סיס ל6כי
 ישכלו עבדי מנס ס"ס( )יסציס סכהוכ מ"כזרך
 ולחס לכ מטוב ירונו עכזי חנוכו ו"תסיזממו עכרי סלמ"ו  ו,תט יספו עמדי הרבכוו"תס
 3(ס סגס היילילו), רום ומסכר לכ מכ"כת5עקו
 נקיות 15רך 3ו יהדס סיס מס כל כללסכחו3

 , ו5מסתס סמ6כל 6101 סעולס 3(סוסצמדחו
 לתכול לחס לי וגחן O"D שכינו יעקכ 0"מרכמו
 0סו6 תתע5כו onh1 6מר ל6 הגוסו, ו"הסיתמהו ענדי ס8מר כמס נכלל סכנד כי , ללכישוגנז
 16 ערום ססולך כסח על לסורות שמחסמסך
 לכלים תתיימסת ססממס עגין וגס , סמכותכנפויי

 6תס כחנך וסרחה על ס"מר כננו כ"יסומלגוסיס
 כליס מלכומס לסס 3ר6וי גסים ונו' 31תךודגך

 3ססחסק כי orn לססכיל לדעת ויש .ומנוס5יס
 onp15s ס' עבדי לכילם עגין תרעדו, ו6הסי"כלו מכדי 60מר , סנווהרות 6מר ירדוף 1ל6ממח סיסי" ר16י למהייתו ודי ממסיק 6100 3מסס6דס
 6מר מסרי 3מוחרות, 631 בססתסקוח סו6מטחו
 לקיוס מססיק ססו6 מס מיסך 6400 חרע3וולחס
 ל6כ4לס, ס:כלל וסוף , למותר ל6 כ6כילח1ס6זס
 יסמחו ענדי "?!ר וססהיס ס6:ילס ("תושחר
 וכסערך , 0כח3הי כמו ל3 מטת ירוגוועכרי
 צקת לרסציס יס סרעכון וסול סג(כרס6כילס
 3ר6ות 6ל6 רענון 3לי ונס , רומ וסנר לככ36

 ונר לכל ח6כיס וסס טו3 מכל מכעיסס5יי)ךס
"תילו
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 49צ מכהאלהים מפ פרק היסורותשערבית
 כ6כ לפס י0 53מ5יס לרכול %ס לסם סיסיפסילו

 כריומ מהטרגסיס ס5דיקיס סרו6יס מס על'ל3
 וכן , לסס קסס עוגי וגסו לרוחם מתוחוניחס
 סטגמת עכין ע) נגפסס רם( ויקמו סרסעיסירוגו
 מעסיסם על ס5ויקיס ואועלה 3טו3ח ית''ס6ל

 ל6 סמקרס כי שקרט דרך היגו כי ,סטו3יס
 וקמר , ירעכו וסם יאכלו סס5דיקיס ירע3חחלס כי וירונו, ויטפיחו ויסחו ייסכלו כחב ולוס ,יתמיי
 , מעננים גממייס מסקים מסחו עזי ירקוכך

 וכ"מ , ית' תמחו ~כפנחס טל רסיס סו6עלמו בסני ענין כל כסניע כי , וירונו יסמחוו6ח"כ
 ע5מס סם ורו6יס סרסעיס על וממת ~3crJtכו6
 ס6( מג'ינס מכח טי8 כי גס געולים ס5דיקיסכי
 סמכול לדור מקרס כמו ומכוסל, כטול לערסיסיס
 בניו נסס ומח גססו "ת מלט כלדקתו כי כמעם
 וסם , סמ3ול 3מי ניזון כעולס וכל פיחיובני
 וגוסו ותחו וצגיו לנח מיחס 6סר ס' חסועחר6ו

 : לסנ5ל לסס סועילס ל6 06רמג3ורתס
 3קיוס יחורך ס6ל ססגחת כענין לססחכלריש

 SD מיס כמכול 6ח כססכי6 כיסעעס,
 ע5ר ל6 סכל סכלס מתכול שף מ5ד כי ר6סס8רל
 3כל ססווס כמאכלס לסחקייס ו(רעס וצגיו נחכמ

 סוחר ל6 כי , סקרן מ5ממ וסס סעוכריססדורות
 )מס סחיר סמאל 6חר ועכס , נ"מ אכילתלסס
 עסכ כירק 1)3ניו לנח סכתוכ כמו מייססכעלי
 3לדקחו גם נ3ר עחס כי , כל 8ת לכסנתחי
 וננור6כס לו וג6מר , 3"ח מיני כל 8חלסליל
 6סר רמס כל ינו' ס6רז חית כ) על יסיסומתכם

 : וט' )אכלס יסיס )כס מי610
 לכל סנ6כליס חיים ס3עלי כי העיניך י61סרוקנך

 נתכרכו ע( 16 ככס 16 סורמעולס
 יום ככל כי גס , כליס שינס פסס.3ססנמת
 מיסוסו ראוי וסיס ולרככות ל6לפיס מפססומעיט
 , כ"מ מסקר יותר ורכים סריס אינס כיויחנו
 נרדסיס "יכס 6סר סטמ6יס מייס מנעליוסקר
 מתרכיס תיגס 8כילחס ללורך ל0ומטס 6דסמבני
 וסננוליס ססוסיס כי , סטסוריס סעיניסכמו

 לעסק כלרכים סס כי גס וסממוריסוססרדיס

גכ""
 י0 ו6ס , מסס מוכלים ול6 תוחס סורניסתיגס כי נס ככמות רכים אינס כטס סמסחמסיס

 ככנים ים סוסים הלסיס כמסל 6חתגמזיכס
 כבסיס הלסיס ועמרת 3קר הלסיס 8ר3עחכמסל
 יוס 3כל מסב ססוחטיס מס מלבז , קיימיםוע(יס
 3((ו 6סר סב( מדין 3כי(ח סר6יגו וכתו ,3רינוי
 על מרוכיט סטסוריס לעולס , 6לף ס"6יממוריס qSh, ע"3 וכקר 6לף הרע"ס 65ן ס5כ6טס

 )ס"נ( ערסות 6לו ס' ר3י ס6מר ומססטמ6יס,
 ס3סמס מעולס וסיס מלנור מי כסגי וידוענכוי

 סכהו3 מגס לסיכך סטסורס מן יוחר מרופסטמ6ס
 מרוכיס טסם סטמ"ס מיני לענין (סו ,גטסורס
 מרוכיס סטסורס מיני מרעי 6נל סטסורסוהמיכי
 ומתוליס כלביס וסרי , סעת"ס מיני סרטיעל

 בכרס ססס לסעתיס יולדים פסס 6ע'סודומיסס
 י~סוסיס כגנד מועטים וסס מתרכיס איכס6חד

 hSh יולזיס ט6יגס אע"פ וסנמליסוסהמוריס
 סטמ6יס מיגים כי סעכע לסי סטעס , "מד6חד
 וסס נעליס לסס יס olh לנני ג5רכיס סס6סר

 מס ומ(וגותס ונידולס 3לידתס מכעליססמו0נחיס
 טעם 6ין 3סס סמחעסקיס סטמ6יס מןסטקוריס פריטי "כל ודומיסס, ומתולים הכלניס כןס6יכו
 סמ0נימיס כעלים לסס יס כולס כי ממסיקזס

 סטסוריס ועכ'ז ומנוגס ונידולס 3לידחסעליסס
 יותר מוסנמיס סס כי ססכר6 לפי , סחורסקבלת ולסי ססכרמ לסי עעס גוחן 8גי ולכן , כמ"מרסיס

 , ו3מותס 3מייסס תועלת 3סס יס כי ,מלמעלס
 ענודס וננסס , ומלנס ני(ס דקם 33סמסכמייסס
 לכל נ6כליס סס סמיטס ידי על ונמוחס ,ומלנס
 סתסמסיס כעמ6יס כן ס6ין תס מאכל, ככל8דס
 כ"כ תועלחס ס6ין כיון כי ולמסק, לרכינסס6דס
 כש סיתרנו מלמעלס מוסנחיס מיניסס סרטי8ין

 כח 3ת5ות 630 סחורס קנלה ולסי ,סטנו6יס
 תכיף מכל סגים כסר מכל סמי מכל לתינסכסכגיסו

Shסגעס סטסורס סכסמט ומכל , ונו' סתיכס 
 כ65תס סכסר לסס לסחיר עתיד מסיט לסיאכעס
 לכל , רסיס סעסוריס סיסיו קריך וסיס סחינסמן

 וכמוחס כמייסס הועגת גסס יס 6סרס)רכיס
 כניסחם כעת ית' מכתמו מרס , סכסכתיכמו

 טסורס מסמס כל מן סכעס ס3עס סיסיולתירס
 למססמותס סחינס מן onhis1 , סטמ6יס מןו3'
 6מת בפנס 6מד (ונ סטמ6יס מן וס3ע, "מתערכו כעי 6מי כל סטכע )פי וסלבס מסס ורשסרו
 סולידו (וניס (' סטסוריס מן מגייס, 6חז (ונמוליד
 ובגס מכס 3כל וכן , כסליכ 6ו 8הריסבכעס
 6סר סמרוכיס סר6סון ערכם לסי סעסוריסגתר3ו
 סר6סון ערכס לסי וסענו"יס סתי3ס מןי165

 ס5דיקיס לסכר רוז יס ונר , י155 6סרסמועע
 ידם על וירעו מיסרו הכו וגניו גמ rh סיו6סר

 , 6יס 3כי לרכי רוב 3סס 6סר סטסוריססמיכים
 Dr סל8 סמכול קודם סיו 6סר סרסעיסועוגם

 : למעלס סגזכר כנעלכך

 חמשיםפרק
 6101 , סמסימ ימות sgr סוג שכ ש"כוהשקר

 ימסור ול6 סי3ו6 ולקמתלס6מין
 (מן לו יסיס ול6 , לו מכס יתמסמס 06סיח6מר,

 כירחו, (מן לסו5י6 כמקר6וח סגרוח לו יעמס1ל6
 , קנין ממ30י סל רווק תיסח 6ומריסוסמכמיס
 ע וככור ומעלס יהרון לו 0יסיס ויחשהו0י6מין

 כ) עליו סככנו מס כסי מעולס מסיו סמלכיסכל
 במורס כסר מצלחו 56לו גתמעע 16 56לו0ססתסק ומי , OVD תל"כי עד ע"ס רכיכו )ומסססגכי6יס
 6הס וס' נלעס כס' כסירוס כתורס 13סיעד
 6ל6 )יסר6ל תלך טלין (ס יסוד ונוכל) ,נ5כיס
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אלהים נ פרק הצודותשררבית250
 על סמ1לק וכ) ,  נלבר סלמס ומזרע גוזמכיס

מ "1ןהבכ , גבי6יו וכזנרי  סס"י  נסס  כפר  nhroסמססמס  s~r "צק פזי 
 סקו

 רסיס סיס  ופן ככל סמ5וייןסעיקריס
 סגחכ6ר מס וכסי העולס ססתיס מז3ריסעליסט
 6כ) , מכס 6מד3כ)

 עליו 61ין סעתיד 3דנר סו"
  סזסיר ולכן , )כד סחורס נ6מוגת 06 כיר"יס
 ימסונ 1)6 סינוף וסלמת לס6מין  s~r סיבעליו

 סכ3י6 כמקמר , לו מכס יתמסמס 06סית8מר
 4 "',,זי. ?:;  ומן ככ) )סיות יכו) (מגו סונכל סל6 חס כי ,ע"ס

 ייישן
 הייייך ""'י

 , נפחיו  %שובסו ספפי בבל 5סר  סופןונעכור
 סומן  קודם  כייסו  יספין hS  זפן לו יגכיל ohוכן

 , יעחו כסי לו מונד) סוייגו לומן 3י6תויאמין ל" hs צ6 דעתו כסי לו ססנכיל כ(מן ו8סססו8
 לו 6ין כי סיחרחר ימסור סל6 סי6 ס6מוגסולכן
 ס6מר נמו , 3י6תו יום ככל ואטהר  פיבנלזפן

 סכת6מר וגס , חסמעו בקעו 06 סיוםסכתוב
 קרוב סו6 כי תקנס יותר לו יסיס סומן מןסר3ס
 "ס סכתו3 סומר וכמו , סעור מסומןיוחר

 לסחמכס מנס סו6 ס6ימור כי , לו מכסיחמסמס
 כי יאחר ול6 יגוף 3ו6 כי סככות ומ"מ , יומרלו

 כקימור כיפתו תסיס ול6 יקמר ל6 כילתוממן
 : יכוץ כ61 כסלונסו

 מזמן לעולס סם סר6טוגיס ססעיקריסונכוו
 ומעלס ן י ג " י  זולסיימין סרב כתגקוס
 (1 ס6מונס כי , מעולס מסיו סנ!לכיס כל עלוככון
 ים מזכיות סיעכוד )יסר") לסם טלין לסילוסי6
 לתורתנו וחי(וק קיום ויסיס , וו נ6מוגס סכרלסס

 1  פכיפ פמפס  וס עיקר 3סתקייססקדוסס
 וגכי"יס סכחורס סכחוניס כל סיתקיימוהראשון

 "1 ברמו  זס עיקר ע) סמייעזיסוכתוניס
 סס מתמון ל"ומוח יס בכח ססס עוד וכל ,נפירוס
 וכסיסקיימו ופקסוק, פנס 3ס ומטילים חורחגועל

  כל  rb כפועל סגול) נכישפ  סנרפזוסיעוויס
niniboסכם ס' 6ת ויעידו סחורס דבר י6מתו 
 ססס עמים 6ל 6ססוך rb כי כדכתי3 ,8מד
 : 6מד סכס יל1כיו ס' נסס כולס )קרוץגרורס
 סתורם 3קיוס יסר6ל לכלל חי(וק יסיסשניה

 מ5ן  בסן  יפקססו %סר  פלות  בקלס  o)nhיצגי שלס  כיסר%ל  סדורופ  נכל יס כי ,ומ5ותיס
 מתקמרת כסיוהס סעתידס כנ"ולס סיסקסקומס
 וכסיניע , דעחס קולר לסי עידן וסלנ ועדניןעידן
Inroמד"ס ורום מדם ל3 לכ"מ יסיט ותחקייס 

 : סתורס דגרי כל 6חלקיים
 מ15ת סיהקיימו להורס ומינוק קיוס יסיסשלישיה

 עניין נהקיימו ל6 "סר כתורססכחוכות
 תוספת נמו , סנו8ל ככילת ועומד הלויוקיומן

 וגו' 6לסיך ס' ירחיכ ו8ס סגחוכ  כפו  מקלט, ערינ'

 עמלק (רע ממיית וכן , ונו' עריס נ' עוד לךויספת
 ל6 כי , לעתיד ויחקייס עתס עד ג*קייססל6
 כולס יקרש 5סר ספפ(ס  סקר ~כלל גכל3יסימיו
 )oh 6 סס6 כסס יקרינו )6 סס גס כי ס',כסס
 6ל 6ספך "ן כי סכתונ כמו פסיכסיוע
 קים כגל כי יטייל hS עמלק עם ו6ת ,עריס
 : נוי לכל כן OCD 1ל6 סממייס ייעוזלו

 סי6 סר"סוגוח, מן יוחר סעיקריח וסיףהרביעיה
 סכתנו וכמו סעולס נכ) סתוסמ65ת

 רכים נוים לעיכי וגודעתי וסחקדסתיוסתגד)תי
 סנויס כל מידעו סו6 גדולתו , ס' 8ני כיויזעו
 וקדוסחו כ6לסינו, 5ור וקין סעו)מות כר6 טו6כי
 קרוס וקין ורממיס כמסד נר1"יו עס סמתגסנסו6
 6ין כי כולס ויזעו סיכירו , כלתו 6ין כיכס'
 סי6רע מס כ) כי סייעו סו8 סמו וסודעת ,כלחו
 ומסגי . ית' נ!6תו סכל רע ו6ס עו3 06כעולס
 6יס כגי DD53 מסק יפו) סססנחס נעגיןכי

 יסיס כי רניס, נויס לתיגי 8מר לוס ,סמעסס וכפי  עפן כסי סמקרס ירך על 6ותסלחלות
 וייער וקמר ומור , PDD מ"י לעיכיס נלויס37ר
 3גל כי )ממרע וידעו ידוגו עתס גי , ס' 6גיכי

 : ית' מלחו סיס ס8ירע מס כל 13DOס(מן
 מיעץ 3סס סיסיס סגים סז' 6לו סכהוב ירמוזעוד

 6מר סר6סון על זס, עיקר 3סהקייסלתורס
 מסקסקיס חסיו "וחס לסיקו ומ15תיס סתורסנקיוס וסחקדטתי ס3' על , סיעודים נקיוסוסתנדלתי
 'רבים גוים לעיני וגודעחי סנ' על , מ15תכקלח
 ל6 6סר סחורס נ!5ות קיוס כתס)וס סי6סוזעחו
 6מר ולכך  סריס, כל  לפיבי  פפורטס דברסיסיה עמלך סל זרעו מחיים כפרת סעור,  פזמןנתקיימו
 פלסני" ותקיףיקר :בנ%ש%י~נג,שצ צלביעיקו : יכרת וטרם 1Sh, 3ס5למותלרקוח עיי לססכיע ~o)r ל8 וסוף עמלק גויסר6סית כי , סנוי6 כל לעיני 8מר ע" רביס נויסלעיני

 ומן ססכר6' מן רסיס עליו
 8סר סקכלס נון סי6 עליוס3רורס

 גסחלסל~
 , וכהו3יס גכי6יס בתורס גרנות ומיוחס"טוחינו מסי לנו

 ומן ססגר6 מן ר6יס )סכיך גמסס (ס כלועם

 1 ק- תם ינקר ל8 3ס 1 ל"חמסרהקמחי
 ססכל מן ס)קומס סר"יס כי ג"מר ולווה :סטכל

 מת כר6 יתש סקל כי ידוע כי , סי6וסס3ר6
 ע) olh הלסיס 3ר6 "סר סיוס ולמן , כרו"יוכל בסני סמ(קס וידו נדלו כיור 6ח nlh~Sסעולס
 כסמע ול" סוס סנדול כדור כסיס ל8סקרן
 ית' ס6ל גדולם סכותות כל ססמעו מס כיכמורו,
nh'S~sסיס ל6 תורס וכנוחן מלריס bSh מלעכס ידיסס רמו ל8 וו סמועס ומסני ,סעס לטי 
  ומקז , מקודם כסן סורנלו "סר סורותסעכודוח

 ונס  רביפ, פסי  פשו זוסנ!ת מסקס )ן עתסועד
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 נידיעת ס6מח 6) נתקרבו סכומות nspכי
 טגיעו ל6 כרוגליו, על וססנמתו ית' ס6למ5י6ות
 ומר6יס סלמת דת sh ולסתקרכ ית' גד31תולסכיר
 , עוכדיס סס 8לסיסס ו6ח יר6יס סם ס' 6תכי
 עד סעולס 3רי6ת כוונת עדיין גסלמס ל"ולכן

 סכחוכ סומר וכמו ס"מח, דח Sh כולססיתקרכו
 מכס ולעגנו ונו' פסס עמים Sh 6ססוך 5(כי

 כסיס, ל6 עתם עד כי נרפס 6ן גי 63מרו6חד,
 מס 6חו סכס ולעבדו ס' נסס כולס לקרויןוקמר
 יקר16 61( סעוכריס, סזמניס ככל גתקייספל6
 נסמור 8וחו ויענדו לרתם 3עח ס' בססגולם
 לסענר, עוסיס פסיו כמו ל6 ימד, .כולסמלותיו
 מ5י6ותו ומודים ס' לסם עונויס סיו סק5חס גסכי

 נניומדת ע3ודס עונדו טיס 6מד כל ,וענוותו
 rh1 נוסס; כדת סל" וכולן (ס כרלי ;ס ר6ילה
 : מסע"ס נדת ימי לכולם "מד סכס סענוךסתסיס
 כסמי סנקר6 כל מ"ג( )יסעיס סכתוכ 6מרולזה

 ' י5רתיו th~s'1ולכחודי

,qb גרסו ל6 בעולני ית' ס6ל שברק מסכל כי , עמיתיו hSd 
 ל6 עתס ועד מס, כונון סיתקייס וקריך)ככורו
 6יס ע"ז עו3דיס סרנים (מן כל כינתקיים
 סתוע3ו' נסקר 6וסו מכעיסים ססס זמן וכ)כנודו,
 נקר6יס ימיו כולס סג6ולס ועמן , מורקו6יס
 1)6 מעמיס מפי סכע)יס טס יכרחו גי סמועל

 לסס סמיומדיס מסריס סס על נסתם עוייקרסו
 יחורך ~Sh טס על יקר6ו כולס 6ל6שלמעלס,
 : 3ר8חיו לכחודי 61( ומלותיו, תורחו יקיימוסכלם
 עמיס sh 6ספוך 16 כי סכתוכ ס6מרוכחי
 סתומות כי עמיתיו, qb ירכתיו כ6ן 6מר ,וע'
 וממגיס (רות כענודות טיס מימי סופננו6סר

 סגהס יעכרו איכס נדולוח כתוענותקזמוניוח
oih~לגיס יכנע ואיך ססמיס 6)סי ס' 6ת 
 ית' ס6ל סיססוך לDh 6 , ס' 6ת לעכויסערל
SDIDS8ותס ו3ור6 יואר ויסים לסתיו, לנס 6ת 
 המן מיולדו 6ותס ת1לזותס מתמות DD1hועומס
 סחורס כלימוז ית' געכוןתו מוכנים סיסיוססו6
 סכתונ ונס סמלות, וכמעמס סרטיסואמונח
 : סדכריס סגי Sh לרמו( עטיתיו "ףכורתיו

 סר6סונס סכרי6ס עבין סכחו3 כוס נום(וכן
 "לסיס ויכרך עסיס, ילירס כרי"ט 03 סנ6מר'
 , ס6דס 6ח "לסיס ס' וייאר ונו' נאלמו ס"דס6ח
 סנקר6 כל ואמר כללנעו, "דם געטס קודםואמר
 ממס 6ת ,hy 3ר6ס ונקכט (כר סס sbבסמי
 על 6זס קראו כן כאלמו שנראו כמו כי ,5דס
 ,'סמו

 וי3ר6 סכחוב מ"מ סו6 נר6תיו ולככודי
 אלמו סס(כיר ומפני , 53למו ~olb 6ח6לסיס
 ללננו, כ13ד וסוף כלפתיו ולככודי לנורנ3רי6ס
 , הסיס ס' ויילר ס6מס"כ סילירס סי6ילרתיו
 , 6דס געטס שכחוס מיס על עסיחיו qbואמר
 סימיס כסוף ס"דס כרי6ח לתקן לריך (סותסגי
 ית' סקל לע3ודח לכעס מוכניס כעספיסיו

 : סכריות כוונת סתוסלסכיי

 למלך- ס' וסיס 6'( )עוכזיס סכחוכ 6מרולכן
 6מד ס' יסיע 6100 פיוס סקרן כלעל
 סעונריס o~5nro ככל עחס עד כי , "חדוסמו
 מרוכס כיון , סקרן כל על מל סיס hSככיכול
 חמת נמסרים וסיו וסעסתרוח טבעליס עוכדיססיו

 כל סיתקר3ו סג6ולס וסמן , מעלס סריממסלת
mnlh~Sh ססריס סררת תסתלק 6( סאגות דת 
 ויסיס ססכיכס כגסי תמת כולס ויסתוססומעליסם
 כשריסס כי ם, וסמו 5חךס'ססו6

 o~nso סטת ככל 6לסיס סס ס(כילסר6טונס
 רהמיס מזת סחף ולח"כ סדין במדח נברא סכלכי

 לבסיס ס' עסות כיוס טכתוכ כמו , סדיןלמדם
 מזת סכל יסיס (ס כיוס ועתם , וסמים6רז

 ס6כו, ל3 ויסיר ונו' לגלם סמוח יבולע כירממיס,
 סיסיה כננו כי 6מד, וסמו 6מד ס' יטיס 6מרולנס
 זח 6ל סיחורו סנויס ככל 6מו גקר6 ית'טו6

 רממיס כמדת ס' וסול 6מד סמו יסיס כןסלמת,
 מד"ר לס נסתיף 1ל6 , כלל סדין מזת יסיס ל"כי

 : 6וחיוח ד' 3ן סס וסוף רחנניס סכל6ל6
 כל על מלך ית' סו6 נ'כ ססגיס ככ5 כיוכמנשני

 ט ך 40 כל על טמסמעו ועד עולס מלךס'
 נ"ע סאון כל על למלך ס' סיסים מט כי 8מרלכן
 6חד עחס טיטיס מס נעליך 6ל6 , סיס עתסעד
 ען מלך סיועו כין ססרס וים , למלך ס'יסיס כי ס"מר סו6 למעלס סג(כר מס כסי 8מדוסמו
onDסו6 עתס עד מסיס עט כי , סיסיס למס 

 סס פק5תס סתמתון 3עוס"1 מפיפסכמולכים
 ורסיס ידו, תמת ומס וגזרותיו מלכוחומק3ליס
 עליסס מק3ליס סס מלכוהו ממדיגת סרמוקיסוסס

 כרמס על מס לו וגוחנים לו מחוענדיס)סיותס
 יר6יס סס אותו , עריסס ככלועוסיס/כרלונט

 , עד סלוניות סס וכן , עונדים סס כימוסיססו6ח

 סס 6לסיסס 61ת אותו ממליכיס סססעתס_
 כ) על סו6 לעתיז מלך סיטיס ומס ,עוכדיס
 סכס ויעכדוסו ס' 6ת ידעו כולס כי כסוססקרן
 כונה ס' מקדט סיס כסירת לננסה וכן ,6מד
 ס16עות כסיר6ו , ועי לעולס ימלוך 'ס'ידיך

 יסיס ול6 ידיו על 0ננקדס כיח יתכונןסכתכוגמו
 כמו לסמריכו כיזם יעלס ול6 "דס ידימעמס
 , יסר6ל סל בעוגוחיסס סר6סוגיס כסגיםמעסו
rhוכאילו. לעולס מלך ויסיס כנסיו תמת יסתוסטו 

 : ועד לעולס ימלוך6(
 מלך ס' , ועז עולס מלך ס' ככחוניסומצאנו

 כחסלות- ימד מכוייס ומדרוס סטרן,חנל
 סס כי ועד, לעולס ימלוך ס' נתורם סכמוכעס

 וסיס סוס 6100 יתכרך ס6ל למ5י16תרומ(יס
 , כעוס"ז ית' 60) ס0גחח על רום( סו8 וכןויסיס,
 סיסועט (מן ועל מטין, ו3ר6ו סעולס מידם כיועל

 על כוללת מלכוחו חסים 6( כי , סמתיסוהמיית
 ועל , ססו6 כדור 'סגמ65יס T~ho ענויכל

 כל-

סדורות
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 והמימים5דיקיס סין ל6 8סר סטונריססדורות

 סמן ועתס , ע"ג עונדי מסיו onsh1נזורוהיסס
 כל על מלך 810 כי ויכירו כולס יקומוכתהייס
 רהוייס ימיו oh כתמייתס יתקיימו וק5תסמעולס,
 ר"וייס יסיו ל6 06 כספיו לעפרם יחגרווקבס
 סכהוכיס 6ל1 מיכור סדר ויסיס ויכוסו. כירקו6חר

גיכולח
 וק

 מסינ ו"מ"כ , ה 1 ! ך ! . ן
 כיסים על ויקנין יסיג ומסם , לסכיו מסיסמס

 סו(כר גכי"יס סל רכן נסס 1לסיוח ,הריו
 סיסיס מס שסיג גכ61חו וכתחלהנסירהו
 רום( , ועד לעולס ימלוך ס' כקמרונ"חרוגס
 ר8טוגס ננ8ולס כי , וסההייס o51hloלנמן
 ס"הרונס נ18לס נרמוס מלריס יניקתססי6
 כי גס כלומר , ועד לעולס ימלוך ס' ס6מר3מס
 סנ17ל וכמו ססו5י6ס יסר8ל על מלך סו6עחס

 מכויס ול6 עולזיו ומס"ס ע3דיס מזיחממגריס
 נזמן מסם רב עם ע) יותר ימלוך עודלעבויס,
 "ל6 סססק 3לי ססי6 סמלוכס ויסיס ,סג"1לס
D5tUS,סיפכוז כמריס וים סים (1 כנ18לט )8 ועז 
 כזמן עליסס מל תיגו כביכול וכקילו ,מלכיוח
 נרמז וכן וכו', עמסס סכיגס לסכל גלו כיססיעגוד
 סקל כי וס, נמסוק ;ו ננ6עס סמתיס החייתענין
 סבתריס כין כמעמד ע"ס 8ניגו ל"3רסס יעדית'
 3כל ס'חקייס ראי וסיס , מנס יסוכו רביעידור
 סיותס ולסכת מלריס, י5י"ת כומן סגמ65סדור
 כהומסס "ל" סנ"ולס נהקיימס ל" ר8וייסשתי
 יח' ס6ל ורלס מח"ק. 6מד 16 מהמכיס כ"ת16

 ססו6 סדור לכל לעתיז סטוכ יעזיוסיתקייס
 כקן "מר ולכן סג(כר, כמו ר3 עס 1s~aסרכיעי

 "ס כי מלך ל" עחס כלומר וטד, לעולס ימלוךס'
 ננת"ק, %ו מחממים 8חד 6ו 6100 סדור חומסטל
 , ollnno כנמן "הת כ3ח כפס SD ימלוךו"(

 קונס מגז ס)סיס סיפו on~h כי (ס ע)וסר"יס
 מת לקרב סרנו 6ל6 ר"וייס גסיוסומן

 קקי
 ק71ס

 (כו סיעוד לקיים 3סועל מסמו ועל , ונברגו(מן
 מקדמו ומסני דור%, נכקעח יח(ק"ל כמןלההייס
 ממן למכייס (כן ל6 מעת מניע סל6 סיע13דממן
 כססההילו h~b וסמע)ס כנ6ולס יסר"לססיו

 ממן ולכן ימ(ק8ל, 3עק ככל נסיעכודלססחעכי
 ככלל סגכגסיס 6לו רכולות רכול נ"כ ימיוסתמייס
 6( לינה ר16ייס סיו סל6 נס כי סמכר,מיעוז
 ר8וייס פינס 8סר ססומעי' ככלל "יגס רסעס,מ5ד

 ול6 עויין סברס 6( כיהגס סל6 מסגילתחייס
 ס"רל כנויי וסיו מעכרו מס על ליעגס ר8וייססיו
 "כל כס, יסכו 8סר מלריס 8רן כמעמסועסו
 סיו ל8 סכטריס ככלל פוחס לגלגל סטו3סלענין
 על עכרו "סר הט"תס עוגם ונקכ)ת ,ר6וייס
 3גי למיוחס ל;כותס סקכ"ס ר5ס גח כנימלוח
 במרית לחחייס סיככו כדי ויכר"ל יוחק6כרסס
 מחיהסיס סם כי 3המייס, ס36וח "ל ויתלווסימיס
 ועל כהורס "כלת ל(מן סניעו סל6 ככמו")י0ס

 6מך חל סיו וכולס , 3תמייחס כמענו(כותם
 נין מעמו סיעוד סמיכי מניס נתקכקכורס
 % תל יסיו וכן , מלריס י5י6ח (מן עדסנתריס
 וימיו מנסס לייקנין סחטת (כות ויוטרףכתחייס,
 וססכעיס פנכות מוכות כרמון מלות מלפיסכולס
 3זס "סר 3לכוחס סיסריס 3ניסס וכגיוכגיסם
 כקיום נ!5וויס 3להי סיו כולס כי לעתיי,יתקיימו
 ועוסיס מגוייס כלתי ססיו פוחס וגדולתסחורת,
 , עוסיס ופינס מ115יס סלתי טסיו 16תס א(תנזיל
 לקרוץ 6חי גי ויעמדו סיו 6מי מל כולסכי

 : "מז מכס ולעכזו ס' גססכולס
 מססכר6 ר6יס ס63ח וסוף מענין 6לונחזור

 ונקמר ססוכ6, מס מבד סמסימלכיפת
 כקמלת tos לעט לסיות כנמרו סיסר6ל 8מרכי

 כי וגיכריס יזועיס סיסיו קריך , osnlinlסחורס
 מיס מוסלים 3סיותס ס' נרוכי סקוזס עססס
SD,גל על נכעס סי6 כי סתורם למעלה ים 

 6ותס, למקיימים נכנעים סיסיו איך כסמ"מיגיס וסמלתי , סנויס נימוסי נוכל ואמתיתסדתוה
 סלמס סמן אפי' ליסר6ל מלכות ססיס (מןורכל
 תאחו ותחת גסנו חמת 6יס ססיו ע"ססמלך
 1ל6 וכנעכוחס נדחס ממ(יקיס ס16ננ,ת סיועזיין
 ינזור ולכן דחס, 6ת ול6 יסר"ל 6ת ממסיכיםסיו
51coונ(רעס הנות נמר 8סר יחכים ס8ל כי 

 "וחס ויגס" סירים , חורתו למס ונחןהריסס
 מס עליסס סקכלו סחורס נ(כוח סעמיס כ)על
 ססו6 וכנוו "וטס, לקול ולמון כומס סוס ר5וסל6
 יטיס כן לככווו, סטיגמות כל וכרף סדרן כל;דון
 (ריס ועכזו , מעמיס כל על )ל5ט יכרהלת
 מעלמם , וכורמיסס 6כריסס נכר וכגי שגסורעו
 6כריסס ולסיוח יסרבל 6ת מסמסיס לסיותיעמזו

 06 כי ט3ע נדרך לסיוח יסכן ל6 ווטוכורנניסס,
 כן מסים וסוך לימר6ל נ61ל ס8) כיקים גס,ע"י
 3ן מסימ ושמריו , ס' מלהמות ילחם "סריוסף
 עד וגו' מכמס רומ ס' רום עליו ניגוחי71

 Sb נוי עוי יסקו ול6 רצע, ימית כפתיווכרום
 סס8ריט וכמו , מלמנוס עוד ילמדו ול6 מר3גוי

 : סנ"ולס ;מן ריעודי ע"ססגבי"יס

 והמשים אחרפושק
 גחכרר ל6 כי לס3י6ס, קסם סמום מןהראיה

 נ6 ל6 טדיין כי סמסיח כיפתכמוס
 כמקמר מ(קיסו סימי פסילו (מן כסוס 8כל1סוול6
 3עיגי סכ"תס נחורת תיקל (ס כל ופססלל,
 ילידת כמו , נחוס גתר6ו "סר סנ"ולותמסקר
 מנס מקוח ז' 16תס ועגו ועכדוס סכנותמלריס
 לממס וג6מר , נזול נרכוס ישו כן ולחריוגו'

 ונגריס מיז -לסלילו וגרד לסו5י"סכסנסלמ
 יאמר 1נ1,, ודם מלב (3ה T~h "ל וגו'ולסכלותו
 ס6)סיס 8ח תעכדון ממאיס סעס 6תכס51י"ך

*....... כרכוס סי5י6ס סכל וגחקייס , כוס סמרעל
 '% ן 'יא~קמ1
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 יג4נ.

 rth וסיותס )6"י וסניטת סננ5ויין בסרוסעכוזס
 כ"וחות (ס יעוד קיום וסיט , ורכם מלכ(כת

  תמנו וים , נטוים ונ(רוע מ(קס וניוונמוסחיס
 סמיועדח ספחידס סג"ולס כי סמום  מןרסיס
 כמו חתקייס מסם נזולים וכגסל6ותבגסים

 מם6ר סמום מן ר6יס ים כן וגס nhr,סנחקיימס
 יסר6ל גנ6)1 6סרסנ6ולות

 3ס~
 ססיעכוךס

 זוכנס סי6 נכריס סנ6ולת "ל6 , כסחענוו6סר
 געסו 8פר סכפ65ות כריכוי סעתיוס 5ג"~סיותר
 וגטל6ות סכסיס Sb ערך )מס 6ין כי נס ,נט
 ע"ס סג3י6 ס"מר וכמו פסס, כימים יסיו6סר

 ונו' ונעלס 6סר ס' מי עוד יסנור ל6 ט"(()ירמיס

פומך:%2ג,כה
 מ6יז%5""

 , גס)16ק bg(1מניס מוש
 וסו"

 סנפ)6ות כי גויע
 מנטללות יותל וכמות כ8יכוח רמח ?r יר"גו6סר
 ממוס, מן רסיס לסכיה סי" סכווגס hSh ,מלריס
  פפלריט  ל5פגו בימי  נסלתות  סירינו כמוכי

 יותר זוננס סי6 מלריס נ"ולח כי ר"יספסס כי , ספסיפ  סגו5ל נכילת "נ ג  נטוסיסלסיס
 6ר6נו har51 , סעתידס לג"ולס גלולותמסהר
nl~SD)סנסיס  כריפוי ל(1 (ו 17נפת סניסס כי 

 : סכתכתי כנעוסנפל"ות
 סמיועיי' וסגפל6וח סגסיס כענין חחסל6ררנשרנב

 ססכרמ מן סו6 כי , o51hlo בזמןלסיות
  פלריט  :נסי  ~יפממ ריליס  ג  וגפל5ופ נסיםסיסיו
 שרך טפס לומר כסס יסופק ל6 6סר , כללעין
 פרעם מוסדים מסיו כמו מכססות 16מכמס
 ממגי סו5רכו במקריס סגעסו וסגסל"ותסגסיס לי13י כי (ס וכי16ר כסרן, ו6ת תסס 6תומכסיו
 , מ6מיגיס כלתי ססיו יסר"ל מ5ך ס"מןטניס,
 ידוע סו" יסר"ל מ5ד 06 , ונקריס פרעסומש
 ק5ח 06 כי כנ16לס מ6מיגיס סיו ל6 ססכי

 מיד נסורת (כר לסם ססיתס מכססוריעוע
 ר"יגו וגס , תקידס כלמון גנ"ליס סיסיוהכיסס
 3חסונס סבו ל" כי גג6לו חסו3ס מ5ד ל6כי
 ס5עקו ומס וירפ"ס, לסס לסיסוכ לס' 5עקוול6
 ס5ועק כננו סעיגוי מ5ד 6ל" תטוכס מזד סיסל6

 כימים וימי וכמ"ת לערו, מ5ד מכתו פ5ממוכס
 ימר") בגי ויקנחו ולריס מלך וימה ססססר3יס
 ס"לסיס "ל סועתס ותצל ויזעקו סעכווסמן
 ולער לגמת מ5ך hih שקו ל6 כי , סעכודסמן

 ל6ל סיתם ל6 ס5עקס ,6ח נס ו6ף ,סענודס
 ועכ"( , ס' 6ל וי5עקו כחיב 8יגו כייתכרך
 6טר ג"קתס וטמע ~Sh Dfb5h 5עקתסעלתס
 "כות כרית לסס וזכר , סעכוזס מלז ג1"קיססיו
 הכרסס "ת בריתו "ת "לסיס ויזכור ס:חוככמו
 6מר סג"ולות סיו כן ול" tJ~DS וקח ילהק6ח

 ):סועכ7יס סיו "סר ססיעכו7יס מן יסוקלגנמלו
 מס על סופטיס כסכר מסרי ס"ונווח,תחח
 וסם ונו' וסתגחלתס וגו' ו"כדתס מסגיכםס"רן יוסכי כל 6ת וסורטחס ס' מקמר ע5סענרו

 כיח 6ת מגסס סחיט ו)6 כתיב , עסואגן
 וכמתלי, 61סר ברכולן וכן סורים, י"סריס'ל"ן
 כוס וסיס זן, 3גי 6ת ס"מורי סלמך מבסוסיס
 נסכים עמס תוחילו 6סל וסיס יעוז תמלקגיוס

 ויעל וכחיכ , ונו' נ5ךיכס ול5גיכיס3י!יגיכס
 6ע*ס וטנור סנוכיס Sb ספנ5 מן ס'מלטך
 סדנריס rh ס' מלטך גזבר ויסי , ונו'6תכס
 ונו' זיככו קולס "ת סעס ויסטו ונו'ס6לס
 יטרף) 3גי ויעסו לח"כ וכהיכ , לס' ססויעמו
 כי , וגו' סגעליס 6ת ויעמדו ס' כעינימרע
 6ח סוריטו ל6 6סר מענין טעמו מסעתס
 סכתוכ וכמו עעיניסם לסס לע סיססכגעני
 רע סיס עתס מעסו מס 6גל , 3עיניכסלמכיס
 , וטעסחרות סנעליס ולכודת וסוף ונו' ס'3עיגי
 1נ1' מסיס כיד ויתגס 3סס ס' 6ת מרסתכן
 כי"ר ו6~'כ לסוסיעס, מוטעים לסס מקיםוסיס
 מוטיע סיס "סר וסטופט מט6תס עניןכסרט
 וייזעקו סכתוכ כמו ס' 6) 15עקיס כטסיו"וחס
 עתניאל "ת מוסיע לסס ויקם ס' "ל יסרך)כני
 8ת עליסס וחינק סרע לעסות וסוסיסו , קג(13

 אודיע )סס וסקיס ס' 6) 5עקו 6סר 71עגלון
 כתיכ טעמים כמס עז וכן , נר8 3ן לסוד6ת
 מ":ר סתסו:ס ענין 6101 ס' 6ל ס5עקוכסס
 תקועת סיס כן 1ל6 , גוסעיס סיו or51 כומש"י
 כזכרון 6ל6 בחסוכס גנ6לו ל" כי ממ5ריסיסר6ל
 ") מעליס סיו ל6 כי סו6 והעגין סמכות,כלית
 ל6 ונס למט"ס סתסוכס rhln1 ע51ס עגיןלכס
 ננסינניס סיו וג6 גמוט"יס עימס משיכיססיו

 ננ15ס כסוס עדיין ג5טוו ל6 כי , רסעיסע5מס
 לסס טסיס ננס hSh עלים עכרם עללסיעגסו
 ופיו ט' ננחת ס1מריס ססיו מ6כותסמסורת
 aon סרכים "מיסס זל" גג"ליס לסיוחמלליס י51"י מכו מס וענין ועוסיס, מ115יסכלתי
 "מך "ו ממתסיס 6מד "1 ממעכס "חד סיו"לס "טר ס"פילס, ימי בסליות מתו "סל 16תסוסס
 סיו ול6 רמעיס סיו סנוחיס כי , מססמח"ק
 סנויועזת סחורם "ת לקבל ול6 לסוכתוכגיס
 "ח כס51י6ך לנוסס סקכ"ס ס"מר כננס , 6(לסס
 ro~, ססר על ס"לסיס "ת תענוון ממקריססעס
 "לס כמו גנועסיסס רםעיס סיו ל6 סנם"רו61ל1
 סמדנר דור וסס , סחורס לקכלת מוכגיסוסיו

 : 5מורטס חרס גיהגס )סס6סר
 גנ8)1 ל6 מלריס י651י כי סגחנ"רואחר

 כריח חכרו ס' כחסדי bibנחסוכתס
 ננ6ליס סיו ל6 1"חריסס ססופטיס נימיסכ"יס וסדורות מתורס, לקכלת גכוגיס סיוחססביכות
 יסר6ל לסייסינו נמ5ריס וסגפל"וחסנסיס ריפוי ענין גדול יורך סיס 6"כ , גחסוכס6ל"

 לנו" סעתייסכג"ולס
 מלריס לנקמת ונס לסס,

 סר"סוגיס ס"וחוח וסגס כסס, ססרעו ננסע5
 יסר") בסכין סיס "עסות מרעש מטייס6סר

 סעס לעיני ס"ותות ויעם כמ"מ ס"נניכוועליסס
ויאמן
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 ר6ס וכי גמי 6ח ס' סקר כי ויסמעו סעסוייומן
 נני"ת סגעסו וסלוחות ויסהמוו, ויקדו מגיס'8ת

 סגמזדו סיסממו יסר6ל לסכת לריכיס סיוסמכות
 נידרס סיהסו כמו ל0ס, ממדדו כמרססמ5ריס

 כיועס ליסר"ל מלעריס מסיו לער לכל מכסכל
 לסיוה סעחידיס סגסיס וכן : מלריס ולסכתלו

 מפגי 03 ונו6מיגיס סתול0 "ת סומריםיסר"ל כי גס וככמות, 3"יכוח נורוניס יעיו סמסימג(מן
ODול6 יסר6ל וגלות כסיעכוד סומן מן סצכר 

 סנדולם מן כו6סיס. יסיו וכמעט עדיין ק5סנהנלס
 כעומיס ל3ותס וימיו נס 1י6)ויג1 , סהני6עד

onsnnosוכן , 6( יסיו 6סר סגסיס רישי מלד 
 טל6 נ16לס סי" כי סו6 6( סיסיו בסיס ריגויסכת
 סל6 כטוחים בסיס ובננס , נלוה 6מריסתסיס
 ומעמיס סגוים סכל נמס bSh נלוח, 6מריסתסיס
 לכ על יעלס ומלחס כגו וסיעכזו סנלוגו6סר

 עול תמת לסכגס רוכס לכ סיסיס מחססטוגיס
 ומז , יתכרך סקל כגפי תחח ולמסתופףסתורס
 לכס קודנניס "נהנו כניוחנו לע כמסועכדיסיסיו

 נסס עמים 6ל "סמוך 6( סכהוכ יחקייס61, , ססכיגס כגפי ההת וססחוספוח סהורסנקכלח
 , 6מך סכם ולעכרו ס' 3סס כולס לקרשכרורט
 טתורס נחיגח כומן ית' סו6 כי על 8ססוך61מר
 כנוו סיקכלוס onlhl נומס כל 6חר מהורגיס
 לכ ערלי נסיותס לקכלס ר5ו ולs~r , 6סירסו
 יספוך וסחחייס סמסימ נומן ועהס נסר,וערלי
 סע%ס כרירית כוונת יתקיים וכוס לטוכס לכס8ת
 סכל ,מן וכל סתורס, כסביל "ל6 גכר6 ל"כי

 ס3רי6ס 6ין סת1רס מקיימים 8יגס כולומעולס
 סחורס, על 06 כי סעולס קיום מין כיכסליננות
 סעעס סיס מהורס יכר"ל סקכלו סקודסוכנוו

 , כל"מ כ"ו כגגך וירוה כ"1 יחכ' נחמדומתקיים
 וס61 סעולס ס6ר מתקייס קינו גתיגחס 6מרכן
 יח' כהמדו כ"6 סעמיס כל מוסב ס61 6מר%ל
 ג6"י וי נלי עד ופרכס טובם מספיע 6610סר
 יכורכו ונונרכוחיס סהורס, מקיימי יסר6לכזכות
 סכחוכ על סורסו וכמו , ית' כחסזו ס6ר5ותס6ר
 על מיס וסולם 6רן פני טל מטר סגוחן ס'()6יוכ
 כולס ויקרינו סחורכן יקכלו וכסכילס חו5וח,סכי
 סיסיו ל6 נימו כלומר 6', נכס ויעכדוסו ס'3סס
 עתט עז מסיס כמו יטרלל ע"י במסזכי,וגיס
 כ6י כל כי סחורס מכית סע%ס כל יחקייסו6ן

 : סג(כר סחסז י5טרך 1ל6 יקיינווסעולס
 סככר6 סע%ס כריזת מעגין (ס לענין סעדריש

 עיקר ססו6 6דס"ר וכן , סתורסמסכיל
 וכסיותו כסכיל:סתורס, ורעו וכל סו6 גכר6סעולס
 מוככיס וגרעו מוכן סו6 סיס סקכ"ס סל כפיויקיר

 לקגלתס 6( (כו ול6 (רעו רוב ססרעו hSbלקכלס
 ס' לעבוד י185 מלריס ומקרן o~h ס' עם "סכי

 כולס, סחורס כסלכוח סמלוויס סוס סמר עלשלסיס
 סר6סונס חכוגחס 6ל יחורו סדכריס סכלוכמו
Inrsודוע וסרס י"6( )יסעיס סכחוכ כמ"מ סעתין 

 חנן, ~S1h כי_קר אי? יאן%'גן%

 כסיו יקיר סיס 6סר 6דס"רמי
 ס~

 , סקכ"ס
 מזמן מסיו כמו סתורס ממקבלי לסיוהסויוכנו

 6בר סדורות ככל רהיט סעודן וע"(6דס"ר,
 ססכינס כנסי תמת למסות סלמות מכל ק5ת63יס

 סר6סוגס 0כגהס 6ל הו(ריס מס כי ,ולסתנייר
 כסמור כי כיס, טעגס עוז ואצלי : סג,כרגסו
 לקכלס, ר5ו ול" ל16מות סתורס עס יתכרךסקל

 סיו 6סר מעמיס ורומס רומס כל נין סיו)וסהמ6
 3רוכ, נעליס סיו כי הידס tSD ול6 לקכלס,רומס
 כל מדעת סעולס נכל נווסכס זכר סוס 6יןכי

 6יס כני סל סדעוה כי , נרוכס 06 כיסעולס
 ג20 ננ ש2ש וש%24קכהיעתניזDh 1" 6' דכי על כולס סיסכינוו ו6"6מתמלסוח
 סקנ"ס ר5ס גיוס עלס %" כס סרוליסמיעוט
 6חריסס ל(רעס מקוס ונתן סכרם לקפחסל6
 O~o 6סר "כוהס מחסכת לקיים o)s "לסיחנו
 כל כי סו6 וקרוב , כידם עלס 1ל6 לקכלסר5וגס

 ננ6וחס ססס וס0וויס סה1לטים כדורותסמהנייריס
 עלס 6% סיגי כסר לעמוד 6כותס רבליסרלו
 למוחס סכ6יס (רע 6סי' סעתיד ועמן כג(כר,הידס
 סל כסיג יקיר סר"סון לתקור ימצו 157סל6

 כסיוחו (רעו לכל וסכגס כמ סגוחן סו6 כיסקכ"ס,
 לקכלס ומרו5יס כולס ר16ייס לסיסיו כסיוי5יר

 ככי"ח ר"יס ים (ס וככל סג,כר, כמו ס'לעכוזת
 לרקון סענניס כל סינופו ננוכרמ סו" כיסמסימ
 יתכן ול6 , טר6סינס סכגתס נפז סחורסקכלת
 וסגסל6וח סגסיס ע"י כי ממסיח נכי6ח 06 כי(ס

 סג(': כמו ס' לעמודת לגס ויסמך סעולס כליצמיגו
 יסרבל כל מן סי65ו 16הס כי לומר 6ססרוכן

 כי סו6 סעוכרי', סומגים ככל ס6ומוחלדת
 מיעוע סחורס גתיגת ממן סיו 6סר 36וחס163לי
 עליס' מכסס עד יסות פנים נכבר קבלו ל"יסר"ל
 י65ס ולכן , סרוב 6מר ונמסכו כניגיח, ססר6ח
 מן סי165 סנ6יס 3זורוח לשעל )וחס3חססרי

 : סתורס עול מעליסם וסרקומכלל
 סיעודים מן סמסיח לכילת סמום מן ר6יס יםרכן

 , מריווחיו 3ד' דני6ל ירי על נתיעדו6סר
 7' וסם מלכיוס י' על ויעד כיג6 ס6'כמרקס
 כילת וסוף סממיסי על ויעד גי63 וכמוסססמיוח,
 ודרו ליליד כמווי סוית מזס ס6מר כמססמסימ,
 עתיק ועד סו6 8תס 8גס כ3ר סמיך ענניעס
 סממית נ"ך וסוף , וגו' סלטן יסיר וליס מטסיונני6
 רומי "תכריח 6מרולח"כ

 6נס,
 נדנס כנו דגי6ל

 יסודענני מיליל ופסר , מיניס 6כע6 וי5יכ6וגו',
 גנן "%1ןנ ';לןעזמגגן

וימסגון
 מלכות"

 , עלמים עלס ועד עלמת עד
 טות יי רניעית6 מיותם על לי5יכ6 תגיחתדין
 מןנרו(....., עס קרכ ענד" דיכן וקרג6 וגו' כלסון מןסנים
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 65בקכח אלהים נכ נא פרק היםורוהשערבית

גנ~ש11~עמעט6ב4
 ם וי ורנוח8 וי~ןשלטגי6 ית))גיס )5ך ומלין ומ' מלכותת ג) מן תטג6 דיכ6לע6
 ונץ עליונין קדיסי לעס יסי3ת סמיי כלההות
 "מר ססגית ובמראה : כטפת כלעיומלתנן
htbl8מז 8י) וסגס וקרנס עיני vn1u 'ויקמר ונו 
 קזז וג5דק מ16ח וסקס לעסיס כקר ער3 עד"לי
 סו6 6מת ג6מר 6סר וסוקר סצר3 ומרקסוגו',
 סמסרסיס וכל , רניס לינניס כי טמ(ון סחוס1"תס
 ע) מ16ת וסלם לפסיס ומגין וסקר ער3סירסו
 עס3י6 כחוד סטרילית ובמראה : סממיתגילת
 רם( וסוף , קדסיס קדט ולמסוה וגו' סולמיס5דק
 "3רכנ6) סר"י סרס ספירתו וכמו , ג"ו)תגוע)

s"rסיסועס מעייני 3ססר לדגי6ל בסירוסו : 
 לך לניד 6מת ועהס כתוכ סרכיעיתובמראה

 )סרם טומזיס מלכיס נ' עודסגס
 ונו' מיכאל יעמוד הסי" וכעת בסוף וכתיכונו',
 סרי וגו'. כתוכ סגמ65 כל ערך ימלע ססי6וגעה
 קוזס ונהייעדו סנ;סימ כיחה נתייעד סנ;ר"1ח3כל

 נמוט סריגינו וכמו , נ;לכיוח "רגע עליעודים
 ז' נתייעדו 6סר סיעודים כל ככרסגהקיימו
 כגל 163 6סר סיע71יס יתקיימו כן ,מנסיות
 ים ועוד , סמסימ וכי"ח ס:מולס נעגיןשמרקוח
 סקודמיס מיעודים סמסימ ליעוד יוהר ו3טהיןהקוס
 63חרוגס סמר16ח 3גל 63 סמסימ סיעודמסגי
 ס61 מזכיות ס6ר3ע כל כותת חכליחכאילו
 עיקר 13 סיס סל6 מס ו6ס , סמטימ)כיאת

 עיקר מסוק מס סיהקייס כ"ס כהקייסלסוךעהו
טנ;ר16ח

 וסו"
 נ3וכדג5ר מהלוס וכן סמסיה, כי"ח

 יעוד ו"ח"כ סמלכיות סו(כרוסרהסון
~QSt 

 , סננטימ
 יקים "יגון מלכיף די ו3יונ;יסון סכחוככמס
oih61כ) ונר, תחח3ל ל6 לעלמין די מלכו טנני 

 מלכוח סו6 ובמר"וח 3חלוס סג(כר סד'מלכיות
 כמעיינותיו ("ל "כר3ג"ל סרכ סס6ריך כנוויסמע6ל
 מכעיס כגנז גכו6ות מכעיס וכחס ,ותמריו
 וטנתקיימו מר6והיו כב' דגי6ל סגהגכ6ממרים
 הורסן מסס , לסהקייס עחידוח ומיו"ד ס'מסם

 סיתקייס סחוט נון רסיס ים מלכיות לי'סקרם במזינ,י:~2%ג"ששרש Dnlhn1 , יפרזל כנטולת ומסט יגמע"),וסטההח
 כמו סו6 סחלוס קוהך גי 13, סרמו( יסרבלנ16)ח
 לו גרפס כמרקס כי דגי6ל סר6ס סג3ו6סמרקוח

 : ופתרונו גכוכדנ5ר סמלםסמלוס
 מס כמו , סמטימ 3י6ח קורס סיסיוח:תיס מסי נתייעדו 6סר סדגריס פחוס כהקייסתכן

 ;קנים יסכינו געריס כ6 יוד ס3ן ידורספסרו
 , וכו' חרוט סע(וח גסור6י הר' וכרייה6ונו'

 לסטוק כחייעד רי"ג בסגת קוסע6גטיג"סולכידה
 כפי ונו' עין גררן יוספת לדוס גת וסתמיטיסי

 פ"נ עולס נקולח כצנרת 0סכ6תי וכמו ,סתלנוס
 כסרקי ס6מלו ממס וכן , רקס ס' לסגתסמכרתיס
 וגו' גזרו מר13ת מפגי כי מסוק ע) 6)יע;ררני
 מסוננס 0) מלהמותסלמס

 יסננע6) כגי עתידיי
nl~DSכיךת על ממורס , סימות 63חרית( 

 וכמס , סם ספירתו וכמו ורו?6"סוקוסע6:עינ"ס
 כעומיס "גו וכן ונתקיימו, ס:תייצדו והריסוגריס

 : "מן , 3ימיגו כמסרס סנו"ל 3י6תסיחקייס

 וחמשים שניםפרק
 סטי) מן סמסיח )ניצח רציות ססנ"חי.ואחר

 מן רטיות לס3י6 ועיטי ("ח נקל סחוס,ומן
 כדירי מהסרסוה וכתובים גכי6ים תורסטק3לס
 "לסיס 3ר6 וראסיה 5ar תנורו , סכחוניס עלחסל
 סכירתו מסס ים מעולס ל3רי6ת קדמו דוריסס"ס
 וכסת מהורס , לסכר6וח כמהמכס סגלוויט

 ורכו, ראיית קעי ס' מנין תורס , נ3ר6ושכרוז
 ס6כות , מ6ז כסלך נכון וכחיב מגין סכנודכס6
 3:)הטכס עלו סמסיח סל וסמו סמקדס וביתוימר6ל

 3מז3ר כעג3יס דכתי3 מנין ס"נוח)ס3ר"וח,
 קרס קוית עדתך (כור 7כתיכ מגין יסר6ל ,וגו'
  מר"סון,  מרוס  נבוך  כמי סופסר  עין  הווסרםכיח

 : לעולס טנע ימי סג"מר מגין מטים ס)סמו
 סו6 , סצולס לטריקת סי3ריס קדימהונוונת

 3ור6 בסיס כיון "1הס לכרוך ית'ססכמחו
 )6 6ס 'irtL'i וסצננדס קיום יסיס ל6 כיטעולס
 דוריס מסמס כ) כי קמרו ולכן , 6ל1יקדמו
 קודם נסועל סג3ר6ו מסס יס 6כ) , לע1ל1קדמו
 תורס וסם סעינסבריקת

 ספגו וים ככחוד, וכס"
 וגמלך סעולס סגכל6 קודס לסכר6וח3מהסכס
 "0 כי "וחס )3רו6 ס)6 כריכול ית' ס6לאח"כ
 טצלו סג"מר 16 , אלו ידועס למכס כך6מר

 לח"כ c(1bls סעו)ס 3רי6ת קודסבתחסכס
 נסטת סגנר"ים סד3ריס כטור 3מהס3סכסעפו מיי ג3ר6ו ול6 , קודס כמממכס עלוולמעלהס

 3נ;חסכס ניד טגכר"1 3ר6סיהינני
 )כרו"

 : לנחס
 קודס סככוד וכסף הורס 3סועל ס3רי6סומבוע

 וסעמדס קיום 6ין כי סו6 , סעולס3רי6ת
 : ו3קיומס 3מ5י"והס 06 כי 8וסן נסוס)עולס
 לו 6ין ו;ולתס סעולס קיוס סי6 כי סחורסאם

 ("ל כלמרס סעו)ס גכר6 בטכילס כי ,קיוס
 כרירת )סי גי ונס ריבית, סגקר6ת סתורסנסנדל
 3קיוס סיהקייס גרירתו חכמת סיחםסעעס
 ס"ןס סכ3רי6ת כמו כי , כשיטיס ויחרגסחורס
 1ס י ק8זשק

 ' 1 שריו 5
 'ק

 עכס
 כן , מס"ס תעמס ל6 תלות כנגד וגידיורמ"ח
 כידיעת 3רי6חו נתכונת רמן יס מגדולסעולס
 סגכר"יס ס6גסיס ע"י סמלות קיוס לעניןגורלו
 ל6 למלוח סחמט ימות מס"ס מטס נומן רמז ויםגו,

 6ת יקיים ל6 ס61 נס נו יתקיימו )" ס6סתעטס
תפקידו
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אלהים נב פרק היסודותששיבית 25ש
 סחורם 3קיוס ח15י מעולס קיום גן ו6סחטקיזו,
 יתפרך סנורך דעת סיחס כך גי , ס6נוסיגנוין
 ולקייק)קכלס ירסס 06 ס5ולס לכל 6ותסליחן

onlhסט1לס יחרג יקיימוס ל6 ו6ס : 
 מעולס 3רי6ח סכת כן נס ס61 סככוד, כס6ראם

 ס61 כי לכתלס, סעולס גרילת סיתסושולתו
 סח5וכות נגססותס ל5דיקיס ס5סון ס0כר עלסור6ס
 סו כ13דו כס" מכחוד כי , סככוד כס6מחמת
 ועוס"3 כנ"ע לגססותס (סכר לירכיו ככורמקק

 עיקר כי , כסלו ככוד וסיר מסודסגמסכיס
 וכבוז מעלס לסיקנס סו6 3עעס ס6זס3רי6ת
 מורכב גסיוחו , וסמ15ח סתורס כקיוםלכפטו
 לימיט עותי סרע סיקר 6סר 51ורס מחומרוקולו
 ועכ"(לסטנו

 גסתו נחכמת ומתר3רנ מחלימן סו"
 כל ולקיים כהורס לעסוק סעוכ י5רוכהריסת
 בעמלו סרנס סכר לו ים כנס כי מסק 6ין ,מ15תיס
 3סמתדלוחו, עולנו וקונס ססנ;ס קחת יעם"6סר
 כי סנע"כיס מן יותר 1תגננ1ל סכר לו י0וכוס
 וימגעס כפעולתם טיעככס סרע י5ר למס6ין

 5דיקיס נדוליס סמרו (ס ועל קוניסס, רנוןמלס0ינ
 נריקת כוונת סיתס וזו , ספרת נננ;ל"כייותר
 סכב1ד כס" נ;חחח נח5כות מן סגפסות כיסעולס
 כסי נסם כל ססכיגס הסקרת מיקרומפיגות
 6ל למגור 610 3עוס"ז ומפלס יסעס וכלמעלחס,
 3ו סיתס סי6 - וסרי גח5כס ממגו 6טרמקונס
 נחוזר נערכות 3סיותס סרוימס ונס ,מקודס
 or 6ין כנוף, 1"דוקס נעקרת סיתס 6סרססגיס
 גסס כמרס 6סל וסכמילס סססחדל1ח 6ס,כי

 קוכם 3וס כי ית', סכורן לעכור oro כעולסמדויק
 כס6 מתחת סגסמוח עולס סכר וכלכבסכסיס
 לגסמוח סנעסס ורממיס לחסי ח5טרך 1ל6סככוד,
 דרך 6ל6 סכר זרך סיס ל" כי ככורו כס6חמת
 3רי6ת קיימת סכת וגח3חר , סיכר כמומסד

 : סעו)ס ל3רי6ת סככוד וכסטסתורם
 כננחסנס עלו "סר דנויס ס6ונעסומכת

 קודםלסנר16ה
 מנכר"

 גס סו6 , סעולס
 3יט1ל1 "ין 36ל סעולס קיוס ס3ת סן כישסגי
 סיס מהורס 0גכר6ח 6מר כי , 3קיונ;סתלוי
 סתורס סיקול מי ידי על סעולס לסתקייסיכול
 "ת סחק3ל מהסיס אומס (1 6י נ;5ותיסויקיים
 מק3ליס סיו ס"נוסי ממין כלל 06 כ"ססתורס,
 3קיוס לכרס סוכות 6ח לייהד קורך סיס ול6לפחס
 י0ר"ל 6ת 1ל6 ועוסיס, גנ5וויס גלתיסחורס
 , ס"כוח מכוח סתורס נקכלת מיומדיססיסיו
 1ל6 , יטר"ל נחלת כירוסליס סמקדס בית1ל6
 וקיומס סתורס 3קכלת גי , יוד 3ן מסיח סלסמו
 סתומות עדת כלל ידי SD 6ו "חרת on~h ידיעל

 , סע1לס לסהקייס יכול OSO יסרבל אוניתוככ5לס
 ית' סקל כי על , לסכר"וח 3מחס3ס עלוועכ"(
OD15י(מיגס כי גס טחורס 6ת לקכל אומס סוסירגו ל" כי ורקס סדורות, כל סוף עד ומכיס 
 ושח 63 מסיגי ס' פסוק על 0דר0ו וכמולקנלס

 ל3רו6 יתכרך כממספחו עלס אכן , ונו'מסעיר
 סינן כדי סקכלוס כולס סתורס היקיימוסמכות
 סוברך nhr נס 61ף ( לק3לס (רעם על(כוחם
 , S~rn סןר0ו כמו כנינית ססר 6ת עליססלכסות
 כי סריס 0גקר"ו ס"כות SD סכסייס כמנתויסיע
 על 3גיסס חייניס סהורס "ת טס בקיימו6חר

מכסס
 שמר 'ם'"תן

 סוכגונ:סר6ל כי7ל6 ו"
 וגסחע3דו 3מ5ריס טעמדו 6חר 6ל" סתורסלקרל
 כסיותס לכנס געגע וכס , ססגיס Dnlh כל3ס

 כ% , סיע3דוסו כדי יחכ' סקל וסו5י"סעכזיס
 מקרן "וחס ס651תי "סר סם עכזי כיסגתוכ
 כן נס נכנעו סס נכגעיס ככר וכסיותס ,מלריס

 גי:ו,נ:יליע , ,:מ;4
 6ח עליסס הכסס ניס וגסו , וקיומט ollnoק3לח
 "0ר מלריס קומה והלול נטוס סר סו6ססר

 ססר ויסיס , מסכנות ערי לכגוח 6ותססיעבךו
 3נ;5ריס עמדו 6סר מגיס ר"י "ל כן נסרם(
 כרוכ נסחעכךbs 1 כי נס לעס ל" כנרןגריס
 ויטרלל nuho כמחסכס מעלו וכמו , ססגיס6לו

 וסרו סננקד0 כיח כמחסכם עלו כן סג(כרתלכ11יס
 נ?;0ך סתורס 6ח יסר"ל כנקכלת כי , מטיחסל

 נוכל סנולס לו ימיו 3ס כי סקרן Shני6הס

 ז גחקייס ו6ו , 63'י 06 כי סמ15תלכלל
VID" 

 ית' סקל ר5ס 1);6( , ל6גותס נסכע 06לסקרן
 היניס סריס כמו 6"י על ונול סר סוס יסיםסל6
 סכחיכ ס"מר כתו , וכחלפו לחלקו נניוחדיסישראל
 ואויר" , גחלתו מגל יעקכ עמו ס' חלקכי

 ד"רצ6
 "סר ו6ר15 ס' מלק סיוח? מ5ד ממכיסדיסר"ל
 כמקוס "למינו ס' ועיני ונו', חננ;ד onlh זורםסו6

 וטילו , ממקדש בכיח סכינתו לסכון טכססמיומד
 ק ינן,1;:,: %:,7 ~ינו,11 סיו ל" סחורס כקנלח מיוחזיס יערטל סיול6

 סיס ל6 "ולי וכן סעולס, 3כל קיוננס Sfftמחקיים
 םל6 סקכ"ס הסס כיון "כל , נסיח סל לחמו15רך
 מ6( 3מחטלחו עלס סחורס לקרל סאובותירקו

לכרו"
 כננה: מסיח סל וכנוו 31סמ"ק ויטרלל ס"כוה

 מסיח 50 סמו 0"ננרווכמה
 1ל"

 סיט "מרו
כמחסכס

 טימר"
 ט"ננרו כמו עלמו סווטימ

 ייט ממסיח כי על לסורות סו" , ס"כותעל
 כמו , ס"וכ;וח לכלל ול6 ליסר"ל כסניומיוחד
 מסים לו סנניומד וסרו , יעקד קלסי מסיחפכחות
 yr מכמיס לו גק3ו 6סר סכמות ת"ר דוד,3ן

 סס5לחות על מוריס ע"י כן ושפרקי חלקשסרק
nisinsolס"ומות ולטלר שימיו, ליסר"ל יסיו "טר 

 : 3סס וגחלס חלק לסס"ין
 ס"3ות כריה סטועל "ל סמהסכס מכח 0י65וכסו

 טי65 כעוהיס "גו כן , סמקך0 וכיחויסר6ל
לפועל
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 סינלס מטים סל סמו 3רי6ת ממסבתלפופל
 )סוע) סי65 כמו כי 16מר וקני . 6מן הימינוממסרס
 ו3רי6ת לעולס, סתורס 3רי6ח טקדמס מנסהלסיס ככני טנס קלפים 6מר nllho כריכיתמחסכת
 וכננס מקות 6ר3ע כך "תר סהורס כקכלתיסרבל
 וכננס מקוח 8ר3ע בח"כ סמקדט ו3רי6ת ,סנים
 סמקדט 3רי6ח 6חר מסיח סל סמו נכר6 כן ,סניס
 , מנוקדם 3ית חרכן שמן סייס וכמס מקות6ר3ע
 סננקדס כיח סנמר3 פיוס כי מטל סומרוכתו
 : מסיח ס) סננו במרו ולכן קליט כ6 ול6 לנוגר"ס סידינו Ipr כל סננו "hS 13 לגו ובין מסיםנולו
 )6 תפיגו סתו כי מםימ סל סמו ענין רונו(וכן

 1rhu מלפיס ודור דור 3כל כי י~ם, 1ל6מם
 יתננסמט oh וגס גסמע, כקולו ob יוםורכל
 8נחגו סירחון וכס , ;נון כדל )1 מחכים6גו

 ססוויס וססיעכוייס סגליות 51רת 5ערעו3ריס
 מחסכת ססמכיננס מס כווגס סי6 1(1 ,עליכו
 ס) סמו לכר61 סעולס כרינת קודם ית'מכמתו
 ל3ו6 סמסימ וננוכן מעוחז טיסים וסות ,מסימ
 יסרבל יסוכו 06 סחרכן 8חר ודור זורנכל

 סמו סיס 63 טל6 טענרו סדורות ונס ,3חסוכס
 טו3 סכר למס וים טיחו" 3סיסס ומורגלסנור

 , סליתה תסיכס כרבוי סכו סל" ")336טחוגס
 סמו ימי ע"כ( )תסלים סכתו3 מן ססוכיחוחסו
 , סכל 3פי סגור סמו יסי מזורות 3כל כי ,לעולס
 כו" כיניתו ומן תורוכמגיע

 יכוץ
 י"מר ול"

 לנו סועי) סעו כי נמ65 , סוס סנלות מןויוחגו ולנבול עלינו ס63ות סברות מכל ויוחגולסליל
 כמו lb1S~1 ס:;כס טטמיס 3סיוקגו כיניתוקודס
 3ע5תוחו ויועיל , סמו כרי6ח ענין וגסו ,ס:;כר
 סביבו כי ונס יסר"ל, 6ת ולסרניע לסוסיעככוזו סגי סדרת הו"ר כועס )רקוח סי;כס )זורוסדרו
O'h1לטיס כר6 גר6סית כפסוק כולס נכללו ,ע5ננו כפני ממסוק דכריס סססס מן ממד גכנ" 
 מן מן מסן טלסס כי , סקרן ו6ה ססנניס6ת

 נוכוון ססו6 וכיסת"ק סכסוך וכם6 חורםססמיס,
 , cSDnSD כגוי לירד סעחיד וגס , אעלס סלכנגד

 ]י2ומצ:עןגתמ:221:~וש
 כית ססי6 ססליסית עד תי"1 עד מלליףגוללת
 סם)סס ומ"ר , ססמיס גמלת גכללוח סםממקדם,
 סן ס6רן ו"ת כוחו סנרננ;ות ססססתעלוס

 : ס8רן כמלחככללות
 כילת ענין על ק"ל כדברי מלתריס כמסריש

 סכחו3יס SD ומסנוגק6 כרנני;ס תסססנוסיח,
 ע) רם; כל6 וממס , וכתסיס וגגי"יסחורי

 רסיס כסס 6ין כי לסכי6ס 6הוס ל6 ,סכתו3יס
 )ס"מין סר6וי מס קילס דרך "ס כימכרמית
 ותפילו , חיים "לסיס זכרי כולס כיכזכריסס
 סכרה ססו6 כרנו( 6ין 3כתו3 רמז פסס סיםתוחס
 כענין or מקמר כמו ש"ל, קבלת מ5ד כ"6בכתום
 לעולס סמו יסי סל סכתוכ סחין ממים 0לכנו

 17 ין אלהים[נביו(

 ק ומ222נו
 ע% !"%ז"ר .:

 סכחי:צסון ito'h1h'))or יט22(ענ4
 ו:כי6יס סתורה ומן קכלס דרן* סו6 נ"כ ;ס כיונס

 ,וכתוניס
 וגעל סמ"נוין ל3 3סס מחייים עב"

 6מר . 3כת31יס מפורס סדנר 3סיוסססכר6
 סהורס דברי כי וסמום ססכר6 מדרך ייועססו6

 מסרע"ס ידי על 6תתייס סס 1כת31יסוגכי6יס
 מסורסס סו6 כי 6חריו, ס63יס סגכי6יסוקלננידיו
 ככל 6ר5ס ננז3ריסס נפל ל6 כי סעמיס לכלונלוי
 יתקיימו וכן , ונתףייס )עתיד כמגס סיעדוננס
 סנתייעדו סיעודים כל טכחכגו וכננו ממסיחיעודי

 : or מסער 1ל' כ"ט שפרק ונהקיימושתורס
 לו סגסחפק ומי כתכ ;ס בעיקר דל מר"מוהנה

 סיעד כתורס כסר מעלתו 56ל1 נתמעט16
 8;ס ופרסת כלעס שסרסת כסירוס נעורס13

 סמורות סגכי6יס כגכ61ות כי ומסני . וגו'כ35יס
 ננכו"רוח 60יגן מסי ים סמסיח יעוזיע)

-cDh1 
 לססח:ק ס6דס ויכול , "מריס עגייגיס על)סר0ס
 סרכ כחכ ל16, 16 סמסימ על נימרו 306סס
 03 סיעד כחורס כפר וכו' לו סגסתסק מיכי

 כלעס כג3ו6ח כי גריס כי , 3)עס כפרסתפפירוס
 על סיורו סכתו3יס ולסרס לססתסק היוכל נוי6ין

 ptno'a עיי1,המטbih Su 1,2 שקצמו

 ממסורס סנוסיח יעוד וענין , סמסיחעגין
 ~6כו סר3יעית 3גכו6תו סו6 3)עס3ג613ח
 וסיס ונו' כוכב דרך קרוב ול6 6סורט עחסול6
 s"r סרנוב"ן , ונו' ניעקש וירד וגו' ירסס6ווס
 y'r ורפ"י , סמטימ נולך על סכתוכיס כלמפרס
 ובס , סמטימ מלך על לכו מיבקע וירדמסרס
 על "טורנו 6ר6גו כינוי נסרס ;'ל ויס"ילפירוט
 בכינוס עתס 1)6 מעשתו ירכס כי , סנ:טיממלך
 נועלתו עוד ויסור ויסרבל, יסולע הככס ;סרקבון
 ר06ין 3כי3וס כי , סכי 3כיכוס קרוכ 1ל6לגנוין
orועל ננו36, פקתי ומהן ונו' מיעקכ כוכב זרך 

 , ירסס "דוס וסיס 6:ור קרור ל6 6סר סגיכיכוס
 על כעולס ונחסרסמס DISh 6ומק קנוס מ6;כי
 , בימיסס מי) עומס יטר") ועכ"; 16י3יסכל

 היל עטו 6סר מסמוג6י ניח למלכי רמןוס61
 סמסימ נולך ועל , פעתיס כנוס להדוסוסכניעו
 וירו עתס 6מר מסורגו 6ר"גו עליו סינורעויננו

 מנעקף תסיס טלו וסממסלס סריווי כימיעקכ,
 כעקכ rrnib ויזו סס על יעקב סמו סנקר6מומן
 סנוסימ מלך יסיס עסו מנסלת נסוף כי ,עסו
 יקניט 61; לעיר יעכוי ורכ ויתקיים כורודם
 הפירס כתו עסו לבית סריד יסיס ול6 וכעסו ,יס עי מיס ~רד סממית צנעך וכמ"מ , מעירטריד

 : ;"לרס"י
 )קל) 3ר15הו , ולעס יזי על סוס טיעוזווניה

 לו סר6ס ס"דמס מעל ולקסוסיסר6ל
סקכ"ס
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 סוף עד מתמ)תס וממסלחס מעלחססקכ"ס
 3לק סני ו6ת סניו 6ת לסקסית כדישימים,
 סכומות ככל סיחפרסס ונס , עמו "סרוס6גסיס
 זכרי 6ת כ51ס יקמיט כי , סעתידס יסר6למעלת
 , לגכי6 ממ"כ לקוסם 3יניסס סמסורססבלעס
nnhwlמריס מנכווית גכו6תו יותר נ"כ" SD כי 
 מעלת כ) קודם ר6ס סלו קסם במכמתס61
 כסגנון סנכ61ס לו 063 ולמ"כ  השהירס,יטר6ל
 סרמ3"ן וכמ"מ , ק1דס סו6 טרנס נוס כסי"מד
5urSD מלךן סל הנמו ומסל כספרי ססגוי מקמר 

 כוונתו 6מר מעקמו יויע כלעס מסיטסיורס
 מענין וכל Sh קכס ל31ph 6 ננס לו יקמרסססס
 מכס 6סר ססס שנלוח סדיכור יסמע כךותחר
 ממס יותר זו 3כט6ס ע5עו סי3מ rfft1 ,3ל13
 ס"נול 3מס , סקודמוח כגנו"ות עלמוססינח
 ממוס 6סר עליון זעת ויורע Sh קמרי טומעג6ס
 ממיעדת 61מ גכ61ח1 כל )יימס ר5ס כי יחוס,פזי
 נס כי , 'obi לכילות ס' סנועט ליסר6לטוכס

 גתקיימס ל6 6ותס רמס פקסס הכמתטכהכמחו
 כי ומסני . 3ג13"ס "ותם ר6ס "סר עד73עה1
 SD ספסל מעולס ק5תס יודעו סעהיייססדכריס
 ס"מ5עי הכולס 6נותייס  יוהר וקלאס , סטריסידי
 , וממולות סכוככיס על כמתוניס מעלסוסרי
 על סעליון מעולס יותר וקיימים "מחייםוק5הס
 סננסיניס מס 03ס3עות סנונליס סמל"כיסידי

 דעת ויודע Sh "מרי סומע 6מל לוס ,למעלס
 , סג(כריס מדרנוה נ' כגנד , ימוס סדי מחוסעליון
 מסם ססשינ 3מס נוסס 6מי סוס על סכך ל"כי

 ס' מ6ת סיס סכל 6ל6 , סכ:כ"ר כמוק1דס
 כי , ומגייס וידיעס סגניעס למון וקמר ,יתכרך
 מר3והיו סנניעס ידי על יוסגו וססשנוחסמכמוח
 , ססליס מפי ורייס חוייס וע"י , סופריםוקכלת
 שככר 6הר מסכלו ויודע ס"דס סמכינ מסוע"י
 ססנהו כל כי נזס כווגהו וסיתס , ורקססמע

 6הר וידע ורקס סננצ סכל ויייעס ורהיטבסמיעס

 וסיויעס לסדי ו:מוייס לקל ססמיעס ויימס ונו',"ל קמרי פושע (olh סומר כמו יהירך ihonכי
 מירנח כגכ61ת )זעתו סססינ לרמוו ,)עליון
 נ"דס כי , ר3יגו וממס וס6כוח סר"סון6דס

 מחסלך ס' Slo 6ת ויסמצו כלנור וקשתוטר6סון
 ג1% סר6יס וסיף os'rn לסין ג6מר וכקנות ,ונו'

 יעקב ו6ל י5חק 6ל "כרסס "ל ו"ר6סכהוכ
 ס' קליו וירק סליליה סעס ג"כרסס ,רסיס שפון מסס 6הד נכל כסירוס וכתוב , סדיג6ל
 ויל"ניצמק

 ויר6' ניעקנ , htoo נלילס ס' קליו
 וסנני נסמר וכתסס , ונו' עוד יעקכ 6ל8לסיס

 וכהיכ , נודע סלמשס כגריס , גודעהי ל6ס'

 עליתיצו.;יג~ב':1,;1
 :ו':

Sarנסטר 3ס"ז סכהכתי וכמו , סנוורם כספר 
 הכחוב כנוו מסס )נכ61ת סנניומד 6101 ,(ס

 ג1613ת 31טלטת , יאיט 0' ותמונת י"3()נמדנר
 סכע0 3כ) 61י3 פר בלק )קר3טת ס51רךסר6סוטת
 ססיתס מפגי , סגכו6ס עליו סחמע כדימונמות
 ועת: , ית' ס6ל  תרלון ס)6 )קולסכ11כח1
 ידו ע) סמסימ ~גין סיחנלס ס6ל רקוןססיס
 3ססנח לקר3גוה ס51רך ל6 למעלס סכוכרתלסנט

 ;י,7והששן ,,,, ע,נ'זובי
 3)ק וגס למקומו ולך כלעס ויקם כע"סוילכו

 : לדרכוסלך
 6י ממטיח יעוד כענין נ35יס נפרסת מיסוכון

 ולכן , 6חר לענין סכחוניס לסרסטפסר
 כהורס כטה לו סגסתסק ))י כי 1'ל סרכגתכ

 6מוט11ךן4?111'בן
 ענין ע) 6פז

 0ךכליס כ3 עליה יבו16 כי ומיס סרסת וסי6ממסיח
 6101 לפגיך, כחתי 6סר וסקללס סכרכסס"לס
 , תכ" כי כפרסת 6סר וסקללות סכלכותעבין

 כמרתן וסקאלות וסגי, רונסון ככיח גהקיימוס3רכונו
 ונון ועד עתה עי לגו D1'hc נוס וככל סגי3ית
 6סר מגויס 3כ) ט6מר וכתו , מסימתסינר
 כדמכו 6סר מדימוי וסוף , סיס ")0יך ס'מדימך
 , nl~lho וסכל סנויס 3כל סני כיח מרכן"הר
 נלו כולס כי ר"סון 3ית כמרכן סיס סל6מס
 1נ1' 6לסיך ס' עי וסכת סכתוכ OD וכן ,לככ)
 וסכינך ונו' גדמך יסיס 6ס וגו' "לסיף ס'וס3
 ו6תס ונו' "לסיך ס' ונחן וגו' 5לסיך ס' ומלוגו'
 6לו כל , ום' 6לסיך ס' וסוהירן- ונו'תסות

 ניון סיכת 6ת ס' 3סוב נתקיימו נ6סכתוכיס
 כסו5יס סיו ול6 , 3כל גלות וס61 כחולמיםסייגו
 מכל וקפלך וס3 לוננר' לסי5ערך מעמיס נכל16

 גדמים סיו ל6 ונס , ונו' ס' ססי5ך 6סרסעמיס
 ל6 ונס , מסס ויקולס לסיק53ס ססמיסנקלס
 לסיוע ולסוכ ס' לקסוס לככס לסימולסוכנו
 מכנית נס כי , חסוכ ו6חס ומל כמ"מ ס'כקול
 רסעיס עדת כיגיסס גמ65ו עכ"ז , ר6סוןכית ג"גסי זנוים ומוסכי עריות ותגלי (רסענוזס לעוניי נמסכו ול6 תורס ונעלי מפ6 ירטי סיוסגי
 ס)דוקיס כמו , יסר"ל מקמל לסנדל סרטינו8סר

 כית בסוף נמ165 6סר רעות וסקרוס3יהוסיס
 6ל6 ספגי ספיח 33גין לעומס טהרו 1ל6 ,סני

 "לו כי ידוע סו6 כן 061 , 3עוגותיסססגחרכו
 מסימנו, nhu ,מן עד עריין כתקיימו ל6סכהוכיס

 סגסוכ 33נינו 16 כגו סיחקיימו כטוחים 6גוכי
 ממקומות ויקכ5גו סכותגו rb יסיג וסוף ס'עד

 כקול מסמע וגטוכ ונו' לככגו וימק ס"ססגדמט
 געסס ל" ו"ס , ונו' לעוכס "והגו ויותירס'

 , חו"ל מדרסו וכמו סגסו3 עד קותנו יכוף3ר5ון
 6לסיך ס' כסס וגןכר ססוקיס מסר: סםוסגס
 D17D ועל נ6עחגו על רמו וסם מעמיסעסרס

 : כך 6מר סיעכון סוס כלי לעולסגססנו
כהב
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 259קטאדהים ננ פרק ועפריותשערנית

 והמשים שלשהפרק
 וככר , כהמתס מי"ג סעיקר S~r סג"מכתב

 יספין וכלסל , 1ס71ותי1 עביט3י6לט
 3סס למונתו וגהקרר כ"ס סיסודות כלס6זס
 עליו ולרמס ל6ס3ו ומ15ס יסרבל תכלל ככנססו6

 למכירו, 8יס ססי"ת 150ס מס 3כל עמוולנסוג
 מן סיוכ) מט עמס eh1" , וס6מוס 63ס3סמן

 סנרוע סט3ע וסמגכרות סח6וס מכמתסעכירוה
 לעוס"כ מלק )ו ים 6כל מעקיו כפי גענססו8
 ימ71 להדס וכסגחקלקל , יסרבל מפוסעיוסב
 כעיקר וכסר סכלל מן י65 סרי סיסו7וחמהלס
 ועליו וכו' בנטיעות וק51ז ו6סיקורוס רסעונקרה
 ס6רכתי וסנס יסנף, סי מסגליך ס)6ג6מר

 6גי 8כל , מכורי מענין וי65תי מרכס3ז3ליס
 לפי , 63מונס תועלת 13 סרסרתי לפי זסגנסיתי
 3סטריס מסו(רים מועילים דברים 13ס6ססתי
 6ליסס ומנור כסס וס5למ on~h דע לכןנ7וליס,
 ו6ס , ימס סחכונגוח כסס וסהנונן רכותפעמים
 6' מסעם ע:ייגס לך ססניעו וחמסות ל3ךמסיקך
 , סקר על סססי6ך יוזע ססי"ח סרי שעירס16
 כפי מכרתי ל6 6גי כי בקריעתו תמסר ל16)כן
 , וסתבוגגות גדול עיון לקמר 6לי לי במדמןמס
 זמתיות וגולת כמטיוח גרורות דעות מרזיתיוסחר
 וכו' וענין ענין כל על ור6יות 3טעגוחרייס וס63תי מסם לס6מין רדוי ססו8 מססייעתי
 כתכ עיקרים סייג סכח3 וקודם . svr סר3עכ"ל
 מסרע"ס תימויי יטור סו6 סמתיס ותמיית1("ל,

 כמייסס, 6סי' נותיס ופס סרסעיס ימיו וחיךנלכד
 מתים קרויים כהייסס 6סי' סרסעיס קמרווכן

 למס ויס31 ויחסרו 3סכרח למוח לו יםס"ז6
 : ע"כ וכו' ממשססורככ

 סי6 כסל6ח ל6 סגזול סוס נעיקיהאמונה
 סי6 רמוקס ול6 יהנ' ס6למיכולת

 סתורו מננס סי6 גסל6ת ל6 , ומדעתוננר5וגו
 ונס , כ"ס ל6 רסוס מ6י סוט סוס דל6 מ6ימו"ל
 ככללות 15דק ס6יט ומס , 15דק סו6 ית' ס6ל"% 13)וח, or ענין 15דק תיגו 6דס 3גי מעמס 56לכי

 "דם יני קסס סו6 כי סוolho 6 כגיכמעמס
 וסוף ליסוזו, ומור וגססד כ3ר מעסו מסלעסות
 כמוסו, כמריס וכליס למעמסו כלי מיוקרכקומן
 מטס 6מד כסטר ו8ס , סוס סוס זל6 מסוזסו

 צ11 שיר עב2 נג1 שיטגבנייטשי
 6ל6 לנמרי נססדו כסלק ונס , כככחחלסגלי

 מעסס מרם לגדלי גחטכו 6(י לסניו וססטגס3רו
 ססכריס onthn לטסות יכול ו6יגו ונסכרו 6מןידי
 לסתיכס למגור יוכל 6סר 5ורף בכלי וגס ,כלי

 כפו לעסותו לכוין יוכל ל6 , כלי מססולעטות
 מלקיה נכל ומסקלו ותנחיתו 53ורתו כתמ)סמסיס
 ן לכהן 163 מדמות ופגים 6מר ככלי סו6וסרי
 )6 נסוס מ6י 6זס 3ע כפעסס 715ק 6יט61"כ
 3י7י לסעסות חוזר הונו וכלל כלל כי , סכןכ)
 6ל6 לומר כסס יהדק ול6 ונססו, סנעסס מס8דס
 כלי סעסס 6מר כי כלומר כ"ס, ל6 סוס דל6מס
 , כמוסו 6מר כלי לעסות עליו נקל 8' סעס6'
 סמיומי נדיר 6ל6 . סמ6מר כווכח (סוקין

 ל6)
 מ6י , נסין יס כריצת וס61 כריס לסוס ול6ית'
 על וגמ65 ככיף סר6סון כהדס מ5י16תו סוס7ל6
 ולעסותו מיסוזיו מלקיו לקנן )מ(ור ככריחוס מ6י מרומס, מטיסס כטכע סולי כרי6ח וכןיזו,

 קוים ססיס מס סוס ס61 סיסיס וחכגיחוכהורהו
 ידיעתו כמנימת יתם מידו יניר ול6 , כ"סל6

 61יכות1 ליוסנס,כמותו 6דס כל לוית עטרסלסמ(יר
 כיון מק71ס, ססיס כמו וטבעו ומדותיוזעותיו
 גט3עס כר6סית ככי כל נ51רו יתכרךסכיייעחו
 כמו מיותם לסח(יר כעיכיו nhr גקל ,וחכוגוחיסס

 8ת יכירו סם ותמורס, סיגוי טוס 3לי קודםמסיו
OniD6)1 6ה 6לו ר61יסס ונס onlh כדור ססיו 
 סיו 6סר וסס ס' 3רך ,רע סס כי יכירו6מד

 : עתס ומיומקוזס
 סכן כל י5יק ל6 סנר6ס DS' (6ת נס כיואף

 יותרכקל מעומס מידו ינקר סל6 נס כיזס,
 ססו6 כנוו נ51ר ס6זס לסיוח לטבע ט61ומוכן
 מיוחו לקזנווח חוור סיסיס ממס סרומס,מטיסס
 לכל, תולמכם ל6 6סר מיכסות סולתות מןוהכונתו

 כסי 6טר ממנו ממות 6ו רק3 הרווד ממלץ16
 ומסכי , לעולס וגפסייס יכלים סולכיס סססטנע
 6ל6 סטכע כפי כסכל 5יורס 6ין סנותיס חמייתכי
 ס6מרו מס כי לומר 8נו 5ריכין לכן , מומנענס
 סר6טון 6דס 3רי6ח על ירכס סוס סוס זל6מ6י

 וכסת ס"דמס מן עפר סיתרו כריתחומחמיצם
 מס כי כ"ס צ6 וסוס מ6י , היים נספח63פיו
 יט סטרם מן ולפיס כפס 6מר ס6זס מןסגס6ר

 למזור ית' ס6ל 3ר5ון ססכל כסי שכגס יותר3ו
nro5נימנו נכרח 6סר עמר ססיס ממס ככחמילס 

 : י5ירחומחמילת
 נ"כ ית' ור15ג1 מןטחו זו התיגס סי6 ימוקסולא

 כ"6 וכו', סוס סוס דל6 מ6י סימרוממס
 15רך מזלי ית' וכחסזו 53למו קוזס ס"זם 6הבר6

 סורקי 6מר כ"ס , טונס קדימת ומגלי3רי6הו
 למנור סיר5ס נמס סל העטיו 16 נעונוומח

 וכמעסיס 3מ15ת סקדס כיון , כ3תמלסלסמיותו
 מ6י ונסו , סעעס כוס מי סיוחו Inrsעוכיס

 : סכן כל ל6זסוס
 דל6 מ6י ס6מרו ממס מלדנו סי6 רמוקס ל6וכן

 סל6 ר6מוגס 3נרי6ס כ"6 , וכו' סוססוס
 6' לסוס ול6 6דס ממגו גכר6 6סר לעמרקדם

 ותפ"ס ווכוח, סכגס סוס סרומס מטיסס "ססילוי
 וחסיזיס 75יקיס לסיותס 6דס הכגגי סיסריס(בו
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אלהים נג פרק הימורותשששבית260
 , cnht~s מחייכ סיס וזנוחס ית' ס6ל3ע3ודח

 ווכוח סכנס לסם סקוס ככר כזמתו סכןכל
 יתכרך (Sb ככיכול כחיוכ סיסים מייסגויותם

 : לסמיותסלמזור
 ית', בלמו ס6דס כריתת סי6 סההייסוממפות

 סן כולס כי סחורס ס61 יחכ'51למ1
 ~11Chl 6זס גכר6 , 6חד וסמו וסוףטמותיו
 , ננ5וח תרי"נ כגנד בייין מס"ס 6יכריסברה"מ
 לאליס ס6דס על ומיוכ , יחכרך 5למווסוף
 כמ15ת וגידיו איכריו כפלימות סוס כעולסתטו

 נזורכם ס6ךס כסיות לגמגע קרוב וסו ,ושסרות
 מוכן hloc מננס למומר יוסר ומוכן 151רסממומר
 נחס, סל עטיו מסכת רוכן חטטת לפתםלקורס,
 סכנות לו 6ין פרע על טוב י5ר 1יטל1ט סילדקוגס

 בסס סגותיו וינני , סמ15ת כל לקיוםאריכות
 יספיקו 1ל6 סגס סכוכים כנכורות ו6ס סגתמכעיס
 וזריז סקמ ולסיומו סננ15ת סרטי כל לפועללסו5י6
 יהכרך ס6ל ר5ס זלכן iw~orb סוס עלמלעכור
 ס' 6סר ססרידיס כר61י1 עם חסד לניווללסטיכ
 ויסיו , פסיו כנוו 1לסחיותס לחוור תמוקורץ
 ככביס מס כי סטה עטיית 6ג יהרמונגיס
 61יכס , 51גיונס כקונותס סר6סון 6זסגדמות
 מן עטר סט5ריס סס כי 6סס לילודיומים
 סרע י5ר כן סלט ול6 סקכ"ס סל כפיו יקירסיס כי כמוסו מוכנים ויסיו , סר6סון כאסס6דמס
 כן , קטתו וסטרת כמס 'Hna טנכסל 6הרג"6
 ונוס , סטוי עסיית 6ל מוכגיס ימיו סתמייםרכסי
 סיתם סכרי6תס כמו סר6סון כהדס ימיםיסריכו
 ומס סמ15ת, כל לקיים ונמן סככס לסס ויסי'כמושו
 גתורס מוסלמים סיסיו ית' כ5למו י5ירחסיובס

 : טימרנו כמווכנולות
 סל כסיו יקיר סר6סון 6יס לסיוח כי מגיחפכה

 , (רעו וכן לעולס סימיס ר16י סיססקכ"ס
 כננה , יקירתו שמן יחכ' ס6ל כוונת סיתסוכן

 וקיים, מי סיסיס כלומר , קותו גר6 מלסיס%3ס
 , 17רותי1 ועל עליו מיחס סגקגסס נוסוסמע6
 מגיס, תחק"ל מיס כסיו יקיר ט61 סייחולסנר
 נתנועעו ולח"כ יורות כארס איו סקרוגיסוכן

 ספסרו ססכעיס וכס , סיס מכעיס נסססכותים ימי 5"6( )תסלים כיו"ט למכעיס וחורוססגיס
 רנו , למיות ר16י כסיס מסתלף סר6סוןמהדס
 הנס, סכעיס 6ם כי למריו לזרעו סס6יר לסגי

 6זס סגי וסס כעיניך סגיס 6לף כי קי7סוכמ"מ
 כפסך כליכו כי ונו' יסיו מכס (רמתם וגו'יעצור כי Stnnb כיוס סס וסרי , לע' נחמעעו0ר6סון
 מסכת כלו' וגו', כעכרתך סגו יציגו כל כיוגו'
 ומנו כלו סר6טון 6דס חט6 על ו0ע3רס60ף
 סגס, טכעיס כ"6 סגיס מס6לף נסכרו סל06ימיס
 נקלף ר"ל סנס, סכעיס גסס כקמרו סנר5סו(סו
 ל 6חו וזרעו סר6סון 6דס סימיס ר16י ססיסמניס
 תסתלף, 610 ססוהיר ס3עיס כ"oon 6 )נוגס6ר
 לסחעי6 יוהר קרוס ס61 י5ס"ר כי וקון עננל_ירסכס

 לדיק נסיותו ונס , להחזיק סטונ מיקר ס6דס6ח
 ממלזי?2% :גש:אלי~מ111הי2:ו:

 כומן מימיו לסס ר16י ססיס מס 3לכוחססיסריס
 טוגת סתתקייס כדי 6דס"ר, הט6 ל6 לילוסכרי6ס

 : סר6סוגססנרי6ס
 סמלות ועסיית סתורס לימוד לסיוח סליטיתמבת

 סיסתחף יתחייכ ונוסו ס"ס איכרי3סתוף
 עמיזת ,ען ונסכיל גדול סכלן כי , ליכ6עלמך כסאי מלוס סכר מ("ל ובכנרו , מסכרן כןנט

 1"י,ג: גזוו:ב:ג.ג 6סר סענירוח כסנה כי oa , כעוס"(ס"ס
 סכר לקכל יכול 6יגו , ססערס כחוס לזיקיוע0

 ס6דס לסיות קדימס סיס וכמו עלמך. כסקיסמלות
 ל"ג( )סס גמ"ס , ר~ע15ת עסיית על מלמעוגןחסר
 לעוגם קיימס ים כן טוב, עמס 61ח"כ נורעסור

 נוש סיתנקרי קריך כי , סמ15ת סכר עלסעכירוח
 ל6 ס6דס יחיס 6סר וסומן , סמ15ח סכרלקטול ראוי סיסיס כדי מעכירות ומלקת ננכתסוגססו
 לימן ס51רך ולכן , סיכר 6נניתת לסו65תיסמיק
 פר* לקכל ל5ייקיס ושן ריומ טיסיססתמייס
 , מוחס קונס עסו 6טר סטוכיס מעטיסססכר

 סמלות סכר יקפל ועחס עונם כל נתכפרוצמיתתם
 שמרו ומס סמלות, כעסיית גסחתף 6סר סגוףגו גסהחף ל6 מנ"ע סקכלו סיכר כי כמייסס,מעסו
 כמו וכטל יוסב סו6 סרע 0י5ר סחמייסכעולס כי , h'(h סתמייס וכעולס י)יכ6 ס61עלמך כסאי כי רננ( ט61 ליכד עלמך 3ס6י מלוססכר
 מכסרכט סדכן לכ וססירותי ל"ו( )יחוקק)סכהכ
 ים 6סר סמ15ת סכר ועיקר , 6100 טמןמעיק מכלי סמ15ת סכר סרי מוכן'לקנל olho1וגו',
 סט61 סמלות כי קודם, סעסס מדוחן rh 610לו

 וקרוע מוכן 610 כי סכר כ"כ לו 6ין סוס מנוןעומס
 : סרע י5ל 3כיטעעטותן

 6סר מהורס לימוז כי קשת, כמכס ימר 6ניעוד
 לדירים כדכתינ לעוסים רייס כותנת0י6

 ' 11ho-ן. ריי "" שיצן.,"..ןןי..,ןן,ן,ן;

 מתקיימת סחורס 6י1 כי , וגטם qllS 03מעסק
 י"ס, )כתיגר כס"ט עליס עלמו סננננית 3מי6ל6
 ת6כ נמלם סח סחג6 ואנגר , ג06ל ימות כי6דס
 כעוס"ז אסריך כך עסית 061 ע"ע 6תס וכהורסוכו'

 : לעוס"3 לךוטוב
 3כל טגסונות סרגליות תמיני סי(ןמן מסראביא

 וסמים סמ"ק מן עכ"( , סחחייס וס61 (סעיקר פשי" :ת111(ין
 ינרפ ע6 (ט מעיקר ודעת טעם טו3 לחחירמצו
 מסכל מן ר6יס יס וככר , סעיקריס מקטרמקו

כסלם
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 6ני ועזי , למעלס (כרחי "סר מסכותנסלם
 סמ5וכס סגסמס כי , וסן , יגריס עליסספוסיף
 ס6דמס מן כ51ר 6סר וסנוף סככוד כס"מהחח
 מסר עליו סג(כר סר6סון 6יס סל נסרובסרט
 שמס מזכם עליו סנ6מר נמס , ס"דמסמן

 כמו סי5ירס כעת יחד טניסס סוסיו , ליחעסס
 ויפח ונו' עסר ס6זס 6ת 6לסיס ס' ויי5רמכתור
 "ל חסוכ ססנסמס וכמו , רייס נצמתנ"סיו
 ככורו, כס" תחח גתגס "סר ס"לסים 6למנוחתס

 סקרן "ל סעסר "ל וכסוכו , הו5כ ממנו"סר Dtpn "ל למסמס סנוף סיסוכ וממגייס ר16יכן
 רומס וקיט מורגסת נגורס ote כוס לו 6יןכמסיס
 סיסתוו וגריך נחגס, "סר ס"לסיס "ל סרוחלסירת
 כגעת סגסתוו כמו ont:no "ל גימדסגיסס
 גחמות לסח(יר יהכרך סקל ר5ס ולכן .סכרי6ס
 סגסמס כיסיו כוי סתחייט לומן מתיםלפנריס
 על סיס מעולס נריקת מעיקר וכיון ,onnw כלחי לנוף מגוחנו 6ין כי סי5ירס, ככנרן ימדוסנוף
 סס"רות לסם סיסים ומהויי3 רפי ס"גוסיממין
 יתסרסס כוס כי סההייס, (::ן וסו" ימי ונטעסנוף
 עליססכי

 ג3ר"
 סננחסכס ההילת הס כי סעולס,

 קלסי סה6 סעולס ימות סוף עד סמעכסוסוף
 עלם" סויסגי

: 
 "ה ומעוררת המשעט סי6 סג0מס כירשפני

 סגעסות סמ15ח מעסם לעסותסנוף
 כשחוגת חלוייס 0סס ועיקרים כנגוח ,לנוף ול" לסננם מיוחןות מלות ים ונס סנוף,3סתוף
onc)o,כסכר סגסמס גתיימדס לכן ומחסכחס 
 כננד נ"ע , סנסמוה וכעולס כנ"ע עימסכסני
 ומעוררת מכעס כסיוהס וקנתס ססרוימססס:ר
Ph)ולכן , כווגס 5ריכוח סכלות כי , געסייתןג"כ סי" ונסתתסס סמעסיות סמ15ת לעסות סגה 

 ומכרס , סחמתון כעולס ססו6 כנ"ע סי6מכרס
 מתלויות ססכליות סמלות כגנז סגסמוחכע"ס
 ל6 ו"ס , נסן ין "גוף ס"ין ומחסכסנ")מגס
 לס סיקכע ר6וי סיס ל6 ננוף סנסננססיתס
 כלמד קונס רקון עומס סי6 כי סכר יסכ'סקל
 בנוף ונסיותס ורגון, כתירס לס וקין סמל"כיסמן
 , סעוס"3 מיי לס קונס הורס דכרי לס קונסוסיף
 ול" תמט6 ול6 כמובר מפוחסת כיוהסמ5ד

 החטיף
 לה(ור וריכס ולכן , 1ר15ן כמירס כצלכסיותס
  יסר  סכרו  סגוף כייבל כרי  סגוף עםוליססהף

 ולימוד סמגוח געסייח לגסס ומסועכד מרולססיס
 עיקרו כי סתחייס סכר וגסו גיטו, כעינויסהורס
 "סרל6 סתחייס כומן ומנומתו סנוף לסגולתסו6
 עלמות, סמרקגח קג"ס 1ל" וטורם, עמל _לעףיסיס
 ממדות ג6ל1 וכיו65 סנוף 6ח סממלי6 לעם1ל6

 מכל וגמת כמוכס גטגס מגוהס 6ל6 ,המנוגות
 מגומהס עיקר וסגסנ!ס סומן, ומ"ורעוח סגוףמקרי
 ונעלס עזן גנן סנוף מן גסרדת כסיותססי6

 כקילו לס גחסכ טוף עמידתס (מן וכלסגכמות,
 למעמיק יכולת לס חיו; מגלתי נמ6סרעומדת

 לט יס בוס ס5טערס על ונם ממ5בהס, Shע5מס
 סיכר כמו סמלות כסכר לס סיס מס ("ח טוכסכר

 לסיותס לס סו" עוגנ סההייס וסמן ,למעלס

 :211%ש%ןןישש~יי4::זושששם
 יקיר מסיס סר6סון 6דס ינירת כעין "ניוססכ
 י5ירחס olsnno גני סם וכן , סקכ"ס סלכסיו
 לנוסס יס6 ולכן , 6סט ילודי ופינס ית' יזועל

 ססו6 ס6דס כי , ועורת עמל סוס ול6מנוחס
 סכקוכ ס"מר 3מ1 נעוה"( עמל לו יס 6ססילוד
 כווגס לסי יר5ס יולז, לעמל "דם כי ס'()6יו3
 לעמל מוכן סו" ולט מ"יס סיולד ס"דס כי:1

 כי , סחהייס כומן יח' Sho ידי על סנולרל"
 כעיונו כננר6 סר6סון 6זס כזמות יסיגכולס
 4ן:בו;וקש 1:::::לג'שן"
 3מל13ם עדן לנן מיד ססולכות סגדיקיסמנופי
 נזורת כסן ונחלכם גהגסס "סר סמעסיותמ15ח
olh, בנ"ע סנכנ!ס ותכנית קורס סו" (ס ומלבוס 
 ומע"ע נמ)וה כעוס"( נופו סגסהלס מסכפי

 : כרוסס ס'וחורה
 מסכל מן רסיס 6גימכי6עלך

 וכסבר"
 תהיית על

 ממס וסול ,סמחיס
 מסו"

 סעונס כי ידוע
bS"ססגוני ומין , ס"טסי מין לסכת כ"" גבר 

 "מר נסות בסרס כסלם סמנוסיס יסרבללמכת
 כ'6 נומנו נוחר ול6 סעולס וכלס סכלססמ3ול
 ומגס , סקרן כל נס5ס ומסם גה 3ני "לססלמס
 ס31רר מסם 6סר דורות טסרס הכרססועד

 וסוכרר יסמע"ל פסולת י5" וממט ,"כרסס
 ססולפ י65 וממנו , (רע לו יקרץ בו כיי5מק
 3סלס סמנופס ססלס וסוף , יעקכ וסונררעסו
 סלימס סיתס מטחו כי דורות י"נ כסותעסרס
 מס כל כי ור"יגו , קיוסיס כולס 5דיקיסכולס
 סריקת קורס ממעמס ימי כססת בעולססגנר6
 (ס נ!סהלסל נססי סווס סו6 סכל סר6סון"דם
 וחכרם סססד ובלי מינוי בלי קיים דבר וליןמנס
 כרי6חס מיחס hs כי מורס ונס , יסודותלד'

 סיס ס"דס נוף ו6ס ל(ולתס, כ61 ע5מסלתכלית
 13 ססיס למס חוור סיס 1ל6 וגססד כלסג"כ
 ססוויט ס:3ר6יס מסקר כ6חד כמסת סיסקוזס

 תכלית סס כי ומתסרסס נר6ס סיס ול6ונססדיס
 כלותו 6הר לגולתו סננר6 מזכר כי ,סכרי"ס
 6לס כלכועסות

 וסו"
 סו6 לעסות, ס3כחו מס כל

 ממגו סמסהלסל כי ססיס, למס מוגר וקיטנמסד
 וסכיה ס5מחיס כמיש לגולתו, כמוסו ויועיליסוס
 :ס לקיום (ס ו5ריכיס לוס or מסמסיס סט"מר
 נכרכר ול6 ס6דס 6ל ולריכיס מסמסיסוכולם
 סיפסור וקודם , סוייתס כומן לסמרו "ל6כולס

 למין כמין קיימים וסם כנ!והס מססנ!סהלסליס
 עלמו נסכיל hih גכר6 ל6 ס6דס 6כל ,ס"גוסי
 כ6יפ קייס כמו סיס ל6 ו6ס , ,ולתו כמכילל6

כ:.ף
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 הכלית סוס סיס )6 סתמתס בזמן ונססבנוף

 ס"דס, לקורך תכלית ים ולכ"מ ל5ממיס כילנרי6הו7
 גטטז סיס 06 לנוסי תגלית סוס לו סיס /hs~וסוף
 מטמתס ,Sh לםיכ לגסם הכליח סים וכמו )1,1ס1לך
 , חט6ס על עונם וחכיחס סגוף מן מפרדס"תר
 6חר מכוסחו Sh )סוכ לנוף תכלית סיסים ~יךכן

 ע) נוסו בעלה סכ7ל יהרוס כוס גי ,שיפסד
 וסם [ולחס לקורך ססס טגכר6יס גופי ס6רכ)

 סמסתלסליס h5h מלננס סם מו(ריס וכינסהכסייס
 : ממכרכמו

 עמר ס6דס 6ת מלסיס ס' ויעי סכחוכ 8מיולכו
 ס6ךס וימי מייס גממת Dhs'1 ויסה ס"זמ'מן
 ועליו o7b, קר6 סעסר מן י5ירהו גי חים,לנסס
 כמו כי , חיס לנסס ס8דס ויסי 8מר סיסמסעם

 מוסרו 6101 ס6דס כן לעולס מיס סי6ססגסמס

סט~
 )סיותו לעולס מקוס 13 יט ס6דמס מן עסר
 : 8רוכיס מייס סתחייס שמןמי

 60מר מס , ססכר6 מן רסיס מכיף 6ניעוד

 וקיים עומד סו6 ית' ס6ל סכרן מס סכלכמו כי חיס, לבסט סקוס ויסי חיים כסמתבקסיו
 תסקידו, 6ת יסגס ול6 סבר6ו כננו לעולסגנניכו
 גו סגוסמ סחיוח כמ כו יסית ס6זס כריחתכן
 יטרקו כתים וכעוסוה כנרקיס כי , לעולסקיים
 , ונו' סקרן על יעוסף ועוף מיס נפם מרןסנניס
 סעולס נוטנוכן

 לסו5י"
 סג(כריס סמיניס

~Gb תו65 כתיכ וכן , יתכ' כמקמרו זמין קיימיםסס 
 6ת 6לסיס ויעם ונו' כסמס לנוינס מיס נפםסקרן
 מכמס תמיך סווס ט61 וכן ונו', למינס סקרןמית
 נחמילת סנכר"ו ו3סמוח וחיות ועוסותסר5יס
 מקליפס ocn ונסתלסלו ועולזו סתריוסכרי6ס

 קיימיס טס עולם יעי כל סוף ועי סיוםעד
 ונו' ס"ךס 06 הלסיס ויכרה כתיכ וכהדס ,חמין
 , כקסיו ויסח ונר הלסיס ס' וייקר כתיכ כךוקמר

 oss~)orossn 4ך ו:, ,ימןיי:: כרפי סכפח 6מר ועליו 6' 6דס bSh גר5ל"

 למינס, וכולס סכתוכ כמו וניגס סו6 ;ומיות
 תנויד סווס ס61 וכן חיס גסס סקרן סחו5י01516

 וח5וכס תלמעלס ססי6 סגטמס "גל ,מעלמו
 , ס"גסיס מריסי 6חד ככל סככוו כס6מתמת
 6ל6 סריס )כרוע לכזו סגכר8 3טכע כמ5ין

 וכקם , מסם 61' 6' 3כ) עננו ית' ס")נסתור
 כשמילת מסיס כמו כו', כ"דס סותסין נ' ל"6()גדם
 וכיון , מייס כשמת כאפיו ויפת ס6מרסכרי"ס
 , )עולס יתגייד ס6דס חיות כי יחחייכ סו6סכן
 3כל וכן , סגטמס כגוסו נטם יתכ' סס6לכיף

 מנכרךכמו
 נק

 סיסיט קריך יתכ' ידו י '
 סמע6 ושר , סכרי6ס נשילת טסיס נמוקייס

 מתתוב יתמייכ עמרו 6) סיכום ירעו וע) עליווננזר
 גסלמת סיסיס כדי , וימס עלמו סנוף 6)סגסמס
 ידו, על כעלמו וגטם כנוף סכרנו ומעסטו ית'כוונתו
 51ריך סכסעס כסס [ורק 610 עולס י15רי כלוכן

 "נור ולכך , סכתכגו כמו לעולס כו קיימתמתסיס
 ויסי ועמר ושר חייס גסמח צלפיו ויסתסככות
 סייס יסיס כי ,1 כגוסס )סי יר5ס מיס, לנטםס76ס
 מן וגסם בחטרי 6מר סתמיס כלומר מיסלגטם

 : סמט6 חסכתסנוף
 וסגתם סמתיס תמיית כ75קת מךכר "גיעוד

 ס6דס כריבת תמילת גס כי , לסוסר6יס
 נמיגו7 ול6 בעלמו טלימותו לטורות'כי יחידיסיס

 סס"כ וגמז 6מד 75יק כזכות מתקייםוססעולס
 וניולת ככוו עכ"ז . עולס יסוו 51זיק י'()מסלי
 כנוס כסיות יותר וגיכרמ מתסרטתת יחכ'ס6ל

 OD11 6יט מקמרו וכתו 6', כיור ~וייס5דיקיס
 סעוסיס למרוכיס סמ15ט 6ת סעוסיסמועטים
 נום:ר נוסמרוכיס 6מד כל סכר ינצל כי ,"וחס
 סכולפ לע"ס סערך מכסי יותר מסמוע;יס 6'כ)

 : 6מת מ15סעסו
 עביט כני נוועעיס סיו סקדוס סמע6רלפבת

 סר6סוגיס כדורות כסרט , סדורות3כל

 :2י:21עעט1"%ש%2:חט2זומים%
 סר6סון "זס ס8דס כל [ס כי , סעולס כ)13
 כיון ודור דור ככל כעולס 6טר ס6דס ככלסיס
 סחטת סיס ונס סו6, 6ל6 כעולס "חר סיס0ל6
 or51 , ל(ס זס סמוכים סר"סוגט ססולוסגיוס
 מספר תתי כ"6 5ייקיס סדורות 6)1 ככל סיו)6
 [רש ממגו י65 סל6 מלס 6יט כסס סיס1)6

 סלימס מטחו ססיחס ע"ס קנינו יעקב עדפסול,
 סל ס6ותיות תסלוס כענד כ"כ דור סם)יסוס61
 ל6 כי וסימול חברון סיס 3קודמיס כי ,הורס
 סגיסס ויסיו ממסוק וכן , ס"ותיוח כססנסלמו
 להדס לפסיס ויעם עד וגו' וקסתו סריספרומים
 ססוקיס כ"3 ים ויל3יסס עור כהגותולקסתו
 מסו) זרע סיס הכולס כי סג[כר סעניןלסורות
 ססו6 כ"3 דור עד מלס לכום כלי סלכוערום
 מטתו במיות נקי סלס המלכום סגתלכסיעקנ
 מכעיס יעקב כגי גסס סיו סכסריס ומנכיוסלימס,
 נסתלסלו ומסם , כסריס כולס למקריסביריןחס
 סל6 6ותס ומתו , ממקריס 53"חס רכולותכמס
 , גטמ16 וכנלולי.מ5ריס עיגיי(ס סק41סס)יכו
 שכמוחס ור6וייס סכסריס רכו6 ססיסונותרו

 יין 1,יגן"5:2ש:נ4שמ::2
 )6רן מיז ליכגס Ot'1b1 סיו שחס ענוןכי

 עככ5 סמרגליס סמע6 "ל6 לסם מהמלקחומיחס
 יותר 16 מגיעם עולס סיס ו"ס , מכסלהכעיס
 ססיס ממס מועע חלק OOD 6חך לכל מניעסיס
 סיו65יס רנון ס' [כו וככר , onbsjs כזמןמניע

 hloo לסך כ"6 סקרן תההלק כל6ממקריס
ונס
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