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 עמד סמיגוק זכות , ליכגס (כו ל6 סם כיונס
 סלתמלקס מסונר מי כסי 8חריסס, לנגיססכמקומו

 ז( )מ"6 6מר סל (מן י :סולכ~ס
 וגו', לרוכ סיס על 6סר כמע רבים ויסר6ליסודס
 8מד וכזור 6מד סמן ג"כ מטס רסיס סיוולמ"כ
 סנעסות וסתיות סחורנו קיום סכר לסם נמסדוסיס
 מסיס ממס 6מז לכל יותר ישרול כל ככללימד
 זומין סכינן מסרס כפי מסם 6' לכל קולסגמסג

 ו וכו' למרובים סצוסיסמועטין
 סלמס ולסימך ליסר6ל לזכות סקכ"ס ר5סולכו

 עוד ל(כוהס ור5ס ומ5ומ, תורסלסס
1hin~Dסדורות סככל סכ0ריס גל כתחייה ימד 
 מיחס לכך ס3רי6ס סתכליח כיון קן, לקין עזניב ל(כות ושיעסו מעסו טנו5וח לסס ותמסכסעוגריס
 : עוס"3 לחיי 03 ויוכו סתורס 6ת ישראלסיקולו
 hS 6סר מרטיות למ15ח עוד (ס טעםוירצו*חב

 נמייסס לעסותם 6נסיס ק5ת(כו
 (כס סל6 מי כמו ומס יוכו, סתחייס ובזמןכעוס"(
 טכרו 6ו קטן 3סיותו ממחו ו6ס 6כלכיכוב
 סתמייס ממן עתס ומתת, 6מו ילדתו ומחפכיו
 3גו 6ת ללמד o)r סל6 מי וכן , לככוסי(כו
 (כס סל6 ומי , ילמדסו העגין or בגמי ,הורס
 י(כט o~a מלוח לקיים יטרלל כקרןלסיות
 מלוס 8י(ו לקייס שייו עלס טל6 ומי ,עתס

 : לקייננס rh ינכס נגלות סיותולסכת

 וחמשים שרבעהמושק
 6פסרוחוסתמייס על סחוס מן ו6ש כניךוכן

 מקובל ססאא ממס 6ססרותס, oh ,ומיוכס
 סקכ"ס מפי טי65 וייכור דיכור כל מעלנידינו
 גפסי rO) )טס"ס 0נ6מר יסר6ל סל נסמחןיוחס
 סרק לוי 3ן יסוטע רני סימר כמו , כזכרוי65ס
  זיכור לל על קלי  פירס ל6 וס61 , עקיבאר'

 מוסכם 610 כסיגי נסמתס י5י6ת ענין כי ,ויינור
 מהים נו לסמיות מעתיד טל ית' ס6ל וסוריז ,לכל

 זעצ:זצמם ם:גירים% גזכות גטם ס"מ( )תסלים כיכתיכ 6ותסוסמים
 רכי גזמן סר6סוכיס נמטיייס מ65יו יששן על וקם ופיס 6ליסע כעלמות ובנע קונריססיו

 מתי וכן מתים, סיחיו ממסולמריו
 : סחמייס nln~Dh על סמום מן ר6יס סרימ6ד, מ6י נדול חיל רנליסס על ועפזו סחיוימ(ק6ל
 לתמייס 6לו חחיות כין נזול ספרם סיסשלג

 סיקס נסיכי יסר6ג תחיית כי ,סעתידט
 סססיקס 1ל6 סנוף מן סנסמס 0נהסרדסמיד

 לפיסו חחייק וכן סליו, ומורס ממי5חס 6ללעלות
 (ס שכמו hih לסמיות יךס ססינס ל6ו6לי0ע
 ססיס מס כסי סנוף מן לפריקלס קרוכסעגין
 המת חדס כל לעסות כנכיון כח 6ין כיכסיגי,

 כל ונס , ית' ס6ל סיהדס מס ל6 06ססנוס
 מזמן סרס מכמס סמתיס תפית מיזם~Sbprn ונמתי כסיני, כ'6 ככו6תס ספינו ל6סגני6יס
 שיסס וקרס ונסר גידים עליסס ועלסייסות פ5מותיסס ככר ססיו , סקן 6ת ממסרולסריס כני מסיו נקכלט סנ6 מס כסי מלריס*5י6ת
 וקמר . רוח נסס נחן 61חשכ מלמעלסעור

Shprn,)(r~s שלס , ופיתם רום ככס גנחתי 
 מייס גססת 63סיו ויסח 63וס"ר 3ו סגרירסרומ
 טס61 ממס וגיס 6יס ככל יונמחו מכיתןומס
 ידעחס וגימל 6יס, כל גכרי6ח ohl ל6כשחף
 מיס דבר כי , ס' נ6ס ועטיתי צנרתי ס' 6ניכי
or6מרסס ככרי6ס סו6 וסרי מעולס נעטית ל 

 ל"כ( )חסליס כסס סגריר וקרן ממיסכ3רי6ת
 וכרתי כ6ן שמר וכן וגו', נעתו סמיס ס'תכר
 סכת וגתכ6רס , מיו לני ודבור 3ג6ומסועסיהי

 : חממים יפרקתמייתס
 פוחס לסקיס  יהר  יפנס סעתיזסובתחיה

 6ותס ונסחיות ע5ננותיסססנרקכו
 לסרס וגחס(ר סגסרפו נוחס וגס מעפר,מערמת
 יסרו Sh 6סר כל יקכן 8יס מקומם נויעול6

ןן51יע%,מזפי1""ן'זן
 -, 'עירותיו ופכר ועורו כסרו DS)1ממח

 , העה%יימ6:ין יש 1%מ4יגןנו
 סטורות כל כי עלס, מסגת  יקעו פתויו  ערשמס

 לטוכיס ית' ס6ל יעד כעולס לסיותס6פטליות
 , מ15חיו ומקיימים חורתו סלומדיסולי0ריס
 וכר ססכס ערך 6ל טוכס סי6 ססתמייסוכיון

 ם:צ טונת טים %ויינ , %% מס"המירס
 לעהיד: יע0גס למעכר זו טוכ' סעסס וכמוכתסיס,
 ממס סתנויס, מיונז ע5 טמיס מן ר6יס נ3י6ובן

 ונסריו מניס כמס (ס מתו סככם 6נסיססל061
 6סר 51למס כדמותם on~b רו6ס 6101מננמסכחו,

 6ותס ר*יחו 63ק לו ונדמו , מיפתם נומןסיו

 סנוף עם טתימסות (bo סיס ל6 ו6ס ,לעתיד
 3דנ!וחס נרקיס סיו ל6 ככחמלס שיולסוכ
 , נוף כלי רומות כימות 6ל6 סיו 6טר.וכלמס
 סיט נר6ס 3עוסשז o~lno עכייני ע5 כרמ(סוכן
 "נ%: ניצ%4ן%:צן:מםבח%ע:י מנר לסיום לסוט ל6מריחס ותקוס חומלתלסס
 7ho~כי

 (ט מת טככל 6יס רולס 8100 מולס
 ידוע נמל 16 סוס סרו6ס חולם ותיגו סגיםכמס
 סנסמס כסס כי , 6חמ1ל סמתס 6הרח כסייס6ו

 רם! נס גשר ול6 לשן למעם סי6מיורדת
 : כמסוס אס" י15ייר 6סרנגר
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 )"ג( )6יוכ מכתוג ממס (ס מעכין רהיט יםוכן

 וכתים וגו', מעמיס 6ל ימעל OSh כל'סן
 סלנו . כי סגל תחת 8מר ורע ללעוס )י סחכי
 ס6ל 11SDS ימז וסגוף מגסם סג6מזו וכיון ,קין
 ס6ל לעזוזת סמוכן כנוף מכסס נסה(דכךית'
slenסוחסיס כי , סי6 וס%ימס ס(כתס 3מס)(כוהו חסיי 61לי1 לוקחס ממגו כי , לגוסו 8מ"כ 
 עיקר סי6 סגסס ונס , סייסס 1יכ161 סםסקולים
 כמס לזכותו עמו תטחחף ולכן סנוףשמטקת
גטי~צ מע6 706 עזן לס סגממ3 מס חלף , ממגוס5יקס

 כס:ם"רס וכן , ויחגסנ סחגסב סיסועל אושו:ני3ש"
 גסס חס6 0ל6 ככחחילס 6)יו תסוכ מסגוף(כס

 לתר כסחזזכך לחיות סתסוכ נסכרתשמועקת
 : כר6סוגס ג(דככס 6טרמסגסס

 ככוונו 6ססר וסעתידס סענרו סתמיות 6)1רעל
 סג טניס כרפס כנוסם סנדולם כגסתקנסי

 ס', לעולס נכור 6חס , נכוחות וסיף כרכות*"מ
 נדו ענין כי נורק, 6תס 16 גדול 6חס 6מר)6

 , וסממך מחמידות ב"ו ע3 תסתמר 6ססרונורק
 כל סיסים 6ססר נזול, סל 16 נד1ל מלךכמו
 ענין 6כל , 6מד ומלס 6מח כמזרינס נזולימיו
 נ13ר ססו6 מי כי , וחס 33סר כן 6יגונדור

 , שילדותי 16 כ(קגותו נכור יסיס ל6שכמרותו
 6נל , סכיו לפי טנכור כטבע סי6 סגנורסכי
 סיס נלי לעולס כממלט נגיר נקמר יתברךנ6ל
 ס' לעולס נכיר לבדך 6תס 6מר ולכן ,סיטי
 3רי6ת סמן )ו ססיתס וסנ3ורס סיכולחכי

 סנרי6ס nsi)rJ ססו6 5דס"ר וילירתמעולס
 ולכן סמחיס, תמיית כומן לסילו לעולם כוסי6
 ס(כיר וכן , 8תס נותיס ממיס ס' לעולס6מר
 6סר ומנסס סע) סורדת כס סיס (1 ונרססנ13ר
 גכורתו ולעולס וקיומו, סעולס כני מיות סכתסס
 כל 6ת ולסרגם לוון 6' 3מל3 ועומדת מחשדת(ו

 מס על 6חס מתים ממיס וקמר , כולוסעולס

 ין % 'ך"''ו 1Q)b hS1"שי!עניו%%,%% תסלל 6ל סכווניסשן:4עצ"שיש:גי
 ול6 , סגזכר כמו כנכורס ססי6 סמחיסתמייח
 סעולס סנתקייס יזו על סתורס סגיחנסממס ומי סצולס סמכרי6ח זורות ב"ו על כמסדמייס מכלכל קודם וקמר , סמעטס סקכ"ס מפיקמרו
 לעולס כי כ"ז סגי על סדרתו כמו , ית'נחמדו
 , רסיס כרחמים מחים מחיס לו וסמך ,חסדי
 סחיס דורות כ"ו סקס כחשד חיים מכלכל6חר

 כתינת ידי ועל , כנ(כר סתורס כנתיכתסמהיס

 : וכו' ומתיר ורופק כמליס סומך סו6סתורס
 רסיס כרממיס מסיס ממיס ס6מר מס עלוכן

 ממיס 6100 כיון , ומתיר ורוסק סומך6מר
 ולמוריס לנופלים ימים ס)6 "מסר סיססמתיס
 נס כי 6מר ולכן לסמיוה, ססופס כיוןול6סוריס
 ליס) 16תס מנים תיגו 6וחס לסמיוח עתידטסו6
 18 כמעי 3עוגס יסקו ו6ס , סומכס סו6כי

 6מוגתו לקיים ונס , 6ותס ונוהיס רוסקכיסורים
 לסט וסכטיח קיים 6סר ס6כוח ססס עפרליצני
 מוסם 61ינו נכורתו פל סומך סנטר גי לךזומס ומי נבורוח כעל כמוך מי 61מר , ,רעםנקיוס
 נכורופ 3על סו6 ית' וס61 , ססכעימ מס)קייס
 סט ונכול סננתיס המיית נ13רת כמעכססס(כיר
 וסל כולו סעולס כל 6ת ולפרכס לווןומטר

 י6ות 1)1 סעעס, 3(ט עומס סו6 "סרסנגורית
 6מוגחו )קייס )ו יומס ונזי גכורוח, 3עללסקרך
 וממיס מתיח מלך וקמר גמירות, געל סיוהועם
 כוס ורמן ומחים, מנזית סו6 יתמוך וסול ,סטמיח מי 6ת לסחיוח 1)6 לסרית יכול כ"ו מלכי
 61)יסצ לפיסו ע"י סענרו סמתיס המייתענין

 נומר סלרפיח 3ן 6ת ססחיס 63ליסו כיויחזק6ל,
 מרעות עמס מתנורר 6גי 6סר טולמנס עלסגם
 ע) סילד נסם ותסג למ"כ , מו' כגס 6ת)עמית
 מת סגער וסגס ג6מר סמממית ופכן , וימיקרט
 , עעיו 6ת סכער ויפקח ונו' מעתו עלמוסכנ

 וכחיכ ע5מוה, מללס 3קעס וס"ס כתיםונימוק6ל
 8מר סחמיןח 8לו ועל , ומייחס רוח ככסונתתי
 מיחס נוזר סו6 "מד סמלה כש וממיט, ממיתמלך
 3ן ע) מיתס נזר ית' ס6ל כן , ר"ט hloa מיפ)

 נור וכן 3ילןותס, ומכס קודם וסמונמיתסלרסית
 , ממלריס (מגס קודם סילקו לעריס 3כי עלמיתס
 לפסוח ישו מלך 3כמ סיין ננס , 6ותסוסחים
 8סר לנעכר ית' ט6ל ססחיס ממס סס(כירוקמר
 לסמיות 6הל מקמן 6מר כחוס, גר6ית זכרסו6
 כי נס , נלעגו סתחתס למוגת לקכוע רסיסים נחום מרטיט כמס כי סמתיס, ממיס ש"ימתים
 כמ קליו נססו כסמ(רס סמתיס מחיס כ6"י6מר י% וכן 1יוס, סתמיים על ולנוט לו)שיות
 6ליסו פחמיים or טוזכר ול6 , למעלססכתוכ
 ית', ס% 3ר15ן ידם ע) סנע0ו וימ(ק6לו6ליסע
 כנו מ 1 יולדי יסר"ל לכל כוללתסיתס ילחך ותחיית כוללות עיכס סחמיוח 5)1 גי עלוכן

 וחמשים המשהפרק

 :ו יקושןיעענוגןו'ןיעק"1(
 סנכי6יס ומן סתורס מן סקכלס כרטיות66ריך
 : זס עיקר בירור על רז"ל ותדברי סכחוכיסומן
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 מן סמתיס )החיית מרן ימנן 6"י "לקבפרק
 תרומת 6ת ממגו ונחתם סג8מרסברס

 ל6 1סל6 קיים לפולס לסרן יכי סכסן i??h5ס'
 מכפן וכו' למיות מעתיד מלמד 6ל" לל"יגכגם
 חנ6 יסמע6ל רכי דכי סתורס, מן טמתיסלתחיית
 ל16 לאסרן דכתיג זס6 וכו', מנר לסרןמס
 סמתיס להמיית מגין אומר סימלי ר' , 6ח6לסכי
 6תס כריתי 6ח סקינווחי ונס סג6מי סחורסמן
 ר6יס מכאן לפס 6ל6 במר ל6 לכס , לסםלתת

 לר"ג לדוקין סקלו , סתורס מן ס~חיסלרמיית
 סתורס מן )סם 6מר מחים ממיס ססקנ"סמנין
 מן , ממנו קכל1 1ל6 סכתו3יס ומן סנכי6יסמן

 סכני6יס מן וקם, לוכוחיך עם סוככ סגךסתורס

סעוכ
 ונץ,

 ונכניח18 וי_1', יכניסי ז
 ס' כעכע 6סר or מקלק )סס סיתר עדסירכם

 pno( :יף~:ישי:2 גשי%1,211ש1 )סס 6ל6 במר ל6 לכס לסס לחתל38וחיכס

 מכולם 1rb' 8ל6 כולכס דמיים ססיט6 סיוםכולכם
 6ף קיימים כולכס סיום מס חיים 6חס וגו'מתים
 3ן ר"י 6ע רונוייס ס8ל1 קיימים, כולכס)עוס"נ
 0צחיד מס ויודע מתיס מחיס ססקכ"ס מניןמגניס
 סוככ סגך סוס סמקר6 מן תרתייסו 6"5)סיות
 ונגס, סוס סעס ורילנו)וקס ונו', וקס 38ותיךעס
 יוחנן 6"ר כידייכו, סלנ6 מיסך נקוטו לסס8ננר
 מחיס ססקכ"ס בגין יוחדי 3ן ממעון רכימסוס
 סוככ סגך סג6מר לסיוח סעתיד מס ויודעמתיס
 כוחייס מסרי גייסו or כרכר יוסי כר'שלעור רכי 8מר חגיך , ונו' ~or סעס וקס ככוהיךעס
 6מר סתורט מן סמתיס המיית 6ין 6ומליססתיו
 כלוס כידכס סעליהס 1ל6 תורהכס ,ייסתםלסס
 ססי6י סנפם הכרת סכרת קומר סו" סריוכו'
 לקימת כס עוגס כעוס"( הכרת סכרת כסעוגס
 מלכחש קלופטר8 60ל0 ונו', ס63 לעולסל8ו
 דכתיכ סככי דחיי ידפיק ' שמרס משיר רכי6ת
 עומדים עומדין כססן 6ל6 ונו' מעיריי5ינו

 לס 6מר ערומים 18גלכוסיסן

 ק-

 , וכו' ממטס
 עטרך סוו 60 היי דסככי למריתו לר"נ קיסר6"ל
 5ר ממיס מן וכו' סכקיס כרחיס ליס "מרסוכו'

 ייע:1!%א ;~צני
 וט/ פפר וקין תיס סטן כתקוס גדוליםפלטרין לי כס לעכדיו ס"מר למלך לממ"ד מסל ,וכו'
 זסוו סח סוו דלק וכו' ססיס6 3ן נכיס86מר
 6רפ6 ולגי מחלתי ו6היס אמית 6גי , סכן כלל6
 מס"ת, סמתיס תמיית 6ין ל16מריס תסוכספכ6ן
 מס"ת סמתיס לתמיית מניין מקיר רכי 6מרקניך
 יסיר 6ל6 וכו' ג6מר ל6 סר ממס יסיר 6(סג6מר
 rf6 3דכר כי61 , סתורס מן סמתיס לתחיית)נכ"ן
 מגין לוי גן יסוסע רכי לנור , ונו' יסוסעינכס

 תמונו, מסכמתו 6) וליס מס"ת סמתיסלרמיית

מס"ת, ל צכ6ן יסן,לוה 5hShמו
  סומר זוכס בעוס'ז סירס לאומר כל ריכ"ל8מר

 נאמר ל6 סללוך סקס יסללוך שד סנ6מרלעוס"3

 11:%מוקוןויןןןיישל:שש
 "%;%"1ום:,%1ג1עי::ג

 לחחיית מגין h3% 6)ור וגו/ קול כסאו 15פיךקול
 אדמת מיסגי ורייס h~OD 6מר רכיג8 ,ונו'

 ט סמככיסיס רחם ומס ק"ו וסלק ומו5י6מכניס
 ק:ענשין סמכניסין ט18ל קילוח כקולי ממגו מריקיןכמסאי

 יין היי י~ות:בחסמ" 1
 לסמיוחן ס'!תיןבקכ"ס 5:]ן 6ליסו דכיתנ6
 ? קיימיס לעולס סס 6ף קייס לעולס כדוסמס

 לתמיית מניין סר6יוח 3רו3 ס6מרו מס כינראה
 לחמיית נוכפן לומר וח,רו מס"תסמתיס

 לאסרן סתחייס סי6 לכך סל6 סוף מס"ת,סמחיס
 6ל6 , גסס פי651 וללדיקיס לנכוח 16 למכס16
 ס6יגס סכיגוגייס יסר6ל כ) לכל) כן נססי8

 מס"ת ממתים לתחיית מכאן אמרו ולכן ,רסעיס
 : יסר6ללכל

 ל6 ועוס"כ סלסמוה שכר כמו אומר 8גיעוד
 ל6 סמתיס תחיית כן כתורף נסירותנוכר

 כסירופ לייפד סלחויס דרכס 6ין כי כפירוס,נזכר
 סמכמיס מפסו ולכן כרם(, 6)6 סעתיד ססכרעל
s~r)וקמרו לסס, ס"קוכלח סמהיס להחיית רם 
 סנפמר סחורס מן רמו 8י(ס סמהיס לתמייתמגין

 ונס , ונו' לאסרן ס' תרומת 6ת ממגוונתחם
 וכמו סמהיס, לחמיית סירמוז סכרמ בו 6יןסכתוכ
 וכו', חכר אסרן מס יסמע6ל ר' דכי סתנ8ס6מר
 למודיענו 8ל6 סכחוכ כ6 ל6 יומגן ר' לדבריו8ף
 )ו )יתגס אפסר 6י כי גס )לסרן, סתרומססיחנו
 ל6 סכחוכ עיקר 0ימיס 6מר 6ל6 יסרק)כקרן
 לתהיית מכאן 6מר ולכן סתרומס, מיתנו 6ל6ג6

 כסנתחיי3ו לארן ככגיסתס ס6ס , מסעתסמתיס
 ל6 לא"י מחילות כנלנול אסרן מי סיסבחרומס
 )6 מסיעוד סמחיס, לתחייח מכאן לומדיםסייגו
 כתקייס סר6ינו'סל6 6מר 6כ) לכדו, לו ")6סיס
 מכאן וג)מוז נאמת סתרומס גחינת עוייןשסרן
 סחחייס כומן כי סהורס, מן סמתיסלהחיית
 כ6נופ וכן חרומס, לו ויחנו b~b ימיםסכוללת
 סס6כות גראס מסיס לכס ול6 )סס לחחסכתוכ
 לתחיית מכח 6(, קמו ול6 סורן נתינת כומןיקומו
 וימיו יקומו 6( בי סתורס מן יסרם) לכלסעתיס

 סיסוב מקומית ככל וסטו ותולדתו כריאתו וכחפסט or ואין ס6דמס מן עמר י,ר6סון 6דסגרי6ת'
 כמקוס לנפסל רומס וס61 , מעסרס גמר ל6 6סר סכ' כמסל כתו וססיכס , ממת עגננו כמטחהייס

סכין
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 : יסרבל כל 3ר06כס

 מסס3ות 5מד , מבסרן סהמייס 3רמ( גרמווכן
 סמ15ס קיום סגת וסיף 3תמייס, למעלססג(כר

 כי 3מייסס לקיימם סלדיקיס 3כח סיס 5esסר
 כמלות , קיומם )כלל סניעו ול6 לידס נ6ול6

 עויין כתליינו סל6 לסוס 3טסרסמ15טי6כילתס
 גוע מריוס מי ובסכת לקרן בוקס פדשמנו

 וכן1מי noInr" סטות סמלותצ(ונכל
 קיומס לכלל סניע סל6 מלוס לקיים 0olrל6
 : )מעלס סגריר וכמו יקייתנס, סמתיס תמייתנכמן
 לתת מכתוב ס6נות מן סתמייס מרמז גרמןוכן
 סנ(כריס מססכוח לחרת מכס לכס, ול6 לסם'

 ס6נות r~rn ימד יסרהל כל מיסור וס61 ,למעלס
 קורס בל"י כולס סחורס כל קיימו 06רסקזוסיס
 לעכוזת 8מד סנט יסיו סחהייס זמן עזסגיתנס
 17מס % כי , קן לקין מגרס ויעלס , יה'ס6ל

 סתחייס !מן ועד לסיגו מ36רסס סדורות כלסל
 כמוסו כסיס ל6 6סר גדול מיל כולססיחחכרו
 קנות מ6ס3ס כולס יחד Sh5 לסתסללמעולס
 ול6 ימד, כולס מ15תיו ויקיימו , כניס וגגיוכגיס
 6דס לסוס מלוס סוס לקיום מניעס סיסיסיס
 ל6 לכס קמרו ולכן , כג(כר גלל ודרה סרטדרך
 וקמר , לכס סניתגס נחקייס סלכם Dff~bנקמר
 סתחיס לתחיית מכלן , עדיין נתקיים סל6)סם
 : סנ(כר כמי ס' לענוש 6מת 6נודססיסיו כדי סחמייס (נץ עד ntsho למזמן סתורםנק

 ססקכ"ס מגין מגגיס 3ן יסוסע לרבי ס60לווכמוה
 )6 , לסיוח מעתיד מס ויודע סננתיסממיס

 קמרים 600ל1 כמו סמתיס לתחיית מנייןסקלו
hlbענין כי סכווגס מחים, מחיס ססקכ"ס מכין 

 מגד obi תיגססחהייס
 שסכר )ו די מסעריו וייטיכ ס76ס סי75קמע"ס כי שכועסיו, ס"דס גם"

 לסכר לוקתו יו ס0ינס ול6 סגסננוח ועולס עדןנן
 שמסדו ססקכ*ס מגין סקלו ולכן , סמתיסתחיית
 כ3 כי , סיקוס חנמול גלי סמתיס ממיסועושו
 תחייס לענין 3ו יסיג ל6 3טוס9( ס6דס 0ייטי3מס
 מס מיודע מנין 60לו וכן יחנרה שמסדו ל066

 סעחיד מס יודע יסיס 06 כי , לסיוהטעתי7
 וקם ע) מכרע לסס ספין סגתוכיס מן 8מדוסוף סכהו3 מן לסם וסמיו סתחייס, עליסכים hS סעחידיס סדורות מעללי רוע וסוףלסיות
 יסיט 16 לסוסו 16 סכהוכ לרקס מוזר סו066

 סיודם נס סכווגסכי ויסיס , וסושו לר"סומסמס
 סוורות תעללי גרוע לסיות מעתיד חססקכ"ס
 וסם , ס3סס לכסריס מעפר יקים r")uסעחידיס

 ר5ס'לומר כי , ונגס סזס סעס וקס6מרוווילמ6
 עס סוככ ?עולט מהסיס פנכותיך עם סוכוסגך

 , וזגס ס:ס סעס יקום כי מנד תמייס נליס36וח
 כלומר 3יוייכו, סלנ6 מיסף נקועו לסס ססי3ולנס

 ימסך ול6 סכ6יס דורות סייע סעתידוחידיעת
 ס6מר ומס , לכסריס תחייס תסיס )6 כימנס

 וקמר רסניי מסוס יומנן רכי מזר ולכןס5מרחס, כמי לעולס , וקס "מתיך עס סוככ סנךסכת31
 סגך דכתי3 וכו' ויודע מתים מחיס טסקכ"סתנין
 or 6(1 מכח31 ויגריס סגי )מד ומ', וקססוככ
 3ר' "לעזר ורפי , וכו' ודילמת מסקסו למסמס0
 , וכו' כותים מסרי (ייסו (ס 7373 8מריוסי

 המיית ים hnlb לעוס"כ hS 3ס עונם מ6י6וס, 3גי כלמון וסכט) . , נעוסק תגרת סגרת7גתי3
5 טסירס"י כמו סתורס מןסמת:ס f f r  ומסמעות , 
 3ס סיסים סו6 גסם ס) עמס, ס61 כ! 3סעורס
 ססו6 לגוף עוד 0תחמ3ר 3לי גע5מסכליסר
 : סמתיס תמיית י0 זלכ"ע hnSh ר~מתיס,תחיית
 וילינו מיכתיכ חיי דסכגי קלופטר6 סי7עסוכמה

 סמזמור כל סתם ד6יירי מסוס סייגו ,תעיר
 ונו' יס עד מיס וירד כים זכהיכ סמסימגמלך
 )ו ויסתתו ונו' הרסיס עלתי  גייס יכרעו)סלו
 6)1 מרינת וכלי מלממס כלי 3)י , ונו' מלכיסכל
 ימופ ל8 כי עולס 63י ויסרו יתרסו ופס ,לקלו
 לרוז, וי6כ)ו ויקפד ויזרעו אטמו געתו סל66יס
 ירעם סריס 0673 צרן 3ר ממת יסיס כיעד

 סלו; 60יפ למס יזו מיגע מי וקין , סריוכלרנון
 ועיף ונו' ירעם ונו' כר מסת יסי גס דרך16

 ססירות יגילו ר"ל ס6ס סקרן, כעסכ ס6גטיסמעיר
 וגס וסרי, 3ר ססת למעלס כחב סריוסלמחיס

 בעיר 5ן סעס3 6ין כי מעיר למר לו סיסל6
hSh,3ר ממח סיסיס 8מר כי סכומת 6ל6 גמדם 
 י5י5ו 6! וטוגו לריבויו פריו כלכנון וירעםמוכן
 סקרן מתחת שעולס סעס3 כמו , סמתיסמעיר
 מסיס למס יומס , ס(רע וגתעס0 בנקער8חר
 סעולס כל מסיס 6זס"ר סג3ר6 סנרי6סקוזס
 לממיס מיני גל סנ3ר6ו )סניו ערוךכבלמן
 כמו ערומים עומדים 06 וס6לס , וכע"מודס6יס
 וקסתו ס6דס ערומיס סמיו ס3רי6ס נתחילתמסיו
 06 סכוונס נל3וסיסס, יעמדו 16 יתנוססוול6
 כמו ממנו וערומים נססעיס סרת י5ר 3לייעמדו
 סיסיס ללעיס ייפרכו 15 ס3רי6ס כתחלתססיו
 6מר וצחו ל6דס סקנס כמו , סרס י5ר)סס
 עליסס וחסרו סס ערומיס כי סידטו סמטתמטסט
 משיר ר' וס0י3 , חגורות לסס העסו משגסעלס
 לכוסים ככמס וי651ס ערומס סגקנרס ממעסק"ו

 וככסוהיסס 3לגוסיסס נקכריס ססס5דיקיס
 כלכוסיסם גקכרים סיותס כי סכוונס ,ע8כ"ו
 וכסט סרע על סטונ ער ג3ר כלדקתם כימורס
 המיתחו עמס טו3 סכר לו יסיס ופס16תו,
 וקימתו סנסמות, עולס ולסכר לנ"ע (וכסננסיותו
 6ת סנ5ח נוס גזכות כי or על נ'כ יורס3ל3וס
 כלכוס להחייס ינכס תחתיו וכפסו כעוס"(סעס"ר
 וכעכע סחע6 6חר ללטת סר6סון 6דסססולרך
 3חסו3ס ו0כ תשנס, כעלס וגהלכס סרעליער
 מסקר לסהעסט קרוע סו6 כי סח6נס סריכמו
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 ופינסו לסטתו לעיפוסו קרוכ רסו6ס )ו ויםמסירות
 : רכ זמן שיתקייםכדי

 , מיי זבנגי סי8 סיועם מי4 כי )פוט טכ3ע1ד
 וי5ין נקמר סל6 מסגי סו8 , סכתו3 מן08
 כעסכ ס6גסיס וילי5ו hib סקרן עסכמעיר
 מלכות כננעלת כתמלס ססזכיר 8נסיס וסםסקרן,
מלך

iJUU1t 

 כל ויענדוסו מלכבס כל לו סיסתנזו
 16 סעסנ, כמו ערומים יעמדו 06 וט6לס ,נוים
 , ססי6 )מי* מוכנת סטיק כמו סעסכ יתיוןיסיג
 ל6 כל3וסיסס מוכגיס כחחייס ס6נסיס י165כן

 מעסיסם סרי סכר כל כתמייס סקמיסליס קהלו ככר oh סס6לס וכוונת , 3סס גלימסר
 גחחייס עחס שיוערכו , גרופיס וי65ו ן.

 16 , מחדש טוגיט וכמע"יס כתורסלוכוח
 עזן נן תסכר ~Ois11 בפטיסט סכרומלס

 עסו 6טר סמלות כאקאי ל5יס64 מעוז"6)6
 שכרס תסלוס לקכל עתס חיים וסס "5"יקודת
 ממטס ק"ו מהיר ר' לס וסטיה סחמייס,בעולס
 5ויקיס קליפות ככעס 1י65ס ערומססנקכרס
 כלומר , מלכוס מיקומו זין "יכו מלנוססנקנריס

 סגוף 3סיוהס עסו 6סר סעוכיס מעסיסם סכרכי
 מס 6ל6 עדן 3גן סכסמס בעידון גסלס ל6ונפם

 סי6 1(1 סתחייס, בעולס נס סכר )קיכולסננוריס
 סמעסיס וסס גסס סקמיס סמלנוסיססורקת
 סור6ס טל סי6 סמלנוסיס עכין כי ונס ,סטו3יס
 מסתי 6חד כל כפי סמלנוסיס סמורים מסורם(

 יסכים סחחייס ענושת מעמס זס כל עם ,סכוונוח
 סתכריכין וסס ממס כלכוס"זס סיקוסו לכווגסכ"כ
 הכוה מנמס מיזו יכה ל6 גי , גייס גקכרו6סר
 סיח(לו 3ל3וסיס 3"כ גס סיעטס סלזיקיספיקח
 ולעסו כ3ר כרקעו כי נס , סקגורס גדמן בסיוכמו
 (ס כוסים ס5דיקיס יסיו סל6 כדי , תימוםכעמר

 מלמל ח;ריכין לעסות ר16י ס6ין לי גוססמ,ה : ערומים גסיותסמגז
 וגריס נסן לער 6ו שפטתן 6ל6 מסי16
 אחרת סעס סינדלו ית' כעיניו י6חהקנקל מן אמו סעס סנדלו כיון , סקרן מןסנו)יס

פיעסס
 ק

 ן: ך- :-'
 ין

'." 
 מן ויחנדל סיחמדס ונתעמס ונרקג סקרןק

 יסמיק ל6 קולי כי , כ3תמלס חים ויסוכסאבן
 : נס כתוך נס כסיל סגם לסיעסס לדיק כל(כות
 וס6 חיי דסככי המריתו לר'נ קיסר סומרומה

 לר"נ כרחיס ליס אמרס וכו' עסר6סוו
 סיו יולריס סני 6'ל , ליס 6סירנ6 ו6כ6ס3קיס
 (ס 6י סתיע מן והמד סמים מן י51ר 6מדנעירגו
 אמרס סמיס מן סיולר (ס )0 8מר מסוכםטסן
 סקיסר כוונת * כ"ס ל6 סטיט מן 5ר סריס מןליס
 ככר ססיו כיון סמתיס חמיית נקרא סיססל6
 כמו מדטס גריס סו6 סעור מן סינונן ומסעמר
 ו6ין(ס ס6ומס מן עפר סר6סון 6דס3רי6ח
 ao' גמסל נתו וססינס , חמת עיננו כמתחהייס

 לומר וסכותס סעסר, עס סמיס עירום וסוףסטיע
 כטבע ומיקירתו 1nh~ls כחמלת ס6דסמילירח חי סיס סכגר ספח 6ת לסמיוח יותר סכגס יםכי
 ונס לכדו סעסר מן טלז (ס כי , ונקנס זכרע"י
 , סט'ע וסוף וסעסר סמיס מן ו(ס לכרס סמיסמן

 סנכרון סר6סון למיס  מסימי ססכנס מןכלומר
 מן סגכר6ו 6דס כל סל ססכנס ומן סעסרמן

 לסיופו נקל יותר יסים ססכגות כ' כסתמכםסמיס
 מבעפר מכנס לו יס סעסר (ס גי מעפר, מןגומר

 : כטיט סוך וסרי ס(ו2 פסס ומסריססר6סון
 סעמ)ן (כוכית מכלי קאו חנ6 יסמע6) ר'דבי

 לסם יס נסכרו ו6ס ודם כסר טל3רומ

 סודס
 דני תכ6 מ . עאכו"כ סקכ"0 י1

 "סר סנסתס 6ל סתחייס (כות יימס יפמע6לרכי
 סקיסר לסקלת וססיכ , ית' מאתו כ8ךסנופמס
 שכת 63 עפר טסתי כיע עפר סלענו לע"פגי

 ומלך מייס אלסי6 רי6 נסמת 3ו סנופמסס8דס
D51D8ת ית' ס6) מכין וקיים חי סגס6ר כרוח 
 סלך וסרומ ס(גנ רום כססמת נעמס 8סרזכוכית מכלי טסיס,.ק"ו לנוס לסימ(ור עסר סגעס0סנוף
 Inlho יכול כסכר 061 , סלם סכלי ונסקרלו

 3גטימהו כ3תחלס כלי ולעסוינו "ותו ולסטיךלחוור
 ית' נרומו מקורס סגעסס סמדס , ככחמלסקליו

 ונעמס וכסגססד , חייו ימי כל 13 סריםונחקייס
 ג60 מתמת 610 גי ולניס מי סרומ עדייןעפר
 6ל לחוור סקייס סרומ מוכן פיסיס ע6כ"1גנוזו
rlS1olh~ סיות סעפל יסוג וככמן כן סיס 6טר( 

 : מקוזס מסיס כמו6דס
 דטככי כמריחו ממי לרכי אפיקורוס ססו6אקל

 למלך מלסם Yb , וכו' טסר6 סוו ס8מיי
 ספין כמקוס נז~יס סלטרין לי 3נו לענייוס6מר
 וכנו מ(רו 6"ל כסל לימים אוחו וכנו עפר ואיןמיס
 יכולין 6גו 6ין 6"ל ומיס עפר סיס כמקוס16חו
 . ע6כ"ו ועפר מיס סיס עכסיו וכו' עליססכעס
 דל6 מס מו"ל סימרו מס סי6 (1 חסוגס פסטסנס
 ס8ס סו6 וסנמסל , כ"ס ל6 וסוס מס סוססוס
 ל6 8יך l~bD יס וסוף מחסו כולו סעולס 6חנר6
 מן סריס 6ת ויחיס יחוור וכן , מיס קותויכרך
 כחסוכס כווגס לו יס ועיי מנוסו, גס6ר 6סרסעפר

 מיס ס8ין כמקוס פלערין סרנו למטל דומע וכו'(1
 סס סיו סל6 6ל6 כלעזם, לצנין 61"6 עפר61ין

 ממקום לסגי6ס וס51רכו ססלערין בכיןכמקוס
 יכנס כו "סר המקוס ועפר מיס כסיס וכיס ,8חר

 וסנמסל טליסס, כעס ולכן , כקל סיסיסספלטרין
 מן עסר וטלר נ3ר6 6סר סר6סון ס6דס עלטו6

 לי: מעסס on~h מ(כמ עליו סנ6מל ממסס6דמס
 סיסוכ מקומ,ת 3כל וכרעו והולדתו כריאתוונהססט
 כמקוס לנפסל דומס וסוף , מעפרם כולר ל66סר

ספין
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 nenS נ::"'ט::יבעהל ~t1JQQ 1". ענש'"

אלהים נה פרק הימיווזשערבית"26
 ונעסה ס6דס מיתת 5מר וכיס ועפר, מיס נוטלין
 ססו6 מעפר 6ן כ51ר ולסיות למזור סיכולטפר
 תמייתו, כמקוס 6חי לכליתעלף

~DW, 
 סיכט )מסל

 טbSs 11 כו' מייכי6 לכון ווי 6~) סייןימייתי
 יומת נחע8ו מיס ,hun ול6 טוכ יעמס 6סרמן לייק ס6ין ס6תיקורוס כוונת , כ"ס )6 נסתסגו
 קר6 תכן , סמט6 משם עת oh )חיות ימכור,

 ולכן מתו חוע6יס מיוחס מנד כי חייכי156אס
 (כות סוס 3ל8 06 לו ססיכ ונביס6 , ימיו65
 סויס לו סיס ל6 בסרי ג1לר )סיות (0o1hקיס
 מע6 כי ונס כשטלר, כ"ס ית' כמסדו כ51ר5פ"ס
 061 ומלותיס סתורם 3קיוס זכות לו קוסככר כי )תסויט לזכות רבוי ולכן , מעסיו כרוכ(כס
 לכון ווי לו וקמל מותו, קורס כתסוכס 0כמט6
 גתכע וסמועמיס סמייכיס 6תס כגומרמיידיש
 8הס 81ין 8ותס מקיינניס 6חס סטין כח גנימלוה
 ועקד תמייס, לכס יסים ל6 ולכן , בתסוכסשו(ליס
 סל6 לן קרית מייכי6 )ו וקמר ס6סיקורוסמור

 : וכו' לעקמונויתך ססיטג6 3חחייס ענוכסגסחתף
 תפונס מכלן 8רפ6 וקני ממלתי ו6חיס 8מיתאני

 , סחורס מן סמהיס תחיית 6י1ל6ומריס
 סננהיס תחיית ענין מבוקר ס61 זס ככתוכמגס
 דועס , ס%6ת עי 6ח ממיס ptb 6רס6מר
 מכהן "מר ולכן ממחלתי, למי 6רס6 וקנילמחלתי
 לתמיית מכפן וקמר )מעלס הסכית סלפיוחמכל כי , סחורס מן סמתיס חמיית 6ין גמוננרחסוכס

 ;ילוי,ן,:וןי;,;;ו,:ן""":ס"קו,,י;,י",
1'h1rf 

 רנון נסעת סי6 וסתמיים כעס נסעת סי6טמוחס כי סהחייס סיפג סמיתס כי ומטע , כן 1Dlhn)מי
 עהס ר6ו 6מר לכן , כססי"ת פינוי סיסונר6ס
 6תית 6גי עמדי 8לסיס וקין סו6 8גי 6ניבי

 6הת סעס ממית ספני לע"ס פעוי כי 6יןולמיס
 ימס עומס 6ני סכל 6ת כי קמרת סעסוממס
 נורם וס(ען סעת כי , למות ועת ללדת עתמעתו
 סו(כר ל6 ר*תורס וכהמלה כי ור6יגו , זכרלכ)
 מן כמ ילי6ח וקמר , סנרן על מיס סמכול"ת מכיף סנני ופני כו סכתוכ סמכו) עד 8גימלת
 , 6חכס כריחי 8ח מקים ככני ופני כחייסתימה
 כסמי סו6 6גי 6כי כי עתס רפו 6מר)כן

 כסקמת ופגי סמכול כסכילת 6כי ופגישפערתי סעמי~
 וכוס כוס ט61 6:י , מכול עוי יסיס 0ל6שריתי
 סכרית סקרת 6100 סגני 8גי וע) סיגיי, 3יוקין
 כ(ס כי כלומר , עמדי 6לסיס וקין "מרלעתיד
 0כתיכ .לע"ס סיין מדת מוש כו 6ין ססניס"כי

 ו6ססר , וגו' לנח "לסיס ויקמר כתחלסכסגיסס
 לסילו עמדי 8לסיס וקין ססגיס על לפררוג"כ
 כעדת סמכו) סיס 06 כי , סר06ון וקניכמלח

 : וברו מגם סקריה )עולס סיס ל5 נפזרמוין
 6ברסס ע) סו6 8ני 8ני כי עתט ר6ו ירמו(ור

 כסייס מקור סוליותיך 6סר ט' 6ע )1ס6מר
 וסיס )פגי סתס)ך מיי Sh 5מ , ונו' )ךלתת
תעיס

~sbl ך וגחתי 61' וכינך כיני בריתי( 
 סימר מס כי וגו', מגוריך 6רן 6ת למריךולגרעך
 יגר עייעד מסיס מסני סו6 סכתוביס נסס6גי

 ממגו מסיעוד כיוןיסיס כן כויקי כי עכטימס וסיס )עתיי סקרןיכוסח
 דכת 0סכעימ כמי סאו"

 )תת ונון 6סר ס' 8גי יתן ס6ל 6מר וכן ,~מין כדי ors  סמכעימף ס61 6גי לו 161מרלמגירו
 סכחוכ סומר וכמו ס6מר, bs(~ וכן , ס6ר67ת
 6מ וסיוע כזומר , סנני סמדכר סוממכי
 סנגי, בסון ו(סו , ומנומן מוכן 610 סוכרסמדגר
 ס' 6ני נקמר לכוסס כי עמדי מבליס 61י1וקער

 קליו וירק קודס 8מר סדי Sh 8גיוכ60מר
 sffr' ודרסו תר6ס עתס רכינו גמ0ס ס6מרומסני ס~

 עתט וכן , תרטט ל6 שלכיס ל"6 כמלממת6כל
 מסיו עתס ליסר8ל 5מר וגו', דהרי מיקרךתרמס
 0)6 ס6ערתי מס עתס ר16 )6ון )יכנסמוכגיס
 סומן ססניע מלכיס )"6 מבחמת 6ת ממסיר6ס
 6תכס ססכעחתי סו6 6ני 8גי כי חרקו 6תסעתס
 עמס ו6ת סתלכיס 6ת בעית וקני (ס,כלמון
 וקין otnh ו6רפ6 8ותס מח5חי , 6תכסובמיס
 קודס on~h 6סיל 8גי סלסס ס0ריס כי מליל,מידי

 : עייי )סלילם יוכלו ו)on~h 6 6עי)ובמ"כ
 וגו' עמו ס' ידין כי תלפגיו סכחוכיס5מר נמ2 סכתוכ כנס 610מר סננתיס החייתולענין
 כ) 6חר עתס ר6ו 6ער , ונו' (כחימו חלכ6סר
 יעגין סימור מס לכס וקרס סעוכריס ס(ננגיס6ל1
 , מתרס עליכם ויסיס ויע(רוכס פיקוס מיוקין
 חוסנוס ססייתס סומגיס בכל סו6 1"נימקוים מסייתי ס61 6ני , ט61 6כי 8כי עחסכיהכירו
 "ין כי תרפו עתס , גסיכם יין ולסתות ע"(לעכוד
 קמים 6ני )כוי, 6ני 6ל6 עוזי מקלס6לסיס
 ותומס ססיו כמו מיקומו סתחייס וקמרו6היס
 וקין 6רס6ס 6גי נחייס 3סיותס פוחססימלתי
 (וכיס ס6ינס סרסעיס ולסייח למנור מלילמימי
 וינוסו וימנו סירטן כזי 6)6 קתו ול6 ,)תחייס

 : עםחנקת
 סחורס מן סמתיס )תחיית מגין מחיי יניאטר
 יסיר 6ל6 נחמר ל6 סר יסיט rh סנ6מי1
 ר'פ סדייח מט סחורס נון סמתיס לתחייתמכחן
 הןו:גי וישגן:עי12מ: 16 סמלת מסני סו" , סר ול6 יסיר 60מרממס
 ג"כ סכ6ר ונסירת ייוע, (מן חיגו כי ,ס6(ינו

 - כי סגו:ימפמר )טיל61 סו6יריי
 סססוקיס כ")ו וכיולד 6מד, וסמו 6הד ס'יסיס
 נקמר )6 סר סדררו מס כי סו6 וסעגיןסתחייס, (מן על מורס ססו6 ססו6 כיוס כסססג6מר

6ל6
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 מנזכר, ץ טיס סירת סטר ידוע סו6 ככר יסיר,6ל6
 hSh ג6מר ל6 סעס כסי ל3ד סר לומר ר5וגס6ל6
 מחס מסר כמו יסיר לעתיד נס כי לטורוחיסיר
 חזסס סירס פסס יסיר כן יסרבל נחסועת זוסירס
 (ו חסועט סתמן מסני חסו , סמתיס3תמיית
 מטס לו סי6מר כמו לברן יכגם סל6 לממסנרמז
 בזמן 63"י לעתיר מיסיר עתס נתכטר ונו'תרסס
 כמו פכותו סמדכר צור וכל סו6 סימיססתמייס,
 6ל6 תמייס 6ין כו ונס , לקרן הכגסו מו"לסדרטו
 לנ61 מחילות ננלגול יצטערו ת"ל ומתיניל"י
 לגו ים כי נר6ס , מס ולמיוט לח"י יכסוחפ5מוח
 יהיו סמדנר ודור ע"ס רכינו מפס כי לומהמקוס
 חע6 ו~פסיקס מלוס כדרך (s~h עולים כ3רסטיו מסני חס , (fh ויעלו 13 נקכלו 6טלנעקום
 ופס יתמו oro 3מדכר עליסס וגנ(רסמרנליס
 כמקוס מימיו מ15תס דרך סיסלימו ר6וי ולכןימותו,
 , מחחלס כווגחס ססיתס כמו ויעלו מחו סס5סר
 מחסכתו טחחקייס ר6וי ססו6 , מכס מזוחלקייס לל"י עלייס מלות לקיים סגח6וס מרע'סוכ"מ
 טו6 ותנסס סנוף s~bS סעלייס מ15ח ויקייםבפועל
 6סר ס75יקיס ככל ל1נ!ר 6תסר וכן , תורווכל
 ומתו, נדרך עתס ו63 לש"י נומס נזרך עוליםסיו

 נס , סורך %6ס מחנ!ח סמיחס סיחט 05בסרט
 דטכיח סיכת וכו', ני(וקיס שיגס מ15ס סלוחיגי

 סכרם ית' ס6ל יקפח ל6 פעמיסס מלוס לירךוסמו לת"י לעלות סייס סגוונחס וניון , ט6משגס
 ינמור ס' 3ס ססחמילו כיון סעלייס, מ15חויקיימו לת"י וגסס נגוף ויעלו סנקכרו כמקוס ססוימיו
 ימ(ק6ל ממתי ל,ס רייס הס , סיסלימוסלעיס
 וגס6ו לח"י וסלכו 7ור6 33קפת 6ותסססמיס
 רנליו על כתילך 3ן יסוךס רכי עמו , וא'גסים
 סותלח לסריס וכבי סנ6מר ועען לקן טמנו6יס גגי 6לו רכ ושמר , וכו' וביסס מכני 6גי61מר
 ס~ר לרכ מלוס כדרך ומתי לאי עוליםמסיו מתני 6101 לש"י, 6חשכ ועלו 3מ'ל סמיו סריונו'
 ר5ס ל6"י פולים וסיו ועטו, סמכו ולסריס גגיססיו

 561"ל , ססתמיל1 סמ15ס סינמרו ל(כותססקג"ס
 6סר כמקוס סימיו רשוי ססו6 סנ)דכר ודור3מסס
 לעלות סתמילו 6סר נ!5ותס סינמרו כדי 3וכקכרו
 סעדכם דור טסם יסר6ל וכני מסט יסיר 761לש"י,
 סירס עמס יקוררו סיס סירת עמו קוררו6סר
 ולסם סמתיס כתחיית סעולס לסגחחדסמדסט
 זל6 שליס ליכנס מוכגיס סיו כי כאי לסוררג6ס
 לקלו סגתייעד סיעוד גתקייס ועחס , 6זגכגסו
 ס' 6י מורסס לכס יוחס ונתתי וגו' סקרןsh "חכס וסכלתי ונו' a)nb 1ס651תי ס' 6גיימר6ל לכני שנער לכן לסס מגשמם מלריס יו65יססיו
 יחקייס סל6 גס כי לסס רם( כ6ן , לסלםגשמן
 , סאת 3סעס לכגיסס 06 כי לקרן כניסססס
 ::יובוי%ץ מי 'גוי %מ %שוי ויעלו טימיו סמתיס חמיית כזמן לססיחקייס

 , ונו' יסיר 16 סג6מר סתורס מן סנ!חיסלחמייח פניו קודם קמרו ~כן ממכר, כמו 3ס יסוררוולכן
 למסס סו6 סמחיס לתמיית מנין קודס ס6מרמס כי , סחורס מן סמתיס לתמייח מכ6ן וקמרומור
 מפס יסיר rf6 מנקמר ממס מגמדו כמו סמדכרודור
 למדבר ומכפן יסיר, 6ל6 נקמר ל6 סר יסר6ל31כי

 ן וסעוכריס סעתי7יס ס6חריס סמתיס כללתמייה
 3גס יסוסע יכנס 6( קומר 6חס נזניכיוצא

 סמתיס לתמייה מכלן ינגס 6ל6 נקמיל6
 עינ) 3סר מ(גח יסולע סכגס מס , סתורםמן
 סקללס ו6ח טנרכס 6ת סס וגחן יסר6ל כלעם

 ר6סוגס מלוס קיום סיתס ר3ו מטס התורחככהוכ
 ולגן , )6רן גכי6חס יסר"ל 4גל יסוטעמקיימו
 סט61 כיון ג"כ יטכס סחמייס הזמן כי כסנתכטר
 ט3וגס 610 סירוס ינכס צגות 6מס סעססחחיל
 כל כיתד יסר6ל כל 6ז עליסס סיקכלו לעתיד,נ"כ

 סיעכור למי קללס וכגיס 38ות סעוכריססדורות
 סמזס לתמיית ומכאן , סתורס למקיימיוכרכס

 : יסרך) 'לגל סתורסמן
 ומע דכתיג סתורס מן לתחס"מ מנין ועץאמר

 עדנס כייס סס "סר , כסיבו ממפחסו6)
 סן 6סר מבטיס ויולדו קמיו מעל 6יס ימרדו כינס

 למססמותס גקר6יס סס לעולס למרוחממססמית
 6ל6 מטסחס Sh סטכם כ6ן וגין , 36ותסלכיח
 נ) ויטור יחוור 6ן כי סהחייס, לזמן רומזסס61
 הריוח סס כי ג6ער ול6 סידועס, למססמחו6מד
 קצרות זכיה ימד סנקכרו צימד יקומו 61טרמזפות
 6מד כל סיסות 6ל6 , 6מת כתטסמס יסיו8מד

 1לכ) 61מ1 ל36יו "מד כל ניכר ויסיס)מחסמתו
 ר3עיסל פכי כמו סכירוסו. סל6 וניוחס נ!ססחתו,נגי

o~cnnl'וכן ר16ס ל6 6סר ל(קגיסס גיכריס יסיו 
 , סקרוכיס כל ס6ר וכן , לסס ניכרים יסיוזקגיסס
 h5h~ חדסס כרייס שיגו סחמייס ענין כילסורות
 ,כומן טסיו כמו סימיו מחו 6סר ע5מס סמתיסתחיית
 : מס"ת סמתיס לחמיית ))כ, סכלמד ונסומיתתם,
 ל6 סללוך מלס יסללוך עוד כיחך יוסכיאשרי

 66לייסכככר1 גר'י עוד סימרממס
 ו3ס סללו

 ' מס"ת
 ומלת , מ15ס גוררת מלוס כי עוד יסללוטסללו
 ל6 סמן לעתיד סעגין סיסיס מורות ומלסעוד
 כל רי43ל 6מר וע"( , ופד סלס נ5מ 6ל6ק5ו3
 סג6מר לעוס"כ ו6ומרס (וכס נעוס"( דירסס6ומר

 : וכו' ג6מר ל6 סללוך סקס יסללוךעוד
 קו סנ6מר מס"ת לחחס"נ! מגין יוחנן י3יאמר

 גומר ל6 רגנו ירגנו ימדו קול גססוטוסיך
 6סר סגכי6יס תהורס, מן לתמ5"מ מכסן יתנגו6ל6
 6סר ולידס כחסוכס וסח(ירוס יסרבל 6תסוכימו
 מתומדו סגסחחסו כיון סחמייס כנובח לססג63ו
 , פגיסס על רטיס סוכתת וסיף 6מת במנוסכולס
 סגחקיימו מס על וירגנו לעתיד נ'כ סיומתורדוי

 מתגכ6יס ג3י6יס סגי ס6ין גס כי ,שריסס
 6מך מסגנון לעתיד ירגע יחדו כעוס"( 6מד3סנגת
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אלהים ט נה פרק הימורורגשערבית"27
 קודם 6מר ו)(ס ליסר6ל, גטקעס סנהקיי"ס5מר
 6תר ולמ"כ , עלמם לגכי6יס הס"ת להמסיתמנין
 גחמייתס כי יסרבל: לכל מתורס מן לתחס'ממכפן
 ולכן , יחד כרן קולס וגסיסת גכו6חסקתקייס

 לומה סככי6יס כל עתידים יומכן רכי וקמר0(ר
 ימדו קול נשו 15סיך קול פג6מר 8מד כקילסירס
 כגו6תס מיריבת 6ין כנכי6יס סכל נס כי ,ונו'
 כטילת למךרינס סניעס לShprns 6 גכו6ת :סוס

 עתיייס סם עכ"ז , סנני6יס ס% וגןי0עיש
 סמורגס ספל םך0ינ , 8חז סקול סירסלומר

 נס5ערפס גגט6ס סנזול מדריגת לנוגסגגגו6ס
 ותסינ סנכי6 מירינת פתתעלס מס וכעי ,ימד

 ססתגכ6 כעס היסיג ממט סנדול שככיףלמירינת
 : vnhn סניול סנני6 גכו6ת 6מ'כ תסעלסנעוס"ז
 ימי פג6מר התורס מן לתתס'ע מגס רכ6אמר

 תמציע מגלמו 6מר ונף,כי ישח ו%רקונן
 , למס לחה יכשכ לפע)ס פרימר כמו סבוכותק
 לכנים מקטת סתמייס נמפכת תסיס כי רכ86מר
 לסורות רקונן ימי סגגיס ככור כרסק %מרולכן
 ולח"כ , סיטת כמסד תסיס סתשיס כי יס,ערן
 משן , %עירסו וס5עיר כככורסו סיטרסנגיס
 ע3עס ססכתיס יסרבל לכ3 סתורס מן5תמסימ

 : עולס עד כניסם 31ניונגיסס
 עפר וזעת מיסגי ורניס ~b)o 6מרשאיבא

 מכש תניס , עולס למיי 5גסיקי%
 עולס למיי סרכים , יקעו פל6 מעעיסי6יכ6

 : שלס אורחק לחרשתוסמעסיס
 א6 עפר שדעת עיסת י(כשכ ס6תר עעסונראה
 כי נש6 , כשכ (ר דגר יסים 0ל6 לתמס"ממכס

 ממס לתמס"ת הכגס סר6פון(ם 6יס יידרסמחמלת
 וייפן ~ovb ע3 תרדמס 6לטיס ס' ויפל0כתוכ
 צוות נס _ph- ס5לע כי וגי/ מ5לעוהיו 6מתויקם
 כי יפן ס6דס כסיות וכ"מ ם תלויס ססנ0עסזכר
 פסיתס ס5לע לקם 61( , נ"כ נעליס איכריוגל

 , 6סס לו לסיות ונגבס 6ותס וסמיה מחסגמעע
 8מר ובס , כמא סמתיס תמיית כדמות ט61וסר*
 גסנה סא סרנים 0י0וו מס כי עפר 6ומתמיסגי
 סרפאן 6וס מסיס כמו גיבוס נמסכיםפסס

 נ5% סו6 מסיס שפס )ו וגיבס ממנו בלעכסמומו
 : ס6דמס מן עפר הקירסו סכתוכ ימו עמרמקימת
 וחסת לקן י ו6תס מסכך 6מר 8סירב

 ססליכס ענין , מימין לקן לגורלךותעמוי
 ססגיס מן מגות וכמס O)G בפסיס ס' 6הרסיחיס תי יפ , עמס ימות נסוף סי6 תחס"מ כי סי6לקן
 מעתו מ6ותס לתמייס וס(וכיס סר6סון 6יסכמו
 לכמס מסם וים סמני, ונתמלס סר6סון 6לףנסוף
 6לף כסוף ממחו 6ותס וסם לכד ססניס מןמשת
 מת סיפרר מי 0יפ שופן סס0י, וכחמלתסממיסי

 16 סריס לק' סיקוס וים ויוסר סנס 6לפיסד'

 י סעולס כנ,%סננ65
1pr 

 ועי , 'נמוש

 גמוש 3תחייס ~o)r כסוסו 636 לטמ65 (כסס63
 ו6תס לדגי6ל אמר 1)כן עיסתו, לצמן קרוכוסו6
 וכעס 36סיס סלמס 6חר סיס' סו6 כי לקןלה

 סע1לס סל ס6הרון גמלי סיס וככר ססגיס מןמלות
 וקמר , עלמך סדי סני קלפי יפית6 , מקןוס61

 ססנר6 זרך כי , סימין לקן לגורלךותעמוז
 כסדר סתחייס כיען חחלס ימיו תמלססמתיס
 סקכלס ע"ד כחוג תלעיס ופפירוס , סמרלוסוף
 סדר כי , כרכרך מייני כפסי לעסם דכקסעל

 6דס 61"כ , oSnn ימיס כ6ל"ף שתמילספמו עי , כיה"ב ס056"6 6ותיוח כמזר תסיסשאייס
 , להכות רבעון הכרסס וגן , ר6סון יסיססר6סון
 5נל , (ס סיר יסיס סיקוס דור נכל כיוהפער

 : לו סקודס קדור דור יקייםל6
 רחם ועו5ר סמל זכהיב מ6י י6סיס רכיאכמר

 r,h 3160 ומ51י6 מכניס רמס מסוגו'
 ס(רע סו6 סרהס מכנסת ענין , ומו5י6מככים
 סמר, סו6 לסקול סכנסס כן וכמו מיות, ט 6ין6סר
 כן ט5ר, חלד סעי6ס סכת סי6 סרמס שככיסתכמו

 י(כס נקכורס סברס מן כמס סנוףגס5עער כי כתמייסן מסם י5י6ס מכח סו6 סם6ולכרסת
 shan5 ט סמכניסין רחס OD1 ק"ו 1סל6לחסייתן
 ממנו מו5י6ין מעולס חיות כורע סיס ס)6כלומר

 כקולי גו סמכניסין סקול קולות,Sונקולי
 ממט סנוו5י6ין דין 6יט חי ססיס עליוסטכין
 על (סו , נדול סופר וכחנךעת ציניותקולות
 לסמיותס סקכשס סעתיי 5ייקיס 36יסו יניומבא' : כ"ס ל6 רסוס מ6י סוס סוס ד6663י
 סיס% וכיס םנ6מר לעמרן שורש6ינס

 0)6 ועסתם נמור גס שמייס נשא . עו'%ק
 סמייס יסיו 46כ , ית' כידו 6ל6 6דס גידנמסר
 ית' כפיו  עיר ססיס  סר5סון 5וט  כוסותגתמיס
 כיוס סמע6 מסני bSh לעולס לשות רשיוסיס
 0סו6 סקכ"ס סל כיומו מיחס עליו ננזרססעור
 לסמיוסס סקכ"ס מעתיד ס5דיקיס 61לו , סנס6לף
 יסירו ל6 ולכן יחע6ו 1ל6 כפיו 'יקירי כעוסס

 :לעזרן

 ותמשש ששהפרק
 כיוס hw1 )י סייס יצריי ש משוומפני

 סמוכרנוס סרביות יז ק5רי סססמסימ
 יותר לסקריך 6ני בריך , נפקסס סקדסכמו

 pnh5 %ת. פח"ק רביות פסכ6תי 6מרנר6יופ
 ונקיים , מפ)סתס מעורגות רעיות אניבטסיף
 , סס%ס נתינת מכליתו %ס סעופך כריבתכי
 סגריר כעו מבש י5י6ת עי לקכלס סוכנו631

,olpns,זורוס כלשו שלס כ6י כ3 61"כ 6סר 
 סע%ס סנסקיש מלריס י5י6ת עד שלססמכרי6ת
 וסעגמ נם ועד סמ6דס דורות סכעסרסס5דיקיס ועשתי סתורס לקיום ,gr ל6 למס , ית'נחסכו
יימוס 63 סחיס פקייש סייטת 61פי% , בכרטסעז
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 271 קלואתהים נז נו פרק היסודותשערבית

 ועוסיס, מ5וויס וגלתי יסר56 63רן 06 גיקיימוס
 יעקב וגני מס נס ועוסיס מ115יס ימיו ל6ולמס
 סכמים גסס ססכעיס ותסלוס ים סנטיפסס

 נתינת (מן עד 3ניסס ונני וכגיסםמ5רימס
 : סמ15ת כל ויקיימו מימיו ר6יס סי6 ווו ,סחורס
 ל6 6סר סמז3ר זור וכל וחסרן מממס רסיסחנן

 החורם מות לקיים יגלו 1ל6 לקרןגכגסו
 סיו לההייס '(וכיס סיו לOh1 6 ; 63רןססלויוח
 : oi~h 3טלוה כמו 6ליסס סגתנו סמלותלוחן
 סגים י"ג תוך ומחו לקרן סנגגסו מ16חסוטן

 כתרומות גתמייט סל6 ומלקומכנסו
 : לקיימן (כו ול6ומעפרות

 עולמים 3יח סגננית קוזס ממתו Dnth גלוכן
 בנין ה15ת לקייס (כו סל6 , סלמסס3נס
 : 3ס סהגויוח ומ15ת סנמירס3ית

 3ית  ולסר 33ל  ננלוס ומהו  סנולרו onth נ)וכן
 סכחו3 מס לכל (כו 1ל6 3מ1"ל טסיוסני
 כל , 63רן סחלויוח סמ5וח לכל ל6 וגסלמעלס
 לכפיס סיוכלו גדי לתמייס סיוט וממנייח לעיי6ל1
 ניהנס מהורס כי , נחורס סכחוכיס סמלותכל
 ומ5ותיס סחורס נכתר (וכיס וכולס יסר6ללכל
 וקלו סמקת גק5ת מייכיס 6ל1 סיסיו ל6 ,נכוס
 1(6ת ז'( )דגריס כקיר מסרי ככולם, 61ל1תרוכן
 ויתיש , יסר6ל 3גי לסגי ממס סס "סרסהורס
 , יעקש קסלה מורסס ממס לנו 5וס תורס ע"נ()סס
 סס יסרבל לכל ניהנס סהורס כל כיסגר"ס
 : כסוס סוס טולס עד הגיבס וכניוכניסם
 מלס 6סר ממלום לחחייס ר6יס לס3י6 נובלוכן

 6ת רפינו ל6 כי סכע, מנקר כסי65יעקש
 כמרפס סיהס ססנחס 6ל6 טימלמו וי5מק36רסם
 561לי . כנ36ות מלס מסיס יעקכ וכ"מסגכו6ס
 ספין 6' סקדמס 3סגמת ס6מח tors טענותסחי
 ספו נסוי כנר נסיוהו 06 כי מסנ63 נניףטוס
 6ת ויקרא גראס ונקבס (כר כזכהי3 , סלס6ד0
 ס6סס נפם עם סלימס גססו rb כי 6יס',טכס

 מסרסור ש"כ וגקיס רקון כ(יוונ מגפפוסנ56לת
 וגו' נסים לסם ונמור 6נרס ויקם סכחוכ5הר כי , וי5חק 8כרסס ס6נוח נראינו וכמו ,סלנ

1ו

 יניק~עי
 '")'.'7-7'-נ'

 גל ג, )קק.נוו,

 י5מק וכן , גכי6יס ספיגת ס5זיקיס לסקרנסיס
 6 לו וקמר ס' קליו נרפס ר3קס גיפופי6מר
 נסורס ניסוכיי 8מר מסרע"ס וכן , מ5רימסהרד
 ססיס ירפס וכן , ססגס 3מר6ס ית' קליוגרפס

 3סנ163 נער ססיס וסמו6ל 8מריס3גני6יס
 מגס י"ג מ3ן טסיס 8ססר עלי 3כי יעוד3נכו6ת
 על סוטעיס מסיו גניו וסרי . גבוי 1שסולמעלס
 ל6 1ס61 בגס 5רנעיס גני סיו ומסחמ6ימר6ל
 סל6 ע"ס פכינו יעקכ 61"כ סוס, ג"כ 06 כיחיס
 סנ3ו6ס, נמר6ס ס' קליו נגלס ל6 עויין גסויסיס

 מגוי ססיס 6סי' סנכו6ס עליו כ6ת סלסולסיוחו

 : סנ(כר לסרס כמלום ססיתס6ל6
 רסיס ססכ8ע OD על סי6 שניסהמענה

 , יעקר סל (ס ממל1ס סמתיסלתמייה
 תה"פ וכחיב ונו', סקס וסנס וימלוס 3ו כתיבכי
 חלק סי6 סטיגס כי וידופ , מפנתו יעקכוייקן
 וססק5ס 3נויתס, ממסיס 6הד ס6מרו וכמועיתס,
 , ונו' עמר סוככי ורגנו סקי15 וגו' מחיהימיו כמלס סמתיס חמיית לסקלת rm סו6 ססיגסמן

 נ"כ מורס סו6 (1 3סיגס סמלם סמלוסוענין
 10ל0 וסגם וימלוס ס6מר כמו סמהיסלתחיית
 ס6ל ססגמת על יונס , בו ויורדים פולים8לסיס מלנכי וסנס ססמימס מגיע ורשו 6ר5סמו5כ
 פסס onlht , ס6גסיס ממערס מעולס 3זסית'
 למעלס גממתן עולס ס5דיקיס וסם מל8כיסכמו
 ססולס, דרך לעלות מקדמו סכונים מעסיסם6מר
 ונו': 75קך לסניך וסלך גס( )יסעיס ככהויכמו

 61מר סתחייס, לזמן סטולס ירך ויורדיסוחו(ריס
 '"תנגס לך עליס סוככ אתס 8סר סקרן נ'כלו

 סתמייהע נטן 8ל6 מיגו )יעקכ ונתיגתס ,ו)(לעה
 יסרבל: כתרן 6ל6 תיגס סחמייס כי נ"כ לוורמז
 לו כס6מר תחתיו 8שי כל סקסן ס6מרווכמו
 וסט , 6תגגס )ה עליס סוככ 8תס 6סרסברן
 blh ~יס תיגס סנמ"ל ס5דיקיס כי סהמייסנ(מן
 טססכיע סו6 ע"( כי ל6'י, ממילות 1טלע"י
 ויקנרסו ממקריס סיס6סו ,3נו יוסף 6תיעקכ

 ממילות ננלגול י5טער סל6 כוי לוכוחיו3ק3רות
 תחיית עמן לו גחנלס ולכן (ס, כחלום לוסגרמז
 מתו סס כי לקטעיו ול6 ס(ס סמלוס נעניןסמתיס
 6כל , סחמייס ל(מן יקומו וכס 3ס וגק3רוכ6ש
 עגון כ6ן לו גרמו סיס )6 06 במו"ל סמםיעקכ
 6ת וממגיע מסתדל סיס bS 63"י סמתיסהמיית
 : לכוהיו לקכרי מסס סיס6סו 3נויוסף

 והמשים שבעהפרק
 נחמייס, סר6יות מיני 3כל טס6רכטואאזר
ogn)מחו %ר 

 ~מוחסן על כסרסיין 1
 פסיס 1ל16חס סעגמות, ו)רקנ סינמות,1)ע3מות
 ונחס(רו ונדקזקו סמזמס פני על כדומןנוסס

 ול6 3טר ל6 3סס נסקר סל8 ולגסרסיסע5מותס,
 ל6ותס ונס חו"ל, כדגרי כמסועו סיס 06ימזק6ל ממתי סעגייגיס 6)1 לקלת ר6יס וגקמ ,ע5ס

 סעתידס סתמייס סדר יסיס מסג ססיס,ססירטו
 על סגבי6 מקמר וסו6 , 3ס ססמסילו מסכפי

 , מ6ד יגסוח וסנס שמי עלמות מללסס3קעס
 מ1כגיס סיו ול6 כלל לימות כסס סיס סל6יר5ס
 ית' לו וקמר עלעעלס, ונסר נידים עליסספיעלת
 יוכלו סט3ע נזרך 06 , ס6לס סע5מוחסחמייגס
 סע5מית ללמוחס ולחוור מינסוחס ולסהרס6למיות
 כמו or1nno למון ויסים , כ"כ ינסות סססס6לס
ייעת 6חם 6לסיס ס' סנכרן ססיכ וימי, ססמין עליתכו
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אלהים נו פרק וממידותשעיבית78פ
 סיומך מ3ו 6כ5 רסוקי לסם 6ין סטנע כדרךיועם
 6וס'ר מקרח כמ"מ 6לסיסס'

 ~י~
 "לסיס ס'

 וכרי6ותס מיוחס קוטן ייעת "חס ס6וס6ת
 מ(רפ סי6 (1 תמייס כי ית' ס6ל לו וססיכ נס,שדרך
 , סיטי מנלי קודם מסיס למס סרח 6יסכל

 גרי6ס תחלת תירתו ססיחס 6זס"ר כיקירתו6ינס
מס

 ס)"
 114 על oh כי לסיוח יתכן bS חס סיס,

 גו פסיס ons ס6דס סחורת 6נל ,יתכרך
 , כימ(ק6ל גכי6 8דס ע"י לסיות יתכןנתמרס
 מסמיו חלמיזו ו6ליסע סגכי6 לגיסו סר6יגווכמו
 ~olh סע5מות על סנכ6 ית' לו 6מר ולכן ,מתים
 ענע מבדרך D~th סייסות סעלמות 6ליססוקמרת
 לסעלמות ספין נס כי , חמיו וחסלו ורנונו ס'יכר 3סמיעת5ס ס', ז3ר סמעו וכריקות, מיות לכס8ין

 טתמיו ומסלו שוו ססמעת סוס )סמיעס,סקס
 למס ~eD1 , )תמייס 6תכס סועות מכסתסיס
 יוגרלו , מיס נסס סקרן חו65 גכרי6ספכחוכ
 מחייס 3עכין וכן ויכר6ון יל1ס סו6 כי , וגו'סמיס
 כסס סנכי5 כדיכור יסטיק ולכן , מתחלסתיקרס מן נקל סו6 ססש למט סונר סמורת כישו
 וס61 ומייחס רות ככס מכיף "גי סנס 61מר ,ס'
 מוע כחוכן 6סר וחוליות ספוח סוס סנלנולתסי5 סעלמות ככלל וסנס סכת3פ, כמו כרי16חס*נין

 06 , וקיוש סנוף יסוו סם שלס שם כסןים 06ר סעלמות 60ר וכן , סמוח מן סנמסךססזרס
 סמום מלר ו6ס , עמוו על ~o7b 6תומעמיייס וקסיס מ(קיס סס 6סר עלמם ~nlnSDשגד
 6ח מעמיד ס61 ולח רך סיותו עם כי כסס8מר

 סל6 ינסות סיו סטלמות וקלו , ומקיינוססע5מוח
 כן נס יכסות וסיו כלל, מום למות נססנ60ר
 ומטקכיס מלולים כמו סטיו סע5מות ועלסכנוף

 יכסות ומגס 6מר ולכן , סיוכס מבדומרוקבים
 , כלל מומ למות גסס כסקר סל6 יחסות ,מ6ז
 סיס ולכך העלמותן, מ6ך סרכם טכתייכסומ6ד
 כלשמותם לברי6ותס לסחיותס רומ 3ס1 סיניהגריך
 סגלנ1לת תוך ס3ר6ס סמום כי , 'ס)ססו3מומ
 3כל לססכיל סכלי כמ כו כסיות ממטוסגתסך
 ולסברי6ו, לסחיותו ס' רומ לריך טיסס7גריס
 סגס ס6לס לעלמות 6לסיס ס' 6מר גס קמרוטסו
 קול וים הח"כ מנקמר מס סו6 (ס רומסכלות כי לומר ולסתר . ומייחס רומ ככס מניף8ני
 רומו נ'כ סיס וסרע0 כקול ע"י כי , כעסומגס
 63מרו וירלס , עלמו 6ל ע5ס וסקרים קיטל8סר
 וכמ מומ גססה וממנו עיקר ס61צ)נולגנ6סר o~u 6ל סכגוף ועלס עלם כל , עלמו .6לעלס
 נידים העיכס וגתתי 6מר והמ"כ , סעלמות6ר

 מנעלס סמוח כי כרקס נסר, עליכםוסעליתי
 במיות עלס ככר סע5מוח 01כט"ר "nbsגלנולת
 ותקרבו "מר or ועל , וסעור וסגסרסנידיס 6ל6 לסעלות סולרך ול6 , ונרי6ותססעלמוח
 63 "סר סמוח מכח כי , המו Sh ע5סעפות
 סעלמות לסקר סנלנולת כעלמות סרוחע"י

 : סעלמותנחקרכו
 סטלמות על כנכיון ס6מר נכיףזירור  יני על (ו תחייס מתסיס יתSho '3 %סודגה
 כפר וגכ6חי וגו', )עלמות ס' 5מר כס ונו'ס6לס
 סרומ Sh סג63 6לי ויקמר , ונו' קול גיסי5ויתי
 כל6 15חס ממיס סיס 06 כי , ונו' olh בןסגנך
 מיו מעלמם כי לומר 6ססר סיס 5ככי6סודעס
 ונטמן סגופל כחרם סיכם כורע סטנע לזרךקרוב

OD1h31יו5" לן מעופם סיותו ועם 
 מתמת לימים

 דכר סמעו מיכסות סעלשת 6מר ~כן ,סקרן
 בסס נכנס ל6 ססס סעלמוח גי לס71יע ' ,ס'
 מעיר לסי5ילו כקרקע סיוחס מלז למלוחיחסוס
 ולוננמ, ומוגר פרן מנופל כורע 16 , סקרןכעסכ
bShיכסות וסנס למעלס ס6מר וכמו יכסיס סיו 
 ד3ר סמיעח עיי כי , ס' זגג סמם וקמר .מ6ז
 ל6 מייס ימיו לסמיותס יחר, ר15ט ססיסס'

 ס"מר כמס לו רם( עזך לו: קרוכ 16גדרך'סטכע
 מלד כי סגני" סימסונ 6טסר סיס כי iolb נןסנה
 6ל1 כוכב מול כי סוס סדכר כטיס סמעוחנזירת
 מגססך (ו גסעס חייכ (ו כקלס כתוך וגק3רוממתו
 רגליסס על ויקומו סיחיי לטויס סגלנ)עליסס
 ולכן יימר, ול6 יקזס ל6 סגלגל מסורסכרנע
 , ונו' המרת "דם גן סגכsns 6' סקל לו6מר
 סעס כ"י(ו ודיכורך נננו6חך תלוי סיכרכי

 ע) מימיו "ומר גורתי עליסס לסנכ"ותסתר5ט

 כלי' יציןילש:61:ל6נג6סןסןיחעגג
 ס"ומר לויתי כאסר ס' דכר סמעו סינמותסעלמוח
 ס' דכר כי וכיכר גודע ומס ונו', רעסוסגס סגכ"תי בסעס מיד קול סיס ואז ס6רגס, כסעסכך
 יחד סכל עלס ונסר עליטס סנידיס סיוככר כי נויד ורזייתי ונו', ע5מוח והקרבו וקמרס61,
 לימות 16 למיחס קדימת מכלתי סעס3"ותס
 וסמר סעור, וקרימת סכסר נעלית ול6כעלמות
 נרסס ססיס ומייתס, רוח נכס ונתתי עורעליכם וקרמתי מקורס לו טכ6' מס מסר 3סס, 6יןורום
 סרומ נתינת יסיס וסעור סגסר סיעלס מידכי

 סיס ל6 כי על וחמס סנ3י6 ר6ס ולכן ,כסס
 6ין ורומ 6מר ולכן , לו סנ"מר כמו רומכסס
 כסס יתנ' סקל וסיחן ונו' נידיס עליססוניעלס- לויתי כלסר ססתגנ6חי וכמו לי סג6מר כמוכסס
 סרות 6ל סננת יתכרך לו לנור 61( , ויחיווגח
 מיד גולר סינמות סעלמות על סגוף כל ילירחכי ססרס~ ים כימד סכל לו סג"מר נס כי סטוכסונו',

 סרוח נתינת 6כ) יחתן, 5ho ל6ח סכ3י6בזיכור
 סי6 סרומ כי , י5ירתס ול6 סרומ גרילת6ינס
 סככוך ככ6 מחמת עולס מימי סכמלגססגסמס
 סתמיים, נעת 6)יו ומוגרת ס6זס ננוף ככרוסיתס
 1ל6 לגוף לסתחיר עלמו כתיי דיבור לריךסיס

 ססיתס נר6ס ססיס סגוף כילירח מעלמססתכ61
 "3 סגנך 6)יו ג"מר ולכן , סנוף כללירתטלרס
 , rhn כסס ססיתס סקזומס סגתמס ססי6סרומ

ולסע
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 יתוי;4יןי:.(יקלןינ:י:, 2 8זקלואלהים גז פרק הימורכזשערבית
 לסכגיעו בו וג5טטרס 6' 6דס כנוף כ3רססכנס
 כליכור לנוף מר5ונס תחוור ל6 סמגוהכשסיית

,'8bSh מנית כסיוסיף דיבורו לקיים ע5מס הכין 
 חיס סיף כרמס על כי לסר16ת , 6)יסללוק
 כלומר 3סס 8ין ורום h~s)o סימר ונסו ,כנוף
 סיס 36ל וכתוכם 6ליסס עדיין סניע ע6סרומ
 סנסמות מעולס oh~sn סיתס (ו וסככם , ל613מוכן

 סוס, מעולס רומות י' כקלס ועמוס סוסלעולס
 כעולס לשוחו כי סרומ, Sh ולנורק 6מר (סועל

 56יס לזכר לגכי6 סטנס סיתס ל6סנסמות
 יסיג זס עולס Sh ממס oh~tn ועתס ,לכוכם
 סרומ mnhl Sh ס6מר וכמו , לגוכם ")יםלזכר
 3סן עומזת ס6ת סעו)ס רומות מי' ס' 6ננרכס
 סכי6ס וענין , וגו' ופחי מסס כ61י הנקמלוכמו
 סכמו מפני , 6חת ננרומ bSI סעולס רומותמס'

 כי , 6' 33ת ינסוח סע5מות 6לו גוףסנתסוס
 יקמר ול6 יקרס 1ל6 מלדקות סוים טיוכולס
 וטגס ור6יהי ע5מוה ותקרכו וכמ"מ ממכירו6יס

 כן , 6' 3כת כולס sb עלס וכסר נידיםעליסס
 סרסרות כקות סיג ו6ס 6מח, 33ת תסיסכמייחס
 ססתס על קודם סיס מנחרח ז"מ 6' מרוםכולן
 סרומוח, מסקר וכן סננערכיוח נון סמ(רחיותהחיית
 לנוסות 6' 33ח סוס סתמייס סית' רומות מז'וכנולן

 סגטמוח כי , סרוחות וכטלר 3מ(רמסעומדות
 3ס6ר וכן סמ(רמיות סנוסות ננד ימיוסמ(רמיוח
 סמ(לחייס סמסיס סנותיס תהייה וקדימתסרוחות,
 , סרומוח כסקר וכן 6ליסס מספגימייססהי5ונים
 מזר ויסיס , 6' 753 כולס כי מננס קדימס6ינס

 : (or 3קרכ(ול ל6רע6 זסלני מ5רניס כד'תחייתם
מזוח

 . י . י*

-
. 

 * -ם
- 

. - *. 
 . . . . . . .ב

44*א

 סנ;יוכעח, כ3קעס סעומדיס סנופיס סםסגקוווח
 סכגנדס לגוסיס סנאיות תכ"גס רומות ז'ונוכל
 למעלס סתעליגס ית' ס6ל גור ול6 . "מתככח
 6מת 33ת ותרדכס גוסס גנז כס"ס כלנביר
 סתכ6גס קורך פסיס מפכי , לנוסים כולגסממט

 18 יד[ אלהים[בבית

 עז phi קרוכוח סע1לס רומוח מקרטעמלמטס
 סחתגס:גט כדי מנוסים מקוס לנקעהסחנענס
 לסכגס יותר קרוב ויסיס , סקרן לחומרלסתקרכ
 לכל מקודם יוכן ככר 6סר סגוף למומר3ר5וגס

 י 3טס ותכוץ לתי וסגכהקבב6טר וקמי , מסן6'
 מ6ז גדול מיל 55-5%ליסס ויעמדו וימיוסרומ
 פ) ועמדו סרוח לכולן כ6 ניול מי) מסיו נסכי

oossa~ס6ל לו 6מר (ס וקמר , 6מת גנת כולס 
 וססיע3וד סגלות מ5ז כי כ6ר15ח, סגס51יסיסרך) גני לכל וקות ר6יס סס סמיו ס6לס סעלמותית'
 תקותם ופ36ד' ינסוה כעלמות עלמם מחסי3יססס
 קנרותינס "ת סיתם "גי סיס תו' DO'sb סגכ6לכן
 סמהיס כמו 6חס כי מוס3יס 8תס 6סר ,וגו'

 מקכרוחיכס o)ph ועלס 6ני , נק3רוחסנחוניס
 6ויר6 סיתירס סחכננס וסיף ככס, רומי ונתחילאי

 : סכסכנותד6רע6
 יסר% כיח כל ס6)ס סע5מות ענק יסיםאו

 לככ) (מן נ16תו סנטו יסרק) כל כי ,ממס
 יסיס ל6 סס וק3ורתס ט3נויתחס מוסניססיו
 63'י, סמתיס מסיית פיקר כי , חמייט עודלסם
 לסם תסיס ל6 כי ימסדו ממגס נלו סססוכיון

 תותח 6ני מגס סג3י6 8מר ולכן סתמיים,תקומת

 נין נל;י;".', 17," ובועת "''",ןן"ינן
olnhעל o)nnlh , כלל סמתיס נתמיית וסו( 
on~hoסיתס 6ס יו תחייס 6נל , סחמייס שמן 
 , לב"י תמילות כנלנ1) עלו ל6 נמר6ס ל6כשועל
 מיחס וסיף ככ3) 6ן נולים סיו יסרבל כל כימ5ז
 כל ע'6( )~ידומין S~rn סומרו כמו , )ססג6"י

 : למל כיססס6רלות
 סחמייס 3(מן מקרוא ממתו ל6והס מוסוכלמור

 כמוסס טסיך 6)6 ע5מותס עלומסרס
 )רפ" ס' כעיני י6ת ס"ק) יכסס,16

 וסעור הכסר
 , כגר6סוגס נוסס sb גססוחס ולססיכ1)מיותס
 חסוב ומיד נטמהס סי65ס סתהייס לדור סכןוכל
 ונס , סתורס הנתינת ססיס ננס כעין"לימן
 % יותר למיוח כמכעס סיס 1)6 (קגיססמתו
 ססנטמס ויכריס ניחולי סמהו 16תס סתחייסנומן
 ס3עלמות כמו , טריפס כעין גסס כססתלויס
 מלמעלס עור עליסס ויקרס ספסר יעלססי3יסות

 עצמיו, )ינוי ויסוכ לטבעו סנוף יסוט נקלוכן
 לרוך, (מן לחיוה סיוכלו מכמרות, שימי ססיסכמו

 3סס,צסתמול ח)ויס סגסמס 6סר ס6כריסויתרסקו
 וקותם ~n1CDl ס6ר ועליס כחיתית סנפם3סס

 וטגסרפו וטכרקכו עגנטהס וטיפסו כסרססנ6כלס
 ס' יד ק5רס ל6 ס"דמס פני על זומןופסיו

 ע5מותס רקכ לקנן ע5מותס צסח)ין)טוסיעס
 כמו ססיס, למס גוסס סימ(ור סריסתסומסר
 ע5ס עצמות ותקרכו סכתוכ Shprn1 במתיסעסס

 מיהו ט11"גי:ש14שג
פרק
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שלהשם נם נח פרק היםורותשעיבית874
 וחמשים שמנהמרק

 כן נס יחכ6ר , כמ"ל 1ל6 כע"י סתמייםהיות

 נ43יס הורס כ"מ ח"ן סקנלסמן
 כחוק

 מן לתמייס מכמיס ססבי6ו ר6יוח סהורס מן06
 6ת ממט ונחמס סכת31 ממס מסכיך מימפורס,
 סטסנ סגמקוס יה63ר סכסן, לנסרן ס'חרוסת
 כס סי6 חחייתס כנען, 6ר7 6ת לסם מלחתמסכיך ומי , סמסיס תחיית יסיס 6"י וסול תרוססנו

 וגס, סוס סעס וקם מן ססכי6 ומי לס, נתוגספסיך
 ל6כותיכס גסכע ע6סר ססכי6 ומי ג6*י, סיוסרי
 ע) וכתיב לסס סנתוזם כלרן סם וסרי לסס,)חת
 , מן.סגכי6יס 061 . המייחס תסיס 3ס כיסקרן,
 סמתיחסיס 6'י מתי וסם מתיך מימיו מסכילוממס
 סכתוביסן מן 3ס. ס' עיני 6סר 6רן סי6 כי .ת'לו
 מסכיךמי

 ומתמידות מגעות יסגיס ספתי מדוני
 , ג6"י 5ל6 דוד נקרץ וסיגו לדודי מולךדכחי3 63וי וסס , סיהיו מכלל עפר קדמת ימנימסתי
 ו6ס . וגמלתי מלקו סס ויסר6ל ונח)חו מלקוססי6
 ל6 זסוס מ6י סוס סוס ד)6 מ6י מכפיסמוכרי
 סל סיומן מן וק"ו . סר6סון 6זס וסוף כש"י ,ג"פ
 כסוף סומרו ומנוס , וכו' זכוכים ומכלימיס

 וסס יסר6ל 6רן עד בגמילות וסולכיסרגיסס ע3 ועומדים כקרקע לסס סגטסיס ממילוחנלנול ע" hSh ~ים שיגס סכמ"ל 5דיקיסכתורות
 : ויו65יסמנלכליס

 ססכל, מ5ד , כח"ל 'hSf כש"י סחמייס סיוהופועם
 סרע י5ר קומי בטל יסיס סתמייס בזמןכי
 סנכי6 ס6מר כמו טפסר, מן סלכן קוסיכמדרינה
 מבסרכט סלכן ל3 6ת וססירוסי סחחייסכענין
 סער מן חלק orsh יסקר עכ"ס כסר, )כ )כסוגתתי
 6סר סען מן ושכל סמט6 קודם 6סשר כדמותסרע,
 מקוס נסקר ל6 ס6ל"כ , ממנו לכול לגלתילוס
 מלסיס כעיפי ומיסר סטוב עסותו על סכר לוסיסים
 מ(נ ע) סתחייס כזמן ס6זס ו)סיוס , כללי5ר גלי יסיס 06 סמל6כיס מן כשמי יטיס גי ,0161,
 ב6ש 06 כי )גוף סאסקס תמרור סל6 5ריך(ס

 יחנלנ)1 וסעור סבסר קרימת 6מר סכח"לוסע5מ~ה
 גוסס 6ל סגסננס תסוכ וסס 6"י עד ממילוח ידיעל
 מעינוף סיב סוס כס והזנק חטמ6 סל6גזי

 וכמו ובלידס, סעח כמו סי6 לנוף סנסמסממזרת כי , כס סס31טיס סחי15גיס מססריס ספלוטומעת
 3קדוסס ונקריס סנעדיס כי כנרים ססרססיס

 מייס סיו 06 כתמייס כן כקדוסס, סל6סטלדיס נע יותר סדין לענין עליסס מיתוססתקזוסס
 וסמייס כקיוסס, סל6 סלדו ג6ילו נחמכיס סיוגח"ל
 ומיון , כסס מיתוססת יתירס קזוסס יסרבלג6רז
 דותס סדרכ6"י )כחו3וסק"י( חיל ס6מרומס

 : שלוס נו סיסגמי
 ~DD7h מן עצל סר6סון 6זס גוש צולגיונה

 המקים וסים 6דמס משח עריססנ6על

 קמשת ומזומן נכון מימרו סיסיס כדי ,סמקודם
 , ורע תונ סדעת מען עוכלו קודס מסיס כמוססס
 6סר 6100 נמקוס מייס נססת כו ית' ס6ל נפחוכן

 , מערבית מכותל ז(ס 1ל6 לעולס סס סורססכיכחו
 געיסת ועדין לכך, מוכן סט6 סמקוס סיסומקורס

 וכ) מכל מלס נוף על תמייס כעין סחייס רום13
 כעטן וסוך , סיקרו 6חר כסמם 6)6 )1 מסר)6

 6ל6 מולס שכינס סנבי6יס על סכיגססריית
?'hsמבמקומות יותר כס נרסס יתכ' 6לסות1 6סר 
 ברקסים 3ס ועיניו סמיי 6והס דורת וסוךלתריס
 , כעס כו וגסם 6דס ויזר סעולס סננר6רנסנס
 מקזוס מרוש יסח 6סר סתמייס סגת קמריתעז

 סכחוכ ס6מר וכמו ,ממי13ת נלגמי יזי ע) וס63ש , כעי עמר 1DD)סמיות
 כעגיי

 ס) טתמייס
 6ש רומות סס רומות סז' 6ל1 , עו'נסרוניס וסחי סרומ נולי רומות מלמנע ימ(ק6למחי
 tfb על 06 כי התורס רומות ד' סו(כרו ל6כי.

~Db1
 וגו' עיניך נ6 ס6 כ6"י כסיוחו ל6נרסס

 6תס 6פר סקרן כל 6ת כי ונו' וננכסלסונר
 עליס וס(כיר , 6"י וסיף ונו' 8תגנס לךר61ס
 6תס 6סר סקרן נקמר וניעקכ , רועת6רכע
 וט' 5הננס לך 6"י כל תמהיו סקילת עליססוככ
 סיסרון 6"י רוחוס ד' וסס וגו', וקדתס ימסוסר5ת
 .ד' סוזכרו 6"י כתמומי ולן , סעולס לכלמסם

 סימס, תו65ותיו וסיו גנז, ס6ת לכס וסיסרומות,
orלנכול )כס (סח6ויחס , לשון ננול לכס יסיס 

  ומדוסס כתיב מלויס ערי כמנרסי וגן ,קזמס
 ו6ת גנכ ת6ת ו6ת קדננס ס6ת 6ת לעירמחון
 ר6ס עלס כתיכ וכמפס , 5סון פ6ת ו6ת יספ6ת

 ומנרמס ותימנס תפונס ימס עיניך וס6סססגס
 רומות י' 6וסו ססו3גיס fb כל כעיניךורקס
 כמממר כן ו6ס , ירסס וזרום יס כתוכ וכן ,6ל1

 סש1 כסרוניס וסמי סרומ 3ו6י רוחות מל'סכתונ
 ומד' כ6"י סס תרוסס סנסמוה כי 6"י, רומות ז'סס

 וכקילו , לסמיותס כטפס 6' כל חפמגסרומותיו
 סת56לנס 6ל6 6"י ממקרי יו65ות ליגןסנסמות
 מק"י, סססק מכלי מפחס ע"י ננועות סרוחמפס
 סתחייס 6ג) סעס, לטוך ססי6 כתמייס סיסונס

 סנסמופ ת65ג0 ל6 כי ~ts"hl: 6)6 תטיס )6סעתיזס
 : חו"ל 6ל גוף מכלי ערומותסקדוסוח

 6ת שלסיס ס' וייקר סכחוכ כמו ,סוס סר6סע o~h ס) גוס יקירת , סחוס מ5יוראיה
 ססו6 נמקוס י5מק ועקיוח , 6דתס מ(כמolpn ל"י חחייס כעין נכמס 3ו נפח 61מ'כ ,ס6דס
 וכן סעקידס, כסעח תכייס כעין ססיס סקנלסכסי

 ננע 6סר וסייס , כש"י ססונמיח וכןס5רסיח
 מ% ותחיית רגעיו, על ויל וימי שלפסעלעלמות
Sh~reסכתכט וכמו כעס נורך סיחס 

~S9DS 
: 

 וחמשים ונשעהננושק
oh כעתית תמייני כענין צמגו הסתרות pon~ יטיש
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 3מס מטפס טעהייס ויסקר טסח לנלוה נוכל"ס
 סרו6ס מכס 63י(ס נכלליט 1נסיס לעתיד,סיסים
 נולד, כעין ססי6 סמתיס תהיית וסוף סגולך,6ח

 5סס יספיקו מם כהכריכיסס סהחייס עללמקור
 ממיכר דור 0למוה כלו 1ל6 ססספיקו כמולעולס
 מסרט , מרסיס ננ7יס לענוה ילטרכו 16עליסס,
 ר16ייס נסיו מס כל סינדלו קוים סתתוסגעריס
 כ17ר עמסם וחכריכיסס סם ינזלו 06לסנזיל
 ל6חר 3קומס 1ינ7ל1 כתכריכיסס יקומו 16סמדכר,
 מדסיס נול3וסיס לסם לעסות וי5טרכו חהייתססגה
 ל6כול י5טרכו oh וסתיס כ6כילס עוד : מזתםלסי
 כמו ימים לכמס 6' סעווס לכילת לסס יסמיק"1 סמןנר, כדור לחס י0כעו ובפקר סערכיס 3יןבסר
 יסיס 06 עוד : ו6ליסו למרע"ס ססספיק יוםלכ'
or'hלנוסק 16 )16מנות י5טרכו 06 עוד : כסולדס"ו לילם ככל ס6:סי0 כדיגת סחמייס כומן סיגוי 
 ורסעיס 5דיקיס כיניסס ימיו 06 עור :ומחן
 נענין עוד : ומכווים מכו3זיס 16 ועסיריסטנייס
 : סיגוי 6י(ס יסיס 06 ומ15תיס סתורם וקיוםלימוד
 6י(ס יסיס 06 נ"כ וסכרכוח סחסלוח גטניןעוד
 יסיס 06 וסחכו6וח ס(רעיס כלנגיחה עור :פינוי
 0) ססירוה פיסיו כקרקעות לטונס מינוי6י(ס
 16 מכית טמן כל"י מסיו OD כעין סעולסכל
 בעולס עליסס סעור מס יזכרו 06 עוד ול6

 סחור, כמכמה וימינו ויפעו סם ילמדו ו6ס ,פרסמות
 16תו יוכרו 06 , ספולס 3(ס סססיגו ממסיותר

 סאסקס כסח0ו3 סהחייס 03עח תסס8וייסכח
 כסן 1כי651 ס6לס סדגריס כל על : סנוףלמומר
 ממן 6' מכל ק5ת סיתכרר וספר 06 לככררפוי
 מו"ל ומדברי וסכהוניס וסגכי6יס סתורסמדגרי

 : מסן ל'חוליס"ן
 3ס' 3(ס 3כיו65 זיכר s"r נ16ן סעדיס רהיטוהנה

 ס6ל1ת, עזר 3וס ועכס (' סער סלוס6מוגות
 ד3ר rrtb שריך וקודם , געסס וכן גראסוממגו
 נוס לכרר נחוור ו"ח"כ סגלותיו הסוטתשכיקור

 : 3ס6ל1תיו 6פ0רסיסיס
 sffr 06 סעדיס רכינו כתכ סר6סוגסהשאלה

 כעת ס6ומס מן יהיו ומי מי ~Sb1י60ל
 מי כי ח0וכס, ונעל לדיק כל וקומר 06יכשיסועס,
 ר6וי וכן , סעגוסיס מן סו6 חסונס מנלישימות
 , סיק3לסו ססכ "ת סכורך סכטיח כ3ר כיכסגל

 סיעו7יס 6לס כל סחמיי13 וכבר רסיס,3כח31יס
 סחטה מיני סמנו 6חר , רכוקיגו 0למדכרילכל

 עמס מלוח על 6דס עכר , מעלות 6רכעסועמוס
 ולמ"כ , octn ל6 מלות על ושמ"כ , המוכסשטס
 סס כן סגחחלל מי ולמ"כ , כ"ד ומיתותכריהות
 ח"נ מיתתו לו סכסרס יכול 16 6ת'כ וקמרו ,ממיס
 גתחיינס וסגם , קכרותיכס 6ק סוחח "גימגס
 סס מצט כי הומר והגי , סכ לכל סמתיסתמייח
 : כ6ן עד , לסייס מבי סידקו עמנוהכגי
 1ל3 כים גח"ל מינוק 5ויכין 6ש פרןו 2בם

 מלסיס ו6ע ס61 6ט 6ני כי עמס ר6ולשי(
 עתס ול4 נקמלו , ונו' וביס עמית 6ניעפזי
 סה~יס יעז לנוס לכס 1ל6 סלמס כל עםין3ר
 גם מחוס)מ 6דס סקוימיס, לדורות כן נס ohכי
 סטם כדורות ססיו וסלךיקיס וס36ות , ועברסס

 וזרעם וגו' לוי סננשן ס0נעיס.ר6וכןו6מריסס
 ומס 1סיו55יס , נמלריס ומתו סטלווסיסריס
 לאן ליכגס סעתידיס 60)1 ומסני סמדכר,זור

 נרוכ להעו6 יוחר כמכנס סיו מבס מלותוגקייס
 יזכו hS !ס ע"י וקעי רייסס סמוטלותרשלות
 8ני כי  עתס ר6ו 6מר ל!ס סיסועס, כעתלחחייט
 אית 6ט 6מר ולזס 6מייס, 6גי כשסורסכסימורו סיסטמי נס כי וסעתידיס, עתס סייס  לדורוס8היס ו~י סר5טיגיס  לרורופ osnno  סו6 6ני  סו68ני

 כמו ומחיס ממית 6מר ול6 עחיו למוןולמיס
 כל על סכוונס , ומחיס ממית ס' מנסס6מרס
 סומר נמס רם! וכן , סטולס rl1D ועדר~תסוגס ונעלי O~D ס5ייקיס סעולס מנריקתסדורות
 מחיס 6ני 6מר ול6 ומחיס וממית ויפיסעמית
 בסי' כי לומר מכיך, ימה סכחוכ 60מר כמומתים

 ע) 6והס וממיס מיחס מייכיס ססססמוט6יס
ohpn6ט וכן , 3הס1כס מסגו כיון 16ת0 יחיס~ 
 סקול ליורדי נס , ויעל סקול מוריד סומרממס
 , עדן לנן ירט סכסף כלרף סילרסו 6מרוניסנס

 : להמייס יוכווכן
 סביל מוריד 61מר מכפל מס כי )ומרואפשר

 לכד ל6 כי סקכר hlo סקול 06 ,ויעל
 סלרפית כ3ן עדיין נקנר סל6 )מי וכמיסממית
 )סלול ססורד מי את נס 6ל6 , ססממיתו3ן

 1600) מן יעלסו כניט קלפי כמס (סונקמר
 6והס סס , מהיך ימיו סנכי6 6מר וכןוימייסו,
 , מיד ויהיו וימופו סהמייס כעת פייססימנ16
 : לק3ירס גיתנו ול6 ממתי 16תס ינונכןנכלתי
 מ56 עכדיך ג3לח חס נחגו ס6מרשסכהוככמו
 על עסר 0וכגי ורננו סקי5ו , וגו' ססתיסלעוף

 סהמייס כי זס מכל נרפס מכיס, מקלסיסגקכריס
 וכן , 3ת0וכס וססכיס סיסריס יסר6ל לכליסיס

 6חכס ו6ולי6 כהיכ ימזק6ל מהיבכהייה
 ס6מר וכמו , יסרבל גל וסס , עמימקכרוהיכס
 טוכיס וסס טמס יסלסל 3ית כל ס6לססע5מות
 קדמת מיטני ורסיס 6מר וזגי6ל נכונס,וכעלי
 נקר6יס סמועעיס לסעפם כו (גס , יקי5ועתר
 יסועהס 6ין לנססי 6ומריס ככיס סכתוכ כמורגיס
 מנן רכיס וגקר6יס סיו מועעיס מסתמק כילו

 וכחיג נדסס, עת 3ל6 רניס ימיס כמוולמעלס
 6ל6 סעולס רוכ ופינס גדיש סני ימלורניס

 1למצלס, סי' 16 מנ' ססס רגיס ונקר6יסמועטים
 שמת מיסגי תניס כזט6) סכתוכ מסועג"(
 סתסו3ס וכעלי סלדיקיס יסרבל כל נכללועסר
 וכו' וסכי 6גי סס 6לף 06 מועעיס וססעליס 3ני רקיעי רטכ"י ס6מר ומס , סרכיםככלל
 ס!וכיס עליס גני (סו , סס וכני חני סס כ'ו6ס
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 ססס וסס6ר , סטכינס ,וסר מויו בעולסלמעלס
 (1 למעלס יסיגו ל6 כי גס תטוכס וכעלי5דיקיס
 0סגיט כמו , ועוס4ג עדן גן ננו סם עלים גניסל
 מלק )1 סיס וכל , לע1ס"ג חלק לסם ים יסר56כל

 דכי6ל ס6מר ימס , להמייס (וכס סו6לטוס"ג
 ס5דיקיס גדולות סככם יסר6ל כל סס ,ורכים
 ופרו יסר6ל סגתצרכו ולע"ס , תעכסוספסלי
 6תס כי קמר וסטתוכ ס6ומות, כל כננו מועתיססס סכי 6סי' קמרת מ6ותס יותר סדורות ככלורכו
 מכ) מעע ס' כיחס ו6ית6 סעמיס מכל0מעע
 מכל מועעיס סס סרי , מפסחות ס"ס מסיומעמיס
 ססיתס מע"ס יסרבל 8רן וסרי , נגללסעמיס
 ממלעיס וסתומות on~b מכייס כיסס וכמכסשונס
 עפר קומת מיטני ורניס סכתוכ וסי' , סיסוככל
 , עולס 1דר16ן למרסות וקלט עולס למיי 6לסיקי15
 עמר תסוכם, וצעקי יסר6) לדיקי 0ס קדמתימיני
 6לס ,' יסוכו עפר ו6ל סט עסר כי סמות6יססס
 , סעסר וסס למרסות 61)0 סיסריס גסס עולסלמיי

 ירקו וסרסעיס כחיים יסקרו יסטו3יס יחיו שלסגי
 : לעסרס וימגרווינוסו

 6מר כימותו 0כ' וסס8לס ו1) סעזיס יכינוכתב
 מעתיקים 6נל ימותו )6 כי ו6סי3 ,כן
 ונוט , סעוס"כ נעימות 6ל סמסימ מימות8ותס
 סכהוג מן גר6ס וכ1 : ע"כ לעפרם חו(ריסייגס סוכ )סחיותס סקנסס 0עתיז מחים רכותינוקמרו
OSbלמיי OSID oSb1 כמו עולס מלדרקון למרסות 
 ונ6כדים, כליס ססס ועד לעולס סו6 ס6מרוןמעולס
 ,b-s ועז )עולס מייס פיסיו 610 סר6סון ע%סכן

 : יוזל סללעולתו
 סקרה 8ותס סחכיל וסנ' ("ל סעזיס ינינוכוזב

 העולס כנני  קומת% סע5ס  ממעת61מר
 מן תוז)6יס 6ין יריו וכולס טויס כעסיכמר ו6ס , 0קירו3 ע"ד ונסים  on)b רננות ק"כדיר בל  דור ל"צ כתו ימיו ועוד, סגס  ות6תיסשלפיס
 6חך לכל סגסיס על מלבז' מק"ג מלק ג"606רן
 ולדרכיו ולגריעתו למקומו קמות מ6רכעיותר

 יסיו סדורות 6גסי כל כי (ס חולת ,ולכטמוהיו
 ו6רנעיס מקוח וה' רנכס קלפי סלמה סכליסיס סקירוכ על דור גל"כ רככות ועסריסמ6ס
 סרסם ננ6היס סקרן מן לסס נגדור וכלסרכננס,
SDמן וחמסים ממקס חלק סס 6סר מדחיס 

 מילין נ' סרסס ככל קתות 6ותס ונכדורסקרן
 במקומו רומכ olh לכל יסיס ומליס, וחלי6מחיס סי 8סר 6מ0 וכל 6מס הלפיס 7' %)וכל
 כו סיהכלכלו ב(ס יס זכר or'ht קמותרמ"ח

 סו6 , ועוד סגס ומ6חיס הלסיס 16מתנוסי5"ס ספעח סיהנ6ר כוי )סוגו ואאריך : ע"כסמכ?ויס
 מסיס דורו עד המ"ח כ"6 סגת מלריס)ניבלה
 כמו סס יוחר סייס וכמס והגר 6לפיס ד'גסגח
 ע' סעמיס ל"כ , דור כל סגס ככעיס , זורל"כ
 מ6ס וגסים כסיס דור כל , ור"מ מלפיס כ'סס

 ס' ססיו מלריס כיו65י כפלים רככסומסריס

 ח6מר ו6ס כסיס, כ"כ סיו ומסתמה הנביסרגוב
 מתו "6 רנגס ק"כ סוים סיו דורות ל"כסכל
 סתיו כמו כ' 3ן סמספר לכלל סיכנטו קודםמסם
 pinh'f 7, ןן%'"י'ננו;1"1'נ'1'"'

 מ6תיס סקרן מן ל0ס גקגוכ וכלסר ,2לכ3ס
 וס0 סרסס מ6חיס סטם וממסיס מ6סססי6 ספרד מן מק"ג מלק סס אסר osnhn עלסרסס
 3ן פרסם וכל 6לף סלסיס על סרסס 6לףמלסיס

 . 6לף הסעים על מיל 6לף חסעיס ססמילים
 שננס סכל כוסית כלננס 6מס onih ד' מילכל

o~b15 וסקס ומליhD ntnho סל or וסמ6תים , ס6מ0 כענין 6מר כסטר כחבכן * סיור 
 41 ע) מילין מאת סס יסיו ogbn עלמרכס

 בכיכר מס6עות 8מס שלפיס ז' מיל נ)%ות
 סעמיס ו' שמות 6לף מקות 8רכע מילין מ6סכל
 ע3 שלסיס 165ת וע' 8מס שלפיס nsb~ כ'סס
 הככס לת"כ מלפיס ח16ת וי' שלסיס 6)סיג'
 , וגסיס 6גסיס מלסיס ומאפס מלסיס 6לףכסס
 שלסיס 6)פי נ' נשורך שמוח כ' 6מד לכליניע
 6מד לכל סיניע סנ16ן סגחנ ולננס . מ16ת1ד'
 8מד לכל כסיניע וס61 רפ'נ ספל גראסרס"ח
 1)"נ סמלי 6100 סממסיס 6חריס ק' יסיו ,וסריס ומשי 6מתיס IOD 6מס כ) 6סר כפיה 6מסק'

 סגפת 8נל , מלגו 6מוה רפ"ג סס ק' ~יסססס
 0יופ על ונט , ידעתי ל6 רפ"ח ססס 6' לכלק'

 ס6רל מן מק"ג 6' חלק נו6תיס ע) סרססמ6תיס
 ס)סיס סעולס כ) יסיס וס כסי כי קומי, יפ)כי
 מיל 6לף חסעיס סטס 6לף ל' על סרסס6לף
 סקרן ערת ו3ססר , לנעלס סכתכנו כמו 5'ע3
 6לף ותיר שלפיס סלפי JNsp 60רן סעח כיכחוג
 מ6תיס על סרסס מ6תיס כי סנ,ון ולסמ"ס .מיל

 ספרסססם %2%עץ42 1 שן ילפן~מ2
 ססס מ6היס על סרסס. סמ6תיס מןאמיל % וכס:כפול , Ssn על מע 6לף ק"כ ססספרסס
 לכל 6חז מיל יניע פרסס על טרססלף
 ססס 6דס כני רככות סק"כ מן 6דס בגיעסרס
 מ6ס , 6יס עסרס6לסיס לכל מיל 6לף ,תפיס מ6ס לכל מיל 6לף עסרס לבסיס, ור' לרסיס6לף
 , 6ג0יס עסרס לכל מיל , 6גסיס 6לףל
 מקות 6רנע 6' לכל יניע 6מס 6לפיס ד'וסמי)
 סס ו6ס , סנ6ון סכתכ ממס יוחר סססלננס
 ומקס 6לף 6' לכל סלגו קמוח מקלו כוסי6מת
 ס0ו6 תלווח רסקו 6ים לכל גיתן ו6ס וס)יסול"נ
 קלפים ד' יכילו onh, 6לפיס כסכטת עיניוכמלת
cnh6לי"ג מיל ססו osn:b , יכילו סלגו וכקמוח 

 המסיס סיכילו כעופן , כקירוב 6נסיס8רכעיס
 לסי רככס ק"כ ססס דורות סלע לגלסרס6וח
 כדרך כמסוג 6ס אבל : ("ל סג6ון מסנוןדרך
 , ויותר יותר כסהייס סקתיס מנין יחרנס6חר

6%1
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 77פ קלםאלהים פרקנם הימורכזשערבית
 מנס מ"ו סי שגס ק"ל 3ן מסיס 5מ5רים שירדעד ססוליי קבס ס"ז 3ן 6כיגו יעקר מסיות כיוסוף
 רג"ו סם רד"ו כמנין ר"י ממקריס 1hS'Dועד
 טיס ממגו י165 סנס וכריתו יעקכ סיס 6' ,0גס
 6מד כל 81"כ , מח"ק 6' 16 מג' 8' 6ו מס'6, , ונקריס מקרן יסרבל גגי עלו וממסיסרגול
 גרנ"ו וירפס יטרט רכ61 03' סגכלליסהיסרבל
 רבוך ס' וימיו רכוך מסס' 8חי כל רכוך ס'שגיס
 גסס רג61 ס' מעביט ת"ר וכס 6137 ס'סעטס
 כל "מריס סנים ו3רנ"ו רכול, 8לף ומלסיסססס
 נכל וכן , 6137 ס' 'יסיס רגול "לף ננסל"ו8תד
 8מר סיס כחול ימיו רנות ס' 6' כל סגיםרנ"ו
 (ס ריכ,י כססלנמ חימס וקין , יספר 1ל6 ימדל6
 גחול (רעש Sho סירכס סככות 0סונטחוניון

 ויסרקו סרו כמהריס כי ונס , וגכוככיסוכעמר
 on~h מעסיס גסיו מפגי מלז 3מ6ז ויקננווירט
 יסרון, וכן ירגס כן 16חו יענו וכלסר ס6ס"ככמו

 מממאיס 6' 16 מס' 8מד חמסים bSb י185ל6 גי O5'Dho כינני ממתו 6וחס עס סיססריכוי
 6טי' עלמו רכ81 מס' 6כל , מקות מחמס 6'15

 וכוככיס ועשר חול ספנות וככרכח סטכעכדרך
 סיו ל6 כי נס רכוך, DS' טניס כרנ"ו עוליםסיו

 ממקריס סי165 6חר נס 61"כ , on~hמעגים
 כרגו רכ61 ט' וסס נדול לנוי יסיס מסם 8מזכל
 רכ61 ססם.ס 6ל1 ומלבד ל 8כיגו יעקכ כמוכגיס
 כן ועד 8מד יום מכן רכ61 ל' סיו במקריססי65ו
 ס0יס סיו ס' בן ועד כ' סגנכן כיון , 0נסעפרים
 ממגריס 0י165 גגוריח עד ססיס מכן וכןלנוף,
 סגסיס ועם , רג61 ק"כ סס רב61 צ' יסיו ס'ססס
 סי 1ע5 . ("ל סג8ון ממ"מ כסל רכ81 ר"מסס
 משיגח מכל כשליס יסיו סכתכתי סמ0נון'רינוי
 מטיס (מט עז סג6ון סגח3 זורות כל"כסריכוי
 וממגו , יותר שניס וכמס ותיר קלטים6רנעח
 17רות עירס יכוססו , ססכיימ ססס or ;מנגועז
 ידגל ס' רום ירוח, מ"כ וסס 717 כל סגםמע'
 ססלנת 61"כ רקדם, סיגי כ"ס ס' לסמיותס,כס
 מעולס כל יכילט לא סדורות 8לו נכל יסרבלריבוי
bff~  סנ)רוכס 6ח נסרמנתו -מועט 3:ח;קח
 וסוך אסלך מקוס סרמיבי סגכי6 ס6מר.וכמו

 מיעד 18סל כמו 6100 סמקדם כיח מקוסירוםליס
 0יחרחכו 8"י תחומי כ5 ססס מסכגוחיךויריעות
 ימין סיסר151 עד מימיו, סרב לסמון יט"יקו1ל6

 עד חסרוני 'Shnot ימין גי ס16מר כמו ,ו0נו6ל
 1ל6 יירם, גויס וזרעך ס"מר כמו מ"ל תמומיכל

 סיו סי6 גסמות געריס כ'6 ג"כ orיסמיק
 ימין ואמר סתמייס, כזמן כיוסיכוס כסססוכגיס
 וסקור סחוס מ5ד יי0וכ בו 6ין 6סר דרוס 5דעל

 סים ,Pe5 5ד על וטמ6ל , ססנס כעתות כומסורר
 6טר אסון ל5ד מטוס מקו מעל1ח ס"1 יסוככו
 ל5ז ססוס ומקו , 8קלימיס ס(' נכלליםכסס
 כל) ייסוכ כו "ין 6סר סצולס ח5י סטוקמדרוס
 ססו6, כזמן יתייצג סטנס כעתות וקיר הוםפ5ד

 וכן 13, לסחייסכ סיוכלו וסקול ממוס מןויתמ(נ
 מ5ז ייבוס גו ס6ין מעלות סס"ו *מר רסוןב5ד
 טכתמייס, סרכ סמון לסכיל ויתיי0כ יתמ~נסקור
 סס מעלות סם"ו כי ומערץ מ(רמ ס(כיי.ול6

 סכתוג. ומס מעלות, קאם למערב טמ(רחכ16רך
 סלם י0ר6ל כני ויסיו בכ(ק ויפקדס ס16לבימי
 8נתס סס 6לף, מלסיס יסודס וקים "לףמקות
 "סדימ4נגו ' Sh5% נכול ככל כסםלמ אליוסבאו
 )כקרו; יעמס כס 0ננו56 61מרי סקול אמרייו65

 לסלחם כסכלך וי , יסרבל כל מגס hS 6בל.
 ויסקדם סעס את 160ל ויסמע 6נ)ס'כבעמלק
 6ת 8לסיס ועמרת רנלי 6לף מ6תיסכטל6יס
 3מלממת סגת6מסו-6( 16תס סס יסודס,8ים
 ינחר סיו ר6סוגס כמלממס טמרי כולס ל6עמלק
 וכן , נסנתיס 18 6' נכנס עתם נתמעטו1ל8

 6לף b~hn מ' יסרבל וסיו סעס 6ח זודכסססר
nsh1מ16ת ממס יסורס ~qSb חיל ":סי סיו סס 
 יגהר, 6ו מצלף 6' 6מד כל סיו 161לי מרבוסולף
 הרכ מלומדי יטרלל כל סיו ל6 160ל כימיוכן
 ללטום ססלסתיס י0ר6ל כל וירוו מכחוככמו
 וחגית מר3 גמ65 1ל6 מלממת כיוס וסיס1ג1'
 ל6 כן ו6ס , וגו' כ16ל 6ת 6סר סעס כלכיד
 לנ;למנ;ס, ל65ת כלנס ס6ל כנחן 16תס hlhגנ)גי
 יעצתי כי ל6כסלוס מוסי 6מר זודוכימי

~ch 

 כהו סכע כ6ר ועז מדן יסר6ל כל עליךיקטף
 כמו נו(מ6 ורר סיס 1(ט , לרוב סיס על6סר

 , ונו' כמול מסטר 6ין 1לנ4ליסס ננדעון0נ6מר
 כהול ר3 עס סננלכיס עם יסוסע 3מלממתוכן
 גוזמך זרך וסוף , לרוכ סיס מסת על08ר
 כח" ויסר6ל יסודססלמס כימי סג;כר ננס 8בל יסר6ל, סג5מוס סנסלסנזיל

 , :ים bD 8סר
 סכטחת גהקיימס כי לסורות 6ל6 נו(מ6צינו
 סירם מסרי , נוכמן כזרך סוכטחו ול6סמכות
 יוכל Dh 6סר סקרן כעטר (רעך וסיסככרכח
 כי , יפנס נס'(רעך סקרן עפר 6ת למנות6ים

 יוכל סל6 כפועל 6ל6 ג1(מ6 זרך %יג1ברינוי
 סי6 וסט,מ8 מסכר, לסס ים עויין יכוץ"לסיס vsh~ סס 061 , ונספר לסם יסיס 0ל6למכות
 כ) סנרי סקרן כעפר ממס סיסיו 6ססר 6יכי

 ט6 נוזמם צינו מססר לסס מססס6ין8נל
 8ססר olos סל6 כמועל רי13ייס 0יסיטמסרם
 סנכי6 סוסע ס6מר וכמו , נו(מ6 וקינולמגות
 ימד ל8 8סר סיס כמול. יסר6ל 3ני מספרוסיו
 סיסים סריכוי ומיון כי ססירס סרי , יססר1ל6
 גס כי , 16הו למוד 1ל6 למנות 60"6 סיסכחול
 מ5ד , סירדן ועכר ג6"י מונכליס סיוסכ1לס
 ק5תס כטימט ומתערבים מו(ריס ססריכוייס
 כי לי וכרולס סריכוי, מ5ד on~p למכותוינוטו
 ליסר6ל מניין סיס hS ולילך סלמס מומןכסרט
 על 6סר כמול וי0ר"ל יסודס נימיו סכהוככמו
 סל ססכטמות נתקיימו rhn כי , ונו'סיס
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אלהים נט פרק הימרותקעיבית278
 סנמט וסלבס rhn מ5ינו ול6 , יותרס6כוה
 ססלמ ומס , מניין לסם סיס סל6 סנר6סיסרבל
 6ת 176גי 6ת ג6 סחערנ יעתס למ(קיסרנסקט
 תוכל 06 סוסים 8לסיס לך ו6תנס חסורמלך
 3ע4 סיו מזקיסו כימי יסר6ל סכל על סיס ,וגו'
 עמרת יסויכע כנלוה ומ"ק סוס, על לרכובמידע עי סיס ל6 לכן מו"ל, ס6מרו כמו וטסרסטומ6ס ציני יידעת סיתם סל6 כערס סיס 1ל6הורס
 דלים ס6רז מס דלת ns~r סם נסס6לסיס
 סיו 8לסיס סעסרת ונס סיו, רכים 6כלומכייס
 מיסתכל ורכבות הלטיס גסס ממתו 6חר6נריפם כימי 3סוסס סט דכית ומפיגו חיל, תדוריסריס

 8נריפס רלס כמרות ומלחמוס סיוניס3מלממח
 כמליס 6' כססם כליום ונמ165 יסר8ל מניןלידע
 עליו פנמט ממסח כיס 6' וטליה מלריס,גיו65י
 161תס לכסס נזסטמ6ש מון ולמעלס הכסיסנני'
 לסס סיס סל6 סכטיס מי' ומון רחוקס נירהמסיו
 סעתיס סכתחייח (ס מכ) יו65 ,ממסר

 עטרי
 ג)

 "מר מיל סנקכרו 161תס , לסכילסמעולס
 לסקוס למ"ל ללכת יערו (s~h וימיוסיחנלגלו
 ית' 1סontb , (6 סתכיל 6'י יתרמכ 16מוסגס

 : סלמסיודע
 גיתם קנסי יכירוס 6ס וסז' ("ל סנ6וןכתב

 סנגי6יס כי 161מל , סמייס מןוקלוכוסס
 6דס 3גי סיכירוס כסמתחייכ וסגסיכיסוסרועיס
 , ק5תס 6ת ק5תס סיכירו זס לעומתיתמיינו
 מכומר סו6 למסר שטו 6ל 8וס גלוסיחוכר
 . ע"כ ופלחו ~Shprn כס' ססכטיסבסידור
 בסוף טס ססוזכרו ממס סי6 ימ(62ל מס'והראיה
 יסי6 נכול כל סעהידיס ססכטיס כל נכוליימ:ק6ל
 6חר סכטו 3ני כל כי גר6ס 6סר , לסרטוכיכר
 זס ניכרים 6' ו30ט 6' לכת ימיו כתמייסמיקומו
 ק5תס יכירו סכטו 6ל ימוגר 6' סכל וכיוןלנס,
 ולממות ל6מ ולכת ולש וללס ל38 ק5תס06

 סתחייס גי כיכר o~)o 11 ופ9 , קרוניססו60ר
 כמו 6( כלו כנר כי מוסס, גפם 1ל6 סנוףלקותו מחסוי סג41 מלוחו סגסרדס ע5מס מנסססי6

 סנסמוח כל סיגלו עד כ6 דוד 3ן 46ןס8מרו
 מנוסן סנסרןו לנססות סי6 סתחייס ו6ס ,שגוף

 8מר לנוף קמרה נסס ול6 עלמן לגוסןסחפו3נס
 שכסת סגתם סיקס נתפייס 1"ס נגנת,כימות
 כמוכרמת סי6 סירס 13 גולרס סל6 6מר סלכגוף

 סר6סוגט, סגסס עם ססהגסג מדומיו ע"סלסתנסנ
 יזכור גו פסכנס עקמו לנוף סגספ כסתס631כל
 6מר וימסך כססו עס כר6סונס עלומיו ימיסנוף
 , 6מד פכם ולעכזו ס' כסס לקלוק סנפםע5ח
 סריס ככעס כ1 מעמיס מפס סנסס הכירונוס
 וסגפס מסגוף וכמו בו, מכנס 6סר סגטס סנוףויכיר
 61ת קר31יסס 06 מכירים כן נוס (סגיכריס
 פכרו כן וכעו גחחסס, 8וחס מכריס ססיומכריסם

 עליסס סעכר ומס 3עוס'ז עליסס סעכר מסכל
 מעסיסם על בנ"ע סקנלו ססכר מן סגסמותכעולס

 על גיסנס 3עונסי on~p סגעגסו ומס ,מעורס
 סעוכיס,. מעסיסם על לנ"ע ועלו ורסיסועונותיטס

 יותר טוגס )עסות מוגגים גיסיו 7רכס ייעיכוונוס
 בכור וכן רע, לעסות סכגס לסס סיסי' ממסויותר
 16מטת כמכמת כין בעוסק יוזע מסיס מס 6מיכל
 ס6גסיס rf6 יכ7ל1 ונ(ס וסתורם, ססכל במגמתכין

OnSDDS,6יפ 3עוס"ז סנתמכס מס כסי כמכמס 
 כסי 6ז ויסינ מוכן יסיס כן , ממכירו יותר6'
 גלל ססיג סל6 ומי קודם, סססינ מסערך

 סיתירס סיככס כתי כ"6 נתמייס יסינ bsנעוס";
 , כחחלס לו ססיתס ממס עתס סוס לנוףסיס
 ממכירו סוס כעולס :ס נוף יותר ססרכסמס גתי סעוכ סמעסס לענין וכן מועט, 7כר6101

 : יותר סהמייס כומן מוכן יסיסכן
 סומקן 1ס61 מריס סימות מי וס"ס ס63וןברוב

 ססנעיס גס6ר 16 מ6ינריו מכועל16
 מימיר 161מר , עניים יסיס מס סמומיט16

 076 נרי סיכירוסו עד ססו6 גמוםהמלט
 6ות ותסיס סנורכן ירס6סו ולמ"כ ט61פס61

 כמומם עומדים רבותינו סימרו כמונמורס,
 6עיע 6ר סק7יס בן ועל , מתחפשן61ה"כ
 תסקמגט rb וקמר , 6ר" ופני לעח5תיופסיס

 סריגם נסס סריס עתנכל ט*יט ששןיש : ע"כ וע' עוריסעיני
 סוט ניכר מבוטל 18 ססומ6 ו6פי'מגלוי
 סמנים מכרוב מסני 6ל6 עוץ גססחכלות153רתו
 4 ולסינוס ל(קכס לנמרות מנערות מסתנסס6זס
 לעלווצ וח(רהס ס6יכרף וכליית סמיח' גסיגויוכ"מ
 ממומר מן סיסים נס , מלתעלס כסר סע5מותעל
 ממגו סגסרזו וסמלקיס מחהלס 3ו סיס 6סרע5מו
 ככתחלס, ממפ קליו עחס מסורו מיסודות 7'לכל
 כ15רת פיסי "יגס כו סיסיס 6ססר or כלעס
 וימ(ור כויל גלי olh יתיך כ',1 , ומרפסוסניו

 עלמו כדפוס 3תמלס ססיס כמו כליויעמסו
 כ6ר סוסות וסייס מרעע זכר כ6י(סיסמגס
 ינ5ר ל6 ית' ס6ל סל כ6ומנהו כי וגס ,לכ8ן
 , ממס ככתמלס ב5ורחו לסמיותו מומסממט
 מנער סרכם סיגוייס גו סיו שהו סקודסכיון
 סיותו כזמן קותו סרוס מי לסיכס מ(קנסלכמור
 ככ3 וכן (קן מת 06 כתסייס יכירסו ל6כחור
 גל. 6ת לסמיות ית' ס% ר5ס ולכן ססיטייס,ס6ר
 ו6ם , מיתתו כ(מן ססיס ותבניתו ג15לתו8מד
 נמור, מיתם קודס סר6סו על 6דס לסוסיתנכר
 ירפ6סו גן ו6חר סו6 סו6 כי עליו יוכיחמומו
 6ף סיתרס6 קורס ניכר סיסיס וכיון ,סנורך
 מסם ס6גסיס רוב וכן . גיכר יסיס כן6חר
 ר15כג סל6 ל16הט 6ף ניכרים יסיו מוסכל6
bSbסכירוס 6סר 6ותס כ6מ5עות ככחרוהס 
 6סד מדור סס: ס6גסיס וכן , מיתתם3"ע0
 וסל*מריסס סלסמסס לדורות ניכריסיסיו

 סם כי ויעידו סיכירוס דורוחס 3ניכ6מ5עוס
 סכעט סח6מר כש נססות סנקוכיסס6נסיס

רועים
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אלהים נט פרק היתיהרשערבית
 וסמסיייס סגכי6יס וכל 6דס, גחוכי וסמוגסלועית

 כולס 8דס כני וסקר זורות 3כל 6סרוס5דיקיס
 זור עד 3ניסס כני ו8ת , סר6סון 6דס עדש תניע 8כרסס עד 8כיטס ו6גי "כיסס מתיכירו
 , סתמיים לומן סיוכו ס' חסולת סמססריסקמרון
Sg16דס עד 6כותס סלסלת יכירו (ס עזות ידי 

 וסבכות וס61 סקכ"ס. סל כסיו י5יר מסיסשר6סון
 761 סתמייס ;מן עד כניטס 3ני כל 6תיכירו
 3ר16תט סעיקריס וסקר סעולס חידוט שכליבמתו
 יניד 6סר , סר6סון 6דס עם חיים סדורותכל
 סס6ל '6ל6 ונקכס מוכר נולד ל6 כי לסםסו6
 ינידון יעידון סדורות כגי כל וכן נכסיו, יקרו*ת'
 וסנפת כמיסור 6מד וסמו 6מד טוו כי כבחדכולס
 nb~isn כעיכיסס ר6ו 8סר וסגסל6ותסגסיס
 סטק סוס יסקר 1ל6 , ס6חרון דור עדמלריס
 יאמינו כי , ומרסיס סמורס בעיקרי 6דס סוסכלס
 8סר 6כוחס ס6גסיס מסמון לסס סיסוטרמס
 סקכלט למס סיסורס מוסכם , ודור זורככל

 זעס סקרן חמלך ונוס , סדכריס מכלמ6כותיגו
 : מכפיס גיס כמיס ס'6ת
 על יורס כסס קימחס 8מר סמומיםלרפואת

 סמו%ס כי , כתמייס מונססטנת
 רוע su מוריס סם ס8דס ע6 סנולדיסכמרע
 כסיותו גנמרס וכמעסיס כמכמס ס6דסnSen כי , מקומו וכסי ססו8 סמום כסי ס8דסמ(נ
 כסיו י5יר סר6סון 6זס ססיס כמו 6לסיסכללס
 מסיג ומס אוחו גר6 כ5למו 6סר סקג"ססל

 וטמן , 6לסיס כללס מלס שינו מטרון כוים כמומו מגולד ומי יריכג ויופי סו6 8לסיסמכמת
 שסיס פלס סלס וישר מומו יוסרסתחייס
 לכל  טיוכר  כדי 6ל6 סמוס לוחוסיחיסכל6 ר16י וסיס , עובים ולמעמיס למכמס מוכןרסיס

  קודם מט6 כ"8 (טת לו לסר6וה וגס  סו1,מסי"
 כמוכרם וסיס ססו6 סמוס 6ל מתיימסיס"שיט כיניסס ריו קולי בילו מכני יותר or hsn 6יממת
 וכרקוחם , מתגללות זס 6י כוס לו ויםעליסס
 ססו6 סמוס פס סחחייס 3סעח מכיריוקותו

 מט6 סמוס מ5ז כי יזונו ממכו לח"כוסנחרס6
 וכל% מנוקס יסיס ועתט יוחר חט6 זס 6יקודס

 : קודס ht~na למסמוכן
 6יס סיגור מוכרמת סי6 (ס 6ת ;סוההברה

 להיו ו6ת , ויככדס פננו ו6ח קניו8ת
 מקרונותיו לסנדל כתו ו6ת "מוחו ו6ח בכוו8ת

 ו)5ת6סף תורס כס "ח וללמי , טעריו0ומספר
 סכטס גני 56ל סמססחות נכי כל ס' כגמלתימי

 וסבכות , כמפסס יעקכ כן סחנע גחיךעסי6יסס
 וגס סכתוכ כמו סוכעחו כן כי כולס,גרפס

 8רן 6ת לסס לחת 6חס כריחי 8תסקיתותי
 כגי כל סיכירו וכננו , כולס על וסמכותמנעו גגי לכל 6כ סו6 סכע כל כי סלסילות נ6סלסס כי , יעקב נכי סכטי עסו סרס מגטו יסיךיסים סכע כל ונסיך , לסס 6ל6 ג6מר ל6 לכסכנען

enno6ת ונס פכותם, וסרט מבט כל 6ת 
 , 8דס נסיכי וח' רועים (' מכלל סססס36ות
 ססבטיס כני נניסס כגי כל 6ת סס נסיכירו
 ;כו 6סר לסס מסד וינמלו , סדורות כל סקיעד

 לתמייס וזכו טוכיס ומעסיס כתורס סוסכעולס
 עכיס סיו ל6 סס 06 כי , ס6כוח סיווכזכותם
 כקמר וסרי , כגיס 3ל6 ספנות ימיו למסלחמייס
 : ודגיו יעקכ 6ס כי ;רענקרץ Pb1 סמל ס6רלוס כל 6ח 6חן ולזרעך לךגי

 ויסקו וימתון י6כלון 06 וסססית סנ6וןכתב
 6ליסע ע"י ססוגנניח 1נן 6ל121 עיי טנ1ו6סמייסו
 כך כל ואין : ע"כ , גסים סגס6ו ויתכן וסטו,~לו
 נססם לסרידח מעות כ"ד תוך סמיי מקלור8יס
 ל6 כי , קודס מסיו מס 8ל 8דס עני ומיווסכו

 עסיוכלו ספות כמעע נפסותן כתעלו ול6סתעזנו
 6נ) , גוסוחן 6ל נסונן וסתיס ol~)h כל6לעמוד
 כעלוי כי 8ססר סיס ית' ס6ל שיי סחחייסשמן

 יסמיק סעליון וכעלס עדן 3נן סגתעלוסגתסות
 : וטחיס 6כילס כלי ולקיימו גוסן 6ת לסעמידלסן
 כמקמר עלמו 8ל ע5ס קרכו 6סר סנוף גסגי
 יסיס נידים ועלס 3סר עליסס ונקרס יתןס6ל
 ננסס ססמימייס סגרמיס כקמו לסחקייספוכן

 ל6כול יכ1לין ססס במר ועכ"ז , עליסססנ58לח
 מני מסם 6ל6 הדיריח, ול6 כרלונסולסתות
 ל"רכעיס מ6ר3עיס וננסס ttrs מ(' מסס לגקימים
 , וסהיס 8גילס נל6 יום מ' מעמד רכינוכממס
 שכוך סעוגס כוס סססיג סמדרינס כסי 6מיכג
 bS ונמ5וח עסי כמלוח ית' ס6ל לעכויתגוסו

 מירס 8חד כל נוף יסיס (ס ערך כסיחעסס,
 כססו כמעלת לעלמו כיוון ויטיס ממבירו (ךיותר
 6מד, כל זכות לפי ימיס כמס סגזכר כמוונוסו
 וחגורת *5ממיס יסיו כי נס סמ(ונות נס כיולולי
 ול6 סינ מכל וכקיים (כיס סוטן כלוחו יסיוסררן
 16 סלדם 6ת לסמל64 מ(נ רוע סוס כססיסיס

 לומיס זקיס מ6כליס יסיו 8ל6 , מוגולסענוח
 סיס סמן כי נס כי , ימיס לכמס 6חתשוזס ס6ום נוף 6ת ומקיימים ונגע סמן למ(נוקרוכיס

 כמביס 16כליס טסיו סדגס 8ח זניו 6סרס לי651י ;ס %ס יוס ככל סעמייס ממגולעכול
 גס מססגי6רט כסי נחמייס )קבס 6כל ,מגס
 ל4 קרוכ 6ל6 ממס סמן כמו זן סמ(ון 'יסיס ל6כי

 : סנ(כר כמו ימיס לכמס ממנו מעטיססיק
 כר15גס וסוהיס 8וכליס ממיוחס ימלט ~hSאבל

 8סט , own טגיחך מעט תמורח מזוןו5ריכיס
 סוך כטף עמס מסוכלת עזן כגן סגחפליתלגסס
o~naססס 61ע"פ סנלגליס כי , ית' ס6ל 3מ6מר 
 ולסילו , למצן לסי5ערט סתכס סוס כססוחין ודח (ה ממיסי בסס 6ל6 יסודות מד' 6ינסנסס
 , ססמיס מן ססיס סמן מן וק יותר בוןסיסיס
 סגלני גסס מ5דונס

סיגנל 6ת ומקיימת סמעמידס
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 היסודותשערבית280
אלהים פר*

 סנ)נ) טל סגסס כי ומנד ית', 68ל כמקמרסגלגל
 קלתו סיכוי ט 6ין מסיריי 6מד נסס כולוס61

 נסס ככל ממססטת סי6 סנ)נ) כפס ולכן ,עלמו כסגי 6חי כ) 6יכריס ורמ"מ ועלמותגיזים מגסי ממוכר 6400 סריס כנוף 6)6מקלתו
 כנסס עיומז מקוס )ס וקין כסוס 'סוססנ)ג)
 וב(ס תקלתו, יותר כקלתו מעלס 6ין כיסנלגל,
 אבל , כו ונססו כגססו מתקיים סו6 סנלנל נססכ)
 ממונה סו6 נתכלית (ך נוסו סיס לתילו ס6זסנסס

 eh כי מסכן לס וקין מעים ונננ' סרכסמ6יכריס
uhsוסו6 מקומו ומלד עלמו מלד יותר סחסוכ 
 )כ) כמושיו ויחססטו )מום ימסך וצמגו ,גלכ

 מניחך מס חמורת מנון or 6י י5טרך ולכןס6יכריס,
 : כסס מסכנו 6ין 6סרכ6ינריס

 (כס כנוף סכ6ט סנסס גקיכולויתקיימו טון כלי יעזיו יותיס 16 יום כתמייס כיוייטבן
 כזונעת ט ויסתמק (מן, ק5ת וכה זק מרןor ל6י תארך כך וקמר , סעליון מעולסונועודנס
 ועתק ולמ"כ 6מו ממלכ סני(ון לולד סיכיקסיחי

 סינ מכ) (כיס ססס כימים יסיס 6סרלמהגות
 ינכס תמיז ס' ננד עעיו ויסיו סמייס כקורחס' )סגי ויתסלך , )ימיס מימים )מעלס סגנכםכמו
 יסיס 6סר יצרו 6ת לכמוס יוכל כי ימט6,ול6
 , ס36ן 6) סכסר גנדר ססס כימיס ססער0גמוע
 ס6רוכיס יעיו סוף עז יוס 6ל מיום נוסווי(זכך
 יס)יס 6סר עד , מ(ון )מיעוע hlh יצטרךו)6
 ויכט) נוסו וי(דכה סטוכות כדעותיו לגמריעלמו
 בו 6ין 6סר 630 עולס 6ל ויעתק סנוףמ5רכי
 600לס כחסוגח מנזכר געו כלל, ופסיסהכיסס

 : י6ת המרי סכ6סססניעית
 6ל יעתקו 6יה וססניעיק_. S"r סג6וןכתב

 כעי)ס 1)6 הכינס )6 בו 6ין 6סרסעוס"כ
 סנסנ כמו והומר , וימיו 3עוס"ז נס נסנווכנר
 ועמו וסכעילס וססתיס כס6כילס ע"ס רכינומפס

 ומיס מעמיס נ' סיגי כסר יוס 6רנעיסגלעדיסס
 סנ6ון כתכ (ס את : כ6ן עד בחורש סכתוככננו
 )סמיות סקכ"ס סעתיז מתים ("ל כלמרס ,סתחייס בני ימותו סל6 ססכיח ס6לס 3תסונמ מכרתועל
 כל כננד מ0ס סקול כי וגס לעפרם, otlrlnאינס
 הכיסס 3)6 יוס מ' כסר עמד סו6 ו6סיטרלל
 כזמן עב"( סנוף, גקדוסח בזר כמוסו מיושפיס
 סקמיס ס6כסיס מכל ילס'ר רוע טית3ט)סתמייס
 עד , נוסו ל(כך יוכל מסס 6חד כל3תמייס
 הכיסס גלי ויפעוי עוס"3 6) יעתק ימיופכ6מרית

 : סנוף צרכי וסהרוסתיס
 כעגוזס לכמירתם מוגמיס סםסיטועס כימי ססמייס כיון וססמעיס סגנוןכותב
 06יכ , סנתול כעולס יסיו ול6 במרי יכמרוסמ6
 כענין סמ6מיגיס סמון עמנו כל סמסיכיסכוס

 6% כעכודס כומרים ססס כיון כעוס"כס5דיקים
 מס סיווע כי ופולריס , במרי ינתרו סמ6גמרי
 כעוס"כ ל5ויקיס סכעיח ול6 סיסיס קודםעיסיס

 3ע3ודס כומרים טסם לדעתו 6ל6 סמתמיזכנמול
 סיסיס מס יודע ס0ו6 6מר הומר כן . כמרי1)6
 סיזש עד יסר6ל )לזיקי סמתיס נמיית סנטים)6
 : כמרי ל6 סעכודס ינמרו סמסימ בימותכי

 רוקים 6נו כעוס"( כילוויס נס כי סי6השאלה
 נ"ע ית' ס6) ונר6 מועטים ומס ע)ייסכגי
 סיכמרו כמרי.ממס שיגמרו קרוש וסו6וניסגס
 נ"ע נמול יתכרך ~sh סכעימ )6 עכ"( ,נעכודס
 כענטזם סיכמרו רכים .סיסיו )7עחו 6)5)75יקיס
 וכן , סמ6נניכיס סמון סטסיכו כמו כמלי,1ל6

 מס יויע 0ס61 6מר כמרי, יגמרו ק5חס3תמייס
 עז י0ר6) ל75יקי סמתיס תמייני סכטימ )6סיסיס
 כסמים מוסתים שיחכו סמסימ נימוח כימידע
 סיכמרו ית', ס6) כר15ן כתחייס ומיקומוונקרן

 : כמלי 1ג6כעכוזס

 סעכודס ע) )סס ים 06 וסתסיעית סנ116כתי

 יסע כן OD113DSD בפול בפושו  ללריייסשסר
 יתכן סל6 , עכודחס על ננוול סמסימ ימוחלקנסי
 סס יס וכ06ר , נמו) עמס שין סענודססחסיס
 סקודמיס ל(כיותס סר16י מס ע) תוססת)5ייקיס

 : סקודמוחל(כיוחס סר16י מס על תוססת סמסימ בימות סיעסו ODכן
 טמוא ע סיו, (ו ס6)סראשונת

~sinnoi 
 וטמסימ

 סעוס"ז, כטובות מוספעיס יסרבלסיסיו
Dhסטוכיס מעסיסט לגמול ססם סעוכות יספיקו 

 כעוס"ז ל5ויקיס יס כקטר כי נקמר , "זסיעפו
 ס6דס כדכריס סטוכיס ננעסיסס פרי וסו6נמול
 קרמת וסקרן כעוס"( פירוהיסס אוכל on~hעומס
 נמול סמסיח )ימות לקנביס יסיס כן , לעוס"כ)ו

 כעוס"ז, לסם סיס מסעוכוח סגמול מלכוכעוס"כ
 מס על חוסטת כעוס"כ יס וכאסר סכי6רחי,וכמו
 סיעסו מס כן , כטוס"( סקודמיס ל(כיוחס0ר6וי
 מס ע) רוססת לסס יסיס סמסיח ינעחבגסי

 : כעוס"( סקודמיס )(כיותםסרבי
 כ6ס 6סר סעס על סיס וסס6לס סנ6וןכתב

 וגן מעגיעס יסיס מס נמייסססיסועס
 ל5ו ססכתוג כעכור ו6סינ סיסועס, נזמןסעודים
 נמלקו קכלס כ(ס קמלו צ6 רכותינו 1ל6 כ(0סיכר
 מתים ספין ס16מר מי יס , ירכים ג' עלכוס
 סמייס עם לטסחוות כדי וימיו ימותוס6ומר מי וי0 , )גלח ממות 3)ע ג16מר1 ונתלסג))
 ו)6 וימותו רנוס סגים ימיו מקומר מי וים ,ססס
 or 6) טסס ייסיר ס6לסיס ולכי טעוס"כ, עזימיו

 טמתיס חחייח מפתי סל6 מסגי , סג'סמפמר
 ול6 כנלוח, תסיס )מי 6ל6 סיסועס כימיסונעמס
 ססעי)ט כוט , מלגי יכה למוסיף or עלרדיתי
 תמנע סל6 סו6 כנלוה מחו 6סר סמתיסנתחיילו
 מן 6ותס סר6ס מי 6כל סנדולס, סיסועס nbrמסס
 יסיו ימי0ס 6ך )משו, מניע ככר וסיסריססמייס
 עסריס 13 סוט כדור סלח כתי ססו6 ניוטמ6תיס כנ סעת סיסיס עד , מגס ת"ק ח' כמו6רוכיס
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 3ן וסוף מרס כני SD סחטך ומי , יקללבנס 3ן והוט" ימוח סיס ק' 3ן סגער כי ס6מרימו
 ?גגייגיס כימי כמיס ויוניו , יקוללטנס
 יטעו )" יפכ כמר יכנו ל" ס6:!ר כנעוסגטיעיס
 : עמ' ימי מען כימי כי מכלוקמר
 לכני לסיות מסר על וכחכ!;יסלקמתה פלכי ר5יתיס סדנריט על עמדתיוכאשר
 חחיימ3 ס0"ומס סר"יתי וסוף , ל3טחוןיסר6ל
 סנ!היס מתחיית מפני דכריס, ככעס נעכור3סס
 וככטהון , ס:נלוח סנורך מ6וחוח גדעת8וה

 סגכימיס כ) וכי 3יכולו;ו 3ס6מין הוספת03יוחס
 לרקות מהמי: כיוס 6גהגו וסגם , 03מתקכ5יס

 50דיקיס סנ!לכיס וכל , כולס כ"ס 5לם6מן
 "גחנו 6:ר עור כס מחקכ5יס ~ols1TJוסמכנ!יס
 מהד כל ומקרוכי , con "חד לרקוחככספים
 , יהכרס )סם ה"נ פליסס 0ח"כל 6סרמסס
 ומהכס "שכו ו30160 "חיו rho1 לניו סכןויר6ס
 6סר 0:סס דגרי והרכס , סקר31יס וסקרהלחייו
 לנו וימסרו גכיחיו )גו ינלו 3סן תלויותסנפסות
 ומכרס מוחס טגין נ!"יכוה טסיס ומס סעורמס

 כרכבות סס 6כר יסר"ל כגי דורות וסכלוקימם,
 לקכו!ס ויסים יהד יכוילו (כרס סקרנותי6סר
 לס6נ!ין תחייתו סכת holnl , סנרו) ו00דרמסוך

 יתקיינע סיעוד or סיתקייס כמו יותר,3עוס"3
 , סכמינס דרך על 6ותס ונקוס סעוס"3 יעודיגל
 "לצינו אנס ססו6 כיוס כ"ס( )יסעיס ס6מרכמו
or'ו כ) בו יחקכ5ו מועב נכ73 ומס ויוסיעט, ונו(" 

 לקיים מוחו מיינו סטוכות 61ל0 סגדול1ח,סטוכות
 ס6(כס ונקסחי , 3ו ולסייסיר ולסועיל"מרחו
 סיח71, על נמך 31סיוח כמיוח סרו6יס מן)סיגת
 : עב") , "מן ויסחכח כיעודיו סג6מן ס6לויח'

 מן סיכון סו" סנ' במנמר "ל סג16ן ל3נמיהע
 סימיסס מיעוז ("ל,ועל סו6 סכח3סעעס

 חיים o'hinJS 3ין ח"ק "1 ח' כמו 6רוכיסימיו
 כנמן סנמנ"יס כי "ח"כ, לגולדים כין סיסועס3(מן

 6סר סגלות כומן קודם נולדו כי נססיסועס
 סנוסיס ומנוהת סיםועס 3ממהה ק5רים, בייימי0ס
 "ח"כ סגולדיס וכים גטסס, הדסן ותחעננעלומיסס לימי ויסופו ימים י"ריכו 6100 עמןוסגססוח
 נודעו 6מס מנטן גו5רו 3טרס כי סיסיעסממן

 י65ו וכטרם 6רוכיס מגיס סיחיו עלי0סונתייעד
 כמנוחת ס' לעמודת וגסמס גופם סוקיסו 6מסמרמס
 לח"כ וימוחו "רוכיס סגים יחיו ומס , סיסועס(נ!1

 סומן (ס כל כי , סעוס"כ למיי תריסו6חריחס
 "נחגו 6סר סרסי 6לף סוף עד oh כי ימסךל6

 הר5ס ו6ס . 0ג(כר ס"לף למליט קרוכיס3גלוקיגו
 ימותו וסחחייס סיסועס ממן סייס סגמ65יס כי ומרנ

 וימיו סקמייס כומן מיד ימוחו 6ו ימנע ל6ויחיו,
 מסס 6חד כל TP~ נו6 שמן 6ה"כ יזוהו 16מיד,
 מיד ימותו 06 , (נון ל"חר 6ו נניד יחיו61מ"כ
 תיד מימיו וגס , עחס כל6 ימוהו למס מידויחיו
 ס)6 לסם טוכ , למיוח 0מיתס 5ער יסכלולמס

 מגזבר כנוו יכיס 3"ריכות מייס וג:"ריסימוהו
 עתיד ית' ס"ל 6ס עתם, 6133 ימותו ו"סלמעלס,
 טל6 לפס עו3 עיתס 5ער יסכלו למס מיד)סחיוחס
 כנוו סקסועס כ(מן ימיסס י6ריך יה' 5ho1ימותו
 הפיט ""כ מוגבל )(מן לח"כ יחיו י"ס ,כג(כר

כהחיי~
 )כ) סכולל סתחייס (מן , (מגיס ככנור

 סיסועס, כי"ח 6מר כחחייס מהים ~oshjntיסר6ל
 (מן ההייס "מז לכל סימוחו למחים החייסומן
 סג"מר 3טל ונס ו"חד, "חד כל מיתת 6הרמונכל
 מוננ) לתן ופחד "קד לכל סחמייס גססיההדס
 "תר סימוצס נמן הילודים וכן , מיתתו"הר
 , למיות 1ימ,רו כעהס ישותו לנגס סמהיסהחיית
 כתחי': סיק1?!1 כקונס "רוכיס מייס סיחיו )סםטוכ

 להסתוות כדי וימיו ימותו כי סומר נביולדברי
 המיחס 15רך כי ג"נ!ר , סחייסעם

 פ3 נעכר מס יתרו סכיו כשסיס כי סו6 ,)ביות
 ויסע סגסגות כעולס וססכר מסעוגסגפסוקס
 מוכגיס סריו ממס יותר טוכס לעסותתוכנים
 ~phJ הרי מסלעו , סס יסיו וכן , מיתהםקבס

 : (ט נעגין וסירוסם(סל
 ששיםפרק

 לקרן, מבי"ס סססל דהרי וסם נס"לותיואההיל
 סחהייס ידי על ממס יו5"יכולהר

 לעולס, לסס יסליקו "0 , כתכליכיסססעהיןס
 ויספיקו כמדתם ענ!סס יבדלו ob סקטגיסוהכ!.יכי
 סגתקיימר כננו כי סהימ0 מן טיט , געולי)סס
 קידם מסיו כמו וחיו סתכריכיס כנההדטווכננו
 ליצגי ססגיס מן 6לפיס נ!כמס סקטרס3סעח
 נס , עולס עי וכיסס וצגי סביכות עמר76נ!ת
 כמו לקומותס מורו סחכריכיס וגרקכו 3לוכי

 עחס הירוסס תתמיד כן לקדנ!ותס, 0נוסוחסה(רו
 ל6 סססי 6לף סוף עד סיחי( ססגיס מ16ת)כנת
 סלמות יגדלו ונס , מעליסט סלמותיססיצלו

 סנדלר דור דונמח , סס סינדלו כמו0קטגיס
 : ונו' מעליך כלחס ל6 ממלחךדכתי3

 לנוסיט 0מייס נסיות כי לוס ס3ר6 יםוגב!
 על לקוח לסם יסיס חכריכיסם, שלנוסי)עולס

 מנסכר סעולס נ"והו עליסס מענר מס עלגופס
 , מעסיסה 3כל וינכו עוד ימטרו טל6וסעוגס
 3ס3תופ לסס סיחחדם כמו טונים ונימיםו3ס3תוח
 ימחדס כן , (מן גנותו יוהר ויתירס יהירםמסמס
 , סס3ח לככ71 כסיפוח גל3וסיט ו5יס1כניסון
 יחירס גסם נ"כ יתמרס טונים שימים נסו16לי
 גפת נ!חמדמח ססיתס מס כערך 3ל3וסיסוניסון
 זונמת גל3וסיס וגן סקמייס, ק71ס מסכתותיתירס
 ל3וסיסס מניליס סמל"כיס ססיו סמדכרדור

 מתנס5יס סיו טוכיס ונימיס לסכת מסרחומסתמן
 : סנ!ך3ר לדורסמלכ51ים

 וסהיס 6כילס תסיס 06 סכ' סמ6לסועל
 כדור 16 מקורס ססיתס כמולסחייס

 כעין 6טיוחס תסיס כי קומר , כו וכיו65ספד3ר
מכינת
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 , סקב"ס סל כטיו יניר מסיס סר6סון 6דסמכילת
 סר6סון 6דס יצירת כעין כן נס סם חסיוכמו
 סיתייוס עסו יסט ומס , ס6זמס מן עפר0י51ר
 מרק3ון סנעסס סעסר מקוחו ס' כתזמרגוסס
 ססהיס כמתים מלמעלס ונידין כסר1ליסס שמו Sh עלס ויתקרכון סע5מות ויחסוו ,גוסס

 6ניריס למס רסיס סמן מן יותר ווהני מתכליע י וס , הכל "גל סק צן!ונמכל
 ימיו ימטיר סל6 (מן וכל , מסות מלבכיסל

 5צ סר6סון "זס 16כל ססיס מס להכולר16ייס
 סקכ"ס סל כסיו כיקירי ססס כיון כו כיתף 16מן

 : סג(כר כמו סר6סוןכ6זס
 לכמס 16 יום לכל סצודס לסם יספיק 06ולעניו

 למנכל י)טרכו ל6 כי לי גרוס ,ימים
 סגולדיס המנו כמוחנו יוס ככל סצמייס למ0תס15

 קען 6100 מסגי סילד וממולד , ונקבסמוכר
 קטן כי מיום כ"כ לו 6ין שיכות וגסיוממות

 לפי מיון עת ככל 5ריך סו6 , יתיסגושמקריס
 סמ(וקק סמלכ כמו זק ו0יסיס , חיותומיעוט
 מגיס 3' כ3ן כטיסים 16ת1 נבלס עז 6מוממשכל
 לסי סעכול קלי נמ6כליס קותו תרגיל61מ"כ
 6ל6 יוס ככל סעמייס לו יפסיק 1ל6 מוגורכות
 לעכל 6מת ככת כטגו יוכל ל6 כי , סעתיסכמס
 קננת קננת ~or )פי 6ל6 6הד יוס כיימתכל
 לסכול עלמו וירגיל ינדל 06ר עז , ומתעגלנעיל
 ס6מר וכמו , שות לי"כ סממטקח 6מהסעודס
 לחס ח0כעו וגכקר נסר מסכנו 3ערנסכתוכ
 יעכל וימן מטתו על ס6דס סיסככ כערב כי ,ונו'
 , סרנס ועיכול לכיסול 5ריכס סי6 6סרמבטל
 זכר לסיותס הלחס מן יותר 07ho 6ת (גסוסיף
 ממ(יק סכטר ומיוח , 736 ממייק 6כר כי סמימן
 זנח 6ל6 סלינו סלהס מן יותר ס6דסחיות
 3תמיית ימיו 6סר ט6גסיס אכל : מי 1ל6טממ
 ל6 מיתתם סמן סיו 6סר ועמס 73מותסממפיס
 , 8מו ממעי קטן מנולד כילו מיד להכוליוערכו
 (ך נופו יסיס סקכ"ס סל כסיו כיניר לסיותוועוד
 , 6מת ככת ילרו 6סר ס' כידיעת מחע5סונקי

 טכעו לסי סוך סמנן מן מעט ככמותויסתמק
 נל6 לעמוד טיוכל מי סכע"מ מן ים כי ,ומוגו
 מלק פ' ס6מרו וכחו , יוס י"ס עד ומסתםמלכל
 על הכרסס עכז שליעור כח 3ן סס לוס6ער
 חמס ס6ח(תו (נחיס hnc~b אריס כתיכםס6ריס
 רב ד6מר , כסמום משר לדרוס מוטס סיס1ל6
 6ין 6ימת6 (יינק מי"כ טפי 1ל6 מטית6 כלירל6
 לזוגו יכולס מצימותו חס" 0ל6 קלס ממסלך
 ממס לך 61ין , מתכל ג)6 ימות סל6 ימיססכת
 , ומ0תס מתכל גל6 יוס מי"ג יוהר לזוןיכונס

 כל6 יוס מ' סמיו ו6ליסו ממס מ65נווכבסיס
 לכול קוס לו נקמר ס6ליסו 6ל6 , ומסתסמלכל
 ויי סדרך ממך רככי

 יוס 6רכעיס ס8כילס ככח
 מעלס כיוס 6כילס הוספה בלי רע"ס וממסוגו',

 יוס 8ר3עיס 6כילס כל6 עמד ימיס מארנסר
 סעודוס 3נ' רכוסות פעמים ג' לילםו6רכעיס
 , יוס ק"כ עכז מן עומרי תוססת בלימסודרות

 כתיינע "ניסו כי ; כמרע"ס סנ6מר ממססטנע לסי יעליסו 60מר מס נדול גריס (ס כלועס
 רב כי "כול קוס לו ס6מר כמו גירךכסליכהו
 לכילת DIG כלי כסליכחו עשו וסיטק , סמוךממך
 3כמ נקרן סוכן סיותו OD ססי6, ס6כילס3כמ
 למעלס 6ס כי סיס כן ל6 ומהע"ס , ומוסרונופו

 סנול6כיס מן כפחד וסיס מומרו ג(דכךסמימס
 1b1D סמל6קיס כמו , 6כילס כלי osnloכ6ותס
 נסס שעלי נכרו סוט כעולס לסיוהס)וכרסס

 : כ6וכליטונרפו
 כמסרע'ס ס6דס טיוכל טס סמ' 6ל1 כיואפשר

 סס וסתים 6כילס גלי )עזוזומלימו
 סימיס סכ6ל1 סולד, י5ירס סל יוס 6רגעיסכגנז
כבלמו

 6ינריוכ51ר
 ן

 ל6 כי מ(ון קריך ,גו 'ס

 סיוכל נוסו וי(זכך כסיסחלס כלידס סכנםיסיס
 עיקר כי , יוס 6רבעיס :0תיס מכיה נלילעמס
 עס סגה סיחוף לסעדיה סי6 וססתיסס6כי)ט
 ל6 עדיין סולו יקירת סל יוס וג6רכעיט ,סגין(
 וג'ינס כו5ר טסיות סינמר SD 0יתוטסכמהלט
 סו6 סעיגוי כי כתורס ומשגו וכינס,לריגיט
 6ת חזו סכתוכ סומר כמו שוס ניגסלגסם

 סעיפי כי , גפסוחיכס 6ח וע:יתס ,נססיתיכס
 וקיומם סעננדחס כי לגסם סי6 וכינסממלעג
 כנ' מהורס הייכחד ולכן , ס6כילס ע"י יז6ננוף

 ויין כסכת סיתירס גסס מ5ז נסנתס!~ויות
 , סימיס סקר כמנסג כיוס סעודות כ' לסממסקת
 סגפם על סכת עות לככוו נ' סעויסו5ריכס
 h'o1 יהיריו כפס )סס תסיס וכתמייס ,סיתירס
 מלך סגי כקור וגתע)מס סגסלנוס ~סם כלסלמות
 סגוף וקסרגס תוון וסלימוחס 31ע:מותס ,סייס
 פסיס כמו יוס בכ) פסחות )"כול יצטרךסל6
 גס כי , ממגו סנפרזס כנוף 3סיוהס קודםרגיל
 פסיס מי נוף סיתרפ6 וכמו , ססיס ממסיותר וגקי (ך יסיס טר6סון סגוף מכח סגו5ר סוסכגוך
 כל י(דכך כן מרוע 16 מרוס 16 עור 15ססמ
 תקי ,ך נסיותו קוזס קריך ססיס כמו מ6כ)הג' ילעטו לסלק יוחר ועלמות נרי6ית לו ויסיססגוף
 מנוכר, כמו כו סג(רקס טגסס מלימות ומלרמלדו
 סלכן מן סיס כערך סרע י5ר 6( גסתכטל כיונס

 -ינ 'רת ייי,"י י"1( ז(ן1"יץ2%1ע%
 ס6כילס סי6 מסס 6מר סנטנניס דוריסעל

 רום ע"מ( )תסלים סרת י3ר על כמרם ,וסטתיס
 בו עכרס רוה כי ק"ג( )סס וכן , יסוכ 1ל6סולך
 ורסוסו כן כי , תקומו עוד יכירנו ול6וזיגגו
 , רומ ורעות סכל ס61 כי סרע י5ר עלהו"ל

 סוס כתמייס rb ל6דס לו יסיס 0ל6 כליופןויהכט)
 6תר סנסמייס סזנריס על קותו ומעוררמסטין

מכללס
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