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 8נהקדמת

האלי
 העקרים על שחבר שלו להחבור , נרשו שלמה הח"ר ב! גדלהה פוהר"ר

 : זצלה"ה אלב"ו הרשישחבר

 'החקגדול
 ! תורתו מאור השופע אגוזיננשר : לענ? כנשריםהובר י בחכמתו שלמה *בין בהרזם ! שסו ומהי

 : תכלתו שהיותו הש" ספחות ויכירירע : להבר הפניםלהם
 : ממציאותו השפוע אשר ושנורא מסוחרשם ! בעקמו רחפכם ישתבחיהברך
 : שכינתו כנפי תחת הנצניםליראה : מרוסו בשנוהשוכן
 ? ומעלתו רוממותו להערג שואיםממנו : בנהמו 1DY על nl~WDI ששןבמפנו
 : לרוממותו קץ יין רומשתוהשגמו : יזעימו עהו 6קםנתן

נםצאלכלטצרפעולותיונסתרלכלםצרכוצתו: ובמעגלותיה! בשביליההרודך
 : מבכריתוהעליונש : גבולית קצה עיביק המציא רבידת בלי ראשות כלךאשית : ובטלניה בצלליהחוש
 ? מעצבותו השפע אפי עלירםרהשפיע ? בנתיבהזהה קל עב על1-בב

 וסג) . השומחו שור גכר6 כ) סמויה וניקרס וכעסיס כנרי6ס . סש)חו ימי לסטת ~("otbl כ)ונברא
 סטמיס 6ת שסיס 673 לחית טנקל16 יטרק) כסכי) נר6סיח ~ef( כמקמל , וזונחו ס6דסנס3י3

 %סכיר . 3עטדחו ,ריו ו)סיומ כורזיו 6ת )מכיר ס6זס וחכמים . )חטנתו מקל וקין . נמכמחו סקלן61ח
 סנ%*ס וכ) . זונחו שד 61'ן ייסם'עות נחכרים ומיוהד יחיד bicn , וגנולחו ויכפו שמדוחו%"ותו
 נסס (o 16 plSn(ob5n מן גמד )טוס )עכור 6'ן ככן . ננזירחו נסעו)תס מוססע'ס ותמחוג'סע)'וגיס
 סיסיס ס' )סר . מהפו גססי) ג63ות ס' )מפך 'מוסע ססחמוס וס ונעטר . ס4מוחו 3ע3ול 06 כיכ13ד
 ס4ר מי יכיל נס כ' . ומכרמו )כהימוחו )6דס סגסגת . גס)כח"ו שרם פ) נשמקס טסן נ,כומ .נעזרש
 חכרת סו6 זס 6סר .וירשו סס"' 3עטדח זלף )סרח . כגויתו סגחגח סעסולס סגסמס מעט 'כיל ונס . תס6לחו וכ) סש)סוסיס

~shn 
 זס 6) 6סר כשב"כ סלומגי דבקות Sh נ6 סו6 ,ס יר' ,sp . נס)'מותו

 : תו' מייס o)t~lh 3ס' סרכקיס 61חס וכחג . תו' נירפס 06 כי מעמך סופג ס' מס סכחוכ כמ"ק .מגמעו
 מעמדתי ולידס דעסי ע) עמדי מיוס . )יסטי"ן 6יפ נר"ו צמן סמכתם שמס סא"ל 3ן נפשאמר

 תמת היעמו) עמ4 ככ) )6דס יתרון מס מני קמרתי . מכ16כיס ימיו 1כ) ילד )עם) וסוך סקלן ע)ימס מ;! 6סן , סוס נשנס 46יס סעסס ממעמס ע) מענוגן ואיתי , )מי:)0 סומלץ מרן כ) ע)3עיוגי
 יחרון טוס לקיתי )6 כי סו6מ סמר6ס ע) 61סחומס . 3טר יניעס תרכס )סג כי ל61ס 6גי 6סלרמס
 ייכו) ס6עסל , מי6(6 03 למ6 )סכ6 67חיג6 וסטתה . זורת 1)6 וערם עמ) ססו6 סעמ) עם כי 3tSnpכ)
 . ססמט חמס ענו) טסם )ט ומלעיון עמנו 3כי )6דס סוס מס כי טמר במס סכחוכ סכותמ)סיוע
 6100 סעמ) 06 כ' יתלון סוס )ו 60'ן 6מר וכפיך , סוס ס'חרון SD )רמוז כ6 ססו6 פמ)ת 1eDSגראס
 סדר נסי כי , טסות 3מ)ח ססי"ן חמת סטורך 63 1~1 , ט63 לרומח סרך סב) כי , זונח 1)6 ושלםשמס
 מעם 6) תמכך זנוק סיגו טסnSnD 61 )למוז bib 63 , סטי"ן חהח כסט") ססו6 מלת )נקוד )1 סיססכח31
 עו3 סבין מחכוגן וסייחי פכרי כעין לציפי סדת סמר6ס 6חר והנה : וק") כטס פיסלון לכבל סו6רק

 והסוכ סחמוור כדי , וסססורס סקדוסס כחורכו ,עסוק . וסמלת סנדו) ס' Ph )קך6ס כ"6 3עס"ז)6דס
 טמע סכ) דגל סוף 61מר קסם סייס otst . סעייס כסעח )וקמם מחס 6סל המקוס 6) . נעסרסשמח
 6הר ומנס . כענסיס נ"כ nffwt ס"ס נ' כמתמר )קמן מממכר לנרי סגחכ6ל ע"ד . יל6 ס6)סיס6פ

 מטס %קיים . סחולס עדות 56 לנ4 וסמנתי , סגוכריס סדרכיס פי ע) דוכי כן גס מלתי OlhDלדוריס
 דע כחמוס . נמולל t~TJP1 צניך 6)סי 6ת זע חלס ס)מס 6מר לכנר ונריןת . שמירס כ) סטרך . 3כסוף

 תגס . יסרס 146 עכולנו שסיס קסטל 6י ט מכיר 61יט לואו 6ח ידע hSn מי כי , ועכדסו כךולמר
 וכעכודחו סחי נדרכי ו)עחן )סחטגן , 6חד )5ד עגמי 6ח )קטי 6גכי גס ככן . וממורס ערוכס .וכרוטרי
 עקרים ספו וסוף a17p 6חד ספר )פמ ס' סגךס , )ו מסישין מסר סכs~rne 6 מככר ומסיור ,סינךס
 )מעט חמש / סו שני ע) מיוסדים אייס פסיס טרי טריו סכ) Wbll' , 1)") 6)כ"ffl~ 1' פחוכמנר
 , וכעטותו ש"י 6מוגס שרכי ס6דס כסדרות )מטס רוסס ושם'ס , ס4)יס קדט סרי כענסי (mbo)שכע
 סעומדיס 3ין תשכים 5ו סיסיס עד נשיוגיס ונקות 4 )סיוח ומעכס סליועסיס

~lhD 
 שסין זכוי .

טיני
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הקדמה4
 3סי טנוליס סססל עגיל כ) טסיו עד כחוכו ום)סחי ומגיתי קלית' , לגלול גם6מס סוס סססלעגיגי

 וכמקוכו , ספ" כעמדת ס6מחיס וססדרכס סעטדס עגץ SD שת מעמדתי כטוסן , )כי )ומ ע)ומסודליס
 מן סולוגי 6סל וכסי טכני קט כסי סחוסיו ומגפר 1swin ענ)ס ס"חי ומחומיס סתומים ק4ח דבליומסיו
 מיוחד גריון ט) סב) לסמתי ומן ממטנחו 6מד דגר סטוכח כ) 61מלו הו") מסירו סככל ונעכור .ססמיס
 : )כך 4ח ע) כחנם כמ6ס"כ )ל 4מ ע) ולזכרון )מממרח )י שסיס נעטר , %16וחי נמי כתוך פוחווממתי

 כומרים כן נס :סיו מעוכי סמנת 16 וערכי ני4 כל טסיו 6יס כמ ססרכס תריחי 6סו רמויהאמנם
 )עיע חסיד ollhnnl מסריס סיו וככן , )מעלס סוכרת סדרך ע) סס"י עכודח דלכי כססגת)ט5מס

 . כחכר מס.ו)ח עתר סס"י ונעכודת סעקריס כסכנת סיפל וממדייך סמולם b1O כי , סעקריסכמסר
 מנשל כ) )סם נדיחי כי נעכול , OnSIrD יוחל העלן D~p שעילס סגי 344' מלקינים טסיו oon קנתוסגם
 דכרי וסיו , )ני )ות SP שכלון )י )סיות סגורן ע) ככל רסמתי 6טר וכסי 6חי כמומס סיס 6סר כסי)בי

 מיזופ טוס 3סס מלניט סייחי ט)6 מסגי 6)י עלכו ט)6 ואות OD , מסקן )סס גתג1 כ6)1 )ססעלניס
 מ)6 ומס 6מריס עס סנתהכלו 16 מסלמס 3ר*ססר עיים מסס ויתם . )00 עריס 6עס"כ כך כ)גרו)
 wh , 6)י 61מרו דכריסס כמנגח ומחוגי ולעגי סטיו-וגי י3י ולעיון רוחי סמקטגי 3כו . )11)חס תלמוסכינו
 , עגמו ספכ)ת ע) ול6סהס נענס גתה 610 ס6גוטי ססס)ימוח סיוח פעם סמעח )ob 6 ועת ס)6 6יסבן

 ממסיע הוי ממסד מנד 6עפ"כ , סתמי )ס)ילצחו קלך פה61 מס כ5 )ססינ נרן כענפו hloeלסגי
 מכס יחסת 6) נפסוק 0' סרק fntia כמקמר )קמן סממכל כדללי סיחכ6ר כמו , ס6מריס ע) נסכססנחו
 עציך 6פל מסודך ותחן סחופיע סממוייכ ומן סל6וי מן סו6 תכן . ע"ס וגו' מסד ש0ס ס' 6ני כיתו'
 )ריח יערס וזכרונך עמדך חמיו יסים סרגיס וכוח וע"כ . מערכך טמוח 16 כערכך ססס מריריך ע)נס

 כניך וכנ' )כגז נס יעמוד ווכוחך . במריך תכריס סימיס 6ף )סמ6 . מחך 'מי כ) חמיז ס' )סל)ימומ
 : Q51Dעד

 שייכות טוס 4 61ין , 6גכי ונדון פמיתות מ)6 וכצי , )י 6ין 6זס ולגת במיס מכי צעיר 0)6 חמטוכבאם
 )מתעטף כזבי 6ינל בכן , -g~s ססס לסחוף לק זמכליי6 טכת)שדי מועיליי )מי "סיבו כ))ודמיון

 סנליכיס ססססערי 16נרות גנוי כחוך וסמקומיס ס"חומיס סעגיניס כ3י6ור דש ונטווח סלי סייגונעמת
 עמרת כעי 1)סגיס בסגי D))h סיעך וע"כ . יומע עתיק מכסס o'ae מיכריס כסס סימנך וכימוד , מסיעור

 31ימוד . 6וניס וסגין )חמחולס וכ"מ , ע)עניס היוסרתי 6ף . מ5וייגיס ושיחי מסוכגיס וסדלכיס .לעיולס
 : וגלגיס נפכי"ס סומגיס יסדי מקרי כססחככוח ממסוכך סיוםכמתי

 כסגי ODtb ולסלף כ6)1 כדוריס אכל כדבי 6תס סבן , סו6 כן סס6מח סיוח סעס , במריך "סיבהלא
 יויעיס סס 0)6 כי נדו)ס סוס כסיך 6ין , 31)י)0 כיוס חמיד 716 גר6ס נעורס 6סר סנדו)יססמ6ולוח

 טישס מעורס כדעסך סיס 1)6 כוונתך סיס ס)6 מקרס ידעת ס63 מ"מ . ממתגיך ע3ס וקטנםכובס
 יפרגן מזלך פיוס ובהורות טוטם ו5מכ6ס בצעקת קנת טיסים לק , ממך דוריס )14נ- גולך טוס 1,כמטל
 כיש וע) , 4טגך סעד כמו ס)ז סמכול ויסים , נינך בגי ססס 16חן 13 יוכו 6סר 61מונת1 0ס"י ענוזח6ור
 כ) יסח 06 . יומק p'np מכסס פסיס מדכריס קנה כסס 06.-יסיס ו6ף . טוחך ומעולר מפחס 6ניכסס
 ירגע יסממו 31ד3ליך וכך . עו)מיס 63ס)ך כיעס וחסכון . טעימים יסו) מנקך , ממיס )פס כוסמעסז
 . מומין ונעני סני6וח מכ) עלך סו6 , כטחוגך תסיס מן ע) ו6ס . עגומים גנט וכעלי כמ יגישעגומו

 : חמימים כעו)ח ומלצחך שנך )ךוישפר
 והטל ט6ח סיפר סוקס סכני כעוג וגח6,רסי fnpmnn תחעוררחי גחפ"סחי ס6)ס סדכריס פי ע)ךהנה

 כ5 מכמס ע) 16חס ומדלתי , כגוכר סנ4ון ע) ככל רסמחי 6סר סדכריס 06 כיןי 1)קהחי ,עוג
 גסס tnDDt~1 ונלעחי ר*ססו)ת מחוך ס6וכ) ונרלסי , כבושט דג4 ע) 6'ס )1 סמיומד מקומו 4 ועמןעלן
 גסות טבע ע"י מגוסיס ומחס סיג מכ) גקייס סיו כשכו סכ6יס סדכריס טכ) עד , סכולך כפי מקוסככ)

 610 האחד . דרכים סגי ע) ס)ז ממנול מנקתי , ט סמעיין su )מעמיס ס)6 וכדי . סנעהיסמזוקקות
 ירקב:* . דקריו כמקול ו0כלמ נולך טסו6 מרי כ"6 יותר דכר טוס ט ימנ6 1)6 , ר4ממכר כוונת רכלינקפול
 יוחל מממכר דבלי ימיו ידו וע) , )זנריו קנח סעד כמו טסות לק העגין )סכגח כך כ) 15רך נו סלןס"

 נ"-* יo~pll 6% . סמ"ק כוס היתנקרו לו") ותקמלי ומדלפי ר4פסוקיס לפיוח ידי ע) ו6מתייסמכולייס
p)noגף~6 וע) ע)ע סממכר טססיג נמקוס סרמ3"ס דכרי ע) יסוכ ומס סממית דעת גנז ססס זכרים 
 דעת נסי החימס גשרו 6פל עד מ6ד חמוסים קנת סדעח כחמתן ססס S~rn מדרפי ע) יסות ועוד ,ט

 1כיו63 )כן )~ךס ומניס סדר ססיס מאד רכס ומדרס וכו' גזרנו מסיכן O'nD ת"נ ר"6 כפרקי כגון- ,סרמכ"ס
 (olan סוס כלי סמוק כוס כדנריגו ימס מח63ריס סס כעס , ע)יסס ,ריס דכריס שלמכיס סכחכגיא

 : כעלסופקפוק
 עקרים ו0ס , דרכיס ס)טס ע) סעקריס מסר סנממד ספרו 6ח מכר 6)כ"1 סריי סממכר ססרכ סר6ישל135י

 מרורי מ)ק' כ/ 6ח )קר61 ר6יחי )כן . )כד עקרים כסס ככ))1 סססר 6ת וקרץ , ועגפיססרנמס
tSoסו6 כסולט סכוסר סכ) וכסיות . וענפים שרשים וחס , סממכר כווגח פ) ס6חריס מ)קיס ר.כ' ע"ס 
 וכסמל סייג ס6' נתקמר המפנל נדכלי כמגויר ממגו ומכתעף איו טסך ססטורס ערמו כעקל כוסלכ6!ו

סלמס
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 5גר,קרמה
 וסמטוחפש ראלזסיס סמנת ומן 6מד ענץ ע) מולים כמעע סס ומעקל סטולט כן oh , מס סכ6'ססלקים
 סכנם וסי שרשים כסס ב"כ ר.ממ3ר זכלי 3י6ול טסו6 ממכורי סלמון סמ"ק eb גךקעי_ )כן .סס

 וס 11)ת מכוס ע) סממכל דנם )הנין 6"6 כן כמו מעקל %1ת ומסורס מסולט ווכח הניוח h~bטסעקר
 ot)t)P1 ד3ליס טסם סיוח עם סקדוסס wmin זמ למוגת יוון ר,עמנכ ססלמ מהטפיס וזעי .שכילול

 תש) ,ס 1DD3 )6 3כ%ן 6ז ממן ג6מד יכסול 6ס 6ף מ"מ . כסס תכוייס יפולס גופי סלוכ עזנדו)יס
 סטני סמ"ק 6ת כן נס נך6ש 1כן . נודחס ntolb )סיוח )ס ולפקר נמ)קיס ו)6 ככעס )ntolho 6סחויס
 3כ) ממט ומסתעף מסחו הנגיני מחנו)) h10V ריוח עס סוס ססמ)ק ודפי , ענפים 3סס טדימסחכור
 610 כי כך כ) נדו) כורך ט 6ין מממכר זכף הכגח נפטור מ"מ . כהכר ססו6 מס )סי ומשםמשם
"יגו

 סיג" ענף ג4"
 וגו מ6ז עי הדלול ט נהלמים נדעת' יט סל סמ"ק גוס וכמגס . סתמני זגלי מג))

 גכי6יס נסורס ו6דס לרסיס סגשממיס מסלמס ויקריס טו3יס 3סטטיס עגי 0ע31ס ס' סד 6ס)י5קכע
 מן הורוגי "סר וכסי סממכל כוכח DS' ומקוס מקוס גב) ו"ן רכוחיגו ומקמלי מדרסי 1גכ11גח1כתוכיס
 ס)6 כוי ר,טלסיס כחוך סעשיס ו)ערכ )כ4) רקתי )6 ר,לכס מזכריס 6ריכות 13 ס":יס וכעכור .ססנוס
 סעחס וגסי . ש"ז סממכר דרכי סרגת כ3י6ור )ממשין דככיס כקנו) סוס '63 וט)6 בו סמעחן ע)5סעמיס
 , %כו ודי מכש )פ' 4 סמיומד כמקורל ofn מבועי ע) ho'(t ונסרס נסת) ס" עחס ששתולי 3סס קלוחי 3כ)) סכ) 6ס , וסענפיס ססכסיס ססס וסחירוט ר4ענךיס ססו6 המלס ל"י 3כ)),,יל זס קרוחי בכן ועשי"ת סרסי"ס עקרי"ס ומס ממחכר דעס כש סליל גולח כ) נסקס יסים ס)ז מנוריעס

 ססירוח סטין 31היות . עו' געתו יתן סליו 6סל מיס סגני 1 סחם כען וסיס סמסולל 6מל גרסכיונך
 פעמים סלבס 63מת כי , וסמדלטיס הססוקיס ע) 13קום כמראיך עוד 3ו סוסחתי , 6חכhinlh b'5D "( 1D"p~h64 סקרו") 1WD1 עסיסן e'1uno סעודן ז)מ גלכם כסי הלען ע) 1)הת3ס) )סחק"סיט4ס
 וכי1נ6 וגג3י6יס כמולס מקומות ככמס גכחכ 6101 מסוק מ6י,ס )דבליו רסיס סמנים סממכל נד3ר'חמ65
 סמלך ת"נ 6' 3מ6מר טמגיט כמו , סנומכל כדגלי )סכין קרס כן וע"י גו ט610 עגים )ש מקוס 3כ)ומזכר
 כממלכת סג6מל ספחני סאו מרולס תיו תרכס , יטל% 3ר גחיך שכגתי מסכת31 5דכליו לטססממנה
 ר4ממכל כווגס 6ין כי 6מתייס מגס וכונס סממכר כדבלי מסוגים טניס פירוסיס סרנס גס4 ורכןסמככן
 מניח ו)סעמיס . סיט נדכליט סג") כס"נ טס סיח3"ר וכמו 1' סי' 6' נמ)כיס הנקמל סכחוכ ע) רקסס

 מעעמיס ברגי כ) 1ע14 מ)כיס )סני הערוך כטרחן כ) )סגי מוגן וכסרטו 3כ))ו ס"ס %אסר סיסים כלוחןמלי) ומקמלי וסמדלטיס סססוקיס כ) ע) מקוס סמל6ס כ"כ ועס"ע' תקנחי )כן , סכחוכ ומסגת עמןידיעת שתי סכוונס )מנין b~hn סרכס 3,ס וכיעץ חמ)חו כ"6 מניח 61יט מוש ע) וכתגית 6מד כחובר,מחכר
 יחן סריו 6טר סיכר סכתונ מקמר o~'pnt וכוס . ספוקו זי ולמד 6חד )כ) מחוקים וסרות עוכיסומנדים

 ע) %ק ג) והחנט) יכו4ס משלוח. ט*ןק : וגו' יכו) )6 וע)ס"1כעש
 ס*"

oh 6( ס36לס מן ומסורק מנועל סגלם ימס 
 )גן , מכרס 6ת ומק)קייס נסירות רע ליח סמו)ידיס נסכלס סגמנ6יס מיכריס 1כי1נ6וסקוג'ס

 סטעיוח ימס 1 נמוט )ממעיין )6כףגנף טהיו ס6כניס כ) מתוכו 1)ס)ק סכל"ס מן סקו)יס )נער כן נסלקיתי
 3ססר ר4מעייניס מן ססרנס כמנס עעיוח סרנס כו סיו ס6מרמיס מ6מריס בסל ונימור סססר ג,ססנמ65יס
 מעייגיס סיו )6 6חראיס מ6מריס ככ' 6נ) ל6סוג'ס מ6מליס נ' כ"6 )ומדים סיו )6 כו וס4מדיססעקליס

 1)6 ת"כ גסס סיס )6 קרסומם 6סר סטעיוח 6מגס . מונס כרתי סססר גס6ל סיס וס כעמל כך כ)גו
 מססניס ~nvab כ) )ס6ר זומוס טען 6מר01 כשתיות )סזפיסן ונויתי 16ת! מגסתי כ) )עין גל6ססיס
 יטען וכ"1)י , ככל סיס 1)6 גחחדס סוסו סכ) מידעו כדי )( כוס )כנס כחני 5דדיסן מסגי לטמחיונס
 לוסס סוס כני 16ח1 תגססי ג) )עין וגלוש עכס עשת סהי6 מה 6כ) . יו סנהס ווכח סממכל דבלי)ייפג
 ונחספס נחחגון . לרגן מי Sb (6 ככן . סלי מעטוח סיס 1)6 יד6נ )6 שולס ופסגת לעגן ע)ס"1וסיס וגו' סחו") כעין וסיס ג"כ סגלך 6מל 3,ס היוגף וע) . וכ) כ3 עס גסוס סטיכן )ורח יסיס וס ועס ,ונזל
 כן . ורוענן ממוסך מחוך סקול תסקיר oel . ימק קותי ומסג) ותיגס כועס מגס מחנת )י סיחן . 6חחגן)סלו
 סדריכגי סמטורל כאמר . יגמור 6מח ונזלך . יפ)סג' nuwnt מהניתוח טינ')גי . ועוגי כמי גב)"4ו 6חפ4 וכק . סעק כעכ Sh'1 ס' כ6 6סר מלע"ס ע"' . ועק וכלקיס נקוית סגחגח נשרתו עיניי"ל
 : Shta1' גורי 3עורח . סחתי וגס . וסוסיעגי ענמ )כן . סיום כ) קמש לוחך יסעי אסי 6חס כי . וכמדלנימנע-

 שניההקרמה
 ק% כי סל"יתי משי סדשס 3מ)"כח מסוע) Sh סכם מן סגו סחכור וביעלי רטני )סליק יטבתיא ומן 163ח1 6סס . ס6יכיח ומעה סכמות נדו) ס61 "סל סג") מטלי עס גדרתי 6טר כסי גדלי"ח וסופחי ס% סדכליס כ) ע) עמדתי סגם ע"1 כן כסיותי . )מעכס סיכל סלמס סמ"ל ק נ*"סאו

קטע
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הקרמה6
 רדשר סומניס עיי ממקרי שן כ16ש ע)י ועזו סלעחק6וח נעטכ ס6' . סטת מנ' מסחועסמא
 . מנקמי 61גטי עילי לגני כידוע , 61כ)ומ טכ4ר וכמעע , לוהט ס6ת יכולתי )6 6סל עי הלמס עדססיגוני
 ממטל כי , סרכם כ"כ סדסוס ע) ס651וח 1)10נו6 סמדס SD כך כ) )מסריו ניכרתי fh סיס ס)6סכ'

 מובכת בייש ככן . ע)י לטיי ססונ6ס וסשס נעגמו ר~צרגיס כסל וודה ס)מיס לימם ממיס יותלגדי
 מי 6) ידעתי 1)6 סומך lhnD pb1 ו6) שור 61ין 'מין 6) ~סכטת' סטיו מטחן ל"מ עד ו6ח ממשכחיוסמם כעי יטכתי ומגס . סספיס מן 6רוחס "סר עד מס ומן תקדם משכח ממסיכתי ולסג"מ סי )מ1 ידי)מטיס
 מכרכש o'o5h )י סיחן סמעע ש ססמט תמס בעמיתי עמ4 נב) יהלון מס נסכי ו"מלח' , 6סנסמקדופיס

 וסחכוגגתי לקיתי ככן , סחוע) 6) ס"מ מן סקודה מ63כח משכתי "ת )הוניל ס"וג) עז ק"כ )י 'סליק)6
 סרנם כי , סעמקי"ס פוסגח כפופמס 1))נךס נ6מרי"ס 1)הטר סש%י"ס קמרי ))כח עוב והמרחיכעגמי
 קותן כחנסי לק ז"ל 6)כ"ו סכיי ר(ממנר כוהת כ16ל עור )סוס %יכץ תיו פ)6 6ף כענסיס כמכתידנריס
 ר6'0ך רכן . וכו' ישרגסו כ6ס וסרומ וכו' ממעסיו מרוכס למכמתו כ) S~r9h וכנר . 1נווח6 פוחפי6נכ
15pSסממתם כתש ערן )לרך סיו ס)6 וסססוקיס סמ6מריס כ) מפס 1)קהחי שחס תמעע סענסיס 

 ומלמרים סס%קיס מן ומעע . יימס %י פטון כי )מסמרח )י 5סיוח מיומד גרען ע) 16תסוסעחקתי
 ר.מיומד onipn ע) "וחס מגמתי ר(ממכר )דכוי ונורך סעד שוס קנת כסס סים סר6'ת' מו")ומדרסי
 fa~na וכ) כזככם רו"ח מטמר סוף ט גתרליס וכוס , נפ3מותו וגעת) (DID הגיחן %רק ם'סיס כדי ,גסס
 כטוס פכעו)ס סלומות כ) tltDht מכוכין וסרטיז1 מוזלין e"(f'tp )6'ל זומם 610 רמס מחכמתומרושן
 וסיס ונו' וכטיק יט)מ S$tt ונע נמס ע) סתו") כעזן וסיס סג6מר ממשש tmb מנידן 6'ן טונוסכות
 61רן סמים ע4 6מ ומשד . )קרנס otnib מפוכח os5fn~S , (61 נמ') 6ג6 ונבן . וגוי לעךע)ס"1
 זעתי כעכס וס ע) כי טסס5ירו מסרי DJob1 רנון מפסיק כדי רק . ערכם 61יגס ככדם ע4 ו6חטמ65כס
 משת 6חס ש ושנו סססר נוס מעיין )כ) ינגף כ%6 )כן . כ6סנס לעס 6ין וימרתי . רמכםס6יגס
 י5) וכן . לכרי כלסכר, וימתן% . מונס נכף 1)6 וכוח לכף פידורר מכייס יד DnPD סע6ס פניקס16
 סמח6כק רימעחיר נכף כס . כשת"נ סנייקיס ס6ר עס ספכיגס מויו וימעין . ס)סט וגרוס וגרס סוקססכ5

 : ר% n1DD bnlh מסמי ע) סשמדיס שלס נ6ומ וסחמשיס שדיקיס סמס ס)6 שריס רנ4 עמר1ס)1מך

 ושתם (SD1 . שלניש משמינח ליפשיץ איש שליפ"א זלמן המכשה שלמה הח"ר בןגדליזה
 : ע"1 לובלין op hD'7p(b נטול) 061 עיל מס (l)eP סע" 6דר ל 1 יוםשוים

 הראשון המאמר פרקירמזי
 פרקש ועשרים לששה ויחלק , הם ככה דוחות מעקריבחקירה

 סעמהס ע) כפייס סי' i?~uP;tt נו ודייט האשקפרק
 ומ)קייס כו*יס עקרים טים ויקמר . )דיוח'

 ט) ויקלס : ודח דם)כ)
 )הורח ערן. ססו)ס טחדופ ellnthe ע) יקסם וגן . מפסהורת מעקרי סמ"ימ גילח סתנס ו') סרסני

Cs~: מיסרך סטקויס מן דכר סמגחיס 6% י גו ימר שמכ*ר.ק : מממגר( קוטיח ע) סוכ יסוג יינקר סם )ונענסיס  

 , ע,. ללישיפרק
 טויס עקרים ט3 ג"כ ממקור , )6ו 6ס מיוקדק סו6סמו*  ::,ל':,1'ןו,'זךין-,י.י"

 : פדוקדק ממס מספר סוס אין יגזר , סוסית )דתפסותיי
 סרמג'ס כונת ט) ודעת osp כסוג יסוג יתגזר טס)וגעגיס

 : עסוים( עסיס ,ג ס' שספר1*)
 ז4פוק

 ונכר סממיס מן וסורס ססס מניבוח ומס , 6גות גסוי פסס ג' סס טסיה )ות סגו))יס טסטקריס גו ינקי
 וגרוגוח טססמ)גיוח גי ר'ס גרגוח סיו )כך גי 61מר ,ימס ונח)יס OOfI ומסחעסיס מהריס סרטים 6)ו ומתמת ,1עוום
 כמנס סטקריס טכ) %61ר , סני עקרוס סג' כנגד1סופריח

 כמין פ טגעיח דת מ1'6ות מכית ט י5י הפרק : ;tiso~ נגוח סג' מן מכתעשס 11)סומ3זס

 ממופע מני16ת סרח תגהר .  %6ת ד0 סבא י1ו%ומדלוי

 : סטך 16כמרינס
ך  וסקסו איית חולם טח5%* רני פס61 יגריע-

 וממנם ההיסיח וממיס עגעיח ממיס טסדס יגנו ז-רק : ס*נופיח ססניהס סו) 6)ס6ג:ס
 מסו nt(onts ממן 6תת ס) פוגת התגבר 61)סיח
 : פוו)תס פסן 6מ0 כ) תוכרוגסס

 נפל סנטוסיח נדח 8ש מלנינוח קש יי ינקי חפרם
 ששק קאם מימיו ינסר , ס6)סיס מןסחררו

 פס )יוענשו . והייו סכל"ס וסססוקיס חמיפס ישתורח
 שפס ע) עת הק' (1hh סמקך שמר שחוב כן נסיחשר
 ודרסת וסכחוכ . וגוי ממסד ס' )ך בכסוס ג'כ יחכ*ר וגו ,וגו'
 וקוס וסגחוג . 1ג1' 6מת ס' מטעי וסכהוג וגו' וס6)חותקרח

 : וגף( 6ים 6טח 6ת ינ616טר
 סנמירס מן נכ)) כנימוסית סדת ססחה)וח ינקר בןמעתק

 נחורת סנמירס נכחגס )מס ויכויר ,וסחכ)ית
 1),0 , מעמיס תן יתודס , ועיט וטהר , סקס מקילוסי טסן ג, סן גב)) ~nsih סדת קסחמ)וח גו יגעי י,ונץ : אסיח טסיך נמס b('o ס0מ)ס אינס 6חרמסם

 סבי 6)1 כי אמר , ס6)סית )זח כאוס עקריס 6)1גמדו
 : מקס ס' כמפנס רוץ צמגוהס

 ט) לויס ןח)קמ ר6י מאס ששק מ '"י יאפרק
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 7ד הרשפתן המממר פרקירמזי
 0ס סג' ט6)ו מיס מטס ומ ן שיח סש5 גסמס9שס
 נבוטח כחמ)ת0 נס סרי,נמו 06ר , 60)0יח הדח0חמ)וח
 , wh חו)דומ מסר מ,ס סו6 סחורת ס0מ)ח עקר כיויצמר י לסולתם otaiona פלפל לכל *וזמו פפ  גפדר1סכרמ"ח
 מהדוס ו') סרמג'ס מנס )6 )מס ר.עעס ייפו 4ב1ףרק : גשמנו 6דס נעמס פירום וינקר , 0כתונ וטוישר

 תקרש סס)סס נשו סחודס דח כ) ם6ין 'נ6ר יגנ18יק :שמורס פספי ממגי סמוק מן כ'1 נפרק סכחכ ימו פט0גחורח עקלי וגל ט610 מקמין טיוחו עט סטקייסמב))
 גס חמס 66,ג , פריס ג) ע) שסיח סי6ס6מרגו

 , שסית מתסיס 6ססר 161 מסם סמסחע;יס מסרסים גב!כן
 יו4פרכו : נטיקר כופר גלילו כשטיס מן כתהו ט0גופרויקמר

 טוס נטלטיס 1)6 נפוייס )מגוס יריי טלין 'כ"י
 סויטסקכ4( גמ"ח )6 )ו0 כי וישר , אהורס ממיתשוס
~'uh 

 0קעס ויחן . סלח )1וס סכימ'ח ס0י6
 0ו6ף מן ס"ס גרו) ססס ע) טוב 'StG יחג% ס0*נענשס : עקויס כלס ;מ;ו 1)6 וחוקיות m~h ט0ס יסתרסעקרים מדוך נוס 6ותס מ:י9 כמס 1hstt ,עויס "נ% מה":צעיב51'שער סחין ויקמר . כסירוס סינרוח כעסרס כעקרים גינימרו )6 )תס 1י163 מרטיתן מ)01 ס'1תס עס סים ס6חדות גמנס)מס

 לויששו(גש צינתה%של'שכיי"יזמו'ייין
otoeכעהתוח כת מי מסוק תפרט 1 ניגס מסיס דבר שוס )6דסיתפס סתגיש %6ל 150 סחטנ חי גקותומס 

 מפרק וש ן גבס 6ין דעת 6ין ו6ס חוון ~wh וגלית ןמכמס
 יחכ% 1נ1 . דעח יכקס גנון % וסנחא . וגו' יטמ יזךיסוס %0ן וסכחוג . וגו' סנסתס מן 60וס וסוחר i1W)D1 . וגו'חפנך מלין 01מכמס סכחוכ יחג6ר מס לוגענסיס : למריו haSקדמם
 סחורם )ג6ר כדי ,ס וכ) מן 6!1 ני 3כ)) ממגמאי כהיאות וישר . סחמ%ת %מס )% שט יג% יזכשרק : וג;(כ) תיגס רעם 6)1 שנגוח חג' לוע 6חס גרא גונחנ'כ
 תסס %וחות ימר .יד, ע! חמוס למס ם4מ ט0וh'sn 6 ו3ע ס4ח ט6י;ו htnoכין :גי?אפשהיק ה') 1nhD יחכמו סם )וגענפיס : תורחו עמי ס5וינ0פומיר וקנח 6מח דירך ר6ס פסוק ויפנס 00ה4תיס תקחפסיכן

~t'dDI 
 wh't סס4מ Intnflr)tI 4ט06

 60מונס חמס דהר וכפיוס כסס ס6מו;ס סחףי %שר סונרים .גו ויכבר ס6פהס נדו מ ישי יב2פטריק : ;עיטש סגמ6יס ווכח ממותטסמס0מטיס
 ע'ו נמסגח ו') צגותינו קיררו )מס ויגרר , )יעקגי 16 14ה: 16 )6נרסם 00ווס נשס !6 %ס יג6י כנשרק : מיקסינהל

 רועמים יקכ% % למס  ויכלר . סגלו ויטו) יג6 כפיסטעסק מי כ) 61מר כמיקו ומניתם חרס 0סל סקכ'ס מכי6 )כ6)עם,ד
 יצמיק ס0נ)"ס % 60דס 6ת %" 61מוס ינבר טינשתבץ : וג4(;ת"ס עס מעט tv(O סכ0וכ יסג6ר טס )שפקרס : קג!תסע) טכס ימר% פורקיו נמו נידם סמקוכ)ח חימס ששוח ע)פגר
 יחמת ל3ר סוס ויימר סמתשית סידהצס מן יותרי

 , ס3%תס 6) ת3י06 3ו סס6מתס מדגר ע6ר כונבצדיק : מנסיוןשחו
 6) פניקס ג'מעות 60פו;ס 6ין כי ויקמרי
 גרגר יודע ממכן ויגבר . פיגיס סגי סס;מ;עוח ויקמר .ס0שא

 pntnh טס %קמין !ף1 בג%, גחור0 1630י סנטוס וכב) ונמ!וח נחורת ס6מוש משד כי אפר כנירק : גו atnhoסתס51
 טסכוסר ויקמר 1מ1, 3כ) סתולס לגיוס מ!טרכוח מסספיוהדות
enh)קכתכ מס "ת 0יסיין טדיריו ;ר6ס ריסע6 רפוס נימממגר דגרי ע) יקוכ יסג6ר טס ליגטו;יס . מע יקרץ ממן 

 : ג9'6()ע')

 3ט) 6ס יסקור כ40מעשק
 % והקוו רטטו 16 ויפיג סו"

 16 מ0ס oti~eet owuww ו6מ,גחו וחיעריי
 מתאבסו6

 )סמי
 כ%!ש 16 מאה)שח )15מות 6חד נשןמקמח יחי הנסיח סרס ט0מנ6 שסר % יצריי כה-, : קנוחו 0)

n~viwn1 וסמוסיס סטשיס מס% גו חזיר ננו-רק otitsa ((מכ 
 פס כפ' ho("'t )דת סכלמיש פסססמ6מל
 מסס חורק מחגוול מס ו)* תחומי מעיוןסימשגסו

 השניהמאמר
 , השם סצשות שהש הראשת העקץבשפצר
 וזהו , פרקים השקד ושלשים הערה אלמהלק

 :פרפן
 ו: ה, בספר הלטור עיד המעיין nwnb היאההערה

 רענו ית' ססס עי סיפו סספ1י6ות כ1 ימר14-ו
 מ1ד 6)6 תסו10 ת% מו"נ ימוך ססס מס"ה( Phnיקפו , ס;ת!16ת מן ווסתו ע) סימו סורך עי עניוג6תר

 פ5 סוך) ססי*0 עי טירפת ספסר ס* ם יי% בפרם : י'י6ת שפי כרכי פזמול ק1ח ט יפוי . משו ~nttwfnס;16%ח
 ע) )6 , 0פ4צ4ס פו לוע) טוס ע3 מירמר%0

 טו6פל ס6ן6 ג"כ ליגיל . מכהיו% ססופ) ע) וי6 סטתניסלופי
 טס %כשפיס : רגיס סהטגו ימו קוים כרוון לוע) ססו6 ית'כו

 0קג'ס מתש ת;5י ל,') ק%תד סגר6ס וכפי קדות כקוןפ"ע) מסם'י onntbI סים ע) מייקסס 0פמגר קשיח ע) יסשיחג%
 o'De"D 40 סכחוניס ג'כ ויחנ6לו . ,ס ע) ג'כ מורסוגו'
 fa כו ויתנער , ינו' מדעתי וגו' מגיתי פ"1 סל"טויספ'מ

 : סם,ל 6!י  סולפות 0ידיטסענין
 SDtn טס61 יזף גסס י%5ר )ר ו4ש על יי יי% ג 0ס%

ירטי
 ל%ו(גאימ %הטיוסי )6 גי תיוק כי ויצפר ,

 לעיד י5.וגו'
 מספי

 נדו) יוטו hon  סרקן פל מנויל
 )וכעסיס : כנו סיתףכ כמו מיש ממ"ג 6ה;ו ית' גיסרטון כי %מד , et~hw ח"י וסחכמס הזיעף ע3 שוס)פ0סשק
 ממס 6חר כעמן סס'י ט) 0;6פר דרכון פזומו יתכללמס

 )6 כי למטפיס סגחוניס ג'כ כן יניר שכהגרהפירסו
 p'p e#nw ג'ז גו ויחג6ר .  וגו, mwunnnמנימוחי

 מ64ות ע) רפוס יפ פתתיס*ס נומניס משש) 6)י מרכת סדכריס לן%4 כתורס ממכל מס מ מ יסגל ז4,ויק : סם"( 6!)סנוקרת
 סטם 'nth~e )ג'ל *ו9 עיפת י3י6 וד4(, שנונסמזע)

~gwtI סמו0סיס 0דכריס מן היסיג מס סוד מסווסתסהפסים : 
 . ממוסח( גוס סנופכם לקוטיה ע) טוכ י"ונ יחנוף מהפיסמסס
 ססס פ64א ע3 סשל0 תספו סט* מלק כהמיתי 0ומנ4ס כתגיה 0ר%,;יס מועחוס ט0ט9 גו יג% דץ;ןן-ק
 מט מס) 6;41 ייחד 610 ו') טרכ ססגי6 סס*סייאק כי ויאר , דת מגע) )נ ע14 נסוס טרוף ממס תפס 6הד%

 % *6ש1 טשי 40ית %יש שו מ יאי רפרק : סםססכי6

 e~twcDo אסלשש מסם ntheiw כשץ דת3עי
 מתאו *יע גדי רוסס ניל )1 % טסם'ן 4כ6ר .ממגו

 : סלמס קדרו ט)ומדפוסו
ץ סמסתע149 סיןם'ס ק י יקל זפרק  סמם מ64ומ 

 יסי5קש 5ן 5טי טייהסו לספסר סתמים כ5ימסכו
 ב יחשר 1)5 %כעס ספרסףס סמכם )מס ססטסהוילי
 , 60חדה( שרם סיהכ6ר כדי גת6הס נדנו ק*)דז

 )6 סעורנו מנו סדן גו סיחו6ר 0ת61ר כייסמר
 16 גטגע שפוע)סיסים סנ ססכיוח פעולות יסע) 6ס 6ף כ)) משע) 3הק ר3ףימייכ

,pia~ . וח0ע) 6תח שסם כי ויקמר 
 ת!ודיס כת6ויס ימו6ר נכר 'fm כי ויזומר . מתחלפותפעו)וח

 : נע1מוש לכוי מודיכ מסן 6חו סחיןחספס
פיק
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 השני המתמר פרקירמזי8
 מן ית, מסמס סתו6ריס סיוק סממייג סוד י63ר מז4123ק

 ושכגר ,ס ע) ויקסם . מקריס חסיו סן ע!מיסטיסיו
 טמע סמוק ויכלר 6מד טסו6 ית' גו יקמר נדי וט 6י וע) ס6חד סם יקמר סרס כמס ע) י63י י קי' : ווולדו כ"מזות ntlh~h 16 תיר 6יוס )1יבמייך
 : שסינו י,ייסרק)

 ntsnincot ס6מד מן 0ר3וי סמ!6 וטיכוס ינקי השי412ק
 6ג,ן יעת )סי סר6טונס ~o)c מןסנמג"ות

סיג*"
 סקנסס )פני סגת למרס ס6ר,') מס וי63ר . 1') וסרמנ*ס

 )ס ום"מל זוג גן נחת )6 וא' זוג 3ן נתח )כ! עורס ט)רנווו
 קמנוח וינקר . זוגן 3ח הס6 י:ר6) כנסח נהי יסנרךס"ס

 גמסותס טים סיעות ומיקוף סמ)6גיס גמ64ות יבנפרק : "ות סי"קנח
 יתכפל טס )וכענפים : גסס סרגוי 'מ;6ושיך

 ענין ג'כ יתגשר וגו . כוס ממחגר גזגרי n)rt)a גדופךחמים
 סדרך 011 סחולי1 דעת )סי סע)"כיס לור13יססטח)ס)וח
 עג יטונ יתג6ר וט ועי , סיס קוס גני קמחי ירכסמסרגוי
 וגו . רוע %ס )"נרסס סמטת)חיס ממכיס גג' סוור)מספה
 1)6 ס4מה סחי עוטם 6תד ממך 6ין רו') מדרס ג'כיחמר

 דיך י63י יגפרם : 6חת( שניחוח ot;h)nסם
~iDD 

 )"י ספטוע ס6מד מן מלגוי
fiDNע) ויקנס . ספי)וסופיס וקדוה' רס'ד 6ג'ן 

 )וגענסיס : יסר% טמע פסוק וט ש) וינקר י'6 נצק טווכרדרך
 כענין 6גוחמ*ד 3ס6)ח טס סנופן נדו) ועיון . ס;י)וסופיעיון )פי יתנרך מלחו סיו61 סרגו' מסות  מענין טור יתנקרטס

 ) ע"ע מפי סכחוג נו ויתגבר . סטה 6נ) סג6מרחסידיעס
 : וסעוד( שרעותח!6

 סגטמות סמק ססו6 צני גטקס פגי יצע ירפרק

 146 ניהם ולמס וסועירס ontp)a וצג כמיוןסגטמיח
 : סככוד מקן ססס נקרב )מס ויגבר מגונס מוס ססי6סג"1ס
 סטמחס יחנוך y)h תיכנס נד 6ייס % יצו פופרק

 וצוק 6)סי0 מסדך יקר מס פסוק ו'63ר . כמעונוסססמהס
 יחג6ר סט )וגענפיס : תפקס עדגיל ונס) כיתך ?.I?t1.ייו'ון
)tws~יצ"ר וגו , וגו' גבס רג) סלובני ") כמסורר צמר 

 : וגו'( ימיט ג6מוגתו וקייק סכחו3נ'כ
 ע) סטתוק סנח ינקר pntD טס61 ית' עביו קמורי נד וס 6י וע) ססחוק סס יסו) סריס ;מס עי יג6י מזסנורם
 ;",11ני"ו~לי'7~1! 'י:יק : 3"דס סגולן ססטמוק ח;מיס קמרו )מס ~t(ah , דגככ)

 דעת לפי ~otpn גדר ויגשר , כמקוס טעינו ~p'u סמעס16
 %0ת 16 סריקות סו6 ססמקוס ויאמר עליו ויקבסאריסטו
IDOזעת tD)'1hl . וס ע) %יסעו ססקסס מס ויתמן : 
 גופ) קינו ססטץ וכש 0ג' בטרי 34י יתמי) יחפרק

 tw'1hI 6101 ווזת דטח קמן כמסוה קיט וע% . ינקיקישנ
 מעמל 037 מדרס hst~ טס )וגענפ.ס : במקון 61ניריטון 6וי מסק ויכשר סומן סו* סג)ג) (nptm מסוער סגלתיטסמסן
 wbn טניס לי6 פרקי ומדרס . )כן קורס O'JDI סדרטסים
 סרג סכחג ס,ריס סדגריס בנע) לסוני) ידי וכו' נגרפומקוס
 1% . ג, )מ)ס ונפ') גסכ'ו טס 6)1 מזרסיס 3' פ3שמולס
 : ח"נ ומד hnSD סוס סגין 6)סי סיח רוו) מבמר ג'זיחנ"ר
 ג'ז בו ויתיקר וכלון וינסור )1 ים טפה סיע לו') מנמרינוגח
 תסו סיתם וסקו? וגר כר6 כשאטיח טגחורס t)tVb1תוטס
 וט כפי' ויוטעמו יוקע סחוגוס וכוונת וגו' ארסיס ורותוטף

 3ש סך פיי רנינו יעי )פי סן 6מד יו0 סמרסכחוג
 ויסרס ויספתי ס;חונ כווכח גו ההפר . 1,) סמפטםדעת
 גל6ס מס )6 הכתוי וגווגח וגו' חע6חיכס ע) סלע6תכס

 : וגוץ )פח זסכח%.ג)עסמות . ינוס)סנח
 "%ד משתגס הינו 'חיוו etonl . כמוסו ופתיי קדמון סו6 ספי גו מיש% חוקר טכ) נו יג% עצנארק

 פסוק 1י53ר . משתנס שוטחו Szt Ofl סימן תחת נופ)טווינו
 נכו , סעורך סר שמיו ט6ר1') פס עם ,שחי גס פייתיגער

 'ב% )נץי סים פיייסחס'יר % ששף ש6י כפרק
 ססוק ויג6ר ,חס)חך '.

 6סר כ) 6ת בבסיס ויר"
 טניחס מנהוי הספר ט6י גו ויגורר . סחסרונוסי  מן מסוק  טסט'י bto1 סד' טיס )נ6ו יההי) נב%כקיק : מ6ו סו3 ולנסעכס

 )פי שיו יימסו 1ד וס 6י ע) ויגהר , מ.וגיס ס6ריס קנח)ט'י
 6)יו ייוחסו סח6רי0 כ) כי ויתמר , סחורייס סח;מיסדעי

 : גרנד לכסס סס)מוח !ד ע)'חגרן
 פטו)וסיו מנד 16 , סוטיי ~rbtn hs סוס )ס'יי הימס 6שד טלו ו*) ot)nvo כדעת גו ישר כב קג2

מסם
 גסודיצצן

 סגד,)יסגקכ1ר סס6) ולמסי"סמ'רקיו , דרכן "ת נ6
 וחקנינסו סנ17)ס כנסח וקחו מקס 6מרינסו )6 6יוסנורן
 ונט ס' נטרף ים)) מי ס:חוג יח63ר סס )ונעמיס .כתפ!ס

:ועניין%ןעששםן:פ[!, סס סדטח וס שסי סמיוגייס ססתו6ריס כו יכשר כבמרק : סס( יחגר כוח )סי וגו' יסע סומריירי
 סס 6ת קרני וי) ס' 6ח נפטי גרבי גיומור נרמ,ו מסגתמיני
 קדחו סס 6ח קרגי וב) סכחו3 יחג6ר טס וגענסש ,קיטו
 ויחנ6ר . טס סמחגר כוונת )פי גן גס וסוף , 6מר כעניןקנח
 : טס( ר,מהנרדעת )פי גדר יסורס ורך נקיון ארסיס תסקס דומיס )ך סכחוג גזכגו

 שיו ס"8הסו כסס נגרס קסענין ח6ריס סיס ינ% כדפרמ
 סיוכנו סררך דירדר סעודותיו 16סמ)ד עמו מור סס 6סכרש

 'ת' סי,חו ססו6 סדן אסיק סיתח"ג כ' יגה כהפרמ : ~ootnll יכו) ירפסוהכס כמי %ריס קנח סגפת ת63ר , 3סס ממוסק כססעעןסח6ייס
,p)tDnספניות 13 טימנ6ו מחסרונות מן 

 1 1ודיס מסני ח;)יח 3ע) נכחי מכס ח6ר ו;) , חלקית 3ע)כגחי

כ, כפשור נרמז סוס וינקר , יתטיגה oht' כומן06
 %ס יי סכחו3 יתכתף סס )ונטנשס : וחרט מקרחי

 סמלן עסי 1nmlh )רוד מזמור וינתר , סן'י ע)י חסו) וקן נרמל סניס כמס וע) גיור מלח יער כץכארק : ידענו )6 שנרסס כיעינו
 . ועד )עעס מטס % לכרן 6ססר וקין , וגו' סמה61נלכס

 מס וע3 , 61מר לנר 6יוס ע) 6מת טס יגשר מז23רק י סקודס כפרק טוז' סדרך ע) וסויגוזר

 ב,בצטבעשגלנצ ט"ו) מיסנ%*0
 לסיס ין גס ,~fig ו"ס 6מח סקנסס ט) מיחמו יו,)קמרו

 6ף 0045 סמוס46ס SD יוט"4 סיומות ג'ויקמר * סמפוטך סס לוחיות זן גן סס גקו6 פס י"י כחנרייק : 6כיס6סר
 וקר נקי ס' )מזגת ס;חונ יקרש ולוס שופן מב) ידמו )066

 , 0סס גסס יקרצו סממך וכן , סט0 גסס וסמסטרירוטכם
 וסמפטך , סקס כו6 עמו ממדגר ססמ%ך ידחס סנגי6 כיושומר
 סמחמוס )מס עעס- ויתן , סטו)מו סטס גסס ידגר כןגס

 ויזכיר , עטרת )מ)5מ שפילו ונסורס וסקחמוי0 )מצןיסוסע
 שפס סכחו3 גו וית63ר . 6מר נענין ממסורםאמס סס )וכטכסיס . o~hino סמנת נח;)וחיסס המסייסעעוח

 . ס* שים ן ס' ק"מס ושחוג . סקרן כ)שדון
 וגו . מממגר יד3רי גרו) סיון גו יהכ6ר וגס . ס1mno0 אוירי סנופ) סקפק ע3 6חדסיחר

 טת%)י0 ינו סחס)ס גמסוח סנופ) מספק ט) סיחו גץיחג%
 סכים ןק יכולת מש נסס ם6ין מצר ש 6101 , סמ)6:ים%
 ס61 הביסס סמתפ)) סו ו;) כפע%חס ושכשמיס מועגעיססס
 6נ1 סיבך כן ו6ס . וגו' לחרש לבסיס )ך יסים )6 ע)עוגם
 וכיו61 וכו' רחעיפ זפ)6כי ספומון כמו 6)'סס )סתפ%רששן

ט
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ה השני המאסף פרקירמזי
 גן גס 13 ויתגהר . ספ!מון !ס כי16ר ין גס יתנקר f'ut ,גו

 סמוק וינקר . "ור לס" נוך6 ו3מ0 , 6ורי יקמל מניס כמס וע) * 16ר מ"ת סחוף ע6י כםכארק : et~)bo סו6 0/הכחום
 6ר!'3 )מס ויגוני , בגסס גיוס נענן יפיס 6סל מקטתכמרקס
 מסדכר 'tdg )6 טסחוסיס ויגיר , כסות עיניו גקטחסמסתכ)
 כפסוק לגס מילט כוונת יתכשר טס )וככנפיי . ממקריס5)6
 : מס מממכי טני"רו "הר נעין וסוף ינו' סלי "ת שרסיסויר6
 , יהגרך גו "סר סטימוס מסקרי ססנחס סחח)סותי גסי הסיס סמכמיס מזרנות סתמ)פות גי יכלר לפ412ק
 יעח קפי קלס ע) סהכמיס )קנח יהלון יסיס כמסמגעל

 סמהייגות וב) עשיו 2וזקות קס)י)ות סג) כשומר !*)סרמג'ס
 כ) קונרח "תת סגם מ41א ע) ר6ש )סכיךי יט כק2ח קנחם סמ2י"וח מקקי מסקסר כי י"י לאפרק : יתגרן( טריוכוונות

 יקס זממם קו) ש' ויגשר . !ס 6) רם! הורג גמר 46סוסיקס טסמר6ס ויגובר . סמ1י"וח סממוייג סו6 סוס ומקיסרסמ64ומ
 : ממפוח 6ט חיוס מסם) מ6י ס6רי') מסוש'

 השלישיהמאמר
 , השמש מן תורה שהוא השבי העיקרכבקער

 : פרקים ושבעה שלשיםובו

 פגע) מן ממונח e7ho יקנס 6ין מנ"ר , מי סכה) מןסיירם מסר קוס 16מריס סכיו מערנ,וניס רטט ויקורי , כ,ח מב) יותר סגוי"ס ס"ס ;ס4ס ט ינ4 אנערק
 : 6רן מככמוה מטנו !!סומי

 י3ק( ס5ר תלין  מיותר סכרית )6דס כק יטר בפרק

 גי1ירח טו"מר כמו )מישו 1)6 עוג כי טוס מתרחגימר )5 )מס לעס ויחן , ויניס טס טססלמיוח ויכיר , תמ61מיון ושנכמס וססוק , 6,ן סנסמס מן elho שוחר ונסוק ןמרייך
 סנוט כפסק ע) סילל יסתער סם )ולענשם : מ4סרגעתי
 מלמוחו )ספיג יו;) טס"דס יחגיר ועי'! , סממנל כדגליטס

מקמחי
 נסוע) סיפוח כסימנס רסשפ )נד עמעמי סה)ק ע,
 6) ו)כ6 )סטיג כסייס )כן , סט'י רנון )עסותוגלוונם
 כפגת ע" סנט סס)מות וסק טכט)מוח גיוס סיוררסמע)0
 עד מכונו ט) רועי סחבק כסייג )ו h'h 6!י וכמזעי,חלק
 בגד )6 ממעטיי סחבק כי , סממניי סת)ק ג'כ חמוסשיפיג
 סקס גס טסט ")א ס"מהי צס)ימ!חו ס"דס 6ח מגי6טסט
 ממעלם 6) ינ" סמועי מגק ,עיי , סמועי סח)ק3סטגח

 וע"ס );י כי דעהס ויסער סמוסכ)ות ססנח סו6י סקוס עין התגאה ס61 ס;י)41:1ס טועת יי4 ג3שי4ק : טנם)ימ!ח( גדייםסיודם
 )!גטנפיס : Sh כגוי ממכויס מטניס גחמות נרע! ט!סויחמר ן )כעש ס6דס ינייח ורסיס מקנוסי סחכ)ית מטינ 6דס סוס5יו
 0) מעשים תוקיע מגיד ידיו מטס; רח') מצמר יסנתזפס

 וצמר , במעמיס 6)6 נ3וo1ai 6 מוסג ולסיס נקיםשת כוס כצין ויכבר . מנעו כפי )1 מנחתר ס5טחי )סק.ג עביו יק3 מלנגחו יש נמש ט% יחי דפרמ : מער( 9סו ומרי וכו'2ויקיס
 , כססכ)ס כגעשם סמעטיס 6)6 סס)מות מקוס מעמסכ3
 סמקכ)וח סשה גערי פסקו מדרגהו היומק ס6ר0 כיר

 : טומנתו )כט.ג מעסיס וגי 6)ינערך
 סמעסיס כי וסס)"כיס כלג"ש מן י6ש יכי6 ווג*דשק

 סמקנש סס לגד סס0 עגוזח ככוונתסנעסש
 חנ,עח גכוונח סש)וסושס שמרו OD כי תומר .סותמות
 ס6ין ספסוקיס מן ר4ס ויגיף , וטגעון mwn 610ג)ג)יס
 %6 סנר4ס ("etag 6ג) )גד גסמכ)י נקש %נויסס)מות
 סם)מית ס!ס , ססס רנון )טפוח גכוונס סנעטיס הנס ,סם'י
 חרס יחס)) 6) פסק ויכסף , יוכו 16 ס6דס מין ג)כו))

 סס )וגעש'ס : וט' סמתס)) יחס)) כלח "0 גי וגו,נתכמש
 ומ , קם ס"מ דעת ופי דגרו כס% )כמזע סגחוכ כונתשלר

 יחשיר ובו . וגה נטמע סג) יגר סוף סגתוכ גזתיתג6ר
 הכס יחסיל 6) סכחוג גני16ר סמהנר נדנרי נדו) י'11ג'כ

 : "סדיי( סוהרין דגייי טס ס,ר"ס )חי גי ,וגף
 סמגי6ות ספע!)וח גסגג)ח סיט סק!ט' מכור , סינופיי סחכ)ית ") nlhun ס"נוסיוח ספעו)ות ט6ין יימך ך~כ!
 ויקמר ידיעחס דרך nhbtt , ס6ווס' סחבקיה 16 מני"וחמסגלתי
 רסיס יגי6 , 3פע%וס מנקנס סעלנון 16 כשממס מן יוזרט4?

 )וגסויס : 1ג1' תסחי עוותיך גירך ופכוק רעתן חיסךןמפסוק
oaסס דגריו סנר"ס )פי כי , מממגר נדגרי ניו) עיון יתגיר 

 )'כ וא' סמ6מר מוס )'6 גפ/ )קמן ט:חג מס 6תכוהרין
 : ו'(מאמר

 )סגדי) ט6מרנו סמומן גזרך טיס שרקוח קא '!ריי ופרק
 סממקלית סידיטס ס6ין ץממר . כטוכיססמעטיס

 סיס וע'כ , סס" 16) סור1יס סדנריס )ועת ומס )!סמספקת
 פעולות קנת טיט ניקמי . )שגמיש ")סי ל11י טימ51 ססכרממן
 וים , מנהחו 6) סקס מטס ט)" קין נעוט !ס וגטגור ,tosb נ!1' כ!!)ח ע)'סס כ"דס טיטנס ור6ו' סיכל מני רעוםסס
 סיידטו 1C~h 6י "ג) ננסס DIW)n :והנוח סעודות קנס כןגס
 )ונעמיס . סקסי סיע מ1ו ")ninieo 6 ע) ס:כ) מ2יכלס

 : סס( ממהגר גזגיי סנוסלות נד!)וח חמיסוח יתגאומס
 סמטכו כמו סמזמס מכח מנד ohl~;o תקין גו 'גיר יקפ412ק

 סכם ט) UDIO ",סי טפע סי6 6ג3 ,סן')וסו;יס
 ע'ס רכ'וו Oen סמדיגח !יאי סוג!"ס גדכ גו תגור ,כסכלי
 : ג"מ1עי סיתת !תחווגולח "קעי אחי גסכיחס סנגי6'ס ג) ממדרגם למעלסמכס
 מתת)פופ מרקת ירק )מס 1כ1 , כעלמו "תו סיחו עםי מתמיסות גסמונוח ססס 6ה סנגי6יס יר6ו onS יגיר פ(מחרק

 : נעלמו "חד ענין ט3 מתמ)סיס דנריסוידנרו
 עhia 3 ססכ) 6נ) ואריס סנגו6ס משת דרן 'כ6ר יארק

 סמווגות שיוף י,1,יר 6ין ויג"ר . כסי)וסו;יסדרו
 סוגים ויגיר , סטכ)' ספח עם אומס ספת אערג יריכס

 תתו) )נגו6ס סמוכו קים %63טוח כי '6מר יא13ייכן י !וטחו ננסי ממס נסי וגין )!!)הו מטס וגפתפגין
 ג6מ1עות וקטע , מטס ג6מנעות תורס מחן םעח)יטרח) טסגיעס גסו , ")ים מוכן סננתי ע)סנגו6ס

 :ס16מוח מ1 מ!ו)חס יתר כיק") סננ61ס נמ61ח )מס ויאר ,לגיסו
 סימות ") ~ovh )סיע עיי 6)6 סטחיוות בנגוח1 קינו ס6יס נמין סנגו"ס מסיקוס עקר כי 'נ6ל 1ב2מפיק
 סורס מן מ;חעף טורט סוגו"ס נמוין )וט כי ויקמר ,ס"נוטי
 עיקר טס61 שממיסמן

 )0 יסייג 16 , מחח)פיס גומניס גטקס "מחי (onth סהסחנס כבמסית )יח ";סך 06 גו 'מקור ינרק : נספן 1)6 וסטונ: כסער מן מסתעףיסורס ססטגמי ומניח )מס תגפר , 3ס;ך ו)"
 : נחתיתטכסיס

 ויחן , מסחי 6) כלסיר ומן הניכור 6, מכתרי סו מטהניס לוחן נמ61 ס6)סי!ס טסזחות ינטל ידמחרק
 סחורס ושהנס טנ6 סמנם ו') כרמג'ס על ויקמט , נ!ססטעס
?t?u, ולמרו מס ויטרם , גוס ר6יוחיו ויסחור כן ס6יוגו ויקמר 
רו')

"(1 
 06 ט6ף וינומר , "גלסס גן ינמק וט )גי ע)  ע)הס

 6)6 לביס מטס "ין סו6 ס;חכ גמו !') סימכ'0 יקיותיוגנו
 161)0 , מדעתנו הנרע 1)6 גס )וסיף 1)6 מתורס נסנטס)6
 מכמתו טחנ!ור מס עסי הטס סי על טחטהנס )ומי לנוכגל

 ל"מ וסוחר ליס סכמל ניסו )מס עעס ימן פוךכברק : )מסם ומנח )ומ מ6דס סג:חנימכמו

 ם שה ב עם יבב מיוטים:םיכסי*
 :מנמתו

 O~u )מון סין ויקמו , ע"ס מלת משף ישי מז-רק
 מורס עולס עו 1ל5 עולס הקת 631 3טולפיס 1ל5י
 . מהיות ע3 מירס והינו חג)ית 1(Su קנונ !מן ע)6)6
 מסיק 6ע,פ מניסן o~cinc מנין נטפו סנ' גנית כיויקמר
 ~YI1h מס ויפרט , !') סרמניס fiU1 )פי סחים ממגותמגוס
 טגייינו שכחג ויקמר . ע,מיין סין גש םג)ומות שמרןפקס

 : ענרי כחב 6יגוסיום
מיק
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 השלישי המתמר שרקירשי10
 %פרו השוס יאת יכ% . וכסגותי כדנריו b1Wי whei מחק י0ש ו0שתh))o 1 פיוגס טרפי יירו יז80שק
 יסעיס הת סרג מנסס אווז) מס ויגויר ן נופיתי גי 64ת

 : וקסתך ותניסשידן
 שקגעי-י 6טסר 6י שסם געאס )נמ6 ש"ע גי ""י השפרמ

 % יגיע 4כ 6(6 (ss 6הר נכיל . ט)
 נכ61 )טוס 6פמר "1 1),ס . סר6שן מדגול ספן מסס0פ14
 ממס פסי יסרק) כ) ססמטוס קפי סדנרוס מלסרח דגרהכע)
 , גטו)גפומגי

"h$tt 
phn 'סרמ3'ס סכחג כמו ז ספית נמוח מש טמעטסנטווס )ך יסים 1)6 6נש ס6ה'י מס סי 

 גסו אחדותו מכס hb'it )גרר לוגי דגור1ס5ין
 סנים מגיס ויגהר . עא hlh P_~.? ntDP ן ע')610

 יסיק) ספטו סישוח עשת סג) ויתפר ע'6 יוכיי pD19היו
 . onSIIS )ן יסרס hSt לנכי כין סים מסכוי ויכלר . סס0מפי
 )וגענש0 : סתיס %ות נגד סעיף 6) )סמא ר"ה נמסויגדר
 כגילור סומג,ס עג ספ0כר סלאמס סיוטיה ע) ימות 9hwtטס

 םסחמ)ות'ס )ו סתגפן 6מל סימנס, געו רסס ts~P:י רפי 6)סיח נסורס ממחזיק 016 סוס טפין 'ג6ר ים?כקייק : )טו)( ממגייס רז,)דגרי
 כשמחות דרן ויכלר . ריסון 3פ6פר כ63רמ כמוהפתות
 טס פסס שרת 6מר יפ-6) גפטכו אמס יהמר , סטליחסכימות
 טסיכם ס6מר 6ו0 וסוס 1)%מיו ממס O~nD )ווובדרן וינתר ן לעסיס סשסס )מ נ% חזרת טס מערלומיאס

 יתחמם 6ט 6)6 ז סובבם עטרת ווזה מטת ים%6%.)1
 : פסס ט)ימוה טנס6מח גסו כסג"מעקמות
כ  ישט 86ל %' ש %חים שא טשות ישי-
 סו6 וס ע) סלשרס 6ג) , נס%מ וס ע) מיס כמחנימוק)
 סרזפ ט) ועורס , השמך 6מ ונפוקם גתטוגס ומפס םנ6מלפס
 ס)6 נ'כ עקר )פסות מור עקר ממס נכווית סקנס o$n!'ל

 ? סעקחס מן סתווסגיוסה
 קו% )מ0 ע"י-כא

 סתלס.
 hten ישר ז פחת

 סנמסכי0 ופסויס ,טן ההשת וריס )י כרו פסוק ,ס ט)ה3ש
 :6)י

 סק3)0 מסך 3סי סיו% ש"י ססי6 ססשרס יגשו כנ"נ4120ק
 א6 מינוי סוס כגי נסיי גבס סנחנססי6

 יושו o~pnb שא ס) ט5גן') מס רטרס , h)tu גיפיפפיח
 פס מנע) תורס סמ61 חג סמגי6 סיגרת יי% כגנשרק : וס סו*סופזס

 רגיש נסכית סיא ויגלל ז סגגתכ תוריפס
 6)" חסיון מססכמח דגרכשם

 ע) מסקיעיס ספפ"ס סרגססלמון גי , סתכפיס מססכשת
 לני

 ; סתמת
 דנליס סס0 מקים 3ן ע3 הקיף ססתיס ינ% ננר8רק

 הגס יתגרן שותך 39 טיוחו , וממאיסמלס
 ק% יגער . נסס 3סרףף כניפוס נגח ספון %ס ויגעובו%

 : וגף ),ער6) ומלסטיוחקיו )י9ר4 דוריו יניד . וגו' התסיע שרם ט% כי מטויסשמי
 76341 , ממו והדה ט5מ0 גזמי הכיסנס"מיו מסס חו"ח ע) 5ההס מפקסו לששות ירכי כעץנ1ד4ק
 ו6ס סהומל מ% 06 , כגותים פר' דגר כג) פקסםש6
 : כריגנות (nuD מס הומות . תמימס ס'חוית גסיהן נתש טוס יקמר . סחג)ית ש% סריס ומ% SNO%י

 סננת oht )נק,ס 6דס סמן פנת 06 , מפעתי מן מייד סני מ1שמ והנרוח סטסרת י53י כקרלאק
 עמס האר .. )תמות כסני סיו וס ו9) 1 ומגירו "זסמנין
 ,כור רוץ %מוו מס ייי% 11)חס, זל" 6)ו סדגוופסיו

 נ11) שון יתגיר סס )וכע"ס : נקמרו 1Dh ג31ירוסמור
 מס 6ת סוחטן סס מדיריו סנר06 )פי כי יפתגרהוסה
 ק% בן ש י*5י וטו . לצפע ממקמל י'6 נסוק יעי)סכחכ

 ן ס)כ גגונו מ"ת ספנית עסיית % גי "מי כזאשק

 %מא חטסס % ממנות פיתנו יקווינומוס
 , onu כמתתגנפס

 ססו%יס דרך סמילף קטרי מפסוק ,ס תוגעי
 ע"מ נלוי סיו 15י ויל% י פור  1,11 ל* 6ף וטי ס,נתורם

 כמשת נתפס טסו6 אנוש כנקמות כי "מי כחפרמ : שהססך מס"ס חטמס )6 ומנות רמ'מ.
 ot~Sn 6'פסס)סס גל) hiet ),ית ומעתעטם

 , וסהיףס וסמספמיס סדעאו פסס , 6)יסס עלקתטסתורס
 סטין ויגופר , סמספגוס ג6מ%ות ח)%אטס6דס ויגמר , ענפו וגהי oDn ~?(P_ יני נקנס ספ)מוח ס"סיסכוי

msiDh)גמעשס 6% כבנד גדעות נקנס סחורם 
 06 ו6% מ6ז estia* nlutna סייס ימשך כמפרה : וגה פנוס נר גי ססהן ויגער ,נסגד

 פפ) ס6פי)ו 1ו63ל : סס)מות )סקווח מח)קיס מלקיסשיק 16 , כה)קיס Ois)) 6(1 סיממו נותנתסתורם
 )פקעה יספיק ס"ס )טגודח סיג נכוו~ח סנעסס6מו

 )הורס פרעי כורם bto טוס ויקמר ז ר,,) יעח )סילמקמות
 כסיעוד מוסגר יותר סב)) יטיס )מס סעעס בו ניפרס .מסס

 : נסיעת ישרו0ס)תס
 סמ)וק ויפרם , וכו' 6תד עי וסעפידן חנקוק 1ג6 כו, י'6ע) rnDt~1 דוד נ" כאוזן פס הפרס , רגיס פסיסי מתמ)פוש ר4הורס ג6מ)עוח ספ(נוה סמווגוח גי ינ% וךנ2וי3ש
 אות כ) כוצות סי6 סיס פוטים פסיק D'Dhי סיר06 טמנ,ת האר , ומרקס סעפני פית ינקר ל4* רקי, : וגו' (1hh יגור מי סי וגין ס' גמר יפנס מי כיןטיס

 סדק מע)ח מור 061 סעווט יאת מור 06 טניסי טס ע) סס'ר6ס ויקמר , סי6 פס ילעס ענין יגער ל22יתייק : מון מעמן טו6) נרסין ס' פס ptOD הפרססחורסן,
 , דבר גי 61) סאות עשית 61) צטטמגית mnkt 36 גמר סנותא מ6 אמש גי י6ץ לנפרק : לתנוכי סכ)מוס )לסגת סכרמייס פכויססורופמוהו

 סילף כי ונהו6ס נמלמ,ס פסס כטנודת סיקרס מספקושהר
 פס enmno סתיס 6שד 6יך סמרור יהע %פק : מפח ימס6ין
 06 פסוק ויירט . ססס נעכויח ימדסיומם

 שמוק וע' ס' ירקח חצין 6, וגף וכמעמומס יכסףסכקטש
 שרפ נ' פ) סי6 ס6כ3ס כי ויקמר ן ממדיגותי מגי )מנג'ס סי6 מ6ס3ס מעונד פירנת כי יקמר לרץכשיק : וגו' יפש תוסיף ס' ירקת!
 6סנס ווכח נשסווח ס6סגוס S)Gישל , ס6סגס גדר יחכור , כערג ואגח SmtnaI 61סכח ססונלסכת

~tPO 
 ספיגת י56ר ן

 גפיהם נזכר סוס וינטר . מפיס מגי שפיס רשיסס0
 מניס ש"א נמשס ס16ס סי' ס' ויקמר , סר6שוגסטמע
 וגפססס וכרכור גמחפגס מתסיס ריוו טפם חלג0 כיויאר , בנשם נמוח מיס סהה)מ וכפי ס6סנס מיס סתהל0כי

 יפית פס פסוק ,ס ע) תגיף , יטננוס %) ס6ס3וחי יסקר שא תפחי )6 סרס סכנה גי יקמר לוירכן : טמע פכמתיפרס*
 ס6וסכ וי"לל , כתעעני0 6סגס נעמתופס

gNtJIWWV~ 

 )טטפת ואתי אמרת חציית ג)ט "ין גי כו )1 יגיעh~-wi 'מום 1)6 11411 טל 13 ץלחר נשפם כסס61 סמפטם?'_(.tw_ פידפ
 6גע1 5כר00 לכורת מיחס סגך התפר ן ננכר ס*מונרזון

 י5פטר ותחושת 6פרק
6 av~h . : יתמוך סס 

 כ306ה סס),סי מפסע מאש ס6זס 6ת סט0 שיכח גיוולטר * סימכיית וס"0גס ססגעית 601סנס מסימות פ% לקרס6סי0 * סונש אפס ס6סגס גי ויצפר . 8דם6)
 יחכוך ססס אגח 6ג) ן )6מי 1ס41ס )נן ו0"3 )פסספלן
 JHJP מכס פשי6 ומפוקכם סמיסק גלועת ס'5 יכלתי6ת
 נכס ס' 0סק ילחר תסק סגתה יו6ס ין 1פ3 , פעםנקי

 : כגסויגמר

 הרביעיהמאמר
 , והעונש השכר שומא השלישי העיקרכבישר
 : פרקש וחמשים הנחד הקדמהובו

 לנסית ססי5 כמס %%יח %ח  %מ"אסירס %46'י סקוסי וכחקית ישיוס מ גס "גורההקרמה
רני
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 11ן הרביעי המממר פרקירמזי

 וינשר . מחוריי וטוום כסכר סנלנר קודש טנינס 6%רר"מ
 : 0מ6מר וט פניני ככינור סיגןמסור

 ס' יויעח יחר טיככימו שסטר 6ין ויקור , נמ61י ס*סר סטגע ויג"ר מטס כידיעת שיכר יחלף) 84כשרק
 קנח וזעת גוס סעזזס רג סג6ון ועם ויגיס , קסמווקגע

 : מספיק וט כ) סטין ויקר ןס6תרוגיס
 סמכמות גי וישמר , 0ק,דס מספק שנסיר ס"ס יניע בגכשרק

 ר"וי כי וישמר . וסחמ,ותיסן גסנהוחיסןמו)קוח
 סתגו:ס ושכמח כנעי כמו , שהו יזע esn 6ע'פי סמום מן דגר כב) סורס יעכס מתורני כי יקמר ג-רק : וגר כ;) כמוס מן פורט)סטות

 . סנטו נדע ט)n'ph 6 בהום סנובית סיומת סהוועס מןטויס
 : ו') סרמג'ס ורך ע) ס"ס ניריעת מנוס) מקויםי0ססק ויתיר , סטנעייס 6;י סוגרים סגות )סטיג ס:ג3 )יצוחויצ"ר
 . דטות תתי נס סיס ויגויר . סמערכס כסורקת .ג6ר יו4ף*

 סנודק דעת ויגבר . ,וזק מ0ס 5חר סיןויצמר
 : בתרת דעתוסוך

 ט3 ס6נוסיות ספעו)וס ויגבר גגהירס )דלר Stnp ומנשריק
 . סה)וקס סתססעסו מס גפי סיסיו "פטר פייס כמס1
 מהכרת ,י SD ממן ים . פנים טקסס ט) ומשות כססיכריע
 מן מעורגות ומסן 0גמירס נו ע) ומטן . כנורם )ומר017

 ע 6מו סחבק מן רסיס (pnp פקין ויקמר . וסגהיר0ססגרח
 fittt~fi זיעת גג(רס ססכ) aNO 5יוכ סיעת ויצמר .כבן

 : כנחירםטסכ3
ן  ססעו3ות גכ) מנעי) וסססחד)ות ס0תוי%ת יקר-

 : חקכן כי כפיך 'ניעומסוק וילבלר ,  לנולס סכ5יס גיכויס וקפחושלמפיות
 . )ו וסוג רסע 13 ורע !pui רופס סיותו כעגור פוחסי מגחים סיס 6יוכ כ! ויקמר , גסענחס )ונר יתמו( ןק
 כי ויקמר , סודת )ו וטוב ורספ )ו ורע כדיק ספונת ספיןויגעל
 רסע 3ו ורע מתק טימ61 ט6שר )1 וסקס 6יונ :su ססינ61046
 : סש'ת 36 גוס סורס ה6'וכ  סטס פמפמי יער לפי  לוורון
 ממנ,16ח וכפת , סיגפת מבגבוח ס6מד סכו))'ס,י סעניניס מן ססקגהס SD סמורות רעיות טחי 'כ6ר וקמ%*ק

 ס6חד ומעשס0, ס6נשס כטנוף סנמ%יכ ר,מ)שיסי סעגיני0 מן סססגהס ע) יטוס סרט 'וניל פ(נפרק : ס!ויקי0 שתפגח נשח סור ע)שמטר
 סעונפי0 מן וסטנית , !סוט) סרפעיס ממטגח חניע ט)6נמס

 )6דס ממנעת ססודעס מן וסנ' , מוס כגגו מיססמגיעיס
 : 4)ס הווןגיבוס

 מ1ד 6סי , מסוע) פקד 061 סמקנ) מ1ד 06י ונס , סרכי מ% ססטגחס ע3 מולאו ל6י4( טחי ויכיר יפרק
 וגי 116נינ1 ס, ממ(מול 6ותסיוכימ 0מקגי

 סמסנית ספוע) ומנד ,
 : htet)h מיגלי 6וח0יוגיח

 מסהנסיס ככיס מינים כים כמו ס"זס שישי ססטגמס מן מחמ)פיס רגיס מיחס סיס חמר 844רה
 : תייס סגע)י גמיני ססטומסס!

 יגיר ,  לו וקוב רסע  ילדי מסלח יין יגוני ינ2-ק
 ממן 6תת מג) טיגיע מטסטר סגות%גע
 : שסעמעוג

ננוי:נו;שק,ו%~ו:יע%
a)~b: 

 מזעת ויקמל , )ו וטוג ורטע )ו ורע נתק ט)סטוי מ41( טהי ע) מת)ונניס סנני6יס סיו %ס יידו ירפוקק
 נפרק סווכל כמו מנכון כסו6 6סף סתר יודעיםי מיוחם 1hb ומכרכת יושם לכונת כיתם מס יגעל פושרק :)ימי"! עוב 6ן מנמור ויפרס , סטו tn.tP-t.?o כסחר מנכון 5610ס4
wiaע"ס לגילו מסם מן וסר6יס , סוטמס מןמתסס) טסי ממס מסנרי ישר יסע) סייס ויחגיר . וס : 
 , ססשהס מן מסתעף עוף hton )ש (OSCD ייי מז-41ק

 גן נס סי6מין )ו לקוי גסטנחס סמ"מין גיויקמר
 , סתס)ס מנד סתסד זד ע) ODQDI עשות %דס מיגיעובמפטר

 סיסים !6 06 ס"ט טום הסס יסע )6 מוגשות 00 סטס(זית סע4היות סיחיה כ) כי שמל * י6ף נ3תי 16 קוי שסיעמן
 ס6נטיש ג% עןntuc 6 נכיס 6ין וינק ן )כן מוכןסמקג)

  סיסיו סנרין תכל'ס 6רכע וי(גיר , סטס מיוקחי מסד יטטוח סיוכ1 געולש גמש סוס סיין ינקר יזהורק : מסכוגגיס סיורר סקסעמ1ד
 סתעוררופ oh ויגבר . עתם 167 סטוק ויפש סמסזגמטפיע

ש : מדמיוני סכה 16 ססכ)י סגם מן סו6סהפ!ס % א
 מניס )ש72ממ:2!:י 6עפ'יטפיעי:ץ4מ:סחס)ס

 גפן סוודר כמו לארן כניסתו ט3 ממס חפהי נהקג4ס )6 )מב כ~ד0 גסס קוס ססס ייני כ%לחי"ק
 ססי0 )סי כי המר פרכס ג16הס מסס חסה ויפרס ןו6חמ:ן
 ממס מ)1) 1ד נו ופסיס טגועס עמו טיס יין גור ממס פ) יינונור

 : תעוסו הקג)ס )"%(
 י6ו4 , כ,ס סמפרסיס שחכו גסס ,ומססיעם ס"'1 , סיס מס מריגה נמי תכס "ט6 יזכיר כבהשק
 ע3 טיבו מסס סחיבת מ "ש כנפרם : )מהיחס גחן )6 ססס הקו) נד גתע6ו מסיס נעכורכ'

, 

 . גסן )מחס)) טרקי סתיגוח 1hs't , לע ע) פיויוי ופסס סוג
 ומסתריה מס מנוכס )סקנ'ס ים מקוס ט6רו,3 מסויכ%
 טרליס מ"מויס . רנסנס ג' %יכס סחפי כי ויקמר .סמו

 וש) ס)כוכוונת
 סיסת) סטותן מג3 ס'גיע מההיה פינו "י כרנברק : ס6)ס נרי:'ן ט15נן5ייוףס ףטכיכש,ג?1)ו:ט :צ נ14:יג נ ;1ש סתק.ג3 בסמר , סקוסן נסמ61 וכי , נמי

 ויג% כמס מנגוח וישר , ממטמע ממ"כ 6ינו כר"מחעט0 %י  4% שקילס  ווו . לס  שזיווו סנתכ)ית ס6יסי
 fi1~nlsfil: גמלות ו)6 כו))ו' גמות טחסי' כי6 סחפתן מגשמ

 מלש סי6 מנס  סמויס  פפל1ס הכטיח מנוס "סי6י קטפתי התנוגס כי ושמר , גתסוגס )דגר יתהם כ2הפרק
 3דכל ר16י גי יקמו ולכן . ידם ע3 ממוסג סטכר מלותכוסת
 סער! ויהמר . כוללת מנוס ססי6 6מר סתס)ס 6מרכס

 נע) גדי) ריף) מס וישר , v~ih הסר סו6 ססשגסקננת
 5קטס ו6ע שין ויג% .  משות 4  מנפוח שיינותחסוגס
 מלתר . תימין ע) שטמר סרג קסיות 1ע1ן כועס )ג6ח

 גתשלס )6 )מס etpo ויחן כשוכם דים 'נ6י כוכנפרק : סט6)ס גסי סמקו) עינמסך %טסי וניסד כ' וינמר . וגף מקוגסס 6רפ6 ס6מרס;חוכ
 ס6מר מטהחי כממר פגע נח דגר SD דוד חס)ח%חי4)ס העצתי כס6מל עפ)ק דנר ע) %%תסוכם

  ועור )מס סעעס ויחן . וגו' חע6תן סעניר 0' ש כגכי6 שן)1
 כמזוח הגבר . 717 כן גענם 1)6  ב4%  סבלייס ליסריעמול

 : גם6ו) 1)6 כיוד סיו סככן ויקמר כמקן טסיות0ר6יוח
 סוס סססק כמיתר ויעמיק מסקם מ% גי) טחועי3י ר6וי פ15ן וייקמר , 0תסוגס ע) 6מד מסק "ביי כופרמ
piw4נ6ל . גרנון )נעםוח גשוש סנעסות שפעורות כין 

 וספסושס שריג )עורס )6 גי פסוק ויגשר ן מעכיסיקשן
 : חטוגס גפ) ע) 6)יו0נמטש0

 . כמגד נמש סי6מישו מי וים * וג) מג) שכר טיכמיס מיים גי . זעות )ז' וסעוגט מסכר ג6מוגח גה)שס כ*6 כיי וישפר ן מנוכל מעקר ססו6 ועונם כמכל )דנר י"חי) כמפרק
 , משמגי גממי היכמישו מי יט , שכד רומח ta~h'n מיניט

וישמי

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



 הרביעי המאמר פרקירמזי12
 רמסן סיעות 6)1 טמ)וק ויקמל . סתורך זעת שסוויקמר
 גום  ט6לו') מס יגיר . ימם  בפריס טיב ירטוש  כיצוק6הר
 קג" )6וס)ו

 ט6מלו כלצגו) וידגר , כנגר ממס יוסר ננר6
 : כהרסחכמי

 סרמכ'ס ועת כי6 סר"סוש . זעות )סחי ומר"גי מכסי נו גהוקו ממוח 6חל סנ5 מסכר כי יחמי לפריי

 . גחכי 1)שס וויני כצו כמוח "סו סנ6 טס:גר טמ6מיןו'י
 . סחורם )דעה ומסכי ~Sz מ% גבון סו6 סנה ססדטתמ63ל
 טססכל ס'6מינו סקנסס וחכמי ו') סומקן ועת סו6ומסני
 סנרהס 0גנס ררך ויג% , ניתר ce))l  לגוף מ6  סמוח 6מיס%
 : DD10 )וט פוסקנו כסרהקות יוכיר ו6ח'כ , ו*) 0רמ'סימאס
 )60מין ,סיעתו ו,) סרמנ'ן טסגי6 מס יגלל כאפרק

 o(os1U h )טון גי וינקר * ר6יס ר6ייתס טלין ויקמר .):ן
 ו6ס ממות 8הר מיג )6וס סנ6 06 ן ממכר מיני קניבו))

 ממורג) סדיר מן כפס ט) ס:ווס טנוי ט;) יגהר כ2:בקייק : לוס ר6יס ויגיל סמתיס תתייח 6מרסכ6
 סיום עט גמות 50רס יופשר  כן  וסל . ינערגו )וי
 לשפנן ליייסיגפס

 ס%יקיס ס6ף גמש  סעעס  OID1 , נפלי
 : וי0רגטוס  00יסיפ 5ל  בסיי כגל  נין  ויגיר ,אגמיי
 וינק . סג6 נעווס קוסם ו0עונס סטיר ויוי ילחצולג

  י*רו'ל מסכי
~t)px ל5  בי-יו0  5ויפ סי1ביי , רפו כמהך 5וסמ  ודן בגוף5י00  יוורי ילטמי 06 פכיי 

 )6ומריס סקעות מקוס סיס טוס קמר , לגיל 5יס0סיפן
 : מהד וינסס )נוף  סססגרס

 ן סעונט )קנו)  סג6 גיעס מיימת היש שם 6%י לדפרק

 ו)רמעיס סגיזס עונות מעוט חצוף (fe),ו'9ס
 סמ)נוס )סול וירמוז , ממד 6הד כ) טכיר עונות רו3כפי

 : סקנ)ס מכמיסוכרו
 מצוף וינקר , סמתיס המ"ח למונח "מו להי411ק

 מעמיס תסיס 6ס rh)ti~ וכן גס6מנהו, טיטסדטוה
 : מנקית 16גוננת

 . סיין טית )פי ימיי 16 ,מניי סיסיס רייי וסענילות סמלות ע) ומעולט שכר 6ס יתמי לי-ריי
 החן סורס לסי 0פינמ כי 1 והפולט  ססכר  גין  %לון סים1'ג6י
Vh1ז  ועני יש0 וקוי  סיין שרת קשי הבכר 5גל .  נקוד מיסוס 
  ea1)hi ירפו יו0 י5פר , 0ססר ור פל גבהי יטונ51ולפ

  ::לפ!,נז!;%:ייו!,,ן;.י,,1,ב, : וגו' ל  מגן יגכי לו גט1151ך5בייו
 :  צררך וי יל  פיון  כסתר י,עכ ימ,מ,ר ממומיי כ)יפרט
p~g(1 סג6 )עולס טיוכיי 6יס 6ין כן עשי נקהו )סייס ר"וי ססעונס שמלגו מס ע) יקסם קיקVSt 
 6מת פסוק ויסרם , ימט6 ס)6 גערן )דיק 6ין Xhמרוחני

 : נסט' שכ' פר' השפ , כמוך 5) ומי נתפיסיגל
 )6 ומס מקטים טסכ) סקדומ0 סקוסי6 יומר כב?מתויק

 ויוכיר ן סרוחנייס סיטודיס מטס כתורתכנכרי
 : מספיק  ביפ  סנ5 מס כ) ס6ין וייומן כס כנושרו סח6ליסקנח
 o?th1 . 3כ))ס )עמס כי))יס מכובס ויערי , סגממייס סיעוויס גחורס סנוב-ו סמקומוח ייגיי 03תדויק

~fi1DWI גרפו 5ל5 גרורי מבש י5 "מי 5פר לכל סי:0שסיימ , 
 ן  ובכסיגימ  ובנני5יפ יסורס סיוכר1 משפופויגיל
 כשסי סט6ךות ממנו יכמס יי% יע 'יש מאפרק

 כחורט שוכר ממס גי ויקמל , סחורסמכשות
 מנקר , סוייק גנתם סכר שס 'תנקר סמוע6ת נגסןשגט
onuo6מל כי ויקמר . ו0 )ג6ר סתולס ר.רהינס )6 )מס 
 ~e'PSD סדגריס לכפל לג% 0ופיל  בפ40וי לעיוןסרפדו
 3כ) פהייכת סמטימ כניתח כלמונס כי "מי מבפרם ו ס0יר0 לפלותיפהיריב  גפתך יבר 000 וכגפורי:  מפונסים לסת  סתועיל סכןכ)

 :  0יסי9ימ פיכרת 15  0יבל0 פי יל 0יייפסיפ  נגיפי oltnh.1  06 וניר .  פסי  נתורםמקמין
 משחלפיי מלפיות  לרברי0 יי יי י5פר  בקבלהישנן

 ויקמר , נסע)  eht . בכת  oht לסכל,  51פ ,סים גיויפפ 05 ,
 )מש 6מתחס ע) סדכריס )ועת )0ס 6ססר לו סמוויסכי

 : ספק גלי 6מחיח סיזיטס )ו חגית וסנ3י6 ,מגית
 גס פיסים 61'6 מסק גלי במתיח כי6 סנני6יסי מדגלי סיוס גיוינו כנמשח סקנסס גי י6מר כמרכשרק
  מסם  יביו ליילי  6סר גייה 6ות ו6ת כי ויקמר , )ר גסוסכ"כ
 961 וגו' נו6) )ניע וג6 סטוק וט פי ע) ויחרם , סג16)סט)

 :  וגוי גליתיו6ת
 פפו  5שיס  סני גין סגריח גריתח ענין "יט מהפרמ

 פרסם וגו' כור שמיל ייהוו  י5ר  יוי:גי' ללוסוי0מ
 סו6 כמקמין עגונת עקר כי ויקמר גגטה.ן יגר כמךלמייק : גיסנס ט) מדינה )סגננ סו6 סמ'לס ע) יפכרפ חברייכי

 ובטס 01פ094 פירם געת פס  גכ) גססאיבטח
 6)0יס מנמור ויסרס , סגעהון סקר ונסו וסכנטהריס0טקע
 : עונסי לפס  45 4)4  מומור- וקצת וגו'  ~I1DDנ6וניגו
 מניס נ' SD סי6 סחקו0 כי וי63ר . המקמין6) ומכלמי מ0כטמון נמסן דגי והחומש מסקוס כי י6מי מזפרמ
 ויסלם , ס6מח אוח טסיך ססנטהס חקוס סי6 מסו3חסמיוסר כי 1Dh't . ססכעמ0 וחקות סגגוד וחקות ממסד חקוס ,סייס

rt3D2 נסי וופסי וגו' נפטי קוחס ס' קויתי 

 פועים וממיס כאית ממכס ס0חקוס יתמי מח13ר4ק
 6ע מ" עצוסמקנ)

  ט%:ןיבוי:)::יצ%:נו
 תקא עין )פי ס;))ית סג6ו)ס חגיע )6 ו)ו0 ,סמקי4ס

 :  שיטוי 0;))ע
 סטכחס ססם ויטמר וסהומלח סחקוה ע) יקנס ממפרק

 ענויי  ויסיופ סשס יעיייו גי . ס6זס)עגע
 יותר סי6 )ססס סחק,0 מ וממר וט ע) ישב .וסכלי
 וס ע) וי63ר , ס6דס כיטגחסו טוסטר ססומ)ח מב)מםוגמח
,~t?Dוגו' הרולס דומים )ך ותסוק וגו' 5ימ) המיי וקני , 
 קוס טרוק  ו0 ע) ויכיל סחקו0 סגת סחףוס כי כן גסהלעל

 : ינו' דרכו וטמור ס'6)
 לריק ס' על ס%נ0  סטין סג~גו 6חל כי "מו נשרק
 יולך על  יייויימ  ינפיש  יסרייפיס מבס פס לי 4ועי
 0לפ  פופיק ויביר , 0תרפיפו0 510  פלימ  כפס פל ין5ר ,0גיו0

 : 6טירס עולס 0'  מסדי ומ,מור טגדיסכפיני
 סנפמיות מעוגות וגי , מתמיר בהגוי עועזותי ססס)ות ינמנ"וח ~Sz ויעמר מסו מגמור 0ע31 יגעי נאבשרק
 6חל ססממס חסיד יג6 1)ו0 ,  0סך 5ל  מ%0ך יפירפססניס
 אדגר hihI קי,ס דבר ט15ן יקמר ן הסווע0 "הר ו0מנוחסמיגון
 עזו ס, ומסוק וגו' עוב כי מנרמס ויר6 פכוק יגער ןסרותג'
'1DDSסס)ו0 וענין כסיס גרכח ויפרם . סו6 מס סס)וס וענין . ימן 
 : וקוס וכככב כעת סמסטר התימס סתרתם כדי , גסינוכר
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 ף ú ג חה '╨8
2  זחúף גם ג¢ץק ÷╞פ וáו áí הגו הג

: áג זáג÷ג╞פ זוזí הס ¢ץקה 'הם 

áñף¢  (6) הזים הúגהק החםפהה úגקז╨וה כúגםú╨ [6] כזגץá הקץלáז זלי ¢וáק óזñזםגףה
1

 ¢פל םיקה (ד?גקז╨וה úזגהם הוזñיק דגקהל íג¢áז¢ םץ íúúíו (ס) ñי 1
íגחáזקלה  á (ñ)גגזח ח¢יהá ופלגק ¢á╞ וזה הםץלם םיקהל גקז╨וה , םץ ז¢ג זםúáג íגקץלה
גםיקגגג  íגק¢ק

ñםזץל ñכג . ñ6╨15גú ññ5חםñ ףñףגñ (6) הלם 
חגםיח  6יñ ¢6÷ד ñחם╨ú ñגñךñ6 גי
ñגח╨דú  ñ6╞ñ ס"ñזץי 6זñ ג╞י דגñגñ זúחםםי

'י  óגñז י"ñץ זלי 6¢דúגñ כל÷ם ¢ל÷לי ם ÷¢ף
,  ñח~ññז 6גññ 6"6 דגñלם גי 6ñ ג"ץ 'י íג÷םח

ñץגññ  ╞חí ñ6גñגñ םץד חז╞ל זñיזך ךגגñג
ñ7ג¢דñ  úז╨ל úז÷╞╨ז ñלם חטזיץ 'ñ 56זג╨ז ÷╨
¢6÷ד ñז ÷םח╨ñ . ג"ץ םץף גגףזד ñ╨ץñגñ ñגיזךñ 
ñגדזגץñ  םיñ גג:ץלñ , 'יñ טג¢÷ú ñגץם ñג¢╨╞╨
56זגיז ññ"ז6ג5ח גú כזדי ñ6גז ÷זץטי חזגחלñזדגג 

גםד . ñזי כל ñג¢י╞ñ ñגםúדñ םיñ╨ כזגץל כים ñכזגץ ñ¢6÷ד םי ñדז ÷םחñ . ╨זñםץף גג ñזñ 
úזלגםל ñññדú ¢"ץל╨ז םññ כזגץי ╨úגםú זז"ñ 

.  ñםח חד:ñי 'י ñג÷םח זם6 , ,גגץז ñגñדץי
¢15ñ 0ñ67ñ לñ זץ 6ם6 םייñ"ז6ם1 6÷ז7 י 
כי  úגםםים 'גú 6úזחם╨ñי úזלזכלñ 6"6 ñד
ñ6¢גי  דגñלם חםזד גדñ ñג÷םח זםñ , 6ףז זלי
ññזםגףñזΣ  óזñזםגññ ¢ףí ╨ñףדñ ¢ייז חץ7ג

ךג6 ñזץל גי 6זñ"י כג╨ץ יñזñ ז╨ג6 ¢י╞ח 

ñ÷ñי  ñף זג¢יáל
 כגל÷ל ñזד םםי , ¢דחללז ¢÷גי

ñגדגל6לñ ñ6זסúזל6 חג╨úגםץים זד ñדí זלñúג 
6ñ  חחם╨ñי ññדל ñ 6"6ד כי דגññם ñחם╨ñ זס

¢יחלל ñג÷םח 1ם6 ¢¢ץ╨ז ח╨זזיñ 6ם ג"ץ 'י 
ñג¢ñúג ñז╨ם כ6י םץ ñחםú ñ5גגףף╨ñ 6גñז י"ñזץ כים  ם"÷ז : ¢לסז

 זג¢דז ¢ז¢ג÷י כזהם גףם זú╨זי
ל  úñגññ , זם÷י ¢ל6 ץזגגñל ñחם╨ññ 'וז גי

זלי  íגזñ םלזד דץ ñג¢יט ñגץז7גñ 0גךזñףñז

זúי ג"ñ¢גף úזגñי 61 חזגףם ñלזייז ñזם  * úיגñז גלם  ñז3
 גףם ñף 61 ¢זיףá ףל . םץז 6╨1גי

םגילי  ñú¢ף ñחדú ñח6ñ¢ ú 6╨÷ 1גñם6ם
úזץגñ ñג¢י  זגñםñ 6"ץ 6גñז ╞דלם זזגגיññ : (י) זגñז

7ñףגג ñג¢יסדñ ג÷םחñ ñזח גדúזיז , כ' ñ6זגחלú 
4ף  כזגץ ñíץלז : (ד) חזגñם םיñ ñ6╞ñ ñ÷זם .
כ¢51  גףם םיףñ גúזיñá 5¢÷ 67ל דגףñםל ¢ץñםז
ג"ץ ñגךץדñ ╨╞╨¢גñ לםז זםגףהú÷םץ ז ññג"ú 

זז╨י ñם6 כזגץ ñ╨¢גיזñ ╨ג¢יñ זá¢םץף גגףזד , ם 
¢ל6זזז)  6¢יúגñ כל÷ם ס"úי 'חז ¢áúלל '6 סגףיז

úםúז . úזם6 56לñ ñל÷¢ ñיúכיז ¢ל6 יז 
טגםה (ץ  כזלם óגץ ץדגז , זלי ññדñ ¢י7

ñל ñגúי 6¢דúז . ñזלי 6יג (╞) : 
¢י7 ñלג╨ñ יñי¢ú ךגגזף (ñ) : ñ╨ג¢יזñ ג÷¢ףיí 
ñםזץי ñזיז . 'גף כים יגגזחל ח¢יזלז ה╨לג' ñ6ז 
זחזך  ¢יñ 7גñגñ ñםץלם כל םיגñ גףזדגñ םץז ג╞ג
ñךז . ñ╨~ג¢יñ ג÷םחñ ╨' ñ6╞ñ גñדג ñיג¢ 

ג"ץ
íגל╨ץ

ñג0דץ3  םל÷לי 'ד ╨"ח
 , כúץז כל÷)

 íגך¢ñי
 [6] כ¢גץ íךץלז 'זיז . ñ"ג úזץ╞ד úז╞ללז קד זדםףיה

ז) , גי ñך 6¢יחד ú¢יñ ¢יחלñ 6זñ ñד¢ךי ñ6╞ñ ╨גךñ) חזל)ךñ ג"ץ כזגץñ גז6 6"6 ñ6חזגחל ñזץגú ñך╨ú (ךץו¢ 6╨ג ))י" ñ3חח ÷÷ח גגךץלל ג"ץז ח╨ו ÷זלñ 6"י דגךגךי (ññג╨ 
.  חז╞ל,¢ך חזיזץññ ñ זלי ñדיú ñ╨ךñ) כ¢ץñ םיúי

 'יñ )ך חñםל חגך¢6י
 י"יז יםñ ףג╨¢ גגחי זחל╞÷ñי

ñ6ז  6"6ך ╨גññ) ÷םל גץ╞לל ╞ץ דגñגך ñזחú ÷)ל גגךץלז¢ ךגץ . כיז
 ñúםליז ñגñז╞÷ áחי ñד כי 6גס0י

ץךל)
 םףך 'ú 1ךקז ז¢חג ¢ץñ ╞גל ÷)ח '╨ ñלייז úזלז÷ל ñך . )י5ñ 6ז¢ךי

 úגךזסםי
ñ' 

 ñ╞ג÷ץי
םיזג ם16יל )6 חזףגךי )ץ גגג ÷)ל גגךץלל ╞יז ג61 כג6 סñ 5¢זם ú╨ךñ ÷)ח úזץ╞ל גי ג"ץ ÷)ל גגñץלל ╞3ם  ╨גññם פ"╨ ג"ץ ÷)ל úק╞ל )יזג 6י)

 15ñםךי
6(6 , ñ"י ך╨áד 

 ╨גññג ז6ץ╨ñ5 גלñú זלי ם6ילגך כל÷)
םלגג ñך גגךץלñ6 ÷)לññז םñ ñםלזץ טחג ,ñ 3╞י¢ (ñ÷ף÷ ñ6╞ñ זגל כלזסד . ג╞יז 6)ך 6יגú¢ ñ0)ץל 
ñ╨זó  חñ 6╞06 גי¢╞י ñדךññ )6 ÷זלñ כזגץñ(6 ñז ññ ךץלי '╨ ñגיñ0 גי ÷זלñ גגךץלם 6י 5¢ל
ñ¢זñúך  ץץלי חזץזיחñ גי ץז¢'

 ÷זלñז לזקñ 6זñ 6י ╞% ךú ñ╨ñ)יñלó ñזñז )יךñ ╨"( . ñץץñ ס"ץ
)זיג ñ6╞ñ ñגñ 

 ñם╞ñי
 6גñ ñ╨זי זגלזלך )ך ñ÷╨ññ טיזחי ךí 36¢זלך ╨"ץ ךñ 6ד╨ם 6)ל)6ז ñיúיד

ñז)ךי6  זל¢יá גדñל
 ñג)ñח ñ4 'ד םזל╨לי

 ñ¢╞לי
 חזגלñ) 30 חñ 6גחלñ לזךך)ז םí ñ6גחñזל זלי )"זם╞ך

íיúי~  ñ╨גי  ח" ñ¢╞ל טףגñז ח" ñגú~ק~6
. זדá )ץ ÷זñל ") ץ╞ג ñזק íי¢ץ 'זדז ╨ז,6) (הי ñ"ץ . טיםז  טם╞ םזלגí ñ╞דñז íגךץלל ק¢ג6ך זדגúז63ם 56זגיז ñזי , יחיז ñי ñ╨ כי úךלá ñגגלך ñ ñ6╞ñחזךץם

. ñג)1')ץñ ייñי סלם חזññ 
 6ñז כי םי ñ 1610 61úםזñ3ú 4ף16 חזםñלú ñז¢úגלז ñגםזññúז ñםיי ךג

ññץגךי
úכי , 

 ñגדקחךי גי 6גñ ñםזל 5ץ ח╨זיח חז╞לז í ñ6╞ñזל¢לז י"╨ ñגúגםץי
 י"ץז 6גñ ח6¢יל

,  ñ ñ6╞ñסג51ñ 6ל úíיי ñגזñ ñ¢6) גז6 ם¢זץלג )ץ ג╞ג ñג)לú ñוñ זחזך חי,¢ ñךהל חל¢ל ñי
óגץז
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פתיחה14
 בהישרה אלא יהיה לא וזה )1( כלל ספק שום בהם יהיה שלא בעמן האסיהיווז הדעותיתנה
 מזולתה לזה המישרת האלהית הדה להגיר הארם כל על ופהוייב ראוי ויה כן הגל )ז(אלהית
 . זיתם )ס( האלהיה הרת שתמצא אפשר שאי העקרים ביריעת אלא יתכן לא וזה )מ( הדתותט!

 ובעבור , הם כסה האלהית לדה ההכרחיים )י( העטיים לבאר הזה החבור כוונה ההזהמקש
 : מאטרש וארבעה להקרמה יחלק . דטקרי6 מפך שש נקראחק
 . כלל דרך בו שיפלו שראו חקתקירווז , הספר לחבר המביא הרוחרח להודיע הטודשהקדכשה

 : נועם ויהי פסוק בה יפרש , הספר בזה הנרעלת דשהקירה טעלה גה-ל בההתבאר
 האלהיות הדתות בין שיש תשהביל , הם אלו ואי הם ככה רוהווז טעקרי יחורר האהמאמר

ם לדו שישיבאר
 ועקרי כולליי

 ק
ן ראלר" לדתות הכוללים ושדתקריםן

 נחלש אחרים עקרש אלו תהת שיש הבאר , ועונש ושכר , השמים מן ותורה , DWn מציאווזשהם
 : בשהית הנצזרטה המזוייפת פן האלהית הדת תוכר בכה כבאר , מהם ומסתעפיםבהם

 : ממנו ומסתעפים בו הנתלים והשרשים ה' מצשות ושוא הא' העקר בבשור הבןכשאנהר
 והדברש מסנן ווסמתעפים ושפרשים ועעש ונכר שוצא הנ' עקר בביאור הדןהמאמר י מטס ומסתעפים בו הנתלים והשרשים השמש מן הורה שהש הבן עקר בבתור הבהכאמר

 : בוהנתלים

 המחברהקדמת
 קלה , סובבש בכלל הרתות יסחר ףרכי שעליהם ההתחפות להבנת העקייסייגעת

 מצדשרשים

 56 כסי סוwSnt 6 , וכו' כמעסיס יונג15ע"י
 . וכלסיח כסיפרס 656 יסים ל6 וגס )1( :סדכר
 היסרס גקר6 סי6 ית' מקלוס סגתגח סתורםסי6

 סטוץ כדרך ס6דס 6ק מיסרת סי6 כי6לסיח
 סיחכ6ר כמו ס6גוסי מססכ5 5מע5ס וסיסומיסר
 6ן כמקמרלקמן

 נהיי רכיט כתב וכן , וכ"6 וח' פ"י
 : ע"ס 6מחחס ע5 סנרים % לעסיןחוש
 יוכל 65 עס6דס מצחר פי' רצוי סיס וע"כ)ז(
 010 5כן סחורם ע"י כ"6 סלימותו סטגח 556כ6

 6ותו החיסרת ס6לסית מזת ולסטר לודעמחויוג
 טבעיות כגון סדתו0 חס6ר יותר ו506סג5חת1
 , 6' חמ6מר וח' 1' כסרק סיחנ6ר כמוחימוסיות

 מן מוו5תס כומר נוכל 16 . סיתות מן מו51תטח"פ
 סמווייסו0 סדחות ס6ר מכין 5סכירסבדחות,

 סיתכ6ר כמו w~5b 61ינס כ6לסיחסמחדמות
 סכ תוו5חס קינח ולט"ו , 6' ממצמר ד"חכפרק
 656 יתכן hS ווס לח( : למכיר חיש 556מע5ס
 סי6 6יוס נכון (ע5 5סכיר יוכל סל6 סי' .וכו'

 סעקריס ניזיעת 656 ס6מתיח ס56סיחסחורס
 יתגהר עקר ומלת , 56יס וסמחהיגיס כססכת)יס
affD)  : ססס סעיקריס ג5י . זו05ס )ט( : ממ"צ

 ל01?ח 021 ממנץ ייעת"( : סמחוייכיס . ססכרחייס)י(
 ומזכרת מח1ייכ סו6 סלמתי וסנ5חח1 מלמוחולמסיג
 וסמחתיניס ססכרחייס סעקריס ולמכירלידע
 מסונגיס ססס ר"5 , טן סונגיס נכ55סדחות יסודי דרכי שטויסס ס6מר וזסו , ס6לסיחליח

 נצתי mwS לו 6"6 ססמסו]כ וכמו , ס155מעקרים
ענפים

 קמלו ,ס ~נעטל , נלטוש סגח)'ס ד~ש)תמח ססטטח ויפיג סכם 16ח1 ח56סי שסע שיו שסק1ע14
 )קנוח יוכ) 6חת מטס ע"יט6פ4

~7bo 
 וסגכם טכח31יס ססטועיס סמלות עט'"ע עOts 5 כומס pb . מנתז ממגי תסחר 6) 63לן הכי נרכמע"ס דוי וז"פ . )ס"ט 'סע מעסיך וכ) S~rnb וע"נ . מהמחי ס)מוש

 )עסות ויכ51 וסגיו מס נפייס כי חסתל 6) תמ"ס ור.עגמס סחילס )טון וביסס )3מל נ"ך טיןכחולם
ontb(טון קמר חייך וע" , גמה במלוח מומן סיחות סמפטת ע5 גוס ר"5 6)6 . טיפוס עפ גב( Sb 
 סיסש 6עש כי , גסטנחו יסנס ט65 נ016ן ותיוסד ר~עמט מדלך וידליכסו ריקמת 1ffD בוחן סשינ ל") ,תפתל
 משגס מנו סמינרי מגק 3סנח המי ט ס"גץעיס רעעגעיס %ד 6עסל כנר DUtD ומחת תטפח3ע5

 מ5ומ ממט טסם רוע)יוגוח ססטמח ע5 שאו גי עכמ 3)סע מטחיך 6מל וע"כ , ע"ז מחס)) סיס בכןהשגחו
 %למיס 3יגליס גל hlan ר"5 כברן 6גי נל א"פ . וק"ן וט' מנוחיך 3גחע שדליכם ליימע"ס nef1 ,ס'
 ס6דס סמכי6יס סעוטח מסמדוח 6סו מ"ק ק נס lor1 . 6מריסס ג"כ סוך ס)6 סגופגיוח שוחש

 : וענג מטנו ע) סכשג ומטל שול ימ"ש וכוס , כס"ט nwlo ססג50כ))
ולא 1
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 15ת המחברהקדמת

 הת בעלי הם מ( בעולם היום הנורעש האנשים שכל לפי קלותה אם )נ( מצר נקשהטצר
 הרפא הדת עקרי )ס( ידע לא אם אלהי יתייחס או הדת מבעלי אדם שיריה יצהיר %אפ(
 ידע שלא סי 0ן רומא יקרא שלא כמו , בהם שהאמין כדי ציורית הבנה יציירם או)1(

 לפחתן או אטתית יריעה , ההנדסה התחלופי הנע שלא סי מהנדם ולא )ם( יישאההתחמה
 שהוא )ע( ההוא רות עקרי שידע דת געל לכל שראוי טבורה הוא כן ועל . ציוריתידועה
 הבאה )כ( ציורית הבנה יבינם או הענין פבע שינוור מה בפי )0 אמתית יגיעה אלקהמתייחס
 הדתות בעקרי שידברו החכמים להמון מצינו שלא לפי קשה האם ))( . העע!בתחלה

 דבח-
 רב חילוף בהם מתחלפים נפצאש אבל במספרם ולא בעקרים מסכימים שהייו יא )מ(סספזק
 טתחלפין הם אלהיט היאה בה מפבימש טמבל שעם )ס( סשה תורת בעקרי לביתרי)ג(

 איתם ששם כו ויש , עקרש י"ג אותם ששם מי  יש כי )ע( , מעפ אינו חילקו עקריהבמספר
 לבאר לבו ששת בהם אחד ולא "[ )ס( בלבד עקרים ששה אותם ומנם מי יש , עקדיםכ'ו

עיקרישרשים
 ממנם סמס331 56 ועמידס קיום סי6 וססנסמנחו
 % מפות 6ין 06 לסיוח o~s 6"6 סללו שתותכך

 6לו על ס61 ופעמדס ושימס סקוסעקריס
 מנד ר"ל מני קלס כי6 ספח סי7יעס :סעקריס
 6חד ומם מקלות סידיעס ו6ח למסיג יוכל6ח7
 וזפ , גזול נקוזי 06 כי פוחס לספיג יוכלל6

 ומ"מ . שדין מסני 1ס51ך סמכ6ר כמו מנדוקסס
 מתחלות גקר6ו ססעקריס רשמון ממקמר מ"יריס inp_S מסמע וכן 6' סו6 עניגס וסחחלותעקרים
 ע5 וכטעם וכף ס6לכית סדת סחחל1ת סותרנמס
 כמקס נכמוך כמ'" סתחל1ח גקר6ו 0סעקחסזס
 ידע סל6 מי רוס6 יקר6 1ל6 וכו' %גייר1ל6

 ממנמר סף6 לקמן מדמע 1כ! וכו' סר0ו6ססתחל1ח
 ס6לסית לות סתחלות ממס סם ססעקריס6'

 נריכין ססקדמות כמו מתחלס 6ותס ליצעסנריך
 6ל6  סגיסס  6תר וnDI~O DUP . 65 תחלתלסיות
 וסיס סוי"ס פל ימס יחינופ כריסי לרוצוכרי
 3ענמו סמני6ות מחוייב ס0"י סיות על מורסס.6 ד' סל סס כי . ס7"י סל סס לרמoa1 11 ד' סלסם
 ע"כ כי כ' ממקמר כ"ח כסרק כמיס כוולחו1ל6
 על מורס סדי סל ומס . וע"פ ממסורס ססגקר6
 נרטט ולעסות סמערכח למזי יכולת 6סיס

 סךרס1 כמו חעסס מס לו סי6מר מי ולין1כחפ15
 וכמו וכו' וו לעולמו ס6נור מי ס7"י 63לרו"ל

 ס' וגו' רתמים לכס יתן סדי 61ל ככתוכפפיר0"י
TPn. כשסלת 6לו סתות נ' כרמז  צ"ל סרכ וכותת 
 לדקו ימין על יטמור כן גס סו6 ורנתוחסנו כסי כסס ועומס סגמנ6יס כל ע5 יכולת 6וסיס  נפגמי  סת5י6ות מתףיב פסול סס"י  לותרספרו

 1לס%י6 כווגקו לססליס ס6לסי ספע עליויססיע
 ~ג6טר סתמת עיד ססעsh 5 סכם מן סוסממנור
 סו9 סמחסכס ותחלת , 11 סקדמס גס91 נסרותסייס

 תנד לסרס כ6 עתם . ק15חס 06 )כ( :סמעסס
 2 כקלות סגזכר סי7יעס ס0נח 6ל לכ606ס0ר
 דת יו ים מס6נסיס 6חד כל . זח רעלי סס)נ(

DnlnD61"6 כלומר . תוייר %1 )ך( : מליס 6"ע 
 ססכרחייס עקריס . ססי6 סדת עקרו )ס( :לנייר
 ינייר . ניגרית סכגס יגייר 16 )1( : ססי6לזח
 6ל סככם קנת סתתן 6פ0רית ידיעס 6י~סכסכלו
 סמול חכי6 וס ועל ססי6 נות סי6מי1ולמונתו
 . סתחלוח ידע 0ל6 מי )ז( : 1מסגדס רופ6סל

 ס6זיר"ר נל"6 . מסנ7ס )ח( : סרס61סיס71וח
 ססו6 . בליס מתיחס ססו6 )ט( : חס3ורתכעל
 סימאו מס כסי )י( : ססי6 דח 6חר עגמומיאס
 : עטן ל6וח1 ומחוייב סרבה כפי . כעניןטגע
 כתחלת רוסק כמ!סכל . מעיון כתחלת סכ6ס)כ(

 56 לנ6 גקל1ת יוכל סנ1 מזם 61"כסמתסכס
 עתס קרס. 061 )5( סלו: סןת עקרי לויגיד רתות מכעיר 6חו כל כי סגוכרת סיךיעססטנת
 1ל6 )מ( : לססיג ק0ס סס61 תסגי סלד לסרטנ6
 : וט' סיסיו מנינו ל6 וגס , מסכימיםסיסיו
 סף . מסכימים מסכל סעס )ס( : ונפרט וגיחוך)0
 מחחלסין סס 6ע0"כ נחגס ססס"י מוייס מסכל6ף
 16 0עס ל' הממכר נרנרי סקמ55  מסוס  וכל .וט'
 מלטס . וכו' עקריס י'צ )ע( ו לע"ס כחו סו6עם
 ממקמר סליסי כסרק לקם, סרס סגי6ס סללוזעות
 מסלמס 6מד וקין . גסס 6ח7 ול6 )פ( :סר6סון

רעות
ענפים

 סי6 נך . וכו' 11לתס 6לסית מוכח וט' ככho 55(nto סדם עקלי לנקר )פ טטח נסס 6מז ולאא[
 מי ס)4 דשת סנ' מן 6מד מש ס65 מטמע 1ג1' כסס 6מד 1ל6 8מר כי עיון56 5ריכע סככ6ן ממחכר דגרי ימיו 5פ"ו )סקסוח טיס 6ל6 . כטלסיס וכס"ט סנכהססנירס6

 כ56ס עקרי טכי~
b~bnג"כ ח6% סרמכ"ס ססניח עקריס ספג כין 601 . נכון 6יפ וגס , 6)1 עקריס סלח אסיח וחורת 
 6חד 1ל6 מ6י 6"כ מלחס קלסית לסולם b~hn כסס 1כי651 ועכס וסגר ססמש מן ותורס מטסמני16ח
 סרמג"ס טסניח מצמר כי , סדרך וס ע) סו6 סרמכ"ס כדכרי מלממכר סכותת טנ6מר ל6 6ס . סנ6מלנסס
 )סיהש 1יק51 טסטר , 6)יסן וטייגוח סגרחוח טוס אסיח )סורס ט8ז כקלם ד3ריס נס עקרים מ"צ3ץ
 רק o~sit 6ססר )ס 'סיס ט)6 שסית לתורס ססכרחייס כ6)ס עקריס )סנים סרמכ"ס גוונת סקסס)6

מכעס
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 המחברהקדמת18
 ראה האלהית הדה שם )ק( זולהם אלהית תורה יהומה לא אשר )5( בכלל האלהית הרתעקרי
 היא מאשר מיתרים עקרש אהה לכל שיהוה ראת אם רבות הם ואם )ר( , רבות או אחתשתהיה
 עקיים האלהית לחת שירוו שראוי הנע )ת( בו לספק שאין וסמה *( )ט( , לאו אם ופרפיתאלהית
 שקרים , אלהית ריעעה יצהר לא מהם אחד יכופל אם )נ( בכלל אלהית היא באשר )6(גוללים
 : בכללה חסו)( hSn סי SD )6ף ההיא האלהט: רות תשל )ג( מהם אחד יבומל אם פרפייםסזחדים
 המניע הנה הניעני אשר )ד( שורפיה פה הזשב אלב"ו יסף הצעיר %י שראיתיצלפי

ארל הראשי
 ג וגף נושים עשים לרסיס ודת עסיס סרסי מקמינ טו6 ס"ק סוס גס ע6'1 ר8סונס סססג)ס ומחון פימט הגיא4(

שרשים
 56סיח חורם ידומם ל6 6טר )נ( : 6ל1יעות
 גג"5 .וו5תס

*oP 
 גרסת סו6 וכן . זולתם 1ל6

 ס6"6 נ56ס עקרים נומר ורוכס . יעקג6ס5
 ססי6 סת1רס מתסיס סמחסנס כתחלת 6סף5ח0ונ
 עקריס נקרץ וגסו . ססס עקריס 511ת 56כיתככ55

 כוללים סם כי ככלל וסתר l)tDS)i דקדק 5כן וכוללים,
 כעגפיס ועיין . קלסית סרס ס6ומריס סיתותכ5
 גס . ס6לסית כדת 061 )ק( : בחית גירסנועוד
 קחהיס רבוי קלסית מזת נ"ס לכבר 5סס סיסזס

 :22:יג2 מש2%"
 גורס יעקב ספסל . וכו' 6חת לכל סיסיו רשי06
 משסר כולליס עקריות 6' לכל סיסיו רשוי 06כ6ן
 פרטית סי6 מ6סר מיוחדים ועקרים קלסיתסי6
 סעקריס כי 7ק סל6 גרפס לי 6כל . וגו' ל6ו06

 hSt כמ"מ וס לסני ממחכר סוכיר ככרסט5ליס
 כמחגר דגרי יסיג זכריו וקפי , וכו' מסת כסס6הד
 6חח לכל ס6מר סלמון על ועוד , מיותריםסגכ6ן
 6)ור 6%1ך כולליס עקריס קומר נוחריו מסל6ינו
 נרפס לכן . וקט o~ssli עקריס 6חת לכ5סיסיו

 סססריס ככ5 גדפם כלסר סי6 הנטכסססגירס6
 1פיקר . 1כ1' מיותדוס עקריס 6חח לכלפיסיו
 ס7תות כ5 כי נו וכיוננו סס"י מנינוח כגון סו6כולל

 לסודות כרטס כע5 נריכיס 56סיות פססס6ימריס
 ססי6 דת 6ותס ע5 לומר 6ססר 6יך גגמנ6סו4 ססס"י P~hn סחיט מי כ5 כי , ססס nth'Snלעתר

 דת תוחס מיוחד עקר סו6 פרטי ועיקר ,קלסית
 לעקר מכיחיס ס6ט ע7"מ , 6חרח 75ת 1ל6כע5מס
 לו l'hnf כפמוט 6חי ססו6 מסורס ס'מ5י6ות
 סמנו6ריס ססרטיס סעקריס מן כוס 1כי651גסמיות
 ס6ר כי ממס לתורת סרטייס עקריס ססגלם סני ממקמר ס' ז' ופ' 6' ממקמר ופס"1 מי"גלקמן
 מס6"כ וכיו65 סגסמות למוגת סונ15תסדתנח
 סו6 כך סמחכר זכרי פיר1ס וכלל . כידוע מססתורת
 לזת סכול5יס סעקריס סס 6יזס 5כ6ר לחסמסיס

ntns~o06 וס6מתית ס6לסית סדת ולמכירלייע חוג) ל6 כי לס ססרטייס סעקריס וגס bS ממקמר ופי"ג 5"6 לקמן כת"ס ססרקייססעקריס ע"י 

PDD11והיי" י 'ש"ייייע"י,ן" י 
 סדת 16תס יגוט5 ספרטייס כעקרים מן 6'יכוער .סש:2 גןדשכ1::תן:%:4יםפ% : כמחס כלסיח ססס ס6ומריס ס7תות לכ5ססייכיס עקריס . נכ55 56סית סי6 מחסר )6( : וססו6

 קלסית סדח אוחס לנמר ורז% .ככללם ססי* ס6לסיח סדת SIDn 1ג( : אליס סייךססעקר
 . ובוק , ככללס תיכח יותר יתיסד זו גרס6לסי כי עיקר וסיף . ככללס חס51 סD"Dh 65ססי6 ס6לסית סדח גורס.ן ויפ 56יס. סייך מסרטיססעקר
 . סר6פוו ממגיע כנס סגיעני 6סר )7( :מנינתי

סקנסס ענפים
 וסם וכו' ושלס ס' nlb'Sn ערייס סי"נ שוחן נין ש"כ ססגימ D~th כן 061 , ע% מכמוס 6מלמעעס

 סכמוס 6מל מסעם לק וס סעס בטני) onlh )ס%מ מעו)ס )בו ע) ערס )6 מ"מ שנסיח )סורססכלמייס
 כח נשמכר דקדק אכן , סרמכ"ס כזגלי מספק טסיס 6' משער ג' סרק משמכר נדברי המטמע וכמועמו
 וריס ליכד עקלש ו' הומס טטס מי וס6 נחס מ"מ 6כ5 , וכו' %דו סטת כרש 8מד 1)6 וקמללאסונו

 וכאל , סס -tr'h 6' ממקמל ג' כסלקמנו6ריס
lt-WtD 

 ססולס )%י16ח ריכרמייס סטטס טכ) oh~n 16י 3סס
 )דח כויס עקלים וט' ע"ז לדקדק ויט וט' ס6חלוגיס מן וים . 11") טס לעגמו מממכר וכב"סס6)סיח
 . וכו' כסס צמד 1)6 ס6מר וס מס )דוכתס יט" סווגך א"כ , וט' ז)חס מ)י6ותס יחיש esnכלסיח
 nug וטש וכו' ע)תס ומס on~v אסית חולם ידומם )6 6טל למשכל נדכלי טלסין ש יו קוטעוכצנע
 כ"כ )סקסוח "ין Owl . עב") וכו' יעמיס מן שלס סס61 6' עינך עמסם טערף רצוי וסיס וכו'מחוייג 6יגי onllr אסיח מולס חמ65 )6 06 6ף כי וו") סיכל כפ"נ ריממנל ככ"ט ופ" . משמכל כדגלימסליס
 6כ) . רעע תמ"ס ר4למנ"ס טכוגמ 4מל גוכ) כי , סטשס מן חולס כן oa סגים סו;: וס6 מרמססמדגלי
 סטעש כ) l'br נסזי6 נעמע %כ , ס"ס וכו' ntolh ססי6 נמס וכו' עקריס וסחכ)יח סכמירס טמגס ומס ,ול') סרכי נע"ג טס סממכל כלט 6)סימ )סולס סכלמייס כונס 6ין עקלים טסס יוחס ססס מי טנס 6%ס)י

סכלמייס
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 יומ המחברהקדמת
 נפל אשר והמבוכה הבלבול ורוב )1( נדולתו תפארת קר חת החפש "ק מעית גמלט(

 לחקור שראוי מה אל פנות מאין הכהשבה בהחלת הרות על העולה האוטר לסו דחקריםביארו כי . עליו לב לשום שראוי דבר בירם' העלו ולא אדירים במים צללו ושכלם בולמעיינים
 לדת הכוללים העקרש על לחקור לבי את נחתי )ו( , אסתתו על דורוש שיתברר בדיעליו

 חויי שהוא לפי . העקרים משי שמו וקראתי הזה הספר חוברתי , מספקת חקירה )מ(האלהית
 האלהית הרת הום . האלהית הרת עש-י על ובפרם )י( . בכלל הדתות עקרי על)ס(
 יחקור ואחר . האחרת מן האחת יתחלפו בסה רבווז הם אם . רבות או אחת שתהיהראוי
 כוללים עקרים בה שיש ויבאר , אלהית שהיא בה ססכי0ים שהכל )כ( משה תורת עקריעל

 עקרים ))( הכוללים לעקרים שיש ויבאה . פרטית היא מאשר מיוחדים חוקרים . אלהית היאשאשר
 ובמלוק )מ( מהם ופסתעפים הכוללים תחת נכנסים שהם לפי . שרשים יקראו פרסייםאחרים
 מציאות )נ( שהם 1 ג' הם האלהית לתורה הכוללים שהעקרים ויבאר . הפרסיים יסתלקוהכוללים
 . כאמרים לארבעה הזה הספר חלקנו זה ובעבור . ועונש ושכר )ע( השמים סן ותורה )ס(השם

 הראשת העקר מן לחקור והשני . הם אלו ואי )ס( הם כטה בכלל העקרים מןהראשוןילחקור
 השכר שהוא השלישי העיקר מן לחקור והשלישי *( , בו הנתלים והשרשים השם מציאותשהוא

 : בו הנתלים והדברים ספנו המסתעפים והשרשיםוהעונש
 האדם עפל שיהיה ראוי כן השגתו המבוקש הדבר פעלת כש כי )ן( כבזאר הש דבואשר)6(

 חזק קשתילות האדם שישתדל ראוי הערך גדול כשהררים כי . להשיגווהשתדלותו
להשיגו

 השמש מן תורה שהוא השני העיקר טן לחקור והשלישי : לניוח וןלין סופר טעות )י נו6ס הנהזה"(
 : וכו' השלישי העיקר מן לחקור והנביעי . בו הנתליםוהשושים

שרשים
 לכל סר6סון ממגיע סו6 כי כך גקר6סקכ'ס
 : סוס סתקוס 6ל סכי6ני סו6 ור"5 ,סגמ65יס

 לעיל כ"ס 6ל סכ . סירוס זס מעלת נו57)ס(
 נודל סר6יתי לפי ור"5 . וכו' סר6יתי ולפימניס
 ורוב )1( : 67"י פ4 ולספוקי 70רוס זסמעלת
 .מכלכול רוב רקיעי וגס . וסתכוגריסכ5כו5
 נזם סמטייגיס 6ךס ענגי נפל 6סרוסמכוגס
 : לכי Ph נתתי ע"כ . לני 6ת גחתי )ז( :סירוס
 על )ט( : כלל מסק כס ספין . מספקת חקירס)ח(
 ס7תוק מככ עקלים כ5 על . הככל סךת1תעקש
 עקרי על וכסרט )י( : (wDlnt דח עקרי על6סי'
 ס6לסית לדק ססייכיס עקרים ע5 . ס6לסיח070

 . קלסית ססי6 כס מסכימים מסכל )כ( :ס6מתית
 סתורת סקיptnto ofTm 6 ס6ר כ5 אפי'פין

 כת"פ יוונית ססי6 ס16מריס רק מסס"יסגתכם
 : פי"ט ג' מאמר S~D1 , 6' מנצמר פס"דלקמן
 ס6ח17ת סורס כגון . פרטיים 6חריס עקייס)5(

 סרת לקמן ס)זכו6ריס ס7כריס וכיונ16מןכולל
 יאמין ל6 06 . סכולליס כסליק מ( , : 6'ממאמר
 : ספרטייס ג"כ יכוטלו ממילא סכולליכ(געקריס

 גמ65 סו6 ססס"י לס6נוין סנריך . ס' ת5י6וח)נ(

 מקמר tnPS כמיס כעלמו סמ5י6וח מחוייג1סו6
 ססי6 . סטמיס מן וחירט )ס( : 1' ס' 7' סרקכ'

 וסכר )ע( : מע5מ1 מסם אמרס ו65 תסס"יגחגס
 ומענים ר5וגו לעוסי סכר טחן סססי"ת .1טונס
 וס חולת . נעוס"כ סן געוס"ז סן ר5וגולעוכרו
 סג' כ5 ס5 טעם כמ"ס כלסיח לסיות לס6"6

 6ל1 ו6י )ס( : 6' ממחזור פיט גריסעקריס
 : סם 61יזס .סם

 6100 ולפי כמו . מכו6ר 610 רשרשך)6(
 נט15ז1 מכ61ר ססו6 וק"ל ,מכו6ר

 סמכוקס דכר מטלת כסי כי )כ( : סר6סוןכמוסכ5
 נססים ר51ס כסס6דס מסל דרך על . וכו'ססגחו
 61ח17ת1 ס' מ5י6וח לקמח כנון ססנימיסכדכריס
 כסטגחס ולססחדל סיטכ גסס לעיין סקריךספק גלי סוס מסגל העיק סנח5יס סזכריס מן1כיו65
 'T~P וסל6 קמחית ססגס 6ל סיכך כדי מ6ןמ6ך

 דגר כיוס 5ססיג כסר051 6כל . 0לילסכרטיטות
 ~מוו סר51ס מס5 דרך על סתעסיי כסכלסגח5ס
 ולארוג לחסור כגון ממעסיי ממלאכת שנוגות6יזס
 סגהליג( סוכרים מ! וכי651 ג6ס גגין לכנות6ו

 כך כל ולסטחדל 5עיע קריך תיגו סנועסייכסכל
 ס6מתית בפנקס 56 י63 ס65 16 כיכססגתס

מ"מ
 פיםענ

 ס56סחז )דח ט)4ס עקרש וכו' ס6חלומס מן וש וס 5סמ כמ"ג 0ס סממנל וכ"ט , ס6)סיח )ד0סכרמייס
 o~str שסיח חורם 1כ5"5 . 5נסוף כמ"ס ")0ס ק"6 כ16 אגרוס שיך 6'% וס )סי 61"כ , כמ"פ ntoSboידח סכרמחס כיס 6'ן ס6מ0 לט 5% כסרטים טס טחשכ6ר כמו 06") כדרך 6מר וס , ותסס מ5'6וחס יסחרפ)6
 D)D מנזכר גס"ג סס כטכסיס נקמן ועיין . וק"ן 5עע סקרננו כמו כן גס סוSUJO 6 סנךסיוח ויסוכ . וכו'י6ס

 : ע"פ לע"ד סגכ6ס כסיסלמכ"ס
דעה
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 המחברהקרמת18
 מזרחם רוושתרלווז אבל )ג( ושק השתרלא בהשגהו להשתקל רעף אק הערך נדל נשייט .להעיפ
 , אחר בהל מחפ לעשא 04 כסף ככר שהם נלים שיעשה סי ישובח ל" כי )ז( . המושנ דו-בראל
 תגלית בבלתי סחפים לעשות כטף בכר אלפים עשרה שים כלים שרגשה מי שישובהכפו
 יאר הערך נדל דבר הרתות עקרי ידועת שההן היה רורוש חייה )ו( . תה אשף באה לאחראחר
 ליףע טתהלפות רתווז בעלי שהם ואפילו זחוח( נעי )טייס האנשים שלמווז שכל לפי )ז(פאד
 הערך גדול דכאה החקירה ולראוה )ס( . הענק מבע שיסבול טה וכפי%
 חזשכל ובינה דעה )ט אוהט שיחק לכ( , ותבונה דעת לאדם החונן לשם שנהחק ראפ)'(
 הפעלות בכל דבק הוא אשר האלהי דגעשות טן )מ( זאת בפעולתנו שיהנה באנפן)ל(

 עלינו אלהינו ה' טעם ויוני )ג( שאטר 5( שסריס בתפלתו גיא רבינו סשה כטאמר .המלדדות
 סב' הנעימות בו ישל פעל בכל כי ובאתו )ס( , נוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה יסיטומעשה

 םפנ ישרשיים

 ווסו , נ6מומזו זס ע"י תססך 5יךי יג6 65מ"מ
 : וט' כערך ניול כססךרוס כי 61מר ומולךסיוג6ר
 רק . ממוסג כזנר 56 מתיחס ססת7ל1ח 536)ג(

 : לססיגו סר51ס דבר לכוחו מסייך "DDססת7לוח
 מס על טעם גחיגח 610 . וכו' יסוכח ל6 כי)7(

 לעסות )ס( : וכו' מחיחס ססתילות 6כלס6מר
 מחט רק כסס 5עסוח סי' . וכו' 6חד ערולממט
 סכל לפי  )ו( : סט9רי0 מיריטת  סוססס7רוס ולפי . סוס מדרוס וסיט )ו( : ל6 ותו 6'כרול
ntnSDott)h~  'ךתופ נעלי  פסס ו6פי mDSnnn 
 מדתות נ6מונת מחחלפוח ססס שע"פ סי' .וט'
 וכל פכירו  סל מדת מסוגם דח לו ים 6חד לכלכי
 תכירו סל 1ל6 6לסיח b'o סלו P7D יופר5פד

 כל  גי מחחלסות p'h סבתות שקת כידיטח6עס"כ
 מוסחר 5"ל ע"כ 61"כ , 7ת1 עקרי ליןע ר51ס6חד
 על לסקור 6ןס כ5 סקריך נסוס מם3ימיססכלם
 56 וזריך סערך נ517 7נר סו6 6שכ 7ת1עקרי

 יתיכס  5"ל וס סירוס ולסי . וכו'  סועסססרליפ
 כט4 סיגת 6ל מליס הלח"ן  נטפךתפתלסופ
  וכו' רתות נפ*  סס0 ו6פי' 6יר סי' .כרתות

 פל  oln~Dn  וכלת *פר רפ נפלי סט*פ0ש0כלס
  מתסלסיס סס *טפח בלנית ססי6 סרתסיות

 על מסכימים o)tb1 ססי6 סיפ  טעניניריעפ
 ככס סומר ווס כבס קומר וס בי  גפוססעקריס
 מסחר לל ע"כ 61"כ 6' ממקמר a"D  ל%9ןכמ"פ
 מסנימיס 61יגס סעקחס כידיעת חתחלפותפסן
 וזריך סערך נדגל זכר 610 6"כ סעקריס עלפסוס
 סיריעס  לספיג סיוכל כדי וט' חוק ססת57וח6ל

nhloמכונס על hs~  *יכ T5P5  סייס  ננפיעות , 

 5"ל וס עף 51סי . וכון סגסחז5  ר6ף ופ"ניו"פ
 D7tS חיבות 6ל 6למטס גמפך מחח5סוחיתיכת
 מיס לופר ג"כ  51ריך . כפריס דכחיכ רסספערי
 16חן ר"ל קינו וכו' ס6נסיס סלמות סכל5פי

otgb~סלמות זומר  רקס 6ל6  רישין פי'  מתוךפפפמט כפי  פכירו מפל  מפיני דת  6חד לני 0יפ 
 ס6יגס רק ניחד 6חת דת  לסם  פיפ ס6גסיס16ת1

  וו סי' לסי 6נ5 , ומרסיס עחחס על כסוטמסכימיס
  סו6 06 סרתו"ח נפלי יל  סלמון ספיר מתיפכעינו
 עיקי ר6סון פ" נר6ס לכן . 6חת דח עלק6י
 nt~SD  פבל לפי  נפלית ססגסתי  כפוסגורסז תוגרמי דפוס סל ספרים נקלת גס7י6 מ65חיוגן

 דחות געלי ססס ו*סי'  רתיפ יטלי  סיססינפיס
 יתייג לט"ו  גס ,  ר*פון בסי' לקריש  מפמטוכו'
 טבע סיסכ% מס וכפי )ח( : ~יו"ק 61סי' PSnיותר
 :  פנין 6וח1 לססנח ומחתים סר6וי מס כפי .מעגין
 :  פספסת-י  פסיכפפ 51פי . וכו' סמנדרס ולסיותלפ(
 ויוחגו סיחגן )כ( : רדוי ע"כ . סנחחנן  רזוי)י(
 : נעגפיס ועיין , ג7עס ג"כ 16תנו סיחגן . וגו'זעם

ID1h~ks)כסערתנו סיסיס Wht . סעקייס גחקירח 
 מסססע . מקלסי סגעימות מן)מ(

 כוס סגופ15ת מספקות . וכו' כלסיגו ס'נועם וימי ןג( : ס6לסיוח ססעעוח ככלסמ"ספע
 ודקדוק כסיגוי ומס1רסתות ידועות סססכחונ
 וכיקורו )ם( : כסירוס סחחכר כתכן 65 לכןכחסון
 סי' . סגים מנ' סגעימות נו יפול -suJ נכלכי

 סע51ס סככל סטי לסגי סיתם מריס סלתסלחו
 מכ' וסטוכ סס3ח כס יסים מיתגו 6500ומטספ
 ית' מ6ח1 סיו165ת כפעולות סגמ165 כמו5י7יס

וכמ"מ ענפים
 פכתה )מלס סכל . וססכ) ופינס דעס ר5ומ 46 )מוטח 3ג' סלן כונס . וססכ) שנס דעה]נ[

 ומס . אומס )כ6ר סו6 ס"ט סערך'ס מסר ויסוד חכל'ח 6סר סעקריס נ' כסס )רם, כדיכן
 יקר% לבר  סטין  בפכל סגח5ס מס כי כי ס' מ5י6וח כגנד ךעס חמר . ושנס וסכל ססמ'ס מן וחולם ס'מויכוח
 סדי מדעת סכתוכ 6מר וכן וכו' סדעוח וסיו ם6מר גססחימס לעי) סמהכר דברי מתוך סמסנוט וכמודחס
 . חלס וכו' מלחי עמי ס6וינס מנמול כמקיר 6' ממאמר סי"ו לקמן מסמע וכן ס', דשת 6) וכחיב .חמ65
 חוכ) סחורם גשי כי וסטעס . חקרך )מגס  06 כי ס*פר כמן כעס ~(ohlp  סתמית מן חרס יעז סגריואמן
 וכמו פ"פ כ' פאקיר h~DI %' מלתפר י"ל סר9  לימן היסנגר כפי ס'  מייחוס  ילעיס זכר מחוך יברלסכין
 לפי  סיר ליחן וס גוחן סחכל כי ושגס סכר כגנד וססכ) 61מר , ס"ס כהיי רכינו כסס כסססעוס S'DSסכחכט

ottpna
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  19י המהברהקרמת

.eueoa"(p)  
 ntnowa וגי מצר

% ,%8 1  צ מי "י 
 בהם יפולי האלהיוה ובמעולל ל5( ומוחי. השועל פעמיה ההיא הפעמך חושש שלהפועלהתיחסה

 מדר נשות בהם של בם . להיות חשק פבע שעוור מה נפי  להן שאפשר טהבחבלה

 12הדבש סרושעחק ההם הבתיך לבטת ההבנה בה ושמצא המרה טנע כפי הדבורהטררך

ו )נ(הפטי כל יתמלא ריגשיותשבהטונה
) 

 ח"ז וכים
 'י'.יי,,,סכו,.ו'סי,ג""י.'; :ן'%'"יבי(י"ל'ג'3ק'"(,ןו'ן"'ןי.:ין,ס

7:2,קי""  מן' התטונ שרגא )ו( ודיגלהגט:בניהאל
) 

וכל
'השרשים

 נ' על tnSDn סיתם לכס לנור כו' וכסעורתוכמיס
 :  ס6לסיות כמעולות ר6ס קי כי ותמר 6ליסייימות
 ס5ד מסרפ עחס . נענמס ספעולס ח5ר 06ופ(
 מדרך סיס סלD~Pb 6 וי"ל , סנעיתות נעסיחו
 נו על כך סז6ת ספעולס לעטת סזסספוע5
 גדול מומתס כ"כ u)h סו6 כי וסיוטיספלמות
 כfDD~ 6  סמ,איס  פועליס כסקר סז6תכ0ע1לס
 ססטלס פיד 61ת במעולתו וססלפותסגעיחית
 ליערות יכף וכקל ופוג ונסי י תמרס כינע5מס
 סנפ סעור מס כסי  וו"ש , סזגר מוס טוכסמעולס
 תומר מנד לסיות סיפסר מס נסי  חוט וכו'ימרס
 ר"ל ססיעל מ5ד 061  וט( : ססיעל פ% 1ל6פנס
 טנע סמ5ד D"D~t לנו ססועל פ5ד סכ6יו6 סגעיפית  מן סנ' ס5ד ר"ל וכו'. נסעולססיות
 סנעיתות סיני 6ססר 6י ססי6 מססעולסבתומר
 סו6 סוס סססועל מבתר גן בע"פ , סוסשסלטות
 מסתר יותר ובפעולותיו  נפעסיו  גדולמימתס
 נסעילס וסולמות סכעימות נ6 ירו SPפיעליס
 ס6ססרלסיות יוקרחמס פוג סיותר 5ד עלססי6
 ס6ר 1ס לעסות  יכילין סיו סל6 מס חחרסנטבע
 וסיות ספועל 6ל סתיסס מ5ד 11"ס .שועלים
 עתס . ונץ סמלייות ייסעליס 53( : וכו'ססעולס
 66 נעימות נ' על תפלתו סיתס למס טעםטחן
 : כמיס ס6לסיות גסעולות ר6ס כך כיוסמר

 ר, : כיס nnSp ו' .  סססטת גתמוא)י(
 י,קייי . יכ" ססוטליס חכור ססועל לסיות3ס(
 נ3ץ ססועליס מכתר ססי6 סססשל6י
  וצלת סוית גתמוגס לננוח ס61ת ססננסנס
  סחמינס )ת( 4יי---ע : % סכני לס סיס ל6סס"י

 ן ס כו .יפנעי,ז

 יסידות סד'  שסרי עט5  לסיות סעודם  ספנעלעי
 6ת פסיף 6תר סגלב*ס וכן D~mhשסימנס
 וס 6ת וס  ספקיסין סנ5ליס כגלדי 3ר מכלתכירו
 ODD גחינת סו6 . עליס  יתרון לס הס  )6( :כעגול
 ססינוי כוס כי 6101 נוכהץס ספכע סס"י מסייספל
 לרכירםום

 יתרי
  כתמוכס גנגס מלסר כנגינס

 ( ,ו--) 6סי לנו : וטליתמ65 -, - י סססיות גתתנו כיסטגעית

מ2שגונץ=נש:
  סמרוכעת תמונם לסיות)ס(

 :(כ( מע :פ;יי(י:הי"%..,י"י"
 ( ו סנקיס עסיס 06 כיכעומס
 /ק-לי ניכר יסיס ל6  6זימרוכעיס

  s~ns 6מר יכש6  ססועל מ5ר ~(wlnw 06כי
 קגעימוק כפס יע51 ס56סיות 'tStPD1t~' כמתוךמגיס

 סכתיכו מכעסי  עכסיו 6כל ססגיס 6ל1 מסגיוסס5מות
 5חמחס  %ומס עגולי ק5ת ססי6 סססיותנתמויס
 מ% 6סר סגעיתות ג"כ 5ט סר6ס גרססלעית
 פכע סיגיר מס כסי ג"כ  ושעסית נעומסספעולס
 מיותרים 66 סחחכר דגרי יסיו דקלום .תתרס
 מנתר לכותל לסיות 6פר  נסמוך  מניס לע%כי

olsPtp~מסי, לענולס נומס לסיות וכו' גס  גחן  
 לס b~hn גסרי6 מטמע 6"כ וכי' יטכעיתסתמתס
 ניס לסימיעט עיו נ6 ומס תספנעלסתרשף
יידם  es 61"כ . וטף סטגשת סתמוגס ססי6 )י( :יק"ל ענפים'4_*י

 ככי6ר ע"ד  6)1 ליוחת נסלם sfft סרב טנייית נוחס  וסיותר . מות על שיטוהר למי ולסטרה  סרםצקים
 : כעוסים וע"ס עזם 6' ממעמר כפי"ו  וקמן ומ' דעס  מלתך ומיס וכי'  9% 006נגרכח

ואסר
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 המהברהקדמת20
 5ה sv הצד מזה ארוז בה ששצא שראם , יתברך האל פעל דהוהה מצר לרבוה נמצאזה

 120ה ההן הגלכן . A~nbai בפעולות הנמצא הפיעל מצד אשר הנעימות ההו , חמרה מבעשיגיח-
 אל הנעזמווז אל לרמה , עלינו ולהינו ה' נועם בהי אסר ]נ[ )ו( האלהי בפעל אשרהנעשות מיני 2עי בפעירתנו ששצאו בניהם על והדרך פעלך עבריך אל יראה ומאמר אחר , לשםנצע]לל
 אל ולרמה אלנו, בצירקש כלומר , עליט סננה ידי% ומעשה אסר הפתל מצד אשר )מ(ההדר

 6שם מתחנן שי כן ועל . שננהו ידי% וטעשה )ס( אמר בעצמה הפעלה 0צר אשררגעיסות
 אמת בדרך וינחני כשהי להשלים ווזעצו5ות עת לי שיתן הגמור חזאיות הנמור ויכולת בעלשהגע
 באםהך הדריגני ס'( כ"ס )תיןיס המשורר כמאמר קףרו, אליו במחתי בו כי , עשר ארורתולכפרני

 : היום גל קויתי אחזך ישעי אלהי אתה כיולסדני

 : מבטוח עעח ent? ביעה יבטח אשר הגפרפרור
 שתוי כעץוהית

 ן שרשיו ישלח יובל ועל סים על

 ז רענן עלוו והיה חום יבא בי 'דאהולא
 * פרי טעשות יטיש ולא ידאג לא בצרתעשנת

 הראשוןהמאמר
 ויתן )6( שלד"א, נמומיא טבעיות, שלשה. שהם ויבאר הם. כמה בכלל הדתווז מןאקד

 יבאר ואחר , האלהיות הרת עקרי שיתבארו כפי 3נ( מה! קהת כל עקרי על התשרהבדליהן
דרךשרשים

 וימי 61מר )ז( ! ססעולס מנן סנעימוח ניכריגיס
 מנעימות tplh ר"5 . וכו' ע5יט 56סיט ס,גועם
 מעפס ע5 ג"כ יריו 56קיכו ס' גסעולותסכמג6
 6מר סכוע5 מנד 6סר )ח( : ע5יט ח"ג.יךיט

 מעמס על סלך ספע חן כלומר . וכו' יייטומעמס
 ספעעס 6וחס תכין זולת ו65 סידינו גפופןיךיט
  כלומר  שליוו  יו"פ , תמרס טנע 5יגזור ממסיותר
 6100 סססעו5ס מסחר ו%א5 . וכו' 56יג71נ'ר:9
 ס6ר % ו5מ י7יט מעסס 6ל n~wentמחרפת
 . שליס ומסלמות סגעימות ג6ס 5כךסועליס
 ומעסס )ט( : מנומגמיס סנכרן יעקג 6סלוינרי

 ססי6 ססעולס 56 סנעימות סנ6ס . כחנסוידינו
 סיסים כך יגזור חמרס סכע כי 5כד חמרםמ%
 6ל סזס סנעימות מתיחסות סוס זולת Dh"לרמוז עניני 6מר ל6 51כ! , כוו וססלמוח סכעימותגס

 ועיק , כנזכר בעומס ססעולס sh רק יפיטמעסס
 6כ61ר'סופכ תמ65 וסם ל"ז סרק 7' מקמרלקמן
 6נל . ע"ס S'D ועד מחח5ס סוס כמזמורכ5
 סומר סלסל סמחנר שגח 5פי יחיסכ ל6 עייןמ"מ

 : כעגסי0 ועיין , 171*ק זכר למון כוגגסוסכתוכ
 יילדן)6(

 סנדליר~

 סג' כ'1 סינוס וסססרס ססכ7ל ,

ספת ענפים
 כמלב 3ני6ור סממית סדררי סיות עם סוס . וט' ססדל 61) וט' ulolh ס' טעם יפ ואמר]נ[

 סכונך וס61 , תמלח גדרך עוד סכתוכ )ג6ל כן גס )י גר6ס מ"מ , )מנץ ויטיס גכומס מסזס
 מממגר סוכל ומדעות ממזות וסס , נסס גח)ס ס76ס sc ססס)מוח מ)קיס ג' ע) 610 11 כתסכתומרופס
)'DSו 6% ממדעי מנק ע"י סרומגי ס)ישט )ספינ סרובן ומי , נספת'מס( at~o) 6"מתמרס כסיסינ כ 
 כעגסיס ראשתימס ככי16ל )ש) טכתכע כמו סועות )סטנת סכמי כמו סס כי רומזות וסס סמעפי0)ק
 ע) כחס)חו למג , ונו' ע)יט שסיגו ס' לעס תסי וו"פ . ע"פ כשנפיס פ"נ ל כמקמל )ג4ן מ"כ פיתכ6לוע"ד

 סגוכ) כוי סגך טפע ע)'גו חן שטס ט) לכונו ,sug מזעות ססגח 'די ע) סנ6 סכפגימוס סע)יושחמע)ס
 )סמנת רגגס סס כי nbl 6"6& מכונס ע3 ספונות וסמןות פעו)וח עביט )6 תוגמל 061 , סדע1פ)ססינ
 ידית ומעפם 6מר ע"ג , סממכל נזגרי כ"מ סלק נ' נמלמל ונקמן נעגפיס )עי) פגחנחל וכש כנוכלסזעות
 6ותס סעסיגו ריס טמע טסהשס כעגור נכמס סיתם סי6 כיןיגו סעסיגו וספעו)ס ממעמס לע ע)יטגוגנס
 כגילוף כמו ע)יט )נ% רוממנו %'ך סיס 631 ערגו כמו שייט מקת 5צט טכ) %כ סממנל כונתיפ' 61ססר . סנסיס עס ש' סנסיס D'th~ SD וינ16 ע"ד עמס כמו שיגו ונס ס' 5סס וש6 )פ ריצויהכונס
 וסש)ת 5סס סגקל6 יסומל 6ן כיסי סו6 כי גקכס נספון כוזירי כ"כ 6מר 1)כן . סי6 וסיף וקב6)י%

 וו)ס )כד ססמעסס מקמל חצר ס)6 ל") כונסו 'דיגו ומעש למ"כ 61מל , כיזוע סמומל ע"י נ6ר()ועסס
 ידית ומעסס 6מל וס ע3 . כמע) רכל סוס onDb 631 )גד סכחגס 6חל 6)ך כן ots) 06 6'גססכווגס
 ססכ5 6) סיטי סו6 כי וכל קטון כוגגסו 6מל ופכן . מעסס וודה סי6 כקוס )16 כן נס ריטושי ל")יועמו

 : ל) , 5vpl ככעס 6ח יכוק סו6 סרימעסס וב") מסע כ6פסכוג0
אמרו
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