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 והעבה מ[ . זה להורות הכריחו רשמת פבע וכאלו המאמר כוה שלישי בפרק  שמהנט1%

 בכתוב שצונו הוא ולזה , הפששות בתכלעס פשושה אחרות אחדותו כי כלל ראשונהבהתחלה רבוי שימצא סצד לא האמצעיים מצד הם בעקם שנמצאו הדברים ךבף כן , האהפילומופים קדומי בשם שכתב רה"ר אבן דעת לפי והן ז"ל ודדמב"ם ורנ"א אנן דעת ל% הןבערם
 לומר רצה אלהינו שהוא שעם שנאמק כלומר )ק( ו'( )דנדים אתר ה' אלוננו ה' ישראלשמע
 שיתלה ומה האהדות שורש בהבנת זה תספיק . נטורה אחדות אחד הוא הנה הרבף סבתשהוא
 בשורש לרבר עתה ונתחיל . יתברך האלוה בעצמות רבם יחייבו שלא באפן הדברים מןבו

 : בגוף כה ויא גט4 שאינו שהואהשני
 לסלק יחוייב לזה , בטף כה ולא טף אינו שהשיית במופת נתאמת כבר )6( ידפרק

 נחום אכר , ונוטר וטקס חמה ובעל קנא אל שהשרי כים הנבאים ברברי שנמצא למהפ?ם צרע- זה ולפי , הגשסעת וההתפעלטת הניף מקרי )?( כל ית'ממנו
 כולן ואלו 6,( )גשס לאויביו החי ונוטר לצריו ה' נוקם המה ובעל ה' טקס ה' ונוקם קנאאל
 לשם אף שלם לשום )ל( ליחמם שלא שראוי מגונות סרות זה ומלבר גשמיות הפעליות הם)נ(

 נמצא וכן , ג4נ( )תס5יס לבש גאות סלך ה' דגאחה אליו ייחס הכתוב ונמצא , הא ברוךיתעלה
 אל ויתעצב העצב אלי וייחם 64( )סוסה נחומי נכמרו יחר אמר הרחמים הכמרת אלישייחס
 נכנעים אינם וההסק ואהבתו השם לעבורת האנעים כלל להישיר יתכטט שלם שהנביאיםלמה כי ונאמר . י'( ')סוססיס ישראל בעמל נפשו ושקצר הנפש קוצר אליו וייחם 1'( )נרפסיםלבו

 כשהמלך ארם בני שבלשון ולפי , העם לבלל מובן בלשון ידברו העונש, מיראת אם כילעבודה
 חמה בעל ושהוא ונוקם קנא שהוא עליו יאפר לזוללו המלכות ונותנים בו בסוררים משפטעושה
 בעל ושהוא ונוקם קנא אל שהוא רצומ בעוברי דין כשיעשה השית על הנביאים יאמרוכן

 כשמביא )ו( עצבים אדם שבני כסו כי הדרך ע"ז העצב א%ייחס וכן , והמקנא והנוטר הנוקם פועל הוא רצונו עונרי על סמנו הנמשך רעועל להיות )ס(חפה
 ההכר"

 מעשי שיהיו אל
'דיהםלקרשים

 6100 חדותו טל לסודות ג"כ קריך ו60וסרסתטוי
 נך 6חר לגזור 6"6 גחיוכ 0ו6 ד6ס ר51סגר15ן
 וכקלו כך 6תר ופס ס6מרט כמו עליו זכרסוס
 סמתמלסוח ססעולוח רפוי 61'כ וכו' סתמתטכע

 כסרק סגוכר כמו ככתוכיס סנוכריסo1)bsno ורנוי יתכרך מצתו 0יו65יס מתחלמיםוכמרייס
 5ד על ע6 11%י 5ד ט5 610 0כ5 זסשפגי

 ~Sx מן חמרי דגר 0יוססע 6"6 כי0סס0עס
 0גוכרח סקוסי6 61"כ ס6מרגו וכמו וכו'0פסוט
 Tnh י61 00"י גי ו610 ,0 סלוקין גריסלעיל
 סי6 וכטלס כ15ס פינס b'nlp1 11 . וכו'~ots רנוי 1ל6 מתמ5סיס טכסיס עמו וקין וא'סנוט

 קריך תיגו ס5ווי 5ד טל 6100 מצחר כימעיקריו
 6כוחמד קוסיח גס ולכן מומר לסוס 1ל6 כ5ילסוס

 שסגות 6ל6 תיגס 156 ט אמר לעיל0סקס0
 5ד על ססו6 מהחר כליס o)tb ג"כ וכו'הכפיוח
 : געגסיס ועיין , סססג0 5ר SD ול6ס5ווי
 עיין . וגו' 6ל0יט ססו6 סעס שקמין כקומר)ק(

 סכחוכ ממסך סס61 פי"ו ר6סון כמקמרלעיל
 :  יקי  כמו  כן גס סו6 מס  ספיריסי 96כניקורו

פרי
 כמקמר .יפעיל כמופח גח6מח כבר 63( יד

 0גו9 מקרו )נ( :' סד"0וס
 נסמוך סו6 מנוהר . וט' סגסמיותו0תפע6ת
 : וכו' סנון מקרי כיוס עקמו סמתנרכדגרי
 נ6יס 156 מרוח כי . גסמיוח ססעליוט סס)נ(
 זלכן 13 סחקוע ו0ינס"ר חומריותו כסכת65דס
 מס וסטו5ס כח ל6יו0 לטעמים ס6ןסיתמדם
 6פי' .  טלס לסוס )7( : 5וס קו7ס גו סיסק65
 וכחסידת ט1כות נמ7וח ס5ס ססו6 ודםלנסר
 1 רוחני וכולו פמוט 6חך 6100 לספגיומכ"ם
 כעגור . וכו' מוזגו סגמסך 5D1DO לסיוט)ס(

 סי6 רעו 5עונרו מסס"י סכ6ס ססי6סספטולס
  ת*הניו לסגעס  רי%  סס6רס  כפו חזרך עלג06

 60ןס (~Ohtl . וכוי ססכרמ כספנים )1( וומורדיו
 לו 61"6 כפ  סר5ס 11 נ0ע1לס כזנחו עלחס'ס65
 לכרטיס  היכרי  6100 על ענב סו6 6וי5תקט
החס םי

 5חל היך :ב6ע)'גלחך ::1בכ%5 צ:לס"ע)ץמ2וים,ןזיב ט:2ע %יו1'יצי:12צ וול%21 א %נ 422 ין .יממ'6 :::2ד::ךעיע:2
Oh~Dh1: 

 טוס

 נעיט והערלה]ח ךמומרי
 סחור 61ט"0 לעל, , וכדי רבוי כי hto  יט~ס:ס :רומי  כסט וכו' n"sb )(נ: 0ן5

 נקלק: נעגסיס 5עי) 6ג"ס, זעת כ6ן והגיי מול 5מס ו""כ וס פ'ונלה
השכחה

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



 141 עא העקימ יר פרק שםמאמרמ8ר

 "ן:,סק,ו;:: ש:גנ:,:ון,זןס:וינומגךו:.גלןנג
% השחטילבלתי  חן מצא גח סיים rnS1 , השח% לבלתי בקש רמית ק 

רגתוב
 םשאסר הוא רורר וע"ז ובניו, נח ע"י העולם שיתקיים מבר יתן שהשם :וכלומר

 שעה באותה ראויין רויו ללא חטאו שישראל אע"פ ית' השם כן , לר,ושיעו בדוחק שוומכניס

 להצילי ארר וגו' אשר עמיענן
 ירע* , נחומי נכמרו יהד ובן , נ'( לנמוט וגו' מצרים סיר

 לנפשותיכם מאד עשמרתם בפירוש אמר הכהוב שנמצא כסו , האחן א"ע לשכר כדי )מ(פסנו

 2 סיו( )טמוס בכח נאדריה'
 ק'"ע(ולס (

 הכ מסלהיות ץך
 ך

 יקליי הימין מן נמשכת בארם הגשרה ולהיות , האצבע אלע ייחס בייצב% נעשיתבארם
 ןינען; :בך ::ן :ן יבבניים, י,ו:ע~שע. ן:"::ניזקיןעש

 מלהמה גבור ה' מ"ג( )פןיצא י, , עיני ראו "באיות המלהאת

 11":יי"ויייע" ,צ :יזוג" 1 יני" קנךג נסס מלכותודור לבני לר,וייע וגו'ממ:ן"אפרו
 שיתגאה לאדם ראוי ין מהש בא הכל כי פעלה בשום ולא שסכותבשום
 יסכל ורעהם אחור חכמים משיב אמר ננ'( חכמה יחזן ה' כי הכטווב אמר התכמהעל

 הממלכה ה' קך הכתוב אסר וגזברך1 ' ומאל התנשאות וכל המלכות וכן ,נ"ע(

 וה והעושר דברע וטיים , ליהפוקמי
(

 בא. שהכל אחר כלומר וט'ן בכל סושל' ואתה ך "

 מקנ. a~w שן,ם'תאן 1 ,;. , 1'ד, "ע, lsw ש"מ,.,ן,י:ו,'ה-ק'",ר.א'
 .ר,ן,ת :ן::ק,ה UDD ו שה ;.ן,הי.:' בןנןי.:ן 1; ל רבא 1'..ה.מצוא

 יהמייישך%ת:סםהל ן::,ב%ייבמ%:1מ:ןנשג:ו~יל:
 למן אנשא במלכות

 וגו" אני אל ות 1 גבהען
 אל ולא אדם ואחהך'? 1

נידשרשים

 ולז%% ךו 2ץ;י:1נ:וי:עe1Cn % SD(D) ם: צ סב%:1:ש
 מח6ריס טסם מט ור"5 . כל5 גיטר01י1 ס6דסוכגי 5טוסיעי ר51ט ט61 ולכן סנרו גט סחט זוכפע51ס
 5ח0 06 כי תיגו ט61 גסמייס נ60ריס7016 06 לסכך כוי ל( : סט1051 עור 631oslpp1ולי

 % ת6ו0 ג6ס לבסון . ת6ק % )ג( :סגתכ6ר : הכגט 1sno וחמת מרסק 5סכד ומלת ,ח5י5ס
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 במלהמתגאה

( ק ף
'

 ץ'ק
 הימלכות שאי!לכל ו

 :,,' ~Ipna ןור, ,כר ב"ל ""ש,ך,רו,

 מהלהו לו בא שלמות שום הוין נמצא בנקחושטלמתיקכל יהיהואשי:פיתיצ: לצ
ןם הנבח- טצי אלא סתוית מלכותם אין המלכים כי , טחלתם להם בא ולשלמותםכמלכים  ,aNSYSwlo %4 ,2 ןפגינ.ן יילמגיןמ 

 :גן וגן .ןינ":1,1 5י:ן:'","1,ול1, ~יו:2יג:ש,"ינ."י.ש,ני:,%יי]
היים

 ר" ' לעולם
 ומבעלי מאנשים הסבל 1 סלא העולם שהיה המבול בזסז ר הי שם 1 י 1 '

 אליו יחם ק 5מורס(ק 6' ממזק !"6 לסלק ישב " הרם שבאר כמוךקיים

 האר על פורה ר,ישיבה שתאר לפי כי ונשא רם כסא ש וי ואראה אסר ולא 1'(יכעיס
 , ישיבה ולא יבושכן לא עליו יפול שלא אש-פ יה' אליו יקמםוהו שמי מבלי קיים העת)ש

 רו'ע אסרו וכללצ, לא ראנשים אלרחנין לתת כרינאמם

 ב6 -זשג-ןעי-'(ה.ז"ק"קג!ממיה 1241 השמחה ווו % מ!פרק

ותסליםשרשים

 . קמוח מטיס 51חסוך לסרג 5קוחיס 51סגי5)ל(
 כטס ססו6 ממי סמית0 ומובע 5סריגססגלקח מי 6ח ממגל ורש )נמסלי( רי5סון 610 כן גיכגל
 , סכגוד ע5 מ!5ך ססו6 . כככוז מלך )מ( :5תוח
 כססקטת מ( : רג יסיס 65 ס15 סכנוד גסעם רנ!י 5ו יסיס 65 06 מתרנס גנודו סיסיסכדי

 סככוד הסחנה כסיתתעט . וכסחמעטססגמ5כיס
 כן oa ויסתגס יתמעט 071 כסר 5מ5כיסגעסס
 מלכיס )עסיס ר"5 גמ5כיט 6מר ולכן .מ5כוחס
 מ5ך 6ין כי נענמס מלכיס ססס 1ל6 זולחסע"י

 רכיט כתכ וס ונעגין , 5כז סס"י 656נ6מת!ת

 סכ5 כמדרגקו )ס( : ע"ס כ5ק סרסת ריסכהיי
 רק משתו 15 כ6 הכנוד 6ין כי סי' . כבוד610

 ot:p סיות )ע( : ונמןרנחו נעגמוחו סו6סכגודו
 לגן 0גוכר כערק סרמג"ס סכור כמו . סטימשי

 : %ס"1 ר.כתונימסה
 סדנר ערכות ססגח סי6 השמחה )6( פופרק

 סנ6ס ססמתס סי' .וכוי
 ויודע מכתו על דבר 6יזס סססיג כעגורל6יס
  סו6 ולכן 6100 מדגר וגונת טעם טוכמחיק!ת
 כו כת 6י~ס סיחחךס ר"5 . ס0חסעלות )כ( :טמפ
 למסיג יכול סיס ס65 ומס ע ססגט לייי עותוומנינן

דגר ענפים
 טו51ת1 כמס טויס יתכרך מממחו שין וס ה16ר וט' סאים סדנר עיטת ס" השמחה ח[ מופרק

 סגוסף יכנס וכו' גסכרח 0כ5ימ כע5 0י6 סמכם עלכוח וכן וכו' סנמנ6יסמן
 סמהכל פזכרי 0עת עס . וכו' מונכ05 כחי כע5מוחו הש' סממהו 6נ5 וכו' ממסק 16 0סממס וכעמודכט'ט'נגו

 גמיח olh~ 65 556 סג6מלה ססממס כענין מ"מ 61מחייס נכוסס סם סט"י 556 סנ6מרס סטממס ככלול56ו
 גדדיס סגי ע5 סי6 65דס 0כ6ס מסממם כי וחמר נ6מרמ סי6 שים כמס וע5 מטגס ע5 6ותס5כ%
 ,orth מממס 15 כ6ס 0י6 סהומר מ5ד 15 סכ6ס כמממס . ס5ורס וסי6 סגסמס ומגד ממומר 6101 סגוף מגזרוחי

 כיוס 56יו טנ6 נסנט סח"1ס 65דס ג06 סי6 כי סת"ומיח טממס סוקר% וסיף כטסו סמ0הדטו00חטע5יו0
 !סריס h(Olt כעגין נכר )ו גאס ")6 מרי משו גושים סגמ0 5ו סקעדין

 וגיוג"
 גושי ומחן ממש כוס

  ורם oDh~ Ttb1' כנשח! עלטות "וש ושגעת 0)נ לוממו0 ידי ס6דס 06 מכייס סי6 כזו טממסומגס
מנכך
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DtSOD)(fp תקט הגריה כנסת ואנשו)מ 
) 

 כי ונראה , במעות שהשמחה הברכות כממבע
 תואר שהוא )ד( העצב אליו ייוחם שאם , העצב אלטDn1W הענץ הפך על א4ו תיחמסדהטמוץה
 , אחת הפכים יריעת )ס( כי דחשוב התואר שהוא השפחה אלע שתיוחם שראת כ"שהפחיתות

 כן הרצון הפך )!( הנעשה הדבר מן המניע הההפעלות על ארם בני בלשק נאמר שהעצבוכמו
 יאמר הררך וע, , סעודו בקיום כונתו ותנמר האדם רצק רתקת ערבות על האמרהשטחה

 ואמר , למעלה שפירנצו בסו העצב עליו שאאמר הענץ הפך ,ל השמחה ה' אל בהעברה0(
 הקיום שעיקר לומר רוצה במעךנו המשסחה וכן בקיומם שרצה כלומר במעשיו וף הרמחהכתוב
 אווזה אוסרים וע"כ במץ אלא קישים שאינם בתחתונים לא באיש קיימים ושהם בעליוניםהוא

 , וההעדר בהפסד והעצב וריקום משזמורה מצד חרגה דבר בנע וטהשמהה ל8י )מ( ושוונבשעת
 שכתבו מה דרך על חלוא מזה עמוק עתר לענץ ירמת בשמט שר24מהה כי שנאמר אפשרוכבר

הפילוסופים

 שרום-

nDW שלא סמה בעצמו חהשלסות וההרר מהיופי לו שדש במה בעצסווזו 
 שאק זה ובאור , בו אלא קיום להם שין אליו תדיכין טסט מושפעש וי2נלם הזולת אליצפרך
 הש שמחתו אבל הקימים ולא הנפסדים לא הנמצאים מן שחולתו גמה תלויה ית'שמהרע

 בעצמותישרשים
 . מכרכות נמטכע )ג( : מקוים זסזנר

 כמכרכיי
 נד SD 65 . כסעכרס )ו( : ו-נוכו שגת סריס

 ססחמךס מ% וכו' סטסמחט לפי )ח( : 60מח פסיי . ססחיתות ח61ר פסו6 )י( : סוווגכסעודות
5%olh : )סססמחס סזוונ ככרכם חקט ולכן פי' . וכףוסקיוס סגיסס . 6חת סספכיס ידיעת )ס 
 מנס 610 מ"כ סוס מסוווג הע"ס כי וק"ל כמעתו וס יכר ויסינ מיוזע ע"י כי 08ח כיייעסידע
 לו סנעסיח . ירקן סמךלו( 6מ0י  ollp  ומ 6ין מ"מ סמיי קיום לסחמזח ורמו : כמפכו 6100 מס כן גס 5ססיג יוכלכן4מ

~SWDJ 
 . סססד 5יךי ג6 סו6 סמין כי כ6י0 60יגומהחר מס ססך 11

ו0קיוס ענפים
 סססע עגיו עפסע 64 ממומר מיי וססנכווח ס)נ חמשם )יד hx %י ט וטל %סך ל % ונכשקננך
to~oז ססכ) ועף% Yh 6 6מחחס ע) סע14מס סדנריס מססינ 064 ססכ) מ המסחו ע) סתמן )ו:סינ 
 יעש 6נקס ס' סרך 6ת סר כקש יני 6מר )ך ככשכ ס)1 סטוים נמט6 עקזס שונטע) פז סכ%כש
 מיותר ים DSD סג0 , שפס זס מס anSI מסע) המרמי לנמוק קס)ת 6מר סעגץ ,ס וע) . %ן )ס4הך61ץ
 כרהש סממך מדכתי הגראס 5פי כי והממס סמוק נץ מש סססרס מסו ושד . onw מס 6)6 ס5) 65גע6
 , שטס וס מס מממס ונני מסו% סמוק נ3י 6מל למס 61"כ , כענשם ומשט כייסם יופות סטין ,ס ע6מלסרק
 מכפי מנכף פמסמע כמו מטף ענע %י (olh 63 610 ר.סדשק כי ומממס תשק נק נזה מופרע פופונרפס
 סטמחס su ק גס ג6מר ססטועק סם כ0כ כעגמו ססממנל ולע"נ וס ס6מל כפרק סממכל טרשיתסמקילס

 נסכע טש6 ייסמוק ע) לק ספממס SD ג6מל ט6יגע ג4) סכ6 כש כעדף ומממס סמוק דכחיג 4%h)taמ
 וקין pinno 36י1 כ6 תכף ס6דס מכנוף מיוחדים נמקושת 16 %6)!ו ממת סממפמס מיס כי 5נדסטף
 61גמס כנכי משרב מסו% למרש )סמוק פסירס במס ג"כ ל') רפ"י טון סקס 61ססר . כוס מקק סוסונימס
 ומדמעות D(h(:r עד פומק כך כ) 610 6וי מיומדיס כמקומות נוכו מסום מגד סומק כפרדס היעמיס כ,ד")
 )גסס יס כי כמומל געכע 6עו מ"מ סמומל מ% י6זס ג"כ נ6ס טסיך e,b ססממס 6כ5 . שמו מתוךיולדץ

 כן נס גוסגיוח ספח ע כסממם טיט 51סי וגו' סמנך יכ כעוכ וע"ד כגג מטם וסיר 3ס מ5ק כ"כסמטכ)ח
 6מל or51 ועגמי ס)מוח 0ג)יח ססי6 והמטח סתורם מ)קייס olbo 6ח ומצע ס)כ )לומשח סנרי סי6)קן

 תיקון 101 מס וגמזו וע"ד וסטס)ות ססגגש: מדח 6101 מס כמקח סולמו וס חומל עוסה וס מס1)סממס
 חרס ליח מיס )ד3ל ולמז עוסס וס תכן וסמ15ח מתורס מלעיס ס6דס 6ת תמנע פ)6 ספממס)ז6ח

 גקר6ח 11 וטממס סמע)וח כב) סס)נהס ס5דיקיס טממח סי6 מחמס וסיף סברס מגד סטממס .ססכגעס
 כמו סנוף וסחסע)יוח סממדטות ידי ע) )סס כ6ס 61יגס 6' 6וסן ע) 56)ס 00מיד ססי6 גסי סמיייחסממס
 וגעסס סגו סמומה מטע 6ת פסכיע 6חל וסייגו )3י כלסמרי %ז נ6ס טסיך 6)6 פת6ומית כסממסססו6
 ,סגסמס ע"י סס סש)וחע כ) 161 סגולם 6מל עך ג"כ סמומר כי וס3ורס סמומר ומס כמוחיו פתי גיןס)וס
 סיס טד6י כך כ) eio ט6יע 6מר י6דט נ6 סערן זס סיס ס6ס סי1ח עם ענין orth שיו 5tm~'nelכד
 )oleo 6 סנזיק %6 מ"מ סמעסיות סמקת מן (or 1כ'1ג6 נזקר, פיסז כגון סגוף סמפע)יוח 4"י 6)עכ6
 וע) עחס פעט6ו סיות עס סדכל וס נעסה ככר כ6)1 כע'גיו )1 גר6ס כן סחפע)יוח סוס זס Sb PD'1ינ6
 סורס ססכיגס 6ין S~rnh טע)יס ססממס סי6 תו וכו' מסרח ממשכי יותר 5דיקש נדחיס 6מז"5 כוסזנר
 כסממס ס' 6ח ענדו וכן וגו' onDDS כו' ענדת )6 6טר חמת סכחוכ a~ns נזכ ר") ו,ס וכו' סממס מתוך6)6
 סממס נמ"ס ס)מס לכ רמו ססממוח מיני סני 1)6ט . כעגפיס וכס )'ג סרק נ' כמגומר וקמן מש ועיין .וגו'
 ע"י Oh5 61'גס 6מד 6ופן ע) המיד בסיו btO כטסמעגס )ומר ר5ס , סוכ מס כעתו ודאר סיו כמעגם)6יט
 D'b5 טמחס וז"ם לאמהי )ס)מוח ס6דס 6ח סמכי6ס 6מחי0 פממס )1 ינכס 6וי וסחתמזטות ר,תסע)יומשוס

כגס
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 בטררגתו )ס( שר"ל כ"י( ל"ו 6' )ים במקומו ותרוה עת כסו במעוט שהשמחה תהו כלברגעצסוה1

 ההכס אל שיש כמו כי , תה , שיבא כמו נ'( למוקע) ממקומו ה/ כבוף ברוך כפ בעצבואו
 אליו צרינים החכטים שאר שכל עד ההכסה משלטות בעצמו םרניש ל( שהוא בסהשפחה

 בזולהו תלוי מצינותו שאין בטה ושפח שש דהם"י כן אליהם צריך אינו והוא מפנוומושפעש
 מצר הוא החכם ערבות כי כלל הערבווז שתי יחם p~w היווז עם )כ( , בו תלוי הכלושמציאות

 בעצמותו שמתהו ית' פ"א )ע( טטמ ))( המהנפטם הנמצאים ומשאר טהשם ר"ל מעלתו שישיגמה
 בנת המשנהו )ס~לטה בהכרח תכלית בעל היש החכם ערבות וכן , הזולת אל הבפה מבלי)ג(
 מבקש שכל )נ( לפי תסיר תתוסף שהיא ואע"פ )ס( מתבלת וערבותו שסחתו תהיה ולזה)ע(
 , בהשגתו והשמחה צלע הטסף יהיה ומדרגתו המבוקש ההוא הדבר ערך כפי רבראיזה

 השמחה ותעמוד )ר( כשישיגנו הכוסף יכלה )ק( תגלית בעל המבוקש או הנכסף הדברוכשיהיה
 הכוסף שיכלה א"א תכלית בעל בלתי המבוקש או הנכסף הדבר כשיהיה אבל , תפסקאו
 מוגבלת שההשגה כמו 0ונבלת תמק- שהיא עם השמחה התמיר ולזה ההשגה שתפסק ולא)ס(
 ו'שלסיתושרעים השי להיות כי ב"ס( ומסייס ס"ו 6' לדש ה' מבקשי לב ישמח הכחוב אמר זה ובעבור ,תמיד
 ג6י0 קיימים ס0ס גע5יוניס סו6 ס6מחיוכקיום
 מבחר ולכן . מעליון כעלס ססס סנול6כיםופס
 סוווג ממחת כסעודת ו6וכליס מתעסקים 6ג1מגס
 מקורנו otpn 6ל ולכ6 לסוס כן נס גוכםזס

 וס % כקטר ססכינס מויו וליסנות מעליוןכעולס
 מסלו ס6כלכו וטס תטו ומלפיס מיחלים6ט

 . כעלמו 16 כמסרגתו )ט( : s~p1 חייכווכמוכו
 ת"ס לוזר 6תס גריך רונסון סירוס לפינוס6"כ
 על כקמר 610 כי כדירתו 6מר כקלובמעונו
 . סחכמס מסלמות כעלמו מרגיזו )י( : סעליוןעולס
 : מסס6ר יותר גדול חכם 0סו6 3ענמוסי1דע
 יזוע סוס D"Ph . ~כו' יחס 60י, סיט עם)כ(
 י'":ו,י!5:ופגאייי:"1 . ממגו )ל( : כלל וזמיון יחס 010 מעריכות כ'ספין

 ממגו חון כןכר מסגתו 60ין גריס )ויתרמשעת

 5מ0 )ס( : סכל( 6ח ידע טרמו 6ח 3יייעתוכי
 גלחי ססגתו סיס ך6ס פ" . תכלית 3עלסס0נחו
 0סו6 דכר כן גס למסיג יכול סיס תכליתכעל
 לו 6ססר 6י כי תיגו ~וס תכלית כע5כלתי
 כסמוך סית63ר כמו כס"ת 6100 ס0"ילססיג
 . חס )ע( : 3"ח סי6 סססנתו נ"ל ע"כ כןו6ס

 0סי6 ו6ט"פ )ס( : וסמכעס
 תחוסי

 . תמיד
 ססו6 5סי שנלו תמין חוססח סי6סססמחס
 ומולך סמכ6ר כמו סככ'ת לסטינ תמידכוסף
 ס'6 3"ת מסגלתי קגק סססיג ססי6 ממתחומ"מ

 : לס0ינ . דגר 6יזס מכקס סכל )5( :מוגנלת
 יכלם)ק(

 סרוסי
 6ות? סססיג "תר . נס'פיגט

 : פסיגו ככר כי לסורנו עון שליו יכסוף65
 סו6 לרון כסל . PDDn 6ו ססמחס ותעמוד)ר(
 נתפסק 1ל6 )ס( : מלדת ותעמוד מלרוןו0ו6
 6100 סס"י כד"ת לססיג רונס 6100 לפי .סססנט
 ונעלס נסתר מסותו כי עולמית לססיג לו6ש6

מעיני נפיםע
 סמענס oh תמר ל5ס טוכ מס 3עחו ודבר . כידוט מסיפוח )ט11 6)6 6יט 6ין יי סס!ס )"ים )ומללגט
 651 )1 עו3 סי6 כמ"ט ס0כגעס וסיט מס כמזח סגלמז or 6וי בו סמהחדט וסומן סעח )סי )1 נ6סססי6
 16מס לזמר לגס , ht(on יטן ונסו יסיגו ומממס מסון ר6סס ט) שנס וטממח כלגס 5יון 1631 יסו3וןס' וסדתי 63מל1 סגכי6 יטכוס כן נס כ11ן טקס גריס סק)וטס גדעתי . ס)3 רוממות )'די י63 3ק) ד6מכזונח

 המויל נפחך מחוך 6וחס סורס טסטר ס' פדויי ס:קר6יס מס ממרס מקקי 3סכגעח טקסס תס31סטעוסיס
 56 כשמחס פ'163 6חל oht 1nhp . דרגיי ניון ונקו וגסו ומגס לגיוס סטכיגס 0מ ו)יר"ות יפרנס6ותס
 סרסת סיף ססרטק כמו ע"ז )מיתחו סמוך מרסיס 6ותס ססוכימ וכמו ס)כ רוממות 6) סו3 יכ16 6"כ6ר5ס
 נמקוס ח3עטו 6) וכלור 3נדו)ס שמכס ר61יס 6מס עחס וו") ופרפי סוס סמקוס Sh ותכ16 ככח31 תכ6כי
 לוסל ריס 61גמס יגון וגפו יטיגו ושממס סטון כך 6מל .סכת31 6מל rr ע) , עכ") וכו' )גככס ירום61)

 יכתו ט)onlh 6 )סופח מרלס מוכרם סיס לכן סמובר מלק סכגעת כסרת 1)6 סנוף וסחפע)'וחסחמדסוח ידי SD סיתס ויסוסע ססיוס עליו לכש מטס סימי לרן כיל כטעח ליטרי) 063 ססיתס סר6סוגסססממס
 ע4 4טר6) סטממס חנ6 סנ)עת מחוך יסרק) 6ס סקנ"ס שקנן סעס'דס כנ16)0 6כ) , סלכ לוממות)ידי

 מפסק 3)י חמיך 6נלס מחמדת סטממס תסיס וס 'די וע) סמר גל1תס 3עת 5סס טסוס מחומר מ)קיסכגעח
 תחת סמומל שגע כ3ר כי מחומל מלקי מסגת )שלס נ)כ bt(on ד6נס שד o~s יגיס 1)6 6מד טוסןע)

 כלי 6מד SD IDtb תמיד 56לם מהמדח ותסיס ילינו וסממס משן ולט . ס)3 רוממות נידי ינ6 ע6סגסמס
 ססממס ע) )יצלוס ר6סס ע) טווס ~סממת ופט . סמומר מסכת )סס bl 1630(on עון מפס סגס1 )פיסססק

 טקס מרכים מכמיס ח)מידי ימסרע ר"ח טמח"ח . מסס עוד תססק 1)6 )שוס ל6סס ע) טחסיססחמידיח
 . לגסס ע) שגס סמהח גסס תסיס משמל מ)קי כסכגעת נדרכיסס י)ט מת"מ מוסר טיקנפ ע"יור")
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 תשאר לעולם סטנו שישינ טה שישיג אע"פ *( ה' מבקשי כל ןח( תכלית בעל בלתיהשלמותו
 אמר )"( זה ובעבור ר,וימשגה כשתגדל תמיד תגרל אבל תפסק ולא השמחה מוהמידהתשוקה
 תפסק לא טסנו שתשיגו במה השמחה כי כלומר )מס( תפיר פניו בקשו ועוע ה' דרשוהמשורר

 שצא סה פררנה בו שיושג מה וכל תכלית בעל בלתי ית' היותו מצד שמחה תוסיפו תמיר כיעוד
 יתפרש הררך וע"ז , ס"מ( וטס בשחקים ועוזו באמרו שרמז וזהו מושג ובלחי נכסף דרוש )נ(בו

 השסחה תהיה תכלית בעל יתיבלתי היותו טצר כי ר"ל מ'( )סס מבקשקי כל בך והומחוישישו
 יותר שישיגו סה כל בי כלומר ה' יגדל תסיד ויאסרו שאטר תהו , תסיר פומפת מתמרת)ג(
 והנדל ה' יגדל ויאמרו תכלית בעל בלתי הוא כי יכירו תסיד במעלה גדול יאר הא כייכירו

 בעצמוהו ית' שמחתו אבל )ז( , מוגבל דבר הוא תמיד שישינו שמה ואע"פ יותרהשמחה
 והעת תכלית בעל בלתי 'הא מעצטו משער שהונע שלמהת כל להיות ומתמדת מוגבלתבלתי

 השלמדת מן שלמות שום ממין אינם משתנים בלתי קיימים בב'ת שלמיוה בעצסותונמצאים
 שאמר סה וזהו , ממעלתם סה פררנה האדם ישיג אלהי בחסר מז( אלם , אצלנוהמחרטת
 גדול כסה לומר רוצה ו )"0 )מסייס יחסיון כנפעי בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר סההכתוב
 ארם בני היא הפלא טן הוא החי שהשיבותן היוקר ועם מדרגהו שתושג אמשר שאי הסדהויקר
 בשתוף ז"ל הרסוקם שפירש כמו )ו( ההעלם הסתר על מורה הזה במקום וכנף , כנפיך בצלחומים

כנף
 )ג,( גחס)יס סו6 פ)6 מקרץ 6חר מנס גטם סמטתיו 6מד פסוק ע) כממד סי' כ6ן ~StiO כמנט )6 הגה'ה%(

 עתיד ג)סון וסייס סקלתי טנא נקטוף פתה )מ6י (P_1P1 ים . מיי ינ% כ) ס' נגיח מנהי לנקם תוסס מן מ6ת טללתי6מח
 שנגוח )ס6ר סו6 כן Ostts~ 6(1 חם6ר וסתט~קס מוגגעח גלחי סי6 ס6)סי טפע ט" סמיכן פססנת )סי כמנס . "גקס6והס
 ס'6 ומי ס6חס יחמתן )6 עי המיד 6ו0ס I:psh 6סר 1סי6 טבוחי 6מת ט6)ס סיס קלמר קוס , ג6ן סממנרניגרי
 ססו6נס גיח גסמתח ס,קן ס)) דגרי ~זון 6מו.חי ס6)ס סזגריס סי וט) . ודויה מיי ימי כ) ס, נגיח פגתי סולחסס5)ס
 6נ3 . סס61נס נות גטמהח סמ)י1ס ו6ח 6מר ג~נ': (elth ועוד ons סלן ו)ג"ורס 6ו0י מ~)יכיח רגני סס 6וסכ סבנימקוס
 גיר גסמח" 6מי קוס nflwt קן 6ין ס6)סי סקפע מ% סג6ס ססי'0 סטנת ט)טנין גוס לג'ון ס'טנ נהנ6ר סקודס)פי

 גס 6)6 (1 מקלגס גססנח ניגחי ןרומ טג4 יונח )6 סיס 6)יס הסקתי ס:יהס מס )מלנגס נסגיעי )ומר נ6 כ5)ווגף רגבי טס 6וסנ טווי etpn סירופ)מי( לטס גווני) p-.D מוכס סחוספוח גר' )עיין מגויס סקוסי טסט מסיס ומן וסוךספו6גס
 : מ,ס ltiu(O )מולגס 6,סי מו)יכ~0רגני

שרשים
 וז"ס . חמיד וגוססת מחמדים ונ( : ע"ס וגו'עת זכר ממגו לסייג תמיד כוסל ס61 וכן כ5מעיני
 1יסמחויסימו , ס' נונקסי כל )ח( : וכו' עתמיז ע"סמס

 כסף
 יתכרך ממחתו 6כל )י( : למון

 ערכות וכן ס6מר 6מס *5משס חוור .גטנמוח1 מיד , ממסורר 6מר )6( : סס"י למסיגסמכקסיס
 סמחתו *כ5 ר"ל , וכף כמכרח כ"ח סו6סחכם וכלתי גכסק דרוס )כ( : 1ג1' וממח ס"חר6חר
 : וכו' מוגבלת 6ינס ססי6 לפי כן 6ינסיתכרך סיס סל6 מס דבר חסינ וסעס סעס כל .מוסג
 16ר ססי"0 עליסס סיססיע . סריסי  נחסו.)ס( כפ' עירוכין כמסי ס6רו"ל כמו ככר 6נלךמוסג
כמירס . ככל כסחם סרמכ"ס פפירס כמו )1( :  סלוסססע ככל  ירותך  רריי סכ0יג 1nfiD מס פל  מערניןניגר

ענפים
 היפסיע וסוך לעלסי כעור כריסגחם  otnnDn יומס לימי רקס 131' ס' ופרייי סכ10ב מקס טמכ טכ163
 לנס וטלה סכלם סטגס 5מר  סילכיס ויטוס סייחים ססללמס לסטיג סיוכלו כדי ס5לסי סססט  טליר,ססם"י
 כ)צ  טכלס  נעיון מסני5ס לסיגל לסם 5ססר סיס ל5 נעורס יסנרך ססס 4ל5 כי ס' מרויי סנקר"יססס

 סטממס ססעו ע4ר,ס סנ5 ס5לסי סטסע מ"י כי ריסס על  עולס וסממם לומה מיץ. יטליסס . למטלסטג5רנו
 כססת טסחיס ולעס יופר  פושת  ססץ,ניס 0015 מסה"כ . כס"ס למולם 0ססק ול5 יר,חמיריחס5מתיח
 ורו)יס ליס ועלת  טכלס עען "מל ססו)לס ריחסטייס ספי4סוסיס ומס ס6!סי סמפט ע)'סס סיססיעונזדרחו
 ל6 גססגחס 3סס טנ5ס ססממס b7U' נזס וכיירי כקלי ס5לסי עזר  זולם לכד  סלבס ססכ) כעיוןיססינ
 ורלס  וגו' ס' מכלתי לב יסמח  וסס כין סממנר יסניף  סכסומס  ססמנווס נמעט לנקר ג"כ נוכלכין  פנ5ר% סדרך וס 51ש . נמ"ס למחמס ע) סדכריס מספינ )ו6ס ססכ) כי מסם וחססק ntvfn~t "מח"ןמסיס
 סכחונ וכן . כוס  לסירך  )ורך וקין סחיר  פני  נקפו 1ע%1 ס' דרסו וכן קלסי פזר  מנססים טסםליסר

 סגי "4 ע) יכלר כן גס טכ) הו' חסועחך 16סט ס' ינדל חמיד ויקערו מכקסיך כ) כך ויסמהוימיטו מסכי"
 סרו)יס בוחן  סן ור"ל  ססמחוס מים טגי ע) )סורות  לטון לסל  ויסממו יסיטו 6מר ולכן סוכלנו סטממוחמעי
 מקהך סג"מ עור ידי ע) קותך לסס'ג סר1נין lah ומן בלסי טור טוס זולג לכד סטכל ירי טל  לוחךלססיג
 5פי4 *קי סאסקס מי כל  רבי  מגקסיך כל חיט , נסטגתס ofnN 45  ריסס ע)יסס D'DrnD סט0עוסומ
 כל SJh במסיח 5% סססיג  סססנחו "ומר 6מד כ) כי כסטגחס סמחיס סכ לכי אכלס "הר ססו)כיס6ותס
 כי שיך ו"מחיח סלמס גזו)ס פחח ס' עד) חמיד *מר סיוכ) נר  6'ן כי סח0וס 5תר  סולך סכל  סניםכל
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 שתושצ א"א בית בלתי שהוא הרבר כי פירקה ההתז ל(, )קשו סו-ך שד יכנף ~א מןכנף

 סתר שצמא ההמו ההסתר בצל ושמש אים בני זה בל ועם )ז( ונעלם נמהר המש אבלסררצע
 היצצזר מצד שמשיגים הרהרנה טן כי שמר 00 , מאוי הנכהשמם התארים ושאר וניסרועצמוחו
 ומיהר מחסדו וגסשכות הפעולות  ההוגת מסע משתלשלות רגטצאות שכל השנה שהיאההחג

 הנשמות בעולם תה סמנו שבקץם חום נפלא תענש סתעעש הם )ס( אלע הםזחסשהתארים
 שישיט במה כי ר"ל oflon) ,(fs וט'  ערנו ונחל ביתך סדתן 'ירויון עתיר כלשק אסרו ההא81ק

~WD
 למשה שנא' כס אליהם רומח ]כ[ 4( אבורש הנק-אים סמך הטשתלשלווז הנמצאות

 פוב כל הנבשם ורעננים רשנים חזי )כ( בזזך ישע הנקראים והם מנ( וקמוח אחורי אתורימז
 עצמותך מיצא בו ומתעננ טסט מתשן שאתה טסה דגםשך הנחל מאותו דיל עדנתי נחלאנל

 סטנו ולשתות להשיג וםבחו דרך 9ן בהן מתעק שאהה בך אשר הבב'ה והשלשת9צזארש
 ישתו אסר ולא השקם אטר ולוה , חסר ררך ממט אתה תשקם אא"כ השנתם מצר ר"לטשצסם
 השלםית להיות רבים לשון עדניך ))( אווזם הרא , הסד הרך ארא לארם מושטת שאינןלפי
 עמך כי וחסר סמ6מר( מוס סכ"6 ולקמן שיהבאר כסו חבלית בעלי בלתי או רבש ית' בואשך
 פאק לבאר )מ( לו( )חספס אחי נראה באח-ך חיםסקור

~ff 
 . הא' דצפלא התעטג סהשע מונע

 עטך כי נצדדים אינם והאנשים נצחיהם הם ההם וכשלמוח ושהתארים ומצר)ג(

 מקח-

 ובירך חיים
 לחתשרשים

 . ,ס כ5 ועם )ו( : 6' ל40 ע"נ פרקכמורס
~"DShl
 טפן וכ6יוס סיאנס כעכור ל6ךס ממגיעסיכר נך 706 מנסר 0א 0כתצ . וסמר )0( :

 : וט' סססגס מן כי וטס ססי6 סססגס 56 כ6106
 מרמח )0 : סמסיגיס 6אן . מתעכניס סם)ט(

  oanoo יסרי 6ל  ורמו סכגר סיתם .56יסס
 סמסת5ס5וח ססע51ות מעש סקדופסכח1רקט
 סע4עיס סדכריס 05פיג יט5יס יתכרךמצתו

 : צפורי 6ח ור6יס ממסוק 5101ך סמככםכמו
 דסכיס ימיו סמסיגיס 16ת1 . דסניס ימיו)כ(

 ט610 מיו"ד . רניס 5סון עוטך )5( :כססנתס
 סס סיין 5נ*ר )מ( : רניס על ממה0 5כ"ץ IffDכין
 פסח6ריס %1ד %3ס 1ס~5ך ממכלר כמו . וט'משע
 סירוס . וט' וסולמות ססת6ריס ומ% )כ( :וט'

 610 סריס %6 5ס.ות סר0116 ס06חושמכסס
 חיים מקור פעמו מ% 6נ5 . וט' סקת6ריסמ%

וניח ם י פ נע
 6ור.מ וז'פ , קומך לנסיג שוכל כדי סל DDWD שה-.ס ספפיע ועוררך שטפחך ס*סנים תופס6ס

 טכ) o~wrs- . 16 תפסק 1)6 בטייפ ש" wnnp ממס וש9 כסמ)ס 6מכ כלסר מנקסיס ו)6פסיעתך
 סטכ) עען 6101 סי4סושס דוך 6מר o(oonn %5וש כצמו מימד 61מר נ)שפ סכסונ פדקוק4מר
 מ טוס סו6 עם כב) )6 כ6דס מפכי כו סכ15 ע"ס פספינ סטנש מש 4אן נד51ס 0סץד )'חן יט65יט
 כד"ק לממר כפעל )מעמיס פ"מ ופפ?ס מסרנן סוס ם pbn ר~ס5נצמ ע) ססטיט שפג סיס מעמס6ף
 וכדי . פט ס0סעייחש כסי טכ) סר6סון מסך ססו6 סיגל כייעגס 6מר דוך נעכלי ימנם זס כדגר שדמעיק
 ממס ר6יס )סכי6 צ06 , פממס מירי טס ע) נרמוז 63 610 סכשכ זס סטגulnbe 0 סונטן זס65ממ
 ססמו0 מן סס 156 מנוח מסם חומר blD 5ג1 לרכיו הכטפוח ן קמשו כ,ס ושממו יעשו נין מסיקסמ)יט

 עומס נפני מ5ס סי6 6חת פכ) )סוחח סזס מספיק כ6 וגן 6מפ לממס ע5 656 מוריס 61ינססגרדשס
 סכחוכ וס כן גס מכיף ע' סימן כחס4ס מם6"כ . מיומדס OnDn ע5 מרמזת 6מס וב) ממכרטסומחלדת
 WtPIDP bw1 6מפ כממס ע) כ"6 מוריס *גס פס כי סמיטפ 46 פגי טן "P~tp סס מפיט 1)6 יספמוימיסו
 סצדסיס ספנצפ מן תכן , ומד"ק נערט"י ע"פ כס 61בפ)1ס פ16) יד טג'% ס' ס6ת )1 ס63ססיסיעס
 וס קשי סג"מףס otitneo כ5 כן נס )כ% טכ5 וגו' ויפממו יסיטו 11hs כ* סכסכה ,ס דלך עפי ,סס
 סכ10ניס וכמשף ססשן סוף עד ונו' לסמקי ס' ריס וט' לטוס ערי 1DPb ס ומס כף משן נסס4ססס

 נמלות אאונס ק3ס מפוייס ססס עס 4 5מס וכופי 6מד סו6 נג'וס )כויס כי ע' כסעע סססכ6יס
 סיחם 1)6 5ק% ריכלממי ט סשר6 עי )סעס?ס ס)6 כוי 6סס סנ16ד מונח עליו ח) סב) 1ע3שטס
 לו טסים כמקוס סקול 5סי ר,ממכר דכוי ע) מוסף ססממס עג'ן )נ6ר ג"6 זס נ6ליכוח כ*טמע
 גטן )דעתי וס61 סממכל לצה סנ6ל ממס קמלם כדלך ונו' ויסממו יטיפי סכשנ )כ6ל וכדימסקליך

 : ג")וק"ן
 4מר 6ג1 שיכיס כטכסיס הסיוטם מס )סי כי גראס . וכו' קמורי 6ת ור6יח )תסס כת"ס 6)יסס ד,רכמיז]כ[

 ספי ססודיע btot סכ0ונ כמח יגו )סורי ס6' , שיניס כ' כעכור 0כ0וכ וס hDOט0ממנר
~nDS

 6)ו ספש)וח ספוג מנס פיס h90D וספגי , מ0ס" סי651יס ססעו5וס ע"י ססי6 סופנם ורכי
 וכיהל 5מ"6 ולר סכל כפרס ע"ן סרמנ"ס סי' 6מר סכמוכ זס נכוגח )מסך ומממכר , 6מורייסגרי6יס
 )ש סקול כמשס )סלמך יו וסיס מנומנם קנח 610 סככ6ן יעקל ד6ס) סיריסו 6כ5 , פס סלקים נר,רכסנוס
 4מל לגס 16 1ס1)ך תמ"ס כתורס )ומר לגס 0046 מלמח s~rlפכ0נ

 גססני
גל6ס כטסי מגס . עכ") ניפך מדסז

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



 147 ערהעקרים סו פרק שנימאמר780

 כחך כי ייצא, התענה עוצם לקנל בכחם שאק מצר םנזעות שץ גם נצחיים. ההם 4תםלחה

דגדגי
 ;ההשגות אפ4 כי נטן כחוסר אור נראה באורך כי , לקבלו וכה הכפה 4הם לחת יובל
 ומוצש קצתו להשינ כה בט הנתתן האלהי ה14ר מצד לא אם רשתט טכהה הא אבללהיאט כה בט אק השר כי הה , סלועך הנמשך ההסר מצד אלא אליט יגיעו ולא נשאים לאבששיות
 , כלו ולא נשרג קצתו כי )ע( האור אמר ולא אור נראה אמרו ההו מפועל אל הכה טןראותנו
 טסך המושפע השכל מצד כי )ס( לופר השכלית ההשגה אל ירמוז אהף נראה באורך כיהאפשר
 הא זה ובעבור הנצחיים ההיים באור לאור אור שהא בו השנה אבו נשיג )ק( אורך שנוא)5(

 שאמר ומה , ההסד צר על אליט תענוג קצת בך אשר השלמות ממקור שימשך ממךהתבקש

 ררך ההרףדדם והם וב לישרי אבל ,מזולהם
 סררגת המאמינים )ו( שישיגו ינוח- האלהי הצדק כי לב לישרי וצדקתך אמרו זוהו ]ג[צדקה
 אע"פ )ס( בתותו ומאמינים בשם בנכהים היותם מצד התחיה מצר המיהודים הנצהישההחם
 , 3'( )מכה"ק יהיה באמונתו וצדיק ]ד[ )ת( הנביא כמאמר , שכלית השנה להשיג יספיקשלא
 ושאין דגופיים ההיים אל בחך קיטת לא כי האסונה סצר הנצהיים הודים  השגת עהחץד*היי

הצדיקיםשרשים
 : ג55 מחץ סוס וס ידי ט5 5סס טיס 1ט'65ונינו
 5כ6ר עתס סרב טנת . וט' סססגות אפי' כי)ס(
 סמוסג קישוט 716 %ס ע5 ר"5 16ר נרפסובס"ס
 61"כ סירוס . כ5ו 6% נסיג קנחו כי )ע( :פתוס
 סנור מנד הרוהטת ס16ר אסויג טכ5 יךסו6
 מגן . ממך 0מוססע ססכ5 מנר כי )פ( :י56סי
 דרך ע5 . צורך 6100 )ט( : olhS סגתעססכ5
 6יזס נסיג )ק( סרס: 6ת עמס 56סיסכ55ס
 סוס נססתן נסיג ס6ט פי' . 6ר סמא גוססנס
 6!תג1 5סכי6 ססס"ר כרכרי לגו 5ס6יר 6ורסס61
 6סר מתומר סנדקי 656 סננתיוס ט0חסי16ר
 סססגס ונין כיניט ומכוין למסך גט ספ3ט

 4ג ל נמש לקמן גשכ סיתנ6ר וכמוק6מתיע

 כיצר ס65 ומס . וכוי ממך סגכקס 610 ,סונעכור
 כסס.טו 6ור נרסס כצורך כי סססוקמממכר
 ססו6 16רך ע"י כי ורש ס56סי 1bP" ענמוהוע5

 נרסס !נ"ט עימותה מ16ר ק5ת נסיג 560סי160ר
 תיגו וס 5פי 6!ר מ5ת כי 610 לעמו 6פסר ,6ור

 : וק"ג 16רך נר*0 כשרך דס5י5 יפסמדוייק
 כלס יודעים 61יגס סקכ5ס ע"פ . סמ6מיגיס,ר(
 ר16יס 6ס'ס ממוסת ע"ס עססיג יוךעיססייגם . וכו' 5ססיג יספיק ס65 הע"ס )ס( : ממוסתע"ס
 51דיק )ת( ; ס%מייס סתייס מברגוזו סיסינומס

 , כמוסת יכעס סוס זית 5גד כלמונס .ג6מוגתו
 : נענפיסועיין

השהוק
ענפים

 יקמו שי ושממכל 6 ססש 16 כ56ק( 11 3ע' ע5יסס מרומו למל והממגר 04 סוס דגלע פ5 ממשסו%%
 : וק"ן וט' ולצית פגשי כמו 6מולייסגקלליס

 ס6מר מס )כ6ל טכ5 6)1 3כ0וטס סממג:ר כמת )פי סגה . וכו' )נ )יסרי 51דגץוך צמרו רזרבי]ג[
 קומר ר5ס , 1ג1' ממיני 6) לסשס הד ג6ו0 לג) ס3ו6גי 56 למ"כ 3מד דגליו כסיוםר,מט1רל

 )ט )סומא כ6ססכתוכ
 1)סו0י

 ק)DDb~ 6' אזלך סשינ כרי "ט סכסנום כזלכי )ירך טלגס מי כ) ט
 מקיזך ס6דס 06 ומוגעת מכזבת וממיגס מסך 0י6 0ז06 סמדס כי סנטוס מדם h'w1 5נו ללוחמותעך

 וס לסרק 5ע% סשכטגו דוך 1ע5 רומני כדנוק לונוס ס6ינס השגרס דלך h'o1 וסנדק מיוסרנדרכי
 וועדי כ) )ס6 סס גי וט' (alb רג5 תט6מ 6) ווס"ס , כעגסיס בסמוך שד וטה , רחנ נעקורנעגעיס

 : וגו'16ן
 סדכרי 6%ס . וט' פסלטעיס יתר כסס פיס 0מ6מיגיס %דקש ספין וס' ימש שמימש וצדיקני[

 .סכוכת קמל טג3 ט ממוטס 5עס 6פר,ממכל
 נגני"

SD כי 5חל ו"ס סנח"ס סמחס hhn 
 ורירטשס נלוממיס דכשס 05 וש מגע) קוס מזק ססי6 סנסמס מ5ד olh5 610 פיט יימיש טעעךמנ"ר
 סמומל 6מר %ור0 סמוטכיס עד מטף תעגוני 6מר וס51כיס ננושיס כ"6 כלומגחס )דבק רומס wbnט5ד
 כמת כמייסן ומעמ6ץ לכייסן פסיקו מתים והרסיס מייס 6ען מחסן מכן ט)יריס טול01 סמפוט סרומו30ק

 )0ס וש 150לס 6מל ממרס שמכיס ,זס כי כן otb ס5דיקיס hh ע)יסס פסולות עמקות מרומותכעגור
 6ף מייס גקר6יס מייסס )כן ע)יסס גטז 0' 6ור כי 54'00 )נום 5סומ6ס מקוס 61ין 3לוממיסדבקות
 תמת סיום 16ת1 ססס6 ס' כתולות מוסכת S~rlhn כמו סעופך מן סע7לן 6מר 6סי)1 מטמ*ס oith1כעס"ז
 ים 156 זכרינו וסי o)nh fib , ע"ס גסן מיינ( אר"ל כפס ס0וססות סס טסי' מס )סי וכוי קדוטס כסיסעגי
 )בדיק סמגיע סטנל כי וכו' o~ns)o סמייס מדרנת סמ6מיגיס טיפיגו ט6מל סממנר דלך ע5 מריביהל6י0
 : וק") ממות 6חי ס7נשת ע)סוי6ס סו" כסעפנו מגסס סדיקות (hff סרק 6' מצמר )עי) סגתכ6ר וע"ד 3ע0"כ פכר )1 מיגיע 5ר6יס ש6געס"ו

וישהק
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 ש בזה יפה רגבש אבל מאמינים, הכלתי רושעים טן שתר ברם חים המאמששהצהךם
 השחק 61ן פניו על ויפול'אברהם כסו השמחה על שמר פשותן שם )נ( התמחוק )6( מהפרק

 נוס "לג הנייושונמ יריייווח מינ,שח,% ;'ן'נס נסהאו

 " , (~OtsO יי (י ' 'י ב'נץ'וך',י
במה

 השחוקיתחדש ן ק
 כ לעג ז

 ::ץ4: זוגג ;:, ,:;וגח"ל רושן: ג%:נןב -nwiwwץ'".
ם:,וע"":ךי"

aanwle9 :תו;,נ:שןץהינ;ןן::ין'נ"נ וגגו 
 ,ש נוהר ולא בו לההר ו ,בוהיאת השחוק, גרם יקרהופעמים
 נכשל חברו את בראותונחר

 ק
 ככילות או ת'

 ק
 ח שאמרו ופה , יויעה ון

 ע

pr:צד
 אותן שוחק שאיםוהשמחה"יזכל

י" ם עם צרם הבא רופהוקסבת צקשישים

 תוקר סניטר 6חי . השתצק )6( מיפרק
 עון געחקהכמחס

 ע5 כן גס כ6);ר העסק ט ססחוק hlp"5נ6ר
 כזמרת ,1 מלס כקומר . ממותץ מס )נ( :ססמח0
 סס),ות )נ( : וס51ך סיכור כמו עגיגיס כחסע5

 6' פירות 05ס סיס סתות מלות ג' .סנרוסיס
 גקר6יס סס נוס וכיונך וסמחס מסון וומן עתבגק
 6ת1 ענין ע5 ר1יסיס סגיסס כי גרופיסממוח
 ססחוק כטפר כ! כמו מחגירו כרדף1ס6חן

 פס גנזי 6מר6ס0ו6 יש .ש :מקמריו)ס(

 יוכל ט65 6מר יגס 6% 1טן. 5רסם5ועג
 טייס ס6תר 16 סנייך כפי ימס דיריולססכיר
 16 )1( : 5וס וכדומם סלמת מסך ססו6דגר

 סיורך כסי כככק כשולחו עס0 סל6 .נמעניו
 6ל14 ייוחס וס ונעגם )ז( : 6לי0 וסמטתלס

 סס גופייע65 0תסע5יות זמו כיוטנ6מת
 ק

 . מקיט גכ5 ססחוק סכת )ת( : סדוראסנת כוי ג6דס סו6 "סי סענלס דרך !ס16מר
 סמנת )ט( ו מחוק ליחי ~olh 6ת סמני6סמנס

ntDI)W~. olbon הכריו נכ5 ומתטעע פיו סוחח 
 י17ע u1h1 כעלס 610 5יס 1כ11מס ססחוקנעת
 נגיעת 56 )י( : נעגסיס ועיין וט', ימסכו5מט

 תו!ת 6ות1 גסגוגעי! ס6דס pntD למס .ס6ט*ס
 6י% ולמס 5זס סמיוחייס מקימות שסקר6נעי1
,pmnע5 16 ועינת החטמו ע5 16 פיו ע5 כסטגעין 

 : 5!ס וכחמסנוכס
~lpD ענפים

 הנמק 6מר ו0ססוק מליזן ויסמק 61מל 0ססוק )טון טטינה 0ממנל דגלי ש 05שס 6י1 וישחק ]6[ מזפרק
 וסטענצ דרך ע5 610 מי6 51מוק משק סטת 5ע פסולות ג,ס סממנל טהמ כי . כנדיי-

 סג6מי מ"ט כי נמוק כמנח ק כמו טחות כמקת מנ61ר0 סמ5וקס פמייע ו6ע"3 .5'טמק
 כמ"פ ססממס ט)

 "חד עגץ ע5 וסימוק O(P( ומדגו . נקלנס סרס וחומק כמיס JPSO ע) ומניע ויוחק פלו SD 6גל0סויש)
 מ5ס ע5 זו מסוקס 5כ"ל הכממכל 0י0 6*כ . מלנס מס וכזומם . DSS1( 55חוק חסים כימ,ק"5 טג6מרכמו
 יסמק כטמיס יוסכ מס"ס ל% )כ6ר הממכל כוגח 6)6 , נחולם כמשם ך5מק 6נלסס וישה משק והסניףצמוק
 ערגם כי סמוק כמשם טוצק 1)כתונ סמ5ס )משך מס 61יע טשק נמקת זו כמטנף מנ"ל 5ק המו י)ענל'

 : וק") 6610חד
 6100 מסמע וססממ0 מסמוק כ6ן ס6מל בממכר )סין 5פי סיס . וכו' ו0טממס סטמוק 5ל שסט למהמס

 16 %י14 חמת גמעתי מ% פזם 0מ (or פשק ש )טממס טשק נין ספוט סטיןסוגל
נסקל
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 149 עההעקרים יו פרק שםמאמרספר

 וטה אלעס ומגביל בגשמים הטקטי *( הרבר על ]6[ )נ( נאסר שם מקום )6( יזפרק
 אלא הטקום שם יפול לא כי בסקופ שהוא עליו יאמר לא נשםשאינו

 rwb1 סטנו, מוקש חיא מ( בו שיכנס )ס( מרחקש בעל )7( אחר טגשם המתטלא )ג( רברעל
 מ'( 6' )שכיס יכלכלק- לא השמים ושמי השמים הנה 8ץ וטבאר הכתוב אטר , בהם המקוםךיף טרחקים בעלי גשם שאינם לפי בטעום שהם הנבדלים השכלים על ולא ה' על שנאסרא"א

ישראל בני בתהי ושכנתי ןנ[ )מ( הכתוב שאמר ומה , בו שתעטור המקום אל צריך וראינךכלוטר
 סמר )סט 6ין ככעס 6)1 סת)ופ גפיר,ם מס סנ6מריס ידנריס 1סנס . נסיסי0 סטיות מס סי' . כון ממקיף הנהזה *(.

 כענן.ס סלועי: רסס ;ו) מס סטיון גסמ)ת מוזן יטיס ס63 גס OD1 , טס סמטיין יר6ס סטנין );ס סייכות טלין דגריסז6ריגות
 ך"ףק ונין 6'י דעת )סי ססוגג קו נין יפ נרקוק ומס )דידיס 4ס סיקסי ~U(OtG דניו סוף קפי כי ייחג ס6ס)ע)

 כל על : ויון ע3 לפיוס 5יין כן oinh סיס'ש גדס,ס נסקס סגי6ס 6י;ס 16 טטוח דו67י 6מרת' ג11 וגענור ןססיגג
 טקיף שהיאדבר

 וסגני
 6ריסט1 כיפת גסס ג'ג דנה לוחו טיסיס מן פירות . מקום שהוא עליו גאטר הגשם אח

fe1סו6 ס,ס סריקות סמיוק 61'ג וסייקות ס;גוי סוס סגטס נו סוגנס כסוף מדגר סי:יס נסן מקומו סו6 ססונג ססטמ 
 געשית o~rw קוסיחו תג'ן וס ולסי , עןמו ווןז מקומו סו6 סגטס סריקות כמרסק h(h מקוס 610 המקיף נגחינס )6פשמו

 : עניו וס"ק נמגוס סוס גסי ס0 ינריו ג) וגס סיטנ oh"ע)
שרשים

 ססחוק תוקר סנ6ר 6"י . מקום 63( יזפרק
 נמסוק סס"י עלסג6מר

 לכפר עזן עתם נעתק . 1ג1' ימחק כסמיםיוסכ
 6לי1 סכתוכ ייחס 6וסן פיוס על ג"כ נחנ6רזס ע"י כי מקוס מלק כקמר מס ועל ~olpnקשר
 ס6ר כל וכן 1ג1/ כסוויס י1סכ ג6מרו סנןיחורך

 לקוון סמג6ר וט"7 ומולך לקנון סמכ6רסכחוכיס
 . וכף כגסחיס ס7נרפף ט5 )נ( : וסכס'
 לסחרחכ ס,ס לסגסס ס6'6 עד סגסס 6חמגביל
 6כל . otpn  נקיק מכר 6וחו כעבורויותר
 סמקוס למתת כסירוס לכפר מממכר ר5ס ל6כזיין
 מחון סתקיץ כתכלית bla נ6ס ופיוסומסו
 )רער וסריקות מסמי 610 16 6ריסט1כןעת
PtI?סגתכ6ר כמו ( פערגעמט( נשם רער כ"ס 
 לססיכ הם ס6מר 6חר לכסוץ עד זס נפ'לקמן
 כסכלו 5515 סיס ו6ז וכו' ממעלס כי ולזמר וסעל

 ומעמיד כיוו טונס מרגלית ומעלס 6דיריסכמיס
 לגבר גזי מקוס מלת ג6פר מס על06 כי לכפר ממחכר כ6 ל6 ועחס . כוריו עלסוכר

 : כעכסיס ועיין . כך 6חר ססגי6סכתוכיס
 כעסם ססו6 סדנר . 6חר מגסס סמתמל6)ג(
 געל )7( : כתוכו סככגס מנסס נענודמל6

 16 וגויס ורוחכ 16רך לו סיס ונר כל .מרחקים
 ג' לוס כי מרחקיס כעל נקרב לנד ורוחכ16רך

 סרנר מן מוקץ סו6 סגסס . ממט מוקץטוסו6 : סוכר גזם . גו סיכגס )ס( ג': ולזםמרחקיס
 6פסר ס6י סירוס . וכו' סמקוס 6ל יריךסייגך כלומר )ז( : כתוכו ככנס סוס סגסס 6סר61
 סססמיס ולומר לךק7ק 610 סכחוכ ס:וגחלומר
 ווקום ים 6נל 16תו יכלכלו ל6 ססמיסוסמי
 נו לעמוד סנריך מארמיס גדול יותי.ססו6

 גזימססמין
 כס נכיליס סס כןנ6יס כלט

 ססמיס כגס מס"ס ע"כ 6ל6 , כתוכסומוקפים
 וט' מקוס 6ל סריך סבינו 6מר כקלו 1ג1'וסמי
 לסח נכסל וט' ססמיס וסמי ססמיס 6מרולכך

 ל6 סנלגליס נק סר6סון סנגלל ס6של1לסורות
 וט' וכן יסרבל כגי כחוך וסכגוא נו0 :יכלכלוסו

סי
ענפים

 וגון משע במרסי שפק כפסוק כעגסש וס דלדל כסלק כי6רגו ככר 5נל . סכטף נתמדס מקואופנ60י

 ע5 ג6מרס מ5ס סי6 מקוס ש' ולע ש' יעקב וסקס) . כמרסיס סי' . נגרוש סמקיף סוכו על נ6[ יזפרק

 יסו:. 8 " " י,1' 8;'ייי:"י' ייי'..יייו ן'~, "'י
 כ16סס 5סכ" ש ש:ס 61"כסםקש'::צ6לסיןינ:ןן

 בסדק
 . --י "-י4 1 , ן

 תכן כסרסיס ססירסחי דרך על 6ל6 וס וכל )כ6ר כ6ן י,ממכל כאח מיחס ס)6 כ61 ס6מח 6כ5 .וסרינ~ח
5

 " פב י י' י"י יי ;' "" npS~ י'י ;י' 2נג41י,1י'יףגג!, ככלך מוקף סו6 ורקטות נתוךסגס0 כן כמו 2מנו מוקף כו6סס
שוס
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 '" הז:ב121'" הל':: מו"("שעעיזני:ןהריי
an~s11 ע ו בז5:%נווג:ש 

 ,טעק
ק

 וסקי העולם טעמידה כל )תילויה % דיית אתה סעק
 ק

 %ש יזין( 5,'הךה"גיג.4(י"4: י. י"י"בי'(:ני:',15גן;.צלק"י,,לןגיי:'., כמקום
 שיהיה לא אטצעי שום נלי יל מהמט%מותו לנבשים הנראה ית' השם כבור' כי לס(כלחומר
א

 כבר במקם
 שת ש

 האלדוים בי )נ( הכת אמר עצ1 כ צד ואלי חוס

 :ן:'4%יקוזום 51ן:נס גייי,ג ש:1:
 ם ז1 1 תגבל במק סתיחית ד"א בטקום שאינה אע"פ לו חבה ושאינה אחר כי )ס(בני
 ן נשם rr" n~pat np~e- בגוף שנטצא דרך על מ( עעשה שתקבל כדי בו ווזסצאהסקם

 ולוטר ע, להשיב 1"ם % בבקטקום הסטהפ או הסיגיהאו
 כים )"

 םשרשים

 5עכ7% סמקוס 6ל סנריך כסדינן מסמע 6"כסי'
 גסס כלמנעים יסיס )ט( : געגסיס ועיין ,מס
 ע5 ע5מס כסכיגס 5ר016 בפסי 6י ט .וכו'
 נרצית כי6 ולכך וחי ס76ס ירקני ל6 כידרך
 : וסבך כמנצר וכמו וענן 6ס כמו גסס 6י~סע"י
 כענין ועל עק 1עמ71 06 כמו . מחחי כמקוס)י(
 6סר otpno וסיס . ומ' נתוך וסכנתי נצמרוס

 סדנר מעתיד ססמקוס ולסי )כ( : 1ג1'ינחר
 כגסמיס מקיץ hl~D לעיל כמיס . וטףומקיימו
 : לסלרי . קר6וסו )ל( : וכו' 6ותסונונכיל
 ממקומו )ג( : דגר כל סל nlnSD סיכר. ע5ס)מ(
 וס ונר למכריע ירקי 6ין כלומר . מוכרעט61

 7"ז ס"6 סכועו)! גמסכח פרסיי נך%. מוכרת 610 עקמו 6100 מסדכר כי 6חרממקום
 כנון כי )ס( : ע"ס לסוגו ממס וסספין
 נפ4 מ%'6 נפיח נמורס עיק . וט'06
 סמורס לנעת 6חר נעגין ספסוק סף ססו6סקפטי
 ס6לסיס כי )כ( : ומולך מנקר . סלד )6( :ע"ס

  וס יחייב 1ל6 )ג( : סמעלס 5ד 101 .נסמיס
 זס כעכור יחייכ ל6 מעפות סירוס . נסיםסייחו
 : וכו' טפס סכ6מר כמו כי גסס סריסיסים

 pSn Obfl סי6 כי . גסס ס6עס ס6ע"ס)ז(
 משחר פ" . לו חוש ס6ינס 6חו כי )ס( :ממעל
 כרחך על לגוץ 0וז ריכס ס0נסתט פג61רס0ו6
 סנג51 מיוחד ג% חכות ססי6 לומר 6טשיכין
 56 נריכס מתסיס נסס אינס ססי6 פי עלו6ץ

 6ת סמני6 וססכרת וט' מתיחות סי6סמקוס
 לידע ש 6*6 סכסמס כי זו מוכחת ליביסמסנר
 וגריס rnJIP סי6 מסגוץ נד נמיזסנכירור
 גחגוי חגתי כמסוק מ"כ נ' מצמר לקמןכמחגר
 סמכי כ6ן 6מר 5כן תו'סס5ע

 6תס צריך מיס
 ס6יגס 6חר גי ננוץ מתיחדת ססי6 יו"כ6מר
 סגיסגס . סמקוס 16תס יגכיל כגר )1( : לומ51ס
  נגוף  סנפ6$ת ירך על )1( : סס נזיקיתסתסיס
 1סיחס נגוף גמ65ת ססיתס כסס . וכו'לחטוף
 ו6ץ עונסס לתכל כניסכם כמשח כש כמו"וטפח
 ש"ג כמ"ע לקנק תרס ועיין , (OD סלינה* פיעל
 יחייג ס% קיום ני )ח( :  תפלין Ots  נ*91 ט6ני
 : חסולך סמכ6ר כמו נמקוס 610 ע"כ 6"כנ75
 ספע5ס כי )י( : לתרן %ס . לססינ ים)ט(

נסתרס-

 םענפי
 אצך וסנגר ומ' מועד 506 06 וקדשתי סג6מר כש גחוכו סקכע כרי מטכן 5עטומ רא4"סטפס
 מן פנויך מעמע *ס סס ר 1' 6' נמ5כיס סימר ריסוק ע5 ממחגר סכומו לומר תסטר 6י 5% .נג"י

 כדגל* 1;פ*ע ע5אשס שכימם 'פשע ויאנוס סחולס סיק"מו הי ע5 5יסל56 סקנדל טמר לק ר~מ)ךס56
 כי : ל5 כן , נ' סרק י מקטי 4ף5כמממכר
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 נו % נ6 בטקום היאיט עתכאר בסותלפ המעלה הוא העלען הגלגל ורוי מקום אינובסוהלס
 , מקחם רואינו אחר המעלה צד אליו ליחם אפשר יהיה הרכ . בו יקיף אחר גשם לו חתהאין

 הרעת תה * בו יקיף טהר דבר חו'י:%ע ששק לפי בטקום %ינו העולם כלל)מ( זהובעבור
 חלקי כי )ע( כתחלפש והכל ההלק שמקום לוסר אליו יתחייב כי נד[ )ס( הרפסר מבשר)0

 החששרשים

 " !'ננה " ו,( "SD~ עטפן: "' ש ש:2 :ל:ילי:'מגפ
.'eot 

עו4:'ן""',ה".71,
 [1:1אךה,'1ציש! הי14 עמי

%31סנ;5,ן1קי"-
 ~pSn ןג "י,ייי"י';: ]בר'!"::

 %זל~ךאן%י[י:':ם'י%44ן ג"%ע:ש:ה4581 עיי
ענפים

 )ו הו!ס 6ין כי מקוס ס"מ 1)תכ6ל וז"ל ס" 'SpP וסטה) . כסרטים ש' . וט' נסס )1 מונה 6ין ב*]נ[
 )ג;ע)ס סבן )~נור רוס )1 ח~גס 6'ן כי משם דיגו בע"כ מעלון סג)ג) מהרי ש' . יקיף 6מוננס

 ננס סוס 6'ן סמנ) מן וכמבס מקוס )קל6 "סמרלף ומנמל סגטס דוקו הנסג) היקיף 6מל גסס הנגג)מן
 ob~n סחכולגוח כמעס מגס . עכ") וכו' 6פסר יסיס כן 1"ס מקוס נקלק סג)ג) הין כן 06 הגיג) הותוסיקיף
 1כo '1(on דוהו סניגי טיקיף 6מל נטוס סנף) מן )מעלס סדין טכחנ סטון )סי כי קמחי דיגופס.רוסו
 יסיס כן oh תסנ)ג) מוקף hsJon )מעכס טהו6 הגסס יה'ס ob כ' ,וס סוכי סוסון וקין מ"ג) נחור מכנס מהגיג) מוקף סג)ג) מן )מעיה ססו6 סנסס סיסים )וסל טלנהמסמע

 סגסט 1)6 מהגבס )מעים סגודי
 ססנץ כסס כי יהמקיף atpn גקר6 כן גס 610 ססמוקף 4מל סרוס זגליו )'סג ל1)'ס וים , מסגסג))מעכס
 נדו סניכ מש 6ה מסנט סגסס כן סנסס ג3טרח סגקל6 סגסס )ד וסוף מלהון ססהול מגסס 6חמס3כ
 6מל גסס השגו סטי וס"ס י_"* . כוס ססגימיח כגד סקו 6ח ומגסי) הקו קערורית הנקראהפגינר
 ריסכןליןיס מרי  מסרעח, נק888יי.1 סלל רכרימ רמוקיס  וכמס . הגסס הון htot לגה' 6תיר כן גס יגס "ייייחמיק" 81 ססגימההו בדו סגטס 6ח qt~ta )ומר רסס סגסס 16חו סנ)ג)ם'קיף
 מממכר וסין גס ועוד . דכריו תאיי )סרט 6)6 )סחוס נ6 )6 כי )סכרין.  לו מסיס  נפסוס לסלרלו
 כולס  מייסר מפמע  כן ים כחמלתי כי"ח  טס  ימנךס  ספגו וגחג6ר כת3 מסמהכר )פי , דה"י סי' סוכ)חיגו

 וגחג6ל )מימם )הממכר )יה טס יגמוד 6ה) כדגרי טoht 6  במסיס חייו מסילול  כריסיוס  לייכימיפמנר
ufbnכן גמנ" )6 6כ) כן  כפירוסו סמתנר דברי  רסס כענש הו6 וכטסי נחח)חה ני"ת 3)6 וכו' מקוס 

 סילעו ומלכ"ר  ככסית סקפן כהבירו וירסיס ישומכר נכונת יריעסו  ממרון נט)מו מסרנים  ובסכל ,3ססריס
 ססשטע מס )סי 6מגס ט'ס ססו6 3סדי6 )כחוט רסס )6 מקוס מכ) 361) נחח)ה ניח נ)6 וט'מקוס

 : ג") כן פקפוק טס לי טחו 4' סממנר כדנרי במתי עתר ססו6 גריס3סרטיס
 כנר וכו'. סהיסודוח )ומר )1 יחמ"נ ועוד וכו' מחמ)פיס וסכ) סחבק טמנ1ס 4מל 145 יחמ"כ נקי]ד[

  סוך  זס וסי' . ממ"ג כדלך סגלמיח כחיקס nvalp 1(6 b'o בי' ימתלר  npTn כסרטיססף
 משמוס נ' כעש 6חר )דגר סיסיס רסיקן  כך "רידפו nDT לסרפ  ,וסו סכמת פי לסמתבר  פקססריל"כ לוכדי

  ריממנר  וכקטר )6 1ח1 מקוס סו6 מפן סנסס ר,מקוס טתכ)יח "eff רק 6ריספו נדנרי מסע )6016
 .)דכה סיט כך 610 6ריססו סדעח מוכרח סיס ד6ס ועוד , כמתקך s~s 6ריססו כסס סרטון וס כחכבערכי
 ר,עכעי כנקומו otOt "מד כ) כי כמקומם מוכרמיס ס6ס מזקי שיו )6 כן 06 מרימות ג' כעיפ6מד
 פירסתי פכיסר לריס  ילבן . יכו'  )רכרהיס  עוירימ סם  סגיסורוס )ומר פ יתמייכ ושד ית"ל  סקס"וסיטך
 ז"ס  שכתנתי 61מר , ממ"ג נדרך והoh 61.( נדרך הו6 סכן 3קוס'6 סממ3ר סדעח יסו6 נכון  סו6נסרסיס
 עסיסן 6טר והסעת  המרסיס ע) קראקס מסדקי סמ"ר ממכס טמכר ס' 716 גקר6 6מד מסר 4ני ס'מקרס
 מסכלל "' נסרק  סס ומי"חי  כסס וכירך "לו  גענירס ולריסיו  סרמכ%ס ת"ס כזס וסותר מסורססאטן
 1W~b לסכרה וסיס  וז"ל כסתרו thTPn רס"ל הלעס כש סתמנה ססקטס "לו Dl';lpD  יריסין כהיפריכ'

בפרוס
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 מקיף תכלית להם איןהאש

1 
 המנעי שכקום )פ( אוירים או אשיים אחרים חלקים אלא מחוץ

 והסורות בשאר וכן )ק, דאש הלקי למקום טתהלף והא )3( רחרח גלגל מקוש- הוא האשליסרי
יערשרשים

 והיסו17ח סגלגלים סדר חחלס 16ייעך .וכו'
 גונח לסכין מתנכל כדי מעולס כדור כסס6רמ"ע
 סגלנליס טס 6ל1 יסודות סך' כי דע .ממחכר
 עגול סכגליס כגלדי תכירו 6ת מסככ 6ח7כל
 סקרן וסיף סעסר יסוד נחחלס דסייט %מכל

 5ר מכל על1לס ססי6 הסילוסופיס רובומסכימו
 ממיס מקיף מעפר וסכים . מטחה! bStנתשת
 060 וסכינ ס6ס סרות וסכיכ סרוח המיסוסניכ
 6ח ואקיץ 6' כל הגלנליס ק6ר כל וכן סירתנלגל
 6רכעס כ6ן לך 36ייר וסוס . מגחוןמניר1

 מקרקס כדי ממרכו עם סחור %6 עק לנן1

8 יסו7וח ס7' עס סירח נלגל1י611  
 'אא%י סנקערוריח כססטח ורומסםכקירוב

 מוגבל 6חך כל ככן מחט למעלס סהו6"כרו
 . ל3יירס כ6ן קורך כסס 6ין הגלגלים וסקרמחגרו
 שריסנו כדגרי סו6 ד6ס ממחכר 6מרוהגס
 לסמוקך מקוס סו6 מבחון סווקיץ סססטחס16מר
 0סו6 6חר מקוס סיס 060 לחלקי יסים ל66"כ
  כוס ס)ו0ל ופ" . וכו' 6ויריס 6ו osfna כי6 לוטנעי
 כנסר כעגול 6חס על 6)וס כעוכי סו6 ס6סיסוד
 כעוכי 610 ס6ס יסוי סתרי ט מסנכ 06ק6ס מיסוי ס6מ3עי מחלק וסגם . לפניך מטייר610
 מקוס סוס ס6ס ל6מ3עוח 6ין 6"כ 6מה על6מס
 . ולסייס כ"6 ו!"ס סימתי 6ס כ"6 בו סיעוף6חר

otpn)1זסייט ס6ויר ליסוד סמוך ס6ס מיסוד 
 5דו כי ס06 מימון סקערוריח וסות מסני3ך

 ותיו סירח גלגל "3ל סו6 גכגוגיתו ססי6ס6חד
 חלק קותו 6"כ ס5ויר יס71 6ת מקיץ ס6סיסון כי ס6ויר יסון 56ל ה61 קטרוריתו ססי6סכ'
 מזפ ועיין , 6ויריס 6ו וו"ם מקיפו תויריסע כי ונקומו תויר יסיס ל6ויר סמוך hl~Dס6ס

 הו6 ה6ס 11DtS סטכעי otpnol )פ( :כעגסיס
 ססו6 סטכעי הסקוס פי' . סירח נלגל'מקוער
 מסטת לומר וטס . וכו' מקוער י61 060 יסודלכל

 : ספג'מי מעגול וה61 סירח גלגלסכקעחרית
 יסיס סירח גלגל 6101 ה6סלימון סטכעי סמקוס . ס6ס חלקי למקום מתחלף וסוך)3(

 מתחלי
 למקום

 לק5חט י0 ה06 לחלקי כי ס6ס חלקישכעי
 טכעייס נקומות ולק3תס 06ייס שכעייםמקומות
 סיתחלץ כסכל מן חון נסו . כמסריסית6ויריס
OtpDלכל 6סר סטכעי למקוס לחלק 6טר טבעי 
 כסקר וכן )ק( : והנטול סגנות כתכליתוסט

 וסכל ממלק olpn סיסים 11 קתי6 .סיס,דות
 סטת 6"כ מכחון התויר יסת 6ח מקיץ ה06יסוד כי סיסייות כספר לסקטוח ג"כ טכ5מתחלפיס
מקערורית

 יסיס ספיר מיסת t~lnbo ומחלק ס6וירליסוד הטנעי olpn סו6 ס6ס ניסוי סלוקיי
 כי נו סיקיץ דבר סוס 6ין כי גויר סטכעימקומו
 ססו6 ספיר מיסוי תסגי 1731 סטיר יסוי06
 כיסוי לסקסות סכל כוס וכיולי . מקיפו סמיסיסוד כי סמיס יסוד סטכעי מקומו יסיס otnSסמוך
 ססםפיס

 למה ה6פ כקעמליח המיעף הססם הו6 ככרחו גסי עד"מ הקיל טע 011 וט' גגויוח יחמייטנמשם

 3ffnnf ושכעי כמקומו הoh1 61 , 6מר1 קפל סלוחות )ו 6סל סטכעישו
 )מלק 5סל רוטנע' סמ2

 ר,ממכל כדכרי ססירסגו וע"ר 3דדיס כ' ע) סכרמיח גמלוקס b'o פשסמחו מסמע וכו' סוייגו "סיג'כע'

 :,%::י": :;ן:,::קני גיון:ן%:י% גןן]:'י%:נ%ע""ג,ן'נ
 "זח% מרלף סו6 כי ס6ס ם מקוס סו" סירח נלנ) חן סוכר פ"ריסטוסכחנט

 ייקמרס
"PDt 

 בו ע:,שו(ק:':י ש;.%ת: ש.לו(ל:4ן:נ:ע כלתי" רימחנל "מר רזיתך ח"כ )ע,3 סהכ"חי כלכליו הסקי סר"ר וכמש מכהון "זחו
a1)tot
, hD'VP :ה",? יסוו ג3 מקיף הו6 כ' ס6,'ר )שוד מקוס הו6 ככף ס6פ %ערוריח המקיף טכסט 
 1nbo היפל כקו ,ס כגגך or העומריס 6)ו המ)קיס סי_' )ומל עוכל וח"כ ~lb? חכיסוך טסנננורחר%ה3ק

אמי
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 1 53 עזהעקרם ח ]יק שםשטרספר

 הם שהישורות לומר לו יתחייב תיג3"
15uc 

 ליסור הטבעו התקום כי , במקומם םוכרהים עומרים
 פוכרהים עומרים ראש תלקי כל )ת( זה לפי ההיו , למעלה שהוא הירה נלנל מקוער האהאש
 יסוד מקום ואם )נ( , היסודות בשאר זה יתחייב וכן )6( רגלגל שטח אצל העומדיםזולתי
 כש )נ( בפוחלמ הטסה הארץ פקים יהיה לא טחוץ בה הסעיף המים יסוד שמח הואהארץ
 החלק מקום שיהמה )7( לומר לו יתחייב ועור , המרכז הוא במוחלט שהסטה לפי , הואשסניה
 שמח אל יצטרך שבתוכו סטה קצת ס0ט כשילקח ברורי אחד גשם כי )ס( הכל פסקוםנדול

Q~wwיותר
 06 כי 6חר חקוס סוס ס6ס לחלקי ט6יןמח"ל פ" . וכו' יחחייכ ועוד )ר( : סעסר ויסורסמים
 מגניג סוס ססטח ט מירח נ)ג5נקער~רית qtpno, ססטח וסוך ס6ס יס71 לכל 6100מס
 עומ7יס סם סחכיח חלקי 6סר נחניח סעגיןסי6 גס וכלסר מלקיו עם נגללו ס6ס יסוד כל6ח

 סגקל6 מגחון סתכית סטכ מכרוך מעןכסכת
 מקסרוס סללו סכרוכיס וסע5יס h~bריי"1

 ססחל)ךס ען חלקים עם גכללס סחניחומנניליס
 סירם גלגל מקוער 06 כי 6חר מקוס סוסס6פ למלקי 6ין כן ו6ס . גנח וס 6נל וסעומ7יס
 , מלקיו עס נכללו ס6ס מיסוד 6ח מגכיל6101
 עוח7יס סיסוחת סיסיו יתחייג וס לפי6נל

 כחלוקם 6אס סקסם כי 6ל! PItDtp כב'שמחכר ארי סמרך לסרס לי ני6ס כ! . וטףמוכרנהס
 סירוסו 6גל . נססך ממס כזרך ותוגיסכרחית
 : כעגסיס ועיין ן כ6ן מספיק תיגו יעקם67סל
 ס6יט דבר כל . כמקומם מוכרחים עומרים)ס(
 חפן סו6 כי מוכרח נקר6 טנעו otpnsעומד
 גמקוס לעמוד ומוכרח פגעו olpnJ לסיוחתמיד
 ollnlu ס6ס 1psn כל )ת( : פטנעו סנינו 96*ס

 פה . סגלגל סטת %ל סעומ7ינ( שחימוכרמיס
 וכן משוד נ6מ5ע סעומייס ס6ס tpSnS, 6יןכי

 מוכרחיס ימיו כן 6ס ס6מרט נמו סנ5גל סטח06 כי טבעי olpn יום  יתויר  ישור 56לסעומזיס
 כ6ס tpsn זנח טנעס otonn כרחוקלעמור

 עומ7יס סס ס6ס מימון סגגטגיח ננדסעומדיס
 סגטח כחכליח ג"כ 1011 טנעס (olpnנקרוכ
SIDi~JI: )6( סיסו7וח נסיר זס יתחייג וכן . 
 סיסו17ח נ60ר ג"כ לקקסוח נוכל זו סוסיתסי'
 ססו6 ססטח סטגעי מקומו יסים ס6ויר ליסורכי

 סו6 כי 6ריסטו דעת לפי ס6ט וסתנקערורוח
 יסע 1pSn כל נמעט יסיו 61"כ מגחוןמקיפו
 מוכרחיס וימיו טנעס olpnn נרהוק עומ7יסס6ויר
 יסר גקערורית ססnDnO 61 %6 סעומ7יססולחי
 ויסת כמיס ניסור לסקסות סכל נוס וכיונקו .ס6ס
 . סו6 שמח כמו )ג( : וט' סקרן מיפת o'pn"ס כי לסקסוח ים ועוד פי' . olpn ו6ס )כ( :מעפר

 סמקוס נספרו 6)ור ס6ריסעו וק"ל6ריסטו
 6100 זכר לך 61ין כמוחלט סמטס 610סקרן
 olpn נקרס מתון סמקיף ססטח 061 ממנםלמטס
 כמיס נקע"חח המקיץ ססטח יסיס ק6ס
 קינו ונס 6וחס מקיסיס כמיס כי סקרןמקוס
 חחסוכ 06 ר"ל ממרכו סו6 במוחלט סכמטסלסי

 qlD עז מעליון סגלגל מן שייט למטסמלמעלס
 כמוחלט סמטס סקרן וסוף סמרכז יסי'סססחלסלוח

 יסוךוח ס6רכע מפודריס גלגלים סט' 6חרכי
 . ס6, פי' וכ( . ס6חרון סו6 סעסר 6"כ6רמ"ע
b)~tS6נמוחלט ססמטס לפי . עיקר וסוף 6חרינ 
 גמ6מר נ7כריגו לעיל גחכ6ר וכנר גקתסob כי סטח 6יגו כמוחלט ססמטס ס" סמרכזסו6
 כמעל ל6 סחחלק 6ססר 6י עסנקו7ס י' פרקוס
 ומסחר סטחיח 6יגנס סי6 61"כ כמחספס1ל6

 סוס לס סיסים כן גס 6ססר 6י סטחיווס6יגגס
 סחסיס ספסר 16 ולכן מחון 6ותס סיקק(סטם
 . סו6 ססניח כמו נמוחלט סמטס סתרןמקוס

 סרסר רכו 6חר גן גס זו כקוסי6 ננוסךוכמחכר
 קוסים ג"כ סקסס סו6 כי ככנסים כנ"לחסדתי

 כעגסיס כגובר כפ' נמסרו חסן6י סר"ר וי"ל .זו
 מנס מקוס ס6רז ליס71 נקסם סי:6סרוסתימס
 וסגם כמוחלט ~ODn ססו6תמרט

~DnO 
 כמוחלט

 סחת:5ר 6ססר 61י נקודס 06 כי סטחתיגנו
otpnJגמחנר ססקסס קודכס נ' 6נל . עכ"ל 
 :(olpn."OtDoטג::שעסיי:י: סוסיך 610 וכו' מחלק מקוס סיסיס וסםלח"כ

 סססטחכ16מר
 ספקיי

 סטנעי olpno סו6 מגחון
 מקוס יסיס ל6 מלס ~OD 6יזס י כסיסיס כן06
 fiiV ג6ס לסיוח סינטרך כמו ג17ל כך %טנעו
 כשילקח כדוריו 6חד גסס כי )ס( : סלסיסיס
 סלס סחור גסס לך כסיס כזס סמסל סירוס .וט'

ורו6
8 יקיפט 1  כי6 8 

 ק

 מחוט ק5ח 1 עקשששי( סגסס כסיחסר6כל
 מנים סיקיסט = קג~י אסח לוקריך

וחתון
ענפים

 המניהאמר
 ק11;"

 ג"כ סנופך פגנטרמ סו6 כן דוממת דעתי 5ומ היOlb 6 165 7זע6 מעיקל6 ע
 ערינות מ5ד פוחות לו וים 4 מ11ס מקיט טרללי לסמקיף אריסטו דעח לסי מקוססו6

 לקמן וכ"כ מ!ס נסמר סעגסיס כעל כמגס / ודוק לקמן המהכר סמכים סגמסר מנסס לרכל ילעיס .וכמיה
 : מרע DS' נ"ע סס טנס ר5יס 6ין מפס דכריו לס' 51"כ מסדקי רגיש מרט u'b עלזחסשסי6
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רוקמים יז פרק שגימאמרספר~15
 מקוסטה לו שיה האחד שדגשם לוטר לו יתחייב וכן )1( וכבחרן כביה בו שיקיף נרוליותר
 יחזרונדול aWD של חלקיו יצפרכו כשיההלק האהב הנשם גי מ( וקופן בגודל סתהלפיםרבים
 שהנירת טה הפך תה ]ס[ לחלקים וחלקים אחרים לחלקים חלקיו כשיתחלקו וכן בתחלהכאשר
אק

 כי הזאת דונהה לפי
 ק

 טשם אל יצטרך )ס( האחר יההלק ואם שים גששים ב' :רויו

הסק"
 , ו'רי הפנוי )כ( הוא דכקום אם אבל , וץ

 ק
 מאלור

הבטיליםץש*שים

 ן:וו:ן;"וין:ו:ו % 4% לן%ן
 ים ועוד . וכו' לו " ,44י יחהוונ וכן)1(

 : וגו' ססגסס לומר יתחייב זכריו ולסילסקסוח
 "לקיו יצטרכו כסיתח5ק ס6ח7 כגסס גי),(
 על 6מס ססו6 גסס לך כסיס נוס ממטל סף .וכו'
 קותו סמקיץ סמטת וסו6 טכסו otpn יסים6מס
 6יט כן 06 6מס. 5ז לכל צמוח 6רנעמחון
 וכסתחלוק / קמוח ג' כ"6 נסס סל סחני עלמגיע
 סיקיפגו וחל11 חלק כל ינטרל 6זי למגיסקותו
olpnל סחט ע5 יגיע 6"נ הגהלק ננ17 טבעו 
peh6מס וחט קורך 6מס חלק סכל נענ~ר 
 יצטרך יוחר 16 ולרביע לסלים נוס וכיונכןרוהנ
 מלסר גדול יוחר טכעו מקוס סיסים וחלק pSnכל
 3' כסיסיו סירוס . וכו' ימלכו ססויססנסמיס כי )ח( : וכו' סמך ווס חבורו נעת נחחלסכיס

 לחלקים מסם 6חד p1Snnt 5ד מכל סויםנעמיס
 מהסר יותר lrkn~. 6ל נכלל ולהלקון לו יצטרךל6
 ולפיד , לנרקיס נחלק סוייגו מסני למנססכו6

 גסמייס נ' ימיו נגר כי סקר וס יכיסוכריסטוס
 1nho מן גדול יוחס מקוס 6ל יצטרך )ט( :וכו'
 6חד כל גטמיס נ' לך כסיס סירופ . קליופסוס
 6חח 6מס 5ד לכל מנחם סיקיפט קמותד' טבעי מקוס 6ח7 לכל 6חס קריך 6מס על6מס

 חלק כל יסיס חלקים לכ' מסס 6חד1כסתחלוק
 %סר לסכך 6ו onh מני ולרחבו 6מסלצרכו
 pSn לכל צריך כן ob , למעלס לפגיך 'כתננוסכל

שי47סמ':ן:ג:'"שץש
~4:" 

 כ5 יסייגו 6לו otpSn ססכ' וחלק הלק כלעוד
 וחלק pSn כל וס לפי יסיס חלקיס פי'טנסס
 כל ויתפרך 6מס חני טל 6מס הני חלקיסמסג'
 6"כ מגחון סיקיפגו קמוח ל ש ושחלק

 ולחלקיו לו סיקיסט קמות ח' מן טבעומש0

roh1 לחלקיס סחלקיס עור כסתחלוק כזס 1כי1נ6 ,מחון
 גדול יוחר מקוס 6ל סגחלק מנסס יצטרך כן
 וכ5 )י( : כחלק פסיגו 6לי1 ססוס ססנימסגסס
 לו סיס סרתקיס לפי ונסס נסס כל סי .וסריקות ספנוי )כ( : סנזכרוח סקוסיות . סכטוליס6ל1

 6 צריך מסיעור וס לפי וכג1כס וכרוחנכקורך
 ריקות כ6ן 6ין Oh1 כו ויעמוס כתוכו סיכגסריקוח
 06 גוס וספסל . מס לסיוח לסגסס 6פסרסי6ך
 סחל5 16חס 6חר מגסס 6ו asn מל6 כלי 5ךיס

 6סר למיס מקוס גקר6 סנ6 סכלי כפךססו6
 יסיס ל6 פיקס מחו%ח סכלי תסיס bS כ"6כתוכו
 וסו6 מריקוח וש"כ נגלי לסיות הכסרוחושמיס
Ss~0וסיעת למיס סמקוס 610 סכלי גחוך 6סר 
 %ריסטוס יא-כ גין סיס וסססרס . כענס.סכג'ל חסד6י סר"ר זעת סי6 וסריקות מססנויססי6
 כקערורית ~qtpn סססטח 6מר 6ריסטוס כיסו6
 עומס סכלי ל6 נכלי 6סר למיס מקוס סי6סכלי
 מקוס גקר6 סו6 ס3כלי סחלל וס161סריקוח כס:גוי סוכר וסרכ . כסמוך יחנ6רמטעס
 סקוסיות 50 יטט6 סרכ לס"ד כן 061 .לסמיס
 ממלק מקוס סיסיס וסו6 ס6' סקיסי6 כיסגוכריס
 סנסס 6סר ססחלל סרכ לטרד מגס מתחלסיסוסכל
 כליס יקסס ל6 לסנסס מקוס סו6 כתושנכנס
 סכ5 לח5קי1 16 סנסס לכלל יסיס זס לפיכי

 סיס סרמקיס לפי כו סחלל 1הו6 6חדהקוס
 כ5 6"כ כתוכו סיכגס חלל לו לסיוח קריךלגסס
 סנכגסת וריקות מ% לס יס מבגסס וגקו7סכקודם
 לסי כי ג6ס 6יגס ג"ג אג' סקוסי6 וכן .גחוכו
 נמק~ס עימד מסגסס וחלק pSn כנ יסיסוס

 וכריסטוס לסי 7כסלמ6 , וסרוקות סחלול 6101טכעו
 עומדים ס6ס חלקי כל 6"כ מגחון מקימוסו6 כי ס6ס ליסוד חקוס סו6 סירת סנלגלבסוחר
 מחלק 'טותו 11לת טכעס Pn3? מלסמוכרחים
 מס6"כ סירס גלנה מטח 56ל חון ל5דסעומך
 ס6ס יסוו 6סר וסריקוח ססחלל סרכ דעת5פי
 ס6ס חלקי כל כן 06 סמקוס סו6 כתוטגכגס

שמזיט
ענפים

 זעת ש כשפיק 5סני6 סממככ סוכלם מס מפל לסקסות 6ין . וכו' 6קלידוס כה)ימו מס רגך רזה]ס[
 ר~ו6שנוח סנ4כיוח ססק4ס דלך על avtSph גולח (ono יו h'glp לסקסות 'כע ה.ס והלח6ק)יווס

 כעת ותמרס סיס מקטר גדול יוחל סנפם מן הסלדו נתח תגסס הלק משס סיסיס ססכ5 הון פהוקרטמ
 שעט מסכטח ר,מג4ס נעגץ 6ק)ידוס nuv מנס ל)1 להורות 6ק5ידוס 7עח הממגר h'Jo מלכך ח) .מנורו

bvnזה") ושל סמכ6ר כמו ומכישה ספנוי : 
ררתה
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 155עח העקרים ח פרק שנימאמרםפר

 חשהרחקש בעצכם עופדש רחקים 03 הנה בשיש האוטר לפאסר כי אריסטו שאטר ונוה , בטוליםה
 ן שו-ים שני יהחייבו , הפקוםהם

 בבנת יחד רבים מקומות בעצמו האחד לדבר )מ( שנהיו השן
 * פקם אל טצםרך לפים בספל שהוא הפקום ירכיה מ[ סהמעעים המקומות שיהיו והשני)0

 ה-השרשים

 ל6 סוס סנ' קוטי6 וכן . טנעס נמקוסעומדים
 SSno וס61 סקרן מקוס יסים וס לפי כייקסם
 שחד כי כמוחלט כמטס כס סניהם עומסוס6רז
 ומזרגג מעלס סיס ל6חז קין "כירו כשךנגבס
 סכחנגו 6חריג6 סליסג6 לסי וכן . ס6מרעל
 ת ריק ג"כ לס שיך הנקוזם כי ספיר 6חילעיל

 6ימ וכסניסס כ61 6חד דבר וסכל נתוכוסחככס
 סיסיס וסו6 סי' סקוסי6 .קוכן 1 י םסחלק
 וקוטן כנודל מחחלפיס רכים ptolpn 6חדלגסס
 לנסס סיס סרחקיס לסי כי , מעיקרן נטלין נ"כן
 6"כ כתוכו סיכגס וריקוח חלל לכיות 6 קריךך
 16 מלס נסס סיסים לי ומס נתוכו סנטוסעגמו נסרי וריקוח ח% יו ים מהנסס וחלק חלקל
 יותר נגסס מן לחלק יסיס ל6 מ"מ סלסכלחי
 . כתחלס סיס כיסר כתוכו o))ts לחללנורך

 סססטח 6וחר מסיס 6ריסטו DS~7כסלמ6
 כמיקח סו6 פסיט6 מקוס נקרץ 610 לכדמחון ממקיי

 שד"צ י"ר ~11:י7צם מסגסס סנס6ר סחלק קותו יסיס ~ona מתוךקנח
 טל 6מס ססו6 סלס גסס לך כסיסיםכריסטוס

 חלק לכל יסיס לסנים צוחו _pSntn ובחרקמוח

 ל6ו סיג תת ציבע !otpn 12ה2
h'~lpסו6 וסריקות ססחלל olpn כן 06 לסגכם 
 ע5 יניע 6"כ 6ע"6 ג"כ וריקות חלל לוסיסיס ס15רג מן לו סיס 5מס על 6מס סלס גססכמסיס
 כרוחנ וחני כקורך 6מס וריקות חלל גסססחם
 ממחלל כן נס יגיע מגסס סרכיע ועל . למסך16

 גס6ר סנטם סיסיס עד יחד .מחוכריםמגסס חלקי כל ס.סיו לי מס 61"כ רביע על רגועוסריקוי
 ל6 מ"מ (pSn סיהיס לי ומס וכחמימותונטלמותו
 o~pn 'ותר משגסס נמרד כסיסיס סחלק עליגיע
 סרב לפיד כן ו6ס . כמנסס כתכורו סיסמבסר
 לעיל ססגחנו ומס . הנ"ל סקוסיות כליכוטלו
 תגי מסקר ול6 מיס מנ6 מסגלי וסטתיסמסל

 לש וגסס גסס כל כי לעיל סכחכ וכמוגסמייס
 ס61 . וט' וכנוכס וגרוחכ נקורך לו סי'טסרחקיס
 6ריסטו סיס סוס וס7מוי סמס5 עיי גינעשר
 כצעק ממקן סיס אפיכך סיג זעת 5חפותר
 וסייעת סחבות סיסיס לססניס ~Os ול6סרג
 סיתנ6ר כש כו סככגס לסגסס מקוסגקר6
 עומ7יס רהקיס )ל( : גענסיס כזנריטכסמוך
 שפ7יס רחקים נקרץ וסריקות סחט פי' .כעלמם
 I?5D 1כחללוח נרחקים ע~מדיס סם ' כיכעקמם
651SP לו כסיס סנסס מסד"כ . 6חר דכר סוס 
 סגת לו גריך 6ל6 כענמנ 1DtD 6יג1 כגוכם6מס וחני כרוחב onhl נטרך 6מס רחקיס ג'כר"מ
 לדכר )מ( : נחוט סגכנס מסיעור כוס ג"כורוקח
 ד6ס ס" . וכו' יחד רכיס מקומוח כעשוס6חד
 גקר6 610 וסריקוח סספגוי ממחגר גדעתיסיס
 למעמיס יקרס 6"כ כתוכו מנכנס לסגססמקוס
 סיכיס 6ל6 6חז חקוס 6ח7 לגסס יכפיקסל6
 וכמסל , ס6חד ככולם סיכגס רניס מקומוח לוקריך
 6ותו ותקח נמורח גסס פיוס לך כסיסגזם

 6"6 ע"כ סמדיס מספר כוה נכיונכן 16למערב
 (mrn נתוכו נכנס ססיס סריקות ט"ו ילךסל6
 610 סריקוח 06 61"כ ריקוח נל6 לגסס 6"6כי

 עם המקוס תמיד סיפך מוכרת יכיס 6וימלוקוס
 ירנס SDn 06 גדרך לנוח פירנס נד ונכלסגסס
  סיטת נמערנ  ופגסוס לגסס נריך כמערסלנוח
 כסתרנס כן וכמו עמו מסלך סר6סון ומקומו סו6נו

 יתסרט לדרוס וכן לכסון ממערב סוד צוחוליחח
 פס 610 ועטרך עמו המקומות גל לילך פעםגל

 כדרוס 16 כנסון נו מינוח 6חר מקוס 6למקומותיו
 וזמו חכליח ל6 6ל וס ילך 61"כ . כוס נגיו1665
 לפי ~SID)O 610 . enst וכתכלית מסכל מןחון
 6יןצ מ"מ קותף- ל סע"6 6ףולכן

 לסגסס 6ין לכן . עמו סלך ~olpn וס1ל1ממקז
 לפו 6ל6 6חד מקוס 06 כי ;ויתנועע פעספנל
 כמצימוק סיסיו ~מסגי )ג( : סני6רגו כמו קסםסרג

 . וכו' למיס נספר ססו6 ממיס ויסיםמתטעעיס
 ופין . נעגפיס נפשך ג7גריט סיתכ6ר וגנש%"ל

 ם י פ נע
כ"6

 נססי טסות סמקוס ריהטת]1(
 כוס ק5ח נמכורו נ"ע סלך פסיק qh סוס נפרפים שרסס , וט' למיס

 מ'נ לר6פ סס"ו כהקדמס 6ריסטוס ננס כסכיך ממורס מלפון נסס מח:ו?ס61 כל ל6יסט פסני6מס

 גל ויד וצמר מלטויו  ffbo'ודקדק עכ"ל 1nro חהח (SPI 6';ו ת)ועס 15 חמ61 פל6 מסוכל

 הו" א,,% י סו,-אקע
מ נל=,  ל"הן,4, נשוו ע"ע 
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 העושים ת פרק קדישאמרסשרש15
 ושהגשם םתשעען נתינם נאמר אם אבל סחנהממם הרהוטם הש 8ם 4( ש םחחיב"נה

יחלקייאשתלם
 6ססר 61י ותגסס own וסרקוו! מסנף יסיםג"6

 ק סייק וולח 6חר למק'ס ממקהנו סיחגועע5סגסס
 מגסס עם כעלס סמקוס יחג'עע כן 06כ"ס
 כמו כספיח גיס 610 כעכס סמחג,עע יכרלכ5

 לאריסטו סטכעי יטמע מס' סססי נמ6מרסמנ'6ר
 (OD ש כט6 וכמורס סמ6מר 1 ם ע7נשו

 ,ורס"ט 61ס,7י ע8ס ח"כ לרקס סז' נסקדמס6ריסטו
~ffb, 

 מקוס 56 וינטרל גסס סמשס יסיס
 אריסטו 5סי כפלמotpn . 6 6ל יצטרך ]מס כלכי

 סא סכלי 3קער,ריח סחקיף סססטחיחמר
otpn~ו6'כ למיס D~Ub 6"6ס olns סריקות ז51ח 
 נ"6 למיס ס מק סכלי סנח5ל סריקוח 6יןמ"מ
 מחגועע Yh' וססטח סכלי סגקעריריחסמטת
 מסיס ס,ס וססטח סכלי 5חג~עק גמקרסג"6

 עגמו סי6 ג6ן עומי סכלי כמסיס סכלי3קערוריח
nDfi~6100 656 6חר כמקוס סכלי כסטחד 
 סרג לכו 6כ5 . סכלי נתניעת נמקרסמחניעט
 למנסס 61"6 סמקוס 610 וסריק~ח סגסגתס6מר
wtt~sמחטעע כמק'ס 6"כ כמיס סריקות זקת 

 סיטת 6חר משם 56 ועטרו נסס תסיסנעכס
 סרימקוס מסמנו6ר 610 כי סנטיל כחכ5יח חסובו

 כמו ונגיס גניך סיסים מסגולתי ש6שמחי
 יי5 מס' ססמע לספר סרלכ"ג כניקוריסמ!כ6ר
 סקירשו מס כ5 וחמש נעגפיס ועיין .כדכריכו
 ו5פ18 . אריסטו כיסה גסייך מטש ס,6 טג6ן
 סס61 סמקוס וסיסיס נססריס סכשכ מסנרפס
 סמקוס ויסיס וגשו D~D סו6 וכו' למיסססס5
 וסריקות ססגח אימר ורסס וכי' למיס גספלססו6
 610 כן כי כחוכו 6סר למיס olpn ט6סכספ5
 וכן כעכסיס גמשם ואריסטו כךכרי נס7י6מגמע
 כל6 ויסיס רק אריסטו כלסף קיני OWtDtמ5ח

סי"
 6חר מסק ע5 שד מורס וסיסים מלת ועת .
 ולמס ח ספק ג' יטיו ות"כ סר6סוגיס דניסוו5ח
 ג"כ וסיסים מ5ח 51כן סקויס 3' יתחייכו6מר
 נ65 ויסיס ונ"לטיס

 6" סס4 ומס . וקול סי'

ענפים גדי";,4ש' י %נוג'
 כעש שריעע *מל מ5ס וכף מחטעשס ר.מקומומ יסע טימר י משק" 6ליסעוס טפש שקו כיושז
 . ניו ס" טננס וטז6י  בסלפימ ובפ"ם ס1'  נייקרמס fh~ h'S  בסירוס משלה כנסין ממצר 6עוחס
 דוקי 14 4דס ~ko סשlfft 6 ר,ינ ומ"פ ח") יה"כ ס6"י מ"מוכן

 סמשס ססס) 6ין י,רכ )סיד סראץ
 וסו , עק") דיחס סריס מיפל 6ריססו לק המריס סמעף 6ין ו") סרג וגש ממקיף סו6 ססס) סרילי)נוס
 פסנועע הצ% ססס) ומ הסס) פכקעלוריח ר,0סמ -dsb )6ליסס1 פויס מלוס רימס) 6ין כי מומנטבנך
 , שכסבי  וכמו  ספ ייכפה מסוחב , במיס ממיס ימס ייספו לש "ף the(  מקוס 5ל  ייפרךבטיש
tffp~ע"מ סססס) 5ריסש 5סי מן סימם והמיס  סססל כי חיל מימכר רבני  סל נסמוך הל"י מ"0 ג'כ 
 ומן )מיס q'pD 0יש6 )ש ססס) ע) טמאיי יק ר,מעף ס16יר ור") למיס המקיף סו6 פכרי המקוסכ61
  שסוכתו נמס סממנה ST" כוש 6)6 , נכון חייו hnt~e מכ וס , Y)D, וכו'  סלקום  סי%  ID~D  בססמימ5וידי
 כסרעךס יריםש גרברי פלייו ל% וטור בפהסהז  בדומעו  כמפוך מיסבך כפו ין%  וסייס בכסל  רלוליביסס
 : 6)1 טקריס סכ' שמח גדי  נמס מלי מסכלי סמסל סיי% %ח"כ h~b סססל נלסויי שנזכיר י%  סקרייי'

 מגלתי כלסר נ6ריכיח לריסיו )0ון יך 4חת 6מח סו6 ונסרסיס כ6! פכחכמ מס סכ) סתריהלכדיי
 וכ"כ nep סר' במגיהך  סם  לשוי hts~t  )הריססו הטכעי ספמע מסר ע) טמיר ז"ל הלנ"נננ'6ורי

 חטאו קא סקיי 6)6 סי' נמוסמ hw' מסכי ס"6 נמ"6 הג") ס'  716 סיקרי במסר קרקס מס67ירוס"ר
S1hמי  מריוס סיפים כסכרמ  היושיב ימטכ סגכר וגס ו") הלסה"נ וו") . גרס 6' עגיגס% 

 06 הנפויס מז,
 נץ 6סל ולעומק ספגוי וסוף המיף חכ4ח נין 6סל הריוח ו6ס כמקיף החכ)ק 06 סיוגי 06שזלה

 6'ג1 0סמיס )ג4 ע%4 ש6ל 6סל סיס וכו' 4לס 1)6 419 ויגו כיומקוס החילל וכנר וכו'חכיושו
 טומדש ופסס הלמקים 46 ט61 כמהמנוס המקמל כי הנוקיף סגסס חכ)יוח נין 6כל הם)פססלמקיס
 סיסיה הגס  גסס ריתק פקיי פל גט4ד מל5 רוחק סיס נסיי כלמרמר יימר  ו%ריכמו. וכו' וגנד)יס3עגמס
9aphרומק םה61 טל גסס טס סמיך ימלק 5בל וס בו %ספר יסיס סלי %ו  גסס  בע4?  נליהלי סט"  בו 
 )סחרטחס. חכית 6ין ימד ככיס משמוח כעגמו ה6' )דככ שהים ס"' . כקרים כ' ממט יחהייגו . כעגמוטומז
 ויסיס 6ל6 וסיהיס ואריסטו 6מר ס65 3ר6ס נמנןס סמקוס יסיס מהטעעיס סרקומוח סיהיו ס3'וסכקר
  יפכי*ר כמו ל6ייסט~ס מקים הספל 6ין כי ספ5 ס ס כ6ן סכר 65 וכן נסרסיס סכהנגו כמן סי"ןכל6
 נמקוס סשס מ)ק' סיסיו ילוהג  מז%ס סיחהיינ D'hn יהר יהנ%ר וזן  לויתן( ססק ימו'ינ לזהנסרפיס( מכפני  מפעפ  פולנ"ג כנירסס נרסס ספייר מ"פ  נסי"ן כיס  זפ כלפוגי רני% הסדקי  ססר"ר51ט"3
 פיפ p1m3  סיס %הר נמהי:  o'a"  יהויג  סגסס ה4ך כי , ססוהס  מזקת היוכו מכופר דנם וגהנכ3מוח
  מיס  מ63 המחכר(  סוכר הנוסל (h~ot כ4  לליס  זס )מ הסה"נ וכלסר נכללי  בלטם זס  טיהיייל  כמיליס
 6סר סמיס סמק1ס סח55יח( ס61 ססמקיס מטמרן טחן )5פי מנוסר 1ה61 מקיס 6) ממקום סהגועעככר
 תעקר 6י )ט השם עס סג4 גסעחק (o'pn9o otpnP ו46 ,  הכרי כחק)'ק 6סר ככהקיס ססגכ)י

05נסס
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 י15 עם העלךים ת פרק שניטאטרטפר
 רבפל כי ]0 % כלל בטול טוה שעח%ב ל% טרחנים אל הפראקים הפתנשעים הםוחלקיו
 דעת ולפי והד, בהצטעקם רב:רחקים אותם יופרו ל4 פעחדים בכרהקים עוכר אחד כלחוסים

זהשרשים

 מיס מל6 מסכלי סמס5 גקוסייחו סכי6 6ריסטו סגסמייס נסס סגכגס סריקות ברחקות סי061
 ניחת גסמייס סנר כנייר כדי סיתנ6הככנפיס כנוו וסמים כספג כי )ע( ז מגסס עם מחנ1עעיסנ*כ
 מטעם וכמיסוס כקירוכ חנירו נתח. נכנס 60חד 0מחנר זכר מלכך גרפס , וכו' עומר 6הדכל

 ולכן . געגסיס ועיין . כ6"י 71)6 כעגסיססמכו6ר מיחס 65 6ריסטו קוסי'ח כי סספ5 גסכ7נריו
hpt7גסספ5 גס 6ריכטו קוקיית 5נט) סמחנרהוכרח סססל מנ7 גס גי לגז נ0פ5 6סר גמיס 
 עומד 6חד כ5 וסמיס סכסך כי סיס ,ענפם כן גס יכול סיס ממיס כוולח סח0יס 961טנמס
ס, לסספ5 מן 6חי כל כי ור'ל וכו' מיוחדיםכמרהקיס 556 . גסס ס61 לספל נס כי קוסייתו5הקסוח ענפים
 מסמע )כ6ן ככ4 6טל המיס מקוס 6"כ סנה כמרסיס( סכחגנו כמו סריקות זבח סמיס וסםלהנסס

 כמרסיס( ספי' כמו סלס5 1ל6 וכר ג:ססל olpn~ hl~v ויסים סנש5 סו6 המחגר נדגרי הגכיגהסהגירס6
 3כ) סימוייכ מס הגד מוס נמסק מגדייו: OtOI כהנעתו כסס מיה 6פל סרמקיס ימיר כ!1 סהכ)ימס'

 סהגמס ז6ח 1)9 סמ'ס עס הכא' 4מר רנה המתנועע מסנפם מ"ק 0סס מס מגד מקוחם סמיס חזקיסימרו מוילי

~twf
 0046 יעתקו 06ל הכמליס נלמקיס ככ4 נו עמדשס הס 6פל למשהם עס כשם הקש שכנסו

 מהמיס )חנק o~ott כמקוס המקוס יכנס or )ש הגט , 46סס יעתק 5פל המע מסכני מקק סהס מהמ)ד
 כהעתק יטחקו מהמיס )מ)ק "סר סווגץמוח נ' 6)1 הנס סכני עס סמיס 'חגועעו % ולמ"כ 'מד מקומותנ'

 ~bsn מקומות פיסיו ויממיי3 חכ)ית )"ין וכן נ' כלומק ויכנסו 13 6סל סלמקיס יטריד פסכ)' מ)דהכ)'
ס6'

~'WD 
 ל)ומ , נגוס כיפול סנ' מסקל מעכ יתנפל סמפ) ומוס . נט) ו,ס חכית )6ין מהלעיס נעיט

 מס נע)מוחס מתגועעיס סמיס טיסיו מ,ס ושויינ כמשמות וינומו המקושח פיעחש מויי0on)oo 3נו5מ
 כס7י6 מכ61ר סו6 כך כסרפיס כמ"ט )ר6ס 6גמגו פג6מל כמו נמקרס )6 הכ4 כהחגוטע מקומםעס

 ר"5 המע מ:כ4 מ)ק סהס OD 8)ד גהס סיו 6סל הלמקים יסימו eoa )0י הס כמגס אריסטו(כרכרי
 61תבם . עש יעחק כחוכו הכני יטלין10 6סר פהרומק )0י יעהק משמס 61)עס ס% מזה מקומסכשירו
 עש ויעמקו )עתק סotw 61 משס סו6 6סל פסכגי ג6מל ט6)ממ וש . הספק זס )גו יהמיי3 )6שמט
 וכף סמקיף הגסס תכלית 1ה61 ולזמר כך 6חר )נ6ר סוקרך וכו' סמיס מקוס הו6 6סר מהכלי נסתוךוס לסני סימר 6חר )הנס הגסס חכ3'ח וה61 מקומס ימירו 0)6 6מל נכלי נערס גמיס והמיס נמקלסהמיס
 המקיק המטח 6ל6 עגמה הכלי 4חר רונה 5י1 וע' otpn הו6 ספלי זה לפני ס6מר מס סתדעכזי

 ס61 המקן( הגסס חכמיה סו6 המקוס סהיס ולמס וכו' 3ס סמקיף וכו'( סמק.1 תכלית וגהו סכליכקערורית
 כלכונו אריסטו :ס"ס מדמע )כ6ן נמקלס 6% מחיועשס ייגס מססטמיס )פי כעלס מחגוכע כלחי סהו6נלוי

  רגלי כסירוס  נסרסיס סכחכיי מם נכל  לתיו סס6מח סחררך כרי ביריכוס קריסתו לפין לך הציתיר"ה ן סרלנייג 3גי15רי bton כ)צ  "ריסיו עכ") . )ו תכלת רוס 1Dh הגפם כהתנועע הלטח( עירותו הגססתכלית
 כססך וס מסני גורסין 'ס זז") למ"כ 6"' מיס וס )סי 6מגס . 6"י כס' 1)6 סוס  נמסוסהממפר

 6ותס )סרפ טכ) כי פסירסגו למס מנוגגדח b'(o נקמת זו גילס6 סגם . עכ") %רך 1))6 סו6 וכהנס)מיס
 סמר כי ש~ס לסססל סלססל סרמקוח והוך olpn  olw מדחס  מלריסיו ור"ל ססירפגו הדרך נוסנשכ

 וכ"כ ססירסמ  דרך פל ממפ וזז נטכס סמיס עס ג"כ יסיוטע סריקות  כך וכלס מתגועטת סיןססספל,טלמס
~fon

 מטמע הריססו רירי ממכלל 5ף כי סלמס מלר אמתית לעיס 35ל .  וערס נכויס ג"כ זו גירסת
 תיחד wlh סיסים לטיל ככחכיי 3ר3ריי )הדיה  מטפר זס מליל bS מ"מ כסס) נחספס סוס סריקיססיסיס
 3סרפיס פכת3ע כתו סי5 סכמתית ססגעךס, גרפס ילכן . of~c ססס ס'5מר 3,ס לו יכיס יסקוסיומיי
 על לבקכוס וקין . וק"ל stP5 כס"ס  נסו,י6 %שטו נדברי מטלל כ"ס כי 3חה)חס כי"ח )מ.ס' לחסלפל"ל

 מיס כצלח כסהיהס 05י' עומס גסכם ו)5 מיס מל" סכ4 כמסל ohr קוטיהו צסקסוח יכריחו מיכריסטוס
 מהכלי סמסל ס3י5  לכך וי"ל . גסס נ"ב סי5 כי סיקוס זולם ג"כ לס %"%  סלמס הכ)י 1ה6 )ב: מסקר15
 סיפ ס:פרס לגו לכירית ג,ס יין וכירש ו3מישס 3ק'רי3 מדירו נסיך יכיס הק' )כמיס 3' סס כי מיסמל%
 לפי סמנךס פס51 "סר')ךת ספתי וגין הכלי כקאמרית  סמקין הפ:מ ייון דעתו קפי מיס טגקרן סרגל3ין
 לכפל כסמוך סוחרר היכרח זס ינטניר  שמוך מיס לעץ  סכח13 דבריו  נסוף במכמת  לתו למהמרדסח
  1כotioltn  '1  3מרהקיס וממר כ"5 וממיס מכפל יי י"ס לכר בסמיי ולי טלאו 3סססל  גס 5ריכ:וסקיסיח
 5מס wh לעג"י סו5 יהל:יס סספל ס,כר נמס כמהתר רעת %"י  סס" מס 6נ) . כפרסים סס" ורךע)

 : וק"ל StPSכמיס
  6ע יריכן סעדיין 5ל5 . ועולס ומריקוח ממלץ ליהו, ספוגיי סו5 פס15"ד  פ5מרע המגמהיפי מעסדיס הס 6)ו הממכל סדכרי כסלסיס נ6רס כ3ר . מיוהזיס 3מלמקיס טומר כ"6 והמיס ססס) כיני[

)שדע'
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העכולים ת פרק שניכאכרםפר158
 ניהם ולא כסו הצד חג' עלז לקוס )ס( שה לפי וכי"א במקום, השתלם וכל השלק דגלגל יהבוה
 יושנ "Otilp) O"a בו08ים ריטובי במכיו רגצעלה צד הכרעב אליו שיירם ומה , המכלםאליו

 וגלגלים בחצוצת זהר ה-אה )5( האלהי שדגה בעבתי כי יתישר , ודומיהם 3'( נסס ישחקבשמים
 נכבד יוהר דוש המעלה וצד הנשפים מואר ננבר מחוכר חויהם )ק( הטעוהיהם זתמידאלמחק
 וששר המקום שמחס כדרך הצד דבהוב שלי ייחם גי ושולי , לרוחניים טשכן שהם שמרוע"כ

 ונפשק . ע""( טענ דף )סגה7רין אדם בני כלשק הורה דברה שאסרו דרך על הנשמישחאפרים
 : לו הרומה על ראיה ילקח שאמרנו סמה כי בנקש כח יא טף שמשינו בשורשהדבור

פרקשרשים

 6100 6ל6 כחגועתס מתכועע סריקות 61'ןעלמו כסני מריקוח וסוolpn 6 לו ים סנססל יעמיסמן

 ססקסס ומס , סר6סון עמדו ש תחייונומי
 כז ו6ס סריקוח זולת לסגסס 6"6 6601ריסטוס
 לגסס מסיס סנ0ס עם לסחגועע מריקוחיצטרך
 יס'ס ונס כנרעש יחן רכוס מקומות געעו6תד

 מגסס ססחחיל מיד כי כלוס 6יגן זס כמקוס.כמקוס
 ומלק חלק 1כל וגקוד' גקוד' כל "וי ממקומולמתנועע
 . ס36לו סריקות )תון יכגט ממקומו 0יעחקמסגפם
 6מס על 6מס 6100 נסס לך י0 06 נזםוסמ0ל
 עסר עד סר06ון ממקומו לוחו למגיעוחר3ס
pinh.16 סר6סון ממשמו סנפם סיעתק פסס כל 
 וסריקות 16ח1 שלט 1%60 מהריקות סלמס גומהיה
 על חמיי יסתר סר06ונס כלמס כגסס נומסיה
 הטעמו נעת זס לגסס וקין נעתק 61יכ1עמדו
 סיס מיד כי ר6סוגס 0נ6מס כסריקות הרךסוס
 610 6סר ס"ס סכ6מס סריקות תוך 6לנכנס
 כשיתנועע וכן וחמוס, ספסק סוס כלי"3ל1

 וכן ס36ל1 סג' לתמס מיד יכנס ססניסמסלמס
 סם. לנוח סירוס סמקוס עד לחמי0ית וכןלרכיעית
 מנסס סיעתק נעת 6מרינז 1סי6ך לסק10קשין

 ככר 1סל6 6וחו קולט ס636 הריקוחממקומו
 חל6 וכל כעולס ריקוח ס6ין כמופתסחכ6ר
 כנסס יכול סיכך 61"כ אוירי מנסס מל76עלמ6
 נקלט ס6ויר נסס ככר 06ר 560ל1 נהריקותליכגס
 כומס ססו6 רטנו מסוגיי 610 ס6תר ה"ל .כחוכו
 סי6 16 מיס מלאס 0סי6 כסעס ספונ ומסלספיג
 חוזרת ממגך נווליס סספיס וכטעסגוולס

 לרחוק מטנש 610 האויר כך . ומחקטנחלקדמוחס
 כמקומו גח 0סגסס ונסעם סגסס מפגי עקמו6ת

 6גל נגולו גל על מחססע ס16יר 6ז 61DDt)nnיגו
 6ת מ5שמיס ס6ויר חלקי 6וי מחטעעכססנסס
 מסיס זו 3סריקוח סגסס יכנס 6סר עדסנסס מסגי וג7חין תכירו כתוך )כגפ וספחךשנמס
 זו גסריקוח סגפם סגכנס 61חר כחוכו קלוטס6ויר
 סיס 6סר סריקות כחוך וגכגס מתססט ס6ויר6וי

 כ0רו3ס חמת צרכו סו6 וכן כתוכו D15p כגרסנסס
 גש 061 , געגסיס סיתכ6ר כמו לסחגועעסג0ס
 כרב דש ש 6ריסטוס מתקר ססיס תקריססנ'

 60מר 7nbp סיקר כן , מעקרן נסלים סןכמחגר
 כנ"ט ימן רגיס מיומנת כטרמו 6חן לנכרסיסים
 יסיס ל6 לעולס כו כעקמו מוה5ט כקר 610 זסלכי

 ס! חטטתן נעח סן 6ת7 פקוס 06 כילסגסס
 כריקוח ממקוש סנסס סיעתק שך כי הגחתונעח
 ט ססיס כסריקוח קורך לו וקין חתו קולט360ל1

 זס לפי כן גס סכי ססקר וכ( כמש.כר6סוכס
 יחגועע סל6 מתחר כי גע3פו מומלט סקרסו6

 וכנר גסס 6יט כ! 06 כמ"פ סגסס עססמק,ס
 תכן . למקום גריך 6יט גפם 60יט סמסגתכ6ר
 ס0טח על 1ל6 ג6מתוח סמקוס סס ישל1קריקו9 סתווי על כי 1סריק91 מסטי 610 הקמתיסמקוס
 on'S )ס( : 6ריכטו גדעת סגסס נקער1ריחממקיף
 יחהכ כ3ן קהס כי . וט' כמו ס3ו יתכרךתליו

et~noקו0י6 וס7ר6  לחפלס כעס גסכרח 
 וססס )ק( : ניכר ינחר . יותר ירסס  יט :ל7וכתס
 ו5ד שכד מחומר 0סס 1ע71 פי , וכו'מחומר
 יקמרו ועיכ מסמטס גככ7 יוחר כן נס סו6מעלס
 ג06ר סתמת וכנס סזס גמקוס ממחגר סרבדעת לקי סקרק זס פי' דעת' לעגיוח גרפס כן .וכו'

ירם : 71השן כל לעין גראס610 ענפים
 ~.(GjDI הממש מסהכרח מסו)שדגו

 הה'"
 )כן ,

 6נ~
 מן ר~ליקוח ס)עח על סכ"'ס מסמוסחיס ק5ח )ך

  הו"  פסנתר  גן :פ  לך יסתתר  זפ ידי וע)הטקס
tuteo , .המופח וסגר su לישת 0"'ן olws  וח0יס פיס ע) השי כטתססוך וסו" סכלי ידיעל  מלורי  סיר oah (03וס ממיס ע 

"(0 
 חר"ס מגס כלל נטקמומ"(

 111 כהכ)' )יכת )ממיס "הסרוח יהיה:)"
 6ל6 ריקם הכלי 0"ין ר"ה ס,"

 0סי"
 ד6)"כ "ויי נסס מ)6

 f((to סי" )המיס הליקות 'מגלסבך

 3הכ~
. d'tbl נעגול סו" ליק כר"מ ,ה טכסי "ומליס 0"גו Dlp1 

rlirt1'lho u~bn והוך מסיגיי ה61 סה"ויר ג"כ  טיורס ממח וזה ריקוח סים 0וכליס הס ככן )כריות גל"ה 
  נגודות  זפ חמ61 וכן . ספיר כחוכו קיוט ככר "פר הכ)י 3מן) )יכיס המיס יכו),ס היאך  המח:ועעיבבתן מפלי  לדהם  היפיס ס6ויר מטמע יהיה )" ו"ס הכ)י כחוך המיס 'כגסו "ו' המיס מט) סכך ק5ח חעקס06

 ס"ויל ממט 0'65 כוי הנד מן ספח גק3 "יזם כסן )הגיח "חס 5רק- מסקה (tr~b "והן )מרותכ0חר5ס
 סיס )" AIDD" ס"ויר סיח )6 "0 וכן סהוח גקכ סוס כהן יצטרך bS ריקוח 3ו סיס "ס "כ) המרויכטח
 ht(D 6נס )ריחגועע )י)ך וולס "ט סי"ך ספוגיי lho'1 סיה )" "0 ועוד וס גקכ גפהיחח וצערתסוס
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