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ייוור 6חז ,ומזר מורסעלסמותיוועלניולתןית'6 ,כלכסרקו
עד
.כ
כלס כתיכם 6מתו
מססלמרוס6מיו מסלילוד 'onbניכיכו,
ר נסנישמוותיכסוסטז'
יגו
~Sסוסלכו06 ,נסכילסתורס תגחןלו (מטס
ו'
יס"ת,וידע מססרכינו כ
DלD
בסכי עו5מרמעסןכמוסו
דמכ
סן
16 OUDסירוסכל עסרח סוכרות מרכסן עד כמו ס6רסזכרות ,סיתסרסולוכלתרי"נמ15ת
ןכל סתורס כחילוססהיכות וחאפר סחורס.למעלס
סוסןכפי מסמסרסן וסירסןלוית',ועדיי

מיי

S

שס

ש,
.

כ%
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ס",
כמוססי 6מדורסלסניו קודם סנכרוןסעי
 Yno1לסם סקכ'ס לקכל תורסג,6כלו'לידע
נסכןסירוס התורסכסי מסססי 6שדורסלפס
מס3ר6תיס,ולכךלריך ל 63לעלות פס ללמדס
לסי מעלתס ,תי0נלוכי6סננסיותו כסמים
י6כילסו0תיסו60רמסינ סגוף,
סמל
כלמפרחודלעסנכיסוכ
יליתנס
ידסננוגסוכו'6תס רולס
למ
לב"ו ,כלומרכפיססירוסססי6ננו)ס56לךסמורם
קדו0יס 6תסרו5טליחגס לב"ו,
עללמותז ס
די לסססיקגלו 16תסכפי ססתס במס סמורס
ן סמ5וח6 ,מר סקכ"סחוור לס 0ח0וגס,
לעני
6מר מתירק8ני0מ6יסרסוניכסכלסיסס 0סס
יודעיםוסנורכסיססססמותסנרמ)יסבתורסמס
60יגסידועיםלי twbSffh ,ככם6כצודיוסחור
לססתטוכס6 ,ןססיכ 5סס מדות3גי 8דסים
ככסוכו',וכיוןספחת מןספניםססתורסנדרסת
תכ
י"
כסס וס61כעניןתרי"נ מלוח6ע כיגיכס ,נ
ן
ספניס ססתורס כדררת כסס כענין סמותיו
כי8יןרפוימתגתןסתורס
וקמרו להוגינו מס לדיר

אכס,

ס'

61לו תגססודך על ס0מיס
נסתלקס סתורסתניגיסס
ונחגסלמרסולי0ר6למסלימותככלספניסססי6
גורסת כסס,כיכנסגחעככ מהע"סנסמיסנ"ט
8רכעיסיוםו6רכעיסלילס60 ,ס ל6קגל מ0ס
כי 06כללותוסריותסתורסכסימסס5ריךלפי'
תרי"נמ15ת,סרי סתורסעדיין גס6רסנסמיס
למל6כיססמסיניסכרימוזותעליוגיסכסטתס6ל
ית',ועלמס  1710ומסרו 13כ(6חד עתנסזכר
מוז,ועל מט 8מרססעןלסניוית' חורתסיכן
סי6סריסי6כמקועסמונמתלסניוית'6,ל6מסני
מטוש כלילת כעולס גזיסיקכלו ;טרלל 6ת
סתולס ולסםנ3ר6ת,ניחנס לססלנמרי3כלמט
שנתכווןסקנ"טככר5ותס,ול6נ60רז
"כסר:למל6כי
סטרת למעלס ס(6סטינו מרע
ולריכו
ז כל )סנ5טיירו ע0רח סזנרות וגח135
כלסב 06מדיגורמסיסנכורסכמומסיו
כתוניסלסכיוית' מקורסכרישת סעולס ,כתוך
סתורס סכרו6סשלסיס0נסקודםסככר8סעולס,-
וווסי 6ממעלסטיס לעצרתסדכריסעלכלס6ר
מקות סתורס ,גי כסיותס סם עיקר סתולס
ח מסי סנ3ורסכסי מסטסיו
נמלכונ"כ נלומו
כתוכיסלפניוית'ויח' כרמז וסור6ס עלעיקר
ממיתיוית'1)1,סיתססקיומס סנדולס 706סיתס
כשרון מנד סלומותסמונמיס כו ,מסיס מורס
סכתי3ססרסןלסודותעליוניםנסמותיוית'ול6
לסוסזכרנססי,כסיותס6ותיותהכסןכליספסק
תיכס וסרוס כמוטסיו כחונות לעעלס תוך
סחורס וכמו סכלתי:
ועלזס 6מר סכתוכ6חרעכרתסזנרות(ממות
כ"ד) עלס 6לי ססרס וסיס סס ו6חגס
ל 6קלומותסטנןוסחורסומ',וסיסלולומר
ן

אדהים

ז 123
נ

ן כמורס,
לוקות6כןכיל6סו)כרוסלוחותעדיי
6ל0 6ר6ויבורסל 06יו65מתי סגנורסונמלכ
עלסלומוח ,סנ6מררעל ס' חעכלסכות ,06
וכמו ס6מרסכחוכוכל סעסרו6י
ס 06סקולות 1
) SD1ס 8מר לו ס6לית' לממס 6חר סימר6ל
סיתיכו 6סר דכאו נעכסונסמע ,עלס6לי שסרס
ו6תנס לך 6ח לומות סלכן ססן כ3ר ידועות
י
וכנייוכסרומתהןסגחח3וכרוס,כסןוקעממררתו6חסגדסכרלוךתככירכלוורל6נמ
דו
כבננס סוד סכתיכססג עסרח ס37רות כמו
0סיתס כתוכסלסגיולאטלסכחוך  760סחורס,
ומפגי0י0ר6לקמרונעכסונצמגו)כונ'כלרקות
סלומותופיסיוכיגיסס,כייס כסן סור6ס על
סע0ייס כמס סמורס על סמ5וח כסי מיצוק
סתירות כס"ת,וים כסן סור6ס לסמומו סל
סקנסס3סיומסנדבור 6מדכלי סטסק,וכמו0סן
כחוכותלמעלסהכללכל סתורסכולס.וגסמורס
ל;10סעיעס 0סו6סככסתיורכדוריססגעלמיס,
וכמו 60מרו סס נעמסונטמענתכשרלססמתגת
לומות סידות וטיסכסן רם) עלסע0יס וע(
ס0מיעסכמומכתנתי:
יeס
יןסעיק
סי/
ונחזור למסססיינוכווסו6ענ
'tl
רb
'i
כמ
מזיגותו ,וקומותו ,ו6מזותג
',
3מף ,ססססעיקריססמורים על מסותוית
וסםירמ)יסכעבין סלומוחכמוסכתכנו למעלס,
ועל )סגתנלנלו טדכריס ככי6ורעניןסלומות
ו5יורן,ונכוץ  Sbסערסעיקריס:

ןפר151קי"**4,דו1י"יור

לקררם נקמר,כייקרס לגו עםססילוסוסיס
כעניןמ3י16תוית'וסעיקריס סנמסכיס
ממנו ,מס פיקרס לפקם עס כסומךכידיעת
דכר  '6על למתתו .ונסכי ססקמיצמת זכר
נסמכועלמססר6סוטמעויצמתגטכלו61 ,מ"ג
מס סנתנררלוכמוסיו ן ומומך  bSיצמת ז3ר
כ"6כסי מס טסוסע כסכלו .ו6פ0ר סל6יסכים
סמטאות כמס סספע.
והנה אנחנו עדתסמ6ננינים כקבלת 6כותינו
ואמתת חורתנו ר6ו עעיגווסג"מ לכנו
קריעתיס סוף,וכלחס מתמסע(סיס מס 0ל6
ל6סShprn,כן כו)י סכסן,וצנורו כולס 6orלי
ולגוסו ,וכן כמהן תורסר6ו  Dbטקולומ וכו'
וסיעו 6גכי 1ל6יסיס נךתפי טננורס,וירעו
כסכלםוסמינו כמוסיססמ5י16חויתכרך ו60יגו
מ
גוף ,וכמוסי
ר סכחו(3דכריס ד') ונ0מרחס
לנססותיכם
י ל 6ר6יחס כל תמונסוגו
'ן
כ
וכןסו0נכמהנריקתסשלסומידוי
וכמו 0נ6נור
מס'עיירי
,וכן  760סעקריס סוסנו ג"כ 3חו0
כסימס סגהכ6רכטלר ססרקיס ,ואגמשסולכיס
3שמ סקודסלמ16מר,
י6מרסס0גגומ5י16ת1
סכי כל מס
ססו6מןסכתועלתסכל כ6גויויעי

מ"י

ן
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שערהימנתה פרקיגיד

סגולתוסו6מסונט ועלולממנוית' עדסוףכל
סעלוליס למעלסנסתים ולמטס 63רן,ול6יקרס
לנוסוס מסקוכלצול כוסכסנר5סלחקור כסכל
לקמת מס ססו0ג עמוס6 .כל ספילוסופיס נס
כשיקריס ססס מכווגיס ומסכימים נדעותיסס
לקמתעמכו ,סםס"כיס כמקירחס מן סנ6:וחר
מסם
6ל סקודס פלדרך סמוסת .וכתו
סר3ז"ל 3פ" 6ממ"ככעיון  ,'3מסני" 6מד
ליבסכרת
ו
מסני סד3ריס סנ:ורככיס מסגיוכעסליממ
יסרניסממגיע
0ית65סימר,וכיון סנמ65יכר
ומתנועפמיגיעו )ולתםויתנועעו מזולתסותת65
מתנועע (6יגיע כלל,יתמיינו 3סגרמסימ65
מניע hSיחגועע כלל  ,ונסו טמגיע סר6סון.
נ6י-ן סוס נמסד ,יתמיינו
וכןהעיון ססליס מע
גסכרמ סית6 65
ימד ל סוס ול 6גססד,ס6ין
מ5י6ות 3מו
3וכללוסו6
"עפרות
מו.יינ
מ6
י ס1
פנונע3ו,
ט6
ספ1
יעויודע
יןנעיוןסי'
וכ
מ
ס3י6מי5י6תסו3ריסמןסכת"
לספועלסי5טרך
Shמו5י, 6יכרימ מכ'ס6פ0רייס על
6ומיסססוטוס661חי
ס6מרגר15נ
מחוייכסמ5י6ות,כי
ל6ילך6לל6תכלית .טגססס1לכיס 3מופתיטס
מן סמ6ומר  Sbסק,דס,ויקרסלמסנלנול61ינס
יוךעיסמיסו6ממויינסמגי"וח16מניעסר6סון,
כמו הסומק כמרגיעכמי מנוגע 3ווקינויודע
ח סו 06 ,6סו 6מכס  16סמכו3 16 ,כוונס
י טל 6שכפנס .ס6נ:נס 8נמגו עיחיסר"ל
16
סמקכליסמזיכותינו סקדו0יס ומנכי6ינוסנ"מן
ומ"ר סגכי6יס ,יודעיםכיorמחוייבסמ5י6ות
ומגיע סר6סון סו 6סס"י ,טידעגו ונתברר לכו
0ס3 61ר 6סעולס מס6סס סמוהלט ,וסס3י6
סבכות על סעוכריס,וספין 6ת זור ססלנס,
וסליל6ח 6כוחיט,ו"ו5י
 6לעסממקריס ,:וגתן
לסס סהורסוס3י"ס לקרן ,וסקרסנסיס סע0ס
 )6וקמר ככיסתס לקרן  ,וססו 6סמסניח על
כל סעולס כולו ,וכסרט עלינוכי 6נמגו עם

אלהים

יסתלסלוכ5סגכר6יסמל6כיסונלנליסוכלגרויו
 OSDDומעס ,ולננס לסס לסיותס כ)וריס במור
מן ממקומר  Sbסקודס ססכס סר6סוגק ,
ע
יי17עס וניכרת (סס
סרי ססכס סר6סוכס סי6
סעוזכיס  on~hומתגכריס ומנקסיס 6ותס
גס
ע"י סמסוכניס כמגס:

פרקארבעה עשר

הי"דתש~בשיגחלחישג

1n'DID

%ג
יתכרךויהעלס:

?ש

q~1)olhi'bc1

מלתו
ועל )ס 6מו סגכי 6ע"ס(יסעיסמ")3כס6מר
ס' נורק ססמיס ונוטיסס רוקע סקרן
65651יס נוהן גסמס לעס עליסורום לסולכיס
ק
ח סקודס וסוף
Shסמ"ומר ,וסוףיה'
סיכוללנזור"ומ
ר 3 hlonר 6ססמיס ו6ח"כ

"1ש 6חצ %
שוייקרס'6לס
ונו',ול 6כסילוכופיכ טסולכיס מן 'סמ"ומר

ועו(יס  OD17ODל5ממולכ"מולמימדכת1לנלנליס
ולסכלים עז סעלס סר6סונס.וכן 6נ:רסנכי6
(מס )'6עוכו 6חט'נ6156ח קדוםיסר6ל כורו
קמור,כיסו6ידועכיס0י"ת 3ר6 6חטעולמות
ו0סו6קדוסיסרבל 30חר 363ותס וכססונציגו

ו)סו מס סכחו 3ונו'ול 6יסיס לך 6לסיס
6וג'כ,י וכל כתורסכולס מגוייס
8חריס עלסג וג
יומרוססס'חלק ,וסנס6ין למוסת
על)ס וכמו ס
מכוץ )3ססעיקר)".סל6זכרוסר s~tr/3כססה
סשרס ,ט6מגס סר6יס ס(קומסמזרך ססכר6
י ססכל מורס
ל6נסל6ח סי1 6ל6רהוקט.
כם כמו סגנ6ר.
ומכרים עלעיקר )ס ככנס סגי
וכלימור )ס גומרכי סע3ודסוסככודלמיחינחן
לדין,ממוייכ מ5ד 1ר 18מ5ד:
,יס!3ויסוסכסוך
ךהצךסמחויי 3יתחלק לכלסס
סמייכ ס3ן ל6כ 0ס51י16(16יר סעולס
וסע3ודט וסכ3וןסמייכסעידלר3סקג6וכדמיו
מוסוקכוילו ,וכמקמר סנכי 6ע"ס על סגיסס
כ וערדמדוניו ,וטע13דס
יכמכקי"
י3 )'6ן
(מלילכ
יססטי3לוחגם:
3ל ט31ס
1סכ13דסמיי 3ס
מ
ל
והצדסר6וי סו0 6יעכוד 6דסויפן ככור
~
Dד
Sו
כסוף גדול ממנו ,כלתי ס6ל ית' 3כ3
וסידור סמכמיס וס)קכיס ,ומ מקירם ככר
דחזלייט 6ג 1ר6וייס
נמ 65כרור כ מכל  1(6ס5
יית' ול6ל)ולחו 06 ,מ5דמיוד
ומייכיס לשבזו
ןל"כ ,סו6ידועכי טמיו 3סו 6סיות
טי
י6יקרו
5ו
ס3ןנוקר מטסת ס6כ,וסריסו6כקילומס
בידיו 1ל 6מדבר 6מר כסומר 3יד סי51ר 6ל6
מע5מותו ,וסיףסטסססממגססוסתחוי65לקוים
סע1לס ,ולכןחייםלככזו (1סועיל 1ממססססינ
3ס3תו,כי 610י65ל6וירסעולס3סלימוח6י3ריו
וסכלו 3סגחסכיו ,ובסס יככדסו ,כמו ס6מרו
/

מכמיס(sffrקרוסין(")6קירסוככודמלכיל מסקס
מלכיס ומגעילוכו' ,מ5דסייחו נ51ר עליד%
מלכיסוומנעילו ,ומקד סיופו יקירתו מעלמות
ס6כ ול 6ממוער 6מר ,מסכילו ומסקסו ,וכן
ככוןומורת עלנ'סעניניססיותו ס %5עלידו
ועלסיוהו ג51ר :3ע5מוחו:
וטינה 3י5ירח ס6ל יתכרךלידס סר6סוןכחיה
ר ס'הלסיס 6ת O~hD
(3ר6סית)'3וייק
נסתת חיית ,שנס
עמרפן ס8דמסויסח
סיקרו כממר ס76מס וגס גפת כצפיו נספח
מייס ,ססו6כניכם מע5מוהוית' .וכוסנתחייב
כע3וזתו וכתו סכחוכתיוויקח ס'וכלסיסונו'
ויכיהסו כנ"ע לעכדס ולממרס ,וי15ס'%סיט
על ס6דס ונו' ,ולגירו צ"ל לענדם ולמערס

גיסיו
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הס סכע מ15ת סנ5טווגגיכמוכו' .סגססמלי יכימרוק0כח 3כעכר ולזוניוולא
טיוחויקירכפיו וינתפ'ה 13 ,קמת מייסוגסשגמסימיסםי h',כ Tסככתל"
כ על סכןכינסמפוקסתמן
לטמור מלוח ס6ל מלוח עטם כגנז
ס6כ
י6100 eמיוכ עלסכן",כל סעכדחייב
מנפח בו ,תעמסכננד סחומר סנו5ר ממכו 3עטדתלדיגיו,כי מ5ד ססו 6לדוןעליומפקם
עמרו
"ן ס"דמס ס)סירו ימט6כו ממגו סיענדסו ויסרתסו.ולי
ס ס)כיר 3עכד
למ
"רך סככוז עדוניו,
פbס~ו
ימ5זסיוהועדריו ,מוטלעליולע73ו
לע
"hימסך ממר )כות סגסס .וזמוסכ
כ
וסעכודססחייכסכן sh5לסיוחו מסוככ ממט 3כלמיני ע3וןות ,ול6פרט  pnhמסגס ,ולמר
י וגו',
נמכר .וכלגני 6דס סר6סוןמיי3יס 3עכודס ו6ס6כ6ני 6יסככויי ו6ס"זונים"ג
)ו ססו6קיום ס3עמלות3ניגם,מ5זסיוהס3כי לותרכינס  36 6100ולזון סו6נוווחר לקמת
8דס סר6םון מסיסיקיר כפיו וגסם גו כסמם מסנס oh ,מהסי3יס קותו כמו 6כ 1ל 6כננו
ת סגסחלסלו מהדס סם
6יס
כנ)כר .כלסכריניו
י ,כלומרל6דיס6יככסמככדיס
על ידווכיןה3רך,כי 0ל0סויוחסין סס 63דס תלדווחןיסכריכםיודממועל עליכם" ,ל
 6נס סכנות
38יווקננו וסקע"ס6 ,כיו מ)ריע סלוק וכו' סמיומו
יוטיםלימגלתי סחככדוקותי 6יגגס
ל6חסממללים 6ותס ,וכן6י
וסק"3סנוחן 3ורום ונחמס וקלסהרסניו וכו' :עמי,
י
כ
ססמורקי
ד
מ
וכן6נועדתיסר6למייניסלענזוולכנזו כערך סנניו
1
6
ר
י
ת
0
ם
י
ס
ו
ח
6
י
ת
ל
ז
ו
נ
י
ל
י
ל
מסגי
יסו6יה'קנסלוהגולעכזיס 6יגנסעמי,
י 6חסממלליס 6ותס,וגסו60מר
כ
סענדלרב,כ
כססתי8גומנו5ריס ,וכמו ס8מר סכתוכ (ויקרץ (סס)"חססכסניס 3ו)יסמי,כי6כי גקר6 6כ
כ"ס)כי עכזי סס"ס
ן  onh1מכ)יס סס~orס6ין onhמחנס:יס
רעסנ51ד,6תיוק6מ1רתסלחנ"וכקרן ו"ד,
מלריסhSימכרו מנוכרת
עמיכ3ןוכענד כמוטניסמןסר"וי:
י
כ
צ ע3דיס
סם 6סר
יסר"
וכן כולנו 6זס"ר חיי3יס לעכדו 1לככדו

לי
סו65תי
16חס פקרן מלריס 6גי ס' 6לסיכס ,סכתו3
גני

ענדי

ס6מד מסוטו על סע3ויס סע3ריס שנמכרו
ל"מיסס טיל16כיוטל ,ועליסס"מרכי עבדי
סס 6ל1סענויססנמכרוננס ססענדי ,ונכהות
ס '3כקמר על כלל כליסרבל סל 6יעבידו
63מיסס סגמכריס לסם6ל 6סי3 165טגחסיונל,
גיל 3ני יטרללעכדיסונו' ,וכיון הכלס סס
יסלי ססו65הי 6הכולס ממקריסזימר6יגו
ע3זי
רצוי סיסחענדו נ6מיסס סנמכריס לסס ,וצנור
3סגיסס"ס
רסו65תי"והםמקרלמלריסלסורות
גיננס פסס עבדיול6סקג"סכדניסלסכתעכד
גסס עבודת עכזיס 6% ,ס3ס51י6ס מצרן
מלריס נסקרו עכזיסצ
ו ,כמלך סכוכםננדינס
6מח וסם מסוע3דיס לעכודחןצהל מססלריך,
s
ל6סיסיו עכדיס ממס,וכן סקכ"ס רחם'b
יסר6למסיומלריס מעכידיס  on~bוזכר כריתו
לסו5י6ס להירות ,קרקסעגדיסhShכערך
ל"
(ר
ספד6ס מענדות מג
יסוגם"רו מסועכדיס לו
גצך,ולכן 5וס סל 6יסחעכדו קלתם גק5חס ,
גי לכך  ob~51oמקרןמלריסכדיסל8ימיועור
עגדיס1 .ל)ס 6מר 0כתוכ סכ'כילינכייסר6ל
עכדיס,כולס דרךכללססעכויסליול 6ע3דיס
לענ7יס ,וקלו סנמכרו ענדי סס 6סר ס651תי
"ותםמקרןונו' ,כמו 0כתכ נ"כ 3ססוק ס,/3
.ר"ל גסכי נמכרו  bSי"5
ו מעוודתיכי סס
חייכיס 3עכודתיוסוףקיוםכלסחורסנסוסכמו
.סקיניס 6ותס .ולוס 6מרתיו6גי ס'"לסיכס
 ~o5hכלכס דרךכלל לקונס ולננוכרי
י
יס .סר
סיסחיוג לנכדו ולכבדו ככןל6כוכע
ד לרנ,
וכמוסימ
ע'ס (מלגני )'6גןיעכז
רדונסיכוכיו"6ס 636ני"י
5,כ וענו"
ס כטדי ו6ס

כעכז יכחד 1ל6

3ני
מ 75מס 0מטינ (גו מגספצרךנוסםהייג
מקטל סטו3סלמי ססטי3לוחנם .וכסרט 6ג1
ע"חיטר"
לכילקמנולחלקווסכזילנומןסכוהייס,
וערס עמנונסיםוגפל"וחוטו3וחננסט6ין ~Oc

יכיל
ס לסנר מ)מן 6נותיגו סקדוסיס ,ונמו
ס"מר (יסורסס'נ)מסדיס'")כירתמליח
י"6סרגמלנו
סנכל
ס' כעל

ס' ור3טוםלכיחיכר"ל
ל6ג0ור,גתמסללםוחונו'ס',ממ5טדדיציסו'חוrrhלsד~ מ5דסיוהו"
כי
ון לנו ,כעל כל

6סרנמלנו מ5דסטו13ת מנמל לכללסיכומיה
ורב טוכלגיחיסר6לויותר טוגט ר3ס וגמל
לביתיסרבל1 ,ל 6סיססיתרוןלורדסכ"6כרממיו
ונרותמסדי)63 ,מרו 8ךעמי סמס
רסםנני
קי
גס
עליסס ,ונססס ל6סקרו6ל6מסודוסס
"לסס
למוסיע לסעגר ולכך 3כל 5רחס לו5ר ונו':
וכןמן ס5דסר6וי לחת כנודלגדול6 ,נוחייכיס
לסודותלו ולענדו ,על  hl~Dגדול וגדול
סמו כנכורש ננ6ין כפוסו וכמו ס6מר סכהו3
(דנריס")כי ס' 8לסיכס סו 6בלסיס"לסיס
ו ס"דוניס ס6לסנדול סנגור וסנורך ונו'
ו"ד
כימססטיחוסוגו'6 ,ת ס' 6לסיהתירך
עמס
ונו' ,וכמו ס6מרו 3מס'
(מנילס )8'4כלמקוס
ס6תס מפ 6נדולהו מס'"חס
.ענות~תו
5ט
וכ
מי
זנר )ס כ5ו 3נהורסכי ס'"לס
" וגו'סכוי
3גגי6יס(יכעיס ג"))כי כס 6מר רםונסבונו'
מסולםככתו3יס(קסליסס'מ)סלולרכב כערנות
גיססמוונו',סכוגסכי עםסיוחו נזול וטרק
ממניח לטוכסעלמסליססליס.וכןמסממגדיל

ביבן1%ג~:הטש"ינ
ויםלי3יולס

ונגורסלסוסיעכלעתי8רן מלס:
ואם
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אלהים

ואסגן ע ס~וין סיס נפולס מעלידםיותן מלינוכתירססי)כירגזולת ס6ליח' ססו6נדול
יס'"לסיכססו6
ית' גכסכ(וייועכידס לסוס 5כר,6כילןגכלליןנו ונכור ,כ"6עתסס6מרמרע"סכ
מוחנויל ,ועל כולס 6טמייחוסלככזו 8לסי6לסיס1ג '1ס6לס6ל סנזולסגריר וסטרת
יכסירס6מר(ממותט"ו):6ירסלס'כינ6ס
ולעכרוול6לגולתו,כיכלססם מסוככיםמסכתו ונו/כ
וקיןראוי לעבוד כ" 6לסנס סר6סוגסית"סו ,ohlעלמססעססכיס,והקריסי"נמזותסמת:סנ
י עסכריותיוכולסענוחגותו 6100רמוסומגוןוכו',
רבךא ורקסע:ותנוחוויסרוכיל6מי
ג
טיטכעלphועכ
ו
ת
ל
ו
ד
נ
ס
)
ס
מ
ל
כ
8
יסו6
'
ת
י
סעולס געכודהוכ"6כסימס
6
ו
ס
ס
ר
ו
מ
ל
ע
ך
ו
ס
כ
ס
כ
עמסם,כי מנס מכרי6ח מעולסועד)מןי5י6ת ט61קלסיס6לסיסונו',וענוהגותוסמוךלוכמו

מביס ל6גהחייכוגניסעולס(ענזוכ"6כנזר
סנטרShויוקר ,וככן Sbס6כ,סיקר 6חס6דס
וסם כענעו סיסתלסלו ממגו
ס6דס מזכר
וגקכס 6101 ,ית'סוחף עמסםנ.כיולוס ל6חיינס
כ" 6על מס ססו6תיקון סעולס וקיומו ,וסס
סכע מלוח כגי נחכדיסיחקייס מע"ס סילל
וכר1 .6ל,ס חמ65כי ל6גקר6ויסר36עכדיס
קוזס י5י6תמלריס  hSbככיס ,וסלם לסרעס
י ממסרכינולימרכגיככורייסר"ל,ל6
Suיז
6מרכגי סחם
יכלס6ומוח ססצגיונ"כ נערך
כ
)ססיי
ר ונרץ 6ת כולס ,וקמר בגיככור כן
ככורומכיב
יוח,
י ננ60רסנגיססמן ס6ר ס6ומ
ל
ונקרנויטלטלכןככורלסס"יעםסיותס5מרוניס
לכלמכעיס 16מות גני נם עמסטחוח סיל16
פ6כרסס יסמע6ל וגני קdטi-וsר'1ט ולעסו סי65
י החלת
רס6מסמוסגכססכוונףחריסמעכסןסי65,כי כסכוחגוס',כרכ
 6סעולס
פססרעיתיסכו6תו ,וער סכחוכנר6סית גר6
5לסיסנסכילר06יח,וכמוסבגרי6תסעולסג51ר
סכל קוזסיקירת מקס6דס ,כן כי5י6ת לכות
~dln;bלאוירסעולסקדמונולןלרומסיסר6ליח,
לסיוחססי6תכלית סכרי6סוסוף סכרי6ס,כי
6כמגו נעמוזלקרוץכולנו כסס ס'ולעכזו מכס
6מד ,אמר י6)5ת מלריס כקרתו נ"כ עכדיס
יכגייסר6לעכדיס סכוי סס
(ויקרת כ"ס)כיל
5מרסו65תי 6ותס מקרןמלריס ,מוסף עלססס
סמיומז נסס (דכריס י"ר) כגיס 8חס לס'
מלפיכס rh1 ,נהמייכו כעכודס יחיר
י
סל
'ר
סמ
סס6
0ג6לס ממקריס וסס סגיו ועכויו ,וכמו
סכחוב (ממות ג')כסו5י6ך 6ת סעס ממקריס
חעכדון 6ת ס6לסיס טל ססר סוס ,וכיחגט
סחורס לסס וקכלוס מ5ך סיותסכניו סי5רס
ומיוחסעכזיו ססו5י06נונו5ריס .ולכך סהחי3
כעסרח מזברות6גכי ס' 6לסיך 6סר'סו"5תיך
מקרן מלליס מכית ענדים,כי כסנה וס 6תס
מייכ לקמל  snl~ihומ15תי ,ול6ס,כיר עניין
סעסס עמנוטיסטוכסלמייככו כעכוןתועליסן,
' מגס פסיו כמדבר ונחסרנסו
עז6חר סוףסי
ונתקיימובמןוגכ6רונעגכיכבודוכן60רסטולות
סעטסלסס כמדכר )60 ,ס)כיר לסס מרע"ס
כננטגס תורס ק5ת סטוגוח סססלי 6לעסות
יסיתמייכויותר
עמסס ומססיטססלעהיד,כי
בעבודתוית'ליר6ס16הוולוכקס13בכלססרטיס
60ינסמסורסיםככחוכ,וכמוכן עתס ל6

עי

טסזכרנו .ועלוס 6ט חייכיס לו תוססת
י
ככו
ועכודתומ5דנזולחו ,כמומסמךorsסכחונ
6ת

ס'6לסיך תירקגנו" ,כ"סכסיות סעניןכסול
ומכופלספגומייכיסלוככגיסוכעכדיס
י
ל6
כי
טוכס וכקטןלנדול ,וכל 6מת מפלו סודכ'מקס
י ט61יה' 6כ
סלימסגויח'כהכליתסם
רלימוח,כ
כ
ו
ט
ל
,
ו
ג
ל
ט
ה
1
6
*
לכג6ובגסכוטוכנעסיסספ(יינמוסמכסויופן 6ל ,1nb)oS 6וכמל
"ס
(תסליםכ"))
י6ניענניעוכוגי וס'י6ססני ,
0ניסס לסג6כחס גהכווגו הדע סוס סוסך סניו
וכו',וכן סרכ סקונס עכר לסג6הו סו 6מכוון
0יענדסוויסרחסו6 .כל ססי"ח ל6כיוןלסנ6הו
כס51י1616חג1ממפריס ,כ" 6מרמס וממלעלינו
ורפס6חסלמן6סרמלריסמעגיזיספוחנו,ומס
סמייבנו כעכודחו לעוכחגו וכמ"ס (דכאים ו')
ו5דקס הסיסלנוכינסמורונו' ,וכן מס סנגר
מייכיס ליכדו כעלכל 6סר נמלנו קינו 6ל6
לזכוהנו סל6כסיטכסוייטוכס.וכןמססכויינו
עוד כעכודחו מ5ד גדולתו ל 6לככודו כ"6
לתועלתנו ,כיגדולתו סו 6ע5מוחו 61יגס
יןלווגו':
י 6סלוקחמס
5ח
מת
הלויסכגוכ
ואפשרבי על 6ל 1סד' 5דויסממיוכ סככוד
וסענודס 8מר סכהוכ כממסר מקלת
נדולותיו ,ס6ל מגזול סגכור וסכורך ,ונתקנר
תסלוהיגוכולןלסורותלגוכי6גוממוייכיסלענפו
ולסתסללקליו ,מ5ד ססו6 6לסנרןסריסוקרן
וגקר 6סמועל ברי6תס ,נר6סיח גר6 6לסימ
 .וכן ככל מעמס כר6טית
6תססמיסו6חסקרן
סוכיר סס 8לסות מ5ד ססו 6בדון נדגל לפ
ססו5י6גוממ5רים,ונוקז ססו6נכורלסלילקותנו
מכל רעות סמתרנטות ולסטיג לגו כלסינני
סן
ונולד עלמות גדולתו  6100נור 6תסלוח סלנו
דסגלנומלס0יגט,
ירקיםלסתרתסל1תיו,סק5רסי
וגניךלידי כסיומיוית' ,וכן כעיקר,ס
ולטייס ס6רמלותיו ,לעכדו עלסיותו 6בלגו
ויו"
ר-כר6סיח ,לגדם על 1nlsoנזול ורכ לגו
סרגועכיי
וססו5י6נומננ5ריס,ולסודיע גדולותיו
ם,
עג ננסמסטינ וננטינ עלט נכג יוםויו
סל6נסיסכסויי טונס 6
יכלס
לילמ6סגדלעסוועניולדניועכ
מלתויתכרך ככווגס ס
ולקיים
ט"
ר גולותיו על סיופו ,מלך גדול ונורך ,גס
ס נםסיס ממכירומעגיםסייגומייניס גענזו
מ5ו בדולתויחכרך ויתעלס:

יור
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פרק חמשה עשר

לנבילתחלאסעלסעי"
וסוס,ססו6ענשתססס
ית',מןשסנרךומןסמומםומןסכתוכיס,
כמו כנסנגו 3ס6ר סעיקריס :
והראיהפן
סנ:ונססו1על גל 6ח7
סמנו"
סו6זכר4כל
מ ,סס3ן 6ב
כ3
ר
י
ו
א
סס51י 16ל
ס
ל
ו
ע
מ
,
1
י0
י וכות
י6לו
כ
י
ן ל6דס ~hbטפריו,סוכותסו6סגו5ר 3ע1לס
5י
מנ
ת
סוס,ויםלו מכנסטויסושמירסלסטיבמעולותיו
ומעסיוכיוכט כסן כעולס  oroוכעולס סכ,6
'מעלסיהירס על סמעלס ססיחס לגסמחו קוזס
 onhiלאויר סעולס ,עם סיוחס ההת כס6
,ונסכיממומרקירןויסלי5ריגרעכמס
סמכ
ייותר
 ,כקדימת סומן ובמכלו על
נת
כו
גג
ט,
מס
לי
סמוסיססנסמי
ו"עםכלcrכסכלויוכל לסככיע
י5רו ,ונ 6לטמרמטייעין קותו נסכןמלמעלס,
וסוףמסללנולך ססכגיס 6מד מעכריולגן סיס
13סירות ומפדניסויסכוגסכןסירותממיהיס,
וסולעו סתירות סי8כל מלסכעוזו ס0ומיינם
oonוי58רסלעת"5חולכיתו:ויוסרמנעתלסירות
סממיתיס,כי6ין מסקסוסספרדסו6ממוייכ
חסדי ספלהסעססעמוכמסטוווח061 ,
לענכםר"על זיכורוועכל מסמירותסממיחיסומת,
מידוסיהס;"תלולמעליסיסטוריכ
ןס"ככולי
'סנן ל16יר סעולסכויסיוכללקגוה
י סעולס
י
מ
ס63ע(
י מסקו כתורס
ד
י
6לטמו7יעס לו ורכי
ו
י
כ
ב
סריס,ו
6
ו
ס
ס
'
ת
י
ף
ח
ו
ס
ס
י
ת
י
מ
ל
ני
עסייקרר
ו
סי
כי5ירחגו לסטירלנו כמקור חורתוולמ
שמלותיוולשוכותלנושסירוס סורך6סרנלך3ס,
נססורכיוית'כמו סלמו (זכוים כ"ח)ומלכת
שדרכיו 61מר (סםל') ר6סגחתי לסניךונו'
וצמרתבמייס',ומלו לכד לע"ס כל 6סיס
 uמעבדותלחירותhול 6סיס גומלtלנו עוד
6 ,נוביילי
סלסודותלוולדרכוכמוסככוז
מטהויכיסם סכן ל6כסיגינ
ו חלוי 3מס סמנן עליו
בסיופוקטן לסגיקומ 8מו ולסטיכלו וקוט
ולסרגסו וללמדותורס
סדוי6ומגוח,כיגססל6יעמס
(ו"חתמסיסמייבס3ןמזיןתורסלככזווליר"ס
מפגו1 ,ג;ס מאסר ס:הוכ 3דברותי*ר6סוטת

,ס

4ת

ר ט6ניו1ססו616ניוניסיעסס
,סכ
עמו סוסנוגססו6עריכותסיעים  ,ססו6כותת
65תול6ויר סעולססיסיסלונמן לעסוקכהורס
יכמעסיס טוכיסלנכוח ל1י סעו(ס
hl~G
נ
יגס נוס
סך
ס6רוך ,ויסיסכלול עולס סכולו 6רו
וכמושדרסוחיל ,ונדנרוסבקמרונותכחיכלמען
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מרמס ,%8חמלעליוונדלווחנכולהגויתספס
ית'כדי סיסיס לו טוכס כעולס סוס ,כמיס
סכתוכע(ס6זמס6סרס'אלציךנחןלך,וכעולס
סכולועוגוסו6סעוס"כ,ויסיסנכללנ"כנטיכס
;וטוכת סעוס" 3סמלוטי,3כמוסזרסוסומו"ל
מסכתאריגות ימים נעולם סוס .610אריכות
יכיסל75יק לעולס סכולו טוכ ,וטוכם סעוס-ז
3סיותולדיק ס61נ"כמנס סיוכללעסוקבהורס
וכנמיכותמסזיסוינכסכסן (עוס"נסכולוטוכ,
ואסכן כמו סססכלמחייכ סיככד כן 6ח6גיו
כערך מס ססו5י6ולאוירספ1לס ל3ד,כןמייכ
ףעיקריגיבורתו,
כעכ71תס6לית 3מסיססימ
ויותרמסמסכסיותומכוון ככובססלימט לסו5י16
ל16יר סעו!סכדיסי;כס 3גסמססחקוקסמהמת

גס 6סככ~ד:
ואם כענד לרב ,מזכר מוסכלנסכן ססעכ?
מייכ כככוז סרכסקסנוכזנויוונוסוקנוי
לו ,וכמוטספיסמט"ממבמעותיו ונמסרויכול
לססחמססנופוסלעכזססו6קנוי לו ,וכסיות
לעכז דעס וססכלמייכ לכרחאחרגו'ככל מס
יכלוקכו לרב,ויס3יז סרכלססתמס
סיסגוכ
יסנ6חו ,כמו סמכתמסככליו
313ט3ודת סרך ל

והסקיולחועלחווקינומקסידעליסס 06יהקלקלו
16יסתגרו 06 ,סכרו מרונס מסססדו ,כן על
מענדל6יקסיז,וכמכמהויוכללמלטגססונעמזו
לסגיו1סלכ"1מריוויסרתסו,וכוסימ
ע5נ6יזמתןומסי
לסניומיו5י"סולמירוח,ומסני ס
י
מנע
כ,
שו
לרכסי6עלכרמוכינוסוקכוילרכוומיידלע
6יןעכו7תו 6ל 6מתוךירסס וסלף לממס ,ל6
ככן ססו 6מכנדל6כיו כטונהו וכמירתו,ולכן
י 6יס
6מרסנכי 6ע"ס (מג8כי"08 )'6נ"ג
ככווי ו6ס 6זוניס8גי 6יס מורקי,כיסכנוד
וסענודס
וסעוסס סכן ל6כ סי3 8כהירהומסגי
עכוז"ה
י ו6ס3חולוחו,וסבסודוסעבודסמעומס
סעכj7לוכתיגס"ל6מIממס n6511 .לטorn
ורל
מס
כי"נהנו טדתיסר"להייגי
"ענדוגסכןמנד
ס6נחטעודיו סס51י6גוממ5ריס מכית עכדיס ,
61גהטקטייסלעכ71ת1יהכ'לטונהט6(,כעכז
סקנ6ו רכו לעבודע3ויחו לחומלתו ,ולכן ל6
 1ih1pטנדיס לוכי  06נערך מס ססו5י8גו
ממקריסכמו ס6מרעכייטש"5
ל כ651תי 16הס
עכרזמגריס וכן
' מפךמלריס,כיספליךלעטות
ל 6ככיחכריס 6ל 6ככית
עמך כסיוהך
כי
ע
ינעכו7ס קבס תחתיזסרעס
ענדיםסגונסיס
ה
ג
מלך מהרים ,ונק(לסיוחך לו ענדלעולס ול6
ר5ס לסמויק3ךכי1כד"ל[ ססדס 6וחך מתסיס
3ןמורין לעצמךלסהעסק3מל"כתךולחס 3יהך
וכמנודח סכם לסנ6חך ולטובחך ,וכמו כקמר
סכחונגססו") ולוהגוס51י 6ממס למען
י"
ת
כו
סב
שוחטלחתלגו  rihסקרן וגו וילונו ס'לע
6תכלסחקיס ס6לס ליר6ס6ה~'"לסיגולטוב
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לכו כלסירוסלמיווננו כסיוםסוס ,וגזקס הכיס מלךמלכי סמלכיס סק"3ס סטוכוחיו מהמידופ
לגו נסמיר ,סגת ססירס כווגחוית' ססו(י6נו עלינו נכליום ונכל עת וככל מעט ותכל רנע,
לטוכבילנו כלסינויס למיוחגוכסיוס סוס,סימר סלנו מייכיס לסודות לו ולכרכו 1לעכןועליסן
ק'דס ממרתלכנךעכדיססייגו לסרעסכמגריס ככליוס תעיד ,כמו סמן מתמידוה עלינו.וכן
1י51י"ג1ס' ונו'ויחן"והותומוסתיסוגו'ונוהגו מס סעוסס ססי"ח עמנוס6יגי מקוס לחסלוס
 h'~toממסכיל6סו5י6ילוהגו ססחעגיכגו ,נמולכ" 0נדק מס נהןלו"
 1מסנוכל לעסות
ייזוסכל וצידוגיחןלנו 16 ,כמס לקדמנו
לו מ
ו,
ס61ג"לג
כי"
ומייכיסלו יותר
סה ו3מ6וספכתהיוםגודנימלוי(םלהוורעיםנססלסגוקלסכןמנבתסן 3עכוילוחוגו',מהייכ סככלסויג
ו
"וה
ס כנוטיכ עמגו לכוונת סטור כמס ססו6
עלמס כעסוליסר"ל ,כי;ססור"סכימהמלהו על,
עליסס עמס כך 61 ,מר על ;ס ו6וחגוכ51י 6טוב ,וכן"נהנו גודסלו וגענזסולכיוגס;1סל6
ממסכי נר16תגוכי עסס ככס ספטיס על מס ע"מ לקכלסרסוסוףססרסוסכנודלכוץ,וכנוו
ב(דכריכי")6וסיס סלעתכמעו
סער"והגו ,ידענוכ כוונהו סיתםלסו5י"גו ס6מרס"חו
ימלוס מהכססיום ,לכוונת
י bSלהכהעכו ננו Sh hShמ5והי 6כר
מסס מקוחו G nlTJDO
כ
נ
"
"ברכס להח לגו 6ת סקרן ,ומס ס15ג1לעסיח סנכוגסססי 6ל"סכס 6הס' ולעבדו ככל לכ3כס
 rhכל סחקיס ס6לס סהלויסכי5י"ח מלריס ול 6ע"מ לקכל סרס ;6 ,סטרם וססכריסית
ל6סיסקריךלוס מלדגונסרינהל"וחות o~ncinlמוכן לכ61יוהרכלסכ"הןנוטרכ"ר5כס כעתו
ת יורס ומלקוסונו' ,ומפגיס?ענודסכעומסס6דס
וגו'לעיגיגו61והגוסו5י 6מססbSh ,לירית"
ס'"לסיגו ככל ס6ר סמ5וח ,וכדי סיסיס לנו ויםלוסכרעליסלמעמיססו.6מ5טער כסוטומר
ו ל 6סי 6מכרס ,כנעלוייסוריןסל 6סכס
"וחס hScרי
"1מר ל6מן ול 6סכרן61 ,יגו הוטס
יט5וינ6סתכמללרסייסמיDסSכלומרסהלקעיהסיד 15boסססהלויים סלסטמיסו
ל6
תמקריםיסיםלסםטוכסוהייםכסיוס כגס,לכןסכך וקמר סכמרולכססן יסתסל3נכס
תעגין'5י"
ס"ססיזועוגנלסלנוסי"5גוכוממוריס,והם ::וסרחם מעכוןהו  ,nhrסקולי הככז סעכוןס
לגו לאקסכי נסמר וגו'לטני ס'"לסיגו כאכר עליכםוהענזו"לסיס"תריס וססהחויתס לסס,
י סענ71ס סלמסיר6ס לכס ס6ינס ככרס
15גו,כ נס סיסיסלגוטוכסומייס כוס ההפט כ
כי
,
ל3
יקסלסגי ס' ohגקייסכל סמ15ס מ"ח סספהמץס וזירור ססהיס 1ל 6עכודס 3כללנ
לנו ל75
הטסידו )3סכי  06ססכר סל6
לקייםמקוהיוול6כסבילסטוכסוסחייס מהמסך וחהסכו
יעל;ס
לו
יסיסלכסס
לנו ממנם:
"ל6יניעלכסנזק ,מוסחדתוכ
ואם כמקט( הטוכססהייכלגמול לנוהן לדבר ,ימרה ס' ככס ועלל 6ת ססנניסונו',ולכן
פולכגכמלךגסכן,כי סמףr3לoטוכס מההככייררוו ראי לכס סהעכדו"
ת יגסס יהכרך ככל
לכנם
לו חן וחסד על 3סיוה
שמייד
אחיהייכלוזכר,ורקס 1סתכ11ןלמעילוולכבשו 03 ,והנימוס על לכככס וס5יכו לכס5יוניס
6ין ספק סססכלסימרממייכסינמוללו על)ס ,כ;כירתס ,כקמירהסהסילין על סמוםוננדסלכ
כי כמו סססלו"ס פקוס מלוס להכירו ,ססכל וסמ;ו;סכשיטכס,כדיסהזטרו עכודהו 33י6חכס
לכיח וכי5י6הכס:
"דם
DDT.~1ממייגיססיטרעלוכן מס
"הייכ ראם סענוזס ושננודכמייכ סקלןלגדול ,סו6
י,
למכירו  16מעכזוסל 6ע"מ לקבל
עס
ר
ס
ו
י
ס
דגרמוסכל גסכן ,ונסכי כרוקי סטולס
סנ:קכללכשלועל;ס,וסרי סוףכפוסל"ס
כי
ס כולססםגכר6יסלססליס ע5מס מסלימותסמדות
עםסמייס סו 6נו5ס
סעוסיס
על סרוכ
יו6יגו ממזסל 6מת 6ל 6מחמד וסמוסכלות ,וכטרםחכמה הורחנו סקדוססלכל
ס,
הר
להסלוס סכ
סעוסיס עססמהיס,וס5דקסכעוכיס עססענייס מי ססו6סלםיותר כסס סו 6ראי לכגודיוהר,
ומ5ססלהגמול ולכן סקטן 3סגיכ ונהכמסהייכ לכבד 06סנזול
עלסרוכסי6טל 6תתכערךסוייג
סכר מקוחומעגי ומדל ,ועל ;ס 16מר סמי"ת ממגו3סניס,כיעל סכתםנרוניעיוקנסמלימות
6גי כסקוס סעני לסלם גמול על ס5דקס כמו יותר ממגו במדוהסמסוכהות,כיעיר פל 6מזם
יולד,וכסנסנחו סטוכס ;3ססעולסיקנסמלימות
כסי סגיוולכן ס)סירססחורם51ותס(ויקרץי"ס)
ינסמעלכדל6יגוה31מססגחגו מסני סיכס תקום וסדרתסני )קן סקנס הכמס
ונמ1ל1יפלסלו,
כידוע סל 6סיסלו כנוסלסרוע ומסי'יניקומכיס גקר 6נזול לערך מיזגו
לוכי כגר סיס
ומהגס סל 6ע"מלסמ;ירגתן לו ,עכר ססי"ת
מוסס 1nSDכקילו ט61חייבלסרוס מתגתסעני מפסס סרו6המסד נוקרוחיויככייססמ)מס"לסוססקכככ"וסר,כפי
ונטילו סלוסלוויסלסלוכמוסלוססמסלסלנ(לוט ,מעלתכל  ,כ"ס
כי
ומלכד ;סגמולופמגןעלסעגי DUD h~cלספיר ס 61חכמו יכגדולהו  673כל סע~מוהוכל
וחייניס לעבדו טלזס ,נס
יכלםלי נסכןיזהרמדני ,ו6ס3מי סמקכל כגעלמוחממגוסיג
כ"סוכ"ט כיל6סיסמקדיםלגוטוכס,ומכניפיסגדולים
סוסטוכסמחבירו~יכלנמוללועליס
ממכו
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ששיהימניותפרקמזמז
בית
ממנווסםסמל6כיטוסנלנליססססנכר6יסכנוונו ומקייםתורחוומלותיו,ורביעילוטמכנדוועובזו
סיותו גמול המזיו כמסטססיכ
וסייגומייכיס ככגוזס ועטזתס נסכןכפי מט
ס ל?6סכיוותתיוומוככי
יסססטיכ ומעיכוייטיבלונכליוס
מ
סנו)רססכל,לכך ס51רךססי"ח לומרhSיסי
לך6לסיסכמריס עלפגי ,ל 6התססוגו' ,ל6
תסהמוסלסם 1נ,'1וגילורכפ'עקככיס'6לסיכס
'
o
h
ס61קלסיס6לסיס81ווגיס6דוניס Sסנדולונו'
עמסהטפט יהוםו6לנ!נס מןסמ8וחרShסקודס,כי נודיע לסס וגרנילס
סונו',
6סרל6יס6סיי
ס,
ונו' ,לסורותכי נס ססנע6כיסוסנלנליס סם לעכודחו ית' מ5ז ססו 6מטיב לסם 3כליו
ו6זוניס על מעולס סטםל  ,עכ") סו6
1
1
סס
לו
קל
ק
י"וילדון עליסס ,וסס6יןלסס גםורסוחכ
וליסדי
ימעסקםנחורס 31מ15תטיכו6ועיסס
עס
קס
י
1ו
2פ
2ר
י י
לסס נ!6ח סמם וקין
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 06מסטסודר ונוגעל
ית'
לסס רמות לסופיך ול6לגרוע ,וסססית' עם מ"ו לרות רכוס ורעות,ו"חר וס6גונ!טלינ:יס
סיותו קלוסנדולעליסססו6נ!טטל3מספטיחוס on~hיותרכעבוזחסטתסיסיוחרטלימסומכוונת
ת ס6דס
ו6למנסוכו',ויםכידולמוסיף  16לנרוע כפי לוית'כסיופו סו36ור 6סצולסוי5ר"
ס 3חכמס נפל6ס כ6 36ת סכן יר5ס ויופר,
סמעסס,מססביןכן3נ!ל"כיסונלנ(יס סמנ!םלה
ו6לנ!ל6כך ל6י65ל"וי
ר סצולסטלססכל מס
ק5וכס ונ:וגכלהתסגוי%כסכר:
סגירת המת נלנל סירת ; ועכוןס;ו מטוגת
גממעלס
וסלימטיוחרמןסר8סוגוח ,כהתיסי
פרק ששה עשר
ס6מרונשוסיףסיע3וז 6תכיססס ית'וית'
י
חיוב סכנוז וסע3ודס להלעיס עלכל  6נדולתוורוממותו ית' ,ויקרץ 16סכס' ומי5
רץ
מז6 ,וחו,מנלי כווה שמרח 4כמו ס63רגו ,וסיף
ו זנרסוס נכ1לס
מס"רכעסלדנין",יג
כי סמיו 3מיותר נדול על ~ olhסמלםסו6מ5ד סתעלס סנדולסנ!5זע5מס וסמכרנגדולגעוס"ז
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לצלתו,כיכיסמוםגווכימומשי
י6ין תעדי ומור לחסו ונסו וווסי 6מיחס סנקגסס
כ
קיום לשוס ד3ר בעולס כ" 6לטסי"ח,
יכל עלז סיסיוסב וטכס כל סלילס ומוס גוכט
סככר8יס סםנטליסויסוסססדוקיןכידםכיכיל
ח גכ:דו כיון שעלס עמוד ססמר 6מר מגסנו סל
ול 6מלימות נמור לסעי 3ולסרע ,כי ס6נ0ים עונם  810עמד וסקריכ סור בקרניו קודמת
0סס מבמרמעולססטסל6י 1לססקיום וסעמזס למרסותיוסג6מר(חסליס ס"ת)ותיטע לס'מסור
מעולס מאמדת 3יכלהסלסטיו  16לסרע ן ונס
ס
קמן יכלחס סס כעליסי ומכעימיס ואינ
'
'
גוסי8ינסנעלי ומירס  %ן ייו14
עוסיס ,וסנלנליס וסכוככי
ורנון,כיסעולתסמוגבלתומסודרת ול6ישגו6ת טסחר 6מרמנהגוסל עולססו,6וסרימכעסד'
מפקידם כמסלכם ו3חכונחס ,וכן כסכרמ מס סג)רקסכו גסמסוכעסחמיסיה מעמדעל
נלילי
רס
ממות וסכירות סכ)17ונ
 6100תוססם מטס כעולס ספסל ס 61מסיר וסעס סכיה
ו
רר
קו
יוכסססמסעולסל6מ5עסרקיע
סך
סמונכלכסס6יגו מפהנסמ5דסכ"6כרקונוית' ,מוס,סיססול
ל5ומערר,ותסיסה מעלולמטס
"סרornיפ
'רי
יי
ייתטילמתססכללססוטמייןףס6ע31ולדגסרורע6ויסלעלוכסרס גו'מתומיריזלול
ובתשיעית סכ5טוסוכעשירית אסרת
כיוןתקין ככ
ססיסינס מקרס מס ככר ר6ס ססמס נועס למערו וקרוכ לסיסקע,
ממס מסודר ,וכן6כורו"י
סל6יעלס מקדרות ססמס וסירה ,וקין ראוי ופיך ל 6חס3תסיס מגסנו סל טופס  .תרפס
לעמדלנניטיסינסו מקרס כוס ,כל סכן ססס סמסכ 6דם טר6סוןכסר6ס ססמס עולס ל8מ5צ
עד סמער583לס6וסק
תסצסלמיסהכליח,כדונסמקהרססכוולכ36יכס8סיקכיויתמסי,ס6וי6גססל3ננמ7סר ומירמקזוירעלועיולרודת,ממססיססילו
רמ
6
י5ע סרקיע  ,וירד
"יכות וכמות גיסןגו עכוךס כ"ס מזרםעוסלמתקוימ)ורלעלות,וסכךיסיסמנלס5ני
ו
ל6
מנוולכ
"כניס:
לו
לכ"ר סכ
ן שדרך
סלעולס,כילעולסססמסיסיסעלסיור
וכן סמל6כיס  pbסעכו7סר6ויסלסס,כי סס torוכסססוכריסתמכתייסר6לספין ססמ0סולך
בגיננו

פ
ןצבייכ121ציצנצצנמ:שי~*סצון5

ם
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שער המודותפרקי)ים

3לילס למטס מן סקרן  hShנכנסת
בי
ז
מרקיע נמצרב ומוגרס למעלס מן י)רקיעעוע
מזרח  nbir1ממזרם מהוךחלון טכעוכיסרקיע,
והדססר"סוןהסכסתח)ורטהמס מלמטסולעולס
מרקס 63רן,וכסר6סססקעסמסבמחסךסע1ל0
תעדווכמעלסעמוד ססמר 6מר מנסנוסלעולס
סו6כךלילסויוס1ל6כמוסמיכתיקויםמלעולס
יסיםיום )"1,ענוד וסקריכ מורטורוזמות
וכרממיסוסוףנוקבל תסוסה ססכיס ,ססו6חסכ
סמידסיס נפרענומנו עלסע3ר,11115 SDורקס
עחסמסקריךלווקכל חסוכתו מנחס על רצחו
31כס כלסלילס ול 6סמכים מעולס על מעלתו
h~hעדייןכמנסנו נוסנ1 ,כר16חוכי מגסנוסל
.עולס סיססדסנוסויוסולילס 6הף וחסך ,ר6ס
כי סיס רם) עלכימי ממסךעליו סיום סהט6
ם תקוס לקמרית סי5טער 1י15ס ויסוג  Shס'
י
וירממסוויקיר חסכוכיקנל תסוכחו,כיעלתג6י
)ס 6 873ה מעולס ,ולנס סקזיססורסקרגוהיו
קסמות לפרסותיו ,כלומרסל מעמס כר6סיח
סננר6ובקונותסולפיכךקומו קרנותיומסריעמו
גו5רווי 165חחלסמןסקרן,וסייגוסור סרכיוס
מסיס סור מסורכןיווווקרויסורסיסנוולכסר,
ו6ת )ססקרים,כיסיסטפסר לזמרכיסיו כיוס
ססו 6ג"כסוורים8מריס,סגתעכרוונולדו כ16חו
*וס כמו alhסר6סון מעלו למטסכ'וירזו ד',
ול6ר5סלסקריככ" onlhn 6סל 6כולדו מוכר
ונקכס6ל6סגנר6ובקומתן ,לסורותעלס3רי6ס
סכרך ס6ליתברךכל סדכריס 3סליננותס ור51ס
3קיונוס ,ו6סיהט16יעכור על מט6תסכסימולו
3הסוכס ,ויקבל סהיסת סקרכן ססלס ככרי6ס
כמקוס ס8דסמסיס פלסננרי6סיקיר כפיוסל
סקנסס ,ורם)סקרנים טסם קוסדםנ(יסלסלמרסות,כי
נונן 51גס
כמו סקרניסלנוין סכסננס
לסיסיסלסקיום,כןסגססהמסכלהסכ6דסוסיף
כמוקרןמוותכיןעיניו,סי6לס מגן ולגס לסוס
ך ן
לולקוס סולרית ג8רל ולסחיותו כסכלו סו
ס6סיחטףידעויטכינ3נטסוכי סחס1גס קזמס
לעולסוססו6יה'מקבלמכיס ,ויכניעכח ממומר
סט 61דומם לפרסה:סיסיסנווכן לע3ודחסוכל
וסיף עכודת ס6לית',כי ססכל סי 6סחחלס,
וסציקר וממומרס 61ססוףוסעפל כמו ססר0ות
לערךסקרן  ,וסכלכגולמד ממגווסגיךנססו6
מככורות 65גו וממלניסןויסע ס' Shסכל ו6ל
תכמתוונו'(3ר6טיחז')כיסככורותonlhסגכר16
סם עומס ול6גילי
ו מ)כר ונקכס וסם
י
מס
לס
תי
סי5ירס ,כי 3קימהס נ3ר6ו וקומו קרג
לסרסוהיסס,ונסיעכוונתוסלימס וקרכגו תמים
כתוב(סס)ויסעShסכלכלומרלכוונתוססלימס,
"1ל מנתחווסוךסקרתן סתמים,וקיןסביךמפרי
ס6דמס ממס ס5מחסס6דמסשח"כ,כמו ס6מ)"ל
נע ספסולת מסללעריס רע שגל 6תסגכורות

נתי

אלהים

ומככז למלךכסוסיות ,לכך 6מר 61לקין61ל
מנהתו ל 6סעס,כי כמו סמגחחוסיסס נרועס
טל onw 6ממכרךפיה
וIsnoטסו166חו מנ3ר6
י כר6סית,כךמחסככם
גייססמיומד 6מטסתימ
ל 6סיתססלימססל6ייחססכרי"סעסטי"ת 6ל6
סע~ס כמגססגוסנ ,ולזע ל 6סכיך כ" 8ממס
ססיתט15מחה ט6דמסול6ממססגכר36חחלס,
'
ססיסידועלולסיקבלת"כי
ו"דססר6סון סכל
ס5מחיסעמדוכסתחקרקעול6י 165עדססתסלל
עליסס8יססר6סוןוכמוס6ח)"ל,וסוףל6ס6מין
לו,ונוטניכי קרכן 6זס סר8טון וסכלכנוסיר
יכר06יתכמו60מרגו,
מסוכריםסג3ר6וכבטחימ
ל 6סו5רכו לצגות נוטח לקרכגס,כיסיסיזוע
ממסות מקרננותטסיסנוכוון לס'ית'6 ,בל נם
ממסטסקריכסיסמןסעלזיס מ)כרונקכססופרך
לדגותמוכח ,לסורותכיסקרכן ססו6סיס לסט
ןנמ מ)כח
ססס",ג
ןכחוב 3גח(3ר6סיתמ')ויצ
לס'וגו',ונוסס וסל6ס ספחות  Orreוכלסכ6יס
6חריססבגו מוכחות לקרכנות לסורות כווגחס

כיסי 6לסקריכקרנןל'5סטין סעכודסמטויס

ל)1לת:1
וכן סתסלס נקושחעכודס ססי8מיומדתלטסם
1ל6לכלתוכננו סעכודס ןוכנווסר"יג
וג"כ
ס6כות וסקוזמיס וסמ6ומריס למס טסחפללו
ססיתסתסלחס מנחגתלסרס,כי'לוי16הסתסלט
כי סו 6ס3חסכל:
ס,
והראיהמן סתורס ססעבודססי6למלעי
כלסתורסנ(ל6ס מ)ס ,ממס סמ)סיר
ומלוס18תנ 1לעכזווסעידס עלכלon~hסקרכו
לע3וזהו,וקמרכקרכן(ויקרש 6)'6דסכייקריע
מנס קרנן לס' ן עמריותר בסירם(טננוהג")3
,ובת לטכסיסיהרסבלתילס'לנזר,וימ
ר3חסלס
ס (סס כ"נ)
(זנריסי" )6ועכדחס 6ת ס'שלסיי
ולעתדוככל לכככסונו':

פרק ורשעהעשר

%ה~מן

העיקרסיסי
"
ו
ס
,יוי.;":ן,

,כי ס6ליתפרךממסיעטפע

",י1:1.:,,7,יין.,

 O~ihלסםמקרב 6מיססונו' ,וגמדת סג613ס
81מחהסכת3סרבsurפרק ל"ו6100ס0ע מופע

עססי"ת על כמ סדכורי תחלס וכמ"כ על סכת
סמזמס וגס כ8מ5עוח ססכל ססועל:
ס
ג
ושמנווד למ5י16ח~) ohlsחמס .סר"סו
י
ס6ל יתכרךל 6ישע טו3פועליוכ,
וכסיוכן  07hoשכמתו ומזותיו לנ613סיוססע
עליו0סענגופיילסויות עלמעלתגססוססניעס
למדרגס סעליוכס טל סקוס וחכורת סס5ימות
6סר 6ססרסימ65למינו ,ססגיתכי נס סמא
סיכ
ליוסגת5י6ותססי"תוססנחתווירוכסנסנע
סעולס
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שערהישרנה פרקיפ4

מעולס ,ר5ט ט6לית' לסססיע מסענכו6ייעל
סשכגיסכ סיעידועלממילותויתדרךוסעיפו
דיכלורכיכגי 6זסלתתלליסכזרדיו
מקומותעל
יע"י טגכו6ט
6
י
ס
ת
י
ט
י
ל
ס
ס
ו
י
ל
וכסר מעל
.
יסדכריססנר5יס56לססי4חכמסכלתינרקיס,
יויעו
כיסידיעססממקריתויגס ממפקחלדעתטדכריס
סנר5יס lSSbכדיס63מ5עוחםיניעס6דסלססגח
 .סרכיעית לס)סיר סעוכריס
ססלימוח
טי סממיסית לסוזע5סעתייות
ככל דור וכדלוגרו.
ועסייח סנסיס וסנפל: 6
ושניאור סס3סכר"סונס
שמרו,תגי ס61ייוע
יגסססמסכלסס63דס156לס מעולס
כ
סעליון ,וקמרו מ)"ל ססי 6כמ35ח מתמת כס6
סכטד61 ,מר ססיתס לסססנסכי3ריסעליוגיס
קורססיוהסכגוףתסקר כססכגקי"פילו3י)יותס
ננוף לסחסיג 3טם)1 ,ס מסגימניס .ס6מד
ג6מ5עות סנוף וססתמסס ככמותיו כחמסת
סממסאחסנת
סמוסיס וכמסזנויון,ולוקחתר"י
סדכריס סטכעייס כוס סעולס סססל ,ונס
כעולס ס6מ5עי ,וקלת כעולססעליון הסטנתה
מ5י6וחססי"ת וסקרסעיקריס,סמניכ כמתוכן
ילסחעלט
לג3ו"סחריג3ר5וןס6לית'ספתג3ו6ס
לדמיון סס;סססיתס 3ס ק71סג61סלמף,וסיף
ססגח סדכריס סעליוניססיודיעסוכסי סככתו,
ווט6י 6ססר לו לסטינ 6ף כסכנת ס~יכוח
ממכמת ומדותכי  06נגומ סמוטיס וכ3יעולס
חס6ר 6ז סגסס טמסכלח o)r
מסעולוהיסס ,ו
וקרוכסלמס ססיתס קוזססתמ,גסכטף,ותסיג
מן סדגריססעליוגיסכפי פססנסלנוס3סלימומ
י גס אגמו
סחכמותסעיוגיות וסטך סמטת,כ
סמוסיס 1גתנעל 1כעה ססגתססססעססו ,6עט
כל )טגס"ר כס סלימוח כמס ססטיגס כסס,
וימול סמילוף )3ס כפמיחויותרכסי סכנת כל
6מד ונחד:
ובביאור ססכס ססגית נ6מר כי 6ג51ריכיס
לתת עוג טעם ודעת כסיות גרס
ממסכלת נ56לת מעולס סעליון כמו ס"מרנו
וססינס 3ד3ריס סעליוכיס6 ,יך נעלמו וגכעלו
סימנס סריס כ3ו6סאל )ססעולסס6יגס
סלעלרימננס סססינסועיר סר"6דםיולד,
;וכרת כ
61ף 3קגוחו מכמות ומדותתיגס מסגת מעומס
תמהת סד3ריססעליוניס מכווכיס למס סססינס
קודם,וכלילותיגסיודעתופינסנוכרת 6מעומס
ג" 6כמס סססינסוידעס )3ססעולסלכדונסכמו
וכמגס סקורות סר6סמותסססיגס קודס :
רעל )ס נ6מר ,כי orטיס מסליקים כוונת
יסיחה סכוונס
סנרי"ס סלמיןס"גוטיכ
ל3ר61מין סיסיםמורכבמלמעלס ומלמטס ,וסם
סכפס סמסכלתוסמומרסיעכדוס6ל יתכרךויסיס
ו דרכיסס ,
לסם סכר טו 3נעמלס 06ייטיב
ויענסו  06יעסו סרענעיגיו ,וס6לסיס עמס
רושיניססלכ"מ6יןלסס
סיירםעלסכיו,כיפ"

אלהים

פב
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סכלוקיןרבוי סיענסו עלספעולוח סנופגיונצ
ן לס10
הלעטטת,וכןסמל6כיס ס"סעליוגיס6י
פכריומר כסיותס מק3ליסעליססעול מלכופ.
סמים )סמוס,כיסם סכל מסוטוקי
ןכסס6ומר4

:ןג"ע;1:1,ןגיןו:יי::וץ'נלן:

ן

סססיגס נךזס טיפס קרוכס ונווכנח ונו)ונוגפ.
לע13זתוית' מנד מס סססינס ולעולססעליון

וסיתסהרוכס 1nbbמן סמל6כיסול 6סיתס לסו

4
2קן12עג%גצס!2%ו:יטנ?22
כגוף ממס ססיחססלימס קודסועםכל

~n
sס
ו
לתת ע(נ;ס כוססעולסים לס יתר,ס"ת,
loמtס
ומעלס על חכמתסוסטכת מזותים:

ואפשרכי"ןססר"טוןלסיותויקירכפיו
סס
סקכ"ס ,וחוס סכנ6ס סקג"ס סיח
י
3רי6חס
ס16סן,כי גסטוהט כסיט נסע
,

6דס סר6סaוrן~סי6מר עליס (3ר6סית כ')ויפה
נבטיונכמתחייםל6נעלמו ממגססחריסמכמופ
טססינס קודס ,ונחכמסזו ססיהס 3ס מעה
יקירתו קר 6סמוהלכל סכטמס גיוס סככר,6
וסיתסיודעתונוסנחונוכרתמנוססססינס קונס
65תס לאויר סעולס סוס .ולכך סיס מסככם
3גן עדן ,וכך סיס ר16י סיסיו ג"כ סכ"יס.
ס מוכר ונקנס,
במריו גמסכיס ממגוונ"די
ועסכל )טיסים לסס סכר ט 31כעמלם כסיועם
מורככיס נמומרוים לסס יכולת לסטות ע5מס
לבדו 1ל6יבכוסמועלו ,וכסמע66דס"רמעכר
ע(מלותוית'גזמס מתחילתווגגי!לומוגגו
סקעירלי
ו
כ
ו
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ל6ידע 3גפסו כ' 6מקוחויום מנכר
נורםמגןעדן ססיתסמסכנונומן ססיתסנסמתר
כססנתססקוינות ,ועתם טגענעס כיון ~ולת
סמומרל6יכוללעמורסס מ5דמט"ש,וכי גסחמר
מעינים מעינות סחכמס נתגלו קליט מנסנו?
סנסמיס כבעותוSbסממר ,וגסו ס6מר
oסnכ~תtוsכ(oסםנ') ותסקמגסעיכיסגיסס וידעוכי-
גמרומיס ססונו' ,כי עד עתס ל6סיו גועים
6ל סדנריס סחומרייס כ" 6מעע מנעיר ל6
ככיר ,ועחס במכססנ)כרתנסקחועיגיסס לכל'
סזכריס סנסמיס וכמסכו ככ ס63יס 6חריסס
מ)כר ונקנס על דרך )ס ,סל6ידעו בגפסומס
כ" 6מעת ס3ר6ס ,וווסי- 6טמיתס סגרםלר
6דס סר6סוןולדורות סכ6יס ,גי מ5ד מעקר
ס6מרפ ,וסט,
נסחנית סנרי6ס 3נססוס כמו
קרוביםיותר למעוף למכס כמכר ,ועס כל )ש
סו 6סלימוח-יותרל5דיקיססיס לטס סכר טוש
ושמלס נסיותס כינסיס 6ת יערס סרע עס
סחעלמותס ,ממס סססינס ותסס קודס יותר
ממס מסיס לסס 06סיתסלסססססגס
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שערהיצדות פרקים
*פנ בניוח
*פסס ט %ול6יהט,6כי 6י 6ססר לספל מסס,וסודיעלגםכומןסמבולכיקןכלבסרכ6
ונו' וטנס סו6מסמיהם 6ת ספלן ,וכ"כ
סססק ממכריס
ולסיוע מסר לעולס
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ושיורות סם רסעיס וכני עליט סס מועעיס ,ספין מסכלמחייכםיספרךלנני6םיוךיערקון
 6"1סכרס5דיקיס.ססו6יותר 6מר 6יס ס8ל:י'תברך 3סם,ונוטניספיןמינוי כחקוית'
ט"סע1לס ו*נריססנר5יס56לונומן 6הד ססגר5יס56ל1
סר6סון כסססז עונםסרסעיס סססמ
מנ
רו
ככל סדורות,ולדיק סו6יסוד עולס :
לעולס ,קמרוחו"ל (יומק כ"ח) ס6כרסספגיע
ן סחעלמותסנסס ממססססינס קודם6ססר קיים כל סתורסג"סכמטס"כ עקכ 6סר כמע
סלספקיךככיפור
ועני עלכ' סנים oh ,סי 6ככרית וגמ5כס 36רססכקוליונו'6 ,ל6סרי
,כממטכס 6ן כומן סכיהג 0כנוף ,סי 6כגער ר5וגו יח' 3כל סדנריס 3סרמוס עדמסרינייד
סריגי ;וכר כלל מימי קדם קטגוחו עז יסר6לnl~oSסמוןרבמסיסרנו,6כדיסיסתרסס
יוד על סס:חמוסיווסעופהכחבדמיוןוסוף לכלםרלוגויה' במלוה :61סרותויקכלוסעליטס
ששייו
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ע
.ככן ממס  16ססטניס 064 ,כגסססי3 6רו6ס ועל )רעםועלכלסגלויס עליסס,ועיקרססודעט
3מ5ות והסרוח סססכלממיינן ,סו 6סוזעת
ססכר וסעוגס סכ 6עליסן ,והרסמלות
12יקיססנכר8רקודסכרי6חסעולסכמוסירסו
SYפסוק(דס"6ד') עם סמלך גמל6כחוונו'  ,עונסה)6סרותכפיןססכלמהייכן כמוסחקיסמנעלס
יסיתעביןססתעלמוחוססכמסממססססינסקוזס עעמס,עיקר ססוזעס כסססי6טכניתסדכריס
וספוטעוכר על מלות מלך:
גתו ש ססכמחלמונומחננה16נסו ,וסלונם
י6קןסיותס גהצכם מהמח כס 6סככוד ובביאור ססנססרכיעיח כקמר ,כ"6ל6סיס
קלסס
15רך סגבי 6כש 6לסודעת סזבריס
'?מסיעו 16תס6לק5ס 6מרמפכיי לסוס 61טסת
ס ,וכמו סכתכ סרב כעל
שרע ,ו)סו מס ס6מרו )"ל(גיסל')  hsמלקך סגר5יסוס3לס כריי
ירקסכיני,ל6סיסקריך סיקוס
וסוטרו עלסיו ומסכתכל וכתורסכולס מגומר סעיקריס)"ל ס
לסתם מטפח רוכן:
לשחר סנוזע עעס סתעלומתס ממססססיגס
קודס,נמ)ורלכי16ר ססכסססגיח,וסיט
ססקלית'לסססיעמסעגכו6ייעלסמוכגיס,
סרי
נויסיעידוכסי' עלמ5י16ת1ית' 1ססנחח 1גוס
שעולס,כי טסכן ס6גוסיקינו מסמיק לססנת
ן
זכריםאלועל 6מתתסוכמרע סמון סעססיי
טו5י6יססכלםמןסכם6לססועליסחכסוכלמונות
11ל ,1ולכך סיס ר5וגו ית' לסעמיזס על סלמת
י סמוכניס לנכו6ס סי6מינוויקכלו מסם
יעליד
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זכריססיותרגסוזיעלכססיסיגוסענין 3ססע
ג613ייODD ,מסיו מ6מיניס ד3ריסס על זרך

שכיעס מס סססינו כזרה סממקר ,וסנ9י6יס
:עימס אינס סומכים על  ODסססיגו קירס
ונמקירתס געו ססס סומכים על  ODסרקו
ושסינו פנטקס:
ונננניאור ססנס ססליפיתן וסי6מע"יסנ3ו6ס
יודעו סלכריס סנרליס 56ל ססי"ת
מסכלתי גר5יס ,נהמר,כ ככרכיהר מכס )וי סרק מגיעי ,ו6ר
יע(סעיקריסז"ל מהמרנ'
"וסיףעליםיכריסוהומר,כייםמילוף כסודעת
יסזנריס סגר5יס56לויתך סדכריס סססכל
טחייכסכעסיס סטוכ וסרמכקית מרע ל 6סיס
ך לסודיעס כ"6לסודעת מומר סעונס ס63
יור
גזל סעוכר ונודלסכר סמקיימס ,וסםסכעמגות
גגי נחססודיעלמססהייגיספיחסעלכל 6חת

טורנ3י 8לעולס 6הר מסס רגעו ~t?Oכי על
ידוכודעונכלסדכריססגר5יס56לווסכלתיגרטיס
מעגין סמ5וס וסמו)סר,וגננוס6יןסינויגוית'כן
ל 6ימול טוססיגו כדכריס סגרליס
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סגיל"ת
)
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כר5יס 58ל1 .1ל)ס
ל 6תוסף עליוול 6תגרע תמנווגו' וסתורס
סי 6חקת עולס וסיף מורסס לקסלת יעקכ
סמסנוסת ומולכת עד סוף סוורות"61 ,ככסגין
סנר5ס  16סנלכתייףנר5ס56לויתגרך65סיסקריך
6חר מרע"ס6 ,ל 6מפנינוס
סיקוס טוד
ממניע מסס מלימות ותועלת לסס ולדורות
מסמטת מחמס ס;כרנו זרךכלל8 ,סר מכללם
סי 6סרכיעית ס)6ת סיס קורך לגניך לס)סיר
נכל זור ודורוללוותסל6יעברו על מס שלטוו
נסרסיכי עש מסס ,מידוע ססו 6סנר5ס 56ל
ססעוכריסינונוכהסוכסוכמוכלוסמוחס
ספיית,ו
סגכי6יסמלאכי עזס (מלדכי נ') )כרו הורת
מססענדיוגו' ,וקמר'סנסכנכי סלח לכס 6ת
6ליסו סנכי 6וט' מן 6ב6ומכיתי 6ת סקרן
מרס 06 ,ל6יסונו כחסונס סלימס ,ונס
י
כו
 00מו)סריס ועומדים ע"י מרע'ס סל6יעכר
ו8סיענרויסונו כחסוכס,סיסמרסמיס6ליח'
ך,
למגור ולסחרוח 3סספ" כניניו כעתסיור
יעוריו ,ונחרסיתותו
י5ר לב ס6דס רעמנ
כדיור סמדכרסרנו6תמוסרס' 6חנדלו ו6סידו
כמקס וכו' ,יקומודור 6מר 6סרל6סכיןלנו
1ל 6ג6מנס 6ל  Sbרומו ,וכמו ס6מר מרע"ס
יל66תנגיכס Sb
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