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(,וים כתוכיסשמריס ס6ומר מסס מועזיס' ונו' ,ושסרסת6יס מירעך לדורותס
מססליסרני
רדינו ס"מרלו סקלית'סי6מר(יכר"ל 61מרס ונו' סנתג"ח"כ ויזנה מטס ShבסרןShtתגיו
ו(6סו)כרבסירוס3חורס 0ס6לית'שמרס(ו,וים ונו',ויס לקלו עעסכמוס"מרו ק"לוכמוסכתכ
ר (סםוס"מרס ,סרמג"ןו",5וכססתנמדכרסינינסרסחסמועדיס
ססו)כרוכתורס 60מרס(וסיבי
למסססיססיגוינמססמוברסו 6ממס ס6נ!רלו סוף פרמתפיגמסויקמרמסס6לכגייסר"לונו:
~shית',ויס ס16מר מסטרניגוליסר6לו6יפ וכמוסכחכשרתכך )"ל נסכןעעס ל)ס.וגראס
שנכיר לו ס(6ית'סי6מרנוחס סד3ריס :כי מסר סיות סחורם מורסס קסלחיעקכ,ל6
ע
"
והנהס
ת
מ
י
ימלטזי13רלסו(6וסיית'6מ3רסנס6נ!ר(,ו1קגמ(ר לג6מרלסססונלרכדמםסגסיתכנ(ססע15ת Sbזור סנ7:נר,ג
י 06לדורי דורות ,ומס
ר
כ
ד
ס
ס
י
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ד
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ל
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6תכלסדכרים 6סר דבר ססיס לכעס נקמר לסכס ,ובתהלת סייעות
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5מר וידכר"סרן
'ס'6לכךמסס ,ולהר כך (כן שמורלכני יסרק(
6גיס'ונו'וידברמססכן5לכגייסרבל ונו',
וקמר ד3ר6ל פרעסתלך נקריסוי0למוגו',
.ופנס במרח דגר Sbטרעס וגו' ,וכתיםוימס
'מסס ובסרןכלסר5וסוגו',ומסחררותכתים (ך
ל סרעס
"
 3סגםי651ונו' ובמרח(6יווגו'
_5
מ
6L
ול6כ"כ-ס
Pרלו,וכן  Sbסרעס ובמרח
שליונמכתס5פרדעיס,וככמ"
כתערובססכסכאקר
וגו'!:61רתקליווגו' ,וכמכת דגר כ66ל סרעס
ונו' ודכרת P)hונו' ,וכמכת 3רד ססכס 3כקר
:ו"יגוכחוב ס6מרלוכך,
ונו'ונימרטקליווגו'
וקמרכך 6מר כ6 6ל סרעס
י
נ
6
י
כ
י
ת
ל
כ
כ
ס
6תלכווגו',וכתים 6הר כךויגף מטסולסרן
 (6סרעסויקמרו(6יוכס 6מר ס'(6סיסעכריס
רלו,וכן סתרם
עדמתי מלגחוגו'מס סל6גימ
63רכס
י 6ס מ6ן ונו',סנני מכיף ממר
6ר3סוג
כו' ,ול 6סו)כhר~rס6מר(וס6לית'סינית
יס
גו6רנס,ויתמר מסס כס:6ורס'כמלות ס5י(ס
ן ומת כ( פכורונו' ,ול 6סו)כר ס6מר %
Shoית',וכמרסתסחדס 6מרדברו  (6כ( עדת
יטרללוגו'כל ספרסס,וסו 6ל66מר6ל6מסכו
וקמולכסונו'ק5תמס סג6מרלו:
וגןים התורס כמס נכריס ,מדגרוסיכות
וסקוזמיס למסוסס3טיס וננס סונר מסט
רכינוומססדנרויסרבל,ומס מדגרסרעסועמו
ויחרו,ושרי כלק וכלעס,ומיסור מס ס6ירע
עד סעירת מססרבינו ע"ס:
ד3ריס 6לו ג6מר,
 bsמס
"לכדנריס
ר6
ס5:עוסמססרכיפלומכרילניקסע

ייקשב

ר6סי

כתיגוידגרמססשר6סידימעותונו'ול6מוזכר
סס6ליח' ז3רלומרסס)h~h 1נוססכתוככסוף
ססרסס(6ס סמקיס 6סר5וס ס' 6ה מססוגו',
י ס5כ6) 6ת
ומכןקתמססתסוורבסר66סלערזר015מכסס'ן6ת6למ"סנסס "
ק ס)סב
כחורס ס6מר לו ס6לית'
ל1י
י1
ס
ו)נסר,,וכלל6סמס5ו,1תכרסמחוזסות60מרמססכספר"5
סדכריס ל 6סו)כר כספ סל מעלס 6מירהס
ורליוםקידםכסיגי16כ"ס(
לו,כ יזועסו6סג"מר
י מועד  16כערבות מ61נ:
י מעת ספיתנו שסרת סדורות 3סר
רנראהכ
סיני 3ק1(1תוכרקיסוענן,
ס
ר
מ
י
נ
לנוסס  olaננכוסכי  06ססהסיכי ,ססס כ(
סמ5וס ססו)כרו 6מר עסרח סדכרות עד
סיוכףף
סרטחמססטיס ,וכמעלותו 3סרסכתוכ ססו
מסס כתוך מעגןויעל  Shסמר ונו' וידבר ס'
י חרומס ויתן 6ל מסס ככלותו
ונו'ויקמול
ונו',וענוד כסרעוד 6רכעיס"1רכעיסיום עז
יוססכסוריסוסתמילו3 rhמל6כח סמסכןוננמר
למוססר6סוןכמגסססנית,
וממל6ש)כתדו3רוסלווקסכ(63סחסי
ר תורתכסגיםננתמלתו1D1DS
3כל מדםכיסן ,ומסר כמדכרסיגי המרoaכן
63סלמועדמר"משיירס"חריועדסגתס"רכעיס,
כ כ( מס סג6מר 3ער13ח מ 361נסכן סיס
י6סל מועד ,כמ 165כל סת5וח כסיני 1כ6ס(
3
מועד כעגן ,וסמ5וחסנ"מר לו כמקריס פרסת
 Sb 63סרעסוכןסכתוזינין סג5עוו נמרסמורו
ונסנוכולס כטיני וכחסל מועד:
ואםכן מססמלינו גתורסס"מרמסס(יכר36
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ר(ו,וכלסמלות נסערו מסןו ססע5חיס כנ 3כעס (סוג
1ל 6סו)כרנתורםסל6סס6סלויתכרףוייע
סריסכתוכ וססתרתיסגי מססוגו'
ם ,המרלו 1לקיינוס,וכמו
י
ו
ק
סנמסגס תורס
63וחס6רכעיסיום סר6סתיסמעמדנסר,וכמו ועתסכחכולכס 6ח סטירט ס)6חולמרס 6ת
סכחכ סרסת61חחגן 8מר עמרת סדכרוחס*מר כגייסרך
יהמ65גסלותורעותלכונם
(ט1גנ1ת'סווסניו'סכ
יל6חסכםמסי,רעו:
וגו'ו
( 1ס6לית'לך קמור לסםסוכו לכסל6סליכס
כ
ונו' ו6תס סם עמון עמזיוגו'61 ,דכרסקליך וכן מססטו)כרורובזכרי סתורסמעמיס
ן
ו
ל
י
ג
רניסומעמיס בלסןימיוכענין ,Tnhים
מת ntSnoוסמקיס וסמספתיסוגו'nhrl,סמ(1ס
וסמקיס וסמססעיס 8סר 5וס ס'ונו',ססו6רומז נמק5תן טסםלסיסדיןכמוסכי"רו ~6 ,sttrבל
לכל סמלותסיוכור עדטוף סתורס סנ6תר לו כזרךפסס וסכרךג6מר זרךכללכי ככל'מקים
גרם מסיר כמעלס (סר 8מרמהןתירס מסכו סג)כרו 37ניי סתורסשנסוןימיך סו 6לרעו)
כי
א
סרבלנוי 5חדכברן סמקכליס חול
ססל6סליסס ,ונס ל 6טו)כרסדיכרלו 6 rbיןכעמוי
כיחרומס ות15ס עדויחן6 Shמת מ6ל6חך,וגססותיסן סמ5וכותמתמתכמ6
6ל 6מססים הסרסת
ממס,כיוןס6מרככלותולינר 8תו 3סר סיר סככודנמסכות שכפס 6מת כמו סגחו3כל סנפת
גראססייכרלו שחר ממסמנוכרכפירוס ,ומס ~ ohJלכיחיעקכ מ5רימס ס3עיס ,ולכן כל
סמ15חשזיקר תסס  6(1סו)כר סס(6ית'  1_?nhעסרת סדורות ג6מרונלסוןימיך,גיכסמיעת
(וכי  08סרת) המועט ,ומסני סגכם 15עסרתסדנרותי65סנסמחס וגתחחדוג(סנטמות
גסיותו סו6כסרל6סו)כר3חורס וסיולקנותכרסות 6סרכידו נטםכלמי:
כמעטם סענ$ל~r
סנ6מרולו  6(6סמ15ח מסיו אורך סעס,וסן רעלות צידינומגל מס סגכתכ שסרק )ס עעס
למס ל 6גכתכס סחורסכ6י( 1סו6ית'
מעסםסמסכןוכליו וסכיתח ס3ת3עסיימן,וכן
סו6ל6ממר לטסבירידתומןססרגיוסכמוריס סמד3רוממספרסד3ריס16כבילו מס 0ממסרס,
6(6מעססממסכןוסכימת סכתכעסייתו,סמו וכןסיגתס1פורס(פעעיס לנגחביחידולסענניס
י (מיסך ,וגם6ר ל5רענין מסגס חורס 8סר
סמכסתוסכג6ומירקפכלסומףסמסרוטכתו' 036סדכריסונו',כ
י תם6סיסכסחורועלס גתיימס לממס טסו 6סמד3רמטי ס6לית' 6קך
(סרכמו סכחוכ רעלhכSסרסיניכאסר  015ס' ( 6כתכסדכריסגולם ע(דרך )ס6 ,ל6סים
18ת1ויקםביזו כ' (ומותשכגיס וירדס'כענן מסס ג8י(8 1מר ס 61סמ7כר וכמו
יי
ססיפגסת
ס
י נוסנס חור
ונו' ,וסטר סמלותסנ6מרולונ6ותס ס6ר3עיס למעלס .ועל זסגקדיסכ
יוס סר6סוניס ל).6כו  rhסי6מרו לסס,וסיס כזמוןכל סתורס גולס ,עםסיוחו מומס 8מד
6מר מעסססמסכןל6שמרן פממססמומסיןטכחורס,גיכמוסעסרתמזכרות
למימססררם(לומרעזס
(יס6לגעיס כנוו סמן גתוכוח סכולליסכלסתורס כולס נקמרוטניס
יח
פג
8מ
פ'י
מ
יו6ד
במסנס תורס6,ל 6סקססלס6מיןסדור סמדנר ס6לית'ססו 6סחומס וסמתסמפי מסס
כס
(ס
ססיודור סטנו לעסושסרןכרטוסס סתתוגוסס מומסין ,כןנכל סתורס ג6פרמומםמתי ממס
ק1יסס)מו ססו)כר גרמםמסנסתורס ,טג6זכו וז'
מסיס6לגדי למסוות משס עכז ס'
ו(
חו
(דעתולסכיןכל סמלות סג6מרווינסנט חורס ככיג
ל
י
ס
מ
יו6ליתכ'פססיסעות6סקתוונרססממיססו6בלרן,יתו'יסיופי
כפרט מלשת ישד ססס 61סגתו
תולתו סרסיסר
י
ומפ
מפי
מו
ו
נo
)
חלh
יהפלוס מרברס ,משתכו סדנריס כתהלת מפס תרס
ועניית פלותיו,ולנן5ני עפר
י
ג
םל6מחכרו6ל 6כמסנס תורס למרסמססרניט וכסופסכבילו 6מר סמד3רכעד מססר3יגו כמו
לכ( דור סמדכר  6(6 ,סל 6גיחן לו רמות סכתכתי למעלס( ,סורותכי מסגס חורסג"מר
סיכתכםלמילו
תורשמנלס מנוסגיתגט ,ב"ככולומסי סנגורסכסולרסמומטיןסתיומסין
י
י
מ
ל
ר
6
ס
ס
)
,
'
ת
י
ו
ל
ס
י
ע
ב
ר
6
ס
ר
פ
ע
ן
כ
ו
ס
י
כ
ת
כ
ג
ס
כ 306סנח
ס
ד
ח
;
ך
ר
ז
ש
'
ו
כ
ו
סי
גועיותי סגכורסודינר ספי6יס ע"ס :ותמצא חרי"נ מלותשנאסופרר
ו6
ין כתכ ננס סנ6מר ל
,
י
ט
מ
סדכריסכמוטסןסדורות מרקססספרעדשוט :סם(פס מססנמסר בר6סיח,וקי"כבספרוקלס
ן  ODססו)כרוככל ססורס סמלותלמעמיס מעות ,ורמיך נסטר ויקרך  ,ונ"ז 3ססר
ועבי
י,ומלסיסנסטר 0(6סדנריס,
ר
נ
י
ס
כ
לנכחולמעמיסםל6לנכח6,ססרלזמר)3ס
נ
י
ס
י
ר
ס
ו
סחיגתנוח,סר6סוגסכיל6לכדלמקהלי סתורס ספרוקלססו3ריסמרוכסכמרות מססרויקרי
ן,
ינו סו 6וכטגיססים חמה מ15ק כמנין6ננ"ת 6 ,לס
סעומזיסמוכח1ל1מדיס מסי מסס רכ
סניסגו סמ5וחכי 06לדורות סכ6יסנ"כ ,וכמו סדכריסס6מרמסס6עת ותורחו 6מת,וכסלמס
ס"מר ול6 6חכס לכדכם6גכי כרת 6תסכרית סטטוסיס קע"ככמכין עק'כ6טר סמע שכרסס
ונו'ויסמור מממרטימלותיונו':
ונו'כי 6 06ח 6סריסגווגו' ו6ח 6סר6ינט
ססונו',סטיתכי ל6לכדלדורוח סעוסיסרוונו רוץנה נמלק סחורס למסמס חוממיס כבנד
ממטס סקכלו קלת מלות סחורס קודם
ית'ועומדיםנכחסכיגחו לסרתוולכרךכסמו ס61
סניתט סמלות ל3ד,כי 6סלכל סדורותובסיקו מססרכינו ,וסם 6דסונם מגעמלות361 ,רסס
אינסעוסיס רטוט וסס כססתרמגיס ממת bsמלוט מילס ,וי5חק נתחנךלסיומונימו( לח'
וכא
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מכמו סכחו3וימל הכרסס 6ת י5מקבנובן מ'

יגייס

ינס 6100
כלסר  015שהולפסיס,סורסכ

נימולבן"5ט מגס מל 6ח כנו 3ן מ'ימיםכמו
סנ5טוסמסי ס'ובן מ'יניס ימוללכס כל)כר
וגו'161 ,לייוצא 6כרסס על 3גוימידו סנ(6ו
5מר מ6ס פנס 6%ימוללוחועדסיגר( ויתמ)ק
גדי סל 6יסתכן 3מילס ,לכןתנור כלסר 5וס
י סמך עלזכרי ס'ומ15הו ו0ס
ולותו6לסיס,כ
לקייםזכרי ס(6
ס' מכטמו ול6פגם Shסכנות
ית',וכןיעקכ ג5טוסכניד ס0:ס ,וכגגזס 0יו
ס'מומסין,וכן 6ס0רמסיו מממס ככנר עמרם
ויוכנד ונ'3גיסס סנקר6ורוטיסוניחגס תורס
פליגס,וסמוס6מרוכסןדיסכלן6וריין
י
תס
חי
יר
טס
הס
עיימלית6י ממסכסרןומריס 061 ,ס
סם ס3עסכמו מדרסו על מ35ס פמודיס מכעס
ימיו כגנז הכעתימי כר6סית סג3ר6ו נסכי(
מתורס16 ,כנגזממנוסססג)כריס סניתגס ק5ת
מלות עלידם,ונוססולסרןס:תייחד גסססדבור
גכתינת עמרת סז3רותכדכהיכ ועלית 6תס
ואסרן עמךוגו':
וגנן אסטרטסיו ס'ספלים על ססס' מקומות
טעתגו 3סס ט15ת מהורס ,סר6סוןסו6
גמ5ריסכמוסכהוכוידברס'6ל מ0ס61ל"סרן
נטרןמלריסלאמרסמזססוס לכס ,עלותקיזוס
ססדס,ונולות ססמ ללעס ולדורות,וחננןונמאס,
וקילוסבכולות1,מ15תתפילין.סטנינערסכמו
ס נססו ,
טכתוכ כו סס ססלו מק ומוטטימ
וקמרו0 S~rnנתוזינין כתרס 6יפקוו.
ם(יסי
סס
3סרסינ עמרת סדכרוח וכל ססמוך לס וכל
יסס ,סד'63סל מועןזכתיכויקרא(6
מנרמס (
ו
י
(
6
S
~
b
n
ז
ע
ו
מ
ר
כ
מ0סויז
.
ר
מ
6
(
'
ס
סממיסי
3ערבוח מ61ככדכתיכ כעכל
63רןמו6כ
ס
זי15תממיימות
רמ
ונו'3,גל6חדמקלוסתקומוחניהחי
סל6כיתכוקוים:
לועטצאכיכמוהנתעכרויסר6לכמדכר6רגעיס
סנסיום לנגסכימים 8סרתרו 3סס
סמרגליס6ת סקרן,כן עמדו וגתעכט 3קכלת
ימטס
סתורסמ'סגסכיוסססתחילולקכלסעליד
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זינרלוסיכתוכתגר6סית עדסחים ס)ס וממס
עדטופמהורס,ובס כעססתת 33ר6סית ס61י(
 6(1ג"מר6 6(6חר סמךס ס)ס לכס,מסוס כח
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ימסכסעודךגלילוסו6נכוי וממוכלל נתורס סי6ליסרכן ול6להומותסעולס,גנז 6ציס'
6לסיך6סרסו85תיך מהרןמלריסוגו',וכי651
ונקרןיסרבל:
י  06נוסזכר6לכגי יסר6ל ככל סתורטכולס כמו
ונבמו סל6גתימדס6לית' עםיטרלל
כ
כקכלח מתורסhS ,נחייהז שנלנתו ססיתס כתוסס לסניוהלסיס אגס כמו סוכרת
וממסלתוכב"יגי 06כטנככגןסויטר6ל לתוכס,גי טעולס,ז6ססיומקכליס6וחטסבוניות8יךתסיס
מורס עגיסס:
ול60ר סכעתעמנניןסיו
)3מןסיותס
ןמסק טסחורס סגנר6ק
סעומ6ספוללכרניעסכיכס וסיתסמתסרגסתוננונטסלגית ולכן6כי קומרכי6י
6לפיסטכסקויםסגנכםסעולסכמוססיפ
טלידיסס81 ,מרסס6לית'ססרסטכיכתוההו
ניך כחוכסנמסר סחורט מכר06ית,ויטרללנקרינו
3נייסר6לוזנר6ליטס מעל סכסרתמנין
סכר ר6סית ,עזלעיני כליסרבלססיתסתיומות
רוכיםונכנסו לקרן משי סקרון כמו ססח
מכ
כמסריסוסע)6,מלקכלססריסססולטיס וכלס ומיועדתלסםנסכיל )כות 6כותס 8נרססי5ה,ק
מלכו וכרמו ממגם כסיותסכינתוסרויס ,w-h.ויעקבססחמי5ולקיימסולסמ5י6סמוטלסקכ"'ס
עימות סנ66ל'6ממדיטתיוס)6מסחלקיס כעולס ,ונ)כותס %כמסיור16ייסוג%כגיסיותם
ססריס6סרסיומרוניט ע"ססמלך קורסושיגס מכל0116ולטון ,ומססננלססקכ"ס עלס6ומוהג
ןסיקכלועליססגססמו
רס6יס לעטות דכר קען 16גזולכסיות מלכס סיקכלוסהורססיטויעגי
גכגסויסרבלל6רן לקייםמ5וחסחורסו)6סרותיסכמויטר,%וכמו
לטניטס וגרעפס ,וכן גט
ושכינסעמסםrbnסיהס 'pSnס'וגמלתווגסחלש טסיומ115יסומייכיס (קבל טבעמלותכנינח
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"61ימיומדוח נקרס סעולסומכותוח כססר6ח עסליסליטר6ל,כייטרללככרסתסתורסכסגילס
ונחכווגוסתיסן וכללמוןסחורס מורסעליסס כמשרעמססbS
סניפנועליסרבלbSn),
מזיסרבל (ממותו') עס ,ninlhoמסנימיוחס סנולס מכלסעמיס
ננבת
צלמון 6מו,וסולס"סס
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ר
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ונת 6והסלגסמוריס,וכתורסכתוכ (זכרם שכות 6כותס וןכותס ומסכנניםמנ
י
מהשל
תיתורס5וסלנומסטשלמס%,ילורום)ומורס ~1,Shל6כן ס%סיומות5עיפפסיו
נט
לטי
פ"נ)
לס  Inv~sנקמרות נדגור 8מד סמןמיוחזות סחורסומקיישס 6ותסכי ל 6כסכילסנכריות
3כווכסוענין ,וטוףסיוחןסכתייסוכסעולס 61יןלפוכסמורסעליסס ,ו6ססיסס6לית'נותכם
מימורסלמון מורסס3סגיסן,וכן לסםלימר6לש"יסי
o6
יקיומו מעלr
טור6למהלמרכורכולתתו8מי)ןדוולנכוסתסחי
סכסיוסמורססלנותורחממסתסי'לגונ"כמורסס סכות ,למיקמרוי
ס
ל
מ
ש"י,וכסנסורמדוכסימין וסמאלסל 6תסיסלנו כס ,וסןסיוח כל סתורס כולס מדכרס לגכמ
(וורססנ"כל6תסיס "6מורססלגו,גסופקרס יסרבל לכווסיותטניתכס שרןיסרבל ססי6
י,וג"כ6ין6כו מכעיס מיומדת לסס1,ל6לכדכומןגתעת סתורס %%
%נוחינוולגונעונוחיכו
המתחסודותיסכ"6ש"י ,וכמססומרו6ויר6 8תעו 8מר כתיגתס לסיכומו זורות ספקים
ל מהכיס ,ומסרונ"כ כמעלת מסתימות סל6ר5ו לקכל סתורסלססתוסף תמת
bD~b7יישב
כגפיס0כינסולסחגייר סעיכוליםלומר לסס
מלומד הורס כשי:
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י
6
וערנהרשוי 6%רולחח עעס למס ל6ניתגס לכסמלק כסכיוןססי6מורסעלים%יחנסלגו
יר
"63י6 ,כל 6מרסניתנסכמדכרנמורס תמפסק
ד
לסורותכיכל סרו5סלקכליכוץ ויקכל,
כא
שישח
סלילוגיחנסכל"יסיו 6ומריס לקומות סעולט ססחורסכולססי6מורסעליסרבלומזכרתעמסם
?כס6ל6נחנסכמזכרכמקוס ססקר ל6יוכללומרלדורותסי6סוניס oaל6לקמרונים
לכס
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קכליכ6ויקבל6.כללפימ6כקננו %נץסתימות8יןלכס p_Snנס,כי קע"ת מסי%
סרו05
ל
שעיקרטלימותסתורסוקיומסכל"יקינוממסיק מיופיתOosומורסעליסס,וגן6רן יסר:h'o %
יסיסר6וימתגתןכמוסר6וילס ohn1 ,מיומדת לססליפר6לול 6ל6ומוח
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י
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י'סD
ם,כלסמ15וסח5כ
וימיו
*ט6וכסתומותסיקכלוהוחס ,כ"סכי8חרסכור ישוליסנסססלקג 5עליססקיו
גגלסג"פעלכל 06 n1DInWירקולקכל סחורס כעסליסליסר6ל נחורםכמוסכת3כו,ולכך אמם
*ל6ר5ו ,סיסרשוי ליחגס "63י ויקמרו (סם מקכליס ככל מזורות סנרים סכ6יס לססתוסף
יסרבל6ין ל05חלקכסכיוןסל% 6ימסלקנלס ,חמתגנטי ססכינס וססמקיימים סמ5וח גמוע
שנן
לב %מסו עמן )ססגילוי תגתנלס ופינסכמוטלסררס עלס5נורוליבולחלקכפן.,
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יטרווכל מסטמחונתגיירווקטלוסתורםנס ל6יכילסרעיוןכלגגי6יס',ולכןנסתרומטדגיט,
פצר
יגנון נתינתם ע6סיס לסם שקכקרן ,כמו
סםנ
Sסמקוס 6סר6שרס' 16ת 1ויתמצאגיכ6ל1סנ'מסריססר6טוגיססהלליס
סכחוכ(כמזכרי')h
נססרועססיטוריס,סחכרו כסס סטת
6תן לכס,וקין לגריס מלק נס ,ו6סכן נס
כפסיו ס16מותמקנליס סתורססיסעניןק5לתס סקיסיותרמסמנסמ16הסעס ,וססמוח0סחכרו
לקיים סמ5ות וס)6סרות ס3ס ,ל%סימסכו כסנ סססריס ס6הריס כסס מטרויקרץ ומסר
כ
יכרסיני 6סר 3ססרוב סמ5וח סכ6לו סד'
יחורס ניתנס לסס כמו לי0ר6ל ,כי יפר6ל כמז
זס
פ
רס וקרן ססריס ססכמו)'מפות .ולסמרססיתססכווגס
ל)כוהס ו)כות 6כותס ניתגס לטס סתו
ינס 0סס
י;
יסרבל ,וס6ומוס6יןלסס כס 6ל6קיוםסמ15ת לסורות ולרמו)לגוסעכין
כ
ת
ב
מ
כ
ס
פעליס4לקייסל6ירוכס1ל6מלקנברן,כ נס סיס1ריס וזבריסקליסכסי ס6%ס ,עםכל,ס
ט סרוסמלוהסל6סיומיי3יסכססבע"פס
יקנלו יםכסןמןסקדוסס וסמעלס מסכנעלסמעיטכם
י
י ססמוחסקדססנ)רעיסוסכטועיס נתוך
ל
ע
ו
6
ל
ס
סתורס ,כמוס6מרו(קיזוסיןע"ג)קמלגרי
ד
י
ביקרוקסלומותרים וממזרת ,ועביןסררס ע 5ססיסוריסיתעלוontbססיסוריסוסיגקדם,וכסת
מסטרים ס6מריס למיוחס מרו3יס 3מ15ת ל6
ס5יכורוכיו65נסס:
סוקרךלסוכרעליססכל כך ממותסשדט,ולכן
6ססרכ"ככ ע")סיו סגות 607poסר ופכרו
א-ף-1* 4האמדו ושי??11%ירש
י תורס כסלים 16יותר מכל מסר
נספר מבגט
לקלעלינותונחניקור 06י0ססרס er~hsזנם מסססריססר6סוגיס ,לסורות כי גס
י
כ
י
ט
ל
לשןסססרגרפססג6מרמסי מפסחניכו ,סלמת
סנר6ססיסכיעיקרסחורתי וקדוסתס6יט6ל 16סו6כי סכלסיסזכרי 6לסיסחייס,כי ככלל
סלסגיו מלטיס מגס קוזס
כעכיינ סמלות )61סרות ל6כסיפוריםוזכרים סתורס שטיכסנגוי
יסכתוכיסנחורס,וכן ל3 6מסגסטתורס פגכר 6סעולס גסס 1DDמסגיי תורס ,ומסם
6מריס
0סזיכור ס61מפי מפסומ65כור6ינוכי קדומת ססו,כרו3ומ15ת0סוזכרוככרגסטריססר6סוניס
ילכך גקר6משגסתורס,
סתורס6מחסי,6כמססכהוככסמ15ס16ונסרס טל6הוכרועדיין,כ
יי0ר6ל,
וכמססכחוככטימוריקיןגידעלסחוומסטטלזו וגס 0סו 6כמיסמינר מנס6ל
נ
כ
לו מןמכניס,ומיסור חולדות6דס ונם3ענייגי סו)כרו בויותר מת"ת סמוקסקוס ,לקדט6ת
ר סססרססו6כמוס6רססטריסממורסלכונס
סחיכםותויותיו ו60רסיטול סחורם  ,סכל
ימלממרומסיסב3ורסלממסרניגו,וכן חמ65
שתר
יו
יסקדוסתס"ת ,י
קדוסס6חתלעניןעגורמגוילל0
יכלסמותסקז 0ססו)כרו כתורססו,כרוקודם
כמו ססו 6כחמות וכמלות )61סרותכן ס61
כ
כסיסוריס,וכן כקדומת סכתינס במסור ויתור הלוסמ ססריססר6טתיס,וסס3oeןד'OD1
ני%סדי וסס8דגי וסס לסיס,כי סס
6וח 1347 16ק,וכן כקרי6ס כסלסילו 43כור 6לסיס ו
סויםססיסוריסל6גכי ס' ,וכנ0כע 3מס סכתוכ 5כ6ותססו 6תבלוסכל ססמותסריגם נמחקים
ןוגו',ומסגסתורסל6נכי ל 6סו)כר עד סכ6סמגס,
בתורסג"כסוסוידעקי
וססי6סר)סססרטםר)יסנ"ניוכחי
ר
ם ל6כתוסף קדוסס ומעלס 3
ס',וסטעסדרךכללכי כולסזכרי 8לסיס
י
י
ח
ומצןעולסלמרסרכיכוכמוססיתסכתוכה56לו מקרוחתכ'סססריססר6סוניס ,גסכייסכסס
מססיסוריססגר6יסיתריס קליסוסס ממוריס
הלפיס0נס,וכולססמותיוסלסקכ"ס:
לסי סכמת:
וביאור טעם )ס יתמלקלסכים'ho ,כי כמו
ר ודומעםססגילסיות"זו0סכסיסוריסכמו3מ5ות
סמיטממרס 6חסי ט6ל יתכ'כיע
סמורס,סו6כיכלסתורסכולססמותיו
נדון16קעןססנר6נוחגח 6100מי
י
מ
יכמי,חסוככ
חוכ סל סקגשססי6ויסוירוסי המותכסיסוריסכמו
ן
פעונר %סי מל ,1"3ויוחסלבי
סךרימרס6חסיךלכלקל6סרת15כו 3ס6רסתורס ,כמו 0סו6ידוע%לעיסחיכססל
ניסו0עכל8יס6
ימס 60מר
י דרך)ס
 hiS~aחווס ,ושכישומר
י
כ
ט
ל
כ
כלסתורסכולססי6סמותיוסלסקכ"ס  ,סו,6
יnlsnlboסנכללותכסמותס6ינסנמחקים סס
מטיס56
יתר'כ,ססקןלנדגר מ1155רסךממסוסרססוסיןס3זכנמריס ג
י"כ16חיותיס"ו6,ז"ג,ל"מ ,n~sS,'0,ו3סזר
נ
ש
סיער
י
ל
כ
ו
םבכולןיחר ס6ת ס6ל"ף כי"רסן  3"6דס"ו 'ף למשב"0 '5ח ,
,
ס
י
י
מ
ס
י
ס
%
י
ו
ס
ט
ס
סכ1ל
י
ר
ה
ד
קסמות עטרם ,גן
וקדו0ס ססןגכתנין נקדוססופיכס כשמריסכי וס6ותיות השינן נכללות
סן
רכיכל 16ת ססמוך
 06בסקוסנקי ,לסאתםדנריס6מיתייס נ6מריס )מ"ע כ'סע"טקיר,וגימ
ווגססזגריססכר6יסקליםכעינינו וטנע כ16ח מ6והיוח פסס יקדת ,וסכס ס'3
מסי ס%ית
י ל 6לבזלמס 0גנלס ונרפס קל מקרסתסנימ"לס%6ס ,וסדל"ת וסס" 6וסו1"6
ר 16לס6מין
כ
ייכו 610סנ6מרומפי ס6לית',כי  06נס מקימוחס;י"ןוסחי"תוסגי"ח560לן0,לססכסדרן
געעלינODסי0גסןמןססודותודנריסגסתריס 6סל כנגז0לססכסדרן ,ננקזסחסכ"ף560לס,
וסיו"י
וסלננ"ד
ומסבנזרוערהזכריסמ5וחוזכריםס6מוריס 2
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ולממ"דס"סנו"ןמקרסותססע"ךעי"1פ"סט56ל ,1יכריו
.כי סתועלתסומכךמזכורולחיכוכירסיס
וס5ד'ימקדסח6תסקן"ףס6מרייגוססי"ןמקרסת ורחיםיותרכקיוםזכרוכסמע:ו 6וחסמפיו ,גס
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סרי"ססלס:יס60,ל"ףוסתי"ו6יק מקזסוססוס
כיסן כוללותכלסגלתיותמלפניסן
,וסריכלטתורסכולסססי6משגרת
יכ(
י
וותטססםי6חסממוושתויויס'סלעלסקזכר'ךס,זסכ
:
ס6וחי
ו
שאh**~ht-גיא""מ*יי
פ
ן 4ש בעו
ושעשם
פן-יכי
יספורטסז6ח%עתקתמ6ת
והעיקרסחסיטוכ

בבפא:ש

ןעיקר)ס
ממגו ,עכ"ל סרכs"rטרק מלק.ועני
כי גסמיסדנו
ססמיגי 6מיתח חורם מן
עילקסי
6מיןכיסי6 6מחיח מלחו
מר
סממי,סיס 6סס
ית'6כלל6סתטיסמר6סיתסעדמוסס6ותיותיס
ומלותיס וסורסמסי ס6לית'6,ל66מרמסיס
bsסדיכור לממסרכינופלענין סיסכותכ
מענין 6100סמכווןכס מסססיס6מני
רסס(ו,ול6
יל6כסור סנ6ערלו6,ל6
בלסתעלמוסנ6מרלו1
כסי מססיזזמןלמססרכינו 3סעחנתינתו,ולכן
י DD'Dbסתורס
סולרכגולעיקר סוס,כ
סי
ל6
כסכימות ל 6ל3דכע~יניסזרךכללוסרט6
בס מלותיס ו6ותיותיס ומדרס מרמסיתס
5מריתססי 6מועתקתכולסמגחו ית' ,וכמו
סעסרחסדירות ית' סנדלר 161מרשכיט'
ם,
ימקללמביסמטחעניי
וך
0י
בסיך 6סרס651ת
63לוס6ותיוחוסתינותכסדרןוכמוסכתוכ(ממות
ל"ג) וסמכחג מכחכ 6לסיס סו 6מרות על
סלומוח,כן כלסחורסכולסבמרסלמססרכינו
כלוחןnl~nlhoוסתיכוח כמזר סכתוכ כתורס,
כע"ס טגר6ס שסורס ססי 6ג6מרח
"י
עי
ס6
ר
ומב5מ
עי
סמססר151 ,מרכי כרבית 673מלס
י 416וירירקיע,יםלטלס6מיןכיככססלמון
וסיכחו3כרבית 3ר6קלסיםוכחב,
פמס נקמרל
ימ
וכן כל סתורס כולסעדלעיכיכליסרבל נכתתם
י6מו6מ5עיוסעס כמדכר 610
סעס
דככפי
כמ
יע"מס סכתכנו כטרקיס סקודמיס,
עמו,
ו
כם
חי
יל
ולחיותמומרמעלסכעירתמדגרות פססכול
ו
כל מ15ח סתורסכולס,גימר
ושסין ס6ל
סמינר 610עלמולסם לגרוס ולתת לססמענם
וכנורכיסיו סמדנר6ליטס:
סיס נמסךלססנ"כ עוגם ובס
וכפפניכמיס
ישר 06יעכלו עלדכרו 0נסמעיסמסיו
יו
עלמו,כי wbדומססנ)סרעלסרסרמטיסמלך
נעלמו לטסר ע 5סלומו,וכס"טלי61כ (ת"כ
י"ה)כיכ)6כיגו 5וס
סיסמלהוגו',לכןמטסויטרלל
וכלנרו למסטרכינודכר"חסעמנו וגסמעס61ל
ידכר עמסללעיס סןכמוח,כיכרכרו עמנו סס
מ"ו  06נעכור ע(
(5ססגסיסנעגסיס למיהד

עי

סנסמע סדכריסמסיר גסמעונקבל לעסות,וגסו
סבר'ס לממרסזכר אחס עמנו ונסמעס ,וסו6
ססיכלסס6לתירוץכילמעצורנסות6תכס נ6
ס6לסיס וכטבור תסיסירתתו עלפניכם
י
לב
תלפתס
סמט6ו,ויסיסנסוחמלסוןסרימוגועכילת
מעלסוכנוד ל)טתכסשתסיעו כ6זניכסינוו
וחסיוכנני6יס63ס6לסיס,כיכוסתסיסירקחו
ע5סכיכם ל3ל%חמע16נסמעכס6תדבריומפיו
לפיכס,ל 6לסערסכסיוחר  06תעכרו:
ונחזורלעניןכיכ( סתורטכולסמרוססלמוסס
ג6מרסלמפס רכיט ככתכס וכלפונס,
מכלימינוילטון616סי6וס'6כ"סעניןמסעניכיס
סכתוכיסכס,וימסךנוזסכיל6ימולפוססיט כס
יכים
לעתיז,כי  06סיתס נקמרתמטי מסטר
ס6מר1~6
ספנעיסוסוףנחמסכסימססנר6סלו,
יכלסוגס316כחכס
סיס לסטרכיסול 6י)ס
ו
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ס
ל6ככללעגייגס,כיל6סייגוג)סריס6ל6כסמירת
עניינם5,כלמשחרסגת6מתלגוכי5יורכתיכחס
ג"כסו6משחוית'(6יסיס מקוסמישל 03סוס
טינוי,כימי סו) 6ס 6סריג 6שמרי סמלך 6ת
6סרכנר עמסו ,וגס סו6 6סריופיעיזו
מי3מס סכתכמטיוית',
לחטתכתוספת 16גרעון
כי נמסשירפסלוספריךתוססת16גרעוןימטוכ
כי6ל דעותס'ול6ק5רסיזוומרעומססכיל על
ךלתוססת16
כלזכרודכרסיסיססלט1ל6ייער
נרעון,כיסו6ית'סכורכןכל סעולסויוזע מס
מעתיד(סיות,ונומןלכותוכליותעתמ(תגתיגת
סתורסידע מס טיסיס סוף סירוסוסלק
ת5ערךלחוססח1ל 6לגרעון:
ולא לכדתורס סככתכסי6סלימסמ(3יתוססת
ונרעון6 ,ל 6נס תורסמגעל סס6י6ססר
ליטול  03תוססת  16גרעון מן סטעס סנזכר,
כי סורסומלוחיםעלמן כמוססןכתובותבתורס
כקמרו למססמסיני ,ונמסרולו דרכישלמודות
ריכוייסומיעוטיםקליםוממוריסוניסוספרמיות
ססחורס נדרסת 3סס6 ,סר6י 6ססרליסול
נססתוססת ונרעוןכיסןנלמדות מןסכחוכיס
ססמסזלוכיוקתיסטפיכןכחלנסססוכלסו3גכםתומ3סי סננורס4יכן
וסןסלאתלמסס
_1nD
מסיגיסןיזועוחוק5וכוחטפין סתוססחוסגרעון
טסל כסס:
ושלימות שתורס6סרל6יפולכסתוססת 1ל6
גרעון,יתפר מכמס סלםועליות
מןססכ( ,מ5דסכותן,ומ5יס,ומקד סמקכליס,
ומזדס6מ5עיכנתינתס 06 .מ5ד סכוחן ו0ו6
ס6לית'סי
,onsSa6כיכמוסל6יסעגוית'
סיגף (עולסכןhSיפולסיטי נמסטג6מרמטיו
יצ6ימסךסיגו מננססטיןכוסעוף
יותז'פולמערולמסז,עכ
יר6גיס'"תרקיום
כל מקוס ט6מ
מ15תרם)מסטכתוכ(ויקרךי"מ)וסמרתם6תכ(

עי
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"
יסתסמרו נ(כככס סמקיס נותם6יגו מטתגס .ועגןככדעל ססריורסע(
ב8
קר
עס
סכ
ממל
יף וממ1ייכ
זסעססעיססים לפס)מןקנוס כו) 6מנסוכן סנרעון ט(6יסולסוסגרעון כסוסיכ
רחוקיס
ס'וקין 1מ%15ט,כמוטענןמסיסכנד עלסינר1ל6נממש
סס6רותעסו 8ותס ,ס' ,כמו
6ניכהקוחיוממטעיל6יטיס געכ וכענן 6מר סג6פרכו מחיתי כעבונו'.
לעולסכמוכן
ועגילקו(ססוסרמגק יורסעלטיגוי כתוססת
3יטיפי כסססיגויומיעף (עולס:
'מליוית'לשוסן6מר ,וסוך סע1ל1תיו כקול סטופר ט*0סמנמק6י
מ6ד6(1יעריך6דסול6
לי
נ
מססתמתון יסער תוססת על סקול ,6100ונסכיסתימסות
וע
ית'טרשינומס ססעל)עמס נ
מסד3ריס לכ6 3חד מסטינויס קינו
גוסנ עלסמכסנסכרנו ,סנרןמו5י6סמןסג)רע כל
61 .ל1
י סיסיו 6רכעס כגנך 6רכעס
6ח
כסוסג"ממו(ידיסכיומסלסס,ל6ימתגוסורי מוכר
מ,
ן ד'מיניסטיכויס)כרס טכתוכנ"כ,על סתוססת
כרשייתוענפיסדנריס כולס,וכןסטעיסוסקר
סקייס)ויותל מסמסר16יומחוייכ וסנלעון6נורל 6תופיע ע( סדכר  6(1חנרעו
ל6יסגו 8תת
סל6יסו(סיטיומ*לוף כחורתו 6סלסי6קלסית מוגגווגו''1,צלסנסיחס6מרכסוףנ"כ6לסטבלות
ם סגכר 6סעו(ס6 :םר5וס ס' 6ח מפס Shכלכגייטרק(ונו',
ונכללתלתסיס תגסקוי
מ5זסנ*כיתחייכסל6ימולכסטיגויוחילוף ,כלומר (6ט ככתכם וכ(טוגס ,ועל חילוף סחורס
י כעס וכתאיוסרנגרי :6ורכסוףמומםססקודיס6לססמ15חוסנוססטיס
רכ
6מח,כיואכיסי
סססם(6.כניימרק(,כיסמלות
מתל6יגרע 6(1יוסיף,וכמו 6סר 015ס'כיד ה
ומסססו6 6
ו
ר המסורר 6חר טימורו מן מפלורס וטמססעיס סקלו תר"נ מלות ל6יתחלסר
טימ
י מ)ס נ6מריס לעולס,וכן קמרו חו"ל ,כס תקמר
וסלימותס,ירשתס'עסורסעותיתלער,
כ
י לניח יעקכ ,כסכלמון סקרם ,כס כסדר ס)ס,
נמסךומחוייב טחעמוולעדול6יטול 3ססיגו
ומיקוףשללכיוןמסיך תמימס וכלננט,וסיוהס וט61ענין סגסימס ,כסכענין סוס וסע
עניז
תחמס ממכלר ממסססי 6כעץ וגואתכייס סמי(וף ,םל 6חסחוח ע 6תוסיף:
לעוסיסכעוס" ,וכעוס"כ ,כיים מלות ס0טכל ראםמ5ד סמכקוניליס וססיסר"לרפוי ומשייכ
ן ס0ס )רע
ממייכן ומ5ותס6ין ססכלמחייכן,וסמלותסססכל
ג"כ מל 6הסתנה סחורם,כיו
ממיינןכמו מססכין 6דס למכירוכנוסו וממות קוסכרוכיס'כגי שכרטסי5חקויצקכ וסגמם:ימ
גיכסןיםקיוםניסוט סנסנת סעולס,ונסיות מסס טז מרברס הכולסקייצו rbסחורסקויס
סכל ס6דסמיוסר
ייתסכרלוימעיקומליק משגס עלמו כחינחס,ושיהימירו.16ימליסו16תסכגידםהחרי
תנ"כ 6ת סאדס לס5למת נתינחסוקגלתס,ו6ס סמקנליס6וח 0עלמם ר6ו
לסקר minoסמ
עורגוסןסמ5וחסטין ססכלממיינן,סתכ(ית טו5סנתיגתס במעמד סרטעיכקילוח וכרקיס
נוונתקיומן טו 6לסכר סאון כעוס"כעין ל 6וגת6מתו פסיתס מקהו ית' וסוריסוסלגגיסס
ר6תסשלסיס,ולתו,כיכסי מומר16חן nis~oוסויידו לסס ע( 16סן גתינתס ו6מתתס6 ,יך
עלמן,סטיןססכלכפיוחוכוס סמומרסעכורמסיג יקומו כגיסם 6מריסס ויקמרו 6ך סקרגחלו
5תעעמןכמוס6ין ססכלמטינ מסותסעוס"כ :אסתיטמ'ו ,הדרכה ס63יס 6חרגחינתסתורם
וכןתליטכשופן 6חר ימוייכ סחסיסעועית ימיו תחת6כותיסםויאמתוויקיימו 6ותס(קלסי
(עד 6(1יפק נססוספעוי ,וסוףמסספזע דורות ,כמו סססיוזעיסומקיימיםכי סס זרע
מסרסוס נחיגתס כקולות וכרולס ועגן ככד ס6יתניס 6כלססי5חקויעקר ,וכמוכיעזסכתוכ
ע( ססרוקולמוסרמ"קמ6י,כי מנסיםסור6ס ( 6תסכם מסי )רעו,כי כמו תססיסיוידועים
י סס )רפ כל 6מז מן 1360ת
על קיומסלעתיד,גיסיכריססנעטיס כמרסוס וככרים (עולסג
נזו(יסיסכעימ סעוטט16תןס(6יפולכסןסוס טרמו)יס למעלס11ths ,כי6ני6גו  Shס6דמס
פיטיותיקוף לעמיד,כי ססינ גד3רולסיקו 6טרכסכעתילשכותיוונו',כןל 6תסכמסטירס
ויקתסונר ,6100סז6ת 6סרטי6לסגיולעדולקיום ,ותבלוסססר
ל6מרIDrסריסיורסמסרון כחמ
יסוכרססלס בחמלתו (6יסחנס כסוסו :סתורסכ" קיוססחורס ככ( פזורות מורת על
כ
ה6לוס6רכעסדוריססנרנוכמתיגת o~lnoסיותסבנישכרסס ויעקכ,כיל6נמלכלכו(
נ
ז
וי
ך
ס
י
יורו עלקיימותהוסלט 03סוסמין ו(6עירוכ כ)רעס,וכן ל 6יסול סוס חילוף
מססיטייסוימס ו' .ס(6תסיסנמרסת כתורס כאורס,כי )סתלו כגס סי 6מוסמס לקסלת
יקין ל6כ1ימותולגלתימקיימים
שמרת,וסלךתסיסעגיעסכנוסחך 6חרח ,וסלך יעקכ~יט ע"ס,ו
יסיס גנרע ממכס ונר ,ול 6נוסףנ"כ,ומכין 6ותס סוסמלקוגחלסכס,וכמו סכתוכ(* עטס
סקולות סם סור6ס לסיום תחורם סל 6תסיס גןלכ(נו ונוססעיס כל יזעום וגו',וכסיותס
יונקי ל6כותססססלנניס צמדות נופט
כמקסתכתורתשמרח(1 ,כןגית:סוקופותוכקולי זרע ברור
יקולסיסמע (עולסול6זו(תס .וענין וכמדותיטסס סמ15כסמתמת כס6סככוד מקוס-
וקשוכלרוסתי,סכ
ינססענייגסיסיס פמ5כ כסטות ס36ות  ,O~Dוססמקיימיססחורס
ל
ע
ס
י
ר
ו
מ
,
ס
מ
י
ס
ג
ס
כ
צ'יי
ס  %תגחן לגוסםמח hSh ,4כמוססי 6סשרססלסס פסס סכ~לתמדותסנוף וסכסס *
,

עיסיני
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שערהיסודותפרק לד
בית
י
טרי סםמ6מתיסומקיימיםנחגתסתורס מחו ולכך6ין טנכו6ס סורס 6ל6כקרןיסלסל,כ
'כחלו גמ 165ססכע5מס 1DDDSנתיחסכסר פס סיחס תחלת סתגוללוח רום ומסע ס6לית',
ות
י
סיע;1 ,סירכס מסס6ערומ;"3סנססוטסס ס 3וגרברר hSnתסתכם סתורסמ5ד סמקכליסומס
כל מזורות סכ6יס מיסר %גמ 165גמעעד סר יסרבל :ואםמלזס6מ5עיוסוףמרעית ,יתכרר
סיר,כיסיותס,רענכמרכנוף וכנססממקכלי נ'כסל 6חסתנססתורס,כיון מסיס מכתרסמין
יכגכו6תוול 6קםעודנכילכיסר6לכמפס,
כסקתיולרוססימוורסססעעל5מקסטמס לעתינרתיננלתיסוססיגיי סינופ
ס ,עםספין ול 6לכד סיתס עולסויתרון ככורחו על ס6ר
מע
כמ
יפסחו:
ממדרסיו65
סנכי6יס כסעחגחינתסתורס,כי  06נ'כ קודם
יימי

אנהים

6מלל6יקרסכתולס
וכן %ד סמקכליס
סוססיטיוחילוף,וזסמלזססכלתסומכמתם
מכל סע~ס ,וכמו סכתוכ(דוריסו')וסמרחס
ועסיתםכיסי 6מכעתכסוכינתכסלעיניסעמיס
6סריסמעון 6תכלסמקיס ס8לסוקמרורקעס
מכסתכוןסנוי סנדולסוס6,מרסר6ויסלסמור
י,
למע5וזלסולעסות 6תדהרי סתורסכפסוססיט
יסי 6מכמתסוכיסוסגעיתיסעמיס ,סס
יודעיכ
םכימכנותיסר6לסיתרסמכלס6ומותסי6
מ5ד סתורס ,וכפרע 6סריסמעון6תכלסמקיס
י 05
וגו' ,מסמקים 6סר5ין עעמס גנלס
כעמיס
כיתר6ס מכמחס וניג'וס לעיני ס
ליסר6ל
ו6ננרו רק עס מכסונכוןסטיסנזול ,OtO
י
ג
גס ססחכמססי6קנויס למס מלזסתורס גס
סססלד עלמם סס הכמיסתכונים ומלז מכמחס
ותכונחסססיגוונכו למעלתמכמתסתורס ,וכמו
למכימין,וכןקמרו
סכחוכ(דגי6לז)יסיכ
חס
(קידוסין מט) עסר
ןמכמסיר17לעולס
כמקתכניי
"6י ולחד כל סעולסכולו,ול66מרט'
גטלס6רןכנען"6bihי6,וירhtlh1 6זיסר6ל
ננמכימס ליסר6ל .וסנססכהוכסוסס6ערוקמרו
רק עס ככסונכוןוגו' זכר לעתידכיכסיכולו
ל""י ויתמכמו כסיותר מגל סכומות rhיקמר
עליסס רק עס מכסונו' ,מסרי ככתוב סקודס
לוס"מר ר6טלמדחי 6תכסמקים ומספטיסוגו'
לעסומ כן כקרר סקרן"סר 6חסכ"יס ממס
לרסתס ,וסמךמיד וסמרחס ועסיתסוגו' וקמרו
רק עס מכס ונכוווגו',כי מ5ד סקכלו סתורס
מסינים מכמסיחירס
ויסכנו 63רן יסרבליטיו
לעיני כל סעמיס ,וסכת סיות 16ירhtlh1 6
י 6וס סר6סון נכרך
זיסר6ל ממכיס מלד
ממכתר"6יוסוף מקוס
כסמ,כמ,כמומדרסוS~r
לכ"ר פי"ד)כתיכ סכ 6עמרמן ס6דמס וכתיכ
סתם מ,כמלדניס ,וסבל ית' 5מרכביירו מן
סמקוס סמוכחר שסול גפם כמפיו גממת מייס
וימיס"דס לכסס חיסכמו סחרגס 8וגקלוס ע"ס
לרום ממללך ,וסי 6מכמתו וכיגתו סמוסגח לו
מלתוית' כמגמר"6י ,ונתכפר מתלכןזרעוסל
6דס סר6סון כ36ותונניסס6חריסס עד סחורו
לננקוס ממלכ 6ניסס סר6סון ,ומכמת 6דס"ר
תקירסניסס כמיוחס נמקוס סמונחר לי5ירס
גוסוומקיס*סגופהכו גסמחחייםיוקהוית',כי
סי 6סכתסיוע 16ירס ממכיס נוסחפסטוח כס
ס סר6סון,
16ירנפימחו כסמתחייס כפסעכ"ד

"וסי

ז"ל
נטיס

גתיגתס ,וכמו ס6ערסכתוכ 6סרייעוס'פריס
Sbתניסונו' לכל ס8ותותוגו' לעסות כברן
ג ססלהו
לסנדיל
מלריס ונו' ,כימ"
י
ל
פ
ס
יסישיס כו
,
ס
י
6
י
כ
כ
ס
ר
ולסכיילגכו6ה מסב
כוי
יתלסמיםולקייםכל סתורסכולס
כמוסכגסלעלו
ומניעלפלימות6סר6ין כח כחקסוס6ךסלסנים
ול 6גנרע ממכו זכרת לסססיעSDילוש
יפטסרייס 6ססר כמק6יס
6סס'סל 6סוססעכו,ו"ס
סיושסעעליויותרסיס מוססע ממטיח',
~a
ם
מיסכי גס סתורס סלהג 0עליזו ע1לhי
י
י
ןלסוסיף וממכס6ין לגרוע1ל6יפולנססיג
 ,כמו סל6נפל סוססיגוי כנכו6חוככלומן
ססיס מחגכם מחמלת נתיכת להורס ועד סופם
כחוך"רכעיס מנס,ווי גנט סירס חס סל6
קרס כטכע נוסו סמו סכתוכ ל6כסיס

Sסך

סיגוי

ו ליחס ?
עינוול6גנ

וכן
י
ממלויס"מלע וסוף מרע"סכבוסן6מר,כ
ימהורס וסנדותיס סג6מרו ע3
כ
י
ר
ו
ס
י
ט
ס
יזוטןגלותיותול6יפולכסןתוססת 1ל6נרעוע

כן כמלוח סחורסו6וסרותיססכיתגועלידו ל%
 slb-,כסן תוספת ול 6גרעון ,כי סתורס סי6
מוות סמלקיס ,ו8ס נסיסוריס ססווכרו כקורס
6י 6ססרליסול כסססיגויכי מס ססיס ככר
סיס,כ"סכעיקרסחורסוטיקמלותיסו"וסרותיס,
ונתכ6ר מכלזס מן ססכר6סנכונסיכיל6יפו

סוססיגוי כחורחגו סתמימס:
ן
מ
;
רהראיהמן סמום ,ממססרגלינו כל מן
8מח סוס זכרסיריוס נגד ש"ס כתורת ממס,
וכל דכרי סככי"יס מסכימים כגכו6חס למס
סכתוכ 03וספין לגרועממגסול6לסוסיף עלילת
וכמומבמרו נרפסמנלס6לססמליתסבין גכי6
רסקילחרס זכר מעהס,וכיוןסבינורסקי לחוט
וסו 6סחוסשח ,כל סכן לנרוע ,ומס ס6מרקליו
הפרעון"סילו'"ומרלך עכורעל6חתמכל מלות
סכתורסכמובגיסו כסלסכרמג ,סיימווממרו
סכללפי סעס ,סלעלו  ,רסוססרימינזר מלחב
נססיכןעלידיכן מע"ב ,וכמו סס3י6וכיזמות
(דף6 .)'5כללכסל  16לחדס סוס מלוס6ין כח
כידסוסמכסו6פי'נכיףסי6מרכךמסי סנכורס
ל6ג"מיגסו ,כי גש ססכתוכ 6מר ל 6תוסיפו
ס6חכס1ל6תגרעוומגו,
עלסךכר6סר"נכינילו
סגר"ססבנוט"סריס בכך6 S3h ,ס ס6ליתכ'
ילונו
מלוס מחווסח 16ינסעממלוחיומי

לעמיי
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יפתר

שער היתדות פרקלא
בית
יקמר15מס תעכס ,לס"סס(6יתגרך 6מרס( 6זכרי סתורס למס פיעלס כ?עתס לעכור ע(
יל6חסול כסמינוי מ5ז סלימותס ? ,בריוולמלוקעלר15גווחסכוממסכות לפתל6ת
חסתנס
יס
כ6ית' ל6יסגסדוחס
ו6סי' ס1
כ.
לק
מו
סעס
יךסו 6כרקסנכל סחורסומ15תיס,ול6עלספיוסעםסיות(
כ
ססלימותס6יססרי מק71ססנטר סע1לס tTS1כי וםנניס ול6י53ר מסם גל 6סריומו ן
י )1ס1
ל6יפול נססיכויל%כתוססתע6כמסיון,
5כ גלמיותסתורסכלסר ס3טימגו כסכי
ג
מס
ו ל 6ת
יל6ימול 3וסיטיכלל ,וכמ
יתמתי ורעו,ורטיגו כמסמןסמלכיסמנ
סז3ר ססלסוסימת
יכווגס)וסמן סכימותממזכו לסס זח וסמעולססעכדיווען13
סכתוכ ל3 6סמיססי,6סירוס
פ
ל
תמקודמותוכי יחק5שכמלכט וכ6לסיססיסנו
ססמיסג"ככלפ6לייממויתסוכסספדמגירסכ:יון סכיתנסככר "
לכסליתרת ,מס סל 6קרס 3דתס6לסית,
מן
י
כ
לנן טיסמן ממוס.כי 610מן סי?ועכייסו( סנועטיס למל16תיגרס כסת ת16תס"מר כך
סינוי תכריסלפירוכססגיסוסיכויס)מניס ינכרוויסוכו 6לס' סם tOO~ls 16ונסו מסנו(ת
מוח .וכיפור )סכי 8מר נ5מיותסתורסס(6סית ונכלסיורות,וכמוס6מר
וסמסינ6וגיסיסס6ג6סיינססועסוממקדוים לעלס על תכמס 6חת סכתוכ 6חרהמרוכיל 6תטכח מס) 4רעו"מר
יידעתי 8תיקרו 6סר סו 6עוסססיום,כלילו
ועל כווכס 6חת תסתנס תכוגחס ודעתם
פי
ס כסעיד ס6לית'כי מסס8כ(וסי
עורסןופנס6ל
סיכויס)מניס,יכסייסמן ססכרמעיטתנוינרילס
ימ75
ומעסיסם(1310:6(1סררןסר6סון,ז"מרמרהיט שסיסומ" סכחוכ (מעלס,ידעט61ית'כ
3כל ס)מגיססמולפיסכי כל(ס6ונוס סיסר6לית יגרוסננפתסנוחו סו6סעססול6יחמיד 3ו hSh
ן סינוס6מרסמע6וכת"ס 6סרסו 6עוסססיוס :
ל 6סרו מלסטיק סלמת פקכלו 3 ,onl)hי
ת טתורס
3סיוחס כסררםעל6דמתס3ין 3סיוחסנעזזות והראיה סלקוחס מן סק3לטהנימיו
ינלמיוחסתורסו6מחותס
כקרןbSלסם יתחייככ

אלהים
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כ
סי6סעומדחלסס3כל.ס)נוניסוסמקומותסמסחני' 015לנו מסס פלססש
סיסיו גטגיס ומ)ומגיסלע"ס ללמידחס ופיוס (טמסססי6כמולסומסמסתל17רי מרות לקסדת
מלתיש ,ול5יסגו  05ססקירס 03ינוי סטוק יעקב ,וכלסנכי"יס ס63יס תחרי ננרע"ס כולס
ס רוכסטכיס,וזוסיססנר"סעלסיותס ססכימו על כלמיוס תורת מסס ול 6פתחו 1ל6
טליסס
יימת לעד מכלי סיגוי למיוחס תורס סוטיסועליס כמוזכר 'ensמגילס ,וכולססזכירו
לקי
דמיתו
"לסיח,כייותרגז0ריס כס סלמססד3קס3ס' 6ת מססרגיגו כספוריככו6תס3 ,יסוסע חכר
כסיותס כגלותמכסיוחס 3נ6עס ,וגותגיס לכ גסס מעמיס וכסופטיס 3תמלתו 6סר 6 015ת
לזעת כ מס סרסוידיסס ממנס סיתס ס3ת 6בוחסניד מסס ,ו3סמו6ל 6סרעכס 6תoan
יוסרםגססםעליסכנלוחס ,וכמוספורו ו6תלסרן,ו3מ" 6מ'כחסרונרם3יד מססעכרך,
נלותסומ
ל15יסודי518לוכ,וכמסמעמיסכימיססוסטיס ונמ"נ י"ךו6ח3גיסמכים ל6סמיתככתובנס'
י"
גכסלו יסרב 3עכודת 6ליליס ועכרו תרי תורחמססונו',וכיסעיס(ם"ד)ופכור
י עולס
מ
י
ןמססונו',וכירמי'06יעמוס
סתורס וניחנו3יד8ויניסס ו)עקו 6ל ס',כי מססעמומעיךלידי
ס מסס וסמו"(לטני ,וגימ)ק bS 56סו)כר מסס
ייע
וכיעל8סרעצרו6חתריסכרית כ6סלס
סלילם מלוחליסס ,וקין3כלטנכי8יסמיסי)סיר עלדוריו כמוסו,
ס5רסססי6וסגולו ורס8סו
יוגו':
וי
ו סי 6טיס לנ5מיוקסחירסכי מרסיסיזיס
עו )כרותורח מססעכזי6סרלוית
צי
תר
ס ו
אנ
וכמ
סיר6יגוסג3י6יסכ"סמ)סיריסעלקיום
ממנסיכפלוויחגו ל5 3סונ לקיימס על ליחוס
סחורס,כיסוסע ל6ימוס מסר סתורס
6(1ינסו כרלוחס למדם לסס דת 5טרס
סתס3 oos3ס ,וסמונריסמיסר6ל סו 6סוסמסיך,וכסוסטיס 6תס ע)כחס קותיוכעכסו
לתוקףיקרס ות6ותס יכיף לסס לחטוף ומיג הלסיט המריס לכן ל"8וסיף לסוסיע ,olnh
פחחרטיס"Dh1ספוסעיסנמרדונמעלסםיוזעי' 31סמ61ל 306כללפרכס6חסמביס Shס'מסירו
ן לכס מסי6ס 6תקלסי סגכרונו' ועכדוסולכדווילל 6תכס
שנונסומכוונים למרודכווידו
(ומרמי ~ון לגו כל 6סר תמ65ידיט (עסות ונו'31 ,מ(גיס במרקס סנים לסלמס 05סוב
3גמט געססו(6ימופו (עמסס"חרממיחס עם מסונן"חס ונניכס מקמרי  6(1תסמרומלותי
סיותס מכעיסקותו ,וכמכמר6חזפסםכלוס6כי ונף ,ויפעיל וירתיס וימ)ק6ל ותרי עסררוכס
סוכמותליסר6ל עלעירס 6ת סתורס:
עומס 6ל6לסכעיס 6חכורכי h)o1 ,שחריו6מר
י ל6ידעילקרנוני כלוס 6גו 5ריגיס 6ל 6וכןר"יגו הוחס מ)סיליס 6ת יסר6ל על מלות
מה"
סרטיוח סכחו3ותכתורס,יסולעאטווסלמול
ורוים לגו )סכ סרויסוכו'המרולווסכתיכ
קל
' :6ר לסס מגרנחס(ט 6תיסך(סוית,וכ"כסעפו 6ת ~nDDוס6כ(ו
לי סגסף(1יס)סגינו
יסממיסלס' וסקרן נתן וגו',סרי מעכור סקרן מממרת סססס  D15Dוקלףונו',
יכהינססמ
פקיןספח מע6תססקסוקס כשנויחתסתורס  16וכגטמ"מ3סרעיכל וקרס 6תכלדכריסתורס
סכלוחס 83מיתח ס13ר ,6סמרי יודעים ר3ונס סגרכס וסקללט ככל סכתוכ כספר סתורס,
ס מדכריו ססס וסנחי6יסקיימו סטעחסלנגעוגיס ,וסכםיסוסש
1מכווכיס למרוד 3וומכיניןריי
6ת
)

צן,
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בית
אלהים
ם ל6נכרך
6תכל ס6,רלע6וגו' ו6תכל סנסמטסמר5ויסססכ'קמר סחיו דורסכלוועטוכלטעי
*
hיS
רר
לכל6מד ודניאלועזראונממיסס)כ

6ת ל5ווס
ססירדכה מכל 6סר
טסוגו'
tO~Dריססוסזסירוע(קיוםשרתו,
מסט,וחלק 6ת סקרן לסנטיםולסכםסלוי ל6 6ת מסטרכינוכספ
גוחסןיסגממחליסלוק6סעי"פס'סנוקרללס,יוניתסןר566תטע1ר6יגממלמתקול,ע ומכןמרודסבסריעדטמילמאיכסיכמחוותפםרסגענלי6יידםםכ,מוותרתא"יןםגי
*
לגום המסוגו',וס)טיר ר6ו3ןוגדעלסנ!)3מ וסיונכל סדורות כמס (6תיס מכעיסוכנידסרג
ס,
ני
לס סמל6ךמן.סנ5נל מסס מ"מסנתככ6ולססליסר6ל ,ל6פמתו 1ל6
8סר 3גו ,וכסוסעיסלבע
וקמרלעלס"חכםונו' ו6תס ל 6תגרתוברית סותירו מת"ס כתורס ,וכ"מסכ6יס 6חריסס
י על סתורס
סלליס האינסכמדרנתס,גראס דכרגרור
ונו' מס  nhrעסיחס,ויגורסחיוג"י
גגייסר6ל למספע,וכן מ6ר ססוסטיס ,וענפו 6יןלסוסיףוממנס6יןלנרועוסכלםגססכינמ3כך:
כנייסר"ל 6ח סכעליס ו6ת סעסחרותוסוכיחס ראחריהםגלך לקח ככסת טנדולסס6מרוגיס
ילס תורס סנמסרס לסם
סקולו כו
וסכו,וממסון כ)סר 3ג)ירוה,וגקסלו3ג יפר8ל
יניו6סר מסנכי6יס ו)קגיס ויסוסע ממכס רכים ,כמו
על דכרטענםכנכעס,וע סוכימ 6חכ
ליתכעעושכחיובמנחתי סס:ינו כלכות מססקיפל חורסמסיני ומסרס
יסככוןוגו'וג"נורלולנוט
ונו',ובכי סמ61ל ל6טלכוכדרכיו ,ונקמרוכניך ליסוסעויסוסעל)קגיסוכקניםלגט6יסוגכי-6ם
ל6סלכובדרכיךעחססימםלנומלךונו',וסמליך מסרוס ל%סי כגסתסגד~ס ,ססכוונססי 6לפ1
עליססמלך ולדקעלמו כקמרושגניענוביונו' ,סעגין
נלרי
רמיי
שמסהס6נוממגנורגעוה ,סכןכמועסמרקווסלססממסוססמ
ס
ניתו
ס
1ס16ל ס)סיר 6ת ט"וכליס על סדם וקמר
וסחטחס כוס ו6כלחס ,ופכים סמו6ל6תסקול ס"מרוגיס וסםסגכי6יסלטכסוכנסת סנדולס,
על 6מר  bSסמע 6ל ד3ר ס' ויעט  Sbסלל ומסם נמסכסלתנ"יס סר6סוניס ,01מרוגים
סעמלקיס ,וסרג דוד 6ת סשורמס6תס16לו6ח ל6מור6יס ולרנתן סכור וסנ"וגיס וסרכגיס
ו6יס6נזס מOכמתמכמיהו
וסמכמיס עזדורותסלל
e~h
T
 Iונינתג3מיגוכDסחוס ,עםכל )ס 6גמגויודעים
6ת סתורס nhroססי6סי 6מס טקסקולשתינו
ימססרדיות,וכמוססנתיחנו בתורס
ונגס3יח סמקם
ועץועיסרטבענםפתססי6 6ת)ססכחנוכל פ"ס ע(יר
יל 6חסכתמסי זרעו:
יסרה ,1DD
סנ
ייעסנונדיססרסוויגפוי' ואחושבכ
ביעניןמסירתיסוסע סתורסל)קניס
כדרר סוס (חטףוגו' ,ועסס
ו)קגיסצגגו6יסוגני6יס(אג כגסת
ויסגוגס סרסלסםכניוחונו'ונסקרססיס63רן
סימסרוס
ונו' וסכמות ל 6סרו ,וננס קליכן מ)3מ בסר סלנחדגו6ליסס1',ל6סגו ס6נסי כנסת סניולס
6 1630חריסס וסס ל63יסכשריסס,
מכרמל 3סור6ת מעטונעכס ,וסעיד עלגמות
ל,
3ג כליעל ,pnlo1ונענסו 61 3hnhסחושיוכ
ימסירת מסססתורסליסופעסיתס1DfS
י
נ
פ
מ
כ
יוקיובס 8ת כצק סריתוכסף 8ססונו' ל 6סעירתו כסכלס לכתוב 6תדכרי סחורס סאת
וח
יו3 63ית ס' ,ו6נפיס סכס 6תסממיתיס 6ת על עדחומס 6מרסכרתכרית 6תסכארן
סמלך"כי
~DDכלו 6ת סתורסאחסכ כקלוקכלוס עתם
ן 81ת וכיסס ל 6ספית כגהוכ כסנר מ61כוק
ץ
ר
ק
ו
ו
ס
י
ס
ת
י
י ממוס,וכןיסוסע מסרס ממדסלזקניםוליסר56
,
ס
חורת ממ
ת
6
ך
ל
מ
ס
ל
כ
יס
ר ,ססיוגזמןססו6מפניטסיו6ומריסכימפכימסיר
כופר סכרית ,וטהר 6חירוסליסוצית סמקדס
ןסו 6תקפלוסתורס
וכסקרמסריסנכי6יסיסעיסירסיס ימ)ק%ותרי ירטיט סמ 6ל6יכשירלליצ
ת ועכסיו סגכגסו מזרו וקכלו 8ותס ,וכמו סכתו3
עשר ג6ו תוכחותכוללות 3סרע על מעכירו
וכממוריסויעוויסוכממות,וירמיססוכימס כמרע (יסוסעכ")1כחרולכס-סיום 6תמיתתנוו 6ם
פלמילול מסכת :וטרי סק3לגו
*
Szסססנכיכ6חיסכ כ6ית"סת"לססי'סג6עכסורדעויכקסמרסכעוזתייטכםhונnו'Dוכקגמסרוול
י חורתתססשחיתטי6וסוס6מד מ
ם'
;
כ olaדכרסמךסתורכןוכגרדרסמנגיס3ן חלק-ס ויכרותיסוסעאריחלעסכיוס ססו6תו'ויכתוכ
דגרי  S~prnsסם?סוקריןדגרי תורס 61ל0ל 6ומ' ,ונקמר 6מר כך ויעכריטרלל 6ת ס' ג(
610 .סיסוגג)כמוססט"ו כעסכתסכת61,ליסו ימייסוסעוכלימי סזקכיסונו',כיכמו סעודה
בסר סכרתן סורקת סעס סיתס וכמו ס6מר 6תיסר6לכלימייסוסע ו3סוף'ימיוחזרווקנלר
ו3ד3רךעסיתי וגו' ,וכן ס6ר סססריס ס:ס
יסזקניס ,ונסוף
יפ סתורס ממדסכן עכדו כלימ
' )מן ס)קניס מזרוסככי6יס לקכלט מססממ"פ,
גלוםסקדס6ין כסס סוסזכרגנזסתוכס,ו"ת
ספר קסלת מחס כבמרו סוף דכר סכל גסמע וכןסנ3י6יסלקנסי כנסת סגדולס5 ,ע 1מכתוב
6ח-ס6לסיסיר 6ו6ת מלוחיו סמורכי )ס כל 3ימזק6ל טסו6מסנכי6יסס"חרמיסוסעולס על
ס6ד0סכ.הווכלו6ח63-סבלינו מבוסמ"ת ס6לסיסכי רומכםסיס ל 6תסיס"סר 6הס"ומריסגסיס
0ל6פיז ח)קגג
08
נרסופםר) תורס מססועליתן 6מרכי גנויםונו' מי8גי ג6סס'"
ס ,כמו ס6מרו )"ל כמסכה
ש"סכללס6דס6 ,לדורסמדכרסלסלוסתורס וגו'ולמלוךעיכ
סנסור?

י
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פכססעוכיוססמחודסססו,6וימיססמסיומכעס נזרים להורס לככוו ססכיגס סגר"ית ככיח
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יתרי"גמלותו
יומןוגזרןומיינן ונסכרוכ
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וכמילוףמגסגטסםסחסלוחכפיסמקומוח6יןסוס
מילוף כדגר עיקר כמו כק"מ ו3כרפהיס,כי
ינ' כרכש נסמר וד' נטרכ,
כלסמוסכמים ססס
וי"מ כרכות מחפלת לסריס 3קר ער,3וננוססין
י כנסת
וגעילס,וכל סקר מכרכות סתקגו"גס
סבדולס ,ול6נמל חילוקנננסנכי obבמיעוטן
עכליחילוףעניןכוונת כל ברכס
גנוסמ
וסמירת מדרס:
ת סר8סוניס סקודמיס לאג כגסת
ונםייסו
סית ,סיו
סנ17לס סתקגו נוסח כל ס3רכו
שמריס תכין כווגח כל הרכס וכרכס 3זכריס
ססכרמייסלסככרית והורסומייס ומזון ככרכח
סמרן ,נסגי יסיס מטסהבסדרולגו"חר
כך קנסי כגסת סנדולס  ,וסיו מכרכין קודם
מיסגומן סעוס") כעין מס מסיוגסגיס ממנו,
מסיו מנרכיס על כלחס כרוך ס3ר 6לגומזון
זס,ועלסרי ען18לדניסצ
לרוך סכרךלנוסרי
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"מדסיסמהסלללאל ית'וסיס מסדר סכמו סל
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ו סו6כיידיעהוית'
סי 8מקסת ככל מס טכר 8ומתמדת
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ל6סיו מתקנ5יסיסרבל 3כל מקומות מוס3וחס 13ידיעס,וכל ידיעות 6לומן ככחנין סחסיס
ער 3וכקר ולסריס כמקוס מיומי לסחסלל כו ידיעט קמחית 16ל,6וקיןליד
סידיעס כפועל
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סיסיוקיריןכתורסהסגימממיסיוסכת1ס61ככלל בקרנס ומס ס6מרסמןכלסו סכל 3כת"חחכל
סדכריס ספגןכטהוח מעסרס,אפילוסכילענין מסמסיסוסווסויסיס ,ס6סכנריקתסכמ.85ס
סחסלס סל6מיחסמנגון"הדכסי סכל6ל6גל ל6סיסקריךטועלול6נען"ל
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