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וכןיזע ססרנקין6ת סכלקמיווידע מססיי
לומיסניולו ול6ס8כ(מן סען8(6
לעתיד כגקמחו 6סריעד לו סכעתיס יוקם ,ל6
וידעCth~1כי ר3ס רעת ס8דס"3רןוכינםסיס ע(סקטזייי
מחסיייעסלוית'6 Sihcמר סי6
סגתגסלוונו' :סקסתי
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מכיןססקכ"סמחיסמסיסויוזעמססעתיז
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כיעירום8גכי,h.1nfil
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שמרואחכך:
ממנו ס%ירפסו כמוסו"

סנרקארבעים

והראיה סלקומס מן טק3לט ע(ידיעתס',

תסיס בידיעתו סד3ריס סעתיזיס
וסנסתריס,כילידיעת סד3ריס ססוויס וגנליס
סל6מכליתול6מוסייח ולק
6יןלורךלסכיךר"י
מן סק3לס,כי 3ר61יוססת(יס יוזעיסועטינים
מס סלטגיססכל6חדכסיידיעחו וססנהו,סכ"מ
יודעיס כמכעס מס ססו 6מלכל (ססו"וכ(יס
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שערהימורה)פרקלא
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18ת,1ויודעים ס6סילכו למו 6םיכוו ו6סיזם (6תסינגסים מטךמכוי(,ולקייתסכור6יח'
ס לדכא
דרך נומןכוימלו וכורמים מסם,ויזיעס)וסי 6טסיךערפיח8ין סוס מסך מנפילייג
י6סי'כ"גטיסמיסר6ייתומיקסנוסס
עגעית(מס עזס יסתוו נ1לסכיזיעחן)ו,וקין סנר6ס',
גוךידיעס זקסולמרמוקיותרממכרו,
ידיעס orsעל Ofכלססןמין6מד,וסמין ומסיע מת
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כפ"
ס ל6ידעו זכר ננ)ס עז סניעו
6עיול1:ססרת61חסויו,דעטנרס6ונכן00טו1מ6ענסתםרנ6ס31כןיר6ויסגקו סעיר סכ("6י
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,משיניס bih1ססנס ננט ס(ימס כדברסגפתי פ ול 6קר
יססוס מקרססיססיק מנעתווכיון
סליווגםיוססעס:וככוגןנידיעחסדנריססעתידיס
ס(סגיסס,וסבנת ספג( טו6יותר מעולסמיוזע
ו לסגיו ,וסכעלמיס מ 75עומס ססס כנכר
י)דכריסכפלימותוכמוסתגסonsסיגינ
נמל" (סני
סכמוכןויותר נסעריריעת טמורךיחורךמכל o~n)hoאינס ונר נסלאלסני ס3ור6ית/כימן
סדכריס ,כי סו 6נר6ס ויודע ס3ת סחמלחס ס6כסיססמכמיסיעלס6מיחוחחוכןנלנ(יססמיס
 16נלג(
ס כמקלחןי 651מרכ)
(וחכ וסוייתס וספסדס ,כנוו סס6ומן יוזע ו5כ6ותט ו6סי
(יתססוכר כממגו לידר סכלי 06יחקייסזמן סקססוססכליססגסרדיסכמסססו6סססמגיעים
שומר
סרכם18מועט ,וסקוגס סכלתיכקי3ו6יטיוזע ,סגלנליט וכי 651כדכריס סעמוקיס סקלו סוט
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יתקיימ
לדעת ססעס וסרנע 6טר 3ויססזוומס סיקרס ז3ריסעמוקים56לו6(6כמו סס6זסיודעומסיג
5חד אמתח מסס(סכיו סוס ספקואיןכידיעס
לססקודם ככל )מן קי  ,וכמו
ועמיםניכלהיסל)וומלוחון ,כן )ו מעלתיזיעסכיסמוכ6ליז3רמסוט ,כמוכןידיעת
ידוע למטמינו ונעלס
מגסיסג(וייסלכורךית'6 ,ל1ס7נריס סו 6זכר מסוע ל3ור6כיון ססס
סזכריססגעלמיסמן ס6
ן(סגיוזכרגע(ס
כיסרותסחעלמוח"וחססו3ריסמעיניס6גסיס מסודרות(סגיו כתוסכר6סואי
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יוצנמכגור",כיר6ייחס6דסססי6ע"ימסיסגסמייס מכמסמתגיססיסיסכך"1ל6סגתעמיכסך",עיי

:טשיס

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

208

בית

שערהיסודות פרק מ

סלסעמיס סם מכווגיס  Sbסממת סו 6כדכר
נסלף ועמוק ,a55hמססוייג
וכןSjhסכורכןית'
כי סו6יודעסיכות סךכריס עגמןסכר"ס ומס
פיקרס כסס עד מוססכפי מס מסדר סנסנחס
כסעח סכרי6ס ,וכנוו 0יודעיס ק5ת ס6נסיס
נבעת סערם טתט ככליום סימ)ורוי)רמכמורח
לסוף סעוח וחלקים ק5וביס כפי חוסי ססנס,
ויודעיםסמחקוסחטכחועדתקופת הנוו)יתקטרו
סלילות 51ל סעמוד כמלי סייס ,ומסםולס"ט
יח6רכו ,כן סכורך יתכרךיודעכל מססימטך
כעולס סטפל מסכ31סנלנליס ומסלכי סכוככיס
מטעת הכרקס וטיכס על מתטנחס,וידיעתו
סלימס151דקת ככלסדכריס סנעלנניסוסעתיזיס
וסזכרי'
יותרלקיןערהמידיעתסמכמיסככננו"ל
סססעתידיםשסיגתע"פ"וסני סגסגתסככלמנס
ומגס ,נסכ סי6ידיעס קלס:
לציירנו
ייחכ' ככל ס37ריססגנלים
ס6ל
וסגעלנויס ססווים וסעתידיס מעולס
סספלסיכוללידעם ,נסכי סיתסיויעחומומס
לידיעחגו  ,סל 6י5ןק כל )סכי ohמידיעת
סעתיוותומנעגמותססןמסודרות כסדרכריקוחן
גסנו"ס,ל6לעתידותסכלמיננסוןרות1ל6נמסכות
מדאר מס1 ,ל 6כנעלמותכידיעת מחככותסל
3גי 6דס וכיו 65כדוריס סנעלנניס ,כמו מ"פ
מזי
סמו6ל לסקול (ס" 6י') מלכחך סיוס מש
',
ונו65חסני 6גטיסוגו'והמרוהליך נמ65וונו
1כ' ס6ותוחס6מריס,כינס סג6מר D"Dסידיעס
סדומטלי7יעחגו0ר"ס ט6ליתכ'מן ססמיס'3
ס6גסיס כ6יס וסער כססערתו סימ16 165תו
53ל5מ ,וע"ד )סינו"5וסוג'6נסיס עם מספסיו
נו60יס 63ילון חרור וסימנת כתכל נכי6יס
יורדים מסכמס וקמר כל )ס לממוזל היעמר
ל160ל 16 ,ססוסיף מוסר6ייחו נסיוחו נקרץ
רופסעז ססו 6ר6סוסער סמקוס 0ימ65סוכיון
לקמת; 6כל מסס6מרסי6מרולונע65וס6תוטת
וגו' וסנס נעם ונו'ושיסללו לוסנ'לסלוסויתנו
.לו '3לחסוסי5לחעליו רום ס' וטיחנכ 6עסחב(
סנ3י6יס,כלידיעות6,לו פינס מוסגות כידיעס
יומסליויעחנו :ולזדופלייר6וסןיןיעות"לו
ונקריס
ייןיעת לכות
י
5לshסבסוסככךל,ס1ו6ג6כמירזיכ
גס
ג6
ח ס6דס מססרו
6דס"
ע
ןסכסרמסךמשדילמלדעהמחסכתו,
3עיגיו,כי6י
כי"סילו3ד3ריססגטתייסיטדוריסזקיססטין
מנסרוסעור16סיוחרנסמסםמסךמכדיל לסם,
כמו סת6מרכי למות ממיסורקוח סרומ נכנס
כנוףס"דסוקיןסנטר מספוניימסךמשדיללסם,
ז מסלונן 16
ומוס ס6ס סגוגע ותמסס כ5ד"ח
סל 6גנעבו
מעסת סכרז 5יחמס גסס5ד
ועכר סמום זרךכל סעופי עoזnhס~5ד ס6מרמ5ז
דקוהו ,וכרמח)כ סעיגיס 16סוחח זכרידוע
יכות,מסיגלרקוחנוסי ססדיס
כשיניס ,וכר"םהכר
גסכי 6ינס  bShמכ'יסודות  06ורוח סכלתי
J~k'kk

אלהים

מוסניסלרותס6גסיס,וסדכריססדקיםוי~רוחכיים
מיןסדנויס סנסיסוגסמייסמסךמכויללסניסס.
ומנסדניאל סכתוככווסתיולדניאלורמולנוכל
ונו'וסתית 36ן מד6ופומתעלסוסנוכ6ומהעין
מלכףונו' ,ול6סיחסמסךנבדיללמלטךטומר
דניאלקלסיסלחמלמכיסוסנרסוס ~יותץונו',
וכלסכן56ל סנורךית60'3יןסוס מסךמנזיל
לפגיולראות מס סכסוכו ,וכמו סס6וס רו6ס
ויודע פעולתסכליכסס61מועלכןס6לית'רולס
ויודע ממסכת סלכ ,כי ס 61כר 6סלכלסכין
וסכליותליען וסכיגס ,וסע5ס ס6דסמוסבילכו
וכטיוחיוסי 6זכרסכלי ,וס0כלססטועיודע6ותס
ן מסךמבדיללסניו ,וכמו ס6ס"כ 06
6חרט"י
יסתר6יס 3מסתריס וקני s)hlh bsנ6סס',
ועלדרך )ססיי
ע סמו6לסנכי6דרךנכ61סמט

סידכרו לטלולס"נסיס סימ 65בזרך:
רבבםסדנריססעתידיססיוזיע סכורךית' קודם
סוייחסו65תסל16ירסעולס 61ינסמסוזריס
מפקח סמערכח 3 hShססנמס תקחו ית6 '3ל6
מסכר ועוגם סרטי  16כללי ,יודעםסכליתכ',
כידיעת סויות 3גי סקס סעתידיס גסתסוות
כפ מזר סחולדסונוססיעסו6,םראוייםלסכיך
לייסס טוכסידע 0י3י6סוכןלמסך,כנוומיזע
ע
מחסמתספרןלסניו תמןנםוטיכי6עליסס6ת
וכל ס6רן מפס6הת
חי סמ3ול ,וס6מרorיסי
ודוריס 6חדיסויאמרו6יס Shרעסו סכס נכנס
לגועירונו'ויפן on~hמפס עלפגיכלסקרן,
וסודיע (36רסס 36יגוסיסיס (ו זרע כסוככי
ססתיסויירפו 6ת סקרןוימיוגריסקודסכקיל
 hSלססוגו' ,וגס 6תמגויונו'וקמריכןי65ו
כרכוסגדול ,וכלסעניןכמוטסיס,וכמוססעידס
סתולס מיזע כל מססמינר ל6כרסס ת"ל סנס
קודס ,כן ידעו מסעת 3רי6ה סעולס וקורס
כריאתו,כי ל 6כולדטסוס ס3סלטיזעגות"למן
ס0גיס קוזססיוחו ול6מלסיס16יותר,וכןמן
סר16י מסיס יוזע מיותר קרוח מ)ס מבריקת
סצולס ,וסולעניןזור סמכולודור ספלנס ,ונס
מסס6ייע לדור סמ3ול סודיע לכח סרכס מן
ססגיס קודס סיממס 6ת ס6דס 6סר 3ר56
ולבלהימקמין וננפקסקצעדותסתורם ססודיע
לכח ול6כרסס 36יגו כל  ODססיס
י סו6יודעכל
לח"כ6סרתמנווכיו 65כונוכימכ
סעחידות ,גכי6לו ר6יסמן סמום,תן סעונט
וססרעוןסננכי 6ס6ל יתדרך על סרסעיס 6מר
ססרסיעו,כי6ין אומסולמוןסתכמיס מססס6ל
ית' סכי '6סמכול ניס %ל  I~hoכסנסמתס
סקרןלסגיוכזמןגח ,וטווסלנחקודס עכסמניס
סיעססלוחיגתע5י נסרוכו'nts~DSi-,סתי3ס
סיסאריך כמס ביס 6סר rhnידע נחוסוזיע
לרכיםסיכי6ס6ל ית' 6ת סמכולמיסעלסקרן,
ו6ססודיעו ס6ליתכ' ענין סמכול קודס סיותו
)מן עס ,לדעתלנ"ל ק"כככסקוזס"6 ,כסיס

"ת
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יודעו

שערהימרנותפרק מ
בית
עקוים()ססומןמגרימת סעו(סוקורס,כ ס63יס וסכיןrbnכריצת ע(יוניס ותהתוניס
יויד
י 163סן וסדר סיסחנו נומןססלעוןויהורו למ"כ
( 6גו(זססוס מכס לסידעכוכססוויעו לגםול6

אלהים

קה

209

נהדס"61 ,כ מסמגווענכל זורמזור סקוזס(ו (מסססיומקודם,סמוססיס 3כ(ס)מגיסמנסרם
ר סמנה מנוי גח פרקו נחוס סגעסיח ס6גית' מסדורות ססוסעיסוסמורךיס :13
עדיו
תיגס6מתלסיג(5ו3סמתיסמכול ,נר6ססגוזע וכמוסטיויויעמס  1hpn~aסדורותס83יסכן
עמססימט6וססרקיסכטועלוכמחסבס
(דרסכםסק'ודםמ8חס'ית'מסיסיודעכלמסכיסמיתו יוי
ת מי סמפון כרסעחס כמו סגזכר,וכןכל מס סיחסכוויעסוכלל %
וסיכי 6עליסס"
אטמןס"נסיס סכלקפוי(סניוית':
יר
ופ
כמו המכר,וגן גודע (כלסיורות עניןי5י6ת
ז
ק
ו
ב
י
מלריסוסקויסי5י6חסכ6ותסס ולסרןכסלימוחו
6לסר"יסס(קומסמןסק3לסע(ידיעת
ססי"ת כ 5סדכריס ססוויס וסעתידיס
ית'סיסלחס ,וססהרסכססע5כל מכס ומכס
קורסגורס ,וסלףיכלו סמרטומיס לעסות מס סגנ(יס וסגסהריס ,ונמ 65סדגר מ3ו6ר 3כ(
סערו סס וקמרו 8tsibלסיססי ,6וסם ידעו סחורסונכי6יס וכתוניס,וכמו 0ר6יגו כתהלת
ע ~Shית' כלוקת3כי סחורס וסנרי6סמידע ס(6ית'כל מססנעסש
מסי Shoית' ,וכנטסיי
יסר~%עקתס 64מר ת6ז ohs51olע"יסכומיו ,כעולסמ3רי8תס6דס עד תיחחמרע"ס וכגיסת
סיסיוזעכ"כמקוזס כמו סג6מר,וכ( )ס ט 61יסר6ללקרן ,סן מסבמירעלסרעייס 5זס נח
ך כלל3ליעזותמתורס שכרטסעמקיעקכוכניווכל)רעו,סן מסס6ירע
ייופ(כלהומסולמוןיר
פסעיוסכלסד3ריסכסרט ,ורמוסלמכמיסתורס (כללכיו
ר סמכ1ל וסס(נטומדוס,וס6ר סז3ריס
במסדנריסהמריסמן סנסיס מסיוו( 6ג)כרו סגזכר כתורס ממס סנעעל6ומס ול)ולחסבתמך
נפירוס:וגםמן סעוגסיס וססורעגיותסמיי
ך שלסיסוחפ"ממניס ,ו3ק5תססכרססודיעסדכר
סלידיעתShoיתנ' כ( קודסואיותו ,וכתו מידע מססי)כר 3כלססניס
(%ית'(רסעיסיםריי
מעתידותהטילו 6ותס ס6יגס מסומרם משח ידענ"מ כ( מסס6ירעמעולסגללוססגיס תמס
סמערכס ,כמו ספחתם סקרן לפגי  a~oShoסל 6ס51רכססתורס(ס)כירנסירום,וננסס6ירצ
ומילויסקרןממסמדורסמכולוכיכ(6לוסמעסי' 8מר מתימתסחורס גסכן,וסעידסטתורסעל
סרעיס ומחסכות ל3ס רק רעכלסיוםכ3חירחס רפייתווידיעתו כ( סדנרים סכר 6כבס סר6ס
סעפמוסמכליסוסמכיעונוכריםוידעםס6לית' כל6סר עטסכיטוססו36סווסוכעתיד,
יר6ס
קורס סמט3וס וסעס16ס,מכיוןסר"יט 0סעגיס ססיס עוכ עמס ונ
כסרית
6ססלעתיד 3כ( )מגי
6ותסוגסרעמסםכדכריס נסל6יס ,כמו סכלת סעו(ס ,ס6סמט סר כסיס עוגhSסיסhSh
סמנו((דורסרעססו6וסס5תדור ססלגסומכות עלססווסל6סיתססלימססטוכסס3לסימתמדת
פסכיSD6סמ5רייסשנפריס ,ססדנרידועוכיכר 6(1סיס ג6מר עליסכי עוג,וכן ר6ס לסווס
(כל שעולסכי סמכו( כ 6כזור מסוה על מס ולעתידכן ל6סיסטוססיוח 6דס (כדו ועמס
ססרסיעו סדור ססו 6וספ5ת זור ססלנס ע( (ו ענרולכפיסשמריו )כר וכקנס גרפסויברך
6סריומו (עסות ,וסמכות על 6סרסרעוועגו 8ותס כסווסוכעתיד,ולנחרסמנול 6מר6nbrות
היסרק(,כי 83וכל סעונסיס 15hoמיד 6מר סבריתוגו'6תקטתיגתתיוגו',וסיף 8ותחרית
ססרעו סדור ססו 6סרעוח מידועות וג6קוים (זורות עולסכספיןלדיק חדור,כיגו
נזסידעכי
והח"כ ,וסיף סור6סכי  SDמס שעסו "3ס כדור סכולומייכירפס טקסח וכדורו
,ch~1htלר3י
ככהוכיטסכי%51
לסם סרעס ססי6ול 6מקרססיס לסס ,מ5ורף
מסססיו סרעות מיוממות ודוווח לנס ססרעו סרם)
נו')
יונין ספרן ,ר"(
וחע6ו 6סרמסדיד.6ב"כ סור6סnsa
~ oסתדזוכס נעגןוסיתס לקות כריתסיג
(ססס6ליתכרך:
יוניןסוור סרם סגמסך 8מר חומרספרן,
נ
י
נ
ובהיותסעוגסיס סג)כריס נזנריס כס(6יס והזר וקמרור6יתיסלזכורירי
ת עולסדיניוכין
ממגיס ט3ע מעולסוסידורו hS oh ,כ(נסס מיס 3כ( כסר6סר עלסקרן ,וס 61זור
סק
ך63ימ
.ודם כרי6ח סעולס סרסעיס כמוסגזכר ,וקריך (חח טעם לכסל
סיטידוע  Sb5יתכרס
סכסימט"ו 3דורוח
י5טרך לסגות סדר ופריכותכחוכים6לווקיןכ6ן מקומו,ורפסוידצ
סכרי6סליפרע מסס ,סיסיכול"ח"כליפרע כל מסססיו עו0יס דור ססלגס 33נין סעיר
מססשכמוסעגין ססו6ל"
מנפרע מסס מיד"הל ומגיל ,וחסססיומדכריססיעסו (סס סס ותס
ססיו חוכ3יס 3מהס3תס לעלות לרקיע ולסלהס
ססרעווכמדסכגנד מדסכג)כר,וסיסקריך
שמיס הזסיס וקרן מדפס עחס ת5נ:חלי
ר"
טו
פר
ע ,13ודכריסכשלוסל6סיומי5י"יס"ותס מפיסם
ומעסלס ,וקמרסר6יגוס"י
ן כ( הדס תחחסטנ:יס כדכהי6 3סריזמו לעסות,סרי סר6ס מלמעלס
י מססכר 6מסעת סכרי6סכוככי ססנניס ונרססיועוסיס3גל1יוסוףסנגין,וכמעמלממלס
וכסיי(דיסססייס
"
תטכעס 3עתססי6ליפרע מסס מסססיו מדכריס ,ולמ"ככתיכוירדס' לרמת
ולמ"כ מורו ל6יתגס ,גר"ס זכר מכו"רכי 6חסעירוגו' ו6ס ל 6ר6ס וסנ:צ מלמעלס ל6
תתחלץסכרי"ס ידע כ( מס סירסיע
ו סדורות סיסיורדלרקות,ועגילסירידססי6מפגי פסס
יןש 14
.1בית אלהים]
סיו
1

מתי
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בית
יסמעr'hחלתותיכס ,סמעחי6תחלוגוס,סמוע
פיותוניס מגזל ור6טו כממיס וזעתם 1כ11נהס כ
6ני,ויטמעס'וימר
סיתס סל 6סיתסלו ססנמס וכמ 3חמתוגיסלכן 6סמעזעקתו,
ימגון
כ
י
ח
ע
מ
ס
ו
י טססנמס 6פו ,נסגגוז3רויסמעס',ויסמעקלנו,ויסתהס'
גתיםוירד ס' לר16ת 6ת סעיר כ
3חמתוגיס חקרךירים56לרומניותככויוית' 3 ,ק51יסרבל,ויטמעס' 6תקול ד3ריכס ,ממעתי
ומן סססגהסימסך טסכר וטעונם כמ"מ למריו 6תקעוכריכם ,ול 6סמצס'כקולכם ,וגסתה ס'
וירו ס'וגו'וימןס' הוחס,וסו6סעויס סר16י 6ל ,ויסמעס' 6תקולנו ,וססמיעסבוית'
ס:
"
י
יידיעס hihססי6ג"מרתעל קולודיוור
גססמרסכהנדמרס ,מספיוססס 5מתתכריס ס
,ollnbסל6יוכלו קלתםלסקסרולסווען לסנדל הרי סק3לחתורת מסס ע"סננעידסעל ידיעתו
8לו מללו,ונסכןסיורוליס3ג כל סמססמות
יה'מןססמיס מס סנעסס 63רןמן מנלוי
חיכימסם גס5ס יסגסתרוססווסוסעתיז ,וסמיעהומןססמיס מס
המלליספדורסטוץ וסםבג נ
כי16קס 3קעס אעלס סג6מר 63רן ומססיסכלטס6דס,וכן3ג3י6יס
כלסתרןלסיותכולסצימד
ל ספהס סל 6סו)כרסיויעחוית'3 .יסוסע 6לכלסיסס' סו6
6מת ,ולכן סעגיסס ס6לית'סיל
יוגמעו6יס מסח רעמו1ל6יוכלולסקור1לסווען יודע.וכממו"לכי Shדעותס' ,ולחסידעת6ה
תעלס 8מהבסי'סיו כולס ננקעסססי ,6וסוד עכרך.ומלכיס חדפ6ת ל33ו,כי 6תס ידעת
ן 5ור 3ל
טכוס .יסעיס
סטי5סס' עלסניכל סקרןכגנימ?שמרו סס לרזך
"תמדלע3תכי3כנייקסס6תטונו',ווכליגידלךמ"ג
למיסורי מתורס ידעתי,
כץגסון ,ועלדרך )סר"ימ נכ
מידע ס6לית'מןססמיס כל סדכריםסנלוייס 3טרסח63ססמעחיך,כיידעתיכגוו הכנוד.
סנפסיסהרןוסכסתריס ומטנימ כססומסכירס ירסיס3טרס6לרךכטעןיועתיך,ו"חסס'ידעחני,
ומעניסס,וסיףירידס(6לככורוככיכ1ל3טיותו 8חסידפח,ס'ידעחמו65מסתי ,ו6תסס'יןעת
ילנכיידצהי 6ת מממסכות ,
מרוסוקיוסלסכון6תדכ6ומסלרוח,וכנווסכח8 31תכלעלתם,כ
3ססהתחסרוסג"כפרדסג6וגו' ,וציעקוכתיכ ו6גכימיודע'ועד6,גיידעתיג6סס' .יח)ק6ל
שנכי 6רד עמךונו',וכנתינתסתורסירדס'וירד ומעלות רומכם8גי יועתיס ,ס' לפסיס 6תס
ס' ,וכתיגירועמוד סענן,וירד ס'כענןנ"מ :ידעח .עמר סולע
סלסריס6,,ני
תי
וליגניןיייעהויש גת 31כתורס כמס פע~ס ידעתיךחשרמיזגת .עמום6רניקי"דתעג
י
ת
ע
ד
י
י
ג
למוןידיעס 13ית',כייודע6לסיס,גי ידעתירייס ססעיכס) .כריס סו6יודעלס'.
יזעתיולמעןונו' ,נס6גכיידעתיכי 3תסונו' ,גכתו3יסתטליסכייודע ס' זרך5דיקיס,ייעת
י תמימים ,ס' מטס
ידצתי יר 6מלסיס 6תס ,וידעמלסיס,
י צנ
דרעותת,כפ ,יודע ס'ימ
סי610יודע תעלומות (כ ,ידעתי כל
יזעתיכ6יתמ16:כיו ,ולגיידעתיכי ל6יחןכ ,י
י
כ
ס ידעת ל16לתי,
יזעתיכ זכריזגל ט161 ,61עס מס6עסטלך ,עוףסריס",ה
די
ית
,ייעתסומ6רפ
ע
יך 6ח סמד3ר,ליפת 6ת 6סר 3(3כך ,וכסחי ,ס' יודע מהסכות 6דס
ידעלכח
י
כ
וכן נקמר לסרעסכעניןידיעתויה'3למען חזע ידרגו ,ס' הקרתני_וחדת6 ,חס ידעת
י
ת
ד
ס
וקוט,סןס' ידעת טקס ,ו6תסייע
תנתינתי.
י סו6ידע מהי  .דגי6ל ידע מט
"יו3כ
סוס
 .ע)ר 6ידעתכי
"וידו עליסט .דגרי
ת,סיע 6ת לכ,13
כמ "כרסס יגחק יעקב תסס ולסרן וסנטהס סניחנסוסכ"61תס5תענוגייע
לכרפס 3יעודיס סטו3יס ,ועמן נסיגת סתורס
י 8חס לצדך ידעת:
כ
סכתהסלסםולורעסו"תסחסיוליהמלכחכבכיס וגןסווכרסלמוןסמיעס3נני6יס3,יסוסעלסמוע
ס,ול6לכיתילסיוע לכלעס
וע'"1,מר סכתוגוקולסהי6נ ויננל6
כטדסרס' ,סוסטס''סגסק'ול"י
ירומוחלכלב
כינותעו,ויסמע ס6לסיס מקול
8הכלסקרן .וקר6לקלס
יי
ומ
ייhס Sכסגנים ונקרן מנום .סמ61סלו
עמסיכ.'S1p15מלכיסלסעוע
י
י
ס
וונומ'מ,סוס תורס 6מר 6סרמ
יגדול6סרלוהלסיסקרו3יסוגו' 6ל סרגט ,לסמוע Shסחפלס/וסמעח 6ל תסלת
כימינו
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סחרן וכלאטר כסונו'8%רן 6סר ס' 6לסיך
כידיעתס6ל יה3רך ,וכלכלל סתורס נמלותיס
וסיטוריסיס 3ססור6סנ"כליזיעתוית'.ולמון
סנויעס מ65נו נ"כגוית'כמסמעמיס,כי סמע
ס' 6לעכיך ,ויסמע 6לסיס6ת קול סנטר,
י
כ
ל
"
סלע"לסיס,כי סמע ס'כיסכומך,ויסמע
ל6ס ,ויסמע 6ליס6לסיס ,ויסמע כלסיס 6ח
נחקהס61 ,ת לעקתס כמטתי ,ונס8ניסמעחי,
שכמטו6תחלוגותיכס ,כסמועס' 8תתלוגותיכס,

עכרך wrhl ,חסמע 6ל מקוס ספתך ,וממעת
וסלמת ,ו6הס תטמע ססנניס ב"פ ,וממעת
ססמיסי
' מעמיס ,לסמוע8ליססככל קרקס,
סמעתי 6ת אסלתך ,ויסמע ס' כקוללניסו,
י ר8ס16,לי יסמע ס' 6לסיך,
יסמע ס'קליוכ
8סר סמע ס'שלסוך ,מטסס'שנךוסמע ,וסמע
6ת דכרי סגמריכ6 ,ל סנמריכ מלך חסור
סמעחי ,סמעתי 6ת תסלחך,ונס שנכי'סמעתי
נ6סס' יספיג  s):tbסומע,וססנניע ס' 6ת
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יטמעrhת(ונותיכס ,טמצתי6תחלבות,סמוע
מת 13ניס מגזל ורפסו כסריס וזעתם וכוונתם
6גי,ושימעס'וימר
סיתס סל 6סיתסלו ססנמס וכמ כחמתוגיס psכ6סמעזעקתו,
ימגון
י
ח
ע
מ
ס
ו
כ
י טססנמס 8פו ,נ0גגוזכרויסמעס',ויסמעקלנו,ויסמצס'
ו ס' לר16ת 6ת סעיר,
כסיםויר
tihltsויסלע ס' 6ח קול דנריכס,
',
גתהתוניס חקרךיריזס56לרוממותככחודוית
סתמעמתי
קולדכריכס1 ,ל 6סמצס'גקולכס,ויר ס'
ומן סססגחסימסך ססכר וסעוגס כב"ס קמליו
וירז ס'וגו'ויפןס' ,onlhוסוך סעוגס סר16י ,ויסמעס' 6תחולנו ,וסמנ!יעס 13ית'
ס:
"
י
לססמדסכגנדמוס ,מססיוססס6מתודכריס סידיעס 6ל6ססי6ג"::רח SDקול וזיכור
(1סווע(7סכין הרי סקכלחחורת מסס ע"סמעיזסעל יזיעתו
66לח1זיסמ,קלסול6,וינוסכלוכןקס5יתוסרל
יה'מןססמיס מס סגעסס כקרןמן
סיכגיכל סמטסמות
קס
סי
51
י
ו
ל
נ
ס
יתסס גס5ס וסגסתרוססווסוסעתיד ,וסמיכתומןססמיס מס
סכמ65יסגדור 0ס 61וסםכג כח
גי16תסכ3קעס 3ע5ס סכ6מרגמרן וננססיסכלסס6זס,וכןכג3ימיס
כלספרן לסטתכולסכיחד
6מח ,ולכן סעניסס ס6לית' הכלל ססהס סל 6סווכרסידיפחוית'3 .יסוסע 6למלסיסס' סו6
י Shדעותס' ,ו6תסיזעה8ת
יטמעו8יס גסת רפסוול6יוכלו(סקכר1לסווען יודע.וכסמו6ל
כתדע6תלננו,כי 6תס ידעת
כעלס 8חהאפי'סיו כולס ננקעסססי ,6ועוז פכרך.הכלכיס
יכל סקרן כגנןמססיקרו סס לזדך לנכככי ס6דס .יכעיסוקין 5ור 3ל
סטי5סס',ופעללסנ
י קסס6חסונו' ,ולגידלךמ6ז
רךוס ר6ימ ככלמיסורי מתורס יזעתי,
כ
כ
י
ת
ע
ז
מ
ה)
עTtDט6לית'זמןססמיס גל סד3ריססנלוייס כטרםחכ6ססמעחיך,כיידעתיכגור האנוד.
י
י
ס
סגפסיס"3רןוסנסחריס ומסבים 3ססומסכירס ירמיסכערס58רךנפטןידעחיך,ו"חסס'ידעחני,
ומעניסס,וסיףירידס56לכ13זוככיכ1לכסיותו 6חסידעת,ס'ידעתמ651מסתי,ו"חסס'ידעת
י8נכיידצהי 6ת סממסנות ,
מרוםוקזוסלסכון8תזכ6ומסלרוח,וכמוסכחוג 6חכלע5תס,כ
3ססמתחסרוסנ"כ 6רזסג6וגו' ,וכיעקבכתיב 61גכיסיודם ועז6,גיידעתיג6סס'.יחוק6ל
אנכי 8רז עמךוגו',וכנתינתסחורסירדס'וירז ומפלות רומכם6ני ייעתיס ,ס' 6לסיס 6עס
ס' ,וכתיםירועמוד סעגן ,וירד ס'כענןנ"פ :יזעח .עמר מוסע
תי
םלפריס8,,ני
וננ;ניןידיעהוית' כתום כתורס כמססענניס ידעתיךתהרניוזכר .עמוס6רגיקי"דחעכ
י
ת
ע
ד
י
י
ג
למוןידיעס 13ית',כייוזע,o'o5hכי ידעתירניס טסעיכס.וכריס סו6יוזעלס'.
כיסתסליםכייודעס'זרך5זיקיס,יזעת
יזעחיולמעןוגו' ,נס6יג5יזעתיכי 3תסונוי ,נכתו
,
ידצתיכי יר 6מלסיס 6חס ,וידעמלסיס,
י תמימים ,ס' 8תס
ע
ד
ו
י
'
ס
ת
י כלרו
ימ
ת,גססי
יזעתי 6ת ,1Dlhjn
יידצחיכי ל6יחןכ ,ידע
י סו6יודע תעלומות לכ ,ידעתי כל
כ
ג
"
ו
,
ס
מ
ס
ה
6
יזעתיכי זכריזכר
ס
ע
ד
6
ו
ס
ס
ע
6
,
6
1
ט
,
ת
ע
ד
י
ס
י
ר
ס
,
ת
ע
ד
י
ף
ו
ע
ך
ל
מרפתי
 ,ונסתי ,ס' יודע ממסתול
ע
תבל6תדיט,כי סו6יד
ידעלכחד 6ת סמדכר ,למעת 6ח 6מר 3(3כך
וכןנסנור למרעשכענין ידיעתויחכ'לממן תדע יקרנו ,ס' מקרהגי ותדצ6 ,חס ידעם ספתי
וקומי,סןס' ידעת כולס ,ו6תסידעהכתיכחי.
י סו6ידע מהי סו .6זגי6ל יזע מס
6יו3כ
כחסוכה .עורה ידעתכיס,יזו עליסס .דברי
גם לכרפס עמק יעקכ מסס ולסרן 1סנטהס סינוס ו6תס6תענדרידעת ,תדע 6ת (כס,
לורנס 3יעוזיס סטוכיס ,וכומן גחינת סתורם
י 6חס לכדך ידעת:
כ
ס3סחסלססולורעסו"תסחסיוליהמלכחכבגיס וכןסווכרסלסוןסמיעס3ג3י6יסיגיסוסעלסמוע
ונו' ,וקמר סכחוכ וקולסמי6ניוימלץ ככור ס'
ס' בקול 6יס ,ול6הכיחי לסמוע לנלעס.
6ח כלסקרן .וקמר 'oSh Shסרומותלכלכסר ,סופע'סס' סומעכעותיגו,ויסמע ס8לסיס תקול
וכמסוס תורס 6מר 8סרמי 3 Sbסעיס ובקרן מגום .סמ61לויסמעמסיכלוקולי .מלכיסלסמוע
ינדול6סרלוהלסיסקרוכיסוגו' 6ל סרנס ,לסמועSbסתפלס,וסמעח  Shחסלת
ונו',כימינו
מן ססמיס הדמיעך 6ח קולו ונו' ועל סקרן עבדך ,והחס חסמע  olpn Shסבתך ,וממעת
וסלמת61 ,תס תסמע ססמיס "3ם ,וממעת
ססמיסד' מעמיס ,לסמוע8ליסם 3כל 2ר6ס,
סמעתי 6ת חמלתך ,ויטמע ס' בקוללפיסו,
כידיעתס6ל יהגרך ,וכלגלל ססורס נמ5ותיס ויסמע ס'קליוכי ר6ס16,לייסמע ס' 8לסיך
וסיסוריסים נססור6ס נ'כלידיעתוית'
.ולמון 6סר סמע ס'6לסיך ,סטםס'שנךוסמע ,וספע
סנניעס מ65נו נ"ככוית'כמספעמים,כי סמע 6ת דכריסימריכ Sh ,סנחריכ מלך שסור
כר 6ל עניך ,ויסמעקלסים6ח קו
ל סנער,כי סמעתי ,סמעתי 8ת תסלחך,ונס שנכי סמעתי
סמעהלסיס,כי המע ס'כיסנופך,ויסמע
נ6ס ס' יסעיס6יגגי סומא,וסממית ס' 8ת
ל6ס ,ויסמע 6ליס6לסיס ,ויסמע 6 o~oibת
כהקהסע ו6ח 5עקתס כמעתי ,ונס6ניממעתי,
שנתעו6תחגוגותיכס ,כסמועס' 6חהלוגותיכס,
6ת
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סרט
מי
יידיעתויתן
נתרס תכ6ססמענ,יך,ססמעתיךמיסות,מסמיע ואיןלנור6יוחוקוהותומוסתיםעל
מלוס ,מסמיעיסועס 6(1,ככוס  t)rhמסמוע,
וספר סעיקריס כעדות מרע"ס נחורתס',
פנסס'ססמיע Shק5ס סקרן ,מסמדכריס ועיותכלסגכי6יס6סרסודוכולסכמעלתעכולת
61כי6סמע.ירסיססקסכתי 61עסג
מ
יע86% ,סמע ממס ע"סעליסס,וסם ג"כ כדרך גכ61תסטחינו
כעת קרקס(6יולינני למתת תורת מססוכל סכחוככס ,ומססססיגו
6,ליסס,
סומע,
.פושע sכירככי 6סמיעך 6תזכרי ,קמרhתל 6סס כשלמט ככל דכרי 'כגו6תס ,וכמרעכעכין
ס וססס:מסוסמכמס וסקנתס( ,ס
ר:נתיסו"( 6ת %ר קמרו סגני6יס .סיייע
ל*
כ?
כn
סsוb
ן סנכו6ססורס 8ל6על מכס וכו',
קול 1ל6 6סמע 8ותס,ממעתי8ת כ 8י
י ממעתי .תר עמר,
ו (דעתם,
מיכשיסנויסמפיןכמוריספסיל
חיך,זכריכם
י
ר
ס
ו
6נ
י,סותתי ולמעון ס5ייק מסיס מסייסי סגס"נ סמקכליס
מוסמסמיעסלוס
מיכס יסמער6לסי .נ
ממנומכניס 8חז
ול6חסמע,מל8כיויקסכס'וייגמע.תסליםוסיוע מןטנכי8יס
י
מס
וי
יכ
סו
מיססתורסוסנכי6יס וסכת
לb
וS
ענקרסי(6יו ,ס' כקר תסמע סגמכמיססh ,
חס(הי,ס' יסמ
י סמם ס'קול
י ,סמעס' חמגתי ,ניתנולכלל סמוןכיח יסר6לכסימסטן,ולכך
.קולי
י
כ
ו
כ
בסיס ממעתס' ,סמעסס'5דק ,סמע  163כססכלעיקרי סרחעלזרך קנלסעכז
חקותע
"מרתי,יסמעממיכלוt~sipומסועו36ל סומע  ,וסמכמיססניניססמכיניםמחוכןפותותסעיקריס
ר גרמ)וכסט:
סמע ס' קקי ,סמע ס' ק%תמנוני,כי סמע ססס כפי"olrn~oס
קולתמנוני ,סמע ס'ומכני8 ,כן סמעת11ל
'תמגוגי,וס'סומע5,עקווס' סומע,סמעס
פרק אהדוארבעים
יע
תמ
לס
סי
ס',ויסמעסוערי,הלסיס סמעסחתלתי,תו
מסיכלוקולי,יסמע6לויעגם8 ,סרלס יסמע יקרה לקוותם מסיקותכענין סיריטס06 ,
lhtoיחכ' רולס וסומעויודע כל סגעסס
לקול ,סמעס הלטיס רנתי ,הלסיס סמעת
י ,סומע המלס ,ל 6כקרן6יך סו 6סוכל ועוכר על מסע סרסע
(כזר  ,סמעח36ס
יסכלח
לס',סומע36Shיוניס ממכתירומכניע 6ת ס5דיק,
י כוסוכיו65כו
וי
ס
י ס'8,כן סמע
*סמע
כ
ס' ,מסמים ססמעסזין,סמעס'ויתענר ,סמע מרועסיזור סנסנת סע%ס י 65מססטידיעתו
4(6יסויתעכר,סננעטתפלתי ,סנטע)8ן סל 6מעוק(לסידעתוספגתנם 6וס,וכןכימעגין
יסמע,ס' טמעס חסלתי ,לסמום6גקת %יר ,סידיעס תתנטל כמירת ט6דס ,וסכתוכ 16מר
יכייסמע ס',קקי סמייס וסחותגתתי(סגיך וכהרתגמיים,וכתיג
כסמעו 6ת רגתס,יננת
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כרמיחS~b ,נקמרכיסו 6סיס'עומס  061 ,on~bע( סס(יכסססי 6רפת
3מירת11עו0ססוחט סכ
י כ6סר ירוט 6חצגיוכני סו6מוכרמיסיס מוכרמ נס ע(עסייח סמ5וס
יתכ'ידע
ינממקתמוליסעקכ
ף  16ס)6סרס,ומרכס מלוח וס)6טרותנעסות על
5דקסומהסטוסו
ד
ק6מכלרתססמהורס ,סמססDSיaגlמ~רולקיים  on~bוסס זרך orבספתקוימות ,ונספצל זרךbsor
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מט 03הי דרכיס 6לו
6ן כחירס  6(1סכר וטונס 06 ,תסכיל חר6ס ססידיעססססיעס(6חכרימ מעמסטכחירסכמו
כ
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ובנתית15וסומחסר ,נסכילציספ6ס סיויעס
ןכסס סכרועוגת,
מכרימסו5ין ;3סמטסכיוןסחי
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עוסס מס 0ג5טוס כתורס הכגחי ססקסט  6סו6ממור ונענסיותר,כיעססיותוכומר נמסך
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ית'כיון סכחוככנריקת ס6דס
~,ositוכמו סקוכרלותיסססי"תמדקדק עםחיזויו
ינר66לסיס6תס"דסכצלמוכללס6לסיס
גחועססערסכדגתיכ(חסליסגט)וסכיכיונסערס כל6קותוונו',יתמייכסיסים רומס 6כמעולות
'מ6ד :וכסו סיכרוסעוגס סרמו) נחורס עובות 7531ק ויוסר ככל מעולותיו ותיותיו
על מס ססו 6תוכ  16רעכעיכיכבי"דם6ולסי סנמסכותמלבריוומוסיו %רגכר6ונבלמונקלס
ססגסנססמזיגית 6ל 6למוסס מלות סתורם  ,o~e5b 16כי נגלמו מורס על דמות ס6נריס
עוברעליסןכנה"ג,כןטלס6רסדחוחסגימוסיות סכ6דס,ונמס6לסיסמורסעל מססגמסךמסס
16כדויות6יןעל סעוסס  16סעונר סוס סכר וסם ססעולוח וסמדותסיסיו דומותלסעולומיו
ןס6יגסמאתו ומדוחיוית'כמו סדומסלוכדונותס6כריס,
ועוגםלסילולכעליסרחססי,6כיו
")י
ית',שיגסגעגסיס6ל6כעכרםעל )' מ15תכגי סחוףססססגקר66יס וסנ)כרוכוית'עי
ן
ע6
ן1
ו סיסיסלוסכר
גח 6סרכלל סעולסנכללים כסס,כיג'גס נח וידיםורגלים,ו"סיעסס כךר"
יכר6כו דונצק
מסם גס5סכלס"רן,טין (סססכרכלחידפוס עוכ ע(פחןמעלסוכגoh-)71סג
ןכלי סוסמסק
י ס5ור
טועלט1כגי 06כקיוםסכעסמלות,וכמוסימרו סל מעלס,כי כגסייפוי
"~TSDnו"סיסלסס חלקלעוס"ככסימדרגת מס תמיםמצלווכלדרכיוממסעונו'כסור6חככרו"יו,
טקגוממגוכעטייתמלות6לו 16קלתן,וגמסס'כ ו6סל6יצסס.כךרצוי מיענם על מס ממטיל
מוס
'ט הערה נשנס נמ;1מ1וכןנתלמותקייוסץל"ע6( ,נמם ג6מח סמלות עושה תוהם
ג',ט6ןגחלמווסגת קשומוג*
סמ;(סגסיסת  'PGמצות  bn~utt oSbערייק סרג ו'( ,י
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ששי היסובן פרק מב

אלהים

מוס כמססנטרךנויונמךסלמעלסופתןשמון מסרי נכר6גיוס סרסי ססמוךליוםסכת קזז
מסלמטיח דבריםכלס ostnסיסעול כמקו ותיק)לססלמחכרינתוויקירתונכנסלסכת
*
ית' מרו כמוסיסככרוב
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סנורתמים טע
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י
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ס
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ס
(
nל1סוכגוו'תסמ מנד ~btoנור חמים 8דססר6סוןכע"ס סיכגס למ5ו1מיד,נכר*
יקמרל br
י
כ
י
ד
כ
*
ום
כסליומר 6סרי5ר ,כלסכן610תפיס עניןתכלית כרינתו לעסות ולקבלסכר~נויסס
פעלו
יסנור
נכללותכיוססככת:
בי5ירחוומעולותיו ,יורס'sbכיכל
כ
ר
י
מ5דסומןכנוסן6מר ,סככר6נסוף כלמס
ית' ססמטמע 6ל o)1thוגו' ,ו6ססמתירכיו
יכר"סיחס6ין לסססכר
ככיכובססו 6מממיתומעיל מנס (מעלסוסוס
סערך בסטת
מ
י
מרשכי6ינספכיומסג מומס:
ול6עוגםוסססזומסוס5וממ וסכשח',כי6י1לסס
וכן סכורךכטוסן6מר,סג
יטמ63טיופטמת סוס תכלית כ" 6לוס סעולס סחמתון ,וסלדם
מ5י
סכדכאיםויסמנקפיוונו'"61,כיתחייכ סנכרוןנסוףי0לותכליתלסוףוסוך מס המוכן
ס סעולס תגמול מס
נסכןמיסייסיסדוחסלו נסעולות סכוכותוכלדק לגסס סכע6ודסס")6מר 65הסמי
:וכן מ5דסימן כשטן 6מר,סכל
ויוסר נכל מס טנמסך מכח נסמתוכיון 0סי 6סעסס
כסוהסמסיו ומ15כס מתחת כס 6כשדו ,ו6ס מעמסנר6מית ל'6סונכל)מןל3רי6תסכיכרנש
יעמסכךיסיםלו סכרעוכ,ו6סל6ויענםססו 6סר6סוןסככליוסמן ססססיטיס גנר6ו נולהב
י ערבויסי נקר
מעיל מוסכגסססמ5וכס מסקוס סקדט ומח0יכ ית',וכמ"כ
מימ נר6סיתוי
מ ,סכוונסגי 8מר
גרס ס6דס סעולס סי 6למעלס כנפם ס3סמס יוס 6מדויום
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נ
ס
ן סגכר6כל מטסנכרון כקותויוססיסכל סערת
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י3כל  ODסכר 6ס (6י"ס מעות סליוסססי(כרי6חו ,וכמו ס6מז"ל
ג5למוול6סי
סגוסם כ71
כוננו כר,16כי 5610וס נסנסדרין טעס ר6סהססו5כרעמרומניס געסס
ית' ל 6סוכרגי ט81כעו
נ'כמתמואיכריוד'הרקס בו נטמס וט',
וגכר6וכדכתיכויקמר6לסיסימי8ול ,ויקמל
ייסכוהםותלשת 6הר לגריל%
ט
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מ
36סיסיסירקיע ,יקווסמים,יסי מקרח,יסרנו
ס
ו
כ
י
כ
כדנריססכ3ר6ו ,וסולעסייח
י מקרת מגרילתס6רס
סריס ,תו 65סקרן61 ,חר סכשכ
וי
ר
טמ
ססיס6ת ומרעותגמ31ס וסס ס0כרוסעונס סמקווסס6
ימם6ותסססויסלוית' 63מרוויעםיש
ריגרלוסריסימס סמור ,וסכל נכלל ממןכריאתו סטטוס וסרם
סנ סמ6ורותוגו',וקמרסימ
יסרלסלוית'461רוי3ר66לסיס 8תסחניניס ,ונידוןונטרווסלךלו 63רנעסעות ס6הרוכוססל
סס
כי(כך ט5ר
ס
ר
י
ס
רת~t~bo6גבסמיסגיוססגי6מר סי"פסעות6,ט)3 5ס
מ
י
ס
61מר
ויעם 8לסיס 6ת מית ס6ר ונו',ובכריזת לסי5עווס ול6יסרח ויפיסללעותיסי
כר כנ"ע כמו
זקמרכלסיס נעמס פסיסלועתס כמן סכרי6ס ,ו6סיסרםיערו
ס6דס ל 6נקמר כך 6(6וי
מזם כ5למטונו',ועל6orמרויכרךכלטיס8ת מטסכמוסגערד עמסחוך)מןסנכלתכריתחו:
 olhoסנ6מר עליו געסס 6דס ,ימס לוית' וכן מ5ד נזמן כטוסן 8מר ,וסוטכי תחלת
ף סמעסס נדכריססטכעייס,
סכרי6סכולס וקמר6מרכךוייקר ס'ולסיס6ת סזוחסכססי
י תמלח סממסכס
ס6דס עתרפן ס6דמס ונו',סגס סס)כירמסיס כמו טסיס 3כרי6ת סעולס
כ
יקירכסיוית' מס סל6גומר כסוסגכר,6ולכן סיתסלנר06 61ס6דסססולע עלסכלוסוףסיס
יתמייכסיסוכמ כסיוחו לזיקויסר זומסלמי סוף סמעסס ,ולסורות על תמלח סממסכססיו
י סו6מעילפנס נן עדן וגיסנס סססמקיס ססכל וכעונת מכלל
.סערו,וינונם 06כגילב6וליסגייסולכרךוכ
סד3ריס תעלו כממטכס לסכרך קוזס סערך
:
מ5ז סכורךיה' כ6וסן 6מר ,ממס סכתוכ סעולס ונכר6וג"כ הממלתסכרי8סכיוסר6סון
וכןוייזרס'מלסיס6תס6דסוגו' ימססי3ירס וכיוםסכי,וכמיסגןכעזן מקוס,וכתיב(יכעיס
לסםססוי"סו6לסיס,כי גנ5דססוי"סיורס על ל')כיערוךננ6תננול חפתס,וכיוס כתיב
ן ס16רונין סממך מלמז סגמו
חסלוס סכרלפתסלכיס נסלסניו כקעת ,ומס וינזלשלסיסכי
_ס על ססו6עתידליסרעמןסרסעיססכן ל5דיקיסלעתיד לכ,61וכתוסומרו3מנינסמכיוס
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סקרוכלו,ולכןס,גירכגעיעסולהימסס'שסיס,
ר6סוןוקורסלגיסגסכיוסכ'כ
ל5דיקיסלעוס"כסו6נסכיל מעסיסםסעוביסבין
וכןs~stענייני ס6דססגמסכיס:
נויםר6יסג"כלסכרועוכס סעפו 18תסכלימיססכין טסרעו 3תמלסוסכו
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שערהיפורותפרק מבמג
ביה
כתסוכס כסוף ,וסרסעיט מי:ס געגכיס  hihכלשיבריוומוסיוכתכליתמסלימותלסימסכס61
כסל6סכו כתסוכס וס16151כל ימיסס ככסלס8 ,דסכננוסכי6רומכני סטכע כססריסס,וגויותו
חסו מ"ממלתמולול6 6מרמיוםסניכסירוס ,סולך נקומס )קוסם מ5דנפסוסעולס למעלס
ןלוhShלחמול 6סרנז5דמעלותנופועל ס6ר כ"מרשיסיסיס
ור"לכיערוך חסתםכיוסס"י
סל 6נכרךביסגס 6ל 6למוחס סכל )מן סעמזו לוסכר ככוכה מפעליו סגעסותכנופו,ויעגם
נוס סעולס  h1olלהמולסיו רסעיס ) 6101מן 06יעכור כיון סל 6עסט  ODמסוכן לעבות
8מד ,ל 6ל6ותס מסכו כהסוכסוסיס לסםכ' מתחלתכריתחו,כ מעלתסגרי6ס סי06 6
יועומסר15ן כור6ס,ומסלע
זמגיס )מן סרסעוזמן סתסוכס ,ומסכר סגנוז תניעלמיוחסמוכנת
ל5דיקיס נכרךפיוס ר8סוןסבין לו )מן מונכל כמין סזומס סל6ידעס ול 6ר6חסועסתם רקון
ן מסיו לעולס כור6ס כסו65ת סמים ,וסדס6יסכמין ס15מח
קודם לסורות ססכרס ננו) כי
'5דיקיסניןסמנווקנו עולמם נסעס 6מח,והוסך סגס6וק"ו כעומס ,ופרות פלסחיס סכהוככסן
על סר6סונותקינומלוי ככל סדורוה ,ונ"לכי ויסינססתרוחס6מרוסירס ,ופרוסל6ליסונ"כ
קינודומסתוסקעלסעוכותסעססלסלקת)כרנס ככ"ח וכי 651כקלו כמס מלמטס ממין ס6דס
לוגלסטוכוחלסבומתמרטעל מס סחטךלסלק יוכימו כפסעג מעגתסמיןס6נוסיכסיוחו נוסס
ת)כרנסלו כל סרעוח,כי מרס טוכסיתירא רקון קמטוכי 610עוסס נמת רוםליוקרוופיפ
מתדח סורענותוסס 3ומתמרטעלעוגותיותועיל לוסכר טובכעמלו
 06 .מעלה כססס6דס
5י
מ,
י"הרמנודע
לוסחסוכס לסלך ח)כרגסלו סר6סוכוח 1orl ,יס נ"כרסיס לסכר ועונם
כ
י
כ
כמסדו ית'כי8ין ססכל גו)ר פחופיל תסוכר יס לנסס ס6דס סס6רוהקמרי  onhiמן סגוף
מחסכסוזכריםלסעול1ח סרעות סעססוסתמיד ,ו6יגס כלס בכלותסגוף"6 ,כ סו 6מן ססכרפ
6כלסחוסכן על סטוכות סעסס וסתמידדילו סיסיסלסעווןומסמסכמקוסססי06 6סיטיכס
ו (סעונם  06קלק(ס
ס6כד 8ח סוטכ1מ3וותמולימסריוסכמיסל6תססל6טוכס דרכיסכסיותסכגוף,וסיסי
י סנוף ל6סיסכזעי (סכר ועונת
(61מ6ררלע6סמ,ידןנדייגיסול(6מנליעגלסמךע"ו)על6ליסע דרכים,ג
י 06 ,ל 6נקו סגסט סמ5וכס מהמת כס 6סככוד
דלתיליח
ל6מידןגדייגיס דעסק כתורסול6לעלמתדקתי כיסי 6סמניעס סנוף וסמסכלח נו לפעול מס
ליתי דמט ,6סרי סחוסך  SDסר6סוגותוי 65סיסעול1,ל 6תלככסכולןללוקוס 6הדכיוןססיו
לחרטות רעססעסספעולותרצלוטחלקולס"סמועיל מולקות כמעסיסםטוכיס ורעים,וקיןזרךליחן
י
לו )כוחו מס מעסק כתורס יסיס נידון לסססכרטונעלעובפעולתןכ,ססעולס,ג
נניסנס,וכןמי סעססט1כותותוסקעליסןומת ססכר סו6כלתי מוגכל ופולס סוסיסלו נכול
סר סו 6כקילול6
י סגסס סנ56לת ממקום סקדוסס
עס ו6סhSסוסיףלמעוך וסיעור,ועודכ
ל
6ייסיסגידון 3כיסנ
ם*ול6יסיס לו סכר על  6"6סחסיס מחמדתכנוףיותר מסומן סמונכל
סטוטחסעסס,מסה"כססכומתמרטעלעוגותיו לס,כיסי6ספכיחלנוףוכסור סכרתנכולסומן
ס6סילו נסעת מיחסוכזכדוכססלמות ננתקכלת סגמרעליס תסוכלמקומס 6מר מננט חו5כס,
פוכחוכחןומסד,סנותגסגס6לית'עססמוט 8כשכן סעולס למעלס ככמכי כסור סכת תחוור
סמקכלתסוכחוונוהןלוסכרכקילועססמסס6ין למטס ,ו'כ6ותו ס)מן סמוג3ל גסלמס פצולתס,
ססללנוזרכן,כיעל'hsnכךגר6סעולסלקלל וסול דמיוןספרי סמכוסלכללרכוכי 65 08
חסונת סהוטש ,וכס"סס'דנריס פרקו קודס ילקעוסויגי
למעלמווכסלקעוסומכוסןסו6עולס

אלהים
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מכנרך סע~ס 61חד תסססי 6סתסוגס"61 ,כ ש ~מן מלכיס,וגןגפתס5דיק 6חרסגסלמס
נסכר ל 6סונכלזמןוכין מסיסלדיקכלימי
ו מחרת למקומט ולסגי ממס"מחתיעכ לסהעדן
 16ססכ כ6חרונסיםלו מלק לעוס"כ ,ונענין כקורסמייס,וכנווסמרי סגרוע 6סר ל6יקלח
סעוגססוגכלזמןס8חרוןוסוךמעת סמיתסססיס לכלועודנו 1363יקעףוינולבלחיכיסולויסיס
יסעכסhSlסכ ,וסוךסנרמזa~nsמלחמוליום למרמס,כן נסס סרסע6מר65תסמגוטטתסיס
כמכוס וגממסתכסיסיעור עוטהיס:
ס6יןבו 6ל 6שחמול כת"ס:
ואםמ5יס6דסעגמויםג"כר6יס לסכרועוגם
מלרמעלתנוסומסקרב"חומקדמעלתנפסו
פרק
סמ15כס תחחת
מ5כדס6כפודווכמומסממגוית'63סי
561דוסרח"ור6 ,ס מעלתגופו ס61שיכוחווכמותו והראיה סלקומסמןסחוס על נסכרלשיווט
06 ,שיכותו סו8סיות כסר ס6דס דמו
ועוססועלסעוגסלטפר ,ממססר6יגו
ועלמותיו61יגרי 1רסיס וכיס ססס מתסע~ס כהורס גגכי6יס וככת1כיס וגדכרי מ)"( ממס
מסמקריס גסכסקלסו5ריכיס'מלדוסוכסוי סל 6סטירת ססטיכ ס' לטוכיס וליסריס כלכוחם
יוזקוומגוןעו3מיומדושי
ומסומתוקןלסס(.וס"6כ וסרמעיסכיסגנרס 06 ,ססטכסלטוכיסשחמלתכנ"ת 06 ,כתותו.סיות ס6דס מחוכר מלמ"מ נרי6ח 6דס"רסיזצסנכרנן כללס6לסיסוסס(6
שיכריס ומס"סניזיס ן  06קורתוותפוגתוסיות ית'סכת'כיו
סססכיעינוכל 6 1rrb)nכר עסס,

שלשהוארבעים

וסכת
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אלהים

וסכת נס ט 61לעסות %ון ניקו %עזמותלו (סס קזוסס ע5מסנף) 6כרלי5י6תמפריס
פ לסם
וסר מגמור סירליום ספנת ,ונ)כות ס5כתות ולענגיככור,מ65יכל עפרת ור"ס וי"סי
מסמר חק"( סגם ס31יד כזמוחו כ5למו ונקרץ קזוסס מ5ל עלמם,תורססניתגסנע5רחועודגס
י ממגו סוסתה סעולסוממחיתו סל מורסס ל,%ור"סכריות טיסקרוככל סגס,
סמו סח
עולס סו6כספנת,וסת עם נייח נר6סית  610וי"סיוססלימסוכסרס ליסר5ל,וקיוצתסמילש
סכת ,וככר6סיתים 0סוים סכם ,ורכל(מכ"כ סי6לסיוחככלל כליוס מסכתוכלל )פנס:
יקזוסס.
ויולד כדמותוכ5למוסיסס%:דגיוס
פויסוגכגם ויש3רס 36סנעס מעלות עלס6רימ
סיועגיס מסכת ס6ל ית' בסכת כר6סית
סי
לסכת כ6דס סר6סון 0גו5ר כ
י
ס
ס
ילנו לוכיוסס וט ק"ל סגס ססמר כסס מכלמלשכחו6סר עמסוכן6יס סר6סוןו5דיקיס
יב
מג
ו
סינסלתו לחוס קסתו נ"ככי סנ6יס 6מר,%פגית  6100חדיריותר מסקר
,
ת
6
ח
ב
ס
ס
וכנגדן
ל6ילדו6יס ו6ססנדורות1bhoכרמויס:יס 1(6י"ע .סליקים 0סו 6קבוע מסכיעילטכיעי ל6
י נם כימיםטונים ס6עסקכועיס כימי"ססכוע 6(6
כ" 6סם שכות סמירת ס3ת סג)כר ,
כומוס נעגיןימי סמדס .רניעיתכייס נעלמותיוס
סס%יז לח"ק מנסל6מוליד נץדס כהדס
ססוליזו 6הקיןוסכלועכ"זסופינו 6מר ק"(סגס ססכת סורקת (כל ססו 6סכת ,וסוףענין סמן
לסח ,ונס ססקכ"ס ככסמעייטסל נמ עז ח"ק וסענטיוןוכעל6וב.ממימית0גקר6סכתכלסוך
0גס כמוס')6יל ,וככות סס3חנ"כ 0ס61יוט כל טרומות .מסית נסםיתירא0.כיעיח ענין
מניעי י 65סכיעי (סס מגוך ס5דיק 3ן ירד כעומססממוי לעומסמלפיכסגיוס מנתסמייכ
ססתסלך עסס6לסיס ולקחקותולפסיס לתתלו סקילס סממורס מסקר סמיחוה ,מסה"כ כסהר
ימיסעוביםשסילוכי%כ,ונגסססיחירססיסלו
סכר טו3יעמלו:
ס קדוסס ומעלס ננססו ()כות
והסתכלכי כמוססטכיעי טו6קיםוסעסייי (6דס נסנת י
ולעסותרקון נורקו מכלי סס3וע:
יסיס קדם,כןסיס נדורותעולס נמ
עמיריוחסעסירילסתמסיסמסתיתוסלעולס ,ךוד;(56י מבס מס וסתגלנות
מי(מע6 6יסשל
נסיותויפירכסיו (0סקכשס ושדכו כ6ט
ומגוךשכיעי ועכרסכיעי6חריו,ו6כרססגכסלס
יעי לעשר מסניססיס ~טףכמעשו,וכמיסחסיעיתנ5טוססל6להטל
קדו0חוססיס נסכןסכ
אקסון ס63כות,וכן מלסמגיססכיר 6תנורקו
 1ין-ן,
' ,ורוןהורי סנסס סיתירס
גגנד קזוסתעשיריומניעי וקזוסת עגמו ,ומטס  ,לס
ל6כרסס ססיס סניפי נסעת ,כ" 6ע3רעליויוס ססכת6.ססר bk
רגיגוסיס סכיעי קוט
ככזלק"לסגס כמוסלסתמסיס סיס מוכן (מע6100 6וסיסני%5ממנו,ושמר
ועמירי,וילדתויו
מסתיתו ס(עולסוסוףאורוס(עולסוכמרכיוס מנמסעליו רוח ס' בתסוכס וסנככסלמפותסכת
מיד סיתסכו נסמסיתירסככליוס סכת 6סר
סס למגומתיסר6לכמפריס:
תכיכעלישניעי ט61מקיוסחיוםסכיעיכי 3ס3חס ל 6נמ365ועודעון6סר3bDnכ(ימיו
ךקדרש
ס על סמטהסו6וכל
י ס6רוכיס ,ועםכל)ס
מ
ע
י
כלטימיססס)ס(מעלסמוס
ת
י
י
ט
ס
ו
6ין למעלסממנוכי3ו כלסמניןסימיסומחרים זורותיו,כי כמקוססנסמססיתירס סיס לויתרון
מ(ילס לדעת כל סעולס ,וקדוסחעסירי סי 6יסיכחו'בנןעזן 6(1סיסלולעכורעלליוויוית;
לוכססנימש
קלנלוססתטנ!סגמי;ןיןוכמיור6יןקבלמינויןכעלפמרעולתסוממשטומתיורשילסיכיס וכלנכ"ןעסיסס6מערנסלוומוממוערן כסמדועתס
יונו'כיכיוס
עכ
יו
יט
ממגו מות תמות61 ,מרשמ"כויסלמסוס'
ורגושות ,ולכןיםקיוסס3סכיעייסוכעסירייס,
ן (עכוז 6ת ס6דמס 6סר לקח פסס ,
וכסס ס6ל ית' סנכל(ו 13כל קזוסות סיתס
יד
מעליו ומעל )רעועונם סמט6יסכסיותיך
3ית"6
סכימוו'דכרשסו"י6לסהיכוסתמוצ,ותיווסת61סמכוסדכרסדסר6ןלסו'סן66כג"י .ס6טרלוקמו ממסוסוף מומר ס6דסישרו
וסס מכוס היו"ד וסס" 6וסו"6ושמריו כסדר סרעסממעי6ו ,ושיות חסוכתן רמתסל6נוע
כו כמקוס 6סר סלחסוס שןומסמס עססיותו
ושמ"כמופרלס"ק לחסלוס ססס:
ךעךך טעםסיכור5ותיוח ססוי"ס כסדר סנ6ו כמקוס מלנריסנורםלולמעוה,כיהימת סכת
סיתסעפיו כסס1לממגןעדןגת ססמסותוסי6
 1"61סל"61ח ס"6סל סקרןססי6ממוכס  1ffh15סעסי"גסליוס0סי מנטרדורקסכיגיוס
י
סס
סמ
וסיף רם)לס"ק תת6סססי 6ס6רל,וסיו"ד סי 6ט5רסו6והסחווכיוסהכיעיל 6נ3ר6ו(6כע
עמר וגעלמסססס '1דסס עסרג"ככגנדשנניד ,עמו ז3ר,וידעכ כיוס זס מססעריכ סממו
ימ(6כתו 6סר lעסס רססת
 Oעס נעלתס סו 6עסfר ,וס"61ו 5!:6עס עfס סכת ס6ל'יס' oמכל
ר6סס ועם סופססס סנעס כנגד קזוסחסניעי ,סימיס וסכתסו6עמו וסרמגמורסירליוססמכת
וצין קדוססכימי סמועדיסכ"6מ5ד סכת,ולכן שע"ססל6ג'מוסכו ,וכחכמתו6סר מלקלו ס%
עכי ס0תימיסעסס ס'6ת
פיו מסח וסרוחסכעחימיםסיסיס נכתכתופס ית'נכיגססגיןויי
טס סכתוייסחטממגוקד1סס ל60רסימיססטין ססעיסו6תסקרן,יוסר06וןלכללס0מיסוסקרן.
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ייוס

סכ
יס ,ויום סליסי לסתר6ס סיכסס וסוף
לחחתוני
כלל סזומס ולמח ס6דמס .ויוס ד' למקורות
סמנדליס ס5ממיס ממנו תכו18ח סמם וממבר
2רסירמיס ,ויוסס' לכ"מ ,ויוסמסי ל6זס,
וידעסי 165דס6יס מיוםנ' ורקס עתס כעמיו
על סתם קרקע וסתסללסו6וירדוגסמיסו5מהו
גו כיוס וכד6ית6כמולין ,וכיוןמידעסגירתו
פיוס )סידעכי כס'ימים סקוזמיסלוסכנריו
כללכל סדכריס סג)כריסונתמ;ק סעולס,ובגיוס
ססכיעי ) :מפכת 6דס"ר כחברת ס8ל יתכרך
סיס וננתסמסיוסוכתכסכיעי*וננסרמכיתת
יום )ס לסח 3גו ססו 6מפתיתו סל עולס,וכן
טד הכרססלבכינו ע"סמסמרבו 6פי'סעירוכ,
ועד ממסרכיבו כמו מסמה כמתנת מלקו ,ו6ס
hsנו סיס גסכח טרוכמי מסלך תזדכר ול6
יזע מחי סו 6מכח,כי ססכח 6יגו נסכחלנני
ימיםוסוטתכסכיעי,
סעוססמל"כס 3ססח
י
מ
ל
ו
לכעסייתננל6כסס61
סלינומכדילכיןקווםלוי
גסכח ,ולכן  65 ohסיס יורד סמן ליסר8ל
כמדכר 3כל סימיססיסכסכם מססססכח 0ל6
סדועוסיס סוסמלמכסלהינכרו עלידססימיס
ס )ס
מעמו 3סס מל6כסוימנו 6ותס סססיפי
"מרorויסכתו ~ODכיוסססכיפי ,וקמרס6ל
י
ית'(ממוחע))מסח  oswחלקטוסווכיוסססניע
סכתל6יסיס'כו ס8ססיסכווסיולוקטיםממגו
ככלסימיס ל 6סיס לסם כמס ל)כוPb 4יוס
יסמליכםמסיועומיס
שגססכסתת,כי כסממ5עריססססעילויד
סוכתים ושכיעי,
ימי
סככילי
ט
יס6לקידם 6תיוסססכיעיוו
6,דס סר6סון
כ
כו וסכת-בו ממט סר6ס סל 6כלסכל olhin
יוסססי כ" 6כסופוכמילונכנסככריוססכיעי,
יכמ
י,
וןסדררו על ויכל 6לסיס פיוס ס
י ל 6ר5סלעסות סוס מל8כס 13
עסכת
ינ
סכו
וסכי
כ
 13.וקידם 16תו כמס סג)טר םל 6תיעמס סוף
סמל6כס כ"6נרנע ס6מרון 1ל 6חככם ולסילו
רנע 6חח כיוססכיני ,וכן ר6ס וססינ כיוס
ססי ממסלת מכעס כוכבי לכה סממוניס על
וסססיססכיעיוסוף
ומכעסימי3ר6סיתסססי(י
סכתני מתחיל כליל סכחוידעכיימיו מחרות
סלילס ככל ס3עתימיס,ויכיר כוסכייוס or
סגנר 6סיסססילי5ירס ויוס סכת סטנתכו
געוכמכרסיטסכינהוסכת ט6ע"טסל 6נטוס
'גיידער5וןקונו לסכותכיוס סכחור5ס לעסות
נמת רוםלפניו לפכות נס סו 8במכרתו ,וקיבל
סכר על orכי סמר סו 6על סמח"טועומס
ע(
כעיניככי 6דס (16פי ססנסבס
ל6סמזיניסתת,וי
וכמוסכי6רט כתהלתעיקר )ס:
ומצאנו ר6יטכי טחינת סתורם רינס ס8ל
ית' סכר סעוסיס מ6סכס וססומריס
מ5והיו לסס ול)רעס מחריסס ',כננ"3 :עסרח
שיגרוס ועוסה חסד ל6לסיס למסכיולטומרי
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מלוחי ,ט6יןססנר 6ממתכתסיננו סכרל6דס
עלקיימו מלוס סססלוולזרעו,ודיצוסיסיסלו
עורס נעוס') לכן מס ס5סחלולשס",3וזרעו
סכ66חריויקנסנס סו6פלימותלגוסווגפסו,
ולכן ל6סועדן )כות 6כוח סר6סוגיס גדורות
סר6סוגיס ,ל6 n~rr6דס סר6סק לקיןולזרוע
esnיסחפוכיורסמכול ,ול 6עמדו)כיוסחכמי
ומתוסלח ס5דקיס(נניססולנפתיסס6סר
כיגחלנדכ5דקחוסליל6חגססווכניוhbסניעו
לכללעונםוגמולועננו,וסמכותס8מיתייס6גרסס
ינמקויעקכססננרו 6ת סתורסכמו 06גיחנס
י ל 6חמס
לסס עמדס זכותםוכמל"ססוןףסדסקדורותכ

יליז:

יס
מסדסורממיסץ
כלקם
מ
יעורס ס(6
וגוץכי זרך מסד סו 6מס
סמ

ל6וסכי
יחנרךלכרעסידיקיסכי ססכר6 6יגסמחייכת
סי)כס ס6דס"ל
 8לערמו וכמו ססיו כזורופ
סר6סוגיסכמו סוכר:
רכןלתיגו דכקוח ס6ל יתכרך כלגוס יוחא
תסר":וניס כסכר מעסיסם סטוכיס כנוס
סס6ריךכעכייגיסס,כי 6דס סר6סון hsפנד
מעכיינוג" 6מס יקרס לוכיוס סנכרוןמעכרו
י
סחעוהללקיס"ד5וליול6וי6תסוסועחזככב3רוןמעקלס"ילומ1נלס6וסמומו)כסכמרוליעלוךדעענדייחנוסלע
ום
סיסלו ,כמנתסט שות
סנססיכרעניינומסיס5יי
קיוכססגכגגרסגו5רתילוכסכפי
ת
מס סנ5טוסוביגי6תו מן ס
PD
סקסת1ל6סיכרעודעגיינו,וס6בותסיכרעגייגס
כלדרךשמןציותהכרססכןע"ס0גסעדסצקיזט
פסיס גן קל") סנסכפי סקכלס ,והח"כ סיפר
שגיןקחתו6תקטורסולידתסכ(6לסבגי קטורס
וסננתנוסמגחן לסס ומלחס נעודטמי עד עת
מזחו,וי5מק סוכרעגיינו מעת סעקיןס וקחתו
6ת ר3קסוכלסענין עד כרכו 6ת יעקכ סטים
)6כןק"כ מגסלפמותכפי סקנלס ,וסלמהכך
מזר וכרך 6ת יעקכ וסלם קוהו פרנס 6רס
ויעקםסו)כרעניינומס.ותוכןי"גסגסכפיסקכלס
ססיס6ים תם יוסב 6סליס עד רדתו למקריס
ססיסגןק"לסגס ,ומס ס6ירע (ו nDSגויעתו
סקרתלכנו ליוסף ,וענין סכרכוה סכרךלכניו
וסכ3וד סגעססלו כמותו וקכורתו6 ,סר כל )ס
מורסכי כסכר מ?סיסססטוכיססיס ס6ליחכ'
מסניה ככל סרטיעגייגיסס נמייסס ו3מותס ל6
נלס6רדוססונסםססנמס סעלוסכםסדמנערלייססםס,ר1נ6יסןסנמ6ק1רכךי
??P
'
ס:ותיסס 1ל 6תסס ס6ליתכרך למסרס:
וכן ר6יט סנטחו כולס 63ליתכ'  O)D'Gכעת
קרקסקליו כסכרסטוכ סעפולסגיו ונענו,
לכרס :סת:ללעל6כימלך וריפק קוהו כלסיס
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