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 מיוג זרך ית' Sbon %כיו ס6יס 0יט6ל
 מוגה 6ת לו סיפרע "כירו 6ח 0ס61ל גמייסכרמ,
 * וחחטגיס נקפם ייפ hSb , לו לטבוע חייכטט6
 סקייס חס כי , לו מייכ 60ינו למד ספו6לכעני
 וכמיס , מיונ זרך 11DD לסיפוק לי51רו,ש6זס
 גל חחי ו06לס סקדימגי מי מ"6( 4%ונומכתונ
 פכיו )ויק"ר ר"ל 0זרסו כמו .סו8, 4יעמיס
 ועסית )ו צרתי ו6סשכ צ'כית נתתיפיוח(
 גתתי . כיתך מצ(ומ על וכתגתס , לגגךפעקט
 . ונו' ונמסור נסור המרום % ".'ל , סיסלו

 , דרך_2נ%ם ממני סוקל ofsl , טוטםששלוח לטי מקזים 6100 סחוסכ מי . יקמר סס0עשע"ד
 יפריע יכל , סלי סטו6 ססמיס ססו*המתפמס
 קודם סיקזימגי עי 60ינ ממכיר מי bb ,5ו

 , וחגיגס חסי זרך 0ו6ל 6ל6 , עוגס לו60ע0ס
 , ==wi a~t= נוט )י 0יס bDD )ר. תורעחיגי
 וססססד. ססויס עולס וסוט ובמיס, כ) תהםטטו6
 ר6תס ל6 עין b;O~ Jv~lD %1ץ4 מעיק8ל6
 , ס"ז( ('o1DG לו .למעכס יעפס !ולחך.6לסיס
 כלומר , לו תמכים ססס 63ותס שיעלס ,פסר"ל

 6יכס 6כל כעמלסו עוג ס% למסטממכיסלפיסיס
 ושממיס, חסו זרך 6ל6 מיץ, 3זוך orsוצ,%טס
 מחשל וכס6תס פיכ( )קנוח סתנ6 סומלוכמו
 1גמס כו' סו6 ורפוס מנון כי כ'( )ט6ליווצג , סקכיס לסני תמטניס 636 קבע תפלתך הע%0,
 וסיסינ טמעת תסיס ~1nSDD סו6ז0צ%ייג סר6וי סחוסי ס61 קנת צלת כי , %עסש5

 ווין , 60)תו קוכעת וסיף גפסלתו,שעשוש
 סמוזס , תמכוגיס זרך סימנס 6ל6 לויס51צי
 וניס , ס' כרמסי אל6 מעסיו כסביל כצי"%%.
 o~-sOt מסרעס סיקל מי. 6י1 כי ל עטלפופפינ
 מ5ד כי כלומר , סרעס על החס כו' ורפסכאצן כי סכתוג btsoa וכמו - כרממי'ס6ל 6ל6 ,פקיו
 , סרעס SD ונחס 0ננרחס סו6 ורמוס מגוןסשפ
 וחיוכ כזין 6ל6 רהמטתו במזת סיס ל6כ"6

 1Db, מרון מעליו ויסלק ר16י bl~D לומריומו לזין סיוכל מי 6ין .כי , סרעס ע) סכ65.סיס
 כוללת רממגותו ומדת וכרחמים כמסד 6סני

 6ת ורבעתי ר16י סוייגו לע"ס צון 6סר6ת ומנותי !'( )כרכות ס"מר וכמו , סנוגיסלגלתי
 מספיק סיס כי כדקי, סלינו לע"מ לרמס6סר
 6 למון 06ר 8ת 61מר ורממהי והגיהיסי6מר
 סחגיגס on~b שתסיע כל6 )ומר , 6on~eסר

 ממר סיימם ולנווט פייתן לקופה 6ל6 ,וסרממ%וו
 לכלים 6ל6 6יט PDD גלי ונס לקמרים,ול6

 מוק ססי"ת נמוריס 5ייקיס מס 60ס ,סנונים
 נסס 5ויק ו)%4 כוכותס, דורס ו6ח on~hומרמס
 מש -ךגשס"1משישד . כמכר כ,טתס אכלס 6)6 וארמס, אסון 6סר6ח

 ס0%ימו י"ע( נתעית 6%כו והנהעליו:
 , כתקלתו זס מניר סי65 על סמענל חוכי6ת

 על טתרמם עי סוס מסמפנל יו65 6יגי60מר
 וסכרם, חיוג זרך מסקל סוקל שסיס 0גר6ס ,בכיך
 סטוק , בכיו על סעחמת6 ככן )סס( ס6מרווכש
 שמוכס עמו טסנ סט6 , קניו על סמחנעגעסכן
 וכן , וסכרמ ליווי זרך ממז וסו% , ר5ו% 5ללו

 כ"6 לרמח כמוכס, וככנס עונס 0ענ מוגיעמס
 סס כקילו גראס סיס בכיו על מרמס סיס'ל6
 כדורי, ססו6 לעולס שמורס כלומר , סעונסיתוך
 ע1 וככרפס , ססשס ומזלות 5כ6ות תחתוסם
 מולנו ומזל סר 6ין כי להרוח מסעוגס י65כניו
 וגכגע כפוף שסמול 6ל6 5ייקיס, כמטס יסרבלטל

 ט"ו( נכר6סיח 6כי% ירסס על וכמסח ,תמאס

 0סמערכוח וכו' סכע לו ולתר עולס סלמחללו
 13 ונחוור , סמערכס חמת סו6 1ל6 ממתיוסס
 למעלס 60תס כמו כלוסל , ורעך יסים כס)סס(
 0סס ס,רע כלומר , ,רעך יסיט כס מעולותמן

 : כך כי651 5ייקיס ימיומסיס
 ת6ופ סל6 לסורות ס61 , י,אדם כמלתוהרצון

 לסגעיס מעותו ססו6 ל6זס, bseסתפלס
 למעלס 0סס למל6כיס ל6 , מעולס גוסומקריס
 וסם , ומגע ומקרס ממרון יסינס 1ל6 ,מסגל:ליס
 סדרנתס כסי קונס מת ומערי5יסמקזיסיס
 ס6ין סססל סעולס וגוס אייס ל4%3 1ל6וססנחס
 סו סכר6ס ית' וסוף 5רכיסס, (S1ht זעתכסס
 ו5ממיס מעסכיס מיטתיסס ומכין 5רכיססמס5יק
 6יכס ססס כמו ועמל עורם כלי מ6ליסססנדלין
 כוונת כי , כרירתם חכליס ולססינ לערות%יכיס
 ס6דס 6כל , ס6יס ל5ורך מ5י6וחס סו6נרי6תס
 נמורס סעולס ors פמל ולציותו לטרום50ריך
 סטיך מחס 6ל6 מקליו מסגול ניוון 6י% ,ונמע"ע
 על לסורות ס6דס, למזון סניש עד וענו)סורח
 צ"ע ססר6ט וכמו' ס6דס ילירח תכליתכווגת
 וסג)וסק6ות ססכליס תזריע( פ' )חנמומ6)קיסר
 מעמס 16 סקנסס תערס עוכ זס 6י ממטכמסלל
 ממנו מסכין . כ"ו מעבט כי לו וס0יכ . וזפכסר
 , שיכיש 15רת מכטליס %6 לקס ערל כר6וית'. 0סו* סו6יל , סמילס על לו לסקסות ר5וגומסיס

 מערס סן 1סנלוסק16מ סקנסס מעססס0נליס גי , וסגלוסק8ות סטנליס לו כסריגותוסתמכם
 למרקה עוכות 0טנלוסק16ת כמו כי לסורותניו,
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שלהים ראשון פרק התעלהשערבית
 ועולם כמעמס מסטכליס יותר למנכלוגלמיות
 6)6 מוטנ קינו ס6דס תכלית כן כמו ,הסייס עי עמליסט ס5ריכות כמלהגות נססט6דס
 כ(ט וכמע"ע כתורס ס6דס Sne1 עורתטוי

 סמים מירקת מון סעיס אייי סכל כימעולס
 כיוס סמילט סורקת סי6 1(1 , ל"ג()כרכות
 לטמנסג ס8יס ככרה סל6 לומר , )לידתוסס%גי
 לפעול לערום 6ל6 חיים, 'כנעלי סעולס עכעעל

 זגג כיזיו ולסמ)יס , לי51לו מנוונותפעולותיו
 על נובר יסיס בוס כי עסורות , 'ערלתו נסרימול ססמיגי וכיוס , טערלס וסיף עכירס, לידיסמכיהו
 י% פסת , סיקוס הכעת ססס סעולס,עכע

 כן ו6ס , ליכוחס ס%ר8 ויוס'ססביעיסמעסט
D~hoעליוגס שפירנס ססס סמל6כיס כולל , 

 : תמהונה כתדרנס ססס מייסוסצעלי
 (o~b סי6 סתסלס עיקר כי , לומר עוד ואפשרר

 ומיש:יקועימקמ
 נעלמו סו6 מסעיליס וסעוכ סיטם וס65ן ,ידו

 8דס וקמר , לטוכתס כסס לססניח 6ות0רועם
onh;, סו6 65ן ככנוי "תנם מכנס ס6גי מס כי 
 כערך 6כל ; מרעיתי 65ן 65גי 8תס כי ,'כערכי
lh~oוילו , "חס 8דס , מרעיתי 65ן ס6ינס 
 יסר6ל חסלם 61"ג , 6יס קרויים 8תסמדייקו
 ול6 נכסיו תחת נמסרים ססס סנסמעתסי6
 סספ כימלר  וכו', ונחלתך עמך וסם ע'()יכריס כתקלתו מרמסס ס6מר וכמו , ומיל סר סוסחמת
 עמו ס' pbn כי )סס,ל"נ( כזכתיכ וכחלתועמו
 חסו3תס ולקכל מע6חס על לם)ומ ר16יוכו'

 :ותסלתס
 לט16ל לטות סטין לחורות סי6 , מהאל רמלת5

 8גו וצ ,מעלס
 נס ול6 יתמתסי . סכעס8ל

 . כלסיגו ססו6 לכדו ית' מס6ל 06 כימסמל6כיס;
 )סתות לסם וג6מר יסר6ל סגגדו כזמן גס5י
 בירך לסמרך לפניך עלצך סולח %8י מגסע"ג(
 8מ5עי סיס ססמל6ך סכר8ס , לפטעכטיט6 כי נו ' חמר פ כסניו יסמר חס( ו וכקמרונו',

 שנ ךצ י6 %צ'%הוי"
0

 פייתי
 %שהג%:ק%מש צן

 8ת ועבדתם ניד וסניך , כמעסיסם תעמס1ל6
 על6ך ל45כס פלמתי כי גס כלו' , מקרנךמחלה ומסירותי מימיך ואת לממך 6ת וכרך 6לסיכטס'

 , וכו' צו סמי sh מסניו מסמר לכס61מרתי
 6לסיכס ססו6 לס' 6ל6 לסתטלל רמות לכס8ין
 6יט כ) ונסרע ככלל ככס עסנימ וסוף ,נימוז
 כי נרמס 6ל6רססיס , וכו' לממכם 6תח"ער

 ו% סריס י8טטר לממכס, 6ת יכרך כללנוך
 לוס , סכרכס מ6ותס וכר לו יניע ל6כרעי

 16ת1 תענדו כימר onb כ"6 , לממך 6ת 6מר'
 ירך סכרכם תסיס )6 גכווגט 8מתלמגויס
 , ומימיו לתננו יברך ולמז 6מד לכל 6ל6 ,כלל
 לוב כי , לקרעך ממטס וססירותי ולנורוטרע
 טיכרך 81מל טמ6כליס, מרוע כליס מססחל8יס
 ממס כלומר , מקרכו ממלס מסיר סו6בוסס
 ענננו ימסך 1ל6 , מכורך ססוYDDS 6סגכגם
 יסתפק ל6 לסענ%ס כי , מקרכך ממלסי : כלל גיטו pr)1ו-

 'וכס"ט , גוסו כרי16ת לסכת ונניס כלמסס6דס
 6נו 5ריכין סומר רכ על ט"י( )מולין יומגןרכי
 , ע)ריס 3ן כלעור רכי ססו6 , ,קן לדכרילמוס

 , י%%%סקי
 יין ~26ךישמי%1שכותי6

 ג כרי6יס 6גו ס6ין 6נו כנון 6גל , סוסכרי6יס

 , לחעגי ירי5גט כיסו כחוך סרועס לו סיסמי
 יותר לכריות %לערך בעיכוי עלמו יסגףול6

 וש1%2צ1 6מי%1נת:צ4 כממק י%כ%ופלשן
 1D1hsם שחשפש!וןןםתםןיובמעס%ןיםנ%ב:ס

 חי
tsbi 

 פר : י 6מי
 כרוציו על ית' ס6ל ססגחת כי , לממך 6תוגרן
 עססגמתו סרטיה יותר סי6 מרעתםלס4לס
 לכל מטיב סו6 כי , לסס לסעיכעליסס
 6כל לכל, ס' עוג קנזס( )תסליםכדכתיכ
 פרעית סטנמס 5ריגין כקרס כססם ol5oo,כעתן
 נלסון וכרך ככרכס 6מר ולזם 'יותר, ס0מלסכעין
 סמחלס אסיר 8ני כלומר , וססירותיומזוגנאמר תמולי כמסם סרפו"ס 16 סס5לס ונעגין ,נסתר
 טמ4ל סו6כיאש וסמולי סדכר ממו65 ותסכילו סחדעו כיוסןמקרנך

 וסמרתי
 כססנמתי, מי, לכל

 (( לכגכס ככ) אותי גסתענזו , עליגס ססיעיתר
 ( ל56 סתסלס טיוח סכת סכתונ נזם fD1 שי1

 ועכיתס 6ער ולוס מולחו, ננ4ע אליוססו6ליס
 ומימיך לש לש כידו ים כי , 6לסיכס ס'6ת

 גסעינ יוכל ל6 , רעם ,1 מ6י לסלילך 'ו6ס
 יכר על ממוכס 8מי גל עעלס מלאכי 6פי כילך,
 ספין כעס 6יט רצון לססליס יכול ואינו5מד

 ממוכס ססו6 3רסותו סטו6 כנוס 61פילוכרמותו,
 ל6 06 6יס מפי לסטליס רפות לו 8ין ,עליו
 )סרק וברכות כירוסל% ואמרו , ית' ס'כרסות
 כיתר לכן קורא , 5רס לו כ6ת 06 ל"וסר81ס(
 )6 ל6ד6; %ס לו onh3 06 , 5ן קינוכ"ס
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 9האלהים ראשוןשעה.ההפלה.פ*קבית
 לסקכ"ס 5וומ 6ל6 לנכרי6ל ול6 לעיכ6לחקר*
 יחרוץ 8סר גל נ'( ליובל סס"י , לך שגסוסו6
 18 מיכלול 3קרי8ס עי סורו יסלע, יכסה

 גן סל סמסל כמו ס', רסוח 5ריכיס סיוננרי6ל,
 , במון ספתם על סלוגי לסטרון ס6ומרבית'

 ודומם , ל6 16 סיכגס יר5ס 06 הומרוססערון
 לנכרי6ל, 16 למיכ6ל תקרה סל6 סמ;סיר טו6לוס

 ומיד , ית' לסם 6ל6 , ית' כו לסמלךס5ריכיס
 ימלע, ס' בסס יקרץ 6טר כל הכחוג כמו ,יפנס
 סוללתו, ססליס סל8 עד לכד ס' סם כקרי6חגי
 , 'ומסוייו מפויו כל להדס יסלמו גכווגסחסלס וסי* לגג ככל ית' 60ל כעכוית כי , נמלטסו6

 , כורנו לעגוזח מעולס גוס מתושמתמיזיס
 וכסילון עליו סטוכ נסכנת ורע, כעובסהלליס

 ן : עליו 0630סרעס
 להדס שוי ס6יכו יורו , צורך דברומלות

לסחסלל
ts~s 

 )חעגיח 5ורך לל6 כאיכול קונו 6ח מעריםסו6 כי מכרחי, סנינו דבר על
 חף נסיי זכר ט61 סתסלס ~כלת כי ,ח"ז(

 הלסיס, ירקת מוסל והדיח קג"ו:( )סכתנתפלחו
Shtl'מפן היכו ית ~SD)S וטכעו ס3ר6 עולמו 
 על ימר6ל נענסו וככר )טס(, 1סכרמ 15רךלל6
 h'a) )במדבר שמרו , סכרחי בלתי דניס6לס
 ו6ל וט, על לממס וג6מר כסר, י6כילטמי
 סמלו ל6 סס כי , ונו' שמר ס' כהוגיככיחם גי 3סר ו6כלתס למחר סתקיסו תסנורסעס
 כמדכריס bSb , כסר לסס זיתן מס'כסירוס
 , סכסר מעזר על ומ5טעריס עלמם לניןעיכס
 סיס ל6 סמטט כלומר , כסר י6כילנו מיוהמרו
 ס' על כוהתם וטיחס , י8כילס מי 61"כ ,כסר לי מקין ס8מר כמו , כסר לס6כילס כיוויכולת
 ססי"ח 8מר or51 , רגון חי לכל מסכיעססו6
 6חך וגס8ו וגו' 8יס מכעיס לי 8סת0למסס
 יכף 8תס טלין מוסכים טסם , סעסנמם8
 תהמר סעס ו6ל , לכדך ולרכס ר5ונס'לסטיק
 סכעיס מסתפחי מס כלומר לממר',-סחקזטי
 פטר, סס6לו כמס ר5וגס לסטיק ל6 , עמך5יס
 כסר להכול מוככיס סיו סל% תהמר "ליססכי
 ונריסס, 6גי ס6סמע על bSh סיסס bs%גתס גי ממך, 6ל6 סו6ליס סיו סל6 סטורו מספ5ד
 השילכו, מי סומרו מס כי כלומר , ס' כהנינכו גי , כסר וי6כלו לכד למחר עימס ירינו1לזס
 ג6מר ולוס וכריסם, קול 6ת ס' סיימם עייסו6
 יטיס ל6 כלומר 61כלתס, כסר לכס סןונחן
 כתו , ס6כילס נסעת 6ל6 מסנסר סנ8סלכס

 לגו יחן מי המרו ל6 כסה ירכיתנו מיפ6מרתס
 ספסר ר51יס סיו םל6 , י6כילט מי 6ל36סר
 גמר 1ל;0 , ס6כילט כמעת מעעמו לישנות6ל6

 ו6ף יכרח ערס סניסס נין עוונו סנסר.עליסס
 מבעט יסגו קרס , עעמס D1h,j' למלקותפג1 סגסר רו5יס סיו סל6 כיק , וגו' כעס קרטס'

qb'כ"41 )תענית מפכו כן וכמו כסס, מרס ס 
 כגו, 6ת ססעגיס , עקרה ימן יוסי דר'3מעסס
 כל6 סת6נס טירות לטו5י6 קונו, 6ת סעריח6סר

 : WDr 3ל6 סו6 ולאסף;מנס,
 % ר16י סטין על ג"כ יורו ברשותו, שאינוומלווז

01bSזגר על לסילו ל6ל לסהסלל 
 6ל6 נםל1 סח לו סטין תתילו כי , 6100סדיר לסמלים ונרסותו כידו יכולת ים 6טטכרמי
 ל56 לטתפלל כ"ס , ס"נ( )יבמות 6מכסמקטני סו* סרי למחר 6וכל מס וטומר 8מח סעודסכדי
 סיט ממס לעקול ייו ל6ל נסיות nulrn לוטיחן
 וכמ"פ , גקוג 5רור 56 למסתכר יכול 16 ,גידו
 לסוסית ינולין 1% כספין כלומר , 6זסתסועת וסו* מ% ערת לנו סנס ס'( )תסלים Offtזוד
 סגת 6ז 610, 6% ותסועת% סעכע כדרךע5מגו
 לסוסיע יכולים כס*גמכו כי , מ% עזרתלכו

 לנר סיעסס מס' נכקס ל6 , עכע כדרך עלמנו'
 : מסקר ל% וסיעזורנ5ל6וס

 7- חהר 6מיי לס' לזכר ססל4נ 6פרניסוסע 4 טמ5ער. כמס , ;ט ננדר סדק חיסול יו6סונכר

 4 גדול נס ועסותו , יסרבל וכי לסגיס*מרי

 מך וכגריס גדולות, .36ייס ס16יניס עלכספליך
 סו5רך למס 61'כ -נ5מרסמלממס, טכניתסכתוניס
 , קילון בעמק ויימ הגדעון חמסלסעמיד

 וסויף
 לולינך ו6יססר קורך. דבר , טימרנו טגירסמך

 ס', לקרס oro סנדול סנס לעסות יסואבסהו~הך
 בלכת סל סנט רוסו כי סעולס כל ס14ע1כדי

 לעטת בידו יכולם ומסיס ית', מלתו סיסס6כניס
 כדכתינ כלילם, טיס סיס פוחו כי , ממגו ניולגס

 סלילם כל DShnD יטומע 6ליסס וינק י'()י0וסע
 ונון נטטס וימי ונו' יטרלל לסני ס' ויסמםוגו'
 8סר רייס וימוחו, וגו' גוועת שנגיס סמליךוס'
 נמרנה יטרלל גגי רצינו מנוסר סכרי 83כנימתו
 יסר58 כגי סרנו מלסל סבי כתכי מחומרייס יסופות פרכס 8חר כי , וגו' יסוסע ,יזנר6;

 מם% סס כי ידע , תסס סלילט כקוהוכמרנ
 כפותו כלילס נוטס מעת סיות למנת כיותלו,
 ית' ס8ל יכול מכיס סו8 מורון כית סלמורד
 רכיט תתו 6סר סנדולות ספכניס עליססלסמליך
 סגדנה סמוסל ססמס כי , לסס יגול סיסל6 כי מסכו כיוס גוסס סעת סיס 06 8כל .כסס
 ג'4 מרסס סוף )כר"ח מכמש ס6מרו כמוכיוס
 לממס עונדים תסס מסיו לטי כי , מדוסמעגין
 וכתיב , בניסן הו וחייכו כרקיע, D~ln1Dי3ג0 סחמט כסעס מסס נתפרע ללעס, עוכייסומטס
 כי 6מר 1ל;0 ונו: סקרן על ע6סטמס

 עסר6ס.
 לסמו וקיטור ליאת מימסיס ססיו יסוסעכך
 זגר , כלילס כמו כיוס יכו) ייס טל6 ,ית'

 יסרבל כגי לסני ס6מרי חת שוס לס'יסופי!
 ככ2 כי , קותו סרם יסר6ל לעיני סיס טכסer גי , וגו' דוס. גגכעון ממס יסר6ל לעיניוקמר
 ר%6 סל6 ן 3עיניס9 סיס O~)shO hsטקלכת

 סוסן'
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אלהים ב א פרק התפלהשערבית10
 6בל מליס, ס6מורייס ממתו hib ססלכתס,לעסן
 סרקו לעיניסט, סיס ססמס עתידת סל סוסשם

 טעמדת וענין טמיס. כיוס תומו כעיגיססמיסמס
 עופל יתכרך ססס כי לסס לסורות סיסמסמס
 על לפסוד תוקך' לגס ונותן , כרוחיועכל

 ויכול , מסלכ6 מיסור על ול0ט5כ0טמרתסן
 , מענוזתס 8ותס ולנטל תסנףיס 6ת ג"כלסגות
 לעיני סכעולס סנדול סמוסל סטוי לפלופ.61סילי

 געעק וירמ דוס ננכעו; סמם %('6 ,0כרו6יס
 ר6ו 6סר עד , וירוס נדו סטמס נעמד ,מסיכיו נוי יקום עז עמי וירמ מסמס וימס וקמר ,קילון
 , מלויניו , וגו' 6לסיס )ו 6סר ניול נףי2י כי ז'( )דכריס כדגתיכ יסר6ל ססס סנויוקעס

 לנקום ססלימו 8סר פו ססמס סעמדתומסחעיד
 ממסלת גי סנויס ויזעו , ס' פיתקזס כייעצסס
 וכין כיוס כין לאויביו מחומס זעו ומזתינסס
 6סר עי , ממעמיו ססמס (( hS ולכן ,גלילס
 כיוס סיס ול6 ואמר כסלימוח, מסם נקמתםלקמו
 , כנס נורך לל6 נס סיעפס ואחריו לסגיו6100
 כקול ס' סיסמע ככ5מון, מ0מלחמס סוכםקמרי
 לסכת 6ל6 סכרת, לל6 כ"ס גדול נס לעסות5יס
 , כיסר6ל כלמס ס' כי ומסורסס כיכרסיס6
 בקשת . וטוף סחסלס נדר ונתקיים*נתכ6ר
 -פ נרשוהו שאינו ?ורך דבר מהאלהאדם

 שניפרק
 לרכיו ס6דס סקלת 6ל6 יכלול bS , (ס נדר ,3נז1

 כרכות, י"מ סל 6מלעיות נרכוח ומיון6100
olnbסכורך, סכם לתסלתו ל0קדיס סמתס3ל קריך 
 יסדר לעולס ל"כ( )כרכות סמלני רני סדרםסכמו
 )וגריס דכתינ יחסלל ולמ"כ מקום סל סגמו8דס
 ססבמ סקדמח ועכין. . וכו' ו8ר6ס י6העירס גהריס וכתיב ונו' מחלות 16(0 כלטוס ס'נ'(

 כס"לח סנון כלחי זכר סמחסכ0 כתסלתגל5ס
 ולח"כ מגורו, 6ח יסכם 6חז 6דס ג"6 ,לרכיו
 מכסו סמיסור נר6ס , דכר (ס 6י ממנויסקל
 3טסתנלות 36ל . סגלתו 0יסליס למכסוסיס

 דכר 6יט ס6גסיס וסלמות פכח גי וסוףdSDno,' לקגלת מכרמי זכר ססגמ יר6ס סממסכס,ועומק
 ס6דס מקורעות לטכח קיים, ול6 נתכליתשלס

 6ת ס6זס מיסכמ 6פסר 6י ולכן , מעולסונלנולי
 ס6ת ויתר סכמ כתוספת כ"6 ממנו ויסקל0נירו
 לסטקת חלקות IDS3 קומרו וסוף כו ס6ין0ס
 5ר(ך ית' צ6ל 0תסלס כענין 6עגס , עעטרפט
 8ין כי ל6לסיו., תסלתו קודם ויכיר ס6דססיוע
 , כקסתו 6ח ולעסות tnShD 6ח לתת סימליני
 כתכת 1ל1 , סעולס 6ת נר6 610 כי ית', 0ו56ל6

 סל מכחו ולסדר לסקדיס צריך ולש ,עליל1ח
 סכמו מזד גי ומכיר יונע 6100 לומר ,מקוס
 מקומו, סעולס 61ין עולס סל מקומו ססו6ונוולתו
 ומעס.ר מוריס סו5 כי סליו, סיתסללו רצויסו6
 , ומקיים גוזר ועורס וקומר , ערומס qbמפסיל

 1 % 5 יכלכלטו וסוף יסכו עליו ומסליךסילופו ממנו סוקל ולכן . חעסט מט לו יקמר מיוקין

 נגרכות זמרך כן יוסי הכי מסיס יומגן רניסלמי
 ~ון. וקרתו ע"ס 6"6 סג6 עי 6דונ לסקכשס"קר6 6דס סיס ל6 עקמו 6ת סקכ'ס טכר6 גיוס)(':(
 6יע נ"ט Ds~sh לדני עדו( )נר6סיתנפתר
 נמזרפ קמרו סכרי נוס למסק וים 1 8ירסגסגי

 סקר6 סמי סו6 ס' 6ני י"ס( סמ"ר ",)כנ"ר
 מכמתו למל6כיס סקכ"0 ג60מר . 6דס"רלי

 61מר 0זכריס לגל סתות וקרץ מסלגסמרוכה
 טו8 ס' 5קכ"ס"כי 6מר ולוס . לכל רדוןס6תס 8דני לסקרנות לך כ6ס 6מר סמי. מס וקנילו
 6דס סיס ל6 קמרו 61.ך סכל. לדוןסקרנו סו" ס6יסשר 470 61"ג ._ 6זס"ר לי סקרךסעי

 מס כי ליסכ ויס . וכרסס 6ל6 לדוןסקרונו
 ית' ססו6 על מורס סו6 סטם וגס . סמי סו6ס' 6ני כדכתיכ . ז' כן סם סו6 ס' 6ום"רסקרנו
 נעלס יבר סו6 מסויות וסוית סעולסכריחתו ס16ח1 ולסיח . סטיות כל ומסוס משלסכר6
 ספינו כרפו כי5ד סיסינ מי סחין . מי כלעעיני
 ו(ס . כרופיו מסכל כיון עליו לדוןסיסיס לטוי טעולס .כריווחו כסכת כי כלומר .לדנות ככנוי 6ל8 ככתבו גקר6 פיט לכך . מלויירזכר

 דגר.

 כעולס תטניח ית' ססו6 ונוסג ומסורססננגס
 O~o ל6 ס6מרו ומס . סכל על נדון סו6ססייס 'ממכת כי מדגות. סס ססויס סס עללקרות ר6וי 31(0 . מעלליו וכסרי כדרכיו לפיסונותן
 גמירות תזון חקר16 610 , תיון סקרנו5זס

 כו . nuTh כלסול סקר16 6"6 6ל6 ,נקלי8ס
 "ת כר6 ית' ססו6 סעולס מסי גסכח כגרנ:מגו
 כ3 על לזון פסיס מגירים סיו 631 ,העולס
 לדון 610 קר16 1ל(0 . -0גרי6ס מ5דסעולס
 כמיירטו כי טומר . סטרן ירויח כענין.כמירוט
 גסים יתברך 610 לסס סיססס 560ן 8תבניו

 יכירו ל6רן ונכגיסתס תטיס ני)י8קוגסל6וח
 כל' על ידון ימכןך סו6 כי סעולסכל

  לעפיע יויו , סע1לס 6זון 6100 סיכירוומלז מעולסי
 . ססויס  olon וסוף  סעולט bb3 06ססו4
fh165לנו י lh)D לחסלנו לסקדיס סנריך 

 ססכמיס 16תס נסרס . יתכרך סלוססכמיס
 סרר כמו . סילתו לענין ימס לסססיס

 . *רסוס כי 6רע נמס הלסיס לדני6נרסס
 ע5 זינך וננדח הדכותך סתר6ס 5ריךכלומר

 6יע עתס גי ס6רז, ס6ירס כאי DID1b.ז'
 וכן . סעולס לכישנר

 ע'( )דכי6ל "מר יגי6ל,
 . לדני למען ססמס תקדסך על סניךוסקר
 למען 6ל6 . ליס מבעי למענך ו'( )כרכות61מרו
 סתט)ם (6ח כי כלומר . קוון פקר6ו8נרסס
 לריך,סיר6ס סיס סמקדס בית מורכן עלססיתס

 : 6ותס ומידין כעולס 8דטהוססי"ת

 . סנ"פויס לחו O~pol יני ;*וונראה
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 11ראלהים ב פרק ההפלהשגיבית

 ~Shlt 600ל0 ל"ותס סר6וייס ססנמיס6ל6
 הכמיס ומקריס מסדר סו6 ס6ס ,נחסלהו
 , יתנרך פגמיו גל לסייס כהוסדו גרפס ,המריס
 צ"ע קמט דגהיח ל6100 ל-נ( )סם ס"מריוכמו

 ס6זיר סאל ס6מר דמרך, סככי לכולסוסיימתינ0ו
 ל0ס כקין סגהיס ס0ס סכמן , וסיר"ויוסמוק

 קננייח6 הלת ל'נ:( ס8מרו)כס וכמו סכמיו,כל
 כתת בגסי רניט גוסס 67מריג?1 ל"ו6י

 . לסו קמרי סויג" ל" , כהסלת הסוס.סנזולס
 ונכרתו נד1להו גת?רמס וכמענר נ;5רימ נילי8הכי

 ירוויח "מר 3"ס נהרכן "כל ,ונור"והיו
 נור"ותיו "יס כסיכלו מקרקרים נויםס"ט:( )יום"

 בכניו מסצבדיס נויס 6)!ר ד:י"ל גור", 6מר1ל6
 כנסת GJb' 6ת1 , נכוכ ":)ר ל6 נכורותיו6יס

 סן מן וקמרו ל.ו0גס, עקרס וסמוירוסנזולס
 ונומן כעסו 6ת מנוכס נכורותיו, 0ן סןגור18תי1
 סיפך נכורוהיו ו6למן8 , לרסעיס פסיס6רך
 0כנחיס onth נמרס SD לסכם עעססיפגו סרי , ס116וח נין לסהקיים יכולם 6מת16מס
 סקלת לעגי; מתייהסיס סס נס כי , סכרכןבמן

 סגחקייס לקל מת0לליס "גו 'כי ,ססלותיגו
 )כרכות הגס על כסירוס קמרו וכן , ס18ננותגין
 סכרך olsn "לעור רכי 6מר 5"6:(זף

 לסקכ"ס סקרינו "דם סיס ל6 טולמו 6תסק3"ס
 למרס , לנטות וקר"הו מג? סנפתם עד ,5נ16ת
 קסם בעולמך סכרנה לנטות בנ"י ננכלרנס"ע
 למלך מסל , כיגיסס "מד כן לי ליחןכעיניך
 ססזלס 00ב" סמנם סרי . וכו' סצודססעס0
 וכן , לס6להס מחייהם סכם סיס חסלהסקורס
 סרחמיס 8לסינו ליודני ט'( )סימן זני6ל6מר

 רזון ססו6 מ5י כי . בו מרדנו כיוססליטת
 מרדט כי 81מר , סםלימס לו ח%6ח6לסינו מסוי ומם , מהמגות לו ת16ת , סמולם גלסל
 וקמר עליט מירמס וסלימס רממיס יריך ,ינמעל כמרי ס0ו6 , ממור htnon 610 %ז ט ,ט

 : יסלםכך
 סוד6ס לתת 5ריך קודס, פכם לסור ספריך ונטו ;-ו

 סרם סקנל נענו ססו8 , מלקו 8לנסוף
 )כרכות 1'ל מדרסו כמו , לו וסולך פמסכשטיט
 כעכן ססו6 קמרו למס עמס לתת 51ריך .לשי(
 פגר6ס , לו וסלך פמסנמו פרט סרססקול
 סחורו ךו6פסי תפלחו חסמע סמיז סקוסססו6
 6דס ימים סלh1o1 6 סחסלס, מעקרי עיקר כמןלט

 פ"מרו וכמו תסלחו, סתסמע כפמחסלל פגיוטנמס

%1
 ונו' ס' "ל קוס b:c' , ויחסלל ימ;ור נאנס1ל6 יליפל~עפ~

 :קפל כעכר הקמרו מ? כן ו6ס ס', 6לוקוס
 מרכו,פרס

 , נענ? כנר כקלו נצלפי סימסונ סו"

 "ל6 , סיעגס כוי סהפלס הדלית סירס ל6כי

 6ל6 לסה0לל סר18י למי נערס ס6-ןלסורות
 מעולס, נוס וכל מסר.מכל סס61 ולסכיה , ית'למל
 וממסר , ית' hih 610 מפרוט 'סימ63 מיוקין
 מפכר וסוף , מענין ז? לסורות הטלונותיו,לסניו
 ססנפ לתכלית סה?לס סחסיס ל" 6כל ,לכוו

 נעגב יביס סל" יודע סיס ס"ס סנר"ססמכוקס,
 : 6והס "ומר סיס ל6 סהסלסנ6ותס

 3ן סנר6ס . סתסלס נענין קם? דגר יחורן7111ה
 6חפ מולס לסקול ו:6ס ?נון תלתיונר

 יסקלו "ט ודס כסר מלך לסגי כי , מעמיסכמס
 על לו יחרס , מלס "ו מעמים "' דכרממגו
 ס6לת1 לו לססליס סמלך ר51? סיס 6ם כיהסוקל,
 , הס15 מסליה סיס סס:יס 16 סר"סו:סכפצם

 ערג יוס ככל ל6לז6:הטזמתסי,ליס
 ק

' 

- 
 לזגוגו 5ין כי וגס , סחקגו כרווח י'ה , "'הסלם
 נכל מל"ומרס גמגציס ":1 "ין , כרוכסגע:יס
 ולמורוות לסכיר סי8 ?חס)ס מכוצה "ל" .יוס
 ל% eh כי לסחפלל סר"וי למי (c~tu "יןכי
~rs, "מסריס וס6נמנו סצולס לכל "דון פסו 

 יוכריס וקנו , נחסלס סמווכריס וגריסמנמס
 לס"ק סיכול חי 0"ין ס5כיר כוי , לסניו"והם
 יתו סש 06 כי 5רוחיגו מכל ול0)ילגו5רכיגו
 סעוב וס' , ש"ת סכונס על נסתסללהונותיגו ידי יו65יס 61גתט- , יסבנו מ:ליכיס 6גוועלט
 סגוגס 0יoh 6 תסלהגו לקנל מס , יעכס3ציניו
 סג"מר סמ;מור נסוף סג5מר וגסו , ל6ו6ס
 ויהיו ויסף דוו יד על ט"ו( )6' סימיסיכרי
 וסלילנו וקכ)ט ילעגו קלסי סוסיע:ו וקמרו ,קמרו דוי לו גס? 6סר 0"0י כקוך שרון 6תנסמנ
 -, כהסלתךן לססהכח קדמך לסט ל?וזוה סנויסמן

 סיביר על סורו , סוסיצגו וקמרו כקמר:כי
 ית', סקל לפגי "והס ויקמר , הסרוגוהיו60דס
olnhl1 8ל?יitcS , ,מכירים "נו כי לותר סו 
 יסעיר "לסי h5h 61? , 61?0' , קליוסיתסללו סר6וי מי ס"ין כלוותר ; יוצגו 6ל?יססו6
 וזמר , ו?חה:ס סת0לס נ"? ולו להופיעסיכול
 קדמך למס לסודות מנוים מן וסלילנו וקכ5נועור
 סולר סוף בנלוה סוגו כומן כי לסורות ,וכו'

 לקל מחסללין 1:61 נוקיס סל מנחומסזריס

 "ל6 הסלה( ח?יס ל"יrb מןוי5ילנו
 , ותמגס הסלס 1ל6 יתכרך, ז"ל ו0וד"והסנמיס
 לכנחסלל ולער, נזק סוס לגו יקרע ל"כי

 כמו לסמו וגודס קוהו ונערין כסבם hShעליו,
 ס6ל 6ת ומעריליה סמקדימיס עוסיסססמצ6ייס

 . זכר לסיס קורך לסס "ין כי , מחס)ליסו6יגס
 . כימינו כמסרס סצהיד כומן ":חגו גריסכך
ch-1סו6 , מרנו סלם כקרל כענד כס"מרו כן 

 ' סחין , ספרם קכל ככר כקילו כעגמו:יהסוכ

 על "ל6 , סדם לקכל מנה על הסלחוצי:?
 : ס:;:רחסכוונס

3-ק
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אלהים ג ק פר. התפלהשערבית18
 שלישיפרק

 כסן 0נ6מר סמ5ות כסקר תיגס ~oSDn סצהז"'
 6ין מלות ג"כ( לשם זף ספכס)ר6ס

 כעסות סיקוס עוגיית יזי וי651 טוגה%יטת
 סמ5וס מעסם סעוסס כיון כומס 3ל6 טילוהוחס
 8ינס סתסלס 36ל , ע"ס( )סם וכסרטכפתן
 לפרטת נס %וין גריך ולכן , מעסיתמקס
 היגס גי נס סלכ, כחגת סי6 עיקרם כיל':(

 ד% כדיור ל16 בסרסור כדבור 6ל6תלמת
 וכדרור ככוו5ס 6ותס חלס ופכחות , כ':(נכרכות
 , לכככס ככל ולעכזו י"6( )דנריסכיכתינ
 ססי6 עכוזם סי6 יו 6י 3':( )תעניתטמרו
 arth כס טיס עכוזס ונקרית , oSDn יונלכ

 ולוס . כחמלתו מסתיו עקימת וסוףמעמס.

 סטכמיס onlhs ימסוב ית' סכמו מסדר610 י ע :תוו"%וד::1"'מ:
 מסוכם וסוף לו נ16תיס כסס כמסתיוסמו5י6
 ססו6 לרכיו, סקלת כענין וכן , 6מריס ול6נסס
 לקיט לתת 6דס 3כי סרתי כ5 על ומסניםיכול

 . הזולתו גן מכין מס , מעלליו וכסריגדרכיו
 מלתו ומוססת מוסנמ יסיס סכוונס ז6תו3עכין
 טו6 וכר5ון בכווגס גי . וככף סעעס כוסיתכרך
 מלתו וסממן סר5ון על ג6מרו מקמרותעסרס כי . עור סוקרך ול6 . עולמו 6ת סקכ"ססכרך
 )נננלת כלב עירס סמ5ינו וכמו . ויתעלסיתכרך

~nDb
 סכל וכיון . נלכו סמן ויסנור ו'( סי'
 חפלת סומע כן כמו . ור5ון כמפן ככרךמעולס
 סכוונס תפלס ול6 . 53ווגס כססי6נרותיו
 :( כ )כרכות קמרו סכך . סדיכור תלתיכסוגן
 סדי3ור יועיל כן וגס . דמי גייכור ל6וסרסור
 ו6ס . ס6ומריס מס מכינים סבלתי ס6רזלעמי
 תפלס יזי יו65יס סיו ל6 סדיכור סיסל6
 עת נכל לכוין סיוכלו 6"6 סמניכיס ותפילו .כ%

 סכרכות כסוף 6ומריס 8גו ולכן .סמחסלליס
 סל6 גס כי וכו'. 6לסיגו ס' קולנוס6מ5עיות,סמע

 גס . הסלתנו קול סיסמע . כחסלתגו כר6ויכוונט
 6ומריס 6כו וכמחינוס . כווגס כלי סו6 סקולכי
 מסילו כלומר . פס כל תפלת סומע 66סכי

 . נכוונס הניגס , ולמון סספס מן ססי6סתפלס
 כיון . סרכים רממיך יזי SD 6ותס סומע6תס
 ס"ס )תמליט כעס . נס לכוין יודעיםפ8ינס
 ססו6 מלר כי . יגולו כסר כל עדיך תפלססומע
 כסר כל עריו . כווגס כלי נס סתסל0 קילטומע
 וסם ס5ורס מן לחומר קרוכיס ססס אוחס .ינ161

 בטענסיס 5~נ?ביי יאי os)Dn~,י
 לסם כצימגן מנקמר כמו . סעולס  otaיטסמ  לסלמות  סלריכיס  סדכריט על  סמסטללימ3/

 ו0תפלל5 כע6לס- נס 6ל6 . נסעייס כלתייקריס סטיו ססוכס סערי לסס כסתח ומסכל זעםסס"י
 פפניש סוף ן סעולס נוס סנוסגייס bosn5על

 עדקז תפלס סומע וזסו . פרכס ומסייסעליסס
 תסלל סומע ס6תס נסכיל כלומר . '1hu כסרכל

 קיטס o."e מס . גמר כל סרגי .עדיךי3ו8ו
 שן לרכס, לטס מס"ס ו6תס כסר. ססס'-מ5ל
 גפר 1ל 6לסי 6נגי ל"ג( (wms סנכי86מר

UDDOסמוסכיס מסכוסריס ים כי י דגר כל יסלף 
 כ"ט ממניח "יגו סס"י מעלת נדגלת מ5דגי

 6מר לזס . וסנרוע סספל.סעולס
 מלטן %6.

 4ל4 5ין- כי סלסס. מחומר מ5ז ספליםסס יי ונס . כסר כל על מסניח סבי . נסרכל
 ,מסנור 6ני ולכן . דבר כל ממגי ויתכססמיפלש
 לקלם ונ"כ. . 8לסיסס בני ניון 1 פרתיססעל
 ל06 יועיל, כלגותס ויפריס סעוכיס olbכני
 )חספוס כיכתינ . כדבור חסלס בלי וסכוהססרט
 יטמע ' סועת0 ו6ת יעמס יר8יו רלוןקמ"ס(
 ( : רוב(עגיסס קימל 6ל6 . כקלוס לעמוד יכולים ס5דיקיס6ין כי ן מעול% 3זס סעובס רו3 על לס'סיתסללו ל15י 15ן ס' ירקי ססס 8ותס כי ,ויוסיעס
 -לחס 6ל6 . וכנוד עומר רוב 'vsnספס ' 4 מ6ת ט6ל bS ססלוס עליו 36ינו. יעקלוהנה
 לטסתסק ל5דיקיס ג6ס וכן . ללכוס וכנד65כול
 ירק סל במגודס . מועט כדגר סעוגסכוס

 חסון. כיח מס' ל60ול ול6 5'ד:(,)סגסדרין
 כעופר וחס5ס ר5ונס ית' ססס כסרו6סועליז
 לססחמס , סמים לט0 כוונתם 3סיוח .וכנוד
 סברס ולסמ(יק . עניים לסרנם . גר6ויכסס

 מחסנתס מו5י6יס שינס סס ob כי נס .ולסברס
 ויעקב . רלוכס עומס ית' o~O . למונס עללפועל
 הנץ כשם( )כר6טית 8מר סמ5כ גלוחוסכינו
 תסך 08 6כל . וגנז למס 6ס כי ממךס61ל קיני 6כי כנופר . לך לעפרנו עמר לי תחן6סר
 סעסור5 6מר ולכן . לך לעטרנו עסי . יותרלי
Otsסחם מרולס . יעסס ירחיו ר15ן . סכתוכ 
 שעתם וקת כן נס וקמר . נפיכם מאליספינס פי נס . רקונם ועומס ס5ייקיס כליות וכומןית'
 . ס' ירקי מעלת לט לסורות . יוסיעסיסמם
 קול- 6ל ישמע . וס5עקט פסועם כמו כך כלארס 6ע כי גס , יתברך ל6ל 151עקיס מסועיםכפסס
 ארס. כסי ול6 אפקס כפי ויוסיעס *ס5עקס
 סי6 ארס 06 כי ו קעכס לסיותס , ארסל6ותס סר16י מנ יותר 151עק מי5ר ס6זס לפעמםכי

 סיאנס 8מויס 5עקח נס ן ססועס כמונ17לס
 וכתו .- 16תס ומוטיע סומע סו6 כך כל ס'יעי
 סוסתם ותעל כ'( )ממות כיסר8ל סכתוכס6מר
Shמן ס6לסיס 6ל סועתס מעלס . סמקוסכ"ס סכוגס כפי לומר סיריוס . סעכוזס מן ס6לטיס 

 כנוע . מאס ומפוייס מעכידיס מסיוסעכוזס
פסחועס
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 18זאלהים ר ל פרק היפלהשיבלז

 טסיו סעכויס %ת כפי ר6ףס ימסששצפם
 . סר6וי מן יוסר ומסועים 5ועקיס סיו 6% ,כס

 3מלקס לסם סר6ף מס שלאליס סייגם61ותס
 כרכת תנול וע3יסס . עעיס כניל מס ,כפיטם
 יו"ד( )מס3יס וכמו-סכתול נ3י;%לס,סוג
 ג 6עך תקסיכ לכס מכין ס' %מעת שכרסתקות
 6ותס וסומע , לכס חקות רפס 3DS' סו6כי

 מתסיס %ס ומנוין . נפיסס 6ותס ס36וכ6יל1
 מז( )סס %מר וע3יסס , ויענסו Shציפפת ראוי  טיטיס  כוי . SW' לעטותו סת6וס6ותס
 כלומר , סקוס רום SD וסחענבו 6ון יירסוועסיס
 , כסיסס לרכס סו46ס 61יגס עטים ססס אוחסכי
 5רכס ממסיק ימנרך ססו6 אומר %יך5יט

 לרכס 'oiSnn כן נhSh. 5 , קימים סכלתיהמבריס
 י5טרכו ס63 כיי , וסעומדיס סקיימיספוספס
5%bg5השנרו סנר5ס וזחו . ענוות ססס ,עיון יכר 
 עגוחנותס מ5ד כקומר , "רן יירפו1ע%יס
 כלרן קיים יכר יורסיס מסם , nbli;~w*פסיס
aeiוסם לכסלס יו3ייס 1ל6 לריקק יגעים-, 

 שנרך 3600 נס כי , סקוס רוב ב3מתשצש
 מתענגים פינס סס זס % ושם ע~צושםפישלסס

 . געולס מלוס רוכ כסים . קוס רוב על 06כי
 יעמיו ססס 631 . גסלוס עומייס סעולסג351

 סס כי . ל"ז( )חבטת נ5ער והעולסג0130
 כמלם( פרנס סי ס5טר)תכמומ6 עםמשעריס
 . כעולס סלו% רוב על 06 כי מחעעיסי6שס

 :כנכר

 רששפרק
 סס , ממורס מן תיגס כי נס ש התפלהבפקי

 מסונטת מיוס7יס וסס ותפלס. גז%שקק
 ע"כ( כנו )נרכוס ס6מרו וכמו , ססלוסשבס
ociilbb1P3h כר6סית דכתינ ממריח תסלת חקן( 
 תפה תקן יומק . גנזו הנרסס יסכםגשנ(
 כסוס 03ומ ,bnss 6%1 כ"י( גסס וכע"נמנמס
 זכתיכ ערנית תפלת תקן יעקכ , ערכלפצע
 חקנו לנד )6 גי . געקוס ויפנע כ"מ()סס

 %ו וכווכח . סתפ3ם זעני נס 636סחפלס
 עמטמגו קבס גס6ט %זס ית'. מלתו ססJ~swo טס ולמעט מיותט כי , 3ט לסורות h1Dכממכיס
 ל36 3סתסלל מייכיס 6ט , נלי3סטיסננו
 3פנריס נפתות ססמזיר ולסכיר קודקס לו531ת
 למכת כעיסס ממסיס 6' סססינס כעתים,ססס
 ונססלתנו , סמ"וגיס סמויים ססתמסותתעדר
 סמעמי7נו 610 כ4 מגירים 6ט , כסמרל6ל
 וקמר . סוס כסיום לועגו המפיס . סש3סגסס
 ממעמס לסחסרגס עסקנו בשח סו3כיס 6טנך

 פייר גדי , 363 לסתסל3 מווריס 6ט .,.ע"כ קללי וגעו סיום ספנם סמכמס ונסעתייצגו..
 חייט נמ63כת סכתעסקנו מס כי . ,ונבין

 . מי3 לעסות כמ ל% IDDO סו6 .וססתד%תכו

 קשי,ימג 6י1 קיובמיעיי(%2שץ
 יכלם ולכך . ונו' סזסג- ו3י סכסף לי נ'(למני
 3כך . וקכיגו נמיותו . זנוים מסגי כ6ל1סקוס לרכי כג ככללו וסנס . ביזו פסעוסל ממירממיס
 ערכית תפלת כי ע"כ( כ"ז זף )נרכותקערו
 636( 7"ס סתום' כפי' ע"נ ס' יף )ססצמרו ש סחס3ות כ60ר סכרמי ונר ל5ורך סריגם .רמות

 תסב סיחסלל קורס מ63כסלעסות
 6ותס מתשליס 6נו ססס3ס 6ותס כי יצמרית
beגכו3 עדין סגיע 1ל6 . סעולס נוס מיותגו 

 :סמנ6נס
 1,, 136 תס3ות ס3ס ומני ל"6( שרכות נומנווכבר

 ערכ.ונקר גסס( )תסלים כדכתינ ,ככחוכ
 מסם כבד 16 ומכיס סנ' כקלו סתפ3סנסיות כי סר5ון . קולי ויגמע ו6טמס 6סימס51סריס
 תסלחו. קול יפמע (תכ' טס6ל ספק 6ין .נכווגס
 סי6 כססתסלס כי , ימיו למון כיכריו נרמזעזי
 סי6 כימיד סתסיס נס . סתסלות מזמניבמי
 . ממאפיס סס5טר נזמן ססו6 ניון .נממעם

 : ח'( )כרכות גדמיי מחסלל ססו6לע"פ
  וכעמייתס ימיו כעדוית . סעורן בוסס6זס כלימיני סיסיו , 6ל1 תפלות נ' תומכי נרמזעור

 ימתין 631 . י% ס' לעכוית מכותים .וביריזתס
 ויסוכ קנ"ג(. )סכת סזקכס ימי יכפו 6סרעד
 'נתסיס .ימיו כ3 וגמם , מיתתו לפני 6'יום

 ע"ס 6כיגו 6נרסס תקן ולוס , עוכיסונמעסיס
 , ס6דס ימי חמלת IPD7 ססו6 . ממריתתבת
 פתיות 6מר ימסך 1ל6 , )עטיתו הכפטםטסיו

 יותר כורכיו 3חסס פריך 61ל6ס ימיומ6מ5ע כי לרמוז . סמנמס השלח חקן וי5מק .סנוסגיות
 ימיו כתחלת פטרם נס כי לרמו, ערכית,תסלת "קו ויעקכ . יתנרך געכודתו 16מן1לסוסיף

 סערם נסעת נס ית', ססס נעכודת%1מ5עוחס
 עם לעסות 5ריך.ס6?ס ס"גס ימי סססמסמס
 n1%$tS יכול קינו כי נס , ס' מעכורתסיוכל
 כזמן , 6יס כעודו עומס os~n כמו גך כלולעסות
 וגערך ; סיוכ) עס יעמס סכי 6פיל1 ,כמרותו
 יכIPto 34 ס6ין . רסות ערכית תפלת גקר6זס

 וכמקער . ככדוחו מ5ד D1DSDS ס' ענודתאענוד
 כיתיך 6ח ונכור י"ס (Dl~p סס3ש עליופלמס
 ת%6 6סר מניס וסניעו ונו' כמורותיךכימי
 ,לע ננקר י"6( )סס 6מר וכן . מסק נסס 3י6ין
 3ערוס 5ריך גסס כי וקמר . לזקרסנמרות ימי ססמסי3 סגם . יזך תגם 36 ו3עלכזועך
 יוכל ס63 זקגס ימי ססס כערכ ונס .ולעמול
 מכל דכה ע3עסות יכמיז - 36 .. גך כ33מרומ
 סכווגס ז6ת ועל . סיוכל מס יעסס 6ל6 ,וכל

 לסי40ר , תיקוגס פססך ממסורר ססדלסהיספר
 סתמיל ולכו , ממסו וסערכ זקכתו ימיויסגימ יגיע ימיו וחמלת והכמרותו . תכליתו ע3ה6זס
 6פימס ולסריס ונריר ערג וקמר ,מסערכ
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אלהים ה ר פרק התפלהשערביה14
 סיסים , סערכ על ממסכתו כסיות כי .61סמס
 ויסמס יסים 531סריס ככקר סניו, מנמתממוח

 מן )תסלים 8מר לכן . תסלתו קיל Shהסמע.
 8מר . 561טס לך קערך כקר קעי תסמע נקרס'

 . ונו' סועי לקול סקסיגס. וגו' ס' ס6(ינטקמרו
 סטכרמייס לרכיו על מחסלל ס6רס סחסלספל
 6זן נסעות קליו קרוכ סיסיס ס6(ינס6מר
 וקעו כך כל נורך טלין וכמס . תתלתולשמוע
 וסניונו לגו כממטבח 6ל6 כתיו 8ותסמ51י6
 ויעטס סניונו מיכין סניגי כינס כטס6מר
 כלומר סופי, לקול טקטי3ס וקמר , געעיומעוב
 טס 21י%:, נ%של1ץ ביצ 6ל6 , כתלוי סלמס ככוונס תסיס ל6 גיבס
4כלייו%לש%] מתמלל ססו6 יוזע סו6 . כתסלחו לכויןמדע
 נס כי . 561טס 5ך קערך 3קר קוליחסמע

 סריס סלם 6י% סכחרות (מן טסותטמסכקר
 (ס כל עם , תסלמו סתסמע ר16י לסיסיס כךגל

 0יתנסנ ר6וי ומטכקר , תסלתו סערכת קוליסמע
 סתס6 ויגסס , כס לכוין ילע כך ס6חר כייכ(ס

 , 561פס לך לעלה כקר וגסו , כממעתתפלתו
 16 , עע3ודתך סכקר מן עלמי ויכיןנס6ערוך

 לידס רשוי כן ו6ס . חסלתי סתסמע 4oD5bי
 על מוריס 0סס . מתפלות נזמני (סירלסיוח
 דף )פרטת 3נמר6 סינרו ווטו , עקריעדין
 (מיל 8יס יס6 לעולס סוגך ר3 8מל1':(

 6ל6 געגס ל6 6ליסו סטרי סמגמס,בהפלת
 גתפלפ qh, קומר גסן ורכי ונו'.געלות.סמגמס וימי "מ( 6' )מלכיס כדכתיכ סמכחס3חתלח
 וגו'. חסלתי תטף קי"6( )חסליס ךכתינערנית
 )0ס טג6' מחרית כתסלת 6ף 6מר נחמןורע

 מססיסיסיס כט"וסנר6ס סכועס 1% 5611פס
 , יתעמס סל6 תסלם ב6ותס (סירס6דס

 זרי( ולפיות לטסתול ס8דס לריך כלססלסכרות
 עגין 6ל6 , תסלות מסנ' חסלס סוס לבעלסל6

 סל6 סתסלס נזמן (רי( ס6דס סיס6 סו6גווגתס
 ססעס, 63ותס נעכס לגיסו מסרי (מכס,יעטר
 יקמר, ול6 סומן כשותו Dnth סיתסלל רפויולכן
 כן גס סלטיך , ערנית תסלת qb 6ננר נחןורני
 ורכ , יפכור סל6 כ(מכט (סיר ניסיותס6דס
 (סיר טיסיס קריך כמרית תפלת 6ף 6מרנממן
 מללו 8' כל ר6ייח וסגס . כנזכר סתפלסגזמן

 סתסלס 6ותס סיות לסטת כי מורסס6נוור6יס
 סס3י8 וכמו . כס ס6דס כנעלס סו6 ,הכמגס
 כעלות תסי סכתוכ ס"מר "פיסו מחסלתסר"סין
 עז ססננתין סגר6ט . וכו' 6ליסו ויגססעגחס
 סער3ית נחשלת וכן , כס סיענס כרי כעסתוחס
 כסי מ60ת לסגיך קערם השלהי הכיןכתיר

 על יורס , ערש מנחת כלנזרו כי , ערשמבמח
 כ(מגס וסי6 . למנמס ממוכס ססי6 ערכיתהפלח
 . קולי תסמם כקר כימרו וכן , סקס סערם6חר

 ממרית תסלת ונע סיות כרקס . לך קערךבקר
 חסמע ו6ז , ומנס תמלח ססו6 , כנקרקבוע

 : יתכרך ס6ללסני

 ותמישיננושק
 10 וושסוי8ס סס3מ 6מר נמסכת סחסלס12היות

Sh)כמקוס סת6מר רפוי . יחורך 
 6כ6 ס6מר וכמו סכנסח., צית וסוף ,מיוחד
 )מלכיס 6:0' , סכגסח דכית 6ל6 נסמעת6יס 0) חבלתו 6ין ו'( )דף דנרכית פ"קשנימין
 כמקום , סתסלס 61ל מרכס Sh לסמוע מ'(6'
 תנם סו6 רנס וענין , הטלס תס6 מסרכס

 מקוס 6ין ס"ק 3לי ו(ט , יתדרך ל6לוחסלס
 מעע, מקוס סו6 כי , סכגסס שכית 6ל6קמירתו
 ומסכמים מ0ורריס סיו סלויס סכמקד0וכמו
 ג6מר ימנגל סגש לסיוג רבוי כן , נדוכגסל6ל
 ל0כפ 6זס כ1 קטון מקוס 6100 , מכנסתנניח
 כר , מעורס 3סמות ס6ינס ס3קדוסס כדררלוחו
 , ית' טגחיו כענין סס י' ס5ריכיס סדכריסרוכ

 בפמוט 0כקיוסס ד3ר 6ין h"S) )כרכותכבמרס
 whn וכיון , וצרכו וקדיש קדוסס פסס ,מעסרס
 סעסרס 0ימקגש קריך , מעסרס כממותנ6מריס
 5ריך סססכח וכיון . סככסת 3ית וסוך 6מזכמקוס
 , ככסכ"נ לסייח זריה סתפלס נס ככסכ"נ,לסיות
 ססרגס כיון כי תסלס, תס6 חס רכס בסקוס1("0
 נכית סיתקכ5ו 3עטרס לסיות לריך ססכמסי6

 ן מעסרס נפמוח סנקדוסס ז3ר ס6ין ,סכנסת
 לטוותם ר16י ססכמ 6חר מנמסכת סתסלסנס
 מקוס ססוק3ע וכיון , סרגס המקוס 3כסכ"כנ"כ
 סכגסת ניח געסס , כעסרס יתכרך לסקדיטו6מו
 ו'( )סס 60מרו וכמו , % מלוי יתכרךוסוך
 ס"3( )תסליס סנ6' שכסכם מלוי 0סקכ"סמנין
 מעטרם כממות 8ינס וערס , Sh כעדת נ5כ8לסיס
 ג5כ 0ס6לסיס וקמר , סכנסת כניתסעומדיס

 לנר לסורות סו6 , ככסכ"נ מלוי סיותו ועגין .כס
 3תפלסס( ריקם מו(ריס ס6יגס מרסיס חסלתמעלת
 מקום ססו6 ככסכ"נ סגר5ס ו(סו , נכוונסכססי6
 לסמוגב יתכרהמ5וי וס61 , עתפלס סרכיסקיכון
 כה הממסלל כל נעכס לסיות ומוספע מוכןסו6 סרי , למפלס סיקוס ססוקכע 61"ר .תסלתס
 הענים סמתחלליס סרכיס כנכות יחיד סו6ולסילו

 0ל תפלחו 8ין ו'( )כרכות ס6מרו כמו ,3ו
 30סיותר סגר6ס , 3כסכ"נ 6ל6 כסמטת6דס

 1ל6 , ימידי סו6 כי גס נסננעת חילתו3כסכ"ג
 כמקוס סמתפלל ימיי ולסילו 6ל6 כש"סלכד
 , יותר ט נענס לסיות קרוב סו6 , וקכועמיומן
 מקוס סקו3ע כל ע"כ( )סס סונף ר3וכמשם
 וכסתות , כעורו יסיס שכרסס קלסילתפלהו
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 15השלרעם ת ש פר תתפלהשערבית

 ן מנוסם ש ת1%5ו פרו % פחד וי ע5טש8ףס
 % כנקר הכרסס ויסכם ייפ( ננר6חיתסנ6מר 4 חכת6 זקנע ל1 מwJh 8 איסר%ש,
 סמן פקנישם שם , מס עמו 6סיסמשס
 ותמרס ת%%, נספיתם לשפע ונס לעף לוסו6
 ס"ו6 כען כי 6פר , נעזרו יסיס הכרסס%סי
 "כרסס wr הכוכו, כבכרסם לסם5תו מקוסקצע
 Sh כיכתיכ לתםלתו, מקים ב"כ סקנעהכינו
 וכמו יעורס, לו  עומדת , סס עמד 6סרסמקוס
 פיס סקכע נסני5 %יפ הברסס תסלתםנסמעס
 מקיס, שינע תפלח שפעת תסיט כןהתסלקו,
 לסתסלל, עתה ססכיס שלת סעס גו וסתסלל פפז, 6סר כמקוס כי לסוייע% סכתוכ סכסוך חוןכי

 סחםלס, לקגלק ועוור מועיל זכר סו6 כינרסס

ותסוי
 מקום לקצוע כעקבותיו ודורך לכדיו

 6כר"ס כמקוס וסוך תלמידו, ה6%לתפלתו
1P3h1עליו 16מריס כממת ולכן , ס11ר 163ת 
 , יכינו ow~sh סל הלכויו עכיו 6י מסיד5י

 קסיו% מקומו וימלק מסרוס יסלים מיגלומר
 : להסלחו מקוס לקבוע 6"6 סל חלמייור

 לסורות , (oSDn 6מר עם , לחסיתו 01pDגע סקונע כל ס6ומר זס מאמר כמטע מנ61ר~עוד
 לסתם% ומוגר , 6מד ד3ר על סממפלל מיכי
 סיסיס סיסחדל שוי , ע5עו צנר קותועל

 תסלתו למביעת סוס וסו6 , סר6סעבמקומו
 כר6סוכס, ססתפלל כמקוס כעמדו לפעעיסוגס
 עומד ננסיותו כעכס סו6 עתט, יצטלל ל6 כיגס

 מפלך ס6לס סס61ל דמיון כו, סטמסללכמקום
 ל16תו מוגר לימים והמ"כ , לו וסוכך ודםכסר
 וינכוס סמלך סירק% כדי ,' טבלתו טם6למקס
 6ל שד לצנר מו"ר 6י% וס61 , חסנול6ל6ת
 ככוסח סמקוס ל16חו כממוזר , מיומךכמקוס סרתי יכר על יתכרך ל6ל ס~תסל) כן ,סמלך
 ססחסלל תסלתו סומע סקנסס , ססתסללסתסלס
 , כגר סטחסלל לתסלוח L12D סק1בע חסוקוים,

 ויסכס 13 מנקמר ע"ס מ646 לפיסוכמוססגי6ו
 ל6 כי סס, עמד 06ר סמקוס 6ל נבקרהכרסס
 ססטכיס 6ל6 , עתס מסתסלל סכתוכס(%ר
 מדוס על לסתסלל עמד 06ר סמקוס וסוךס', סני 6ל סס וסתסלל עמד 6סר סמקוס Shנחמר
 אנרסס סענין כתפלת סס סנ6מר ,ועמולס
 כוונת על סמחוס זס Sh כ6 6כיכו 36רסס ,גף פני 6ת כ6ן_ ס6מר כמו , ס' לסכי עומדפורכו
 קותו (כר כתפלס כוונתו עוכ כרקוחונססיי. , עתס לסחסלל ר5ס ול6 לחמול, ססחסללסתסלס
 ויזכור סכחוכ כמו ן כעבורו לוגו 6ת וסגילוככוחו
 61"כ ועמורס, מדוס על 5600 סתסלס מעעסיס סעכין טוס וגו', )ות 6ח ויט)מ 6כרסס 6ת6לטיס
 עליו קמרו , ס6מרנו כמו לחסלהו מקוססקוכע
 טלטיותו כמו כי כלומר , כעזרו יסיס הכרססקלסי
 לקיכע כן כ(כוחו,'כמו לוע 6ת (כר הכרססהלסי

 : כעורו יסיס כמוסו לחמלתומקוס

 כמשה יותר נוקית ססנמחו ענטז כצותה סקרןכ5
 יתכרך סו6 סמקוס ונסות שנו כסי , מקוסזולת
 סינר וחשר זכות וכסי , מפגו סכיננופרסיק
 סטפ סמל6נוס סכס כי . קליו פתקונ ית'סו6
 סמל6כיסש נעולם קליו קרוכיס סס סכלייסשלס
qh1כדכאים , מקומו מסינים 6ינט ז6ת נט 

 ושלפ ממקומו, ס' ככוד צרוך נ'(ממוקהל
 לסיפ , סמל6כיס מעלס למטס פ%6מלעי
 4510 טסחל ועולס נסס, כעלי ורגוכניססנלנליס
ODDSממרייסע יסודות מ6רנע לסיותו , מגוסס 
 זרי ממיסי מגסס ססס ס6מ5עי כעמסמסה"כ
 ו%מ5עף טעליון כע31ס סים וכמו .ומסירי
 נססנחס נמל6כיס מוו למעלס זומזרגות
 וסמזרנהו , מזם זס מקנליס סססוסססעחס
 וכוכניכג וגנלנליס , סר6סונם פססנססר6סונס

 נזפי כן כמו , מק5תס ק5תס מוסחעיס DODג"כ
 ש מקלת ק5תס מוככיס מקומות ים , סמס5מעולס
 ס5%נ עדן גן כמו , ית' מ8תו מוסחעיסלסיותס
 מלתר ומוססע מהסנה מקוס סטוץ ספסל,כעולס
 וכסר , 61*י ירוםליס 661*כ , סכססות ל%עית'
 יכפף , ממדרנתס ירמקו ממכס סמקומותרוסק
 ססי8 כקלריס למירנתס., יתקרכו טיסקרנתם
 D15%hO ב5ל מעלס לך ו6ע , )6"יקרוכס

~DP כר06יח  כדבמיב ,ממלריס(  (ats כהרך ס' כנן 
 סמוסחיך לועה מטיס סכ6ר%ת ומעולט ,מ5ריס
 וקין , טרש בלוען סיו כי כדכתינ , פגסוסנס
 ממכרוך יותר יסרבל 6רן ככל מלעיסלך

 snh על משנס סיתס O~tb1 , סככי כסיקגרי

 נסרתם וכמ"מ , עליס ססס כססנמת נ5וען,מי
 ת,רגב 6סר ממס ע6תס 6סר סי6 מלריסכבין ל15 לרסחס ממס hs 6תס 56ר סירן כיעקם
 6פב4 וסקרן סירן כנן נרנלך וסטקית (רעך6ח
onbונק%פ סריס 6רן לרסחס במס עוכרים 
"DDSח0תס סטמיס tO~D 6ל%ך ס' 6סר 6רז 
 מר6סיהנ כס בלטיך ס' עיני תמיד 6ותסזורם
 מכתובים כקלו סנס , טנס קמרית ועדסמנם
 וס(כיר- ,ל ס6ר5ות מסקר 6"י מסכמי ק5עכרמנו
 מלריסם מקרן מעולס 6"י כטיוח כי מלריס6רן
 סכתכחי, כמו ס6ר5ות מם6ר O51DD ססי6כ"ט

 כדכריפ, מעלתס , בכיס סס סכולליסוסכמיס
 ומעלחכו : סגממייס בדכריס ומעלתס ,סמכלייס
 )ככ8 סימרו OD כעין סו6, ססכלייסכ1נריס
 ממומר נכרך ס6דס סיות מלר. וסות .ממכיס יסרתי ד6רע6 6ויר6 קכ"ח( דףכתרץ
 )כרענן כלנמרס סמ(כח, ממקום יסוף 6"ימנחר
 מ(כוצ לסלן ונקמר ~ ס6דמס מן עמר ינד(פרסס
ombסספש לקכל מוכ1~יומר סו6 . לי חעסס 
 וכעלמו כככודו s~h3 סמססיע ית' מהתוס6לסי
 ס6וינס סרסת )ספרי כהמרס . 6מ5עי סוסכלי
 סדם ק"י(' )כתוכוח כס. מוס) ומול תר 6ין6"י

 .ם
 נקי
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שלההם ה פרק התפלאשערבית
 לתת כדכתיכ 6לוס 4 סיס כמי רומסג6"י
 מנח כי לקלסית: לגס לפיות כנען 6רן 6תלכס
 , גימוד (o?bib לגו כסיות סו6 סקרןנתיבת
 כסקר מס6"כ . סססעתו לקכל ר6וייססגסיס
 סחרן ול6 כך כל לקכל מוכן ס6דס סחין.ס6ר5ות
 כרפוי. מס יוםכיס עג ססי"ת 03 )סיססיעל6ויט
 למרס עסו ולמ(לוח. לסריס במסרח סיוחס)ו5ד
 סג8מר וכמו . קלוס לו ס6ין כמי זומס)מס(
 מססתסמ סייס ברסוני כי כ"ו( 6' )סמו6לזיוד
 כי . כמריס 6לסיס עכור 4ך לקמר ס'-שכחלת
 . ולנגלות לסריס גתסרת לקרן 5%ס סיות!מ5ד
 6נו לסחין . גורלנו גיניגוילכין כממקסטס

 כמו זותס ופס , כפי כמו ית', מלתומוספעיס
 . ועעמס כגוללן 6*י פירות סכה געכיןיי6 . סנסמייס כענין עעלחס ועכין : ללוס לוספין
 כמסך ו(ס . כס סנדניס סחנסיס ונריקותזיוסי

 ולב"ק , גס סנדלים סדכריס מחכרכיס כס"סר ס6לשי סססע מ5ד כי ססכלייס. כדכריספמעלחס
 לרסתס סרס כ6 6תס 6סר סקרן 5י י"6()דכריס
 , מו' מפס ע6תס 6סר סי6 ממיס כקרן1ל6
 תמס כ6 6תס '1beיעכיר

~ah1 
onbi' מפס . 

 סחכן רשוי ס6רז (6ת גי לומר סוחר, זכרססו6
 ושל סר 61ין ס' מלק ססי6 מ5ד לרסתסלליס
S51W,עמגס סי64ס רשוי סיס מלריס וקרן גס 
 סיותר מלס וסר מעלס, סרי ממסלת תחתלסיותס
 6סר ושמר טלס, מול וסוף מעלס סרי מכל)דול
 לרמו( סירק, כנן כרנלך וססקיח ;רעך 6ת;תזרע

 DW1fDO געטן ס6ר%ת לסקר 6"י כין סיסשסכדל.
 גס מוסל StD1 סר ספין ניל"י גי , ס6זסיחיי
 יום מדי ית' משתו מוססעת סי6 ית', Shaיכ"6
 ס5ריכיס סדכריס ככל כפכם מגס ומדי.גיוס

 סס ס6ר5ות ס% 6כל , ומייו סקוסלמזוגות
 לזמן עליסס .ססולע וסמול מסר ע"י*וספעיס
  דמיון וסוף . למעלס לו ממלקו מס כסי ,וסרוג
 סולם ססו6 , סעולס טנות נד' מוס) גדולשלך

 ס5ריכיס סזכריס ממנו סרמוקיסהמקומות
 כמס לסלוח יברך סל8 כיי , רכ לזמןי6ליסס
 כזOos 6 מסלק %ט מוסט ונמורס ,העמיס
 קרום לסיו% כמדמו. חדפ מדי % 1DV3 יוסיעדי

 וכן . יוס נכל מסרוגס למעליס ויטל ,5ליסס
 עכ'( . ככורו סבן כל מל6 גי נס . (סוכענין
 כדכתינ תעלס. לסרי וס5%ות סעמיס מלקעכר

 ו6ת סירם nhs מסמס 6ח ורייס י'(.)יגריס
 שלסיר ס' חלק 6טר ונו' ספמיס 5כ6 כל'סכוכגיט
 יסר% 4ע5 . ססמיס כ5 תמת סעמיס לכל5ותס,

 יסו5ן וכסעיס ס"*( )3"ג ממחכו, כרגל קטססלע
 סיוחר סלס מלרי"'סר h_1%_ כן כ"נ(, %רמיטמלע
 כלומר סנר(ל, 6תכם,ן2כ1ר ויו5י6 ולן"6 :תקיף
 לכלם, יר6סון סכ14ות תקיף סיותר סמלמתמת
 ולסכגיסכס רשותו מחמת לסו5י6כס ררי סיססל6
 תמת לסיותכס 6ל6 , ממגו קטן 8מר סרתחת
 תקיף ננסיותר 6תכס סו65תי 6ננר 1ל(0תותי,
 כיוס נמלם לעס לי לסיוחכס מעלס, סריסככל
 נעת כי סיני, סר מענוד ליום רומז וסוף .סוס
 שמגס 6מת, כסעס מסרונס כסי ל546ותססיססיעו סר6וי מס מעלט 'לסרי וממלק כותן יתנרך סו6. כן 061 . כמלסו ס' מלק סיו סחורט 6תסקנלו
 , נס ס' ועיני וגמלתו חלקו ססי6 יפרזללקרן
 ח5ריגיס מס כסי oh 4י , 6ליסס לססתיע6"5
 המרוכס, וממש עליסס עומד סו6 כי , יוסככל
 6ת תזרע 6סר וגו' סי6 מלריס כזרן bSופס
 ססיכר כלומר , סירק כנן כרגלך וססקיח(רעך
 לך ים כי סתר5ס, יוס גכל לזרוע כרסוחךסו6
 6גל , סירק כנן סזרע לספקות מוכגיסמיס
 סריס 6רן סי6 סמס עוכרים 6תס 6סרסקרן

 כל וגקעוח, סריס סיותס מ5ד , למקוםשוס ממיס ולסוליך לסעלוח יכול 6תס ס6י1וכקעות,
 מן סנסס ירד כיסר 06 כי tOD לסבין
 ושע וס5עימס וס1ליזס סקרן 6ת וסנוטסתמים
 ו15ט סייס כס(ורע כי תוכל, ולחס לזורע(רע
 6גל , ללעלס פעולתו סיתס , עליו סנססיורך
ohלססקות סכננו סמיס סמך על 'סו6,;ורע 
 ויטל לנפלס, מעולתו 6ין %ריס, שרןהרע
 , .יסר6ל נקרן מס%כ סיר%, זמן כללזרוע
 סנסמיס ירדו ל6 06 מועלת ;ריעתוסבין
 ונקעות סריס 8רן %מרו סנר5ס וגסו ,עליסס
 ס5ריכיס 6סי'סמיס גי מיס, תסחט ססעוסלמתר
 לגריפה. %ריכיס סכן גל , מססמיס ססלקתיס
 5רן "מר לוס , 463 ממרון זס ככרפסומסני
 יורט סו6 . תמיד 6ותס זורפ 8לסיך ס'6סר
 , ליוסניס 5ריכט ססי6 מס ו4ו8ס חסידפוחס
 וקער , יפ' סו6 06 כי עליסס לסספיעמיטל מי 6ע גי ויכירו , לפסיס תלוינו ע(5יסס~סיסיו כיי סו6 (ס וסכת , טס נכל חסרוגסומביס-
 נוכרים מעליס לסורות.על כס, 6)סיך ס'עי4

 עליך מכמתו וססס"ר ססנמחו פעין ,ססכלייס
 -בעשן גי טכס. שמרית -ועי ססנסמראסיה יפר36ל:/השמי 63רן ויחוד 6לס(ך ססו6מ5ו

 סי6 ' יפס נעץ כך כל חמיי 8ותסדריסתו
 , כהטיס כ% סקנס כשמרית ממרוכסמסלים
 ק פס פחנלנל רטון סחוס nsao ככעלל6

 ס%ט לספע ניולס סכנט סיפ כתנ6ר הגהן : נירק ונס%סי , נדגים ונסכי ננסר, ס6יחר
 ס6% סמצ1ס כן וכמו מקוס, זולת נמקוס " וסו5י6ס ס' סלקמס hSh מעלס, לסרי*מסריס
 יסר% תפלת לסיות סוכן ככר כו, לסתסלל מוכן 6תכס וי51י6 ס' לקח 5תכס %('6 רסשס.פתחת
 ממפיס, סנרם*סר

 ושפילו ישי 6תי' נו סמתפלל ולכן כ1',כממעת לכר(ל, מפיס 46ן סמסיי
 כמרעע תפלתו לסיות קרור ס61 ס4מס כוייסכלי כי . מתכות מי% מכל קסס סו6 פסנר;לגש

וכ%
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 ז~םאלהים ה פרק. ההפלהשערבית

 1 סמקויס מקוס %ותו תפלתו חיסמע;סססנעום
 כסיות% ,מוסותם טקוו0יס סכות נו טיוח%ד
 ל סנקיוסס כיכל כסס לססתמס כפס סיושים
 יג5ל- סכ,כותס ב"כ למרת כוולס )1 סיס גונס

OniDDסישדק ויחקייס שרן יפר6ל 0יכגש כוי 
 ן : כנען 6לן 6ע לטייטס סימן סס"י לסםסיפי

 וירוסליס י0ל6ל %ן 3כמ סחס)ט סיות ועבין,1
 נ%ז%2שב6 ש4ושם1ן .141
1nSaוסחסללו מ'( 6' )מלכיס Sb 'ירך ס 
 וימוסמס 8זי כסיות כי , ונו' %6סשורך וסתפ3)4 וגו' כניח 06ר וביס כמרס 6סרספיר

 מסו ולרמוז להכיר יכמס, לסתס5ל %דם%יך ( ס6מר% כמו סחפלס לקנלת מוכגיסשק
 ס6)ה סמוכניס נמקומות סמוכן ית' Sh5מתבל
 מדגר כבו לנכח מיכר כחקלחו סמחפללכי
 , מקומס 6ל סניו 5ססוך 5ריך 1)(0 , יסכיגסעס
 טיכס )מדרס מערכי Sm)n ז(ס ל6 מעולסכי

 סס תפלותינו ועיקר , לרקס( 5רס טיופסוק
 וחקנו , יום ככ5 ז"פ מהסללין ספנו כרכותי*ח
 שוך לנכח, ססכינס עס מדגר כקיטו6ותס
,onhמונן 8תס שוס, 6תט גבור, 6תס , 
 ומס ונו', לך 56מנו שדש , ר5ס , וגו'ססינע
 כמדבר סכיגמו, מקוס 8) סניו סיטסוך ג"כקריך
 כטרע מניס, 6ל פנים )ו 0מדכר מכירו 6Shיס

 ט76ס סמתסלל צעס כי , 5נכמ ססוnas 6כפסלת
 נכמ )%ות %ינ 6ין וכרכותיס קשס כמושפיכס
 וק5תס לנכם ק5חס סגרכות תקנו וכן ,בהכעס
 וגו' 6ור יו% כא"י 6' ככרכס ופתילו ,'מגסתה
 36 , )נסתר וגו' יוס נכ) ממזם ותוכולככמ,
 , 3גסתר יטרלל רעמו סנומר הכסתר, ונו(הרוך
 כורכות וכן ככסחר, וגו' מלכנו עולס 6)סי6מת
 6ותס מתס)לין 6ט 6ין ואס , עליטת ס)ס"ס
 . ונסחר %ח 3)0ון סכרזית תקון סיות רפןעםין : ס0כיגס ושח נעמיזס ..

 ונין%4ת4(כש וג רגסוסנ"6
 עעס כי מהטח, נס ספין כרכס גל 6מריוסנן "ורכי נרכס היגס ססס סוכרת 3ס ס6יןכרכס
 סו6 .וגסחל, גגגגס כמדכר סכרכות כוסםסיות
 למתתו וספין סמ5י6ות ממוייכ סססי"ת)דעת
 גמ5י6וחו וסוף לגז, ית' לעלמו 06 כי מומנתית'
 סכל, מן ונעלס נסתר מסותו ולשמחות ,כנלס
 מזנר hlon עי , 56לו מסורסס נמhsn 65מד ע" כמישר 63"י לגכח סכרכם נוסח קבעו ולוסי

 לקבוע 3גסתר, 6קכ"ו והמרו סכים, 6) תכיסעמו
 מסות , מסורסס גמ%5 ססו6 ס6ע"טלפסותינו
 רק כו )י3ר 60'6 ו וגערה נסחרמלירותו
 מס מיתג er31 . כוס דגרע חוכן ע"כ ,כנסתר
 כי ( 3חתיעס ול6 כטתימס מלכותתתקל

 כולל 5יט עכ"ז , ז"ל סרס סכתכ כמול לי סתועלת וניו) 3%ס סו6 ,ס עעס גי נסוולעי
 סתסלות סל סורסת כ) סנס כי , מכרכות3כ)
 en~bs ונס סכתכתי, כמו לנכם טקססס

 טמועדיס נרכת יסר%,.כפו Dbllp כטססמויכר
 קזז% 1)6 כמנותיך,  וקדרתנו 6ומרש6ט

 3עמיזס תפלס טרנס סכרכות גכ5 כינכון, סרטנתי עעס סיות נר6ס OID 06ר ,כממתיו
 ססו6 ל%מ כשמריס סס וס(מכיס מול טלכתשות
 לתת שיך 61"ג נתס)תו, ושכינס עסכמזכר
 גכמ נלסון ממסודרות nOno 5נרכוחעעפ
 כחספס עומד כלתי כסיומו ר6ף מסיסכמו נסתה 3)סע מנרכס nDU כ) יסדר 1ל6ונשתי
 סידיע מן כי קומר 6גי ולכן , ססכינסלפני

 , ס' כמפת )ט5עוות ר%ייס סל ל6סיסר6ל
 על סעור ע6דס"ר וג6סכיס גג)ליס onvoמ5ד
 ו(רעס, ולסחו ס61 וכתקלת סכ5עוס סר6סוןליווי
 ל6 סקנסס סל כפיו יקיר ססיס 6זס"רופס
o~noמעולו 6חר מלניו )י651י ק"ו כורינו, מפות 
 ססי"ת לסגי תיחסכו ריבוי סיס ס65 ,ועגטו
 סי6 נדולס גי , 61(סרוח 5וויס כמסל0י5ווס
 שרע ט6) ולמיפת , רנו מפי סי5עווס)עצי
 לעס 15 סיסיו ל5ווחס ר5ס , ויעקכ ינמק6כרסס
 16תס סכין ולכן , צ6לסיס נסס יסיסוסו6
 , סיני סר על %1ותיס סת1לס )קכ)יכוייס סיסיו כדי , מסחתך תכיס נקיים סיסיונתסלס
 סיום וקזסהס סעס Sh לך י"ע( )ממות טיניסר כמעמי רשע לתסס יתכרן Sho כ15ף סיסונס
 סיוס וקזסהס ענין כי , 0מלותס וככסווממר
 מסמ17ת ועסותס סכתם קי17ס סו6 ,וממר

 דבר 0סו6 סמלותס יככסו ולמ"כ ,סנוסניוח
 סורנלו 6תר סע17ת כעדשת סתכוזיותסענין ועי סגוף, שכתוך מס 0גטסר 6חר לגוףחילוני
 ממסיק סיט ל6 סוט ונוסני עתס, עזכסס
 כ6וחס טרג)ס סתמדח מ5ו , וכ) מגלל(ככס

 ס6) עוז 6ותס זיכך . טרעות וסמזותסתכונות
 וסמדרס ס: קול כסמוע נסמתס כסי65סיתכרך
 סמן נס תדפק סל6 כקוטן ; וגקיס זכטלסס

onlhnעס עתי30 וגבס , סרעות שתכונת 
 ל65ע סס)יחי במיס ס5 ככתוכיס מלוקסרנינו
 סמק5חס , מדברות עמרת עד 1נ1' יסרבלבני

 ססכינס ג6יל1 )גכמ )יטרלל רכינו מכסמדכר
 יעקל )כיס תקער נס כיכתיכ , עמסםמזכרת
 תדמעו סמוע 06 ועתס ונו' ר6יתס 6תטוגו'
 ח6מל כס ו63מרו , וגו' לי חסיו ו6תסונו'
 ול6 , )ככמ %לס כדוריס 8ליסס מיזכרסו6

 , וגו' )מלריס ע0ס 8סר ר6יתס 6תססי6מר
 לנכנע 0)6 וגו' כקולו תסממו סמוע 06ועחט
 וסקדופס ססריסס נענין )סס ללוות כטר5סו6מ"כ

 לקערו , oen פניס כמסתיר סיס סכנדיסוכיכולי
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אלהים ו ה פרק התפלהששיבית18
 סמלותס וככסו וממו %וס יגסוקזסתס 3Sbן
 סעט כל לעיכי ס' ירד ססליסי כיוס בי ,131'
 ליסר6ל ממס דבר סכל סדנרות עפרת עי 1וע'
 כו לט לסורות ס61 וסעכין לנכח. סל6 ט'יכרי
 ס' מפי מ5ומ לסי5תוו ר6ףיס סיו ל6יסרבל
 ולסכינם לקזסס כפר5ס ולכן , סכנתםנפישת
 לס5ע11ת ר4וייס כלתי מכסיותס למסלסורות
1%Dn(ס ענין 6)יי*ס ד"ר , קליו מקרנס סיס 
 מניס כמסתיר סרעיס ממעסיסס כשרימססקלם
 ל6 ר6וייס 3להי סיותס מקד ט גלומם ,עמס
 יעקב גיח לסיוחס 6נל מלותיו, פיוטיו ר6ףסיס
 סיסיו ליס ומכייס on~h מקרע סיס יפרזל%31
 בדוס ונוי כמגיס וממלכת סעמיס מגל סטלסלו

 1)(6ח רעש, Sh 6יס כמדנו לנכס וביססלאדגר
 גננלס סמ15ח ברכות פסס חו"ל )ט ס7ר1סטונה
 3נמחר, קדסט xh , לנכם 6סס גרוך ,ונסחר
 סססוקיס ג6ל1 סיגי סר גמעמד סייסכש

 וש"כ , לנכח 6ליסס דכר פנתמלס ,כקמוט
 סבנו נס כי לגו לסורות , ס6מרגו כמוכנסחר
 הלק כי s~nh כלי כבתר לגכמ ית' Sh5מכרכן
 סייגו ל6 גי ונגיר מגזע ר16י f"1D וע', WUגו

 ר6ויש, כלחי גסיוח:ו כמלותיו לס3תווסר%5ייס
 6לסיט ס' סגר5ס 1(ש ננו, תסק ית' פס6%61
 כל מלך ססו6 נס כי , קגו"ל 6סר סעולסמלך
 ונס , 3גו סוהר גימד 36סיט סו6 ,סשנס
 לסגסיס וקדסגו סכיננו סו6 ר6וייס גלחינסיותט
 קליט סידכר ר16ייס סייט ל6 סקדסגוסנסעס ומסגי אוכיח, מלוס וליונו מלוחיו לקייםר%יס
 , קדסחט ול6 קדסט, 6סר 6פר כמכר,לנכח
 וקדסהס ם6מר 6ותט סקדס נומן פסיסגנת
 יהקדסו ס' 6ל סננסיס סנסמס וגס ופזרסיופ
 וכנמתם סחקדסו בסירוס (or %ר ל6 כיונו'.

 סכרכות נוסח כל סיס ולכן סת%ס, נתפייחניוחד ענין חסו ומספתיס, קקיס נמ15ח י1%ס 16וביסס למידבר סכגתס מיעוט לנו לשרות ,סמלו%נס
 ~: כסכך ופלס שסחר כדרך סמ5וח עסייתסל

 גששיפרק
 סי6 סתפלס מעיקר נס כי כס"נ נתב% כבר4/ף

 . נדיטר hSh כסלמת 6יגס עכ"זסכוונס

 א(ש:ו עתם0ש412
 לחסלס סמטחד נמקוס נסרס , כנודו סיורןמל6 כי הסרקות וסטעס ,ש,:ן%צסלחו

 כתעלתו ב מריס וכסס81 , יותר ם סו6ני

 יותר סכנסח גנית מוסעת ססכינס קדוססוס6ט
 כסדו יסיס גי נס ממעוגהו קעו סומעסקכ'ס ס6ט סמר6ס 6ל6 זס יי 1ל6 6מר,עמקוס
 ססכ) מדרך תועם 6דס וסוך , נעמיס%גס

 לשנס 3ס6מין סל6ף ס6' . זנוים גססנוס
 (ולת כמקוס יותר הופעת פכיגתו כיפלימס
 נס כי וססנית * למעלס סכחכנו כעומקוס
 כך כל מוססע ס6יכו כמקוס ס6?סנסיות
 o7b, כני 1כלי1ת לכות טמן ית' סי6 כיסיוע ר6וי עכ"( , טמ6 מקוס סיוחו מ5י , ית'פקתו
 ס6מרו וכמו נלמס, גפפתיס סיכעו מס סנןכל

 ונמדרפ ג' מרסס רנס דכריס )וכמדרסכילמינו
 )1 6סר גזו) נוי ומי ס"ס( מסמורתעליס
 מחסול כס6דס מו65 6ת 6)יו קרוכיסהלסיס
 כדכתיג לסס 6גי קרוס סיקוס לכין נינוכלמס
 כגרמו זוד סינור וכמו , קליו קרוביםהלסיס
 קולי ג'( )חסליס 3ט 6כסלוט מסגימירוסלס

 קפי 61מו שנו, "":ר61
 כי ונס , or בקול " 6גי , סי 6%עלתי
 לירוסליס, הון כסיותי נך כל מוכן כמקוסתיגי
 רחוק כסיותי , מלס קרסו מסר "וחי עונססו6
 קליו ס"ו( )סם "הר כמקוס "תר וכן קדתו,מסר
 יינו שול כלזמר לסוגי, תמת ורומס קריינו
 :" ן: יג"" .עייןבי41 סומע 6100 , קליו קרסתי סי כהוך 6ל"יו65
 כסו דכתיכ טסקר מנכי6י זס סרי כתבתונקלו

 וכי סים טש6
 ק

 ימן 416 י וכי !ו
 ג מסרוגות ד' 46 נ' 3כ6ן כלל הכינס וייקןסו6
 מ6ח סגטסעות סתלסמ6ות וסן סע"6 למיניסיס

 ס6: וסם. סעסותס סע~מ כפי וסמעוחסכוככים
 סססע מקכליס ססס 3סעס )!6הריס סגססעיסכי

 יכול סיגו כי , 6מריס על לסססיצ יכעיסשינס
 1ל6 עליו סססהיעו עס 6ל6 לסססיע יכולקינו כי ססגי, סחסרון . "חח ככת וגספע מוסע6ין כי , סססע נ(מן עליו סמספיעיס מסלסססיע
 כי סמוססע לסמפיע יכול 6יגו כי , סנ' .יוהר
 ידוע ננול סיס כיון , ס:פעתו נמקוס06

 סן' סססעתו. לססגת מיומד ומקוס ,ל0ססעחו
 מוכן יסיט ל6 למעמיס סספעהו כמקוס נסכי

 )כוככיס לפעמים סיקרס כמו ,זלתו, מ5ןלסספיע
 כמכ61ר סג"הס וכמקוס ססלוחס במקוםכסיותס
 6ל1 ועל סנונניס, ממסעי 6%נת כשיכמסרי

 כקול קרסו סכעל לככי6י 6ליסו 6מרסמסרוטת
 6לסיס סו6 כי נס כלומר , ס61 מלסיס כינווול
 עליו סמססיעין לו סים גי לסססי?, יכ51ס לוסיס
 6סר עד לסססיע לו יכול קינו ולכן , ססעסכוו
 bton גסיחס ססספצס וממסיג , מוססעיסיס
 ססלמיס b:bl" ססססעס תוס)ס גדכור כיסדכור,
 לסססיע יכול ס6יט סכ' סחסרון ועל .המכמס
 כלומר , לו 0יג וגי 6מר , כו ססופפע ממסיוחר
 נידו סטין ס5ד מסססיטע וקיטר לי16ת לוסססינ
8ער סני סחסרון ועל . כו שמסע שין מסלסססיע
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 29ישלהיפ וו פהק התפלחשןבית

 bs 63ששפ ינ% ם4ם כעפר , 6 אן חס5פר
 6ש% %חך ההפתו נפיס 6ס י'שקששה
 ננ% פחת פסעת שש1% גזזן wh 5יגפשש4

woaoגיי tDa~ מכיתו חון כססו6 הכלמס 45פו ש3וסחששהצ סטככ ע3 נ"צ ףרעוז , עפם 
 6סר עי לסס%ע ש% ש4ם ששלש **
 טים כי נמו לו דקך מ הם%ר ושיהון נ.
 סא ימן לולי 6ער סר סחטרון הצ3 .נאנשו-
  ססו6 סטלסס  על ספשש טטגנ שפס%יתקן
 מעיניו פנתו סתדז 6מר כי יסן פס% sns 9,ש 3סספי9 יטל סטם סיפחו ve@! 16 נכחנסיקתו
 6ח4 ניול כ9ל %עקו 06 כי %מל נסס4ש5 סמטרוטח 6ל1 נסס יישית י2י%תה מינייקשו
wie, נך עסו וסם 

 סקר16,
?wS 631 , ניול 

 נדוח כקן סקנסס מסחיט סיס 63 כי ני%'שמ סיקר6ו לסם 6מו סתור ירך כי 5סס.910ש
 וקין עונס וקין קול וקין 61מר , סחמיינהש085
 , זכר ממט וסו36 למכירו סקי6 כי ,קסם

 קריסתו על קותו סעונס 636 חפ5ו 6 פסיפס5ים ולפעמים , מסלו לו ומס3יס גק%ו פוסעשהמיס
 קותו עונס 6עי ולמעמיס מפלו, עלססליס1עתג5ל
 , לו לססיכ חומס ותיגו סמדכר עס ספקם-כ6ל6
 ססתנוווו 6חר כי סכעל עוכדי 6לו 6מרעצ3י3זס

 סל6 כלותר , ק% 116 , ס5סריס עדכממכעס
 לסילו עוגס וקין , מסם ספסלו OD3 חפ5סושפ3יפו
 לססליס כידם כמ סחין נסחכ5לות דנריסופיליפ
 , 6ליסס סידנרו מס ולסקסים לסמוע ~ois,4ץ ס6זן וסקסכת סמיעס אילו כי קסנ, וקין ,.מאס
 ולכן , יסמעון ל6 , ומרסיס 6למיס 6ליליס סםכי

 סגר6ס סכעל כגכי6י סו6 רם כקולטמתפלל
 סרו6ס( )ס' כירוטלמי ולתרו , ככוונחסגוונמו
 רמוקס וסיף קרונס גר6וח ע"6 פנמס, רכי6מר

 ז6מר קרוכ וסוף רמוק כרקס סקנסס 6כל ,וכו' יסכלו5י כחף על יסוקסו מ"ו( )יסעיסכזגתיכ

 סם 3ומס61ומרלמרנלימ
 ק

 רייסס
 כס6 ורגלי סכנוד כס6 מסס ולמעלסוקרמסס
 ולמעלס כולן כנגד סככוי וכסך כולן כגנדסכטד
 ואס מעולמו בכוס כמס ר6ס ונסך רס מיכמסן

 ו%מ6 סד6 מגס 2 קלוס ים וכי לומ*, וסקכ*ס כמסתיו ומלחס סהזן ועומד לנססגכגסיס
 ענין מקומות ככמס סמ65גו ממס לגס ויקשהגו

 ק ,ס ל סמ65נוכעז
 מסמאל ויצעק ח'(

 ויצעק י"כ( )כמדבר , וגו' ס5פרדעיס זכר פ3גו
 וכיסר6ל , לס נ6 רפ6 כSh 6 לקמר ס' Shמסס
 וי5עקו י"ז()ממות

 כ-

Sh 'ונצעק כ'( )במדכר , ס 
 ויצעקו מעמיס י' ונסוסטיס , קולנו ויסיע ס'36
 ט"ו( 6/ )סמו6ל סמו6ל וכן , ס' 6ל יסר36נזי

 ככמס וכן , סלי3ס כל ס' 6ל )ויצעק(]ונועק[
 לומר ונוכל . ס' 36יך זעקתי , גתליסעוקמות

 b~D ש ש שתא ס*שת .ט' שנ%ק
 סעתס3ליס ספפלוס 6כ3 , אמס לטין י%פשIV% 6 נש3, %ומרס %וי 140 ם6 , 5וסשח
 o~lh מיתפלל 6ססר 6י , ונשער סורסגעת
 , רס כקול 5ועק סו6 ולכן לערו, מ5ו נגמחסקוס
 ולין , ם סמא ס5ער ומרנים מכיר ססו6לסורות

 תפ53 סיתם וכן , ית' סו6 06 כי סי5ילסו%
 טרעס לו כסומר כי ס5סרדעיס, יגר עלמסט

 מס , וע' סעס 6ת ולסלמס וע' ס' 6למעתירו
 י5י6ת סיוה לו גרפס , סיסלחס עתס עז 6מרסל6
 ל6- לחותו ע3 ת5טער כסיותו וכן , ש'פ6ל ולכן , ס5פריעיס כססרח חלויס עמ5ריסיטרלל

 06 כי וכלמס ככמת ו3סתס3ל לסת6טקיכול
 ס5עקו ס5עקות כ3 וכן לס, נbD~ 6 נ6 36קם
 סיו hS~l , לרתם נעת סיס ס' 36 יסרבלכני

 וכן קול, כסימת 6ס כי דעתם 6ת לבויןיכ51י1
 סל- סיע חי% קרובס סירס ר6ו עזרךכתסלח
 ניומ6 סורסו כמו כידס מימסר רממיס וסקסוע"6
 DODI כי וכן , גדול כק31 5עקו ולכן ס"ט:()לף

 לכ 6ין כי 5רס, כעת סוך סכתסליסוגעקס
 כמרירופ רס כקול ל6 06 כחפלס לכוין פנויס6דס
 כלחפ 3כוין יכול סייגו כמי סו6 וסרי ,גססו

 כתוכ ולכן , עגמו לכין כינו רס כקולממתפלל
 נסס כ5ר ס' 6ל וי5עקו לסויות ס5ריכיןבז'

 קו5 מרימין ססס נס כי , יוסיעסממלוקוהיסס
 יתכרך סוo~s 6 כעת ססו6 נוקזכ5עקס,
 כססם כי , ו)ומ5וקותיסס לסס כ5ר 61מר ,תוסיעס
 כלומר , 6ותס 5ר כספוק ית' קליו5ועקיס
 ומס סאת סורס לסס כ6ט סמ6חוסמכיריס
 גרמו ססס סלסס סמלוקוח מן 6( , תליו5ועקיס
 סנרם ונסו , on~h מופיע כן נס , כ16לתס6ותס
 יוסיעס ממפקות 6מר 6% ממ5וקוחיסס,כקומרו

 סעעס כריס , נעתידס סתמכם סי""נין שניעינשרק
 מזכם סקרכן סכמו לקרכן, רומזלמיוחס

 כדכתיכ , עכודס קרויס הסיס כה עכודסקרוי
 סי6 (ו ו8י , לנככס כש ולעבדו י"8()דנריס
 המיס . סתו( תסלים )מדרס חסלס יו סכלכעכודט
 קרכן 0ל סענודס מתסיס ג5עוינו למס טעםלתת
 סבין סססכדל גס כי נקמר , כעמיזס תסלסוסל
 ססכזל עכ"ז , מדבר חי סו6 לכ"מ ס6דסמין

 ,קוסם כקומם סו3ך ססו6 טו6 וגר6טסמסורסס
 לו סיס כלומר , מדגר מי סטוק מ5ז נמסךונס
 נקומם 1סיל1כ1 , כב"מ תס6"כ , סמסכלח נססכמ

 nnso ס6ר ככריתת היגס סכרי6תי מורס,קוסס
 סס ולכן , לקרן 3מטט יורדת סי6סגסטותס
 , ממקלס מקור 36 מכיעיס מרגע ע3סולכיס
Ssho~ho סככוז כס6 מתמת מ5וכס מנססו 
 לתגלית רומות י5ירתו סיתס , לנעלסומגס
 נענין וע"כ , למעלס ומונס נקומס סולוסיועו

סקרכמת
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אלהש ז פרק התפלהשששבית20
 עג ועונם כעמגס עוכ סכר לסס סיס ,מייס מגעלי 5וס סנדל על טול6ס נסססקלכנות
 )מגת לט61ס זימן ית' וסוך , ס' מ5ות עלעכרם
 כסם מכ"מ ס' לפני קרכניסס 6ת 3סכי6סעוגם
 עכודחו טיפסס סמקרי3 סכרן קריך , כסםתמת

 סעומזיס וכתיג לסרת לעמוד כיכתי3 ,כעמיזס
 וכן כמקומו, מלמדו כמו ס' לטנימס

 עגיי
 סחסלס

 , מייס כעלי מסקר ס6דס מין סכדל מורססו6
 יענם, וטוף ט' Sh דורסים סנוסכלת נסס מ5וכי
 ל6 , 8ליסס מתקרה סו6 קליו סתקרכסוכסי
 סיסיו 3טנעס גר8 טססי"ת חיים כעליכם6ר

 , וממתת כמעכל נוסס סיקייס מס Shמתקרנים
 י"ו(ן ס' מ"6 )תזג-6 לממס איניק ממסויתרמקו
 ממסנס וגלי יגיעס 3לי מונן וקיומםומאכלס
 למסמס נוחן ח5יר סריס מ5מימ יתכרךכססו8
 ומסקסו מאכלו 8ין ס6דס 6מגס , וגו'לחמס
 )3ר6סית כלכתיב , אוטו ויכין יערים 6סר עדמוכן
 לו סור6ס ונס , וגו' לחס תאכל 8טך כזעתנ'(
 כ"6 וכטל יוסט כסיוחו מוסג תכליתו סייןעל

 מתטלל כסיותו ולכן , וכמלות 3חורס עמלנסיוחו
 סיסיס 5ריך , לרכיו ממגו' 51hcS ס6לסיסלסני
 מ5ו3ס מנפטו מ5ו כי לרמו, , כקומסעומי

 נוראו לענוד גחיהד סככוד כסך מתחתמלמעלס
 מחלוט ית' סו6 וגס , לרכיו ככל אליוולסתטלל
 )תסלים ע"ס דוו ,פכן'8מר קייק יסיס 06לתפלתו
 סעומדים ס' עודי כל ס' 8ת כרכו סכסקל"י(
 כססם ס' עכזי וסם ס5ויקיס כי , כלילות ס'נכית

 כפית עמיותס כלומר , עומדים טסמחפלליס
 מ15גס סכסכתם , ס' עכיי סטם רמז 610ס'

 מדרסו סורם וכסי , סכנוד כס8 מהחסמלמעלס
 מעלות ט"ו על סגנעל1ת 6ל1 ר6:( שנגסמו"ל

 סעליסס גריס לעזרת יסר6ל מעזרתסיויזות
 D~r3 6מר מלכך לומר נוכל בסיר, סלויסעומויס
 6ין כי , ס' כרית סעוננייס ס6חרוגססננעלס
 ולכן , סעזרס וסוף ס', לסני ויסב זוד סמלךויכף דכפנ גלגז, זוד 3ית למלכי כ"6 כעזרםיסיכס
 6ומריס מסיו סממרון ,ס סמעלוק כסיר8מר
 ככל פחס עתס כלומר , ס' עכדי כל ס'"ת כרכו מנס , יסר6ל עזרת %6 ע"ו מעלס על16תו
 כס סמככם סכינס ממכס ססי6 יסרבלכעורת
 וזמו , כשיומס כס ונכנסים עסוריס סססס' עכדי כל ס' 6ת לכרך לכס רבוי כרת, חייכעמ6
 6לסינו 'מגס כמו כ56כע סורמס לחון סנסלכון
or, ס' לסני ממם סייתס ל6 עחס עד כלומר 

 ת"ו כמעלס OnD , טפנס מממנם הוןנסיוחכס
 לותו כרכו ס' ענדי סוס הכינס, כממכססגככסהס

 וכתפחי, כמו עסוריס ס6תס ס' עכדי ס6תסכיון
 סגכנסתס עמס כי ס', 33ית סעומזיס 8מרולכך
 5ריכיס ו6תס , 3ו יסי3ס לכס 6ין סכינסלמחגס
 , ס' לסני ס6תס כיון יסיכס כלי עומדיס)סיוע
 ולכן ססכיגס עם כמדיר סו6 כתסלס תעומדוכן

 ( : עומד ויטיסר6וי

 .יו סרות כ' סרט3"6 כת3 טונלים כיוןולענין
 ולנו עיניו כנד יסיס ססמתסלל כדי ס6'ן
 לקרור כמ גידו ובין בסורות ורנליו יזיוכקילו
 וטוו , יחן כעזרתו עלתי סמזיק ~סרמיקסמועיל
 גונתר סיתס 6יך כלט למסוכ סמח5לל קריךמגית
 נתועל הלס לעסותו ס6גוסי מין 3כרי6תית'

 כמו , ססרח למל6כי וירמס ית' מעטיווסיכיר
 5כ6ופ ס' מלקך כי כ'( )מלבכי סגכי6ס6מר
 DD~ י י': )כרכוס רסיס סנינו ולוס ,סו6

 סכ6מר
 מסותתת רנל ומלת ידרס, רני ורנליסס3מל6כיס
 רמז' , לרגלי "ומך ס' ויכרך כמו סכסלסון

 וכריות כל כי .נקף יסרבל עין נמסרסמ65אי
 עכשז , יעת למו63י ויעליס למצין גכומיססס

 כיוסוף
 כוון

 סכתונ טמפיס מן רסיס מסכילו
 סו6 , סרנליס לכיון יטרם רנל ורגליסס3סס

 עפ תפלילי כטעח למתפלל טים סונניוןלסורות
 סס פסיע נוף סס כי גס סמל"כיס כי ,סמלצך
 וכמו , ית' כמקמרו סטכיס דכריס SDמטפיעיס
 חליו עלמו סמלצך דר"ס כירוסלמי כון רניס6מר
 ז3ריפ לפעמים סט1על כלומר , מיס ומליו6ם

 לחגגיס סרסת גכוכדנ56ר טספיל נסעס ,ססמיס ערכי כס"ס ס8מרו וכמו ית', סנורך גר15ןססכייס
 סכרד סר 8ננר , סחם כשן לתוך ועוריסמיס8ל
 ו56י) סככסן "ת 561נן 8רד רכם"ע סקכ"סלטני
 סקכ"ס סל נכורתו 8ין נכרי6ל 6"ל , ס5דיקיס6ת
 שכסייט ו6קלר 6רד 06 0) סר 6ני 6)36כך

 יש ז:%1"יסיס י1ימבנ 3ייימשיימיקשן לחוך 8ותס ס,ורקיס 6ת שרוף הכחוןו6קזימ
 ואמר נכלי6ל פתח רי סקנסס 6מר , גםכתוה
 למלאך סים סורו סיס , סללויס לעולס ס'ואמה
 שכן. כמ לו ים עכ"ז , ס6ט על 6ל6 איכסספרתו לי נס , ססי"ח לככוד לטעמים טססכיס עלכמ

 6פ מזיו כון רכי ס8מר מס ונסו , ית'כרזונו
 סיתת 06 כמו פועל למעמיס כי מיס,ומליו
 6לפ 6יגם סררתו כי גס , נ"כ ממיס עלסררתו
 ססי"פ לכבוד נס כתוך נם סיסיס כוי ס6םעל

 ספ סספכיס וסגי , 6' 3רנע ססכיס כ'ססועל
 סרסם מן ולססרע ס5דיק לסולת 6'לכוונס
 מחחפ ח5ו3ס שתתו , יסודות שד' מורגכסו6 כי נס ס5דיק ס6דס כן שמו , סלדיק 6תסמכחיר
 ימסכימ חיטיו רזוי מעסיו ורוז , סככודכס8

 ית, כרוזו 6ין 36ל , נסתתו מ5ד יתכרךלעכודתו
 מלוחיו ויקיים ס5דיק ס6דס קותו כסיעכוז כךכל
 ל6 08 , טככוד כס6 מחחת סמ5וכס גטמתומ5ד
 סגסמס, ספך וסך סממעי6ו סרע י5ר עמוכסחף
 סגמסך סעוכ י5ר תהה יצרו וכונס פור סו6ועכ"ו
 טמקייס סקכ"ס טל ככויו סו6 ונוס ,מנממחו
 סרע, סיטר וס61 גוזמתו סמך ססו6 נדברמלוחיו
 6פ לנוין ס6דס צריך ולוס , נדוץ סכר לו יםונוס
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 סיס גס כי לאירוח , גחסלס עמזו פסעתרגליו
 5ריך סרע וילל סטוכ י5ר וסם וסמך) ימיןלו

 6' לכנר מכווגיס סניסס כי (ס על רם( סו6וממקל .1YL לנסיו וכיון , ית' מלכודתו נסס)סת6ד1
 למעמיס ססועל גס כי , כמלקך ית' עכודהווסי6
 אסו יתברך, )גנו17 ס61 עליו סגתמגס מסכסך
 טסכיס ססגי כי יסרס רנ) ורגליסס עליססטנ6'
 סם גס כהוך נס וסוף לפעמים סמליךססועל
 וכוס יהרתך, )עבודתו ומגווגח יסרס 8החלכונס
 נסעת בסרט דרכיו ככל למלקך ס"דסיתדמס
 כסיס ממגו נזולס במעלס וסוף , 3ססלסעמדו
 סו6 ועג"ן , ית' מעמדתו ומייהו טמסיתו עי)1

 מס ית', לע3ויתו רנליו כסות תחת קותומכניע
 מוכן 6100 610 כליחתו עכע כי 3מל6ה כןספין
 מס כסי ס)יהותו עומס 6101 , 5ל0י מסע)קלל

 6' 'כל סכרך , לוסט 06 מסרתיו רומותמל"כיו' עומס קדד( )תסלים סכתו3 ס6מר וכמוסנ3ר6,
 לנכר סלים לסיות סנ3ר6 16הו כי , סעולחומעין
 קל סו6 מסרוח מסל זרך , סרומ מן "ותו 3ר6מס

 מעולס (ו 6י לעסות סגכר6 ופותו ,3סליחוחו
 , פעו)ס נו סעוסיס מזכר כן נס גכר6ממקומו
 ס"נו ס6ס מן קל סו6 סרומ כי , ס6ס מסלדרך

 81טילו ס6ס ומכעיר מעיך ססרומ , 13מסחמסיס

 -, - ן יו- ,! (:ן)ס)ימוחר
 למלקך עומס ט6זס ולסיות , מעולתוכתוקף
 לטסיו לקר"ח עלמו ליכין 45ך סתסלסנסעת
 קותו סחוס(יס מסד3ריס ונותו נל3וסוגחיקון
 טעיקר כיון , לנול6כיס מלסומות קוהוומונעים
 סכחנתי, כמו סנוסגי ילרו 3סכגעת סי6הסלתו
 ס6מר וכמו , נוטו 6ת כן נס לסכין לנקותקריך

 חקות גי , מי Sh 6ל ירגנו ובסרי לכי ס'למלרוח גססי כלחס ונס גכססס ס"ד( )תסליםדסע"ס
 , סגפם מ5ד 6ל" כ6 קינו לסתסלל ורל1גוס6דס
 לעכודחו קותו ומכיגס סנוף "ת מניעס סי6וסנסס
 לכוץ גסטי כלעס וגס כסנכספס 6מר ולוס ,ית'

 לססנות לריך ס"גי כמו 6( , ס' כמעותיסתסלל
 מסדנליס ומגוי מוכן סיסיס עטי לספיןקריך 6כי כן כמו , כתסלס ולכוין מחסכס' מכל )3י6ת

 יחכרךן לעכוותו מוכן 0יסיס כדי קותוסמוסזיס
 מי( ל6ל וסרכון סתסלס תקות כיחד לסניססכלו' " מין 6ל Sh ירננו וכסרי לכי כקומרו סנר5סקסו

 שמינימורק
 סל וססתמויוס לכריעוח טעם לחת 6גי צריכין%

 סוייגו ומסבו סמחפלל סכנעת סורקת סו6עגינס כי וקומר , ועגיגס ולנ:קומססאסקס
 3מס גי ית' נדולוהיו ולמסר קליו לסקטלללקוי
 תמ"ס צגות סומין )"ד( )פרכות תכן , ס61גהסכ
 , סתסלס ו3ססלמת , וסוף תמלס וכסוד"סוסוף
 מסט6ר מיוהיות כרפות ססתיס 6ל1 כילסיט

 עלינו, 6לסותי וסתימד כ% דרך נדולותיו3טיסור
 קרט סמע ולחיקו , סרטי ענין ע) נרכס סי6מסל 6" כל ס6מלעיוח כל כי סומכות 3ס6ימס6"כ
 נגור ולחס לכד, ~nwinh 6ל6 כוללתכינס
 מחים ממיס כמו כמרע מגדולותיו קלחמסמר
 מ1ליס ורוסק טסליס סומך וכו' לסוסיע ר63תס
 קדומתו -hSh l~?p כולל קינו קרוס ו6תט ,וכו'
 נדולוחיו ול6 , יום ככל 6יחו 0מקדיטיס ומסית'

 ע) מרטית סי6 כן נס רקס וכרכת ,וגסל16חיו
  סתורם כיח ע13דתענין

'Sitpnt טעבודט והסיב 
 , וסכרכם ססלוס עגין על מלוס וטיס  ביהד,לדביר
 ססס סס3ודס כל כוללת סי6 לכות צרכת6כ)
 סג13ר מנזול ס6ל ית' סולחיו כלמעין

 ומנור"
, 

 , 63לו גכלליס סס סכהיס וסקר סע(ו( ס6מיןכי
 עליט למסותו יחוו לטר16ת (1 כרכס t1Lt.1_וכן
 מייחד ומס , צות בקרוח לוס כי 36ותיגיוע)

 36וחי:ו, על ככר סגתימד מלו סיס עלינו8לסותו
 ס6ין נס כי , 6כותיגו וקלסי 6לסינו סירוולנס
 קלסי ומרט ומור , עלינו נס נחימד צותינועל גתיהי כמכנר עכ"( עלינו סמו סיהימד ר"ויס8גו

 גס כי לוסל , יעקכ וטקסי יצק 6)סי8נרסט
 "כוהינו מלן לסיגו 6לסותו סס סימרס"מרנו
 טל6 גר"ס סיס עכ"( , ויעקב ילהק "תרססופס
 כפרע עליו סמו לט:ימז מסם 6' כל רשיסיס
 6לסי וקמר מ,ר ל(ס , כלל דרך לסלסחס6ל6

 כולס על כי , יעקד וקלסי ילהק קלסי36רסס
 : קלוס לסיות נהימד כפרט 8חד כל ועלגימד

 י11 , סעופם 38ות ל6 36ותיגו לסרס עוגואפשר
 (רע 6כוחיגו וצוח 6כוחיגו על 06כי

 6ל6 לכות קורין ס6ין גס כי ויעקכ, ילהק38רסס
 ל6 36ל , סתם 8כומ (סו ויעקג, י5מקל36רסס
 36והיגו סכתו3 וכננו עליסס, קומר סריגוכממורס
 ל6 וקילו hm:hs הגיף ו3מכילת6 , וג'ינסמט"ו
 על סלינו מפולריס 6כותיגו 8ת סקכ"טטו5י6
 6כוהיגו מלסי כ6ן ולמרו וכן , סעולס38ות
 וסוף , 6ותס מזכיר כך סימר כיון עליססקינו
 יפסוק 1)6 מסק סל6 6101 נדול לעיקריום(

 ק5ת סיו דורות כקלח כי נס כי , מעלינו6לסותו
 ל6 עכ'ז , מקד לס' ומפיס רעיםמצוחינו
 כ(מן ונס מעלינו, ו6ל0ופ סכינתו יח' סו6סלק
 )עולס 6לסיגו וס61 כניכו) 6תכו סכיגסנל1תנו
 עם כי , 6כותיט 61לסי 6לסיט קומרים 8נוולכן
 bs יתכרך סו6 רמהס כלתי קלתם קנוחינוסיוט
 6לסותו כגר סגתימז מ5י , מעייסס 6)סותוסלק
 ול(ס , ויעקר ילחק 6נרסס מסביכות 6' כלעל
 1)6 עלינו נס סמו נתימר כ(טהס כי ,יעקר וקלסי יצק קלסי 8כרסס קלסי ל38ותיגוסמן

 מסררו  וכפו , עלינו  5לפוסו  סם ימוךתסמק
 מלר כי ונו'. סמו למען כניסם לבכי נ61לומרק
 , Dnth 63סגת1 סט6ל יניף 3מסס 3ניסיותס
 מכהנתי, כמו ס8לסוה סלסלת גססקס ל6מלעולס
 י5מ ל6כרסס כ"6 6טח קורין 6ין סעעסולזת
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 , יסר36ית eD1h5 סטל3יס סיבות סססזופק3.
 יותר 6טח ססס נס סי סר6מק ו6דס גי ק631'
 6ב5 , 6טח סם 63.גקר%5 רסעיס "סיווהיסט מגני סריקת nkk נסלק כי מ5ד ,גולליך
 ס' ידיעת תסס גססק הל6 העקכ יימק%רסס
 ניייט ועלס , סמם ~ngh נקר16 הרקתו61סנתו
 ע3יט 36סותו יסה ש סי6 זו ברכס ישיגי
 סוי6ס $רכת וכן ן הפלותיו נסרחנווג%
 ע4ט 1D9% עעד על %ומדת זו מעין5י6
 ולכן , ממי ועונותש חיותט וכ3 , ועםמשלס
 סככעס לגירום ושף המלס גסס טרעיס6י

 סס טיתימי ר46יס גלחי לסיוחנווספות
 3סורוח טרם סת0לם נשוף וזע , עליט36סותו
 סנדול לסמו ולסלל לסכת ר46 משומושסלתו
 כריך יה' סו6 גי  נרפאי ישס ס63 כוי ,וסטרך
 מעלץ מלסכי לו ים הסרי , וסילע לסנמולו
 סכ5עוס סו6 ותעלתו ס6וס לטנא 6ל6 .4מו ווצערי5יס וממייסרי מטו ושססעיס מהיניםססס

 נסוף e~mh שו סעעס ומיס 5ת/ 1%שעעקל
 יתן לו נתוסף ל6 כתחלותיט ס6מרכו מס כ3יי לסורות , וגו' סכ3 לשדון לסכת עליטחפלותיט
 מיקי מס 16 6 תמן מס 5דקח 06 כי*דין, מ5י וס על לנו לנמול מייכ ו6יט , זס עלאעלס
 לגנרל מייכין %ו 6דרנס ול6 , ל"ס( ~(sth,יקם
 מתכבד 6100 וסלמס גתר5ס 6מו על מטולו

 ומעלס ס6מיר ית' וסו6 , גתפלותיטומתעלס
 ים ו6ט nb~bo עעי מכל שחט ומנזיל ,מעלס כמלמכי P)b וסכתסלל סנולס לעס לו לסיותלמחכו
 מלך 3שי מסתחויס כפנו ומעלס ס6ת יתולכו
 ומסתמויס כורעים uh ולוס סקכשס, סמלכיסמלכי
 : וגו' ל0כמ עלינו סל ססוד6ס נמתג"כ

 סו6 וסוף כתמלס מכרכות כקלו סכריעס 1ב1מום )ס
 כל י"כ( )כרסת ס6מרו ובעו ,נכרוך

 סג5ער כסס ווקף qpito וכל ככרוך כורעככורע
 סכהכט מסו סו6 זס וסכת , כסופים ,וקףס'
 %ך ראוי כלתי 3סיוחו ססלותו 3ט עלאיעלס רשי ית' סמו 6ת ומנרך מסלל when כזמןכי
 ככיכ% מתככז 6100 , יסכרך רטט מ5ד6%

 , נרממטתו לעונתם 5ויקיס סל ~(inSDDומתפס
 סמו רמעטת %ד כי ית' נתש זקתיס ub%,ס
 ולסקיס DD16 לשחם כתסלוחיגו סתתר5סחו6
  וסוף כמהלס ,  וכפ"רר קמנו וגממו דלאעמר
 וגנורותיו', %זולתו 'פעו %יתו יעדשטוט

 כמו , ל6לסיט לנו טו6  וסיוהו לפס לוהייתש גסמ5ס  o5~o כל נשי  חגתע4י כמו כי%%ו.
 גסע3ס כלוחכו סוף 0סו6 5"ג מעתיד טמןש
 ל6 לעולס כי וידעו ג0יכירו , ס6ומוח 5לצנרן
 ויתגדל , לכוסינו ומעף מעליט 6סנתוסמק
 כי ידעו רכים גויס לעיני  וכורעתיוסתקיסתי וססנולתי ל"מ( להקפל כדכתיכ פעוויחקדס
  ורם, סור6ס סי6 סכריעות ענין כן ו6ס , ס'6ני
 מכ"ג י"כ:( )גככות S~rn 61פרו , 60מרכולמס

 סטור כית וטפל , וכרכס נרכס כ3 ככנףמומס
 עד  רפסו  זיעף 6יט סוכ ~bMnh גרכסכחמלת
 מהממס 61לך נ"נ סיא וענק . ס0סלסתס3וס
 פסוק ט6ס , חכם 16 מככי6-  יותר  orכענין
 מתר כגומדות כרכות ולמלך לכ"ג סיפמעעס
 פל נמנום ס' %שודר  ניוס"כ גשנ , Sh~nsכ5

 מקן 5שעעס מםעעס ומלך סשס(, רש6סעטדס
  ~nwlo ב%  בתפיס סגת גשעו חמספכע
r3nsסמווכר  כ% ברטת מ' ז קר'6ס על  
 %ומת קבס ע5 60 סנרכות 6לו ועכין ,כסועס
 וסכ"נ סמלך כסטת ולכן , וסמלטת סמקדסוכיח

 ומס %ומס שלות ש סימטת 6לומתסל3יס
 פמיר  יומר סכשצס סארים קריך  לסט,מלרוי
 nhr בס ני . ימם שכל סניפרס נספ%%נסים
 סמסויפ סשמט כשא על פתש3יס סססספלס
 טויסס גי , 3סס ס5ריכש  מסדכרש מסםמתר

 יייכס' אפעו נכו ומער מהש שיכיסיסרבל  עמר סמלך 6-וווט נ':( )נרסס 4ד למלךיסלסל מכסי וכע"פ , סמלך ע3 כגרע , 5רכסלסס3יס
 וכסי' , וכו' מיד 63וריס וסו6ליס וט' מיימגבוי
 ס36 לסי סכגעתו סריקת סי6 כך 6סד כלנזולת
 כ3 ונסוף גתמלס טרע סו6 גשנ כי ,ית'
 ליכנע %ך ניוחל נדול ~hlo מס כל כיסינמור, עי ווקף 6יט חוג מכרע כיון וסמלך ,כרכס

 גיס יכתיב מסלמס 0למ1ו וכט , עגמו1לססש5
 כל על  זו וסתת3ס , כרכיו על מכרוע ס'מ,נמ עלפני קם ס3מס'3סתפלל ויסי'ככלוח  נף()מ"6
 עתט DO~Sn קכ'ונ סן ירסיס , סיתםיסוקל
 כל מתמדת סי6 סקלה ססכסגת ומפני ,ולעתיד
 סססק כלי מלכותוימי

 5רי
 ססגחש עיני 'לסיות

 6יט סוכ מכרע כיון אמר יו ולסור6ס ,עליסס
 סינט כ"נ 6כל , סתפלס חסלוס עז 64פויוקף

 :' לטופס גרכס מחמלת לכריעה מפסק יתE53_ , ליוסשכ מיוס"כ 06 כי סגיולס כפונתועוכרמת

 קותו לעדו טסך מקוס פיסיס סהסלסרמטום
 זל קהיסזי פמפמזיס ":(פדכסיבלפרטת

 3סורהצ גו פרטגס , וע' בקו*  טפפט  %5יס'
 משכת נשנק 3מתפ% סעשייכת סטגס ש5סעל
 ~rnb ממעמקיס סמעלות סיר 6מר %,ס ,סלנ
 נכוס כי מספר, רנו ית' ס6ל ממעלות נס כי /ס'
Ss'nש סלכ ממסכת כעומק קליו 0עתסל3יסל%תס מלי סו6 עכס ע3יסס %טסים סומר נסס 
 , כמוך כמקוס סתסלס שמסיס לרזי or%רשז
 קמוטם %16ך שסייט נבולי  סריס לדניוקמר
51gsש ט' סקר66יך למס כקולי סמעס , תמכוגי 
  16נזי תסייכס , קותך קורץ 60גי nDwDD כךוממר
 : תנשוכיס *לסת מעך סו% סיני למסקחוטת
 יע סעקום עומק יל ממעמקיס לסרס הפרונ"כ

 כמקוס סמפפלל כי וסו6 והפלסן כמעתממס
 ססכיכס למאנס ע5מו מקרפ כקלו מרקס סו6נטס
 כתפלחר קולו סמסמיע נמו , קחו 0יסמעכיי

 כמקונן סיתסלל אריך ולוס , פשו לתעלםסכי6רט
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 %3 יבשלהים ש ח פרק ההפלהששף.בית

 ' מעיקו עם גטח, סלון כל פ65 כי לירות%ל

 מלכעס 5לט ל5ועקי9 שפע 6% לפלס,סכינש
alpDn,עמעעקש סמעלום מיי 6מר 1)(ס מש ' 

 סכיגוך סביב עיקר נסיות כלומר , ס'קר6"יך
 )טבקיה יגש א~% כסרוס םתנטספנס ממעמקים, נצחך קור6 16 סעעלות מכ5למעלס

 גסו לכעס כשני sh~ קר1נ 6תסכך
 זליך ערדלל 6ני 1לס1 , נססנמקוס

 נטס ס"ס נס כי , מעעמקףס 16הךוקור6
 כל sv ומסמם סעולס 6יע 6תס עכ"זונסם
 , כקולי טמעס בדני ס6מר חסו , 6זס כנידרכי
 נם_ , לקולי סתסעע י6ף סכ) 6דט ס6תסכיון
 6צק4 ותייינס נכוס, כעקום ו56ס מסל קוליכי

 סכייך מעיקר גס כי 1 תתכוני לקולקסוכות
 למך 1WD ולכן סקרן, כ) מל6 כגוזךגסמיס,
 כסיות נשעל ג"כ 6לי קרוב סלתם כיוןקטוכוח,

 4:ייסיגצע%ז2 2ןגצני54יג
 קרוכ, ממקום לסמוע ספן סטיית סו6 ס6(גסענין
 מללס סקרן וגס , כסמים סכיכתו ית' סו9616כ
 סמ"פלליס מעקת תשת DDID ססו6 ,מעטיו
1sShלכ, בכל OtS1 יסעיס עשס סנכי6 6מר( 
 ממכון וקדום מרוס וגו' ונסק רם 6מר כסג9((
 )כעס )רדת %יך 6ימ כו , רומ וסת) זג616ח

 נס כי , רומ וסמקי סמזוכ6ש לעקתלסמוע
 סקרן נסיות , 5עקסס םומע 6ני 6סכע,ממרוס
 גל על ית' ססבמש עבין 6%1 , מכנורימלטס
 : מעלליו וכסוי מרכיו )6ים )תת 6דסנכי

-

 תשיגופרק
 כמ"פ סו6 טתט3ס נסעת סקוס עמיות . ,שופן-3

 סמתסלל )ק"ס( מלידס מלוס פרק ניגמותלי
 סיחקיי% כדי למעלס ולכו )מטס עיניו סיחןלויך
 , סימיס כל מס ולכי עיני וסיו ספו, מקרעותב'

 כסמיס 6ל 6ל כסיס 56 )ככנו נם6וכתיג
 דסכינס מטוס סקרן כלטי למטס עיניו (שלומירם"י
 כל סס ולני עיני וסו כדכאים , קיימךססס
 סס סומרו כמס (ס ענע ליסכ 51ריך .סימיס
 פתח , יתני סוו כרכי ור"מ %י6 רנילמעלס
 למעס עיניו משן 5רטי סמתסל) וקמר מיגייסומד

 6מר ומד , סימיס כל' סס ~כי עיני וסיוהכקמר
 כס6 טנ6מר למעלס )כו פיכוין קריךסעתס)ל
 6ת6 6דסכי , נסמיס 6ל Sb כעיס 6ללנכגו
 ופו למטס עיניו פיסן קריך סמתסלל 6כ86מר סכי 6מר , וגו' .לנכייסו יוסי כרכי יסמע6)רני

 , ע9כ סללו עקר6וח סכי סיחקיימו כוי3מע3ס
 6ת or סותרים תיגס 6ל1 מקרצות מסגיוכיון
 מולקים ורש %י6 רני onS טעם צתת צריך ,זס
 6' כל סיודס רצוי וסיס סכתוכ, מן ר6יססניף 6חז וכל , למעלס עט 6מר ומז , .למטסטיניו ליחן 5ריך 6מר ווו , סגר6ס כסי סעניןכוט

 6מת כבת )סתקייס ילעיס סעגיניס חסני)מגירו

 מכס יסמע6ל רני וכע"מ סכחוכינע עטניסירוס כסי לפאקס סלך וסוית לממס עיניונושנת
 טי6 רני סולקים "ע )6 ס ג6תר 61ס ,%יו
 ול6 מו6 6מר ומר מי6 6מר ער 6ל6ורשסל
 fb שמרק, שסע ט נרמס ס6יט Owלסיגי,
 ולכו למטס עיניו סיטן סביך מאדיס 136נס סמרי , l~ah גסס יסיעו) רכי סמ"ג ליסמס

 6מל דמר 6ל6 , סכתוכיס סכי לקלסלעעלס
 hlo כו ונס , שמרט גגו מ?6 6מי ומרמד6
 טל6 , זס געכין סס סימרו DD יווע סיס%

 , עסקיתו במלי מסס סס6ל מס ע) לוססיכו
 תשס, ענין (ס נ6י 13 פירסו 1)6 נתלעס,6%
  סינרים נ' חגיו סס ע3 6מר htD סיעעכ"ז
 ינה h)h מסס 6מי כל קמרו ל6 וסם ולכו,ערכיו
 גף נסיות גי , געת מו)קיס ססס נרפס6מז,

 קמרו לעט , גתסלס נעמדו 6חת כסעססדנריס
 סיחקיימו כיי ולמון סדכריס, כ' 1ל6 6' דגר5ש6
 61'כ מסס, 8מד כ5וכ 06 כי מקייעיס סיול6 נרכי וחס רימ )זעת כי מורס, סללו כחוכיטנ'
 כן )פייס יכולים ססס כיק עעס לתתרצצי

 )6 )מס or 6ת זס I~D1D באגסשכתוניס
 טומר כ"ס 16 מיי6 רני' כי ותויקייעוס,
 )גו צית! כ"כ לזמר יטל סיס , סימיס ל)סס לכי עיגיו וסיו סגריר )מעס נתכיו סיחןלריך
 יסכינס מסוס סס ולכי עיני וסיו סג6מרלמסס
 יותר לעיגיס . סור6ס 6ין וקכחוכ , קיימךסתם
 16מר 6כי ולמן : hp~ 8סכיגס בכי ועיטמל)כ,
 , מהפלס כווגח על מולקיס ורקס מייק רניכי
 סקריך ס"ס למטס עיכיו מיתן אריך סומר מיכי
 פ) כי עיגיו ומזכיר 6סכינס, למעס לנו נ"כלכוין
 נו ממניע מס על 6ל6 מטין 8זס 6יןססתס

 וכיון , לססתכליימטס פסלכגכוסותס
 צ צן%:יתצ%1214'ייצ עתל טסות סלם כ"ת למטס סנכוסיס עיניסכומן
otnS, סוכר, )מעלס לכו סיכוין לריך ס6מר ומי 
 ככו עיקי כי , למעלס ~ah כי לכוין 64וי 6יןכי

 121 %1:ה 2וצ"סצ,5!4)%בצפכם
hS1עיכיו sSon נסק גזכחיכ , יככחוכ מוזכר 
 נס )מעלס, 3ם מכוונת וכיון , כסיס 6)לככט
 יוער קרוכיס oon יביעו . מעלס לככמומגיו
 כמטס עיניו סיתן קריך סמקר6וים כ'לקייס כוי כי יסעע6ל יכי ו)("6 , סלכ מןלמעל
 כמו )מעלס, לנו וכווכח מלמטס, ססכעסלככוד
 ועיקר , כסיס 6ל לנכס נס6 גכתוכסמנו6ר
 '3מע53 לנו יכוין ולכן געיה 63 נלנ סו6סכווגס
 סככית ססכיכס ולככוו סנסמיס, סטכינסלעיקר
 מתקייעיס וכוס totns עיניו יחן סלנועסמפוקדם

 עיכיו ליחן 5ליך ס6ומר מי 6כל , סכחוכיסכ'
 סוכר סו5 , שערלו כמו )כו טוגת וס"ס)5טס
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אלהים מ פרק התפלהשש4בית24
 מדהר 8יפ כסיס Sh )כבנו נס6 סל סכתוככי
 סיסיו ס6דס, מעמס לכ) 06 כי , סתס)סשמן

 ע5 ממניח 610 כפמיס 610 גי נס לס"י,פכווניס
 ס6ומר ומי , שמרנו נמו למטס סיכויןציך סתס)ס ככוונת 6כל , מחסכותיו וע) מעסיוכל

 ט64 סימיס כל סם ולכי עש וסיו ס)מנב
 סמקודס, מקוס מקותו orr סל6 סכיגס ככורלעכין
 מקים, נקר6יס 0וממיס ססס לע"ס מקזסיכס6ת וססשתי וכת"ס כקדומתו, סמ)זל ר6וי 6יןזלכן
 עיניו שכוין ר6וי ס8ין סוכר סתסלס לענין6כל
 וכמו )מעלס ססי6 טכיכס לעיקר 06 כי%ט
 יסתעף) ור' . ונו' כסיס 6) )כוכו גס6סכחונ
 ספסלם לעכין סכחוגיס ג' מקיים שכיופסס
 וכו', 5ריך סמהטלל סלסחס ס6מרו ומסכפכר
 לסורות סו6 וכו', עיניו ליחן 6דס מייכ שמרו1ל6
 לסכחיס יכו) ממס "מד 8ין כי , סכתוכיססווגת
 ooa 6)6 , ממגו רסיס מכירו סמ3י6סכתוכ
 כמו 8מר ענין על ג6מר סכתוכ ס8ותומברסיס
 ענין ע) גממר ססכתוכ ס6ומר "כן ,ס6מרנו
 חמסוכ ל6 כלומר וכו', הריך סמחסלל הומרסחחלס
 תסלס, לענין ו)6 6מר )ענין נימר סכתוכ ;סכי
 סמתסלל ולכן סתטלס על סג6מר סו6 סלמתגי
 סכינו )6 טס כי סגרמס מט ולסי . וכו'מריך
 מסיס 6לo~O 6 נמס מח)וקחס עגיל יסמעמ)לרכי
 יסתעף) רכי ס6מר מס כי מל , סחסלסכענין
 כחונים כ' סיתקיימו כוי ונו' "63 "מרסכי
 ג' 3קייס כיי לס דק6מר סו6 סגמר6 ,סקלו

 )ככיר לו וסיס . בקמרו מס ידע ל6יסמע6ל רכי ישילו , למעלס ס;כרגו סכ3ר סללוכהוניס
 ונו' סם ולכי עיני וסיו לקיים כני0כחוניס

 : ונו' כפיס Sh לככטגס6
 ס6ננרו כמס סנמר6 סק5ר לומר בסטרוב"כ

 סכרת כטי' לו וקמרי כחסלס, עסקיחוכמלוי
 ולכן כנס קורס טסנמר6 "ל8 , מסס 6חדכל
 סללו, כתוכים כי לקייס כזי עלמו יסמע6ל6"ר
 לענין טו8 ;ס כ) . מסיסס O~1b סמעמככר

 6כל ' סנמר8 מונית כסי סמ6מר מסעמסמעות
 כ50ריך יוסי ר' וכוונת , מחלוקתם כומתכענין
 6קדיס )מעלס, )ט וכוונת למטס עיניוגתינח

 : סקזמותנ'
 r~br וקר6 מט6ס"כ ענק כי סר6סוכסדעהקדכ:ה

 כתמחומ למטס סי6 סכינתו סי הב סגר6סכגוזו,
 פס8ס"כ ונס ככווו, סברן כ) מל8 סכתוככמסט
 ססכיגתו סגר6ס סימיס, ג) כל סס ולכי עיגיוסיו
 מסבר יותר סמקוזס סמקזס כסקוס לעולססורס

 6100 , יתכרך ססנמחו ס61 ;ס עניןסמקומוח,
 כדרגיו לביס לתת סססל עולס 46סי גכ)מסנים
 ססי6 יסלף) כברן מסמס ויותר . מעלליווכטרי
 סטנמתו סמקדס כמקוס וכירוסליס וגחלתו,מלקו

 מסיס כ) לעין ועלית מפורסמת יוחאוססקסחו

 ערן*מו ונסו , סמקוזס כמקוס ונוסניסססויס
 ל6 ממרנן נזמן נס כי סימיס, כל סס וקניעיגי
ort34ססקין לססניח , מערכי מכותל פכעט % 
 לקורות 15תס ולסליל , יסר6לית ס6ומספרטי
 'יכל שמיס )מעלס סנסיותו נס ט ,סעופך
 עכ"ז , פתוליו וכסרי כצרכיו )6יס ולתתסומן ממקרי ולס5ילס סשלס סרטי כל ע))ססנימ
 ר5ק מכיוס סי6 כתמחתיס )מטס סכיכהוכסיות
 ומבסיע שהיסס קרוב כסיוחו לענדוס6נסיס
 סע31ס כ3 סי(כו כוי ס' ויר6פ דעת רוםעליסס
 סקוס לכ י5ר וסוף , , )סס כענננס ;ו מרסתוינהלו
 קרונים ססס ומבסמ"ק 63"י ויותר , תכעוריורע
 יתן, משתו ומוססעיס ית' סכינתו כזוד 8ליותר

 ורות , מהכיס יסרק) ז6רע6 18יר6וכמותרס
 וכומן minh כסתרי מסה"כ , כת"י סורססככותיי
 סמנן5ון , גכסמשף סכעתו מעיקר קייםסכסנרק
 , סנכו6ט 6ל סמוכניס מחככ6יס סכיגתוולסב
 3הר3ן סכיגחו עיקר סילוק 8חר כיוסרמיס
 גפרור 631 , כעוגותיפ סככופס גססקססמקךס,
 ו)ס5י)ס ס8ומס לססגמת 08 כי סכיגס כיהוןלמטס

 סימיס, כל סס %כי עירי וסיו עבין והסומרעתם,
 לטוכס עליסס סטגמתו ענין מורס 610עיגי

 .לס5י3ס סו6 ולכי הרכס, )סטסיקולנרכס
 , "וחס )כו 63סכס עליסס סכ"יסמסמקריס

 סס ושגי ועיט כבודו, סמרן כ) מל6 ענין61"כ
 כז3ריס עליסס סס"י סטנמת 610 , סימיסכ)

 ולסעזם 6ותס לסכין סעופה, כוס למסס5ריכיס
 סגר6ס ופפני , עס"ג וסוף למוכס 5זססיכיגו
ot'hנתמשכיס )סיותס )סכינס כשיכו) ירידס , 
)"ob6וקר r~hr כ) מל6 5כ6ות ס' קק"ק וקמר 
 כאודו סקרן כ) מל6 כי נס כלומר כנודו,סקרן

סמל6
1 4  )מעס סכיכתו כי נס קק"ק -יס 

 :כתחחוניס
 נ*כ ופעולתס גשמי סו6 מעין כיסלי, פן סעין מעולת ספרם יויעח סי6 ס3'ההקדמה

 רפוין 5לן כי גסמייס סס סמוסיס כ3 כי נססי,סו6
 , סגסמייש סדכריס 06 כי משיניס סחוניסוסקר
 מכס עליונים יגריס מטינ נסני סו6 כי נסוסלכ

 ולענק יסכרך, מלחו 13 וקכועס סגטועססממסכס
 05 כעין חלויות 0סס on~b נ"נסמ15ת

 וקלסיות מכליות סס כלכ וסתלויס ,מעסיוח מלווי
 כסס ס6זס יוגדר 3סס 6טר סעקריסכמממכת
 סעכירות, )עכין וכן יסודי, דימוס ויכונסיסר8לי
 עיניכם וקמרי 8טיקורסות, or ל3נכס קמריוכמשט
or,5ריך סמתסלל ספמר מי כי 6ונור ומעתס ;נוח 
 סולר 1 וגו' עיני וסיו זנתינ למטס, עיניוסיחן
 למטס עדין עומדת סי6 ססטכיגס כיון כיסוכר
 לסכין סו6 ותועלתם סכתוכ, ממסע סנר8סכמו
 ע)יסס 0ימ1ל ר6ויס סיסיו כיי )ענידתו, 6דסכני

 וקורותיו סומן ממנעי ו)ס5ילס מעולס, גוסברכתו
 1% 'ססמחשל רבוי 6"כ סר6סוכס, ססקדמסכסי
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 יטין סומן מקורות ומי5ילסו %כיו סיססיקיחי
 ע"ז וממקפת סעומזת לסכיגס למטס עיניווימס
 עיטו מזכיר ולוס סעיס, כוס ס6דס עניניוס61
 סנסמיס לזנריס תיומדת טי6 סעין גי לכו,ול6

 וכמו , טעולס נוס סריס לרכי על סו6יתסיס ועיקר טסגיס. ססקדמס גטי מעולס גוססליכיס
 כחספס סממניך על י'( )דף דסכת כס"קשלמרו
 עולס מיי מנימים תורס, תלמוד כומןומק5ר
 5ורך סחסלס סיות סיריוס סעס, כמייופו5קיס
 . st/r~ כפירש"י ולמעטת לפלוס לרטו6ס סקסיהיי
 למעלס לכו סיכוין קריך סמתסלל ס6מרומי

 עיקר כי סונר וגו', כטיס sh לככגו גס6כ?כחיג
 % כי סעולס, כוס ס6זס ל15רך 6ינססתסלס
 וכפ)6ו1% נזולותיו ולטפר יתכרך סמולסלל

 ס6דס סיכתן h'o צמך? np'el ,וטר16תיו

 , סעולס בוס לרכיו לעניני סי6וח כמססיכוין
 לכוין יכול סטין מי כי ל"ד( )ברכות ס6מרושמו

 מישר ססי6 לכוח, ככלכח יגוין )ממותנחסלחו
 ישל חיכו ו6ס , ותסכמותיוגדולותיו

 לכויי
 כס

 סי6 סתס5ט כווגח מעיקר סנר6ט , יתמללל6
 גענס סיותו נמסך ומוס . יתכרך ס8)כמסכמוה
 לעולס נעכין למעלס סכי6רכו וכמו לרכיו.כם6למ
 ולכן . יחפ)ל וממ"כ סקכוס סל מנחו 6דסיסדר
 עיקר כי , )מעלס US סיכוין כריך סמהטל)8מר
 סכינתו לככוד למיפלס סיף ס6ל סכינת וסלולסבת
 לעומק עיניו 1ל6 לכו וס(כיר . בסמיםסממם
 6סר טעליוגיס לזכריס בכוונמו מלבממסגה
 ססקדמס כסי כורתו גזולת ויסיג יכירמסם
 111כס סעוס"כ וקתס מסיג 610 וכוסמטניס,
 סכר לסקס למעלס סעומזת ססכיגס סגי,)סקניל
 סעס חיי סכנו ומס . לסגיו לס1לכיספול

~SDnS 6מסיט הכס ללוחוסו Y~hn לרכיו כסולח . 
 למטס עיגיו סימן קריך סמתסלל ס6מר .וסיולכי
 סונר , סכמוכיס סכי לקיים למעלס לכוויכוין
 עיכיו ליחן סמתסלל ל6דססר16י

,e~su: 
 לככוד

 סיפיק גוי סמקכם כמקוס למטס ססולסססגונס
 כמקוס עומזת סי6 לוס כי לרכיו nih~sרקונו
 כתסבחותיו למעלס לגו ויכוין , סמקודסססו6
 כמגינתו יעתו סמנת גפי יסקרו )14ללווסלוקיו
 כעוס"כ עוב סכר ויקבל יטינ ונ(ס נסמיס.סחורם
 ומגמלת וממסעת כסריס סמונה סכיכמו כטדמ8ת

 סר שוכת מתקיים וגוס , עולמות י"סל16סביו
 נסמיס 6ל אל כסיס Sh ' )נבנו נס6סכחוכיס,
 נסמיס Sb5 1סלו*ס נתסנמות תתלתואוין
 סם ולני עיני וסיו וכסוכ . סעוינ מיילסטיב
 לרכיו לסססיק מערכי נגוח) מסורס ססכיגסעל
 עוכיס כעמד וסניסס סעס, מיי ומס סעולסגוס

 8מס"כ וכן דעת, למאחי ויסריס למכיןונכומיס
 על סורס עלי, גומר (Sb ע)יע לתרסיס6קו6
 גלומר עליון, ל6לסיס אומרו למעלט לכוכוונת
 למעס עיגיו נתינת ועל , סעליוגס סכינתוענוד

 (Sh 6מל ממקים נמקוס שגינתו ססגמת)גרוד
 נמסך )מפס ססכיגם סמסססעת עלי,מער
 יל1ס אקולס, כוס 5רכיו ונמי ס6דס ר15ןססקח

-[ / : ע)י טמר (8Shננר
 עשיריפרק

 יץ/ לנות )נו 6ין מע)תס טמ5ד שתמס זנויםיש
  מקוכ5יס 6יס צני  עטרס  נסיות 06 כילממרס

 )ויק""[ו סגחוכ מן רסיס וסכי18 מעטרס כסחותסכקיוסס זני 6ין כ"6( )נרכוס שמרו וכמו 6מי,כמקוס
 וילתיגן נגע גחוך ושי כ"ג(

 כזכהינ תמן סוס ל6 זכגיננין סוו ועסרססכ6יס
 טעם לחח 51ריך עיס. נקשו יעסרס )מד1גמ65 ללחי וכ6 וגו' סלח )] יוסף 6מי ככיפן61ת
 סכקדוסס דכר 6ין מכלן למדו טוסן זסכ6י

 כתקועו ג6מר ל6 סכתוכ זס גי , מעסרסכסחות
 סס 06 תמללו 1ל6 כר"ם ס' ח15ל 56ל 06כי

 6ת למהל) מלמדו וכמו ככ"י נחיך ונקדסחיקדמי
 על סנסרנ סמקיסו 6ו מיסר6ל עסרס כסגיססס
 , (ס זין נעגין גכהנ סכחונ ועיקר סמוקדומת
 דכו גל ים or ככלל מנס S~r לרכותינו מסיכז"כ

 % :ן CC11p' 55 6,י6ג%תץ3ירין נסעם סמם קדום לענין גומר סכתוכסויסזס סימת נס כי ת"ל מי/ כממות ס6יגססכקיוסס
lhsnמיטלטל מעסרס כפחות סיוחו כין טסרס סיס 
 כחיג מדש כ"כ, טתסלס לענין כעסרס סיוחו16
 סכחוכ ענין כי נס כלומר מי' כסהוחo~wpsn ע5 י,,שייפשן
 מלכחיכ o~Dh כמלוח ס' קיום מעגין 6ל86יגו

 כקרוסות סכקיוסס דכר דמין מסמעונקרסתי
 לכל עעס לחח ר6וי ומעתס כפחוס, ג"כלמקוח
 סגר6ס מן כי עסרס ס5ריגין עסדכריס6מד
 ו6יגס קדוסס כסס סים טס לבז וקדוססלאדיס
 וקס"ת ככרכו 8נל מעסרס בפמותכשמריס
 מנון וכרכת מדות וי"ג כפיס ונטילותוספערס
 ככף ס6ינס גר6ט מתגיס וכרכתגסס

 גראס וכנמרץ סחפלט, עגיגי מסקר יותרקדוטס זנר-סי
 סי' כסמות סכקדוסס דגר סגין ס61 כולס סעסגי

 סמע על עורמין 8ין סמטנס על סתםכד6ערינן
 קורין מיסו ליסרך) לסם היקל מסט 8S~rnמרו' ככר nwop )ענין כי 161מר . כ"ג?( ,מנילסוכו'

 ממועד כסגין וכמועייס נסכתות נרכיסבתורס
 שמגו 6חז כל קולין סיסיו מ15תו כנקי Sbס' מועזי 6ת מטס וידבר ס6מר סכחוכ עלוסמכו
 על וסמכו חורב כל6 יניס נ' ימסו ס)6 כיינ"כ וכחמימי וכסני , ל"6.( )סס כמגילסכדחסן
 מ165 ול6 כמדכר יכיס מלסת וילכו ס6מרמסוק
 ותיקון ס"נ( )ב"ק תורס bSb מיס ואיןמיס

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



אלהים ש י פרק התפלהשערבית26
 ד6ילו , כרכים כתורס סיקרנו טיס ודקימסח
 ולילס, יומס גו וסניה י"6( )יסוסע כהיםכימיד
 וקלו כרייס, לקרות oh כי לתקע קליך סיסול6

 שכך מעסרס, כפמות סכקיוסס ז3רמדלין לענין סמ5עו כיון , עסרס פסת65 מססר3יס
 ס8ין נסס ססטעס כמסגס ססנוייס כלעל

 מחיקן blrD וכן , מעסרס כטחות ס3קרוססזכר
 וענין . מ0ס סל תיקון כעין סיס כמנמסכסרס

 מומן נקמרת סי6 כי ידוע סו6 כ3רסססטרס
 ננכי"י' קורין וסיו כתור' לקרות סל6 מנזרוסנזרס
 ונכסי"ת , נעסרס נ"כ תיקנוס ולכך ססרססמעין
 ימיו 6ת 6סרן וי60 ע'( )ויקיש כתיכ נ"נכסיס
Shכס ו'( )כננדכר וכתיג , וגו' וינרכס סעס 

 סי6 ססנרכס וכיון לסם, קמור בנ"י 6תתכרכו
 כיון לסמוה עסרס מיסו סריך גראס~ניס
 כן 06 מפטרת, נפחות אינו קדוסס סלסדנר
 עסרס סס יסר8ל כר 16 כ6ן ססו(כרוסעס
 מדות י"נ ולענין . בנ"י נ"כ זונקדסתי,יכקר6
 ויקרא סכיו SD ס' ויעכור י"(( )ק( כר"סאמרו
 לאומרו 6'6 כתים מקרא bSn5h יומכן6"ר
 למטס לו וסר8ס כס"5 סקכ"ס שניעטףמלמד
 כסת ס8מרו וכיון , נסס שממול ולגי oroכסיר לסכי ימסו לסגי מוס6יס סיסר"ל (נון כל61"ל
 וסייגו לרכים 6)6 מדות י"נ כמסרו סל6נר8ס
 חחגיס וברכת , סנקדוסס זכר כל כמועסרס
 , וגו' שנפיס עירס בועז ויקח כרותכחוכ

 אריך למט טכס לתת ים כסס מזוןוכ3רכח
 מזכיר שתפלס מסרי , 6לסינו לסוכרתעסרס
 תיוחז דבר ואינו 8לסיכו טעמים כמססיחיי
 ס6כלו סלמס נסרק עמס גחכו וכנתרך 1לזכור
 טניס נדלו 8תי לס' נדלו מדכתיכ זימוןנכרכת
 נודל סכו 6קר6 ס' סס גי 16 נ', סרי מד6תי

 לתה וקריך , נ' סרי סנים סכו מד 6קר6ל6לסינו,
 נקמר 3רסמ'1 לסגין סססוק סוס לנו מקיןטפס
 נרכס כענין סו6 ו6ס , 6מריס לעכיטסול6
 נדלו כדכ345 3סס לזמן יכולין נ' כי נר8ססמ!ע
 נודל ס3ו h~h ס: סס נכי % , 6תילס'

 למס 61"כ , ס6כלנו סמזון על ית' ל0סנוזל
 !יהון כרכת מגא מתקנו מס כי לומרואפשר : 8לסינו לסזכיר עסרססלריכו
 זכרים כסקר מס6"כ , ס6כילס3עכין

 נ6מרוח כלס כי פרכות ס6ר 16 קדו0ססל
 נקמרות 8ין כימיד ג6מרוח אינס ו6ס ,כיחיד
 עסרס, סנריך קדוסס סל כדכריס כמו כסלמסנ"כ
 06 כי לסש' יחיד 3ין חילוק מ5יגוול6

 דהרופות פ"ק )ירוסלמי S~rn וקמרו ,ותרכס
 כיון מדומדם ו8סי' ( 3סלכות ז"ל סר6"סוס3י6ו
 כלמד ס8כלו לנ' סכרימי ולוס ושעתדכחיב
 כמנרך מואיל לעלמו 6' כל יברך ול6 לזמןסמיי3ין
 0מסחמ6 סכיניסס סנדול bSh מדומדסן61סי'

 כוהך mnh יעם וסם יצרך, עליו מיוסכתדעתו
 וכחמלם 6מ4 ויענו לכרכתו ויטופ מסלוספכלנו
 נהכיריס כי נס ולכך ס!ימון, עיקר סו6שרכס
 נכרכת עכ"ז , סיהידיס מקומות ככמספלסים
 "מריו עונין וסס מסלו אכלנו נכרך ססי6ס!ינוון
 מדומדס, סמררך נס טמ8 כי כלסיגו יזכירול6
 קדוסס סל ד3ר עליסס 0"ל עורס ~crcל3ל
rhטמכרך, סו, כבטפס ?נדוץ כי 003 מ!מגיס 

 עסרס כחדורת טסו8 כיון מדומדס סיסופסילו
 צרכת 3החלח ס' 6ת לס(כיר יכפין 6דסכני

 : ס8מרגו כמו כסס (ימון ס?י6מזון
 כיון סו6 ססעעס 6פ0ר קזוסס סלדכר כעניתי נוכר סיום סמי_ורך. ט' 6ח 3ר:ווקבין
 קדום? טל דכר טסות סקדי0 כסוך מסודרטסו6
 6ת פרכו "ומר ולכן ק"0 כל כריווח לנרךו5ריכין

 מונתם ידי נ ס35ור וכל 53כור מגהקןצה
 לתת 5ריכין , סקור8יס ס30עס 18 סנ'3קרי6ת

 מחריו ולעגות עכור סמחוקגת סקורך ל3רכחלכ
 כתורס קרנו ?ס כקילו לסם כיה0כ כדי ,פרוך

 : כהורס מקורין ולננס לכרכות3כווגס
 יימול רפוי סיוהו עירס סל or מניןועניו
 כי ספבע ע"ד סו6 ססס קיווית עליסס'
 לדכריס רום! וסוף , מנין קינו מעסרסטמות

 כפעות ס8יגס ולמעלס סמל8כיס מןסעליוניס
 ירדס ל6 לעולס ס'( )מוכס קמרו ונס .מעסרס
 למעלס מ0ס מל? ול6 מעסרס למטססכיגס
 מעורס, כפהות סכקדופס ד3ר טלין 63וסןשי'
 ס?סליס קוהו 6' "' כסנולדו יעקכ ככני מלינווכן
 וסוך עמו, סטכיגס הכרס יעקכ עם עסרסמגין
 וע' קודם ל,: סילדס ד' למגיס הסיעייסוכר
 3ו וכהוכ עסרס, סס לל8? סהתיסי ו!ססטסמות
 נדס כמסכה יוחנן ו6"ר סו6. 3לילס עמסויסככ
 טנטס מעמס 1nlhs סיירו ססק3"ס מלמדס"נ

 יסוכר דכתיכ וסייגו ל8ס לאסל יעקכ סלממורו
 ?:יוע וענין ליססכר, לו נרם ממור גרסממור
 להמרס ססליס סו" 0גילד מכיון ס8מרחי מססו6

 וקורס קזוסס כל זכר עליסס סימול כוונסתיימו
 , 0כקזומס דכר 1סס וקין מעסרס סחותסיו
 י"מ( א' )וס"י דכהי3 ולמכמש לתורס (כוולוס
 ל"3( מנילס , י"ז פרכות , קמרו וכן , ונו'יסר"ל יעמס מס לדעת לעהיס היגס יויעי ייסכרומכני
 ס6דס יסחדל לכן , כולס כבנד סכר גוילסעסירי
 לס"ס, סכ"יס סר8סו:יס סצסרס ou כמנסלסיות
 : וגו' סכרסיך סכר כי כ16 ממ"פכסי5טרכו סעסירי לסכור סמייכין 3זס רמז יסוכן

 עשר אהדכפשק
 4% כי3ריס לכד ל6 נדולג סי6 ס35ור חסלתשעלת

 דכר ס"ין עסרס ס5ריכיס קדוסססל
 למצלקת ככי"רגו כמו מעסרס 3פחוהס3קדוסס
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 SVיראלהים יא פרק ההפלהשערבטן

 מחסלך 06 כן גס 4יי ססוורס נתסלס גס6ל6
 ספסרו וכמו , יותר מרולס ס64 כעמרס6ותס
 ליכנק( S~b יכיל65 ל6 6'ל לקלויי ככתתך לנימר 8תי ל8 מ"ע גממן לרב ינמק רכ s~b ('()גרשת
 ולוריד hnSn 55 עריתך Yb וליללי עסרסמר
 ו%6 ת"ד רסקני נסס יוחכן רני ז6מר6"ל %י כולי ע6י 6"ל 5כור6 דנפלי עיזנ" לער3יס

 נסעם רנון עת ניעתי רנון עת ס' לךתסלתי
~uson6מל %ינ-6 נר יוסי תגי , .פתתלליס 
 6ח6 רגי , עטתיך ר5ון כעת ס' 8מר כספסנ6
 סיס וכתיכ יעקם ל6 כגיר Sh סן מסכל6מר
 בתסלת נס כי מכמן גלמוד , ונו' נשמיכמלוס
 ויתרון  שעלס יט , סקנסס  סל ו3ר כליסיטו
 סרגיס ימיו ל6 ולטילו , ברגים טמרת3סיותס
 גמשם עתםללים oon גדמן blb , ססו6כמקוס
 ס' לך תסלתי וקני עדכתיב מנמיו וכתו ,8מר
 , תפל5ס כמקוס עמסם סויט Dtth , טוןעת
 ס' לך חסל% 61גי המער מכתוב מן נרמסוכן
 סיס נממן רכ כי , ר5ון נעת מתסיסמחתדל 6ני , כימיי הסלתי כי נס כלומר , רגוןעת
 למילו למתמלל מעלס סיס ט61 6מת כיסוכר
 , כרכינו סתסיס קיוסס סל דכר גלי ימירחסלת
 סססיק ול6 סנטר עם כלמס י"מ סמתסללכמו

 כסחיט 6גל , לקדוסס סתסלס ח(רת עדלעמוד
 לו 6מר לכך ישל, מא סרי 6מי, כמקוסעמסס
 סמתסלל כתסלס נס כי גר6ס כי , רלון עח ס'לך תפלתי 61ני מדכחיב לו וספים t~ho כולימ6י
 6ומרס 06 מעלס יותר לס ים , בכי%סיחיי
 ושי סכחוכ כמסמעוח , מתסןליס סס5נורכסעס
 סנ6מרת תסלתי כלומר , רקן עת ס' לךחסלתי
 נקמרת כססי6 , ס' קליך מנעת סי6גירוי
 , סעת ניוחס מר51ס ססקכ"ס רקון עחהוקרית כס מתםלליס סס5טר מעט וסי6 רקוןכעת
 עדוע דכתיכ ו'( נסס יוחנן רני ס6מרכמו
 סיוכל סיעור עולס, וקין קרבתי Pb ו6ט63תי
nus)מגיגמ כר טסי ורכי , קדוסס סל יכר 
 סכחוכ מן כי , עניתיך רבון כעם מסכ66ער
 שין לו )ר6ס ר5ון עת סי לך תסלתי וקניסל

 סס5כור otns לסחסלל סיסתדל 06 כישוכמס
 כעת S3b , ל(ס עוגס סיסיס Ssb hS ,מתסלליס

 סו6 סכימתנו כמו תתסלליס סס5כור סעתוסו6 ר115 כעת ממתם% עי כי סגרמס עניתיךרקן
 8מר ממ6 ורכי , עניתיך כיכתינ עידנעגס

 סרס וכתיג י064 ל4 כניר Sh ק ינשכמס"
 ענין עמזי, סיו כרניס כי לי. מקרת כטסינםלוס
 ל6 ככיר Sb מסן , סכתוכיס מסני סי6סוכמתו
 סכתו מן )מיט , מקיכלח ססי6 מלמוטויחר , כמקסת סל~נס סרכים לתסלת למרטימקם
 סיו כרכים כי לי מקרב כפסי גסלוס סדסס3
 וחגיך , מתסלליס ססרכיס כסעס כסמחסללמסם מדוי סו6 ס6זס על סנ6ות מלממות כי ,עמדי
 סל כתסלתס מואס סקכ'ס אין מגין סכיגמי

 וכתיב . ימאס ל6 ככיר 6ל סן מיקמררסיס
 סקנסס 6מר וגו' 4 מקרב גססי גסלוססזס
 עס ומתמלל מטויס ובנעילות בתורס סעוטקכל

 סקנסס ספין מגין ס6מרו ומס . סכותותפכין ולכני לי סד6גי (1Sh ע% 6ני מעלסס5כור
 oson לעס לתת קריך רסיס סל נתסלחןמולס
 לססולרך ימ6סנס ולמס כ6ס3ת לסיותסר18י
 כך 8מר ספסרו גסס כ"ס , ~Dhn ל8 לועהסכתונ
 וספסר , וע' מסזיס וננמילות כתורס ס%סקכל
 ~DbD )6 ככיל Sh סן sln)o אמר מס כילומר
 כם8יכס סייט , כתסלתן מוקם סקכשס ספיןולמזגו
 כתסלחס Dbin 6י% מלנור עס מתסלליסכססם סכי וקסתו , מסדים ובגמילות נתורסעוסקים
למעלת

~SDn 
 כלוער ס5כול עס ממתפלל לימיד ונו' ליעקרה גפמי כסלוס הדס וכתינ , ס5כור

 כתורס מעוסק כיון , מתסלליס סס%ורנחעס
 6יגו , פלוס כעלת ס~לליס מסריסוכנעילות
 סתםלל סל6 אפילו נדמעת התסלתו לומרקריך
~blhסקכ"ס לו ס)ועלס 6ל6 ס35ור עס ממם 
 סדס ודורס , סכומות מכין ולכניו לו טד6וכקלו
 עמנו סכיגס כמיכול כי ית' Sbo על נססיכבלוס
 קותו פורס כקלו סקוסן גוס SSDnnoiכנאת,
 וסמלחעס סקרכ hlon , סנלות מן כגיוו6ת
 סריית סכתו3 ממזכיר וכיון , כו סססוהנער
 , נקרס 6% עעס כי סויט סו6 לצגיו נסע5מו

 וקיבס סיכור OSSDnnn חסלת כמס רו6יס6נו כי וגס , 6ותס ומרמס onisn 6ת סכוכממסתלק
 6גל , כראוי כטנס סחפלוה 6ותס lsbbnoסל6 לודאי סווג לעמר כי יס על תימס 6יןגעניס
 כס כגיר יכעכע ל6 ככיר 6ל סן כיכ%כ ,געגיס נודעי ס5כור ק5ת אפילו ככונס סתמללו06
 , סרנים חסלת מו"ס סלעו מס צלומי ,לכ
 לב כמ , אטר ססמ סככיר (ס כתוך כסים(סו

 : סל3 כוונתססו6
 סג כ6מריס ס6יגס סקווסס עגיגימ5ד "י סר6סוגס . עעמיס מסלמס סוטר תפלתומעלו(

 כממרו דור מכיון 8ממר ולזפ . מעסרטכסתוח
 o~o5h בכית סוד נמתיק יחזו 6סר כ"ס()חסליס
 קדוסס סל סדכריס כי סכו%ס , נרנסגססך
 מעלת לסכת סו6 מעסרס 3סמות נ6גוריסס6ינס
 6יor 1 סגל , ס' 3קדוסח כסס סים נעלססוי
 ול6 כלכור 06 כי סקדוסס רם( לס(כירר15י
 לניח ללכת מסתדל סרגי מס 6מר 1ל(0 .נימיר
 למנת סו6 6דס גני בקנון כלומר , נרגםמלסיס
 מעסרס 3סשת כי ימויו סקדוסס סודסכמתיק
 : ססס סעכיניס P?D רע( לססינ כוכלל6
 לוי/ קדוסס סל דור כס סבין כתסלס נס סכ'הנועם

 מעלס 3ס ים זס כל עס , רכיםס5ריכס
 מתסלליס סרכים כסעס או כרניס ג6מרמ3סיוחס
 למרוכס סמ5וס 56 סעוסיס מו2עיס רומסס"יט מסגי כמקותי( ס' כסגים )חורת סכי6רנוכמו

 סרוס יוסר מתעית 6% כי , סמ*ס 6תסעוסיס
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 Ph' י '"ס
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"י .ווה'ו!ן'"1'ן'"ק
נע ". ינני,5

 %318%שפש ע%%%פמש%,ע
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 89פו*מתחם  ט* פרק ההפדהשערבית

 $ויק זכיות יכריש  ועות Sh סקי) כסי כי6ססר
 דויק כזכות מעולס ויכלל ס6דס nhDn מכל6'
 וקמר ומזר , שלס יסוי ולדיק ' נקמר ועליוכוס
 עם %ית לממית סוס כיכר עעסות לךמלילס
 ש5)ת על ס6ל ממלוקות נ' פעל נס כי , וגוירסע
 גסיוחס נעטרס סמקוס גל סטת % עש50דיקיס
 על סיתס לתפלס סנסתו עיקר עג*ז ,ממסיס
 סתימס מן זס כי נסוס 6ח %דיקיס%לת
 וסקריך מור ולזס . ר0ע עס 5ייק יססססיתור
 עס לד"ק לסמית סזס כונר מעסות לךמלילס
 61מר וכפל , נעעעיס ימיו גי נס ס5זישס)ממית י ר6וי 6ין המסיס hSnn ל6 כי גס ,רסע
 כסיחת כתקל גס כי קומר כרסע %ויקוסש

 יחס מימס לכלם סחנרור ס5זיקיס בוטתסרסעיס
 6מר )מעלס גי . כרסע ג5זיק שיסים ר6ףל4ן

 סרסע במיתת כלומר , רסע עס לדיק)סמית
 סרסם 6ח סחעית ונס עמו 5ויק סמיתמממורס
 ומזר . תימת זס גס ס5זיח כמיתת קלסמיתם
 מתפי, יעמס ל6 סקרן כל ססופע לך שילס61ער
 עס 5ייק מתשת לך סו6 מולין מסייךסרבל לפי , סזס גדכ4 מפסוח י מלילס "מרו קודםכי

 סיורר גן כחי 636 רמ%ס נ4 ונסלסט,
 כל סטוסע כי כך, לעפות רפוי i~sb כן נסוסמססע
 א"כ מפפע סשסס כית , משע יעסס ל6ש%ן
 . נשסעים .מספע עומס סביון נר6סכ5זיקיס
 ממסיס נטדוס 6%6 06 יתנרן ס% )1וספית
 hS לר6סונס כי מסכית למלוקס ונו'5דיקיס
 נס רתע OD 5ויק ימית ל6 ולקי כי )סטיכסוברך
 4ע 6ת s~idn סר4ט וכמו . שעעיס שיוכי

 ס0ינ 6%ר, ס5דיקיס ס5לס לסגין 6כל .וכיתו
 5ויקיס תמסיס נסווס 65%6-06 כי61מר
 סורס , נעכורס סמקוס ל% ונסקתי מעירגחיך
 וכרך כרך לכל 4יקיס עסרס סבלת ענקכשן

 "כרכים לסקר ספסרות ס6ר כס5ערף סו6 כי'
 6מר ולזס , יסמיקו ל6 לכו 6מד לכרך עחרסגי
 לניקש ממסיס. כסרוס 6מ0665

hkh 
 . סעיר

 לשוס ס6מ65 ברקי $דיקיס ממסיס זכותכקמר
 כקילו ויסמכו לס ממובס סממסיס וחסלוססימר מסוך יסגו סעסרס . סכרכיס לסקר וכןלבהם
 , חמסים נסיותס סכרכיס וכסקר . כסרוסכולס

 כרך ולכל לכרך ועסרס עסרס כל וכוסגי$ערף
 , נענורס סמקוס לסל וגסך% 6מר *לכל .וך

 מניס לגל 6ט6 כלס זכות הלתרפותנעטי
 מועעיס דוכס סלינו כתי% סרס . כרכיםסממסס
 סמ5וס סעוסיס,6ת סמ5וסלמרשיס 6תסמוסיס

 כסירוס רו6יס ס6ט סתסלס נעגין סכ!ג)
 כססם קדוסס סל כדגר סרכים ססלס0מעלח
 כרניס כתסלס מעלס יסיס כן כנר נזולס,עסרס
 מסחתסיס oon כוון קיוחס כי PhD גיררנס

 ז"ל וכמ"ג . סח6לס ססי6 ססס ,ענודתנעמן
 חימר 5רויס כן לכיחי לו ויעזר כדכחינכתופס בגיסי סעורו סמלך יוד על מלק( ס')סנשדרין

 מוטת ~mnh כניך כ5ער * רמס 6ויכ צייתמסר ול* זרמך 0יגלס זשענ $לותך 6חוך תגיסילו
 סייע סני % יוי 61"3 ת5עער ל6 61תליזומן קיל* כרך as זרעי יכ)ס 1ל6 6וינ כיי60פו)
 'במפלס פעורו מלעי רכ 6מר יסוזס רג61מר קויי נן תביסי 3ו ויעזור דכתיב וסייטכסדן
 נרפס מכס , מלק ס' כלרוכס סבכינו כשלססכס
 מועילס עסרט 5ריכ6 שינס סחסלס גס כימטפר
 סיט חסו6 נסין סייע ק 6ס לקטיפי לודK-& חסרו 11חר סם 06 וכ"ט מסמס.. יותרומקוטלת
SSDnnקערו וכן . 'לתססם מסייש 61ניסי 
 דרגכן זני ונגן יסורו h)b o~pbn %נפעמות
 ללסתו סו6 ולמר רממי.6מיער6 למימילקמיס
 . סרס ימפרפ עעמ6 פשי ייטוסומזויף עגג6 וסליק 1קד1ס רמש וגפו מטר6 אתיק4ס דקרני 6יחפר רמסי למיגעי ל6ינר6 ניסקמקוס
 , יותר ממתעלס יסידיס כתפלת נס כי כפירוענר6ס

 מעסרס 6מד במקום סעקו%יס obnש_ח יותר עעלס סיס נרפס קזוסס % דכרכיגיסס סיס רסיס כתפלת וגס . 6מת ככתכסיותס
 כל ט קמי, כעקום*()ים

~Db 
 ים עסמ6ס

 , 1S5% מ6ס לתפלת טמ5ערפתבתפלתו
 לע0רסש 06 כי תסלמו שורטס bs~ סעסרס "ץאמד
 )ערן טיט רכו6 ע0ר ובמי עסרס 6חז כיוגס
 . שוסם זגר.סל כל לומה סיכולין קיופס ס)ונר
 ( סעפ3ס קכלת לענין 6גל , רג61 עסו כמועסרס
 מלך: טדרח עס כרי כי יותר מקופלם סרניםחסנת
 ,(ף 3"שך בסיותס סיביי תפלה כי סתומידומעם

 י י שינס בנוגס ג6מרת כלתי %סטגס
 bp~n לפעמ4ס נרכיס וכס6ומרס כלל,ת

 סימיר למונס ' שפילו כי , סרכיסתסלת
 6ץ 65עמיס 5יי" גו6 ובסי% , סרוג 6חרנגרר
 , מגוסס ס6ינס סרנים )סנה נדמעתסטתו
 כדש סיגור ו6ת סוור נוולי יעפי מס ,ותעכיות נירוסלעי סכרמל נסר קליט ל על ס6מרווכמו
 תמרו 65 ס6למל4 מביכו סכן רונו, 6הר6)6
 ירדסש9 ל6 ס6לסיס סו6 ס' סכרמל כסריסרבל
 מחס% מגס , סחרבטת 6ת וסרסט ססעיסמן

 ל6נזכותמג4 -כלב"ס מועילס סיחס ל366יט
 סקוי6' , גס כי , ס6לסיס סו6 ס' יסרבלפ6מרו
 ~מס לסמו נלוי סרס ל6 06 , ס6ס יריבמרס
 יורר סיס ל6 ס6לסיס סו6 ס' 6ומריססיסיו
 , מ)עעלסס6ט

~ffD11 
 וידעו. עגת גף 6)יסו.עגגי

 נידפו nDf3 כי %)%ס, ס' 6תס כי OtOסעס
 ל0)מהצ הנכיס שמיס סס סחל 0נזה4גס כי , מלמעלס %ס וירד ס6לסיס סו6 מס'וימרו
 , שרענון מזח פ5מרוכס עוכס~ מוס . כי גזכוס סכן כל כן ו6ס ,סכל)

~ba 
 מעמיס סרכיס

 ועוניס' $ידחיס בסיותס כ"ס , סינודמפלת
 , כזטחס תסלתו ,פתקוכל לימיך זכותםסחועיל
 -6ז' כי , כרלף 56ימס חרס ל6 סי6 כינס

~usoכעדני. ז'3 וכמ"ג , ווט 6חר 6ל6 נדון(' 
רוס
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שלהש יב יש ישק התפלהשהדביתט8
 כמגמת מלק ל6ל1 סיס 6י S~P ונטמנחתם 6י תה % מסט סימר מס על 4א( סריסר5ס
 ול6 ס6ס תנימגו נמלקס חסהכל Sbתתמיד
 (ט, עי סו% מפס שסיס 6ס גר6סכי ,חושלם
 מסיו גס מכמתם מלק sb %נס סיסססקכ"ס
 סלעו ס5כור במלק מלקם פ3ל סש ,יפעים

 : סרוכ 6מר 6ל6נדון

 עשר שניםנירק
 ס6ח יסר לנס ים 8ההס עלהמתפללים

 חפלחס בקבלתומעלס
 , ומסרונס %כיסס מממת ע5מס SDמסמתם3ליס

 מקובלת סי6 )5רס סתחלס ומקיים סמחס%וכן
 סכן וכל , ס5רס בעת 6ותס מסמתסלליותר

 שמליס על מתמלל פסו6 ימד עגשיס סגי'נסחמכר
 ע"ס 8כיט w~sbs סמפוט וכמו , ס%סהדס
 ימלו סל6 כניו ל5רת מסלתו וסקדיס מזנם.שנגס
 ס' וטס ויקרין לס' מזנח סם וינן כדגתיכ.געי,
 , סמיכם וכנין חיסמו וסועילס זס', כסמק%לי
 כי ביגיר~ס, מרס סיס ט גס געי סס נפלו ל6גי
 פסו6 6יס כל"ו סקול 6מד .6יס 16 6יס ל"ו06
 סייע ותסלחו הרסס וזכוי , סנסדרין סליוכס
 )"ס( מרסס נכס )כלשסית שלמרו כמומחס
 וכיסס על סגסלו יסרבל חקני יסוסע SD'זכצכ
 8כרסס סל (גוסו ססזכירו ר6סל על עמרומעלו
 נכס כ13ס וקמר 61סר עסר ו6גכי ס6מר36ינו
 טונת , נעי בכיו יפלו סל6 כדי 6ל6 געימ(כמ
 ע) סמתפלל כי ע"נ/ נלסון שנרסס זכותסוכרת
os~nbלסיותו ס6ל עפני גזול עלמו גממסג 6%ס 
 כעפר (כותו ס(כירו לוס שמריס על לסתס)לרשוי
 סתסל)ו געת Db" ושסר )עפר פצו ממסדפסיס
 עסר %61י סזוס על שתספחו כס"ס , שמריסעל
 סכתוכ כמשש כ"מ סמזכמ כנין וס(כירו ,%פר
 סור6ס סיס , מוכס סס ויכן סעי וכין 36 כירנון

 נתכדר סכס , כס יסקו 1)6 לבכיו מעירשתלכי
 לקכלת סכס סו6 שמריס ל5רת סחסלס nmppכי

 מתסיס נס ומריס על והסוס וחועלח ,סמשס
 כמו וטווב 6ביגו משנרסס נלמד , 5רסנעת

 ויחס% סמונל סרק קמ6 כב6 נמס'ססט6ו
 6כימלך 6ח 6לסש 4רס6 ס6לסיס 6ל"נוסס
 66 סקי וס' וכסיב וילדו ו6מסותיו 1DDbו%
 שכרסס 8ער הסר וכלסיגן , 6מר כשסוחוס
 כמו כריומ סרס סילוס סיכס סיס אבימלך6ל

 6ת סג וס' כקמר 651יוכ , 6נשלך 1לשנתפללו
 ססמכקס סנר6ס , רעסו נער נסתוללו 6יונמנות
 נענס סו6 דבר לשוחו פריך וסו6 מכירו עללחמוס

 : עלמו על סססלל פל6 נסתחלס
 ע5מו על מתסלל סס6דס כזמן כי טהרומבצן

 סו6 כחפלס וכוונתו ססככעחוגר6ס
 , לממס חסלס ושיגס ותסלחו לו סמוסנלתועלת
 bS' כתסלס כוונתו שמריס על גסעתס3ללשאנס

 סו6 06 כי וטיס 6יס ושן לסליק ~S)P ש5ון כי ומכיר שמושע Oh כי סשצסג תועלתלכסנת
 ל6 טסו6 כיון , עלו ססססלל ל% נךוימר DSnn סמתשל מסות כלליס ינ' סו6 ו3זסית',

 6% דני ל*% 5רז 1Dl~S %% עלסהפ%
 כ6נרסס ריכסוכ %60ר ככס , לעלעו גן נסכיון

 6מ מסיס וירפ6 ס6לסיס 6ל 36רססויתפלל
 , לנימיך ע5 06 כי תפלחו סיתם bS כי6טמלן
 כיק 0ל6 רעם נעי כסתסללו כחיג1נ6יונ
 מכוחו סב ית' וסו6 , לכעסו 06 גי גלללעלעו
 עליס0' מתסלל 61יס סיור גדול וכססו6 ,קורס
 5ססיגס סרק גתר8 כמס' ס6מרו כמו , געיסו6
 קרמס גו יסוסע 6"ר וככיו 6כימלך על 5"6()דף
 מתו ס6י' להן ט5ם סי165 מסגי סגענסומ*

 פסיס מסני נענסו מס ומסגי *165 ל6מעונין
 נקפו 1)6 זורם אגסי על רחצם לנקילמס
 כלומר , קגו5יך  יילוו נוקטר  יט(  )יספיטדכסינ
 סיט ס6ס תג5גוכמו סכדמיס לקנן סת5עקע"י
 06 ושסיס סיו יורם כגי 6ת לפרנס ביךסיכולת
 בסטת קבך סרעב נסנת 6וופס מסרנסיס סיול6

 -סמסל)ו ול6 עליסס לסתסלל ניזםיכולת
 גמביט ל( )סדק מטת כמסן כן נס 61מר1 ,נעגמו

 עיט_ מספיקין סיו ניוחס כסרס סלס6מוחיסן
 נגיסס ע3 יתפללו ס63 כדי סנוליס לר~משומון
 , סנדול סכסן מות עי סס ויסב זכתינסימותו
 וסכתיכ מייתי %.מללי מ1% דל8 תעמקוכנמר6
 ח% ל6 חנם קללת כן )עוף כיצור לנוד%סור
 לנקע נזולים לכסכיס לסס פסיס מפכיותירקו
 סצסס נרמוק אריס ד6כלי6 ננר6 יסש%6 גי , מגס קללת אינס ולכך חרס גני עלרממיס
 סל6 לסחסלל מס סל6 יומי ת)ח6 בסייס6ליסו 6פחעי ול6 לוי נן יסוסע צרבי מיגיססרס6וח
 סדור סנדולו גר6ס , יורו %כסי תקלסיקרע
 כיון , סורס ככי סיקון על לסחם% ממויכיססס

 סעעס כגט נמ65יס לסיותס סוכו כיף ,סע1לס גגי יתקיימו סכתסלתו רצוי עולס יסודסס5זיק
 גקר6 נם סכן ל5דינךס ניולס מעלס וגסו ,כ(מגו
 זור נני על טוכס לסספיע סל6 מנעליולען טונן"י מוגע )פס ית' ס6ל לם3ח עמס למת וראוי( : עליסס סתסלל סל6 מסגי,- גי י6ח גם מי כי סנתוז כמו סמו עגסמכות

 סתפללו ל6 סניניסס סס5זיקיס כמניל6מי
 לסחסל3 לב נותן ניכו עלמו כפס6דס כי ,עליסס
SDס)6 סתימס מן אינו לו ס5ריר כרכר עלמו 
 אליו לסהסלל שמס סנינו כיון חסרות ס6לימלא
 6נ3 , %כין לסטיק עיזו 6ין כ6ל1 ונונסית/
 מספ ל6 6סר על נעכס 0סו6 סדורנדוג

 יתכרך ס6ל 6ין ons , עעו סעולסחסלל
 06 כי ססחע5)וס כ6 סל6 כיון 5רכיססמסלים
 וכמן מלוס, )דכר סחעורר ש6 סוור גזולמ5ד
 סמרם 08 גי סמלכם ל6סחר מרוכיספלם
 )יסויים יעמוד וס5לס רום ס(6ת כעתתמרירי

מעקום
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 81פזאלהים יב פרק התפלהשעיבית

 חסתי) ל6 ססי6 גס כי , ונרמקמר
 לסגות רפוי סיס כן געו , סלועו יטלס"מר ומסקוס ויקולס, עליסס ירמס ספ"יעמס

 סזור גססת מתרטליס מס מזור מגזוליטען
 06 כי %לחס תכין חלוי סיס סל6 כיוןסיור נטי על ירמס וספל , נענסיס לטוח ר6ויססס

 ענין כי ל1מר ונר% , סכוור ס5דיקיסניסלח
 ל6ל לסחסלל ס61 דורס גגי על %ייקיסחסלת
 סיכולו וכמעע לעכויתו,  וייסירס סילריכסיתנרך
 , ר6וייס לסיסיו יתכרך ס6ל 6ותס יסייעלעמר
 כחסונס ולססינס לסוכיחס סתסלס נכללונס
 מחרסל ונסס5דיק , עליסס וטוסו כרכתוייספיע מעליסס5 6תו מרת יפ' ס6ל לפיסלק ר6וייסטיסיו
 ס6נסיס ל3 סכין סל6 על , יענם סו6נמס

 ונסללו 3תסו3ס, סיסוט 8)ירשס וחוכמתובחמלתו
 לסילוק ומוכגיס לצ'ייס שתי כמסך יוסכיסעס
 נתעוררו ל6 סס גס כי , מעליסם qbמרע

 , מ"ו נמע6תס וכסטים כעמסים וטס ,מעומס
 סעס כעד מתפלל כרסיס כמרע'ס סכסכווכמו

 סנט סרעס על נ"כ 6ותס מוכים סיססמוט6יס
 , וכקסתו תסלחו לסקקונל מעלליסס, סייחינוכדי

 יסר6ל כעד כסר5סצסחסלל ע"ס סככי6וסמו56
 ססס Sb 30יס 6הס לנככס ככל 06 לסם5מר
 ס' Sh לכנגיס וסכינו ונו' סנכר הלסי 6תושסירו
 יסלסל כל 6ת קשו סמו6ל ויהמר ונו'ועכזוסו
 סמ5טתס ויקכ% ס' Sb כעזכם ו6תסלל'כמ5סתס
 ויצמרו וגו' תלומו ס' לפני וימסכו מיסויס136
 מפכו מיס וכי דחעניות כירוסלמי וצמרו ,,חט6גו
 לכס סמו6ל רכי 6מר , גריס לכס סססכושל6
 סעולמיס רנון )סכיו 6מר יסר6ל סל מלוקןממוצל
 סיו סלbSb % 6 ס6דס 6ת ין 6תסמלוס

 8ומריס 61ל1 מעקמי לפניך6ומריס
 לטני

.gbpn 
 ס6נן לצ סטרת סי6 גמיס, לג מסיכתוענין

 לענוותו למיס ירסיס עד קותו וירככו ,סננסרס
 1ל6 , לכ6 לעתיד מעסיו וסערת מענר מסי5 מרעם סתטוכס עגין וסו6 , תורתו ולהלמודית'
 5ל 6צ6 ס6דס 6מ דן 8חס כלוס סמו%"מר ולנך , כסס מוידוי 06 כי סססוכס כעניןויסרו
 מעשו קמירת יפיק 1ל6 , מערכו לסניךשומייס 8לו וסרי , מטפנו לפנק 6ומריס סיוסל6
 , כידו וסר? כעוכל סט6ס ~bDn עוינתנלי
 מס לסרס %איה , וט' דן 6חס כלוס 8מרולכר
 0ל6 על 6% ס6דס 6ת זן 6תס גלוסוצמרו
 ושחרט osho סכ ככר ס6ס מעשי,קמרו
 מלכוונמר

 סל"
 ס61 סרי סמט6 8ל עוד לסוכ

 כפיו, לסתורות ס6יס לריך ס* נס , oncnגעל
 , לדיק סו6 סרי נלכו חספס כסרסורעכ"ז
 וס64' )ייק ססו6 מגס על och סמקדס על.ותמ"ס
 ססוכס סרסר זסמ6 לקדומיו סמוס0ין נמורמסע
 כעל סו6 כפיו סתודס סל6 גס כי גרפס ,דלגו
 8ת זן 6חס כלוס קמרו למס כן ו6ס ,חסוכס
 רצוי 8ע כי מעצתי Db~1 סל8 על 6%שהדס

 ל6 ו6ס כלט, המוכס מנער כיון כיסורין)ווט
 ( סו6 סרי מעי% מיקמר לי מס לסוג, נלאונמר

 י4 מסרסר סמי סס6מתוס61 גס כי *מרולכם6ני
 ס61 כי נס סכסרס מעכב (ס ויזף 6ין 6כלונו', י . י א סלמנו כפיו,לסהודות

 למקום 6דס סכין נמע6יס וכמרע , סחורסמן
 גדכתינ פנו:( )יומך מענו למרסס ר6וי65ין
 o7h סגין נמע5וס 6ענס , מסע נסוי6סרי
 כרניס עליסס ולסתוזוח לפרסמם לריךלמגירו
 סט6 ממס מוכרח יוסר סו6 סוידוי כ%6כמעליס 4 י%ימ ל6 פסעיו פכסס נקמר ועליסס)סס(
 וסטעס למקום, 8דס סכין סחע6יס כסקרמוכרם
 רשי1נ מעל כיון למקוס 8דס סגין נמע6יסכי

orbכך כל %יך סףדוי 5רן 8דס פנל ננליס 
 לכין סכינו סמע6יס 6כל עלמו לכין כינו6למ
 גססוכס למדור 5ריך עכ"פ ידועיס סססמגירו

 6יע ס8ס בתסוגס, ססכ מיזעו נרסיסולסתתות
 ל6 כלנו נמורס ממוכס סרסר כי גס כןעומס
 חסונתו ס6ץ ניון המונס כנעל ית' %ל ל4ייעיכ

 w~b סממסיגין ססס הלע נגס וים ,מסורסות
 ית' כמקו עול ססו6 ומוסניס כרפעס6גסיס
 6ת ין 8תס כלוס סמו6ל 6מר וכן , לולסעינ
 נס כי כלומר מעויתי, 6מר סל6 עbsb 3סקוס
 שעולס 6ין לכו כסרסור מרסעו ס6דסססנ
 לעיד* יח' ס6ל עיין לוחו ין ולכן , ססניוזעיס
 ניקמר עד סמו כסי מסר סכ צ6 כקלוסעולס
 , תכונס נפל טט6 וידעו מעטתי סעולסנפכי
 יפרזל, סל מלוקן סמ61ל סלכם ס6מרווזסו

 לטויס כגר גרו מלננס חסונס תסרסרו-6מר כל"
 לכס טססכו כיון עיור ומלטסם מלוקןוסיתם
 מסריס סיו ול6 נחפלס עמסם וכתמכרכמיס
 נ6מירתס נוול פורך וסיס מטפנו לומר6%
 ולדצת ומפורסם, גלוי מטקס פסיס מתניסע6ע
 06 לממוס 6דס 30ין בעכירות נס Satסר6נ"ד

 לסרסס כן נס פריך ומנולות מסורסמותסס
 ו("ס סץיוי, עבין ונסו כרכים ולסחכייססתסוכס
 ומודס י5לימ ל6 פצעיו מכסס סססע לסיסכסוכ

 וניע פסעיו ממכסס % כלומר , ירומםוטנקי
 כחטכם 30 כנר כי נס , כרכים עליססמתודס
 ל6 6ליסס עוד לסוכ 61 כלט ובמרעליסס
 כסגי וסחויס נמורס ח0ונס נעל ססו6 כמוירים
 סעולס כסר ס' לסכי שלס יססכ סל6 כיירגש
 6100 מי 6בל חפונחו, ידעו 1ל6 מעקמוסיזעו
 ס6ל % וייטיכ ירומס טניס כסר ועו(נעורס
 ונמו ספולס גסני ח%נפו סנתסרסמס כיוןית'

 ססס, מלול מסני סמנסיס 6ת מסרסמיןס6ר("ל
 8דס לכני כרקס רפס עליסס סקנסססכסמכי6

 ויזיעת מנוסתס, ויודעים מכירים פינס 06עול
 ת:וגס געלי סס סמכת ולסי נחסוכס סגוesn רסעיס כמנקת ססס 6ותס נס כי 6'סססכיס
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