
אלהט יב פרק התפלהשערביתש8
 חסוכהס סתטיס קריך כאס חסונם סרסרומככר
 רסס עוד וכל חסונתס, יודעים ס6ינסוכעולס לעיני כמקו %ול ימסכ טל6 כיי ומסורסמתידועם
 abtn סייס כמו חסונתס מסרסעיןריכס

 רסגרס ססס גמסכס כסס סעולס ישעוסל6 כדי חסוכת ככפלי לסם ס' ייעיכ ל6פסורסס
 מלק פרק יוי על קמרו וכן לסס, מעיבנססיי
 ויסי כדכתיכ ע"6 עוכד מסיס לסר6ות יודכקם
 ססס מלול יסים סל6 כדי וגו' סר6ס עד כ6דוד
 וסיו לדית נמ(קח יסרבל קותו ממ(יקיספסיו
 כגו' עליו סקס עליו סכ6 סלעס עתסר61יס
 חע6ו לפרסם סחוע6 ספריך זס מכל גרפסלסרנו,
 14יע שיגו למי ססס מקל יס6 סל6 כדיומזויו
 סכסתרת תסוכתו כתי לו מעיכ סו6 סם"י 06ססכ
 יחורך ס6ל Pb, חסוגתו ממרסס סלינו עורוגל
 יחסג.עול סל6 כדי מטורסמת עוגס לומעיג
 : 6חריס על סמתסלל מעלת ונתנקר es',כמקו

 31גכי6יס בתורס רו6יס סאו מס עלינו רבשאר יף
 ג6יס סיו 53רס גמ65יס יערטלטנססיו

 מ3רתס היקלס ס' Sh כעזם סיחפלל סכגי66ל
 ~עק ס' 06 גס מנער כמח6וגגיס סג6מרכמו
 ס6ס, ותסקע ס' 6ל מסס ויחולל ממס 6לסעס
 כעדם סיחשל לממס סיתם סלעקתס כרטסכי

 נסמו6ל וכן , תפלחו ס6ל ופתע סחסללוסוט
 עכדיך כעז סתפלל סמו6ל 6ל סעס כלויקמרו
 חע6חיט כל על יספגו כי נמוח ו6ל 6לסיך ס'6ל
 וכן , 6לסיגו ס' 6ל כעדנו ג6 סחפלל5יקיסו סמלך לו סלם ירסיסו וכן , מלך לגו לשולרעס
 %4ל מ"3( )ירמיס ירמיסו 6ל טמרו סמייליססרי
 6לסיך, ס' "ל צעדנו וסתסלל לסגיך תמגהכוכ6
 %' דרגק זוגך ססלמ מר"ג לינץ )כרכות מ5יגווכן

 רינ"ז וכן נט, חולי על סיססלל 'דוס6 כןמגיג6
 סגים וימיס רממיס עליו 3קם פכי מניניו )מס(6"ל
 6מר osn1 רחנ)יס עליו וכקם כרכיו כיןרפסו
 %וס כל כקרקע סניו זכאי 3ן מעים 8לוריכ"ז
 כיולי וכן וכו' עליו סטגימו ל6כ1ל1

Of3 כם6ר 
 כסרק סכתננו מס וכסי . נ"נ( )תעניתסדורות
 למלות 6י0ור דכה גרפס , סתסלס גנדרבבסון
 מעלמו כסס61 כי ס', 6ל כעד.6חר יתמלל %ססגי

מתפלל
~DS 

 כוט קומי 6ין סדור כעד 16 מכירו
 ס' 6ל 3עדס סיתסלל סניו וימלו קליו סיכולו6כל
 עזן 6101 ססס וכין כינו 6מ3עייס כמסיסגר6ס
 )פרק כירוסלמי אמר ממס מגריס וכמו ,נדול

 נ6ת 06 סערון לו ים 3"ו יוק רכי 6מרסרו6ס(
 סל ליחו לכן וקורך פטרונו סל מ5רו מתחעל ועומי סולך 6ל6 סת6ום קללו נכנס קינו 5רסלו

 סקכ"ס 6כל כמון סלוני 6יס 6 צונזר וסוךארון
 למ4כ6ל ל6 תקרך- ל6 5רס לך כ6ת 06 כןצינו
 סס"ד לך עוכט b1V1 לו 5וומ hSh לנכרי6לול6
 סבין מכ61ר ומנס : ימלט ס' כסס יקרץ 6סרכל

 iob 6ל6 לגנרי6ל 16 למיכ6ל לקרוץ G~e!רפות
 למיכה לb~pn 6 ל6 סמ6מר אומר נמולנדו

 ל6ב סיתסלל 6ל6 סיחר 6ת כי 1 לגנרי6לול6
 ,גן ג6י 61"כ . לרכו ויתיק מלפכו סיסלמיתכרך
 . סעס 3ער סיחפלל לנכיון לזמר סותרבוסן
 מעלט. מסרי סר סוס 16 3מל6כיס כי לותרוגולל
 ריסיו oo~5b לסהפלל סל6 סנ6סר 'h1Wכלכד

 שלם ככרו% 6כל טר6גו לנין כינים6מ5עייס
 מקוטלת חפלתס bo~a 1סר46יס סלזיקיססססל
 מתלת מ5ד כי סר6טון : מעמיס מחגי אסרל6

 אבוסס סעולס סייעו אסר ס6ע5עי שלס3רו6י
 למטונ י163 6מ5עייס פיסיו 6ליסס יחסל*06
 6ליסס לסחסלל וםר6וי ולסרס לסתיו יכוליסססס
 אסר. 6י סססל עולס כנרוקי 6כל , ע5מסמ5י
 יסודות כד' מורככיס %טיס oon טית כוס,ריעעו
 ס6ף סיעכדוע סממית כעכין סומרו ונמוכמותם,
 סיענד,סו עד נסקל צינו לשדו מננט סקנלע'ם
 מ5ו נ' עעס מיכן. סו6 מ"צ וארי ניסדממכו
 סעולנר מקרי תמת גכגסיס פויס מענס חריכי

 5ורך לסס ולין .ומסרונוחיו
 ית' ל6ל להיסלל.

 .סגדוליגל לסמו ולסלל לסכם אס כי 437 סוסעל
 רעעו 6ליסס מחסלליס 06 ולכך סםנחו. כסי6מד

 סמ1פ מחס גכגסיס ריכס ססס כמו כיסעוגס,
 וליס 5יס מסלי לססליס .יכולין כן כמוו*מסרון
 6נל . ומסרתותיו סומן ממקרי ס*גסיסולסליל
 לסיומנו: מוכנים סס לדיקיס יסיו כי גסס6גסיס
 כסכ6יס ולכן . וקורותיו כסגעי.סשלסגלכדיס
 לתעות מקוס Ph , 3עדס סיטשלו6ליסס
 ג"כ לסס סיקרס קטטר ססו6 כיון ,6מריסס
 )חמוטל לסמו6ל ODO למרו ולוס . סוסכמקרס

'6IS"? פנדיך כעד סתפלל Sb 'ו6ל 6לסיך ס 
 מליל וסו% 6לסיך ט64 ס' כי גס כלומר .נמות
 כלחו 8תס גס עכ"ז , סעולס פגעי מכלהחך
 קמרו סמייליס סרי וכן . מסיסודות מורכםממט

 ס' 6ל כעדנו וסתסלל מ"כ( )ירמיסלירמיסו
 לירמיסו סלח 5דיק' סטיס 5דקיסו *גל .הלסלך
 כלומר "14נו ס' Sb נערכו נ6 סחסלל)סס(
 (ד ממס מכופר 5רס לעס סחסלס קיימתומעלת : ית' 6לסותו המת וצגו ית' כעכוזחו פויס ,מלכו

 מ"ג( )סגסדרין סדין נגמר 03'ס6מרו
 hSDSbn לפרס תפלס olb יקדים לעולסמלעזר רכי 6מר מ6מ5י'כמ וכל ג5ר ל6 טועךסיערוך
bSכיקק6ל כין לקרס תסלס הכרסס טקדיס 
 . תליט יסרבל סל ממתריסן נסתייר hS סעיוכין

 סי6 סתסלס קבלת סמנת מכי% סגם .וסריי
 . טעמיס מסגי ס5רס ומן קודם מוקדמתסיותס
 כזמן סל6 תסלחו כי ע5מו סמתסלל מ5דס6חד
 לאינת אונס ל% לפני חסוכס סי6ט5ר0
 6ל6 . וס5לס נריומ סו6 סעתס כיון .סמועיל
 % מסעוכ צליו סי63 מס כל כי ומכירסיווע
 5כל ית/ מצתו סו6 רמוקיח לימיס לסילוססט

 סיס לDb 6 כי ,ר6ט סקס בעתכסמתסלל
 8ליר מחםלל סיס ל6 סברס פוחס צליומנעת
 6ם כי 5רס שיו סתכ6 מסם 1ל6 מכיר 1ל6ית'
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 ~dhaיז54תי4 יש* 4א hhanhשערבית

ששטר

 "ן-נ-
לשקי *י

eb1w וש6סדג] פכ9'ש %",4ם 

ש :1115  b-ui-ndssn)VPS~n 
 כו )יסר56 טפטים ספיתם ועכשו , וס5ערסקריך
DDOsננ6 "יי,ען%ף 
 פשרות גרטיס לסיסוו נגויס תסוכס והיך כיסורס
 טנ1DDDn9 (. " e~on 8 כששע

 )טט6 נתניע ס)ימס כחכ לתטוכס קויך סייג65

 1,ייגי,ו;ונעץואע1פהן,
 כי , כ55 5ימסנס 65 כ6צ)תו ] .)סט סכומיי656
 פמט( .,םנ6גשלייי(סרס)ס י.,מ

en5"SD 
 בכנר

 161ש , זן%םןמףנםי2ונ6סמ'ע)יו%1נ

 '. ן סי סריסי סמן כו חסייוהולימס.ס)6

 מ 11ין:מ'ץ"שלהג'שם
 יכתכ6ר . סיתס 65 כקלו כולס)636יכסת)קט

 : %ס כעת וסע , לטויס פ5 ס6חסל).מע"ת

%ק"א"עשר
 עבדיו1ו1"1".(י,יייי:ייגפעי, כי נס תרכס. שעילס סי6 ככעכים החפלה יןי

SSWDיש:ייאילכייו_%ט -ם "תיי 
oish%.)?-h~gנשא יסתעמתסן 

%6 
 ינריו '%

 וקכלת ית' 4 )סגי %ט5
 ת

 סככעז
 לכו

%%%1:ולמזיי4
 יפסו%זסס3כ שתי 4 בגי' 6תם

 'ע'ס יויתזיךס(ן "ךיי
 ימיה

א%זן(:י8188  מי'45אשי יי" 1':ות 4; שט 

 % 55 ,ע,"יי;,:ט"':':א%".י;1ה
 , IW~O כעכין מכרעת )כין פכים כזכליספחיתן%8מפששיייאשו.יוי%ש.1%%11111
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אלהים יג פרק. ההפלהשערבאא
 יעה. יש4נגו; NS:Db %ס

 קפ4ית,*פי
 ס6כשס סר% ומסו 6שףוין 9רגפ%ש541יסס:

 6מר  סרוסים כלומר - , כגרפס רייצצ1%4, ייוי*טם סנמ51) לגין סחיט נעגירות וכןעיתים, 6מר ,. לנצ יסכו ל6 נתיס וטוים כיוס6עא. alto יוזק פשורה-:ל לססחסק: 16הל כןסיוט ופרגדת פו6י:נסרנספס וינסץס?וסרסם"מיס סמני.מחשס 9יי שמאינוש) 6ר מפ be'נ3ט
 6מציסס ולנכיסם שיסס 50ריך נמםD1%n1DW 9גורוע מייל פוסס גין , נואיא עכירותפסס

 . : למס סרoDn (4 מסחסקיס חום ו- סלהצסןי%חט %וגגחפושפ' ל1ע 36 ימןכנסיות.

 ל%ל6ף, סעס16ס מלוקים. סנ' נ%6 1ש. נזווד * כסם: .. bng~ והאש: טצצ ולמעפרג9תעפע

 סכיגס מס: ככשרם 6סה- . סת"ם. וטן:למקוץ,
 ,לנינת

 עתוק-

 פס ;l;etun 5ע. ~aN5hha 6חי
 .מס"פנם סרעט . .מוציק סגו פ4. לנירא,פמנס,
 סכי,ס לננס aesi5' פכיכם טס. ויקריס ,לסקוס
 ס8ךלמקוס,

 טהעס למשס..515צ,זירגו סכתכן
 נינם סיס ממיס נסמלץ כי ליורו* ספפס,ומן

 61מר .נםכגךועוכמ, מ6עירס כלפי פפיולמקוס
 מס6. תסוסת כיופס. tD~h1 גזע, -PnbS:Ph ססרש ftR נמסך.כך

 96מריפטסיס.. סםפפ.
 ס63 * עש, ש נ"י חותו יעניש 630ירפס מ5י

 סיס., מסשס,ע0צוון עליו וסצזל סכממםיסוכ
 ישו כי שמוססך bh. 6לסיס וייו* 6מרלכר

 נם ומזרו מסעיי מס. כו כליער 56עס, 'ממוכס
 למקום, כצם סרעס מירכם פפ מכיר לסכ"06 כי סיס ל6 ומהשם, סנא. וסוף לכינס 6נינעמעס
 ~f;rr סכינס.3יש סיתס.תשסת:סמע6.ולכן

 ממטלה מעם מנו מככר יע כ?', ליר%- 634ס'
 וסגהם תסלתט 6סר טפ3יוכית למל6כיסתעייתו כתם זומם סעת,כט לסיוע; * פה מתעמתי כעס ססטי4 עמיקת, סנליפו הפן י ית'14ל9גיו
 ופא מסיס, ahDi' מטר סה4ק.נגעל עעסס פוס סו6 מ ~tthw:nste גיוסומשכיס. יותס סיופו 61ופן , יסכמו ונכחר:לפרו'מרן5ס
 ככספם לעי ו65%צ ופניך אריס : ושקס

 סתערת וגיוס (tes~rts גסגיבםטחה,פסזכיוי
 בתעכיות סציסעיכיס "14 ולידס וסילע, ספ8חה

 אצ סל מעניות סעםרס , וטל כיו"כ:שמתאנת
 םלab '6;: כ3 על. פסעיםפרגיות

~;fisn וגן.%סר H~b5 ע, סיטי% :QSsb: -ומתיס pb 
 ונדים ar oDbw פשע פ6א1 הטדסו65ת

 פל .מארוז מצ aibSno~an טפריסהלו19נסצנ
1 ממאפותיי  פפשאיגל %  oahw מס  % כי 
 ~bs . פרנסות -לערך סה6. להצבט. כוס הגעעעל

 ע3 סםשממ וכניו %שניש 6עא שנמת 4%וך , %י. ס%יכיס .סוכויס
ddFJW_i~J 

 , סעולס, נסג וערת מעסק מס לססטיןהס. נעוסה נשכ 6ל6 נסים גסיהן סעהשלס;מפס. לני ל6
 יצ*פהס' מ15 מ. יניס, פאס 6מר אוסעד

 3פהכם%16ש סעודם עורמ;כא לסיםוו9ויהך

 06 כי לססיג יכול 5וט lhol~'קימן
 כסגן '

 יפריט תלססיג: נלעס ססכל סיייוס.נין.סדכהיס,
 ראפ ממס ולטילו , ע6ליממ orK נהיין:פ3.

 נמנעט מלססינ נ"כ שהו מונעים . גסכלוישום % סמערידיס והגריס , שפס ייהה ליפוישו %סס מרפס! w'bbo' מלערו סיס כסשסנשאו
 hm5SS נע64, סמפת6 כ"מ( )מנילס וכמים*תו סמתריהת סממסטת מכל זעתו יסרס '%רעו

 ערוד. שם לוי 6ע ,יוףט5הך ו6סת65.מומ6
, 

 6וכOSboD 5 .ל6כי4זעסתיס זס עמן1סיס151
 1ל6כ% לאור 1mhn תתשררת סכעעיוישמת סיפעכי אחר , סעוס לכמס לכריךוסותס;תט
 סחגעס עכק סו6 וכן , ישם לכמס לו היספיקמס ל6כ* לסכול יכול 6י% כי מס:סכיתך,תמורת
 עם כי 6מת נכת סונרים 3סשנ יכףס%פ
 ספין גמל16 6%"כ , %שוט גתו סטסקגב9'
 דועס סו6 כקלם סשכמס ענין וכן , רנעוככל סעי ככpDn '3" גתס 6ס כיי ומ5י16ת קנסלו

 ושזר ס6כל $OD מסתמק ס6י%, ומסלבלס
 נמס סלעי מס ומזור קין כמכמוס כן כתו161כל,
 pb כי 15מריס ס%6 וכמו ,, סמפש מסמפכת פריי נמורך מב"כ , יסכם טל6 כזישעסיס
 הכפס לו 6ין מ 6ומריס 6מ ולין סכחס,לפניו
כש6

 לסורו"
 pb לסכיו סמסרההס סתל6כוס נם יכו

 ושכפסן לענע ג"כ יומס מו"ר וערן סכתס.לסס
 דמן מתוך דנת ומגין מזעתו %ים קמו64לעס
 מסתיע עשי עס כי כסכע 6יט כי 1hhמפ6יכ
 סמס?ג מק וכן , בורית ע3 סונרים כ5ומפינ
 61יכו 81רעש שליס לפכי פרוך כסותמןסו6
 ד"רש5י6

 5סי
 תפי% סעסינ ד"ר כ3 כי ינק)

 דכת DD~' סיגר במכין סמכמס' נעמןס6יס מן , מס נס פלס ייצ וש4" , ג0ירוסנסרתיו'
%ר,

~bDb1 
 ססרוס, 5מר ס6יס אפ- לסטירות ותניסטריס' ע"ע .יופז 1כ1 נסס. פיעעט

 סנסיתעספכ%ף סוללכג', כטון ס6%היסנוף
 כפעי% כספיי מלימות ס6דס לקנות כצסס14

 וגסטרש , סשס עוגיס וכמעסיס סקדס'ססכמס
tmeושניגס . פקנחס מס 6ל6 לס 6ין סמף מן 
 יגר לו pb כי נמושך פט96כ כנוף,נטייתס
ישע שמע ספ* נסססעס י5חי סו6 6ל6 תענותיפטרי
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 מניט) למס רום, סו6 כנסמס רעי מריקיןזעמן
 ניייעחו סיס 6ל6 8מההן על סיגרים כלשכליח מסיי 8יכו כי , וססקר ס6מת מן סקוסניויעח
 ספין מס מסלח, 6ת מקלוע 6ותס יכסס 8סרפד גרעי נמםליס וסם 6מתייס כגתי מעורכיםזנריס
 ע) 3רוריס סד3ריס מסינים ססס 3מל5כיסכן

 גיזיעת ומסההף ססווס ורעי סינ כלי5מתחס
 מ6ל1 יותר מלס ס8זס סחעניח וכיוס ,ס6יס

 רכינו כממס מ5יכו וכן . סימיס מם6רסמסרוגוח
 לילס ומרנעיס יום 6ר3עיס 3חעניח כסרנסיותו
 hS למס לילס ו6רנעיס יוס 6ר3עיס ס' עםסם ויסי טכחוכ כמו חסרון מכל סלימס יליעתומיחס
 ס' עס סס ויפי 63ומרו . סד3ריס עסרחסכרית זכרי 6ת סלומוק על ויכתוש פחס ל6 ומיס8כל

 סתמזת על סורס , לילס ו%נעיס יוס6רכעיס
 מתורתו מוספע ס' עס חמיו מפסק גלימלמודו
 י"ט( הסלים )מדרם וכס"ס , ס"ס 6רכעיסגל
 תורס וכגיגס סככתכ תורס גומד סיס כיוס,גי

 יוס סו6 אימהי ממס יודע סיס וממססכעשפ
 סככחכ הורס כיוס לומדו וסכת לילס, סו6'61ימתי
 ס3כת3 חורס nSDDS , ס3ע"ס חורסוכלילס

 עומזיס וסמל6כיס , סק3"ס סל סמותיומלס ססי1~
 ו6ם"כ סיום נתמלח לפניו ומסוררים גיוסלסגיו
 . סקכ"ס סל סמותיו וכססנח םכיגתו מויו,נצנין
 , ססמר עלס כי סלמני על ע"מ( )3"רוכמרם
 ל"מ( )6יוכ ג"כ וכחים , סירס לומר זמנימניע
 וסיס 6לסיס, כני כל ויריעו נקר כוככי יחד.גרן
 סס מגס סמל6כיס שסגי כיוס מתורס מססלומד
 סל סחותיו ססי6 סנכתכ גחורס כקי6יססיו

/o~spoכמ"מ . סחורט כלקמו עמסם מתוכח 
 . ססמיס על סודך תכס מסוק על סיח(ת
 כמריס קלסים לך יסיס ל6 כתיש. מסס לסם-

 ים ומתן מס8 חם6 ל6 וכו' 8תס עמים3י
 כדכחיג לסק3"ס לו וסודו ממזרו עד וכו'כלמכס
 על סודך תנם יקלו ס6רז נכל סמך אזיר.מס

 דהר 6מד כל לי מסרו מיד , כחיצ hS,ססמיס
 מתנות לקחת ס3י מכית למרוס עלית.דכחיכ
 ו6סילו ז3ר, לו מסר מסמלמכיס 6מ1 סכל ,.כ6דס
 על ויכפר סקטרת 6ת ויחן יכהיכ סמויענבלך
 ומס , ידע סוס מג6 ליס דיסנ ל16 ו6יסעס
 מס כסי ופירוסס סחורס כסודות סיס לומממרו
 לו מסר סמות מלקך ס6סילו , מסינים סיוססס
 מס כסניסס כיוס לומד סיס 61"כ . חורסזכר
 ו3לילס , סנכטכ חורס 6%1 לומדים סיו0סס
 מירום סטוק ס3ע"פ חורס לומד סיס 3סניסססל6

 כמלות, כעוס"ז סי6וח מס כסי ס3כחכסתורס
 מסס סל תלמודו מקיזת גתכ6ר ו6שכ .ועכירות
 ספסק סבין. כמל6כיס סססק 3לי וכלילסכיוס

 ד3ר מתוך סדכר ספגת נעגין וכן ,גססנתס
 סוקל מתלמיד ומס ושפרע ככלל לומד סיסשיגריס כל כי , לרוך טיס ל6 ורהיט לסריססגמסל
 נענין וכן . נסיכי לממס נקמר סעולס כסוףלרכו

 מס כל תו' סכרית ינרי 6ת 1יכה31כזכתינ במתי כלתי זכר נו ננטיף ל6 סלמה מסבמהוון
 . סדכריס עמרם סכרית ומדגרי אמתי סו6סלמז
 יותר ורומס סלס ס6דס סחעניח פיוס כיונחכ6ר
 וכן מקוכלת, לסיוח קרובס 1nSDb ולכךלמל6כיס
 יעטוף כי לעני תטלס קשכ( )תסלים סמסורר8ננר
 ודם, מל3 מיעוע , ססענית כיוס סחשסמעלות אופני נ' ככלן רם, ונו'., סימו יספוך ס'ולסני

 למל5כיס יוסט וסיוחו , סתסוכסוסתעוררוח
 סמתעכס סמסיל . לעני קסלס 6מר ולכך ,יוחש
 כיוס  ויעו חלצו ור4מעעת עינויו עליעעוף כי ואמר , יאכל מס לו ~טלין לעני חעגיתוביום

 SD ס' קלפני ואמר , ממחיך מס תמורת אוכלקינו כי מע5מו ימתסרנס ע5מ1 עוטף 6100חעכיחו
 כנ% סתעכית ניוס למל6כיס יותר רומססיותו

 מן כעמד ס' לסני סו6 כויילו סו6 סריס3י8רגו
 סחסלס מעלת ועל , לסניו סמסרתשסמל6כיס
 ימסוך ס' ולסני 6מר , חסוכתו מ5ד סחעגיחניוס
 3תסוכס למש גתסלס סתעוררותו ענין וסוךשימו

1טמעל11%ז::נ
,-~Eht 

 מ.
 סר0עיס עיכוי עס ס5ייקיסעינוי

 8מר ו'( )כריחות ס6מר וכמו . מקופלתוחסלחס
 ס6ין סעגיח כל מסידך 6ר'ס h)rs3 נר מנ8רנ
 מלכנס שסרי תענית איכס יסרבל ממוסעיגס
 , סקטרת סממני עס סכסוכ ומנגס רערימס
 תענית כל בכרו לעס עעס לתת וקריך .יסיס 8רן על ו6גודחו מ'( )עמוס מסכך 8מרצגיי
l'QD6מל ול8 , תענית 6יגס ימולל מפושעי נט 
 ענין מסרי , יסר6ל ממוטעי 3ס סטין תסלסכל

 , קרכן ~עין ססו8 לקערת יוחר מורססתפלס
 6מרו לעס שד . לקערת סתעגית ממורסממס
 גמגרמס סרםע נסיות 6ס כי , חפגית6ינס

 גקייס כסיותס כ"ס , ומרולס מקוטלחעגיחס
 %5ל תענית כל וסל"ל , גיגיסס ורסע שסעמנלי
 כמו מקוכל סו6 ורמע סוסם כיניסס סיסיםבסילו
 ומכ"ג רע סרימס מלכנס העירונו סיססקטרח
 6כי שס ולייסנ . יחנרך She לסני ומרקסמקוגל

 06 כי 6יע סתערת עיקר16מר.וכי
 לריכיס 6ינס סלדיקיס כי , וססוסעיססרסעיס כסגיי

 כיון ונססם גוסס סיקורו בסור ו6ירכס ,לחעמת
 סכחוכ וכמ"ס . ל3 3כל ס' 6ת עונזיסססס
 מספע ועפס וסתס 6כל סל6 36יך כ"כ()ירסיס
 סו6 ל5דיקים ססעניח וקורך , לו סוג 6זו5זקס
 3חסו3ס ולס0י3ס בחטר ססולכיס סעס 6תלזכות
 תוכמותיסס נדברי לכס נסכנעתסלימס

 סגלעויגו 3סנס 5חי יוס ולסילו .ומוסריסס
 למירוק 6ל6 6יט סכפוריס יוס וסוךלסחעכות
 סוס כיוס כי ט"ו( תיקרץ סכחו3 וכמ"ס .ספונות
 יעמס 6סר Inhs לדיק 6ין כי וגו', עליכםיכטר
 לכסרת צריך לסנס משנס ולסמוח , ימט8 ול6עוכ
 6ל6 6יגס עיקרם מתעניות ס6ר כל 61"כ ,עון
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 טתחחכר כדי שפגו ססוסעיס ולסחףל5רף

 והמסכ ס5דיקיס עם ועינויים תסוכמסותסחהף
 ולנס . ונמורס סלימש כהסוכס סתסוכסמיעוט
 8יגס יסר"ל מסוסתי כס ס6ין תענית גלקמרו
 , כס3ילס hSh 6יגס סחעכיח קורך כי ,תעכית
 סריגו חעניס סהעניח כיוס רסעיס 6יןס6ס
 עמר . קורך לל6 בוסו 6ת ומלער , סי56ריכס
 וססוסע סרספ חגיגית כי , חסלס אמר "6תענית
 הענית עס סמ5טרף סו6 חסוכתוגמיעוע
 הדוכס זכר סו6 סרי מתעגס כססו6 כי ,ס5ךיק
1DSסהסלס 8נל , ס5דיק עינוי עס ומלטרף 
 כס 6ין יישסע וחסלת כווגס גל6 כססי6נסרס
 נחסכת תסיס לסלך כ"ס , לסח5רף ממסותסוס
 סתעגיח 6כל , סרסת כתסלת 6ס כי ס5זיקחסלת
 כס5טרף 06 כי נחסם 6יגו לסדיק קורךסוייגו
 610 ופסיכו תעגיחס כי , עמסם סרסעיסתענית
 ות0ו3ת עינוי עס מ5טרסח נמורס 3תסו3סטל6

 ססלגת כי , סקטרת בענין 6100 וכמו .סגזיקיס
 ריח ומצליע ממעיט ססממגיס מספר סטוכרימ
 סקטרת כמוח ומתרכס עמסס סמלכגס Scסרע
 עס מחערכ סרסע העגית וכן , סחלכגסעס

 לססגיח ור16י . כתעגיתס וגמסכ ס75יקיסהענית
SDחיגו כי , (ס 5ירוף ענין hSh מ5טרסיס כסיות 

 עסרס לסמוח וים 5דיקיס עס גלגולרסעיס
 סחלכגס מעגין יונן ונס . מדוס כעניןמס5דיקיס

 כסיות hSh סקטרת סממני עס ס:הוכ מנסססל6
 ססנומגיס כל מסרי , עסרס טוב סרימסססממגיס

 עורס סל טוב רימ ומסטיק , סחלכגס עס י"6מס
 עס ר0ע תענית כן וכמו , ח)כגס ס) רע)רימ

 : סנזיקיסתעגית
 סחעג'ות חילוק לענין טעם )תת עלינו ונשאר ל%

 יום "ס כי כהורס חעניה מגינו גםכי
 כיוס"כ כדכהיכ סקדס על חול וכתוססתולילס
 , סכחכס השכחו ערכ עז מערב כ"ג()ויקרץ
 1)6 )בז כיוס b)b 6יגס רונס סתעגיוהום6ר
 תורס סל כעין כולס 6ח הקנו ל6 ולננס ,כלילם
 סהורס מן ססו6 וכהעגיוח , ולולסיוס

 סתם כשגדר ולילס יוס לסיות רפוי סיס ג"כנדר עיי 0כ"
 ר5ס ל6 ית' ~Sh כי לומר וגרפס . 6חדיוס

 סע?ויס מככר 6מר מדקי יותר יערפל עללסככיד
 רשות סיס סל" וכמצת , מ15ת תרי"ג עולעליקס
 סלימס יוס 6100 סיתענו, סעסור כיוס ולוססחיר ססם'* h)h , ולילס יוס לסתענוח 6ןס כוסכיד

 ולסתות לנכול 5וס זס כיוס ונטילו , לחסוכסרס
 וכמ"ט . כעטיר לסהעגות סיוכל ;די סט'סייס

 מהעכין כעסרס וסם להדס כת0עס מ'()כרכוס
bihכלילו כשיעי וסותס ס6וכל כל לך )ומר 

 ג5טוס כללו כלותר , ועמירי הסייריסחעגס
 סהירו ל6 כי , ויום לידס העגיח להקןהכמיס כיי רטות 6ין כן ו6ס . כהסיעי נ"כלסתענות

 סהעגיות רוכ ולכך , מעטור כיוס כ"6 ית'ס5ל
 יוס ניגס לי0ר6ל י שירעו זכרים עלשקט

 פיטום סלכ3ות לעורר כדי 6ל6 , 0לסתעגיח
 סיין כליב ל6 6כל כיוס סיכתנו חקנו3חס31ס
 כ6כ וכע' גיוס"כ, 6ל6 כלילס נס לסתעגוחרמות
 כו ססוכסלו ס5רוח מסני , ויום לילס תקנונ"כ
 סו6 (ס יוס כי כיוס"כ סו6 וסרי , סעוגוחמלן
 6י נ"כ לגו יקרע מ"1 סמ6 מגס ככל יר6יסויגו ממוריס דוריס ס' בו ס6ירעו לסורעגוחמוכן
 :ו~במ ~hSt פן ומון ןמ:מג:ם:ע מ5ד לסורעגות מוכן סו" כי , כיוס נו רעס(1
 עורס סל כעין "וחס חקגו מדרוגן סס כינס

 געורל סורס ס3עח , or מטעםס6הרוניס
 עוגותינו היכופר כדי נתעגיח כתסוכסלכוהינו
 ל6 ופס , לג6 סקרו3ס סרעס עלינו תכ6ול6
 לילס לסחעגות 6דס לסוס רסוח 6ין (1ע"ד
 מהעגס סייגו 6הד יוס לסהענות כגדר ונוי ,ויוס
 לסחע:וח חייכ סיוחו עס , ל,לס זל" יוס6ל6
 "נו סכגדריס סו6 סטעס , גדרו מ5ד סטורהמן

 "הד יוס 0מ0נועוח 6דס כני לען 6חרסולכיס
 סו6 סדמק 5ד מעל ומסגי , כלילס ול6 כיוסס61

 , גז:: ש11צ'1ך :ל4עג::2נוע"
 51וס ססכיעי 0151 סחנוי:י ולוס סרכיעי נוסט'(

 כלנור , ולסממם לקון יס.דס לכיח ימיוסעטירי
 והתמהו סח0יטו מו3עהיס פסיו , סתורםרשת מנלי כמעט ונ5טערהט כסס סחעניהס כיגס

 וסננהס: מסהס ימי לסיותבסס

 עשר ארבעהפרקך
 טתסלס הפיוח h1a1 , מסק סהסלס נעניןלרה

 , כנדרס ססוכס כמו , נורך דגרעב
 לננס 6"כ , כרכוהו סוייגו קורך דכר נוסבלפקסס

 ,11:1 3י פ:יס5ייי 1מצצ11:מנ:הךך
 ל"6( סמסלה )פ' כגזם וכמ"מ . עמיר oh1 עגי"0 עסו כ"יס ננ(וגוהיו סצולס ל"ויר ס"דססי651
 כ6 לעולס (כר כ6 קנני רכי לנור י5חק רכי6מר
 ויכרם ו'( )ח"כ וכחיכ , כר (ט (;ר , עננוככרו

 ק גיילסניקלס0יכיס

 יג6 ;מו הסרס גקיס וסיר0"י , ודחיס עליסכרך
 ותסרט. כשהנקום נקנס , לסחסלל 0יודעח עד ,לס יסכי ל6 מנוני ד6מרס עז , מנכסיו נקיסלוני
 גר6ט לס, דר0יגן סכי גנני ונקנס סכרך( נקכסכ:1
 לסחסלל ס5ריכס סיG'h3 6 סתלויס ס6ססכי
 כקו לידתו מיום ס6יט SJb . ננ(ומתיסעל

 760 וכן , טרכס ו6ס מעט 6ס שיזומןגותיו
 ס6דס. ס51רך לננס וק"ג , ססכרהייס לרכיוכל

 למ5י6והו כסורח ס5ריכיס סיכריס על)סתטלל
 טבעו 6הר סגמסכיס כדכריס כ"ס , סצולס3(ס
 סיותו עם שיתפלל כדי מננט למוגעס לידתומיום

75יק
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 מח6וס ססקכשס מסני פקריס 6נוחיגו היומס מסני י5מק ר' ממר סגד( )יצמות ונמ'ס .לדיק
 עליסס סססנימ גל6ס . %יפיס סללתסלתן
 כיי ססולדס Sb נכון כלסי טנעס ליסד'לכחמלס

 : סליו לסהפללסי5ערכו
 ססקכ"ס ס6מרו זס כמקמר לייסב קריהעוד

 ס5דיקיס מסרי , 5דיקיס סל לחמלתןמתפוס
 )כרכות ו5סריס כקר ער3 יוס בכלטתסלליס

 ,ממרית סתסלות סחקגו סס סס וסבכותגצו(
 כדכסיכ . 6ליסס סלטרכס קורס ערפיחשנמס

2 סיס וגס , סס עמד"סר סמקוס sh ננקר הכרסס ויסכם כ"נ()כר6סית  , י5מק יידח 

 מיום כי כנרפס , סימיס ס6ר ססחסללכמקוס
 מחקן ק 1 )סלמדגו לסי65
 3עז לסתסלל סג5לך קודם סיס , מנמסחסלת
 נמקום ויסגע יעקנ וכן , סקרוחס טל%תו
 סתסלות חקנו 0סמכוח סרי 61"כ , למרןוכלכחו
 ססקכ"ס קמרו ולמס , יוס בכל מהםלליסוסיו

olbn~תסלת גי 161מר . 75יקיס סל לחפלחן 
 על ל6 , זורו קנסי על סי6 סתדירסס5דיקיס
 סרבים על ומחסלל נמעט, מסתמק ט61 כיעלמו

 מווגותיסס לסם ויחן , לעכודהו ס6ל0ידריכס
 8מר לרדוף וסכגס מקוס לסס סיסיס גזי ,כריומ
 )חעכית וכמ"מ . ססנל להרי ילכו ול6 8מחמלוס
 כלו סעולס כל זוס6 גן מניגף ר3י עלכיד(

 %:יי6ל16 :לוחסלוהיו ן כגריס לע"ס,פער
 על מתמלל סיס ס6ס , ע5נמ על ל6 זורועל
 )0ס ססרי , סר6סונס כתסלחו כענס סיסעלמו
 לו ירז מיד וסתסלל אתו 3ו כססם5ירסגיס(
 וכמו סילוקס, על לסחפלל ומור , ססמיס מןנרכס
 סמיך זמן סרפסון מן סהרון כס נזק תג6ס6מרו
 מס טסם לחת ורפוי ( סקלי ל6 מסקל יסנימיסב
 לעלמך ללדיקי דגניה מטיכוסך מידי לךדליתכו רמסי נעי פסתו לו ס6מרס כמו , לעוסה לוגגו, מסיס ממס לו סיחכו ססתסלל קודס סירתוסיתס

 מעיכותיו פסתו לו ס6מרס מס כי לומדונראה

 זנו,: ",ו obD) (htD וקנוסלבלה
 קיימת וסקרן כעס"ו סירותיסס 16כל מותםוהסס
 ל6 3ן'6517 רבימנינ6 וס~יקיסגמו לעס"כ,)ו
 סכר מסרי פסילו סעולס מוס ליסנות רסיססיו

 ותעליסו מניגף רכי עתס וכמנומק ,סמ%ח
 מוסט גסקז כי וכסר8ס סעולט, נוס נשכללסיודו סרוקי ססרי מיס 6ס כי ~Sh ל6 לסליל6סתו
 5ז , ס5דיקיס מוסכות כסקר רגלים 3נ'טסיות

 סכר מן 6ל6 סיס ל6 לו סנהנו מס כי לוגרפס
 כמוסכו, שנס ג"כ עומס ססיס כיון , עלפןסמ5ות
 ומסגי %יו, יסלקסו לססשי לסתשל מורולכך
 סיסיס וימילו מנוכס סלתי סוללתו לסס"י נרססכי
 כפי , למה"צ לו סוסון מן לו שינכס ססרימן

 , סיום 6וחו עד חמק ר3י ט ססחגסנסמסידוח
 סימ,ור כדי לו נתן ע5מו 0מססכר לו סורסלוס

 סל ססרי מן יסיס כי ונס , 0יחוירכו קליוויהסלל
 ס% עם למע63 כנר 0ג5ערף כיון , סמ15תסגר

 ממט סי6כל לסחסלל לו ר16י סיס ל6סמ15ח
or3רוסס עורס ססיס לו סורס ולגוך , סע1לס 
 0סי6 מלהן סל ס0ליסי כרנל 3עס*כ כככוזו'ומנס
 וסתפ% חור ולכך , יורם ל6 ומבלעזו עליו"נסעגת
 סגפירות סר6סון, מן ס8מרון כס נזול וסיסעליו,

 ימיני מיסבסכר'סמ5ות
 היסקי

 כלר , סקלי )6
 פוגג ססגיכו כמו ססירות, ריומ סעולס 3זסטחניס

 ססירות סיגפו סקלי ל6 ומי0קל בעס"ז,סירותיסם
 חסידוהו, לרוכ סנג,וס ועחס לעס34, למעלספסס
 לעס"3 ססירוח 6וחס ויגמו סימורו תפלחוסחקוכל רשי סיס hS , ספירות 16קס nb)o ס6לוסו6
 SD סגלתו סיתס 061 , נ17) גס לו סגעטס6ל6
 , מסרטון גזול ס6מרון נס סיס ל6 סמ15ח,קרן
 זס3, סל סרגל or וענין . כעס"3 נכו, לסיותוליס סקלי מסקל 6כל , יסכי ל6 ומיסכ , ליכדעלמך 3ס6י נולות דסכר , מ6ד ען נדול סיס סר8סוןכי
 סו6 כי , מעלס סל ממס ססלמן רגל סיסל6
 ככיתו לו סמליך יה3' ססו6 6ל6 , סכלידבר
 ממוגם וסיס נס, בדרך לטתו ,סב סל סרנלשוחו
 כסלמם למעלס עוסס ססיס לו לסויותרנל

 ל6 כי ממורס ומס , מסלמן גסליס מגסססכליח
 עלמו, ססכר 1ל6 מירוח על 06 כי סוללתוסיחס
 לך זליתכי רממי 3עי לסחו לו ס6מרס מססו6
 וסו6 , נקל זכר על מורס מידי למון כי ,מידי
 ס5דיקיס כי גתכ6ר גן ו6ס סקרן. 6ל גערךרמזרי
 ע%5ס, על ל6 , פורס כני על ומ6וייס חסלחסכל
 ויעקב י5מק שכרסס 36ותיט מסלת ססיסוסמו
 0ל לתסלתן מתסוס ססקנ"ס ומס , 3ניססעל

 חפלחס כל כי , עומס על סיחסללו סו6לדיקיס
 3ר ר"ג SD ס'( )מולין כמיס שמריס, על 8ל6שיגס
 1ל6 כיורני 3ס 670 ססי6.נגח6 ליס h'1DTסס6
 סיעו 6מר , וטח מטרש 6ת6 רממי כע56מח
 סל לתסלחס olhnn סקנסס 67מר 6סידרג

 לתסלחן מתפיס סקנ"ס סומרו ממס סרי5דיקיס,
 יוס נכל מסתמך כי עלמן, לקורך ס61 5ליקיססל

 : לתריס על מתסללסו6
 ען ס75יקיס סיחסללו גחסלספיקסס מסני ל6ומרס מו"ל ט5רכו סח16ס י6תוענין
 עבין ית' ס6ל מגע למס , כערס ao1עומס
 על לסתסלל ססו5רכו עד חפלתס נךדס60לתס
 5ריכס טחסלס 5דיקיס ס6יכס ג6וחס כי ,זס

 מכוקסס יסיט ל6 תסלתס עגלי כי ,וממויינת
 ויעוררו Sh5 כסיתסללו 46) , סכגהסלמיצוע

לנס
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אלהים_ יד פרק "הפל"קעיבית*י

אן5א

 ורע גצ סילת נען ינק . סל6 קר6סון6וס *וי געמן פמ*1 ואו סו*, סמםמיועבום ~א* 6טס,' עס5מוס! וכיססע לקךמ סלימופסמ ע5מט.4 מגו נקייט. סיס וזמו וט/' מדרסךמני
 , מוס י5ירס 16סן זמרת ייס or *%י:ססוזכר

 ל3ז-hb1 סר*שן ל*ן6וג6לו.קיסיר
~bS 

4 ynb)u?hn נך נס וסגמס , ס54 גס, שענסס 
 מ6כלר ל6 56סיס 6מי בי "ף ג" )ירקנות .5י8מר
 ש סנן טןמגל

 פג5עוית ע4פ ו65י
~bso *נוסט פ5%רס לאזך , נעלס 5יו4 גלגלמסופה 6ל 

 eSh נתקללס ול6 , ועהעי6סןחוע6ת ע3 סי6 נס גענפס אזם , סר6סון 6זסמדיקט
 ובפס , 6סס סשי6 נמס 03 קמטםתת"

 נס מוזכר 65 כ5 , סי6 גס נכ5לס6יס
 עמר גי )סם( לעוס סנ6מר נמס 06כי
 מס וענין סי6, גס יגללס תסוב. תפר %ן6תס
 %מרו סס שחס ' ענק 15 לסלקיי ית' סקלפהק
 סספיק 6% , סשנ עפר61ל

~DS, 
 לו סימר

 כשרתו מתסיס מיתמו ענין לו לגפר ט%%ס , תמות עות ממגו נכלך ניס כי 6זסרקוכפעח
 עוגם עתס ושכיד , ללקח ממכו 6סרשעטר
 לר סלמי עמס נרפס מסיס "מס עתרתיחתו
 מכעכע מחוגר סוo~ho 6 גי , 4nwRנת

 יסוד סו6 סבנולס ועג עטר. וסטתי .ישוקק
 כי והיותו מעמיתו תסיס ל6 כי גלו' , ש6פ"ר %סעסרכי יסוג כי ons %ט* %ין ,.אש
 זרער ףהסכ , סיכלויות ס6ר 56 מעפר ננזר06
 , פנס סממם ומטרום ו6ס סוס מכעיס "סכי סכותיי י% ישו ID_b. hSe' ייי עעסס מרפלנכלי

 פסס כפייס משיגו גש הרוך We יותר טיסהיו סיסוווחנ ס6ר 56 נערו %.תתו עזרהו6ס.סיחס
 כע"פ עתים ולנגיף 6רוכיס ימים חוס ופס1- בסירופ סרמג"ן ססירפ כמו W.1SI מ6ש סשר18,

 ומתים Qsb גנט ורסיס פריס עש(גגצ(%גס
 בעונסו עמס ית' %ל ססגניד טעעס , 6דס-
 שית פ1n~erb 63 נסעת לו מסורס ממס'טפר
 יותר *תו סעניפ ועתס 5נד כמיחס 6ל6שנסו
 ונף נעולט נעטרך ס6דעס 6רורסג"וירי
 קן% מסו* 121' תפוכ פפר 61.421ל 4YPhשצח
 ססמע לסכת סיס זס % , סכי%% דכיזחתן
 סימר כמו יםנרך ס8ל לשווי 631 6פהולקול
 16ג3 סוס ?'k- גו ונר, שמתך 4קו3 פעעתא3

 ספפפ onD %6 1 ס לראי_ לימןפ הקיטסSייש בעיתם 6ל6 וינאץ. גענס סהר סל" קללי מן4ייו
 שניטוס מ6~תו פרו.זס מסיע יזעחסמו

י. o~e לו ס6ערם מוכרי.ח("5 סנטוס כמוו,
 כגחם חרת ושח מחס פ6ר סטי 6ת
rb9יק0 יותר .נעגם וט4" מסמם תחת  לל.מזסer~w ,וכס'נססנ וכססי6. , גתהלס) 
 , ממסקס ימי% 5דקמותלי5)1 נעים גשוםק.( פרמט שמשר ס6הח כמו , יכ לשילילקמוס

 ןהתפלה . ן . : לסם גהסנש שקקןמ
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 89 כאלהים פו פרק התגלהתערבית

 ושר חמשהפרק
 3ינויש כמה סהולט מן מ15ס 6% "חפלהת

 )תעכיח לכנכם 'צכל ולעננו י6(.
 , תסלס זו שנ סטיק עכויס ' סי6 זו 6ינץ

o7haמן מלוס מקיים סו6 נכוונס מתפלל 
 כמכרתו -לרכיו וסקלת יתן. סכמו סור כימתורס,

 ונתיסע ית' סו6 06 כי לספיקס שוכ) מי %ןגי,
 ס6לתו,65 עטן על משחו כי ונס , לו)ש"6ס
 לביושו נזרס נגורס מככר למכס שרוכלתתסיס
 תמפנש ח%תו ע"ז יתנרך, לפכיו ייופסלסנס
 okno שרות יעכל נשם" גס , נעו%נלטקס
 ליכנם תפלש כפקגלט 0ל6 נס ט ע"ס - -ר. נמאס במסיט צמו , ית' ע"ש Sh~a מסומיק

 יה' ס6) שהפלסו סכניסס זעיך ססינ , "רן!
 מיום ליסר5ל סי6רע מס וכל %רן עלת

 סי,רע עם וכן ממכס סי185 )4ס ועי0יככנע
 חס ס6מוון, סיום עד מוזל וזרמו ס6מרוןסיס עי סכתול ס6מרו כמו , סעולס צלף עיליסרמל
 ומס גזולס, נכווצה ססתסלל תסלחו נסכת,סיס
 1ל6 )מענכם כו סו %תעכר רגיט מ0סס6מר
 .סרכוז לך רנ לו שמר נ6ר ככר , 6ליפמע
 %מש )ספרי %ויל כמו לך בפט סריס לךטמור
 nhr על נשס"נ'נס סכר ש סיות %לל וסגי

 כמס תשתו סתקכל ל6 כי Olo גובס, 16"י9ס תפלת גת גטונס 05DD %ל לפגןסמתשל מי כל וכן סימיס, סוף עי סיסיס מטולירח מכשן סקרן 6ת לרקות ס,כס עס לגדסחסלס,
 וי0 , לריק יניעו סיס hS , מסקל עתסססש
 וקיים יחנרך ל6ל ק0כס נמס ל6הריתוחקוס
 וכן , עכס מלות ר%"מ נכל נכללת עמסח15ת
 פכרו כי ש יתכרך לשיו מרוכלת ססי6נתסלס
 לרכו ית' ט6ל, ממפיק כמס לקמו ופשלחו)6מו

 ססתסלל ת"ס מלוח פכר לך יפ נ"כ. ,וס56חו
 הליעור רני 6מר ל"כ( )כורכות וכמ"ר ,3עוס"ג
 נזול לך סחין עונים מעעסיס יוצר ת"סשיולט
 נערס ע% אעפש ממרע"ס יותר עוניםנמע0יס
%5oSeea משמר Sh clD1" וסמיך , %י דגר 
 תסלס ב37ר s~r וסירוקי סססגס ר6ס .פלטליס
 ס6מרו ומון ס4% 6ת לסרפדך לך נתרעיתיוו
 ים כי גראס , עוניס ממעסים נדפס סתסלטט
 כתפלת ph ס6ס , פתסלס קללת עס ,לעוסים לי ס$מט ספכר 1ש6 , טובים סמעסיס WSDDלס
 קכלחט6ל6

~pins, 
 ג7וליס עתר 3ס6לחו, ר5ו%

 לעוסים, וצפע נגוז ססכרס סעוניס סמעסיס'סם
 3ר מלעזר רכי 6מר 7'( ן3רכוח _rnb'5 %צר)

 טס ככ) נ*פ ל7ו7 חסלס 9D1ho כ65כינ6
 ד6יח מפוס ומסיק , סעו%נ כן ססו6 לומוגעמ
 פ1תס כיס %תיכ כי"ס 63ל'ף h~Db1 חרתיכיס
 0ש6 מוכש סו6 כי מוס ומתר. , סתס)ססכר מפני לעוס"5, סא מכרס כי סגר , ונו' ידך6ת
 נ"* (wlb יעי כל טסנ נסיותו , סשס"ככן

 06 כי לו 8ין יום 3כל מתפלל ססו8 בהפלסכי
 כמצגת פינס תפלס כל ססתפלל, תסלס מ$החסכר
 06 גמולתו רפט ספקת $aJ , 6מח מפס6ל6

 סלה יוס בכל 63ומרו 6כל , תפלחולתקכלט
 סעוס*3 למיי מונעם סו6 לדוי תסלסמעמיס
 %)? sfih7 ססס , סכרו סיגרים סנימפני
 ססצמ מעלת על )סורות סר6סון , ,זנריס 'י ס לסני 610 כיסת צ6)"ף א מזער סיוולוענין :שי' : יזך 6ת מותח כס וכתיג Dff~3ן-

 ס8יס יחייג זס ע5צ שר נו סמכרוטבלא
 , יוס יוס ילמשיו ש ולחקוי קמירתולסתמי'ו-

 )6 16 יסכם 0ל6 כסיו ומורנל סנור ס-:hoיכדי
 נעליף %16 סדרו- למעלתו ממנו, פסוקיסתיע
 סתורו מסיס OD כל עעס נ"כ סיס וזס ,ש"ת
 סיג ץ לטם ירסיסו קיטת נס ס , ניתחנ%"ף

 ג6מירסס מורנליס סיסיו כדי , בישת -q~lh כסיר'
 לפס פ6ירע מס כר6וחס שימס נתסונס.וימורו
 סיותו על מורס ט6 -נתת %ליף סורססיות כי ניסנית טסכס . סמט6ו oshnw עלסשנפ
 6סר עז ontb )כקול ס16סי1ת רוכמפפיקית 6ין 6סר וס)וליס O'nsD תלל ,ס נסנמיצולל

 סיסיס %ס ,ס, מזמור כסנמ ס16חיות טליתמכרו
 סו6 סדורן כי נ"ה 6"כ הגותיות גסייסיזורן
 תםליס גססר סמOD 665 כפי מי 6שנקך

 ר6סון כקדימת הכותיות 5כל ס6ל*ף ילפקדים מראוי על מורס סדורו לויכוח ונס , וקיטתומתלי
 msn~ho , bhSm סוף עד לקלוסי וסרלסגי
 ע3 סומרו כמו מממס 6רנעס oDSn סריס6מד גזי s~h סדר ע3 סו6 סיעתיות מכוס גיבמורט
 סתם כי מלסיס ננימ' יסיס יסיס קזוסתנזיר
 סדנריס 6)ס נמל6כוח ונן , יוס פלסיםגזירוז!
 נניפטרי6 6לשס סליסי חס)ום סזנריס סגי7כריס
  סידור IDth כי נר6ס , מל6טת לעט ססל"ו

 65ותיוס, סכוס כסדר כך סו6 סחיס מןסקסיות
 כיון , כי"ח 6ל"ף כסדר קורס כמספרסק~דס
 וכסירן, ס6ותיוח כל סובנו סמומור סכמומלגלול
 ס6ת יתר סוor 6 מזמור יסלול סנמ כיכך6ס
 גריך% כסדר סעולס סמתגסנ , טס ככל"עמים סלע לותו לתומר סנמסך עוכ על מורסתסיר. ס6ותיות כל וסיות , המריס ממ,מוריסומעלס
 , סעולס ל15יר פע6 מס תכלית %דםכסריג
 כמכיל 6ל6 וסגסנחו כסדרו גכר6 ל6 סעודךוכל
or8סמ5יט וכמו סעוס;ג, לפזי משטח ססו 

 oh כתיגו וסיימו כ6ל"ף ססת%פ סנת"ככנרטת
 כוונת תכלית מסינים ית' -ס5ל נחליססולכיט כי לטהרת קוממיות 6חכס 61יך וגו'כמקותי
 סומעיס וסגלתי וסגסנתו, נסורו סע%סכריבת
 לטופו, מחמלתו סעולס תרנן סכת סס ית',קליו
 נ6מ5ע ולססליס שתפיל כתוכפות מרמזכמו

 סעונר כי וסוסן, סבותיהן סמלת וסכיםס6ותיות,
 כפלו ינ' Sho מנותעל

~sbn 
 עריפת סמלס

תירס עתנס וכקללות , כריס% גחנת ותכליםשפולס www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



%להעם נח שו פרק התפלהשער,בית40
 סוידו .מן סתש) כסיר סל6 ספטונקללות עי מחץ סיעתיות מזר על סנרטת סיופורס

"גי"ים'י,:גה?2ב,שג
 טונת תהיית מסתקס 'סומעיס וסננתישויסתו

 וגף ירך % פותם זסכמושר סכתונ מסלן ם נרי6מוןץ
 סו6 כשמור, סרמחיס תישו ועד מ56'ףסתיס 6פ סעקיישס en~h כי על מורססו6

 וכווכח . רטן חי לכל ומסכית ידיו 56 סותםית'
 מדקדק 6יט ית' She כי לסורות 610סהתונ
 ידך 6ת סותמ ויסו , מ,ונותיי*ס לפס נוחן"ל6 , למס ככר עי סמוע6יס עס הפילו ס6כסיסעם
 , למוט6יס סמ6ל יד נין , לעונים ימין יינון

 סיס מסני כלסרי סט נ6מרס ל6 מס מסכייומנן רכי מס ו6מל , חי כנדר ססס כיון תתניעגולם
 )עמוס פג6פר יפרץ) סל שנהוסס Sa מסלחםט
 3מערג6 יטרלל כתולת חוסיףקוס ל6 נסלסס'(
 כתולת שם לנמול תוסיף aT כפל6 סכי לסמגרלי
 וממכס דוי 6זל 6פ"ס כחמן רב והמריסרבל
 o5% מפני ט"ן ססססיק ס6ע'פ , סקדסגרום
 סנפילם .סמך ורמז חזר לרמוס 6כס -ול6מנס
 bs , סס6לש לכל ס' סומך נ%תינ , לסתכף
 כוס סיפן גזכרס ל6 למס לעס לתת יוחכןרני

 , סכשג נסחמלס 610 נס ס6ל"ף כי ,סכחוכיס כרקחי כס גרגרו ספותיהן סכל כיקסמזמור
 וכתחלתו סמ,שר סקימת סי6 נייד תסלסכי
 סעס ופילס , וגו' סמלך 6לסי %וממךסו6
 סונ6יסס סל מסלתן כס סיס . מכרס סל6סגו"ן
 כי , קוס תוסיף 1ל6 גסוס כזכחינ יסר6לסל

DDSDO,ל6 כי לרשו סו6 ,ט מזמור כפנם סט 
 הותכו יקים ית' bSh-סו6 סשילס. 6ותסמעמוד
 6ל6 , מע5מס סי6 קוס תוסוף ל6 ס6מר עסכי
SDסגפלס וכמו , מע6תיס מלז מועמספכסלס. כגומל קומי תוסיף צ6 גסוס ו(סו . ט6ל יד 

 כסוף והמר , מע5מס לקוס תוסיף ל6מעמס
 ניו ככס 6ין עס , ODSD מ5ד קימי לס6ע כי מקימס, 6ין enD1h 5ל געסס )סס(סכ0וכ
 16תסנרקיס

 6סר עז 6ימתס על נאופס 1ש6.
 נתולח וכן יסולל nsts וכך6ס , ית' lhe,יקיעס
 , %ריס כמקיפוח ליון כת ונתקת יסורסנח
 ידו על כ"6 מע5מס פקוס סלODS 6 סנסלתם
 סיס סל6 לכעלס סכת%ס נגזר סי6 כי ,ית'
 יסר6ל כן כמו , כלי obnu וסול מעולס נעללס

 ירט סרסר כענר גיד( רסומע סכל.נס כי ית', ס6ל 6ל6 6לוס לסם סיס hSמשלס
 ויעכרו 6כרססלעו' 6כי תרם מעולס6כותיכס
 קכלו bS יסל6ל כני פסיו מסעם המריס,6לסיס
 )Phn 6' סכשלס כמו וסיו , ע"6 סוסעליסס
 ר16י ולכן . יפי כנפיו תחת כסנכנסרידעס

 לר .
 סכי 03 פפר5-י שמפרנץ , 6ותס לססיסיתכרך

 סו6 יפר6ל, גתולח קוס לנשל חוסיף 1ל6נפלס
 יסנוך:סיר סו6 כי מע55ס לפול הוסיף ל6כי
 , כסול 651 גחע6 ס65 נפופן מבסרגו ספנן5נ
 , ס4עס כתסונס ונוצג מעליט סיקוס רצויו5כג
 יכ% , כחסונס טיסותי עד נג6לין יסר6ל 6יןכי

 סכת l~PDnpn עתי עי )*6( )ירפוססכתוכ
 מפלא נס סיס מסני סזכירס סל6 %מריוחנן רני דכרי .על לסרס נחמן'נ6 ורכ ,ספוגכס
 סנשלס 6ותס קימת גששר רמז רכ ט גוכי
 סומך סומר יחנרך,סו6 ידופל

 ס-

 סנוסליס לכל
 6ת המזק שיסב ידו 6ת יסמוך יתנרך סו6גי

 סק.יס נמס בעמלו עוג סכר לו ים r~)Dש, ס6לש לענין מק1נלח תסיס ל6כי ( י נס נכווים ססי6 סחפלש גי ם מכלונרגב%ר
 שתשש וגס , יתנרך Y)h עסתה%סס
 כש 'סמפלס מלת קיום חכר לו יפגסמעת
 שיט סימסוכ שסר תוסלם, ל6 15 ס6לתותוחעס נע לסתפ)) ס6דס ממסויג וכיון .סגי%ט
 ע3 מסי לו סינמול ר6וי בז' Shonסמתסלל
 .עליט תסלוסינו כסוף o~nlh 6ג1 לכןסחפלות,
 מ3 מסי 4 ס4נמול ר16י כי סכל, הריוןלסכם
 פסתשיס 6ט כי ולסכין ליפת גרניטקסל%ר

 : וט' המלכיס מלכי מלךלשי

 עשר ששהמשק
 %ן סי6 סלטו על תנbSa 6 %ס יכל עלהתפלמ

 סכתכן כש סתורס מן WDDמנות
 ס% על 5%hs(O מהממס 1h3D וכי י")כמינם
 6ל6 לי 6ין ערונ66"ר כספרי ו6סר כ%ו%וס, וסרשתס 6תכססגורו

 שיחמס,
 ניס המערסת וססיכס לילי מקלס וכסס%ן סייט לנד,

 %ס כל על onDb ספרר ס% על תשל,
 סתשנס מדרק זס ויגר , סנטר עלח%

 יז0צ ויריעו, עליס וי,עקן $רס hsw סכומןסו6
 גיאפ לנס סורע סרעיס פעסיסס סנל)לסכל

 ינהום 1זס , 6לס סעו עוטשכם ס'(ארמיס
 yr סרכ סגתנ כש מעליסם ס"ס לממירלסס

 ונעט כססחס)4 פ"6 תעניתנראכוח
~SSD 

 יע0
eSSD1~nמ5לתס ס6ל סס$ילס שתסלם. 3סס , 
 כסס6יס יכש , עסס ע"ת השימו לסססויילס

SDמע5צקייס לו פנתכסר )כיסס כחמוכס 
 ,פט46ט וכתו ob~no נענע כן כסו עס0,%ות
 * זס שסי*נסרק

 ,ועיי
 כל על נתעלס שערקי

 מלכית כשי 4ץ( ןתערפ רושל פסירו כמו5רס
 גוכריס סס סתפלס 1נר3ה . , וענחסאפמרית
 ומסרתם "( נכמינר כמנס , וטסעיס ס'לפני
 כשגס טויסס סעור מס מתמת ישוסת%ס ע5י גי , ע5ציניכט וטסעתס שסיגם ס'לסני
 וכמשפ , טסעיס סיסיו כלנסן ס' לשיחכרו
 פגזגריס וש כג ho , הצסעתס ונזגרתסגסתני

*פרש
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 41כששלהים פז. פרק התפלהשהד תבי

 עד 15תס מענים סקכ"ס 8ין שעריסגסיסר36 כי סכו%ס , ליסועס 6% כזכרים ניגסיסרבל
 ר51ס גסס61 6נל , לזין מז5 ע)יססשקטרנ
 גע5ש ס61 , ס' של מסכו מ5ז עליססלרמס
 כל וזסו . מ5רתס לסוסיעס oSnns 6ותסשכר
 %וער 6ל6צחסועס, נזכרים כינס סגזכריסזמן
 מס"ס סי6 סוכרתם מסתמלת נזגריס ס"ס זמןגל
 נענסיס ססס גזמן כי , לשועי 6ל66ע1

 ס' לסם מגריס 6יש "ע6תס %משלס
 כ6המ סם סבות 6ל1 כי סכתוכ מן רוורס.ימה : כנזכר מקערניס עש 6ל6כתהלס
 טומר מס סו6 , עונותס על ית'ע6חו

 ס5ורר ס5ר על כ6ר5כס מלממס תנקו וכי.סכחונ
 , לסלמס ס1לגיס ססס טרמם מלמעםחנ16 וכי מזומר מס סקוסי מן סו6 כי ונו',5תכס
 כ6ר5כס טפומר מס ועוד , ע3יסס 1hsמס כי סנר6ס , 6תכס ס5ורר ס% על בוער.61מ*ג
 פינס .סס גי , עליסס נפיס סס8וירס.6%ס
 06 , סי6 6ר5ס מסרי ג6ר5ס למלממסושלכיס
 גשרתם ס16ער מרי גי 16מר 6ט ולכןצ, לסלמס יתבססו 6( ס5ריס עליסס כסנטוסל6

 כמכס סיתס ס' מ6ת כי סיועו (ל46תד
lhsli6ין כי , מע6תס מ5ד ס6יכיס עליסס 
 D1pn ע5 לסלמס מכל ט"ו מלך מל סרנוס

 שוסותו, כ'8 מייכתו גני לבער 16 למי,המיומי
 סר שם ס8ןן י(קנ"ס סמלגיס מלכי מלך סכןגל
 סעמיס לכל 16חס 36סיך ס' "3ק 6שר.ומזל
 נסיות מקזוסס 8רן וסיt1S1h 6 5ל 3ס3מססי%
 חכ3 ססס ויעקכ מלקו ס' עם נס.סוכנים
 כמ .%16תס ע3 סיססיעו מעלס ס3אעמיס לערי ורסוס כמ מנוחן ס' כרסות 63 06 ,גמלש
 על ג8ר15חס יסלסל על on~oS סיוכלו1פמסלס
 ג5%כס מבממס מכמו וכי 6מר ולוסמעפתיסס.

 6תנס ס5ורר ס5ר כי , 6תכס סלורר ס5רעל
 סולע ומזל סר סוס ס6ין , כשקנסגסיומכס

 על גרסותי 6ל6 6יט כי hw יזוע יגר ,כס
 יו65יס ובחס ע*כס כפיס כססס ולכן ,מטלתכם
 ססריעו לכס רבוי , כ6ר5כם ע3יססלמלממס
 חלימס, כתסוגס ותסוכו ותריעו סס(עקךגמ%%וח
 מחוכרו כלו' 8לסיכס, ס' לפני מכריס חסיווכוס
 כחסומת, חחורחס כלומר , לסניו ~onh יחףלפגיו
 עס סכס ישמרו מעלס, סרי  וייעו יסמנווכוס
 , יוסניס סס וכ6ר5ו כתסונס גהר 1%ra %סס'

 ס8ער חסו . טסטןס כוסיו לכס לס%יכלו ש6 %ומן , 63ומוחס כח עוד מספיעיסיפונס
 גם 3י(ס. יסים ~bS ח% פע5מס סחסועסילו' , 6הכס וסולעתי 6ער 6% מ6ויכיכסיטסעחס
 6תס ס' עס כי כמידעו , וריכס מיללעסופ
 : ככשר עסס יכעיס וחסיו בתסונסומירמס
 מזכל ססזכירו סנטר על יכ% ס63 סדרותוענץ

 שמרו וכמו , הל מ6ש טכ% ג"כמוריס
 נעיר נר6תס Ob דפס מיס be ג"כ()תעית

 6דס כ% חס שי8תס (IOD הע מסכלן, ץסרי
 כזכתיכ , ט6 סמקוס עסל%1 מבניאס נוחסול6

 סמר )סס( וכ! , וכו' מיס 6ת גנטולשמש
 על יתו סל6ס5רוח

~lsio 
 פסיל קרנס יכר חרג

 olhltn מסלחשיוקע
 כלס , מער מזוטת.

 ושהכיס , עוטתיסס על נביס ססית'
 מרמסס סו6 ונתמטגיס כתסלס ית' לתניוגחטוכס
 כילו p~h זס 6י סיס סגרתן 8ל6 ,ומנקנס
 הסר% סס6ומוח כעיירות n~bs כפסןספוח

 גלות פינס כי סימת סמסטר , נססמעורכים
 ולק , יסרבל כעון ול6 ופושת כעונותש6
 פלסתעטפ 136 כדורות יסר6ל יייססמשין
 כ*6 , מולס 6לו קרות מסוות כזמןולזשק
 מסיתם גס גי עסנימיס orh1 , סרסרנמנעת
 עעולניס סס סגם , %ושת נעטו %ססרעס
 כ"פ ססי6, מס5רס פ3ק ח"ו לסם וימסךנסס
 שו* נ'כ, יסרבל מטקת ע5 סכ6ס 6פסר06
 סיtv1D 6 , לנינם כינס ססיo15a 6 סלמרש 6ס" כ6ר5כס תעכור ל6 שרג )סס( מזלל6מרו

 : עליס 31זעוק לסנגלל ורווי5רס
 יטווס מן סג5עויכו מס כי מוסכ 6ר ,ס כלועם

,
 זו 6י כסכ6ס סו6 , 5רס על ולסריע לזשק '
 636 ואינס כמרע 16 ככלל יסרבל על5רס

 מט6תס על כי נמור ופי נרפס rhD , לכוניסר36
ohsסכחונ ען סנר6ס וכמו , ספת ס%ס לסס 
 6תכס ילווו ס% על %ריכס מלממס תכלווכי
 י0ר56 נדרן ר"3 %מכס ס16מר עט גיונו',

 נחום ו6סי3ו 8ימחכס, על יוסניסנסיותכס
 , 56יכס (hff סרעס טפת ס6ינס ימונסיותגס
 סמו64ם עיר כ"ל( גסס  סדנר לענין במרוכמו
 ען ממנס וי%5 עט כפר כנון רנלי ותיק8לף
 סכס זול, זו סרי ,ס 6מר זס ימס כמכססמתש

 גיסר36 סמיוחי כגמר סיכר 5רת עמןססמחילו
 מ15 סלעס ננעס עליסס כי על מורס זס-כי

 קריך ולוע , עליסס ית' ט6ל כססגחתפט8תס
 וזס מעליסם, פחסתלק כיר סלימס כתסוכספיסונו
 ויתמוסס סיריוס יחר%ית ל6ומס גסיי יכרסו6

 כססס כי . ע3יסס יתדרו סמל ססנחתנעולם
 טכוס וכפסס כעס, עליסס מני6מוט6יס
 זס ענין וסיס ,  פעלים  פסחליס  חיוכחסוכס
 IWO %מחס על מיוחס נ"מ! כברמסעיוסד
 ייסר וכבטי . ס' נוך קדר זרע סססניכרים
 וכר סדנר נסיות מיסרם, סקנ'ס כס 6ת6יט
 %ל . ית' מ%6 סיתס וחשפסס on~s כיונלוי
 סנ15ס סזנויס גל ט נס , ננלות סיותטבשן
 ישן יתגרך משתו בי -תשית יייעס ידענועלטו
 , חס6שיט על ממט פסס כמסתיר ס61 ,ס גלעס

 ססשע5וס נהק גשטתינו m~5e עלים1%1
 hs סו6 מקרס 3%5י ולוער לספק elpn לססים

 המקמר כלרות סקוסן סססועס נעמן וכןע*סס,
 וטס מסם פס ומסתרתי ל*6( )זנרשמכתש
 ע3 סל6 %1ר ורשת רטת %ומ ומשופולהגול
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אלהים פז פרקשער'התפרה.בית42
 , OSho ,תרשת 6%הן כקרני %% 5יןכי

 ע4 .נ6י6 סיו .% 3קרכי קלסי סיסנלומראס
 מפתו טיו: ל6 עלי ס165 וכיון ס6ל1,מרעות
 6ס%ר שי %ף ססא, מוס %י נסתירססחר ולנכי וקמר שר ולכן לט, %ס סו6 מקרסכ*6
 65לסיס כפכו כית ג5רתס 61נימס ויותר יותרסגי

 מלתו כי לידע לכס 6ל נתט חל6 ,גלומרולמרש;
 6ותס תתלו .6ל6 , סימת ארס לסם כ6ס.ית'

 לחרום כסכות 5צ , ספמיס גמערכותוכמקרס
 : 6מריס ..%%ס % פכס כי 6מר עליסס6סר
 נזמן לנו Sb כוחן לטיוחו ל16ס ראויולכן

 סעולס נוס לו סילוע מס כל כי ,סנלות
 , סו6 ית' מלתו סכל סמיסס עד tbbפנקיפת
 , גסוס סיותגו נ(מן עליט' מסגים סו6התר
 על סיותכו נ(מן ג"1ט לס0ניח חטיס.5רם*סמה

 עמנו מתכסנ ססו6 656 , מלנותנו6יממגוופל
 למורדים פיס ג6וסן כמע6תיכו פכיםשטסחר
 ל6 סמ6 וכסרסר לנשק OWD סכיכי%.האלעס

 יענין מוריס סאו .וכסן ית', מ6תו סעכיןג6
 תמת י0ר6ל סיות חמן 0סיסס ODD יכרשיכמס חלוקס ססי6 6ל1 גרטיס כדייט ססוס פיוסדנר

 על ססיהס נמנפס סרפדו כמו , יתכרךממסלקו
 , חז נומו פסיס סדכר וכנן , פשרזכו
 יל יי משו סם%ס מסיס כיכר מענין"סיס
 עליסס מרמס סיס טכוס וכטסיו ,, ומט6תסעתח
 דרך סימיס חכ5צתס סמגפס סיות P1U1 ןיסזי
 עכין סיות 0ר6יט מס סו6 , מסורסס וגסמל6

 , למעי זמן תהמת כלי פאלוס נפתעחץת/עס
 6ף ויסר כ"ס( )נפדים פעור נכעל סכתונהמו
 ונו', סעס ר06י כל 6ת קם 6מר ומיל כיגאלס'

 אגמיו 6יס סר% יסר6ל למופעי הסס 6מרותיכף
 hsll עף פנתם וירק וט' ג6 יסרבל 6יסומנס
 יסרבל, מעל סעגפס ותע% ונו' יסלסל 6יק6מר
 סמגסס נעורס כמם 6פו ממרס כיוס כי נרפסכי
 q5h, כיד טסות גיוס סמתיס וסיו פנחס ידעל
 כסן כעס סננת נסתמלת קרח ממליקת עלוכן
 על לנסר מסס יכר כלסר סקערח 6חבסרן
 סענפס וסעור סייס וכין סמתיס בין ועמדסעס
 סעס כ6ותס כמנפס סמתיס וגרו יסוקל מ*שעל

 על סמתיס מלכד מ16ת והנע 6* י"ג*תכוסס
 ג6סר יוי נומי פסיתס נדגר וכן , קרתזקר
 מנע ב% ועד מק סע6 נע ימי יצעי'טק ועי מסנקר 4י0ר% הנר ס' ויתן לש6(.)ם'ג
 רנתי( )פסיקת6 סמר עי יט . 015 שף:*געיס
 עת עד סמפיד טמיטת ע0שפ. תועו עם,ופי

 סס6וס 6לו טנשגיס כמגשת, מ60"כומדוס, נצלי נ4 ונס ש5 זרך סקדש%ס סימש נ16תס. סונר כיסס סופן .In-RDDS מ סוס.שיקחו,
 ידיו נין ננגס וסו6 , מולי DDnD לעסככ:%פל
 Ob~)i הע , כחליו יחס ית וע%? יכיו,4

 'סקדמצניס סחכמיס נזמן גס טסנ סענין.פסיס
 ססצ64ס עיר ש 40רו וכמז י5שוי5ים,חנג4ס

 מ4 -ע"שש -כעו-לפר,עסדיוי%ש המי="לףי,יוח-ק-
 4% וו זגגיכן, סרי זס 6מר or ימיםכנ'
hSn'ופור .גכ*י כמו 6' 6'גיוס גנח מתים סיו 
 16 למות.נ' מתמיליס סיו .6ל6 , זוד עויןוכמו
 שיום יום מיי מתרגס סוכר וסיס , ליום ככ5ד'
 נו'מס 61פסר 1%. נ(מגיס חוגינו ססהס מסכמו
 יפר, חולל סע6 לידיעת or מטן מכעס'סכחכו
 לפע% רנעיס ועל ס5סיס .על מכחוד מסיו8גפי
 שיו( (hnw %1ז'ל , וכו' מסד.ל6לפיסשעורס
 6מד פורעטת מזת 1ל מרונס טונהמרס
 פורענום ענין 600 נזנר כן Oh1 מעת,מחמת
 ופגע מקלף 6' טוס נן מ1ק 6' חכמיםסיערו
 סדיר מולי ססו6 -מזקס סויף יביסשסלמס
 סל% נענסות מניל לג ומלש , עליסו,ועקיס
 , ופתרפ6יס we* מילי עממת סשכיסנ6ותס
 ש6 לשימוח כשסות כן סיס 0לoh~n 6מס
 ע4סס טמור 836 אציוס חולי לאס קורססיס
 י*.ויס כסיס :ss~ %סיס .וסגפ%יס , מחיתטסיו
 וגיטך נעים המלכיס 6ל1 כבממס ססו8כמו
 נמס מכיל מליט וכן , סמנפס ממסתגסים
 עיס סט% נמנעות ממסיס רוב כוייסס6ט
 כים סל תיכננת יסס , מוס כל גסס 6ין08ר
 0ל6 ממנשת DD1b3 מ%0כ ונגוח, נגיסרכן

 טוכם כגי סמע6יס o~meo כ"8 ממססי
 וכמ"פ ועעלס, מגס מעסליס מעלס סל דיןכית

 ויקמר סמנסס קמרי וימי כ"ו( )כשנרגגתוכ
 וזע נמגין, גכגסיס .סיו נענפס 0מש8ומס כי כגר% ונף, י6ס 6ת ס6ו וגו' מסס %ש

 6קנ 6לף פנשס כתוב חד נימי פסיתסגזבר
 שם ככשב סכד4ס סנ' אלו וגרמנוואפעש% : וקענות קטניםול6
 סיס כמהרס ממן כי על סורס 6לף יר'כלצמרו גי , 6לף יני נמנפס סמתיס וימיוי'ז(

nssסל4 נמנשת מסד"כ סנוורן מכוס 8מס , 
 קך כל מ% ש נסכוע 16 זס כיוסס6ומריס
 נכו עליכם ופסיפס נצזריס ו6םזכ ,6כסש
 to~nis נפסק יש %פעמש , סיס ככל 16מנוע

 , נמנפס 1Dbn ל6וחט ונך נך מטס0טחמס
 ומתזקק שור ynh1 , מבאס כנר גיכמהכס
 ל6 ממאות 1ג6ותט , סממן על ומוסיפיסלקוס

 כ15מרו ושריס .חסו 6מו, בנת 6' מכין כי6מש.
 וכן , לתף כיד נפנפס סמתיס 6תת נכחפסיו
onsהריסס. סיו ל6 כי ימס סמתיס שמר 
 שחש 6% ופתר%ינג. סיכר מולי מממףשניס
 מסיו ה% מטס, סיו כלס נסס סלמסמסמנים
 כמפן סיס 6קף סטם 6לי וק , בנרפסכעסיס

 : וגטם נניס bS , ססוכמ% גשמעסיס
 סאסקס פסיתס משן שהשכי מןט6 יי ה11מ5 , טס3דליס לקלו עעס לתםוראוי
 סמקיש 15 ספחכן נ6פ5עום יסר-6ל עלסורס
 יחי Sbe סחנמת מיחס , וירו0ליס יסר6לוארן
 נרושש , כ5 לעע ישראלית ס16מס על .נ4יס
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אל פז פרק ההפלה 'שערבית
 כסומקו וסנפל6ות סנסיס פן יס' She חעסטפט
on~bונעמש ל%ן וגכגיטמס וגמודת ממסיס 
 , ס' כרך ,רע סם כי יכירוס רו6יסס ,שנגל
 נסעות כענין , כקומט מ:מיייס מסגסיסגסיו
 %רות ונעמן , 5%ך 6ת 6יט יממוד 1ל6*ד(
 ס"ס )6כות וכש , סיכריס נדל סעונססקרן
 n~ss לשלם נעמיס סמו נסים עסרסמיס(
 , פרונ יטוסר מ63 מס לסם וכיומס ,סמקדס
 מכ5 סנולס לי וסייתס 6ליסס סנעמחולקיים
 ומססנממ קדום, וגוי נסמם ממלגת וגו'סעמיס
 מע6מ0 ע) 6ותס לסעגיס סיס וביסס ית'ס36
 ית' מלתו ססו6 וכיכר יזוע עוגם כסימט"ומיד

 סלימט כתשכס תוכו מט6תס )בס 56לסיחט
 כופן %ו זכר עליטס מביה סיס ולכן ,)פניו
onhtn, %68 סצסגח רפא סדנר ענין וסיס 
 דכריו על סעובר כקרכו לכו תמות סיגסל ,ים'
 וכן , 6ון כ) לו ינוגס ES מע6 סל6 ועי ,פיז
 מסולחות גרנות סיו ס5כור על סיפות ס5רותס6ר
 סידנו כיי , 0ימט6ו מיד מע6תס על ית'פצתו
 וכטוכס , עונט על ולת לחס סיתט מעמו גיויכי%
 נ'כ נסתלק , כעוגות מעליסם סכינססכסתלקס IDr3 המנס ססי6, סלרס מסתלקתסשס
 לססכירס 06 מסם, שים כססחר כ"6 ,מ"תו גסרסוס %סנמיס ופינס עליסס ססנמתונלוי
 סס מסוות וסרעות סעוכות כי , לסעני0סו6ס
 15bo כזמגיס ססווט סיכר גסו , ית' מ6תו6ינס כי ולסרסר למסוכ סננתעקס סיוגל ג16סןשות
 בפנפס מסשכש וקלת מעע מעע ב61006

 מתחייכים כססם מיג כ6 וקינו ,מתרס6יס
 גסני% כמו , מתרכס סדכר מומלמיס.ונומרוס כחנוני לסס עקיף ית' ססוobrn , 6(6 6ע3

 , וטת תתרכס סדכר סרקיס כד' ס"ס()לכות
 כמרסוס מסולמות כקות פינס ספרות ס6רוגס

 ס6יגס ערסן סיחסכ h)b iD1bs , 6לווהמגיס
 סן כלל סן ננלות כסיותנו )נו פיקרס מסכל כי ומכין יודע טמטכיל וסריס . ית' מלתובקות
 עומס , עליט כססגמחו ית' מלתו סגל ,פרע

 ס6דס ימניח , ,ו6ס , כגסו מכיר קינו סגםכע) 0נס קליו( תסלים )מדרס לנוו נדולותנשללות
 גולל נלותס IDID שקרקל סקרם OD ככל:ויסרסר
 יכין ולכרו כעיניו וירוס 1356 יחומת ,וטרע
 : עליסס נססגמחו ית' מלתו סכלגי
 ג) כחו טגתס0ע סדכר כענין סר6יתיוטנפני

 סעכע מכפי במרע סחכמיס נסססמון
 ססו6 במקום ס6ויר משסו ש6 סמנסססעפן
 סגס6ף 16יר עס 610 ועתערכ , ישועותמסכות
 , לעכע סדכר סעקרכיס כ16סן , ומזיקולמוס
ont~sגי5וליס ססס סמנפס ממצת סנורחיס , 
 לנן , מסתכנים סגפסד ססו6 לאוירוסעומריס
 נגלל להדס סי%ע עס כל כי ונכון ועיכ6מת כי וס(6 , סוס בענין שנ"ל מס לכתוברעתי
 סגנה משת עגיל ונישד , ים, עלמו סו6ונפצע

 סוטי טס ססו6 .וחס כיש. סנל%
 ינכתכ.

 ונחתם
 63 נרתס 34יו כנור 061 , ולמות לפיססלים
 סל6 מי 6כל עכרחו, גיוס וכר% טסומעיל
 6ססר , ססגגס כמקוס ועמד סמיתס עליועשר
 סיסים. ייועס מייגס ש וכסעור , וימתקסי)כי
 בסיס כס ויפחו , משו יכר ססגס %וחסכס

 כל גי קין גוטנ סעפן , ,ומניגס כממוחסיוועיס
 טר%ס מסיו נס גס וסנלכדיס גענפססמתיס
 מסרם סים 6ל6 , למיחס רום כיוס גחתמיספלס
 ל%תס כדיגם ממוייכיס סס ק5תס גי ,כיניטס
 ~wnD ל6 % 6100 כמףוס יעמדו ניןלאפית
  כייכס ממוטכי.ם סס וק65ס , ימסו יכרמו6)6
Ob1 5ס , ס6% כמקוס יעמיוnhss 6מ1 כל 
 סמ5עער %ער 1D1bsl , מסלמס ערונךסמחס
 )שמהר 06 סיכחר מס סלים זס סל כמירתויזע יתנרך וס61 סעס, כ6ותס ומ15ל כנלוח לונמסכ
 לטס ונסכמיל% להמס, מות% ולמסוגןכמקוס למפוי תסיס סכיררתו  יזיע וכסר61ט לגוס,06

 יסף סו6 כורכיו יסר סו6 ו6ס , לחייםמותמו
 לטת: OWD לו %רם קותו ועיריך כלטגזתן
 נמקוס לעשי נעומס מסתכניס ססס6)6 ססו* נעומס 6ז עמוייגש וק5תתי60ינס ,0מס
 וגדנק נס לסט לטיעסס יפוייס וייגסטסוס
 מות ענצס ו6ם , כעדינס ס6% ספליוס4

 לעשו יכמרו 06 למנסס, ומותסס כסילתסיויע ית' וסוף , מנתכגיס סס סט6. כחוליילססתכן
 כסת7כח לסוסי מוט עכעס כסיות מכנסכמחוס
 סמויכסס

 ססנפס סו6 ככלל סוכר וענת דוריס;שיגס לכך %ק עכעס 6ין ו6ס , סטוץ
 סססי. וסוף כקרן, onsn כו4 6100 ית'מלתו
 סננזר 6ותס כרכתו ללכוד ועומז מוכןסדיר
 סנאים ק5ם ניסורין ומיסר , סימוחועליסס
 ומוואלס מוכים כסיותס מיחס עליסס ננגרפל6
 ל5ט 6ת מרפס נעולים אינס סטר0יס6וסס גי לעכע ספרן מקרפ יסכרך וסh1D~ , 61כחולי
 , סעתדכק ססו6 עסמולי עגע כדרך לססמרסל6
 ט61 )%ים 6ל6 )נהסס ,ra~ 0"וט ומי ,ט

 6ס4)ו 1)6.י)נד סיטם דרך לו מרפטיתכרך
 , כסרתו טסו ומסיס עימס כגי רימוניהער
 )סס סיעעזו נס גי )מגיס כוז15 גחתמיסוק5תס
 , יעעדו ob וממחייכו מ6ותס סו6 קולייע5מו מוסע כנלכד וסלים , 6ון כ) לסס י16גסל6
 כמקוט יעכזו 06 נעורס סעסתכגיס פ%5תס16

 וסרתו נריש 16 נמזהסס, 5ש 1)כן ,ססכגס
 טה6פיניס, נשרות סרני% וכמו במבסס,תממת
 ג6 עמי לך ננס )יסעיס ע"ס סככי6 0כסגוכפו

 מות 44ס כי ע'( )ירסיס וכתיכ , וע'כמדריך
 נעיק רג6 0'( ית' י4סוגס ם' 61מר הג',כחלוניי
 נ"להשו עש עלס גי יגתיג כוי סכר סוסליתח6
 קינו יסקר 6ל געור יקר )פסן ולמרו ,ונו'

tSDb3סדרמ' %ע3ע מסל ממות 4פ64ך סדרך 
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אלהש' פוט פק niernארבית4*
 סנסעות ליעול מממאס ס61 סמרתמ64ך

 כספח סנספס כעיים 6ס כי עומס 6יטסמואך כי ומפכון, דק ליחן יתכרך לסניוולס%ינט
 ס16יר' נסססד כו ס3%ק כמולי , מסנק(ספרזס
 %%ר כייטיית 6ומריס כן נס סעכע*כמי כי וגס %ריטת, לעתים- יתכרך ש6לסטרך
 ס6ל יכול סיס זס כל עם ענע, גדרך סו8גהצו
 656 מפסדו, מסכגמ ועכויו עמו לסקליתברך
 סימונך עליסס נור סיסיס נורמיס סיור.שמת%

 . : למעלס משם כסי למיסס סמעוחזים כו)

 סמגסס נמלת לכנות פסס ד3ר ומרו ליר6ווש14וי
 ועעסיס ותסונס . תמות סמ$ילס%רקס

 סמנפס ממת ככר גסעכר כעקש וי0סי3 ,מוטס
 סיס סו6סקולי

~DtbD 
 06 מיחס עליסס סכנזר

 ופלסאו נלונו ושסם מסמדיכס טרמיס סיו65
 , bio סמ6 ימוס סמנמם זען וכתוך %תתו,טש

 16 ימסו 8ס qh מיחס עליסס הננזרע*תס

~sne
 ו6ופריס , עוכיס ומעסיס כתסונס ימכרךס6ל לפי ותמטמס %1קס כתסלס וורנס ,

 hlo כי ולסריס כקר מקערת סעוס טסנכל
Siwbnסכת סמלינו וכמו , סיכר לענין( (_Pnn_ לו מסר מספל%יס 6' סכל למרוס עמסגסעיס 
 מחטת לקפת פכי סוית למויס עלית ס%דנם
 סנ6מר לו,דכר מסר סמות מלפך_ ו6ף ,כ6דס

 חו' סעס על ויכפר סקערת 6ת ויגע ל"ז()כמדגר
 ססקערת וכיון יוסע סוס מכ6 ליס דיסכ ל6ווסי
 קרי6ש כן כעו , המנסס vot3 סעס עלמכפר
 , פפתיס פריס- וגסלעס יז( לרותע דרך על*ועיל,
 עפרת כס% סעעור3ת סמליהם נעין רמז גוגיס

 ספעפכיס וסקר רע רימס סיות עסססעעגיס
 ריפ לכסס רימס טיפת כעגע יט , עוכשימס
 חס כמוחס, עוכ ריחו פיוטן עד ס3מלננסתרע
 וסו6 סמל3נס ועיון. סטוץ סמות למלתךלעז

 קדופס פל ד3ר כיניסס סיפ לקמלמחערנ
 וסוויפ כל3ותס ויסריס עוכיס וכסקס ,לסזיקס
 גסס לסלוע יטל סמות עלטך 6ין סלימסגתסונס
b%נרמה געל סרע סמלצך ער כו סולעיס סם 
O)wגטכעס כת סטין סמלכנס כמו , 6מן 
 ס6ר עס משרכת גסיותס סרע רימסלסוחף
 ס6יס לסיות ריבוי ולקך סעסרס, סקערתומפעני
 ליב% מוכעס סס כי גרטיס כסתסללו ונסכלגריז
awnביאוס עיסרלא עשרס כע .תשח עקשו כי ,  סדררhw סקטרת ולמסיכת כגזבר. רומס לסלמסחבאת סחין סקערת כסממני ספןננס זממן 
 סקערת, ק כ% נ9 גש י6%1% מכפרים סם  ססססליס כמו . כי ,.'יסעמיש קיומו ע6 גי לסורות סקליס פרסת %לpnw עעפס ככלל ת% כי כפרפס כטיס מעפסו)זכר

bS14סלפם. כמעמס קירת תפעירו סל4 ומסכעסייסו, קמנפם ח55ר 1ו, סעף ו% נזס 
 על סייש פס יתכרך ס6ל סירם מככרפפמ
 וק , .סשם סוקעפ פקע. יסו6 לא% סכוןסככת

 לו%.ן יכי6 ש"ס סיתס תו גיפי פסיתסנזכר
סג עכ6נל

 כעסייח'קח
 למסג' )מסר רנר פסוח כרקס .מסרן ע*סקערת

 עמן סווס כפסיס' כ כיואשאיר
 SS"' יסר% גניעל

 כקר קערת'
ןן י ןי סינט ם סוערגק

 שיט ק' טס ככל מתי, סמו לו 66מר1על
 פשו1צ

צ2 4 מממצען
bb1

~D1% 
 ייי 55 על סערי ש צ ע "ע
1bvonyb

 צ כשג(-נ6וס )ס"נ :'כש ן
 ין כץ סוס ?מ. )תסליא וכבתוניס ששל,סוקס
 נ'פ 6ניסס. יסר% 6ליסס ויקער מסוקקומר

 "ןפקי
 2"%:יג7 %י

nessאו' סוסיעס י %5ות ס' -וא' עעי 
 וכירוסלמן לתפלס, עיושיס מזט4יס ג' סו1וסם

 וקש נתיב צטשקשש
'ww  שמי"מנייית,ש יושר
8טקי%מ'

 ויסיוס6ות
 )תס

 פט ל6 1 נס
 : מן *ויעים כעינם רמז %פ ,כירוסלנר

 עשר - שבעהפרק
 6?מן , תמיד כפמעת סקי תחת:בהיות

ub%ו%. 3י% תשת ענין לב% 
 עצטביצ ומסר יסר%נ 6%ל גרא'חשים
-pJnD1%~D1p ש  1 ייעיסשויג"ת6תת%ס י"א 

 מישש נ% %744 ש פי ג-*'י%
  %ליס פתית 1ath 6% 4% ,10סטת*טס

 נו וצ'ט 6טס  י%ס"0 סי  שארו-1ץל-לספרסל'(כימט6בל מסוק
e~jbDel  

 %צ %ין
eD)1סס%* מיסירם להקש bSi' ל644  חו 
 י *מן עשnalbn* 4 נמחיתי.*רן
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 45 כגאלהיב הה יז פרק התפלהשערבית

 כננס לסעולחו סכר סיס 6ל6 לריק, ינע ל6נטנש
 כ"ט , ית' סו6 06 כי מסרוגותיו לססליססיוכל מי 6ין כי ויויע ומכיר , עמס מלותסמקייס
 סל נ16לתן ססו8 סערך בדול ענין עלכסחפללו
 ס6ל ניולת סחחסרסס כוי כוונפו וסיות ,יסר6ל
 סיס 8מד, וסמו 6מד ס' ססו6 פיוס ויסיסיתכרך
 חסלס קכלח מעגין 6ל6 מסק כלי נדול סכרלו
 כווכח %יך מסיס bSb נתפלס, סקסלותשמן בכוונת תלויס 6ינס יסר6ל לכל כוללת ססי6ע

 ו6ף , לכלם כוללת ססי6 כיון כס י0ר6לכל
 כקולו 08 סיום 5"ס( )הסליס וכממ"כ ,סיפגו כדי סנימס תטוכס לע0וח 5ריכיס כסנכוונס
 כי יכר6ל, רוי מן סימיס מן פיוס בכוונסתסיס גי נס מקובלת תפלחס 6ין (ס ומנלי ,חסמעו
 מקרע יל6 טוכעס עמו סיס זין נור כמו610
 , ימשכו וימיט עתם י63 8סל ען , ל5כוראפי'

 )סנסזרין , 6חיסנס נעתס ס'( )יסעיסכזכתי3
 על כי וגראס . נעתס (כו hS 6היסנס (כו5"מ(
 נקולס יסרבל סל נ6ולחן ססי6 ג(ס גסל8ענין
 כתסיס, לרכיכות קריך , נלוי שמריס ט6יןג5מיח
 תפלת ומשעילס . ו6מרוגיס ר6סוגיסיורות

 סו6 נקל ויותר , ס8מרוגיס לתסלתסר8סוניס
 סתחקגל סג6ולס, לומן יותר סקרוכיסל6מרוניס

 : טעמים מכ' מר~י6סוניסחסלתם
 e51hao (מן מן סרמוקיס כי סר8סוןהמעם

 לסתקוכל יותר וסעתר סס5ר ושיכיססם
 מ8ותס מסומן סנים 8לף רחוק ליצרתסלתס
 רמוקיס ס6יגס 181תס , 0גס ח"ק רמוקיספסס
 נקל יותר 610 סגים כמקס 6ל6 סג%6סמומן
 וכן , סוס תסלתס נסיות חפלחס סתקו3ללסם
 דמיון נסמעת, לסיות הסלחו קרוגס קרוכסקרוכ
 סדקך  לו 1DRn ס)6 סמזינס מן רמוקסעומד
 :  לסמרינס קרוכ סעונש  כמו  מירס  כךכל
 תסלת סתקונ) כדי זור 8מר דורתפסת ריצוי קריך סערך גד% סעגין לסיות כי ג'מעם

 ויזועות ס5ריכות תסלות נעלמות ונסיותסנ6ולס,
 ונעת , מקוכלח סיתס ל6 סקודנניסכ(מניס כי גס חפלחס, חקוכל סס61 כדור rh , ית'לו

 סחפלס, תקובל ס5ריכות מתפלות מכוססנסלס
 6ותס כס5טרף כ"8 , ל3ז (ו תסלס נסכילל6
 מתפלות סכל נג'וסן , סקודמוח נתפלותעם

 חסלט וכסחחקכל , כן נס מועילות מןסקוזמות
 סו6 סרי , סקוזמוח עס כסח5טרף וחרון לזור(ו

 ססיתס כיון , סר"סוגיס תסלת נתקכלסגלילו
1DD1 חסלס לקולח) : 

 ר~ר6סוניס סדורוה כל תסלח כי 16מר 6ניועור
 סירס ל6 כי גס , גן נס לעומסגחק3לס

 (מן 8חר כי סו6 (ס 1ני18ר , גימיסססח0ועס
 סמקדט כיח וינגס סמחיס חמיית יסיססג6ולס
 חלף סג6ולס לר15ת סר6סוניס סדורות כלויזכו
 מלסיס וסיו מעולס 3(ס ססחסללו חסלתסענודת
 כעוס"כ סדיגיס מהמלת כי , מליס ווטלנ6ולס

 6ליס' סמ5פיס כי , ליסיעס 5סית ל"6( )מנתסו6
 מ5סיס וס6ינס , סנ8ולס נסמהת לרקותזוכים
 ס*מרו מט יתיסכ (ס דרך ועל , עכוס פינסלס

 ורופס (וכס ירוסליס על סמת6כל כל ל'()תענית
 מ5ד כי , מסוס 5חס מיסו כדכתיככנממתס
 ולנכות סנ6ולס כומן מי לסיותו ר16יסת6כלו
 סמ5סיס. ס6נסיס סנ8ולס ,?Inr ימ5"1סגלנול נסוי כי 6ס0ר סתמיס קוים וכן , 1וןכנממח
 סקודמיס, ס,מניס ככל עלים וסמתפלליסלמקלס
 נכיון ממס, לע5מס תסלחס וגתק3לס (כווסרי
 מס גפי לסחקכל קרוכס ס6מרוגיסהתסלת
 ס6הרוניס. לזורות וממוייכ ר16י יוחר ,סכי6רנו
 עליו סגכי6 6מר ולכך , געגסיס מ"1יזיסס מרסיני וכססם , 8ליסס סקרוכס לנ6ולססיככו כיי וכ5דקס כתסלס לסניו סלימס נמסיכסלסוכ
 קר6וס1 בסמ165 ס' ורש ניס( )יטעיסס0ל01
 סעע0 על מורס כהמ65ו כי , ס6מרוניסכדורות סכתכתי סטעמיס סכי על לרצח , קרובכסיותו
 ולניס עולס ממימי סתפגוח רי13י נפי כיססגה

 כסיוחר קר16סו , מינו גמ65 יסיסקדמוניות
 סתתקכ3 סי6 0קלוגס , סל6סון עעס כפיקוונ
 מוכחש נסיות סרמסוניס מן ס8חרוניסחמת

 תפלחס כחקכלס סל6 ולר6סתיס , ornותסוכתס
 סכחוכ ז"י6ל ממך סתמיס 'כ(מן 06 כילהקמט
 יקי5ו עמר %מת מיסת ורניס י"ג( )זגי8לסל
 כל ימלט ססי6 ונעת )סס( 60מר ons ,ונו'

 ססס 161הס , סנ8ולס לר16ת וי(כו ססי6סירס מן ימלטו סגמ65יס כקמר , כספר כחוכסגמ65
 a)r סל6 מס מצף כקרס ירקו ל6 עפריצגי
 , עילס למיי יקי5ו ועמס , קוים סנ6ולסלר16ת
 6לף לימים ויגיע סממכס "טרי סג6מר' 6מרוכן
 זסועס לגנון י(כס סו6 כי סימין, לקןלנורלך ותעמוי והנוח לקן לך onh1 לזכי6ל ג6ננרסל"ס(
 (ס כל ומלכד , סמתיס לחמיית כסיעמון כןנס

 נעגין וזור דול ככל י0ר"ל כל חפלתנסמעת
 ק5פ גסס ומתקיימים , ולכנור למעלס סוניססכל כעיני למסד תותגס יה3רך, סו6 סגו6לססנ8ולס
 גתן נר סוגף על ס6מרו וכנוו , סנ18לססכטמות
 , תומכיך מלכיס וסיו מ"ט( )יסעיס נוסגחקייס

 ים גו 2:ג21:ע%:ו%עייי:6יייוי6יג41
 5רס4 נלי161

 כל כין ולקיימם תוחס לסעמיד

 יקר16 וטרם 3עכיגס ומסגים רולס יחורךסו6
 061 , יסרה רטו6ס 5ין מכס וטרס , dmhעוגס
 וכמו , וזור דור נכל ג16לס כעין סו6' רעייכן

 נקרן האיוחס ז6ת גס 81ף כ"1( )ויקרץשכתוכ
 : ונו'6ויכיסס

 עשר שמנהמנאק
 6והס כמקרץ ססו(כלו התפלות עין לנפוראוי
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אלהים וק פרק "תפלהשערבית46
 . ס%. aaeiטש"נ*'

 סנ5ו 'one , %ק3*
 נכי6הל 163 ט65 מ6וס.ס וק3ס , כטפונום*5יר
 albb: ונפשי3 . טגכענ Sb פזיכ פורשלט%%
 65 נץ נ'( .לנר6טילן ,טצ3% ט6פץ ,"ה6טה

 , ונר 5ין b7b1 %ין פo*bS (. 3 .וחעפיליס'
 65. קטס,"סל

"bnS 
 6ת 5עכוד 6י1 פפדש 5נף

 וכסכ% לטמץס, ס5. נסונתו מגייל%18ס'*4ן
 ע3יט**לדו סת5% 5עו3ס סס פטרך ייעושלט
 % ג,ט טולו , ם'( )ש5ק ומי)עע ופמש%1מר
 ס8י מםי9

 יתצ4ף' י58 נש%ת ט%*ל סי!

 סשפ4 פז , ס5ס%יס h'5Qh- פוש %%"%ציה4י
 bi)P1 36 יט' 6צי *שש15 צאשכץ ישכוהאץע
 ג4 סי"ס סו6שן o~b: תשש eh~1השט,
 נט*ש סמש%י4 צש%ן, Ma"_' )hWnטאצ

 נט4%לג טי5ע4כו 3זיש נך , ')3שט %יסע%ט
 ס%ן מן יעלסל אל סםשיופ( 0יר )קרק.זתעגיות. נירוס5מי דרפו וכן , -1hbn % erסנם%9של 6דס"י נוכוס תפ5תס טפס% ס5יא%.6ירום
 טלס , יוריץ סחנמס מ5פעט סצר יל5%ס6מו

 נומן.סע*ני5אטאס כי לעתיי כתול!זספסור%
 : 63י%י ס*לו פמר נסשס 5טט ירזופ5ימט
 ftw 4%5 36ג9ט *,טר מז( )צר6סית ג6מלבנח

 -bjb ס% ססט חס ו%' סמיס כ5את
 )נ'5 ס%4יקיס תס5חן 1* לרממיס הספך'סחן
.5יין ל"ע64 מי5 סוטם? לסעיט 50 ור0עתןלדנן

  כדכתיב-
 ר% לצס גי' כף ויר8 ו'( )בר6סילן

 כ4 5פחיז, כי סווט זס עמ , )סס( כ6רן'ס6זס
 טל5 יססכו ס5י4יס סנ6יס 3זווות נן%מעי% סיי מוח . סשכט $דיק' סמס נח סתס5תגסו

 ו נזכי"4. %6%יס . טדין!
 סר%ון ס6כ צטיות1 6'$ישוזפלות,6צרסט
 זרע 15 גקר8 ני5מק יסר56יטללי65ומו

651% jnSS , 3פלס עס 5ס5מם' כסינ16 יעקכ טץ שיי*"ם35 סגס על.49% כ%ן עצר %זס נעם.5רשס,.גמו 5ח4קע מכוומת סיו תס*תי כ , 
 , ונו' סניג"יסס 6סר ראריס % 36סיטייעת. יסי 3"6( )נר6סיח. כז;כתיכ , תס3תוה:סק33ס

 מי6 56 כיח 6סלו סנעס טמקוס מזנח צנטוכן
 נניו סעתידין גתע6 ס', וי61;צסס שקזם*סעי
 נפ13 ס65 "פ3תו וגפקצלס ,וזסו-יקלמ-גם*נה 4ע( )כיר ע5יסס וד4הט55. פל446סעש' סטלסכס5
 סנח סרק טכהגנו וטש. Pb 5ץ 6ט םגעי
 א*פזל סו* b9SWb גסריף)-%ל, וטך: ,עסי

 5י5שך)טט'ט,ט*3(, ש5יטט p--bds סםענדוינ6שה
 ונ6 נטמ4 טשי ומ%ח נם 6סרשע'נעס%; כ%א וגח4קט, מפ5ליס יסר56 פי165: סל%ס840.

 ס61.ט4סנשילך ט4 סורו ס5ע$ריט,%5ות:6לס
 מסס ידו ור%5,5סמסיך ניויש ידו ועויוננר

 %ס4:ו"יגש
 stown: * סצן twbo עדקו ככת. 6%ח*9

tffdsbjlי6מלו ספ3שיס האי fhdl- עמן 5עטיס %וסו 6נן jnnSo ors 6סש5ס:פסי thb 
 , וס%חס 5%ס ל* %אס-313שלהו1

~bh טלוך ושל ממו% 06 6176 3%5ך *ל(יפ 
 3יאאא %1%3,1 %6 מצל 6ש8-_
 גמ-ו' יטזו פ6יישנשמתו סי*ט כו סלטס%*
 לן' ו66רי ט פכחונ מ5ריס מרכוס סזס%י3ס
 ל- סהש סט"*ל טר5ו0 נ,כות גדו5), 3לגוס'16%

ס1-תע4%
 מן-

 סולעי ע5 ס6שלסר טנשיס
 5ע*ן נל5 נושט 1נ%16ן י640ל וג5ות%9לן
 %מ4 קכגיס 55 6נלים סתס55 650וטס
 )שש9 ממלן כ4%5 יתכרך bb31b Shobסככר
 1 וטגל וכס6מר- , ונון סמך ו6גד5סומנוכך
 ש6 ממש(ך. י65 ש% 13 נ6מר , 46שי 44טצ4תי
 כמ1 פקרות6 ע3 סוס o5%nb 65 ו3זס (*רסך

 4%5ן 0613 קולס כי , ס6מסוח ט6לסט5עעלו
 5כסי%% 3כגיס וסוגעמו 3כמס ר6וייס סי65

'rbsוי3לפ סרס סכך ת"ז( גס6 ג6מר ונסגר 
 %' ט' פפע כי הףנן

 עניי
 מו 6יכו סעוני יו!ס ,

 656 כדין, סעטי סי6 וכזחס"וטס 'ijs(biננרתס סוק5י 06 כי מסגים3 ות%מ, סרס ותענס-)סי( סכתע כ% סרס סענתס סעוגי טיסיטסנרמט
 36 0וכי סמל6ך es סכ6מר 665 טמו,4נר6ס
 ס' סתע נ% שוס %ס 15- ששי% כיע45וך' 36 ס' סמע כי ו6שר 3ן; %'1*ללת שמעשש חמת סתתעגי 0%כר יד4ט חחח וסת5%יננירתר
 נקר6 51זט' , יויס "מת 6סחעגית פגיי'ך%

 סעת כפי טמעיל 6% עת4ד, נ5סוןיסמש6'5
 . עניס ס36 סיסמע סש ע3 יסמע6ל סיקר66מר כר15כו ננילתס ת"ת'ייי' כתעגית 65 סעדיןסז6ס;
 ש' סמע כי כך3זס נrm) 4 כי 5ומר 6פסר651
 ס6מרש כסרסס ס5שנ גמו כן נס סנערקו3

 ימי6 יסמע56 !ו י"ו( )6ט 6כרסס תסלתעיך : וכו' סנער ק34 6ת' ס' סמע כי כ"6()סס
 ת5מ , לפני סתס3ך כש , גיר6תך , 3סמך-
 6 יס 6וחו ומסרס מנרך %כי וכיע. וגו',6ותו גרסתי סנס סמעתיך %יסמע56 וכתינ ,קךפי
 נמס רח עול . 3י64תי 5סני סיך 3ס*תסכגס
 ס4סיס.יסמע% חסלחו סמע כי סמעתיךפ6מר
 וכש חי 6כר66 40סיס כ!מן י bh'Sגמסנ
 סמעחזן וזסו עוצס, ס(צס סו6 ו* 5פכיו'י%ק % וסו43ך תסיכס יסנזע56 סעט6 %מד ס"צ(סז )כשל ככיו 1י""ע3% י5מי. 6ותו ויק%וס8מל

 כ5ו6י.
 . מיחטך: יכסעח %עפ6 גמס;

 המ( )כר6סינו סזיס פ3 6ניכו bd13hתפלת
dhb:כחקכלט 65. רס?, . עס 5דיק' ט86ס 

SD%% וגטתע, 5וע 3%ת ע3 וג"קנלס ., סיוס 

כלכש"
 כנול 6כרסס ויסכס )סס( הע ינו', *ש שתייסלם benlh 6ת 36סיס ויזטל י8ש( )סס

Shכשו( )כרכות מז'ל מכאן'5מיו ו%' ס6קוס 

סתקי
 ז%6 תס3תו נ'כ וסועילס , סמרית ח%ח
 : %וער נסמ3עו שע ס35ת6זיקון
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 י4 כרשלההל הת פרק התפלהשערבית
 bn*sb" ש obDn-לו

 ויתיל) ל( )6%סק
 כש חבתו ונתקכלס , ס6לסימ 6ל6גרס0

 , ונר 8כימל 6ת כלסיס יייפ6 )סס4כתוב
 , ומיס כעדך ויתמלל ומנרך 5% ססנעי%'געו
 במסויר כי , סעי5ור נע רפו6תס סו6 ספוחונס
 , סמינר נע פעור סינן ככר הססו סרס 6תלו
 , וט' מות גו דע מסיב 15נך 061 סגת31גמז
wb~ימות' סל6 וגס ימוח, ל6 16תס ימדיר ס6ס 
 ויתפל לו 8מר ולוס , סעי5ור לרס6וס%יך
 ס' סעור OD על , ונו' ממלכתי %נל עליסג% סי כתלונתו 1SD1~b לו מרמז וגמז %1ט,בעדך
 הכרסס ססו5רך 15DWb ons/ מגית רמס כלנער

 כמס 8ושס ססכסיל טגנו ס61 בעזולספסל)
 וע' הלסיס סמע כי המר כמו י0מע8לוזוללת. : סי6 קמותיס8מר

 61מר ססתסלל וירק( 0' וללקות6מ(9ל
 6ת קח מות 0ו65ות לסניך ים 6בי הכיסס6לסי
 ויסמע סג6מר לו ונעתר . כ5מ6 קמות 1ל6ופסי
 סעע נמס סכחוכ ופי' תו' סנער ק% 06'%סיס
 כלער עומד מסיס נמס כלו' סם, סו6 ג06רמסלחו
 8כל סימר לו סגסתמ תפלתו ססמע 610ס5מ6

hsODS נססי 8ת קם סימר : 
 על ונו' יימר 5סר יר6ס ס' הנרססתפלת

 יו( ס' )ניר 6מר , לדורות סעוןמלימת
 כייס יימק סל כניו כיסיו גסעס מלסגיך ר5תיסי
 סז6ת סעכודס לסם ככר "סיס עכיריחלייי

 8סר י"ס ס' ונסו , רממיס עליססהתמלא
 6סר לעתיד ויזכור יר"ס כלומר , סיוםיקמר
 )י ממרת לחמול לומר יכול מסייתי , סיוס*6מר
 "ומר 6תס ועכסיו , (רע לך יקרץ ני5סקגי
 ת5ער ולק D~r לך יק84 כי5מק כי לומריגול ססייתי מס ותקיים רממיך חכ13ס כן ,יממי ככסאי 6ל6 כן עסיתי ול6 , ונו, בנך 6ת ג6קם

ombכהי 6ה נ6 קמ )י מממרח מס ימיון 
 : יחידה8ה

 ז"ל וקמרו לסגיך משט יגלח סו6 חסלס לועול
 (ימן מסויים נ:ל6ך סרי מלקט לע( 0')בזר

 רגקס 8ת לסוליה Tnb 0כהמ!ל6כיס סקנדסלו'
 5ריך סיס כי כזח ר5ס , 6ת.6ליע,ר ללוותונפז.
 מלאכו שנור וכיון )סגיך מלקך סו6ייסלח4מר
 סמלצך וזס , וסמסהיס סמיומז מלזוכונרמס

 סכתוכ כמו רנקס, 6ת %%י8 סו8סמסוייס
 o~o 6מר 0מל8ך גרפס , לי5מק לנני 6ססולקמת
 כסיימם ממסיק סיס כי , שישר 6ת ללוותג8

 ללוותו גיס 6מי מלרך כי נרפס ,צולקחת nhc" וכיון , ולקמת מל"ט יסלמ' סו6סכתוכ
 לסו5י6 ושומי מסויים 8סר ומלפך ,)5מו

 רנקס 6ת לסו5י6 8חד ס6מרו כמו רנקס.6ת,
 סעיקרי.וסמיומז ססמל"ך גרפס , ללוותוממד
 נך מורס סגחונ מסע ונס , רנקס לס651ת'סיס
 ומקר כי ונו', ולקמת ~סניך מל156 יסלםס6מר
 לשתו וכדי , רכקס 6ת לקמת סיסססליגס

 מולך סייס סמלתם כי , ססכי סעל6ך hsכזנך
 סיניע קודם לסקדיס 4יך סיס רכקס 6חלטו64
 66 לסליק כיי )0סכליעזר

 רכק"
 סתהקייס לעכין

 לנילותס, סשיכיס סדנריס כל ולסכין לליעזר,נמס
 ססיס בתולל ממת ס'( פ' )סס זול ספסרוכמו
 נר% סכימות סחי anw 5מ7 עלקך פקין7% כי לפותו 5טר מלפך ט5רך ולכן , נדברמע"כ
 מלימות סטכל 6מד מלרך 06 ס %ין טיס0ל6

 : נמ"ס %% סירס6מת
 ועמס סיוס לפט ג6 מקלס ענזו הלישרתפלת

 קללת מסירות על סו6 נס לסת0ללצסו%ך  לסגיך מללטו יסלח סו6 ס6מר הנרססית%ת נרום סיס ט גס , סטני עםמסד
 1Db ולוס חתלתם סיוס סתתקכללמרסס

 סחסלס קכלת כי הכרסס, לדוני עס 7mDועסס
 61סר )י ?נר 6סר 1nhD וכש ראיין מןסיס
 סיוס שוחו קגלתס ומסירוה ונו", ל-ינסכע
 כלומר לסכי ג6 מקרס וקמר , חסד זרךסיס

 )פט מכוונים ימיו סיוס סי6רעוססמקריס
 נ5כ לנכי סגס ס6מר מס ענין וסו36סלימותי,

 . סו6 סייעו OD גל תתקיימס ונו' כמיס עיןע)
 כי לומר ספסרעוד

 לסורות סו6 סקרם, שמר מס.
 יתכרך ל6ל רפוי סו6 סיס ל6 כי ס6ללפני

 מקרס כזרך 8מת 0עס 06 כי חמלתהלסתתקנ5
 חסל% תקוכל 6יוכי ססו6 מ5ד כיהכרסס הדוכי עס מסי ועסת ס8מר כמו הכרסס,ונזכות

 עמו.: מסדדרך
 החקתפלת

 וי5"
 6ין , וגו' כסדם ל0ומ עמק

 ס' ולסני כזנתיב חשם 8ל6תימס
 8כיו תפלס סתקו3ל געומ גסיוסו בימו,ימסוך
 ס6מרס כש ורכקס סעכז לקרוית ער3 לעתי85
 היסער , וגו/ לקר8תכו 'בסוס ססולך סריסמי
 סיסיס הסתו לקרמת כסדס (מח . בחסלשמכיון
 סעחין ס5פס . ית' ס6ל לעבודת מונן ממנם(רעו
 ולזס , ס"ס 6יס 5י? מיס ושוה מעכו ל65תעסו
 לעת כי רומז וסוף , ערכ לעת בסרס למוח6מר
 )כר6סית סגתוג עמו עסו, ללידת קריך יסיסערב
(rbקגתי ג6 מנס) 'וגו' קליך כ6 60 ועתי ום 
 תסלמו וכסב% , ונו' 5יד לי ו5וזס ססדס651
 כומן יעקכ עס סוס נמהוס לסיות עסו (כסז6ת
 ויקנחו ליס( )פס סכתונ גמו י5מק סל ממסוסערני
 כמ"מ כן נס רמוז חסו , בכיו יעקב עסושוחו
 סוס %ס ענין ע) , ערכ לעת נסןסל0ומ

 סו גלומר , לקר6חכו 3סדס ססול שלוסס8יס מי 61מרס, רמוס סי6 נס וסיף ,כסער4'שמסו
 ניקמר (רע ממט סיו65 , כסדס ססולך זססו6
 ססי6 ר5ונס, גנז )קר8תגו וס61 סדס: 6יסעליו
 סו6 נסר שוע ממט וי65 6ןוגי סו6כלומר "דוני סולו ספיג ,וסעכד .. יעקכ 6ח תוסכתסיתס
 לסיומו ימיו נסוף יחער or נס וקף 6כיט,יעקכ

 : ל6דוגינמסך
 י5חע ויעסו גש( נסס ולרנקס )עמקומפלה

)ס'
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אלהש טח פהק ההפלהששרביה48
 הנזנות ממזח סקנסס סל זעתו מספנת%זייס תסלת. 1"י( )טוכס סי6 פקרס גי 06ש %נם.לי

 , סתט6ס Db מספל ססו6 כעתר רמממתלמזת
 י5מק מסיס %מד פ"נ( מרסס )ב"ר קסתולככמ
 סקנסס לסני וקמר כ6ן מעומס וסיף כ6ןסטומ
 . מן יקיו: לי ליחן עתיי ס6תס נניס סכל רקןימי

npsSoיותם לסכת , כן למרס סי6 6ף ס(6ח* 
 , עכעס סגהספך לעתה הסלתם סמסילעקורים
 סכתפלמס סעתיזיס ל5דיקיס סכטמס6101

 למות רנזמת ממות סקנסס סל יעתומססכיס
 עכעס טגתספך אל6 עתר למון גססגיער 1ל6 , סרוגז מדל ורכקס כי5מק 6כלרממטח,
 ססו6 לטמרו כמו . סקנסס לס סשת6וסנתסלתס
 סגתוכ ס6מר וממס , לדיקיס סל להסלחןמת6וס
 ונס , סתפללס סי6 מגס גראס קסתולנכם

 גגם 6סהו וסל 6טתו נכח 'pniv סל סיחםססתסלס
 וקסתו, ינמק ויעתר לומר לו .סיס ס6ל"כנעלס,
 סכמם ס5ל סתסלל ססו6 ש6ס לנקם סכתוכוכיון
 6ל6 וכל מכל סטגע יחססך hs כי סיnhr6' חסלתם ועכין , סי6 וכן ממנה ימיו לוטיחן
 עס יחמק or , %6 עם ;ס שלריס יסיוסל6
 נסקרו 6מר 6ים עס ושכאס , קמרת8סס

 לככמ לגף עמק ויעתר סומר וזסו ,כעקרותם
 נערך עליס ססחסלל כלי , סי6 עירס כי%תו
 עקרס מסיס כי נס ותלד מחסר , קטתו ססי6מס

 יתן ס6ל גסכילו סגמר5ס , שתו רנקש ותשרי לו ויעתר וקמר , שמריס שכסיס נערךכטכעס
 : 6סתו ססיתס מס מ3ווחסר

 וילן לפקוס ויפגע כ"מ( )קרקסית יעקכתפלת
 יעקכ טתקן 17DS מכלן 3י תסנפ 61לותסלע רב* נפו6 ויללני*  כדכפיב תפלט bShסגיעס
 6כומ מסלות כי ערכיתחסלת

. 
 %1 , תקנוס

 סחסלח גמ65 , תקנוס חמיוין כבנדסתסלות
 וסזריס היכויס כנגד 6% ס6ינס שותערכות
 ס6ומר למי והסילו טלילס כל ומת6כליסססולרס
 רתוח, ערכיח סתסלח קטטר מקנוס 6כוממחפלות
 נמן המ"כ 6ל6 , לסמסלל שוכחו סיתס סל6כיח
Shעל עכרתי 6ססר 5'6( )חולין והמר לכו 

 מזר סחסללתי ל6 ולכי קדותי בו טספללומקוס
 fi)tD ועכין רצוח, ססי6 קערו ולכך וסתגלןס%

 על ססלס סו6 סמקוס נוט סכינו יעקכתסלת
 וג6ולהן מלריס נלוח כי , ס6חרון (סנלותגו
 ונ16למן נכל וגלות 5כיע., 6גרסס מ5יסיס
 וכמו , יעקכ מ5ד ונ6ולהע or ונלחם ,מעמק
 סקן כענין ממכרתי פולס נ16לח ג6גרחמנתכתי
 מקוס על עכלתי 6ססר יעקכ 1;"ם ,סמתוס
 וסמקוס סחסללתי, ל6 וקני 6פהי טססתסללו

OtO61כיח ס Sh תאפללו ססס וכמו יר1סליס, וסול 
 תפלתם וגתקכלס טמקזס וכיח ירוסליסעל.כנין
 SD לסמסלל סו5 רכס , סגי וככיח. ריסוןבכית
 תסלתו סיחט ולוס סעתיד, וכיסמ"ק ירוטליסבנין

 *6רוךי לגלוח רפ, טסו6 סכמם nh~sS%רוסס
 dhr כי , רמות ערכית טסלת קמרו,ולנך
 שגר 'צגך סוייט רסוס סי6 מרייס ס6פ)ס
Ohכנ16ל% כן סיס סל6 מס , תשמש נקולו 

 כפיס כפ למס וג6מל , מנס סגעיס תכל1נל1ת מכס* 156ת 6רנע סנ4ת ;מן נסירום סכ6'מלריס
 לכס מין כי כלו' , סריס ויכלו כרסיס ונתעווסכו
 בנסע ססכעיס תסלוס עד סגלות מן ל65תסקוס
 סקטור , %י וק% %ד יתווך ט61 נלותט8לל
 כקולו ונדמע לפגיו נמסוגס סגמ,ור (פן סכל610
 לנ16לט מ5סש סיו במרנן מזמן כי : 16חכוינעל
 %כן , נתשכם סיסוגו נמס כויס ססיתסמסגי
 6ל5ך סיס ל6 כי נחסרס, 1ל6 ליגי6ל סקזנסתם
 ככ3 פע3מס ימונו 06 6כל מעומס, יסוגוכסלק
D~s46סה ס6מ* כמו סט6ל, סיכל מונעשס ישו 
 וכסניפ , תסמעו כקולו 06 סיום מלק()סרק

~?r
 eDSDD כחסוכה ימ(רו ל" 06 גסס( סקן

 ע1 מירות תינער וקסס עז מלך עליססיעפי
 : סלמס כתסוכטהיחזרו

 רמ3 66 הלסיס ויזכור ל'( )כר6סית רמלתפלת
 , רמעס 6ת ויפתמ הלסיס הליסויסעע

 ל6מוחט ססחקס ג(כר (כירם עס ע"ג( פ')כזר
 כפ3 פסס "וקסס , ליעקכ on~h גותכין פסיוכסעס
 ס6מרסכתוכ

~)fD 
 לזם תפלתס וססמע 16תס

 סהיקחס עכין ט61 לס סכר ס,ררס כיקמרו
 (כרון ועלס חסלהס סמע. or וכככב ,ל6מותס
 סתיקהס טרי סעסתס 6חר , לפכיוסתיקהס
 ,לילד ר6ויס ססיחס מט כל ל06סיקוס
 שמוחס טילדט כמו סי6 גס סהלד חםלתסוגמע

 :. סתיקהטכמנת
 וסכני יכ6 מן לותו לנכי יר6 גי עטומיד 6חי מיד כ6 ס5ילגי ל'כ(. )נרפסים יעקבתפלת

 תקח hs שמרח ו6הס ע"ו( פ' כניס,)נ"ר על06
 מ3ד סישס מעסו יעקכ .ירקח ענין סכניס. עלס6ס
ohSoכמו ן עסו סל למרעו סיתס S~rhn '1eal) 
 תפש סל6 רכות ל6ס ועיני מסוק על ע'(ט'

 סיסיס סממ6 ינרוס סמ6 נשירת ועתס ,כגורלו
 סמרורם )6ט סי6 , כגיס על Db לסכות גלשון)1

 .ס%ר 1nDh %(ט עסו, נמלקו טטיתטכבניס
 על ס6ס פקם ל6 למרח 6חס גמפלקויעקנ
 טל גוייסו ופור קן טיקר6 נט ס כלר ,סנ5יס
 וכמוטו , נכיס על 06 ליקח לו ננותר קינו6דס

 וגחסכמ עטו טל בגורלו סיתס סל"ס נס יעקכ6מר.
 ורסיס ט"ו סמע6 *גרוס ל6 שכלניי, 6ו כטז*ו)ו

 : כייס SD1 כ5חון-עריסלו
 לכס יתן עזי ו% מצ( )כר6סית יעקכוזפלוז

 8חיכס 6ת לכס וסלם ס6יס .לסנירמשם

 Ise5on~D1"S)Strb גון:ג%נ:טן

 6פ לכס וטלמ סכתוכ סילעו עסיתםססיס
 כיד טסיס ממעון טסיס סו6 סיווע וקן ,6מיכס
 ג* סקזיס ולכך , *וסף רמז אחר 61"כסריס

דעיס
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 טדע סל6 יוסף כמכיל סשטנ וכסף לפמעון זכי ע3 לקיט טמנמס , סנטם 303ססיעליס
 ג6מתמות מוקע סכסף מסיס כמו , 6י1מקומו
 רם( כך סכסף 0נמ65 וכמו ספתמוגמ, עי גויע1ל6

hSwn,וקמרו יוסף 
~,18 

 מחר 1YD' סו6 מסנס
 גומל מסרי , סוסכ כמסגם 80ו4 סמומי3סכסף
 , כיסכ סככווכס נר6ס כי סמוסכ סכסףכפירוס
 סיס 63 ס8ס נר8ס סו6, מפנס 8ו3י נ6ומרוועוד

 סיס 61ירנס , מסוירו סיס ל6 גמסגסממפיט
 6ל6 כמסנה ססיכוסו 63 06 לסמררו יותרר6וי
 5"ל ולכך , 63 08 קותו סיסיכו לשובסשכנגס
 קותו ימ(ירו ס63 סמוסכ ססכסף 8ותס0ט(סיר
 תוך קותו ימהרו ס6ס , נידיסס 6ל6גמפתמות
 , הומו סמזירו המהגס כי 3סס ימסכוס%6תמות

hSDנייכס קמו 6ער 31כך ג6מתמות קותו ר6ו , 
 נסכין 64מר , שו6 מסנס הולי כי יססכס6ל"כ
 6ל6 מסר ל6 וכימין מלום טס דכריסס0ל0ס
 3ט% רמשם לכס ימן 0יי 361 6מר ולנס ,מסלתו

 : סלסחס יל46 סריס יי ע3 כיסאים,
 תועתם ותעל ויועקו סענו7ס פןיסר6ל נכי וי6כחו כ'( לסמום כמ5ריס יסר36תפלת
 פסיו מ5ד bid- כסונן יסרבל סתטלל4 ל6 ,ונו'

 5ועקיס וסיו , לסנוף יכלו bs כעכודסמסועכיין
 מ5ו ס6לסיס 38 סועתס ותעל , סעכודסטכונד
 עז (ו 5עקס 3סתקכל ר6ויס סיתס 1ל6 ,סעכוזט
 , התטיס סגת גלי ססוטס נ6קתס 36סיסססמע

 : עליסס ורימס סבכות כךיתחכר
 )סמופ נ5סרדעיס סמכות. ע5 ינינו מנסתפלת

 84מרו 1ל6סרן (oan סרעס ויאישמ'(
 מפס ויקמר ונו' ס' 36מעתירו

~btno 
 דכר על ס' Sh מסס וי5עק וגו' לךבעתיר למתי 4%

 נערוב עו'.  תסס  כדבר ס' ויעם וגו'ס5פרזעיס
 ויעס וע' ס' 8ל ויפתר וגו' וסעחרתי מעמךיו65 8נגי מכס מ0ס וייכמר ונו' סעתירו )סם(קמר
 36 מעתירו ח'( )מס ג6מר ככר? מטס. גדנרס'
 1 ומ' כפי 6ת 6סרופ סעיר 6ת כ65תי ונו'ס'

 6ך סע6תי נ6 60 ועתס י" )סם ג6מר.כלשנס
 ס' Sh ויעתר סרעס מבס וי65 ונו' וסעתירוססעס
 סיסלח לסרעס סחר6ס געסס 8רגס כרדער.וכ- 5סרוע מכות סד' 15hs . וגון ים רום ס'ויסמך
 סס ונס סמכם עליסס יכול ל16 ו8ס , סעס5ק
 .3מ0ס לומר סרעס סוטך ולכך , קבועותמטת
 ממכת כי , סמכס מיסיר ס' Sb פיעתי,יל6סרן
 וכמו , סייס 6%1סו סניגור סיגס מלס כנרסרס
 , סיקור ממימי לאחוח יכפו ול6 ('( )סס"נתוב
 630 נכ6סיס סיג ככר דם 631 מיס פסיו 6סףגי
 סיס סמכס ומסלת , מטס )0שת יט3 6יססיס

 כ8ו0 0ימנעל עד טוכיס מהסיס מיסשיסעו
 ויסר כשמר כ5סרועיס 6כ3 , ססרומוםמיס

 מידחס ונר סוס סיס ל6 כי וע'%טרדעיס
 וכמכת וימותו. נפסלס 06 כי מ3ס(יקס~שרועיס

 מן ככרעי סכגיס כי , סיסס1% ט6ל bSכניס

 , מסרס וחפות מכעדסס טמותס כליס וטי6סעסר
 כגיס. סיע0ס סעפר 6ת עוז לשכנן ימזוג ל6כי

 סקרן י%תס קצוע עכס סיתס ערוגמטת
 ולנך כעיר, רניס ימים תעמוי 06 ממגיסנסמנים
 מת 6מי גיוס כנר מכת . כעדי סעתייו8מר
 וכן . סיתפ3לו לומר סו5רך bs מלריס מקכסכל

 נסחע וגכסמט כ6י9 שרם 8כעכועות טיסססמין
 3סיות יכפין שיו 1ל6 , סיום נ6והו ,סח6וס
 ומעלמם ממין מוכי כלס סיו ככר כי יותר,גחוקין
 כ"6 סמכס על פתסלל מ0ס סיס ל6 כי ,יהרס6ו
 על תסלס סו5רך מגרד כמכת . כס ככרטסוכס ממי ספסור ל6 , ו3סכ6 61י3ך מכ6ן תויקטל6

 ל6 מסס מה35ל סיס ל6 כ"6 סכרך, מן'סם6ר
 ססיו וסכסמת סמעס מן 6ס" כל3 כסקרסיס

 טרנט מכת . ס' Sh סעתירו 6מר ולכך ,6סישת
 כען ירק כל נותר ל6 כי ונס קנועט, סיססנ"נ

 מסס, נ"כ נ(וקין ססיו כרקס עכ"( ססדס,וכעטכ
 ר6ו ל8 מסך מכת . סעתירו כסס ג6מרושך
 למקס סרעס טד טסוק ס"ס ול6 שמיו 6ת6יס
 נ"ע בכורות עכס . ס' 6ל היעתירו ושסרןמסט
 סו6 6חד 6ל6 כ60ר ל6 כ31ס, מהו סלילםכמלות
 פותי נס וכרסיס סיערפרעס

 )הכחומש.
lh? ס36 ר5ס ל6 נמסכות מסיו סמכות כפלוופס 

 ס' מ6ס גי ויכירו מידעו , מסס ע"י כ"36סלקס
 סחסמלק כעומ סיס ס63 0ניסס סיתס33וסעתירו 6מי ו0רעס , נסס סיס מקרס 1ל6 סדכרסיתס
 סתט6 8מר ובסס , טויסס nSDhs כ'6סמכס
 6וכל פכיי %6 כי כקומר , לך 6עחיר קעתיעלי

 : תפלתי עתקוג3לסתס3ל
 מ6ד ויירשו י"י( שימות %ל ע3 יסר38תפלת

 תספו S~rnh 1 ס' 36 יסרבל כגיוכלעש
 נכובס דרך על סתסל13 63 גי , 6גותסאומגות
 לממס וכמ"פ , כעתו ומתרעם כ5ועקל"6
 כמיכר לשת לקחהע -כמוריס קכריס 6יןסמואי
 גתסם 6זס 61ין %הס מ0ס סר6ס "ומפניונו'
 6ם ורשו סתי5גו תירשו 6ל 3סס ססיכ לערו,ע3

 תועקו 631 סחתענו %ס טוב כלומר , ס'ידועת
 6ת תרמו חסלס כלי וכסהי5טת . or כשופןאליו
 כ6' תמריסון, ona %ס י3מס ס' ואמר ט',יסועח
 ככעוס , ר6וייס ישראל 16 סיו 630 מ75גי

 נמ5ריס לסלמס יתכרך סו6 5ר~ך סיסכקיאו
 , יתרעמו 0ל6 תעי ועל , לל3ותס סיכלנדי
 כסכעכס, עמסם 3ר4למס יריך יסיס ס' 6מר31זפ
SDלמסס ית' ס36 3%1 , חמריסון ס6סס חפי 
 כלומר , ויסעו יסר6ל כגי 6ל יכר 6לי ח5עקפס
 6ת סרס onh1 יסרבל פיסעו שעכין ח15י ככסגס

 : ונו'מעך
 סס י5מ6 י"( וצמוח כרפידיס מססתפלת

 לסוזיע )מסיי( ס', s-K- מסס ואועקסעס
 מדייכיס וססי סו6י3 8מר סל6 מסס ט3שנמו
 מסס וי5עק 636 , רחנניס ע3יסס קכקס ביניעמי
 רגו% סמקוס לסני 6מר כסלם( )תנש65 מן%

פל
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 עילספל

 סקסו 6לי, תקמר כי כס6מרתי'גגננזן Sh ס6מרת , סרוג 8ני וניגס 3יי
 יטל קיני סוס (OD 8עסט מסוטס
 ל6 וסחטלס , וסקלוגי מעע ועודכנגין

 סיס סל6 וססקלל 50עק 6ל6 , ככחוכסחכרס
DIPלעיס 5מ6יס מסיו רולס סיס כי , לעסות פס 
 פכור יתכרך ס6ל לו 6מר , ח3ונותס מסטמסכל ומפני , עליו יתרעמו וי6 סי5טעלו ר6ויוסיס
 וקלן ר% לסיות 6תס רפוי כלומר , סעסלפס

 לסגיסס: לעכורעליסס
 כ06ר וסיס י"1( %מות PSDD על ממסותפלת

 , וגו' יסר6ל ונכר ידו מססירים
 סייס כ"1 6לpSn9 , 6 06  סונרוםידיו % יסרבל 6ת מגכרוח מפס סל יייו וכיכמכילת6

~OD גו  מססכלין יסרבל  סע לפעלס  ידי 5תמצניע 
 וסמקוס כן לעסות מסס 6ח ספקי כמיומ8מיגיס
 ככרכח ככלל טסיות . ונכורות נסים לסםעומס
 לו6רןן מעל עולו וסרקת חריר כלסר וסיספסו
 מן ידיסס סירסו נעת עמלק וססנימ.סמתין
 לומה מסס סוקרך ולכך , עמס ניחס 161סחורם
 מע6 ירוי נכורים 6נסיס לגו נמרליסופע
 ככח עמו ילממו ל6 כ"6 עפלתן עםלסלמס

 קו3 מסקול וכזמן ס"ס( ס' )ב"ר מתורס, מניייסס מרפו מ3ד בתסלס לו יוכלו ל6 , מזקסוכיד גרוי
 רבינו מפס ונזדרז . , עסו ידי סידים 6זיעקכ
 וסיחס , מלחמס וכגכורח כתסלס סדכריסכסכי
 סתספיק bS; מלממ' כעסושס פינ5תו מוכימסתסלתו
 ולוס , מלחמס נלי עמלק זרע לממותסתפלס
 רעז ירך , יסרבל סינגרו נזי יזיו לסריססוסך
 , סמלממס כצלמון עמלק על רמות יכוסססיסיו
 וכמסיס , סיג5מו כרטידיס טתורס מן ידיססרמו כי נס , גם לטס עוסס יתנמך ס6ל סיסמ0ס ידי נסרמת לסמים לנס מכתגיס יסר%וכמסיו
 כלומר גכדיס, מסס ויוי , עמלק תכר ידיומגים
 ידיו סיו , חמיס חרבך ועל סיחס עסו כרכתיי ונס , סשרס מנ ידיסס סרפו יסר6ל מעקת1%
 עז וכמלחמס, נמרנ עמלק מלממח לנשםכציות
 , כתעיכתס עליס ויסכ תמתין וסעו 6כןמלקמו
 עמס 50 ומולדתו , ססמס כ6 עד 6מוגס ידיווסיו
 ס3 זרעו נכרח סל6 סמלסמס מולססלג5מוןנרם

PSDDib5b יסוסע 6ותס ססמ)יס : 
 וימך s~s) )ממוח , סענל ענין על לממספלה

 ל"צ( )כרכות , 6לסיו ס' סני 6חמסט
 רבש"ע סקנסס לסני מסס סימר מלמד קמריהכגן
 מס כ6ן רמזו . סוס כזכר לעסות לך סו6מולכן
 )סמ"ר סימר , יסר6ל 6ת לזכות מסססססינ
 על עכריד סמ6 כלעויתי 6כי רנס"ע י"ג(חרסט
 יסיס ל6 קמרת מט 6לסי5ס ס' 6גכי ל6 רS- ס' שכי כסיכי קערת מס נלעגו ל6 סםסליתי

 , 3כס יסים לD~nh 6 1ל6 וגר 6חריסעסיס
 סןיכו4 נתכמו bSn כיון כי יסריח 6ת לגלל1
 לימו שלציה ס' 6גכי למרס שמר 6ל6עמסם

 עש,וכעו וכלליס שרהיטיו הי , עייןסמו
 עכייס, פכית משפס מקרן סו65חיך 6פרסומר
 מקוס סיס. 1עכיז , למסי ל5 סו3י5 ליסר36כי

 פס 6ת מסס וע% 1% ת"ס , לסעכיסס יוכלול6 על4ש עליסס מש ורימז ל6 גי , לזכותםלמסס
 SD105h מיימוסש קיס 6לסיו כ6' , 6ליוס'
 סזס4 כובר לעסות * 6% מולין רנס'עוז"סי 6לסיכסע ס' %כי 8מר ס63 יסלסל על ול6עליו
 סמך נישד יסרבל גתקדפו. ל6 עוייןכלומר
 קדוסיס נס' סוכרות בסרת לרמוז כסמורולקו סחעמסס, רשוי 56י.ו6ין סס ום44ן ,עליסס
 4%סס, 6לסותו סס ימי 5לסיגס ס' 8גי6מר
 %ך , וע' %ריס משן טו65תיך 6סר לפסיךס' שנכי ימר , זכי מיכר6ל 6מי כ3 סעססיס וסלמת , ?ת' Sho לפס רישוי סיס or כל כיומפני

 יסמור לסס 6מר לוי נם 36יוכסכח6ססו
 6תס לסס 6מר ולכך , לעהס סס ור6וייסמסס 6מי כל על פסו 0נתימד סו6 יסרבל שלטי כייתיכו, ע3 מרכו pb סימו יסרבל קלסי ס' 6מרכס ל"י

 ? נדולס מעבטמע6תס
 63 סס מפס ס6מר מס כי לומר 6ססרעוד

 ס' 6נמ 6% 6לסיך ס' שנכי זכתיככ5עוו
 ר5ס י6 ססרמו מסס סריס וכיון ונו',שמריס שלסיס לך יסיס ל6 6לסיך ס' שככי נסן כתובוסיס , מסס סקכל טלומות ענין על סיס ,36מנס
 )סע'ר ז"ל כמכס מיחס לסיינס סל6 ליסרנילחתם
 ל6 עדיין כי עדיף כס נ5עוו ל6 סס ולכךי"ג(
 סל6 356ך כמולין סס עיין ולנס , סלומותקכלו

 סכהוב ningio לקכ3 עדיין ,כו סל6 כינןנתקדמו,
 ממסלל י"6( )כמיכר 3תת6ונניס למססרישלה : לך יסיס ול6 שככיגטט
 מעשתם ענין , ס6ס וחסקע ס' Shמ0ס

S~thסיע 6ת תעסו כי סתם וכחיי , ס' כעינירע כע"ס ע"6 עוכייס ססיו כסע4חך( )ילקוע 
 לס0מיע עכוומס ססיו מלמי לסגעיסו ס'גערני
 , ס' 06 כס שכערס ענסס וסיס , סמקוס6ת
 סמל ועסיתם סכתוכ כמו , כע"פ מעלו 6סרעל

 36 ס61 6וגלס 06 שפסיך ס' מ ונו' גלתעוגת
 1ל6 כקרן ס6ם סקעס מסט וכססחפלל ,קג6
 לססליס hlo כהן סקיעתס ועגל , למעלסטלתס
 ימעיד ימזגו 06 כך ל) תכער חל6 ,נמס

 : ע"6 נעניןי0ו6ל
 וילהק י"ג( )כמדכר למותו ע3 למססהפלה

 05 )6 ר% גSb~nb) 6 ס' 36עמס
 סיסיה עי , לוש 6ס '6וסס מרס6 6תסGb ססינני לו 6מר ו'( פ' לנמז"ל לקמר ס"למט

 גפקיס ילק ירק ולכיס מסס 6ל ס' ויקמרסקנסס
 סגנעיס עוגם ע'ו( פ' )וי"ר רז"ל ניקרו ככרוגר,
 סע5ורע תורת . 61ת וכס"ס סרע למון עלפסס

 יסוקר 8מו נרמס י5ירחו רוע חכתם סלד רעסס מולנל.לסו5י* ציותו לו גססך כי , רע סססש64
 ריסון כיוס נדס סכועל 5fft וכמ"פ ן ניוחסהדס

תערס
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 1שכושלהים קז פרק התפלהשערבית
 וכן לעסריס 3' כיוס מניס לעסך מקרפחעשס
 סגיומ דם מותר מ5י 6שכ , ימים סגעחעד

 , רע מס nb51os מותר דכורס סיס כססנו5ר
 משגרו סרע למון פל סיס ומריס 6סרן סחע516סי
 185( )ק( )מנת yr וכמנס , ב5רעת לקו.כממס
 ס' מף וימר כזכתינ .נ%עח לקס נ'כס6סרן
 גחרס6 %ו וילך כדכחיכ מסלך וכיון כסכיסס,גס
 סרע לסת נמכור ססח%לס מריס 8כל"סרן

 נתרסקת ל6 ונו' ולסלן מריס ותדגרכזכתינ
 6ל מנס גתרס6 סומ כ4 6סרן וכסר6ס ,מיי
 6ל ולמר , כלרעת עומדת 6ותס ורקסהמוחו
 ולכך ממפ למעלס hSb שנכוסס עמנוסוס. ס6ינך נודרי 8כי יודע כלומר , הווני גיממס

 , הדוכי גי ו("ם ס6סס, מן לסרוססוכרמת
 סייעפ וכיון , כלכונס לנו הדון 6חסכלומר
orעל 61מר , מע"מ עוי עלינו מחסת ר6ף 6ין 

 ונממרסס טזע עתס כי כלומר , ומ'"מו פרמם כ65תו 6סר כתת תסי כSh 6מריס
 6כ3 , כך ינרמ 6סר על סג5טרעכו מסגי

 מסיס רעס תפנס ,ו 6י מ5ד ס5רעת נטזנקס גי גר6ס נתרס6יח, hS ומריס 6מגסנתרס6תי
 מ5ד רעס כתכונס 6עס מרמס י5ירתס מחמלה05

 ותסיס עור תתרסק ל6 נך סו6 ו6ס ,מנדות
 כלומר מו', כמת חסי גSb 6~ 6מר ודקך ,כמס
 יפותו תולית סיות מ5ו כמת וסו6 סכ5מרעג16תו
 or ועל , סכזוח מ5י רעס כתכוגס 6מוברמס
 וכססמע , כסרס וגממת סמת6כלח סרעסחכוגחס פ5י סמ5ורעיס דרך ססו6 נמו נסרו מליח6כל
 36 וקער 6כיו, ככוו נסכיל ס' 36 5עק כךממס
 תרם6 עתס כי ממך ננקסס , לס % רפ6ג6

 פ3 ל6 גי סע1לס לכל טדע סיסיס כוי ,הוחס
 ושמר , nhro סרעס לליס 063 רעסחכוגס
 נס כי , ל6ו 06 6ותס חרס6 06 ססיכנילשמר
 חסס6 06 עכ"ז מיד, הוחס סתרפ6 מתכללשלגי
 , 6ותס חרתה 06 מעתס סודיעמ זעןימי,ס
rhl:כמניס ירק ירק ושכיס לו כקמר bb תכלס 

 רכיך ולכוד על מם ס6תס כיון ., עו' ימיסוכעת
 נס סגוסתי כיון , ככודי על שתמום נ"כועלוי
 מריס ותסגר ת6סף, ו6חר ימיס פצעתחסנר
  מריס נ1כוה בי  פרים,  c,oho  פר נסע ל6וסעס
 סיהס ססי6 ועהס , יטרלל OD סכ6ר טולךסיס
 סב% מיל סנזול סגם נעמס סיס ל6 ,גווסס
 מליס ס6סף עד סעס גמע ל6 ולכך ,עמסם

 : כ,כותס סכ6רסיכ6
 ינדף ועחס י"ר( )כעדכר כמרנליס לממסהפלה

 5פרפסמ  פלה( )ילקוע ומ' jsh' כמנ6
~"3pDS

onhc) מדוד  סבין מדת  לפניך  מורד  
 מדת מודו וכס6תט סכל מן קטנס כמוסלמס
 יבדל ועתס סג6מר נוולס כמרס מדודרחמים
  קטנס מרס ענין , ל6תר דגרת כליסר ס' כמג6
 עס סוס טוכס מדס מיכת , כרחמים וגדולסנזין
 מדת על יחירס עוכס מדס שסרי , פורענות'מדח

 3ין סים סססרס מן יותל 0סוSDi 6 תשקטורעגות
 ומהם , נקמח לסמו לסיכיס עוב סכרמסלם כססקנשי סי6 עונם מוס 6% לנזוק(, קענסמדס

 61ססר אונו, משנרי נזרע כסס61 סי6סורעטת
 וסרעס , כעוסת סטורות סשלו%ו ע3ס6יס אם על מלמעלס סנ6ס סעוכס על רמופסו6
 תםלוס 61"כ , ססעיס מן טרי רע זכר6ין גי עושת, 1sm~tD על סעוס"1 מן ע5עסנ6ס

  טסו6 סעלית סשלס גש ס5 סעוכותססע1לות
 סספו15ח וחסלוס , סקרן  פן פוט פסעלפפלס
 כעולס 610 ניסנס כי לקרן, 6למעס סו6מרעות
 ועיקר , ירקיע6 מתיגתך וסו6 למעלס רעים סחמתון כעולם גאכ 616 נ"ע כי ונס ,מתחתון
 6סר מעליון כעולס מלמעלס סו6 מנססותסכר
  ל6רן  סמפט כמן ח'ע ומיון דרך , יתרון%

 גסיסר8ל סו6, רחמיס ומדח סאן ומים ,כנכר
 סאן ממזת עמסם ומתנסנ רלתו עוסיס8עס
 ססכוע o1SDns פתשק 6' ססי6 קעגס סמדסוסי6
  06 גי  ססנר,  נסס*ס עיכס  פות.רפפים6כל

 כמסם כעוגם סדין מדת סל סעפםגמועת
 , מעמטס ו6יפ ומנסנס מרמסס קליוחמס
 ססט5לס 6ל6 מרעתם, on~h סמאל סו6 לכול6 כי כלומר , גוויס mns סי6 יו רתפיסומדת
 חכ6ס 19זס מסיס ממס יותר כסרמכססי6

 ס5רס 46טס סכ6ס %וק , ס61ת סקס6ליסס
 סםפ 8מר שמרת טוכס 6ל4סס סכחוסףלעוכס
 ועתס ס8פר ונס , יתכרך סו6 עליססורמס

 ו וגו' 6דל כמ נ6ינדל
 סת4צ כא( )נעייר מגממים על מססתפלת

Sh'ויחסלו שמם 6ת מעליפ יסר ס 
 לסוייע יקע( )פרכס וכחי"ר , סעס כעדמסט

 עליסס אקס נסתס6 סל6 מסס טלענוחטתו
 סלמנו מכיון סחחשס כמ ולסוייפך ,רממיס
 ס6ץ נסס נתרוס %ז וצר גסן זכרנו כימעשנו
  6ין גי Dht  סלופחם  מצין . %זרי געסססמומל
 סיתס סק%קל, הלחם ק5ס ונסמנו מיס וקיןלמס
 , כטד ענני סנמתלקו שסרן כעעת ר6ו 6סרעל

 מסכו סנ%, נסתלק ~~זס מריסוכממחט
 למס ח"ם ניכוש, מיורד סמן יסתלק מססכסימות
 , ונו' מדס ושין לחס 6ין כי מעקריםסעליתפ
rD11ויסולע למעלס סכתונ כמיס , שסרן כמעתככוו ענני נלי עילס ולקרס גיוס למורג לסיוחס 
 סמם סמם ג'( )ר"ס ונו' ערר מלךסכנעני
 נענניס קי סרקו וכיון ככור, ענני ונסתלקוקטרן
 עך,עו~הנג פניו , מסס כמיתת ג"כ לנו יקרס כך קמרוונמים
 , ממס כזכותערו

 עככזכסיססלי
 לקו וע"ג , וכו' 6חז גירם סרועיס הלסח6ח ו6כחיי מסוק ש ע'( )תענית סדרפו וכמורמסן, יספרר פסס

 כקעסע חע6ו 6סר על , on~b סטסכיסנגחסיס
כמגס
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%שיביתש5 א אלהש " פרק 
 6ונל מס %1מל כס* טת לו סיס כמישמנט
 כמלס ספ0ס כנמסים ,ס ענין לט6 וגרמילתמר,
 מתקתם מ3י גי וגס לקמו, עפר נמפ גילעולס
 מלש למס ולממד עליסס לנמול רשויסיס
 ג'סורעטת 6ותס לעככ רפוי גיס ממס נסo)D'b, קטי איו זמן קודם נתרעש סם , פוסגונז

 , ' לללו%תס מסו 0ל6 מס לחשלס זמןולמסות
 סל6 מסט סל עגו0טתו סודיעוגוכלכך

 %ון , 660רט כמו סרוקי מן מסיםDe~b .פתטי
 %סי' כתרס חע6טסלמה

 כניסש על לממס-ועפלה
 לקרי
 ר( )דנריס ,

 6ת 16%3ת סמלות 6תס הלסיסס'
 וגף 06%1 נ6 6ענרס עי נולך 6תענזך
 נרממיס ל% 061 6טס ל6ון Dltbn גרן לי. מתכקס 06 רכם"ע לסניו 6מר נ'( מרסס)ינ'ר

 תערור ל6 גי מלך לסר תתסדר Sh ""ל .לכנס.,
 על רנינו מסס פופ סיות PIR . סוס פירק5ה
 , לסתכ6ל %יך ונר Ph) 610 יכיס 6-30יע18
 שכרסס שירע OD ימת וכר ט6 כי81קוש
 וססש% מיס מעע נ6 יוקם יש( ארקטיתס"מר 6שש %ורת elb ס1% סעל6כיס עם6נץי

 ומיס *מט 6ותס פרנס שסיס פסיפסח , ומ' לככס וסעדו למס DD אקמס סען ימת,
 וגש , %מ( סרסם )כשר תמתיו לעעודהן
 גניו 6ת פ%יס %ה יתנסך %ל ל5וח

onlsasm %*ומרים 61סרן מסס ריעיסב' יי על מלמעלס כטי ו o~bso למאס קוס סיס סעחירי ונחלקו ס' מלקח4ס לוי מסכע 
 סיכתכי 8ל עוכהש מחטת ג'מלפעלס. סוריז 6101. סף( טיסס שם דל סורסוכש

 , נרו ע"4.
 , לסרן שכות כטי ופגי מרש, נזמתסב%

 מריס כסמחס כי 0ר6יט ג% , 6סס כזכות וטמן,
 6:רן ספח סמע ונו' ערי עלך מכנעני :g~gs1נתיכ. לסרן וכמעת , לסרן ~Ss מ0ס על ויקמלולסועת-. לעס .מיס סיס ול6 כוכתינ סטר,נסתלק
 סמן נסתלק מסס %ממת , כנוו עכזיינסתלקו
 סקרן מעטר %כלס מממרת סנע ויסכתגיכץנ
 כטי%, עין עד סנגליס "% עס888ס וסיןום'

 סספתיגס מס נפנית שריס סיר זכותשתימד
 סי6 ומען %ס נסס וסאסקס סילייסכס5לת
 לי16ר יסליטס סל6 16תס ממכלת וסיתס%מס

 מרשק ונתייחס'
 כמסוסי

 מט ליעם ליקור מסס
 למנות נזסחס, מיס 1651 זכתס כמיס , לוי*עסס
 6מר hS כי ולמלווח, לפיס ומקרכן סכריותיפת 16טכ פלוס ורויף סל1ס %סג .סיס ומסרןשש6(
 מעתיק ולקיים ללומדט מקרנן 6% תורסמלמדן
י_ כשטן ולמסתור למחסם סול סתמת סכרופרי

 ספקיפע כטי ענני לאסרן גריסיו ולכך סן,
pr%-5ניס( )נעזנר גתינ פשר ככעך יסוקלגפמע6ו סרקי* וכמו חזקו, פל6 5י 6כל ים 

 כן( סרסס )כמושר מסמם ננו לס' 5צתס,מוקע
 גסיותס כי לסורות , ושיעל גבר pwסגכקע

 וייקש עלי"סנ ענק טעק י מ5אמי*%ס
 גזג3% לחמס מתולל וסי6 יסר6ל לכניולמדם מסיג-י תורס קכל וכסס מעליסם; שכלתשכריס
 ,נתיחד ולטך ונע, כלם% למ% לט ע'()קפלי
nwr_6ליר סנמ%ס מס ומקר עכ"ז דכרי,ם, וס%לעיס סמולי ח"כ נעסלס כי וגס נעטרו, סמן 
 סתורם כן כמו סמוון, עיקר סלמס'ססו6סו6
 ומס לעוס"כן מצן לס* סיס *סר6ל מפסשליסד
 ל6 כי קסטות סו6 וכריס, וסקר למיססנמסלס
 ססכש: געי ממנם ~DS ככר 061 , 05 גלימסר
 המ455 כס ויקוצי ימזור למתוח ור51ש סלמספן
 לסס, סגמסלס סונרים ס6ר וכן , מיס ע%כס

 לישר כסכל סתורס לימוד הים 6%וסכוונס
 , כי נכללו סטלימות כל מ , 5%ומותמכמות
 גס ומשך ס'( ס"ק )%ות סתכ6 %מר%סו
 סס 6ומ4 ססקדעס ז6ת ' 61מר נס.חץ*
 כפניל ל6רן יכנפו סל6 לסרן ועל מסט עלפנמר
 גזטע עולף ספר לסיות סיס, האינס סימע6
 לסתרעפ י0ר6ל ונקו נסתלק סעתס ופכסיומגיס
 וילבלר כן( )נמיכר סכ0ונ כעז לסרן ועל פסספל
 פטפ זס סכ% סק כלומר , שסרן ~Sb מססעל

  חנר6סלססגהפ  %ו %6 סמסס, מוטתמז ולש לסמזירו,' סונר מועל לפיכס , סיט%6חכס
~h3o

ba בוכות כ6 רסיס גש סטתם e~3D . 
 שולט ססיס נען 3זכותס: %עיו לס51י6סילע מחו"ב %י וכקילו כטס, מסור סוכר לססנר66
 סכנו ולקך יורסיס, סיו וסם omnh- מריסכזכות
 וכוט סטתס, %ס 3סו5י6 מסלע לססוע0ועכז קטי סוס %ילו סעעיס, נעעסו משע 6תמסס
  יכר-נר6ס סיס ל6 כי לפטנס כנוי טלףסיס
 מעשו 0סס וכהן לסס, טיתס ס' מ6ת טלעס

 כמסתם נךדס ממסו עמס מעג ההידס4מס ש .צוום סיס 'סל6 מס י65 כזטהס כי03סכס
 סיט ל6 %ס 1 וסמן כבוז ענני ונפסקון

hDnoנפטקיס סיו 1ל6 ל6רן גככטים סע 
 סספ זנך כל 6ל6 נמייסס, *ייסס מעסס'ונעמס
 סמן וס1לכ64 נוטגיס סיו יטרלל נטן סייססיו
 , סעירתם 6חר נס 161לי 1hso1 כטזוענט
 כנני מרס סיס כוס 1bDW 6מר6נ5

 מיס.
 קמר לשן, מולס פיססידיסס .בספתססק
 גנגסיש סיו פ6ס , מריס נמושת ס%לפגפסק
 פיתשי רפוי סיס ל6ל96

 2. ,  כמיצר כמו עתם %כ לססיך %ש % ט א

וכלסרן ע'צ (O~ss כדגקיכ 6סק, ש oan5 'תפלה
~hno 

 לספמיט ע6ר ס'
~SDDh1 גסSD3 למגג לתתעעס ר6ף 3עתס*6, הסרן 

bS~סונדל .'bs 3בסרה ע3 סקצית ססתקקש סעג on~hיחלחל-, 3גי 6ת לבזק בסון פ6סכ רפע,ותסגנן 5דג4 שסכת 0הס( )חםליס 6סצו על במרי 
b)D1,נץד לו וטן %טיס משמו וע"כ לשינן 
 כניס כפניית שנט סיס נמס שם כשנס,מאווש
 %סוך עט6י סימי כי וחומר , 6מר עוכר1ל6

קטם:
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 , כמעמס ול6 גממס3ס ל6 מט6 ל6 ס'קדש
 כמעמס ו6ם , ומכו"ר יזוע סו6 נמחסנס06
 כעסייתו מתרסל מסיס ס"ז( ,וט6 )6ליסועיניו ריסי מכין ניכר סיס ככר , נעמס ייו על כינס
 כססו על מסם 1ל6 כעסייתו, סם ימסרו ס)6גדי
 סל6 כדי 6)6 , "ותם יעככ 06 "ותו יתיהו6ס
 סס גס 1"ף , תכי" כסן סרגם על ססיעשו
 סרקו 63ומר1 סעגג כעציית סתע~ותוסגינו
 ונגותיכס גכיכס הטיכס כמני 6סר ס(ס3גומי
 ו6ס כ6;ניסס, 6סר ט(סכ כגמי סרקו וסם ,יכו'
 עעגין ל6 לעככס, סיס מכוונתו כו' ססכירול6
 מכי6יס סיו ל6 סגסיס, מגמי סעגל עסייח15רך

 סענ) למטייח מועיל סיס ל6 קולי כי ,'מגןנניסס
 סל6 כסר16 6כל וקטגיס, כסיס כ!מי 06גי

 סיס וס!סכ , סומן ל6ריכ1ת 6ל6 סכווגססיתם
 ו!סו , ג6זגיסס אסר סג(מיס וסוף כיךסיסנף סמומן מן סניפו , סיסיס זכר מלידסמועיל
 יסב למי לסם 61ומר לממס שסרןס"מר
 מרגילות ממי ס6ל ס61 כי , לי ויתנוותסרקו
 גסס , וקטגיס מיס ג6;ניסס ,סכ לססלסיוע
 וכגיסם, נסיסם מעל לסרוק ממתיגו ול6 נויוגחנו
 סו!כר ל6 ולכך לי, ויחגו כקומרו כנרלס?!סו
 מסס לו סימר hSb "סרן על סס"י ססת":ףפס
 מע"ס עליו סנ6ת כי סוס סעס לך ע0סמס

 מסיס .מפני , סו6 נרע כי סעס 6ת ידעת"הס כזוכי qh ימר Sh קליו תסוכתו וסיתם ,גזולס
 ר5ון סיס hsI כי ויצע עליסס תועס לדכרל15נו
 ימר Sh לו 8מל יסלסל, ע) רע זכר לסמועמסס
 , סו6 כרע כי 6ותס ידעת 8תס גס כי תדוגיהף
 8לסיס לנו עמס לי ס"מרו לרעס כוונתם מרגל.
 ממניס נסיותה סכסנס סוס מסריס מסיו ל6 ,ינו'
 מנונו סקלו hSD 8מר rff1D1 לרע, כווגתס."ל6
 מנסינ, כלי 6מז יום הפילו סילכו כוס נזו)לעס רבוי 8ין כי סדרך לסס ומורס מנסינ 06גי
 , וגו' סעלנו 6סר ס6יס מסס (ס בי ס"מרו(סו
 ס6יס מסס כי כלו' 563כפ, סורו כבילו (סולמרו
 וכל סעס נתוך לעולס מנוי לסיופו רבויססיו
 סיס ל6 וטס לו, סיס מס ידענו ל6 עתס ,ימיו על סינסנו כדי נ"5כע ומרפסו "ותו רופססעס
 סחרסל סו6 גי qb,, מרת סוס לס(כירמקוס
 ממית ססיס סכן כל מנסיג פסילו לסםמלעסות
 "מר 6כל , (סכ פלסי לסס סיעסס קודםטעמו
 , מלריס מפרן סעלוך "סר יסרבל "לסיך"לס ובמרו לו סססתחוו סרת ססו6 מססועלסגמסך
 ומגסס, והרג כססק6ס עוגסיס כסלמסגעגסו
 סודיע חט6יסס, על 6והס למוכיח כסכל21הס
 גמעסס חט6 ל" ס' _nllp, בסרן כי נס כילסס
 "סר על כסוכס מסגות לכ"ד (כס 6דרכ6סענל,
 ; oSa !כוהו סיס6 וכדי , יסרבל 6ת ולדקקוס

 ל6 ידו על ליסר6ל כטירת מס שעכור ס'.:ח6נף
 ומיעע סקל סו6 כי oh ק5ח מנוגס סו" ג:יגקס

 11Gh געגע סל6 מסס תסלת לו וסועעסמת"תת,

 יפ* ס6ל ססת6גף מס כסי רצוי ססיס כמוסנופו
 ילכו 6סר ס6ננרו לסניו ססיס ננס מעע SDלנכותו
 56סיך 6לס ס6מרו 6הר 3עס ויסרוז ,)סגינו
 ססס ל6 06 גענס סיס ל6 ככניו וגס , ונו'יכרבל
 לסרן לככוד כי וקעי , עומס כפגי חע6מעצו
 מקוס סמ65 6ל6 מטקסס על עונר ית' ס")סיס
 כתננו( מי"( ימים כמס 5מר חוכו "תלננוח
 6ן כי סמסכן מסוקס גיסן ר"ח עד סענלסנעסס
 נס ו6תסלל מסס ס5מר פסו , ולכיסוף נדכמסו
 סירוס כ6ותס , ססי6 כעס סרעס נו תנעל6 כי עליו סתסללתי כלומר ססי6, 3עת "סרן3עד
 יסב) 6כל סכסכתי, כמו נגיו מקודת סכ6עד

 2 עונסיס כסלמסכעגטו
 ולי, ר3 ס"(( )יומ6 סעיריס סני מס' חלקוושלנר
 וסתר6ס עיי' ומש נסדרוקן, נלכו סמםכמית'
 עויס ל6 , כמנסס סת64ס כל6 עורס ,כסייף
 נתינת טל ממלקותס ענק כסדרוקן. סהר6סול6
 מוריס וסכל 6מד, כעוגם כלס נעכסו לגוסעעס
 סיעגםו ראוי 8ין נסתר סלמס ססמט8 אוחסכי
 ססיס כמו 3קסל, ו"ט"ס מרסחס יגלם 6סרטד
 משקים ססיו סגסחרס 6יס ניסח טסגסענין
 ומפילים גענס ו5כיס גס 631יס ממרים עי"וחס
 6מו 8מר ולכך , כקסל רעתס סתנלס עדירכס
 נדונו כלגס מסממו 6ותס כי ס6מור6יסמאלו

 יר6ס וס' לעיכיס יר6ס סייס כי ,נסדרוקן
 עדים ל6 6מר וחז , סרס )ככות כל כיללככ
 כיון כי , עוט לנלוי ממיס כו סיכלו וזריך"דם מבכי גמתר מט"ו זס נס כי כסזרוקן, סחר6סול6
tllbGטל6- לומר סיכר קרוכ וסתר6ס עדים עליי 

 עליסס ססיס ו6ותס ן ססממ כלגו 08 כיחע"
 ולכך למזיי סוגנ נין לסבמין כ6ס סתר8ס כי8דס כידי לסעגיסס ראוי o~O ל6 סתר6ס ול6עדיס
 כדוגו וסתר6ס עדיס עליסס ססיס 161חס ןגנסו
 ס(נמו 6ותס כי 8מר וס6מר ,  8דס  כידיכסייף
 כמיחסן ונסקו סנפסו והותם , כשייף כדוגווקטרו
 וקטר סזכח צותו כי דבריססוקרוכיס

 נדון סיסיס רצוי ולכך גו וסתרו טךיס עליוסיו מסתם"
 וגסק, נסף סחר6ס לו סיעסו קוזס כיסחר"ס ל" 6כל כו סיו עדיס ונסק סנסף וצותו ,כסייף
 מס זמן מסות סקריך ומקטיר ננו(כממס"'כ
 סיו ל6 כי , כסתר סחטניו "וחס ולידעלסכרין כיי יסר6ל ככי 6ח וססקס סענל "ת טמן סמרמן כסירי מיז ocn סקזיס פכך נו, למתרותויכעיס
 סחטה 5צתט ולר 6לו, rh 6ל6 , 3ודקיססריס
 o~no סיו סל6 כעסיס ס(נתס ס6סס דמיון ,כנלוי
 3ענ סטועיס רום כי מסכ וממס 6ותס,כודקין
 כסססקס וכסר6ס וסתר6ס, עדיס כל6 נסתרסיו

 מיד סנר , במיס נכדמו מכסס ממיעוט16קס
 סכרת כי ס!ס סעס לך עכס מס ו""ללאברן
 נד31 סהט6 סיוח כלומר גדולה, חט"סעליו
 , סמיס טחם כדקו ל6 לכך כי וסתר"סבעריס
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 מער ועמד מיד סלך , סמ6ורע לו סמינרוממר
 ל6 מט"תס כי גלותו 6)י, לסי מי 61מרסממנס
 מסמירו כננס 06 כי כעקומי מגסינ 15hcnsסיתם
 8לס וקמרו עסכ 6וכל סור 3ת3גית ככודס8ת

 36י, לס' מי 11nlbs סגר5ס וזמו , יסרםמלסיך
 סיחתכן סו6מי

~lp)S 
 6ת מחללו כמס ס' נקמת

 , למרת מכס לסוס ול6 "טס לככוד ממסכרכר לוי כני סכהוכ,ויעסו ותנזר 6לי, ס6מר מטוזמו כמקונני נוגסינ 6ל6 רו5יס סיו ל6 כי כ8מרססמו
 י(חוט"יס לסעכיס כידו מעלס מס ננסס עמסוסכס

 פסיס חט6 6ל6 חטרו ל6 כי מסם עמה סחתכי לי לך ילוכלך ס6ל כס6.ל מקונס כי ,כשרסוס
 סטקס ולכן יסרבל כל 56ל ול6 ית' 56לונלוי
 לבסרן סלך 16 גכדק1 שיעומס כי וכסר6ס16תס,
 גני וקמר סמהגס נסער מעמד עד סותמתיכמו
 תסיט כננים כידונו סל6 וסגט6ריס , 8לילס'

thpbסיס סל6 כסייף ניזוגו ול6 געזיס, נלוי 
 ס' ויגוף סג6מר 6ותס ס' נגף סחר6ס,3סס
 "סרן, עסס xh סענל 6ת עסו 6סר על כעס6ח

 כיק כו ומטרו סענל 6ת עסו טסם מס כיכלומר
 כלומר לסרן, סעסס מס ממין סיס סותרוסל6
 סמי' כידי 6ל6 "דם כידי 3מע6ס נעגסיס סיוטל6
 , סריס בידי מיחס לסרן לנכי ס6ירע מסכמו
 וסעס 8תס מוס עלס לך לממס ית' ס6לוק"ל

n~Sve-כלומר , מלריס מקרן6סר onth סנס6רו 
 סעליחס 8תס כי ויודעים סעגל מעון גקייספסס
 הס כי מלמרו כ8ותס ל6 , מלריס מקרן יניעל
 טיס מס ידענו bS מק"מ מעלגו 6סר סחיטממס
 63ומרס סעליתס ס6תס ככר מכמיסיס מסיולל
 סעלגו סל6 נרפס כי לו, סיס מס עחס ידעגול6

 : עתס ממכו מנחעלס כיוןסו6
 ליסויס ל"נ(-ובת )דוריס יסודס על מטסוקפלה

 לסניו 6מר יסודס טל סכעו על מססססתסלל מלמי בו' יסורס קול ס' טמעויתמר
 כפער מרוי יטודס סל סמפטו זמן כלרכס"ע
 , "ונס קול ס' סמע ויקמר )יסויס ח6חסימר וגסו , מחוכס 6וסו מעלס 6חס לסניךומתמלל
 ועת סכתוe~m 3 6לקף, כסיחסלל קולוצסמע כהיי סל5טער לו שפירע כזפת ליסודסכסי6רע
 ססו6 8יססר כו/ 8מר וליוסף 6מר לבנימין6מר עלוי 6מר ססכעיס ס6ר 3נל וכן ויתמר,ס
 כי סדרסן( מסס ר' כסס )רס"י S"thb למסרומו
 י"6 כגנה סם טכ61 כי משסרסת 6רוריס עמר5ח7
 ממעון כגגי קרור לומר מסס ר5ט ול6פכעיס
 סג6מר ס6רוריס 8ותס כגד סס סכרגות"לו 61"כ , מותו לסכי לכרכו כלכו סיס סל6מסגי
 קול יסר6ל 6יס כל 6ל וקמרו סלויס וענוגסס
 6מירס לסגן יימי ופך ~ן, סעס גל וקמרגימר ט6רוריס כן 8מד וככל וגו' סייס קרוררם
 6ננירס לסון כסס סנ6מר מס כגנו 6' לכלסס

on~hs,לנכוס שמירחו וכמסתיו כלכו כי ט6רוריס 
 : כרכותיו כסס שיתקיימו כדי מסס 16תסגרך

 עשר השעהפרק
 כרכופ מינם, לטלסס נחלקות סס חניכותכלל

 ססוך6ס וגרכות סמ5וח, ונרכותססגייס,
 מנרכש חון , מקרננן וכולס , ית' מלתוונקטם
 וסכעת ולכלת מ'( )דכריס כדכתיכ ל6חריומנווון
 16קס ממונס מי ויס , סהורס וכרכח וגו'וכרכת
 מ37 סגו 6קר6 ס' סס גי 7כתיכ סמלותנכלל

 6לו כרכות מיני סלמס וסגת , וכו'לקלפינו
 וחיונית 15ממח סגססוח סגם 6ג ורומזותמורות

 כי DThJ, סקלו סנססות מעלת  לסורותומסכלת,
 סננעמידות סג: סן וסמיוגית ס5וממח נסס כיגס

 עכ"ז מדכריס, כלתי חיים בעלים 6חומקיימות
 עם סככ"ח ומהיונית ס15ממת כפס סכתכינס
 t1CD)S ים כי , סכ8דס וסחיוגית ס5וננחקנחס
 סככות לסיוחן וננעלס' ס6ת יחר סכ6דס6לו
 סרמכ"ס סכי6ר וכמי , סכ6יס ממסכלתלנסס
 יחדו ולכך , 8כוק מס' סכסקדמות כסרקיו("ל

 נסס כבנד ססגייס 3רכוח , 8חי,מסן לכלכרכות
 סרס וכסס ומסתת ממסכל גסכם ססי6ס15מחת
 ססוד6ס וכרכות סהדס, נוף ורוחב כקורךולומחת
 מרכסת סי6 שכחס 8סר סחיוגית גסס כנגדונקסס
 18הס קומר סעליסס סדבריס לססינבמוריס
 מעין סס נ"כ ותפלוס סכקטות וכרכותסכרכוח,

 ומפוק כבריקות נופו חית ויתקיים מיתמייזס
 נסס כגגד סנ!5ות וכרכת , יס' לעכויתולרכיו

 וססכל דעת ס8דס כבין סיות ננקד כיממסכלת
 ליסטת ל6 1מ15ק כ"ח( )ר"ס , כבלוחג5טוס
 סגו סגטס תתעדן כעוס"כ 6ל6 , כיתנוכעוס"ז
 ולכך , סעולס כוס סעסתס סננ5וח כסכרסננטכלת,

 סעכוד6 6ין כי לסורות עסייחן על מגרכין6ג1
 עכודת כי , ל6דוגיסס סעכדיס כעכוזח ית'ל6ל
 6סר SD לענד חסד לגמול רשי לרזוןסעכד
 ל6ל עכודתכו סי6 כן 1ל6 , )כנו 3כל "ותועובד
 עולים סלנו לכנו "ל לתת 6גו 5ריכיס כיית',

 , ית' עבוזחו לעבוד ננ5וויס כסגסיסכמעלס
 כסמו: ולכרך ,ס על חסז לו לניוול 6ג1ור6ויי0
 נלווים לסיוהכו לגו סיס ומטלס וסריסותקדוסס כי כלו' נמ5ותיו, קדסגו 6סר 6ונוריס 1:6ולוס

 סי6 כו סמ5וס ע) סי6 סכרכם כי ומסגי ,כמשתיו
 מוגף )ירוסלמי קמרו כורינו, נולות סעוססמעיקר
 , מעכזות שינן מכרכות כי י"ג( ברכות3חוס'
 6כ) חוגתס, יזי וי65 סעיקר סי6 סמ5וסועסיית
 )3רכוע s~nh מלוס דגר על סייגן ססגייסכערגות
 ססו67ס כפרכת וכן ססמיס, מקימי כסגםוכיילו , מעל כרכס גל6 סעוס"ז מן סגסגת כלל"מ(

 סנוף סנייה 3סס ס6ין מ5ד , כסס 6יןומווילס י שמרן לoh 6 תוכחו ידי י5י ל6וסנקסס
 כגנד ופקסס ססו67ס כרכות טסיות , טעםלפי
 ע"ס מח מגיהים י'( )סכת שמרו , סמיוגיתגסס
 נסס כנגד ססס סמלות ועסייח הורס תלמודססו6
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 55 כהאלהים כ ש פרק העפלהשש4בית

 ס8דס ארכי 6ל6 ס6ינס כחספס כסכיןסעס
 : כעכר סמיוניה גסס כנגד וסיחכעוסי(
 ירכי הממס סני פירמנו ס0ס:לסילאפשר

 ח"נ( )תסלים 8מר סנסנין כרכת כנגד ,כרכות מיני ג' לקלו סמ(מוריס סכסכיגססי
 קדסול סם 6ת קרכי וכל ס' 6ת גססי נרכילרוז
 0נסגית מס על ית' ל6ל סגפם מתכרךסר6וי
orsעל כי , מעילס לייי הנ6 0ל6 כדי סעולס 
 ס' 6ת גססי כרכי 8מר לאכול רולס ססו6מס
 עולמו מן ליסגות י16ת ול6 סעולס לדון ס61כי

 כמשו וסמון 6כל מככר ואחר . ברכתוגלתי
 ; קרסו סס 6ת קרתי וכל 6מר סיחעכל'קוזס
 דיליו, לכרך 5ריך וכקרכיס גמעיס סמ6כלנעוד
 2ל חתמי ו6ל ס' 6ת כפסי נרכי 6מרלמ"כ
 6סר וסנקסס סט611ס נרכות 6) רום( ןגמוליו
 גרכותיו כסכר ס6ל לו סנו~ל מס חסכה ול6יתן ל8ל סתכרך 6מר ולכך י סהיוניח נסס כננדסן

 ס5ריך מס ככל רקתו וספקת מווסתיונסססקח
 , סי לענודת וקיומו למחמדתו סעולס כוסלו

 מלפכיו ס' כרכו 6ננר סמ(מור כסוף ממ"כ ןוכר המלו6יכי לכל סרופ6 עוגיכי לכל ססולמוכמ"מ
 וסם , זכרו כקול לסמוע יברו עוסי כחגבורי
 ר15ט ושסיס פכ, 6ת סמ0רתיס עליוןמלשכי
 לסילוע oh כי כעולס סכר לסוס כותתםוקין
 דגרו עוסי כקמרו סנר5ס ונסו , דכרובקול
 8מר 60מ5עי e51D ועל , דכרו כקע'לסמוע
 סמל6כיס כאסנת ססגתס 6ין וסכוכגיסססנלנליס ומפני , רלונו עופי מסרתיו 5כ6יו כל ס'גרכו

 גסס סנור , סגיו 6ת סמסרתיססעליוניס
 ועוסיס 16חו מסרהיס ססס , רלוגו עוסימסרהיו
 ,עלו 15DO גל %1Ph1 ~hl ג ינקן;יי,- 6ח ספסרת סמלך כעמד , גפניו סל6עבודתו

 6ת וסומעיס קוניסס ר5ון סמסיניס נמל6כיסגי
 מסינים ס6יגס וננלנליס , דגרו עיפי 8מיחולו
 סומעיס ס6ינס נס כי רקונו, עוסי 6מר (סלנדר
 מעליסן רזונו עוסיס סס , קולו 61ת דנרו6ת
 ס' נרכו 6מר סססל סעולם ו5ל , המירסבלי
 כשלריס כי , ממטלתו מקוננות ככל מעסיוכל

 למון נסס תנול , יסודות מלרצע %ורסממומר
 רמוקיס ססס ומסגי , מעסיו גקר6יס וספמסייס
 נס כי , ממסלתו מקומות ככל 6מר סעליוןמעולס
 , החת.ממסלתו סס עכ"( ספסל נעולםפייס

 מ115יס לסיותס נתיימדו ממסלתו תמתולסיותס
 ולכך , סיגי נסר לוט 6סר נמלותיו ית'מתחו
 מזותיו עסיית שמן לגרכו עליה ו%ינר6ף
 יג6 סל6 וכדי , ס' 6ת גפסי כרכי 6מרול(ס
 וכמרע , סכר לקנל ע"מ סמלות לעסותס6דס
 כסיקייס ומעלס ככוי לו מניע ית' ססו6כמסנו
 כלסי 0' ס' 6ח גססי גרכי (b~r , מזותיוס6דס
 כסתדע ל6ל נססך נרכת מתסיס כלו' מ6ד,נדלת
 61יט , מ6ד כמלי ססי6 ורוממוחו נ157ותסכיל

 8ת לוכוח 06 כי , ל5רכו סמ5ות "יום סו6זריך
 כלומר מ6ד נזלת "לסי ס' 6מר ,-%(סס6דס
 עכ"( , קלסי כס6חס עלמך מיימס ס6תס ג9.כי

 סמס5ת 6ל6 , קלסי כסיוחך מ6ד כנוקדנילנו
 מכרך סס6דס ו6חר , עלינו סמך ולקרוץ"כוחנו
 (וכס ס61 , (ו זרך ע3 מלותיו ועומס כור616ת

 כמסרס סעחיד כזמן כסמו ולכרך פגיו 6הלר16ת
 וגוי סקרן מן מעליס יתמו 8מר ולזס ,כימינו
 o~hpno , )6 פיחמו 6חר כי , ס' 6ת נססינרכי
 : 61ימס סחר נלי 16תו ותסלל ס' 6ת סכססתכרך

 a~nwpנשרק
 סו6 ית' ל6ל מנרכיס ס6גו מכרכות עניןהנה

 ס שין ת ש גרגחגופשו
1 

 , סמנרך נרכת עליו כם"חול למתגרךורי13י
 סקל 16הגו ממכרך סכרכות 3סרע ,סמנרכיס מסגי סמהנרכיס סנרכות כל ענין סו6 (סכי

 נלתי זכר ונס , קלינו מעוכו סמספיעיתכרך
 מתנרכיס 6נו כי ( ל6ל גכרכותיגו ומתייסננכון

 מ5ד ח"ו פסע לו יניע ול6 , אוחוככרכנו
 היו תפלוחיגו לסיות נכון ל6 61"כ ,כהושיט
 מן קלף מעגין 3(ס דכרו וכגר , נרכסאסון
 לאחוות פי אמסוך ל6 ועכ"( , ס6חרוניססמכמיס

 : 8ני נסזעי
 חמסך סמתכרך על סכרכט מסע כיואומר

 ונמ5נת 156לס כסיותס סגפהמ5י
 קרונס מהסיס נסעס והכוין סככוד כס6מתמת
 51מ"ס , חולכם ממט 6סר סמקוס 8ללמנור
 ס' 'לפני ו6כרככט כ"(( )כרוסית גיהקסכחוג
 וקרוס מותי לסני כסיותי כלומר , מותילפני
 , ס' לסני 6ני סרי סככוד כס6 תפח 6ללמור
 ס6לסיס 6יפ ל"נ( )וכריס המר ממס עלוכן

 נסיותו כי , מותו לסגי יסלסל 3ני 6תכסכרך
 ס6לסיס 5יס סיס מיתתו Sb וסמוך מוהולפגי
 כחילו סגסק תמס ו6( , %יו יותרוקרוכ
 SDD ססכינס מ6ת וסטייל כסכיגס,כונקת
 למיחס קודם וגס , למתגרך גזיכורסלמרס

 נתפלתם ס' 6) כסתקרכס ס5דיקי' נרכתמחלימת
 6ל לטפדנק ונמכמחס סטוטס כמעפייסוכוונם
 לסימול קלסי פסע ממגט לס56יל , ,ססכינס
 סכרית סor 61 וכענין , סמתכרנ עלכרכס
 ברכותינו יזי מעל , יתנלך ל% מגרכיןסטו
 , יתנרך לעכביש מכוונים סנסיס כוי מטססל לסכיני מעלס סל מסכינס ססע וגססע נ56ליסיס
 למיס סכינס סירוס מזמן גי מטפר 6% כיונס
 טכיכס otr ל6 מעולס ("ל וכ6ומרס , מסקסל6

 סולכת ססי8 ססכיכס סי8 1(6ת , מערכימכותל
 ימייך ססו6 רומ( וס61 , ככיכול גנל1ת6תט
 (o~O סל6 כנלותגו 6ותט לסמור גנלותפתנו
 ושחס %תנו ע*) יח, וסוף , נ16שתכנלעיס

%
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אלהים כ פרק התפלהשערבית58
 מכין סו6 ונס , 6ותט לס5יל נסחרים טיס%5

 נפנס ול6 יתכ' לעגודהו מוכנים לסגסיסמוחט
Shס61 קליו כרט%ט 61"כ כ(כ, וסעי רסנים 

 גלויס יותר כנלוחגו עלינו ססנמתוסחסיס כדי , למעס מעלס סל סכינתו ממסע0יססיע
 %5תט ותמסיך ע5מס חנ6ל 08ר עדומסורסמת
 , נטיו סגימס בחסוכס סייס כסיומנוכמריס
 מעלס סל מסכינתו קליו, ממט נרכס מ56יליס61נו

 מלמעלס, ו0ספ נילון ססו6 , מטס סללסכינתו
 , ונו' סמלך 6לסי לרוממך סמסורר ס6מרוזסו
 מרומס מט , לעולס 18חך מכרך ס6ני נמסכי

 ועל , ססכינס וסי6 למטס סמו ותתרומםחתרנס ( מלמעלס נכרטס 6ק כי , מטס סלמגינתך
 וכמו , רנ8 ממיס ויתקים יחנדל 16מריס 6טוס

 ויתגדל 0יתרנס כלומר , רכ6 ים מסהמבמיס
 סמסע יד על וזסו , מוחיית ד' כן פלס ויסיספמו
 כבוסן , owns מלמעלס וג56ל גססעורסיס

 סמו ויוטס מעולס בכל סמו קזו0תסיחסרסס
 ל"מ( (npre( סנכי6 60מר וכמו , ידועל

 , וע' נוים לעיני וטדעתי וסתקיסתיוסתגדלתי
anwnיתכרך סונפתו לכל : 

 נוסח פסיס למס 6מר טעם לתת נוכלובזה
 ס' 6מס כרוך ונסחר, נכמ נלסוןסנרכות

 , כס"ס סנכתכ מס לכד , ונסתר 6קנ"ו ,לככמ
 קרוכ 0סו6 גסס יתכרך ל0ס מנרכין %6כי

 ססי6 ל0כינס רומ(יס וקנו כל"י 6ומריס 8גויגס 4 מם% ונסתר רחוק ססו8 וכמס , קלינווננלס
 וכקילו סעולותיס, מ5ד קלינו וננליח 11fihסוכנת
 הליס מיכריס ולגו , 8ותס ומסינים ר61יס8כו
 עיקר ומלז , רעסו 6ל 6י0 ידבר כלסרלנכח
 6ט וקין ממט וגססרת למעלס ססי6תכינתו
 כלמון מליס רומ(יס 6גו , דגר ממנס לסייגיטלין
 , מסותס מסינים 6נו 60ין נס כי , 8קכ"ונסתר
 כטס"ז עלינו וטסנחהס מ5י6וחס מפיגים6נו

 כפס% כדמן 0חתעדן כדי , סעוס"כ למיילזכוה%
 )תעליס דוד 8מר 1כ1 , געוס"נ סססעתסכססגת
 סר654 מקלס סל לסכיגס רום( ס' 6תלכומרו כי , ליון 6לסיך סללי ס' ירו0ליס6ח סככיקמ"ז(
 לסכינתו רומז זיון 8לסיך סללי ונשמרו ,נסתרת
 , לגכח נכסי ן 5יט 6לסיך 1(ס , כזיוןסברס
 ומופעת , לתגו עוסית ססי6 לסכיגסמורס

 : 1ס5)מס שנסביט

 הראשון השערנשלם

~י~וא*_א

 השניהשער
 עשף שמנה ופרקך , התשובה שערהוא

 התשובה בנדר , הראשוןהפרק
 ופלס נכון ומבטסו סתסוכס נדו עלחקרנו

 : החפא מריחוק להשם, קריבהוסיף,
 ססכ נואת סיוע סו6 קךיבה נמלתחקרצוו

 פנהרמק כוריו Sh לסחקרככתסוכס
 סעונ0 מן לסג5ל 1ל6 , דכרט על כעכלומפנו
 6יט לקי סיס סכווכס 06 כי . מעכר מס6ל

 רעס עמס, רעות סחים ס%מ6 כי , לס'מתקרו
 מזו גדולם ורעס , יחכוך ס6ל סיעניססולשט
 דשיה על סעודה מי על ומ5טער טעס כיןמלך כי , לוויו על מעכל כמס גוריי 6חססכעיס

 , אסונו 15 כ% נטיותו קותו יעמיס ל6 כיגס
 עוות 06ר 6ת לתקן קריך נתסונס ססנ61'ג
 מת ססכעיס כנוס מסמס ויוקר , מרעותכמחש
 וכל , כתטכס קליו ויתקרכ קוהו סיר5ס (כורזיו
 סס:עיסו, מס על לרכותו כוונתו סיתס 0ל6עוד
 מסיס למס סכ סל6 כיון , תסוכס גקר6ת"יגס
 , ית' ט6ל עליו כועס סיס bSn , יחע6)1דס

 על מכמר מסקרכן כמו כי , 146 קרוכוקחו
 כן כמו , 6לע מחקרכ זנו מידועותמעכירות
 מתסיס קריך סעאות על מכטרת ססי8טתסוכס
 וענין . כקרנן כמו זליו סיחקרכ סלימסהמוכס
 סיס 0ל6 גל כי לכו 6ל סיסיס סו6ססקרכס
 רכס סיס ל6 , חטטו סל יהכרך ס6למעניסו
 bbns1 עלס, כור6 מלות על לעגור סל6לחעו6
 סג6מר כמו , נדורש טוחו וירץ , ממקסמם%
 , ס' % וסוט דנריס עמכם קמו י"ו(ואוסע
 , ס' 6ת לרזיות מכומת מסיס חסוכחכסנלומר
 לסתקרנ 6ל6 מע6תכס, על יעניסכס hSD עלל6
SSSbוכסוכו רמום ' כקרן סמוע6 גי , ננזנר 

 מלוס פלוס גיז( )יסעיס כדכתיכ ,~קרוכ

 ליעסר כ6 ל"מ( )יומת ז"ל כלמרס כהסובסלסכ שקת גע ציתי':1~נש
 כרקס עלמו לעסר סכ6 מי כי , תותומסייעין
 וסקל , ממטלותיו עלמו לעסר וכ6 עמ6,ססיס
 לסכיו סו6 ססיוע וענין , לסוג מסייעויתכרך
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