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EnP]דחין 6( )סב 5ח שוסל 6' ך;רן"ל 
 טיפי כי וסייט הקוכסמועיל

 וסתעוכס . מוחו כטיפי ופנס מספוח נמסךולע
 6"5  ולכך הטס  יכין ולככו כמ"ק כלכסו6
 . שמכס למעלס ססו6 סהכמס ירס עללתקן
 מלמעלס תכמס טכלוח קס61 מולס 5ריךרק

 ]גקו6 צמוח ג"כ וסין יז( )פר' ככר"לכמ"ק
 כוט[ ~h"pc וכמ"ק קרי 3נימ' כגורעיק
 . טסות כקין ממם לסיות נם3רלכ

 ס' פגי וכס"ס מועע וזג עוד קלמעלסכטד ככתי
 לסכליח גן סכקל6 זס שן ה61 לעכעוסי
 ומלוסת וגף כלס ועמך כב"ס וגו'מקלן
 מכלית סומר דסייגו ל5ריק לק 610ס6רל
 לטגרית נגד ע5ס סו6 תפלס עו' 5עקו61'

 6לן %h כמלכות קרטס ]םסתפלסמלרן
 ממם %ך ס' כענין לס מניע ופגמו .סעליונס
 לטוף 06 עוסס 6100 מס עוקס ס5לרוגמת
 סע5ס לסי קיום לרייוח 36ל ח"ו[ לסיפה06

 נ6' וכן . וגו' רוח דכאי ו6ת לכסדירות
 על מנתקן טכע בת 6ל כ6 כשרכמזקור
 י5ר גי כמ"ק כתולרס ]ססו6 סכריתקלקול
 ו3לי6ס כר6 טסור לכ פיקס לכך )וגעורווגו'
 ל6 כי מלין[ ים תקמח עתס חרקם610
 סזוכח כל כענין תטוכס ]מיינו וגו' וכחתחפון
 זרחי [ רע"כ( מג )סגסררין ט' ומתורסישו

 : וגו' רוחהלסיס

 ה כון "1 "ענו יג" יבעקבי)"[

 קי165 סגפנות גל כי . סגי~ל גדורו 6דס6ין
 במחיל 5ה"ג כזלעו IDp11 הע"ס 8כרר.סעד

 סללן גויי כל 3ך ונכרכו ע"פ .( סנ)יבמתן
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 ססודעס טל 5טעס גorl] '6 סכרכס5מון
 סכנס 5ליכיס וסיו 13 נ3רכו ר*ס סנסמסדוס
 סיו קסס ס6ריףל כמ"מ 5טיחוקגויתירס
 כנ( פ' )ויה"י לף5 דל"ת תולע מ5ליס..יו65י
 מ5ליס דג15ת ירוע ונס . גוי מקל3 גויע"פ
 ט5יסס התפ5ל 610 5כך 36לסס כעכולסין
 סמון 6כ נקל6 ולכך כעתיד[ גתקנוועי"ז
 ג' כי וסייט . סגויס 5כ5 )ומק 6נגויס
 בכ' כמ"ם 3כלי6ס ס5ס סכוכ סו6"לפיס
 לז"ל מ6מר על 3מק"6 וכמ"ס סעולסככל6
 ולכך . 5פולס טגס o'tSh 3' קדנוסדחולס
 ק3כ) כו' חוסו 56פיס כ' .( 5ז )סגסררין6ז"ל
 דתוסו . 655ה סר16יות ר*גפטות כ5 היות5ק
 טיכלו מקיח עד 13לעו ודחורס . t"Dhhער
 ויסי' .( )טכ יכמות כמ"ס קכנוף הגסמותכל
 דורות ג' וסגס . הם5יטיס 56סיס 33'סמתחיל מטי" ק5 3דולו הטפמוח גהכ5ית נ'פעס
 מלק 5סס ם6ין חלק כפ' מנו (e~Dbhסקרמו
 עליסס קכתנכר סרע לתוקף וסייטלעוס"3

 כתוקפ נ"כ סס יתוקגו כ6קל זס לטומתוזס
 כג"5 )ו5ליס י5י6ת רור סס וסרוס .נרול
 )ו~ן ג"כ נו5ס עולי רול סס ספלנסורור
 ל6ויס נ"כ קסיו .( ד )נלכות S~rhlקגער
 דור סס סמ3י5 ויור . ר6סוגס ככי6סלגס
 עון )ותנ3ר ולכך סלימית כי6ס כעלימקיח
 גנר נ"ג. סס 6לו ]ונ' . כיותל סמ13לדדור
 : ו6גמ"5[ הגז' 6לפיס כ' סדרי נ'כ55

 ]טע"כ י*מ"י מן הו6 ס6יס היליית כנל]קי[
 טקלוח סל דמפתח חעגית כרים6'

 מק6"כ6) גמ65 פר'ד גוממ כ~ק ג'ווןוק
 3שסל כר6" פילין עכיד 651 6טתליס6חר
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 . פירות 05 6י1 מכירם .( )מ נקידוםיןוכ"6
 s~r מסו65ח טגעדיס וטו") לותק גסוראם
 כ( גד )ח"6 כזובור כמרק תעדול~ו נקר6יסהס
 %  עלון מפי וייזע . 6דס גגי גנעיט-ם
 דמר* 61'6 לע יטרך ל6 ונ6' סרפוסח55

 6יל6 )6 נrffnt '6 . ממגז ינו' רעקגקל6
 ~וט נביך  סללך  ומו"ס עתדי להרי סלע

 ומוטס 0 רח  עירוכין  וכס"ט מסרסוסייט
 ע) מדיגם יגקס )6 סכרית פגם רעל ס)ר

 S"thl גתתה ס,, כ6ם כי, f'D '6~גיסנס.
 561סיס אומס כ5 תלד 6( מז תס5יס)סוח"ט
 ר"3כו'

 סגותי
 ויאיט . חי3 כצמות כח 5ס

 כל נס כי וא' כת 3ך ריתותן 610 כיכקמר
 )גמוק"ס( עמדי 6מס 101 . לט פענחמעריגו
 מלרגח רסיינו 6ט ס3 טסו6 סניסגסיעי"ז
 מויעוק דיטר נסר :( ~ג נחניגס גרססיל6ס
 וליח . כניסגס לסעיס ר6ם ע3 יולד חיותט5
 . כיסיי %לקלס י5ועס ססי6 רעסיר6ס
 וירקח ס' לירקת נתספך עתוי 6חס כיוע"י

 כלם 5קמחס. 6ררכ6 סמכי6סהרוממות
 161 כרערס וניכו וכמ"ק לפ"ר5תרנ6"ר

 וקיכי גיחקןכנר
 מסיר זס כי כוס פוגמו

 תמיל סירוס וכן .( )ככ כרכות כמנםסיל6ס
 וכמ"ק מרפ וטור ס' 6ח יר6 כלק זסעון
 : תויירויחו תם" ונענוב ע"פ .( )כ דגיייסגפ"ג
 בעקבתא","[

~wnm ט5 קנקני 

 נס PS~Jגאבךשהנ יקחן מקס  שטת  וכזכורת ימליל כמקוסונק
 סי*קיס נקלק סמע"ס דור וכן נסיח ס3מחיקו
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 רגלים וכנס"י כזרוע . תקוכס קלעולס
 מן סגפנות מסיח וכעקכי . ר"ל גו'יורדות

סרגליי
 דור ולנך . וסינר רשע תנכורס וקס

 כמטולל לנזסיח יזכו דייקך כקלו גפסותק5
 מקיח וכן . י5ס"ר ש ח16ר טוכ ט( פ')כר"ר
 כמדצ"ג מ"ק כידוע כש ממקום גולדעלמו
 כח סורם פסס ולוט לוט כנוח 1SDיל6
 וסייט . דוד כן קולם ג3מח וגוסססיטר
 סולם סיתספך rh קיא" סס~מות הכליתטשו
 )גכ.(. למוכס ן6ן סיגל טחיעת קוס )טוכרשע
 ללע סמוך וסיותל סכגוף ll~nho סגפקוס61
 סולכיס סרולות 1כעוס"1 . חוקפ מיניככל

 סוף כטוס יסי' כטיחוקן 16 36לומתקטניס
 1קוכ ר615 סחיוח כסוי חחים כמפרכסמעלס
 מוזל מאס אפוסק קנ,מקוס סכזקכמלויס
 ונתספכו ר6ס זס ונעקם לסטירומחמיל
 עולס .( ג )פסחיס 1כמס6ז"ל לנעלסתחתוגיס

 : רזייתימפוך
 מתוקף 610 ס6רס סל סילל ךןאךךן]קיב[

 סריונו נעת b~1b עלסת6וס
 וגו' כ6 ג6קר כמזמור ריחע"ס דודיכמ"ס
מן

 נעווי
 וירץ כמדס"ג וכמ"מ ונו' חוללתי

 ממחפו hS :כסה"ת עלמו ססמקדט 6'()קי"ג
 לכיס 6ח טזינתס כסן גת ולכך מי5ס"רכניו
 על נוהו רטן כנ"ע tDh' 610' מחללתסי6
 6כיו םל ריוקגו ליוסף נר6ס ולכך . זסדכר
 מס וכחקך עוגתו קכל וכסס6כ . יחטףסל6
 לסיפך וכן כעוס"1 גחקוכס מתעורר סכן16
 רעכירס לי5ר6 ותיקשו סכן תטוכסע"י

 ר~מילס כעת ולכך . בנ"ע ל6ו*6מגימיס
 יסמח 16מליס וסת6וס מכריח תיקוןססו6
 לכס זוכס ס6כ נכלל וזפ . ונו' יסמך6טך
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 הכגס hh"( עכילס עוגל olh~i'h טגחכגוס

 : קטות רוחכו
 בנ"מ וכמנם חיים עז 610 קייק נקועי]קיג[

 qh כר"ם רל"6 כרי נכי .()פס
 נווליר ס5ריק רכתר6י . כן hS גר6ה.ססי'
 6י 0ה61 תורס סייט ]וע"ח יקרוםגפקוח
 ס6ריז"ל'כרווזין מ"ט נ-כ ועד"ו סגסעוח[5שס
 . מלריס מענוד דור היו 6דה"ר חסולייוחי"ל
 דנחכמס חכם ניטוח לוקח לזה ט5ריךגק . מלוכם סרוגי י' יגס מיוסף סי165 טפין י'וכן

 610 ולפטמים . הרע מן ולוקחסחנרילו

 ספועליס מפ' כג'ל נשר ח"ח 6חהע"י
 ע"י סו6 ולפעמים . כר"ם ר"6 קלככנו

 גפ;ית 15קח נ"ב סגקר6 כקמו 'סקכ"ס
 ניתח וע"י . לרכל סמוון ננרכתנמטפע
 נ"נ 610 גפסוח לוקח מק"י הנקרךס6כ
 ר"ל[ 0עסוקוח כפקוח ]וכן גנו נסקלוק"נ
 טוחו טל ה61 ]1לסעמיס מייס ען ממגהועולס
 כלכ וגוחן רני לי' דקרי סם לכנמ'דרך
 DI'?~  ולהגרילי ערגי לריסמיכוננ"6

 מתנרל
 ורכיו 16 לו קקרו רכי גס. 61ז . כ%5סלת"כ
6(hw) "ר06 16 60תח כקגתנלס כי ס( 
 כי כר*עלס טסיה לק כן f~O חחלס גסכי

 ותדע . נפיק ל6 עכ6 נילית ניסךמקליה
 בסי' 61ע"פ כו' מוס נרול ם,ס ל6 קםד6'
 ר6סוטח חגרגס ל6 מ"מ חחלס זוטחלועס
 כסוף עמו שדול טוכ כחחלחו גס סי'רק

 : כגמ' 1ה בז' .וע"ג
 גפסות לוקח סו6 ח"ח hlx כבי]קיר[

 קרוסות מנסקות גי5ו5ותוגולקט
 יפרט לימור ע"י . רכס  מסיס  כעיוריקגתפזרו

 לו סקייכיס 6חהס מו5י6 תורס סל רכורגל
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 עגמו נסקו ונס . חכם גפקות ופוקחוכס"ט
 מנס סנו16ר טיכס( פח" ריס )מ"רכנ"ט
  קלפענויס  חררגות יס בזפ  5בל .  לנרטבלותויר
 סגחכטס עד כ"כ ר"5 רע כעימקכעסיך
 עטש מחיר חנוט 6ין 6' סלו סםוגטקעס

 ל5 :( עב )יונו6 6' וכן 1ג1' קרטע 6'וע"
onrגפסות לוקח מר"ת לע"י ט' 6 געטיח 

 דנו"מ 6ף . ל"5 רע כעומק נ"כומכגיסס
 . ע% ועוליס רע1)ס מרויח סו6 כמיתקןוף
 כס יכסיף וסוקעש ע" ג6' כעסעפי
 גס למעליס רק . מתגבר סרע סע."זדייקך
 גפם 6יש עי"כ כסמני) חולתו יועיל)וס
 יגרו על מתנכל כפם וקוהו כחייסקסו6
 נחדג6קז 6' רח5מיד 1כמעקס לסלעיויוכל
 3ח1רש ע$מ1 לסלע יכו) סי' סל6 ככ()סוויפ
 גרולס גפר ג"כ ]ססיחס ס6טס גסם s~Oלק

 ססו6 5מד 16תו כטר6תס לסכין ~OSDטסיהם
 כחד3"6 מרכזכר כן סליות ונוסחמ6כמשך
 סי6 61ח"כ מלמכיס[ ק5 כטוכן ירעם6"כ
 לשם גמלות רע' גקר6 רע ועמקי .סמ~ש
 עמוקס כומס 1גofn '6 מל6 מסלי ס'וכל

l'"tns'hps1.~llt  : שיה
 ע"י יכ31 6כ) . חולהו ע"י ס6סורשמכית
 קנ6' 6חר וכן . רילי' מגרדך סכ6.ס6חריס

 מנונו תורס קלמר ר"מ ע"י גי315 וגו' וללסע)1
 : ניסנס טל מריגט גססו וסליל תיקן6101

 6% "ך שלס יכל כנשכשךקך4ש]קפו[
 גניפס קוס מקדיס"

 ע5 נחלוק 16 )י~חפ6רות 16 כך קלו$סנ3נ
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 לידע סתטוקס מ5ד רק . וכי651 עלתודברי
 ורגרי ד"ת גקר6 טועט 6פ" ו6זס6מח
 סקועיס רכלי גתלגעו ג;כל טסיי חייםמלסיס
 סגך . ד"ת 610 ססו"6 קנס מסלכסומגלחו
 %)ות סגטס 61ח"כ ר6קון מוסגל הת"ייסר
 6גל . 1ד6"ח מי.ע"י 610 רפיון סנעסגלונס

 . גלל ד"ת כקרת תיגו rb סנגיעס מ5רכקמוץ
 ונורתי מלט גר6 6קר סמורם נילגעסגמדם
 ס6סיף קחנ ולימוד דרס 6י,ס לסס ררםסו6
 סגניעט מ5ד ססי' לפי לק . כחפוןסו6

nlnDSנר6 6סר גקר6 סכירוסליס ג"ד ננד 
 וכן . דר"ח 61ל1 6ל1 כוס נסמר 1ל6מלכו
 ר6ס כי כרעתו מתורס עפן רוכל עמסד61נ

 עמוגיה ו6פי' עמוני סורס וסוף סי'ססגסררין
 גנח 6סתיהו קסרי סנרעתו מלכסעטיי
 דול סיס" 6"6 וממי% .( עז יכמוח)כמ"מ
 כמלכופ ודט.למורר קהל מפסולי וס61מלך
 כ"כ סרור ססי' לע"פ וסלול . ל6חימלךוכן
 . ס' נחיר 63מח ונקרך כטעות סי' סו6כן

 סקג6ס %ר מקו נכעו 6ל1 ד"ת ד61נ35ל
 ש גהוק . טועס סי' bS ע נניעס661לי
 העורס מן שמנרו ר") סמול מס ד"חגעםיס
 :( )קו חלק ונפי :( סו )חנינס כמ"משוסייע ::הי%ט"יגי::":ט:נטן 4ל6א רק (nnhs ss ר"ת גקר6 זס 6יןט
 ור"ל . כעי לכ6 לחמג6 6ל6 גו' ,וסרמי

 ס3יגף* עס מחוכרת יסף הכשחססחכ)וס
 1;ס הלכ מן ט65ת יסי' וסחכמס יחרס3לכ
 6חר fhnn Sh חו"ח סמחכל מרעתפ"י
 לויק"ר S~D1 '6 ק"ו 16ת כמח"ל רעת כן6ין

 : כוי[ רעה כו ם6ינ ח"ח 6(סול
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נ"י[
~ffp 

ttnm'Dwo :י"ןש 
 דצ"ל .( )יד כחגיגס גמ"ח מכחלם יטעי'קר6
 ז"ל  רנעל,ס נפסוס  6וסמ לוקה כי"גר"ט
 כמקם מכבול t'DP. טקר6ו י5ס"ר )ו5רסכ6יס
 מנדלע 6כי ס5ריק גפר' וס61  .( ה3כמוכס
 סיעו ומכסול . 5"ס 16ה כחמ"ל ,ס עזןעל
 ":ו שגה:" ,:נוז:מ:, קילס כחרס זס וכן . ר61ס נעין  עול)פכי
 ריש י:נ, ti~nllnf1SD י4דץ,
 6* ס6נת6 *( )כס ככ"ק ]הני'  חכסולתחן
 כפי ר3ר רכ"6 63רגו 31מק"6 מוקענתקל
 :( ינ ותוריות . נכ )כגיטין ל"יטחי' ר"מסרסו
 ואכמ"ל[ תודירין 1ל6 מעלין hS חלומותדלתני
 יקר לסעפן ר"ח מל לעמיר כרי 610רק
 לנח* טקכ6 מכםלס ג;כ6 ר"ת 161מילל
 6100 סעסוקס תגסס זמקכלח יכרמכבול
hto;קנס ולקרוסת )6ור ומולקתו 0מכסול 
 אח"כ nnho על וסעמרס גוכסלס ג6רעכס

 נעגין כו' שמד o~h 6ין כי עיטדייקך
 יםעי( ורייקת . סמכסול ייעלת 6f"'Dחר
 ססו6 וגו' מגיל סרימו וגחג63 כןקר16
 סנועור ולליח סלמון דכריוץ כגודע ט"וענוד

 סמעול חט6 מתקכיס כחורם דלכךנוכווגיס
 בכוינו רז"ל לסין וכן וק"ו 5"1 6ות ס"לכמ
 לכר פומ" 6כמלי' .( )גז וכגיטין סכסילוסין

 נועגסלסין ומס' כמ"מ מסק"י סו6 כימכעו) ש ו ענקימזב
 כלל לדבר ר51ס ס6יג1 נוס כפס לוומוזמן
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 ph כי כנו"ק יםטי' נכטל 0131 . ככ"מגגורע
 כי :( )מט כיכלווח וג:ו'ט s)h' ספחיסטמ6
 כו' סומך לסדימט6

 כסכיי
 על רט קדכל

 גמ65 התורס ע5ס סם יסר6ל וכפלותכג"י
 ח"ו סו6 63נוה 61מגס * כד"ת טעותהו6
 ר3ריו  גסטפו נצ"מ מהרי לעה לק גכקלל6

 רק ס;"י. נופי נכוץ: דכרי והםכספר
 מגס: ע"י עיגבו הי' 5כך העין לנור6'חטעות
 or)o n~Dht כד6" כד"ה סיכסל נגרוקטען

 : כלל 65סכ6נוח
 5ריך סה6וס מחע6י סגקי מ' :~ל]קי'[

 ור5יחס כעס כעגיגי יחירסהקירס
 חר5ח ד5" וכידוע' 5הס StSDס0ו6

 תכפף 51"
 וסס ספכיס כ'סס

 ינויי
Shntl ספרתי טגקר6 גכט 3ן ירכעס טלססמעתי ~שנוי . כרע 

 ללועס 6מו וסס גלמיו קרי ~oh קל6רל"5
 סומרי סס ריוסף hD~t וכל . (DD] קלומיסוד
 כס"ס סס הכיחס ור5יחס כגודפקכריח
 כמכס . רו5חיס ככיח. נג5עד .( )יכמכוח
 )וטופרי' לספרו .( )פד וכנ"צ . רוקחיםמכיחם
 פקוס ככל סחו6ר ויופי קוסרי' וירוטרר"י
 5"1 6ות וכמק"ן סכרית טנו'רת עלה61
 י6ח"ג דיוסף מזרעך ר6תי עליו ג6מרולח"כ
 ר,"5 ]כנוגסג 5קיס מליק 15 ס6ירעבמענין
 סס נרולתו וכמקוס שכחו מתוך ככ"לכנמ'
 כי סיפך ק5ת סגר6ס מה ג"כ מו665תס
 כחגגך[ נס כן וכמו 5ריך ועמור סי6תורס
 כו מכלת טסיתס ררננן סלתח6 נו5רקסו6
 ק0י' ססעגטס גוף וגס . למחו) ר5המל6
 עם .( )קי, ככ"ק כנו"ס יוחנן ר' כסלגע
 כן געגע 6100 למי ג"כ ה61 ,ה וכלל"כ
 עגיק גמי מר .( )קנו סכה כטלסיכנוקם
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 3כ5 עג סו6 דרכלן דלהח6 ז6ע"ג .וקטי)
 וכ"ל כ( קפכ )ח"כ 13וסר כנו"טסטרין
 מ"מ פי' נויתח6 ד16ריית6 .( )ךכתענית
 ונולי לתחי' ס5ליח ל6 7טס סנר6סכפי
 רסייט ליסט6ס לר"ג טקר6 ולפי . כ"סליק
 )ועטיו לבע"ת )סכיי ;לסור ולפיר51ח

 )1 גודנון ג"כ סו6 לכךסו6סוגיס
 עגיי

 כוס
 ו~י"ו ירו  פל נענה  התכירו מס ע"יעגמו
 . )ר"ל טנלס ככנו לעלמו מיתם מגרס מוסנ6

 ;קר3 סרגיט כי למחול ר5ס טל6 מס]וגרפס
 ר"ל וכוודאי גכר6 )וסגי רגרחס וח;כקי15
 6"5 וכוס נךד:וין חייו וסכר )~חתיוימלוך
 וסוף :( )פז כיומך כר"ח כד6קכחןלנוחך
 SD עלילס נורץ 6כל חייו לסקלת וסחי;כ
 גרס Or ו6רלכ6 חט6 לקלה וס לו ח;ככנ"א
 : תחתיו[ נולך פרה כן ור"ת ססיפוךלו

 חולין ט.חת ק6פי' ת"ח קסו6 מי]קיח[
 )מוכס (S~rcn לימיר וריכס;לו

 ')תקן חקין כתיתת גס גח גו יט 16 :(ג6
  ךפירונין 1"ל ט5'  ונמו ר"מ  מנוט 6100כפסות
 כתורס טה?:5, וכמו תורס סיחתן סכל :(גר
 רגריס כנוס 3חלנווד וכן נוע;יוח מסוייכמס
 ככל ממק הורס יגס חו5 כסיפוליגר6יס
 חולין ג'חח נוחכירו סנדול וכל . תולסדכרי
 ס( פ' )כר"ל כס"; תכירו Sc מהור? גדולסק5י
 כגיס סל תתורחן לכוח פסדי ;יחתן.סליפס
 6כרסס מעטה רק 6)'עד מעלת סיתםט65
 :( גח לומדן וכמ"ט לכות עכלי נך16)גך
 גקר6 סגל לו ;סי' ר"ת וכל 137 נסס*גר סקגרי מס כי רכו מחורת ומסקס רולסדמ;ק
 ר"ח פקיחת )טס( כסוגס ,ס 61' לכתתילת
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 כ5)6 מהם ע"י דכסוכה מוס ונלקה .כשכתו

 )סיחת קר6ו ופס כן )סיות וכיסדמר*ימגות6
 ולטיסו .( )ק חלק כש ומליט ע)יהוחולין

 סו)רוח רסייגו עקרות פה )סחורלתרופה
 קכקיחת תורס תרוודי ע"י הו6 חרקותגפמית
 ג"כ 610 למין פס )התיר וכן ס)הסועוין
 וכמ"ע תייס TD )פון תרפק  וכש"ט ו"תע"י

 : h"Dn רכריסגמ"ל

 מרכלים וכנמ' מכתורה סספייי0 כנלנקיפ[
 ים עלמו "ס . קגעסומופ)6יס

 ונןישס תייס ד"ת כ3 כי ההוך לעס"הכת
oglכתיקוגיס וכמ"ק דכר )לותו סחי1ת יק 

 מכתב וי*מכתכ מפסוק גי גוסנחיקק
 ה' ונופטוק . הטתכ מס י5, ה61יס
 . הרורק קם וגוי )י:)וריס נהון לי כתן6לנץס
 סיום h3hl לופסוס חיי ' פ יירשל התורסוכס'
 רר"ת ונוקמיי יד6 לי' יו:כ :( ס)כלנוח :"ן:י עם צנר:חג כנתי וסיוס י65תו סיום מפירש"י העין6ל

 וק . גן השע) קס "hh "יך6 "4'"יסיכ
 טס כל כי * וסקרי לסריס סימוק כס'הלכה
4 חדר דלותו מפתת נמו610  ספע) ור,ר6קון 
 מפתח 16תו ע) הננוד קמ65 סו6 דכרקותו
 נגיוין וסס ט.ן סוכת כו סכהנ )רכיםומסרו
 גגיוין סכין חמדין סכל חכמיס וכלמקנפולס
 onh ק6ין )מס נומך ה61 ריק 061 .סם

 nlnDS מעגין ס6מוריס קמות ]וכל * כו'יניעיס
 כלמת 6כ) העעי' עילס %ך סו6נעעפס
 1)כ קכמוח כעגורס כו הלמיעץסשק/4

 :כמרע[
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 יונק ם63 6"6 3חייני6 טלהכס כמי]קנ[
 ע"ז סמך וכיגוע . שיומסנו

 רז"ל 3טץ $חוח יוכן ]וכ,ס כיכין קנולףממי
 גורף nvo5 לקלאס סי' נוח ו6ר6( ר"פ)מ"ר
 כ' ניו רככת כגמ' ]6כל כמדרס ת"ק כו'ביכין
 sff~ 6100 ולכ"מ[ 6' וסכך 3ר*6 5מט6"
 נורף ו3סיות המוכיחן ללס%

 ניביי
 ס43

  טוו סיט מי כל  וכלמט wnlhn גוירסק
 3ל6ייה כ6 ועי"ז סכל[ כו הדכק כו'פחית
 מפגי חסיד כחוחו 0 )קכ, נקכח כח"חקלי
 כ6רר"נ ד6י' ריכס 6ותס לפרוח סדרךסורח
 6יסוריס ם6כ3ס מפגי - לריכס ססטכי3)פ"ח(
 עליו ס6' 46סע Yhtn מחייכיך מזכםוסי'

 ג6' ירים ככ' מרחם טסי' :( )קוסגסררין
 . מינויו קרי ר6ס םל6 :( )י כגרסותפליו
 רק כ6ליטע נסיות ראין כטנסררין מס61'

 . כינוין קסום . סדחוי מן כחוזק יומרסקירוג.
 קמל יסי' כן סיגר דנם סס אח"כ תיכף61'
 גס ס.' (DntSh מם6'כ מקרכח וימיןדוחס
 מאור עוג ט( )פר' ככיר "6' 61ף רוחסימין
 וים 6רס טסי מס לפי דסגל ייוע י$ס"רוס

 מרתו וים לנמלי רוחס וכהיות (h"t)hמדוצ
 :ל6ספכ6

 כפירוע מכר 63 כעס סחויס בנכנל]קבר[
 גזיר רק ז"ל וסעפתטון

 410 דער קירוע ועוגן וער סגתכם יורטנעגסו
 מהקן 1כ6 לעולס רונסון טעס שירד משיחגיתן
 ק"ט 6ות לעיל מ"ט ע" סתגו3 רדורטון

 ס6יסור לכתוב 6פמר סי' ל6 כיוקי"6[
 מעולס .כטבע יסר ססם"י נו6חרכפורום
 נר1לס 5עקס ויסי' כ16גם 3,דס נ"בעי6רגנ,ס

 רק . 3סגטי3נו 3גו ככס ס' עסס מסע3



 הצדיקצדקת82
 כ"ג ממטת ד*ז עמוד זס דגר תורסנתיחס
 חכירנ 6טת דמיעסי' כנוו כלסחורמויכק
 n(SS ש6 ק"ג %ות ת) כשתי hk כלל"ג

 ל65ס 61ין כן עסיס 76 סנע"ח ועהק מו."ג,עשת 1rhn לועמ:",מו1.;
 טמחו מי גפ' מ"ט יוכן ]וכנם משלס.מיקוכ
 . 61כ"מ[ ר"6 גר~)כומ טוגרי רפ"ק .()ככ
 h"Dn ונתדג6"ר נקולס קדגוס ד"6ומגס
 גקר6 ]ולכך ע"; סקעס ען דרך ד"6נקרץ
 כך"6 קחיגו ונוי חייט[ עז דייקן לריקפלי

,b/'h סיע( : 
 סנ6 ;ס"ט6ת .( )ע6 נסבת כהיתול]קכנ[

 חט6 לוחו גורר סחטן 'ללכפל1
 נ"כ ונלמד . יפו"ק סעססו 6חר פעםנס
 גס לו נתכפר )כפרס מעכס כחטוכסמוס

 נורר חט6 כי or דגר קעקס 6חריספעמים
hw. דחייכ ערע 3)6 6י' ונס onh חלוי . 
 וכמ"פ ע"ז נחטטת לסתכפל h~hnוסייט

 גחר"י נ"נ סערן מזכר )( )פרק63ור*ג
 onh1 כספק תורס סחמירס כי וכרכוס8"ק
 גי סטעס כתלתי ל"ע נותע6ח חמיםתלוי

 r~tDn מפמ 3וק5ת מבפרח )ו כגוועסיויעס
 גסנפרס ערילס  אפ"ס י  ע"ס מהחלטסו6
 ולכך . נתקוכס חע6יס כפרת )כ)וס"ס
 כזוסר כמ"ק תסוכס מועיל ר6ין sttfס651ת
 ומתכפר קרי עול ע) קב 06 . כ( ריס)ח"6
 כגרילס ממילל ר*עסיקיס טיפין קותן1מ1ג'6
 כךג"כ ועל כמקין. רסוז"ל טיפי ג"כמו5י6
 חוטכ סו6 כי כטכע סקרי ענין סקייסר

 ווכי IPlw ועי"ז ונוי ידח לכלתינחתכות
 מקריס ג"כ )ו מנהין סס"י כסו,")סחטך
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 :( פו לומ6 מ"ק כ"כ סוד ]011 ע5יסס 5קוגנדי
 וע"י . גו' 656 מ"ר 6 סותרם שנסמכר
 גתגסלו ממי65 ד6ח'כ ססיחריס SDסמכ

 לדון חטhSn 6 לר ו6ף 61כמ'ל[טר6מוגיס
 5חקן נמול כקונס 15 מבהין סקכ"ה .נסקין
 6חריס יתקו וגו כיוס סלקל ע"י הכ6קותו

 סטכ ריחידהתוענש
 מוחליי

 OSIDO 51כי 5ו
 ! )כמכ"ם(כ151

 עזן ותקן לניעה קיץ ,קוו 1שינוני[

 5רחט חכמים רגרי כ5 וכווצי מיחסוחייכ
 . )שגס סייס 0310 51סמס'ך מכליותע3

 ס6רס ע5 עוגם חיוכ ם6' כמקוסוכובתה
 :( )מז כסנהרלין גמדם מתגפר ,ס קכעוגקסיעו
 ל6ו גי . כפרתס רנויתחס כ"ד מיתתבחייכי
 1נו65ר לש5[ ,ס כמון ]וכנוו כפרס 5מ615קנביס
 וממי65 . כר פוגם כמחיים מש"ח מקרץ5ו
 5מס גן ל6 06 כי מתכפל ה טכשגטע"כ
 ולכך . 5סחגפר כדי 610 קסעוגט כטרעיעגט
 ם65 ס11"5 כקגי5 סברס טל נגולפענויס
 סגקר6 רכריס מרי hwn 1כי651 נגיס 15יסי'
 סמררת ר"ה וע"י . ,( )ה רע"ו ורפ"קמיתם
 גררטת מיחס ג"כ גקר6 קום ר"ת ע5עקמו
 (bth ימות גי 6רס מ"פ :( סג )גליותרר5
 6' ]זלכן מיתס רוגמת נ"כ כוס 5ו נתכפר161

 עגמו[. ימית ויחי' 6דס יעקל מס .( לב)חמיי
 Y'hD) )ריס כנוק,"5 סחייס TD נקרץור"ת

 :ן):1~שלי:.ב"
 ד"ת טל ע5נוו סממית נוי וכן . 6h")pות
1CW13? ומחקן ד"ת דמיינו סחייס 5ען סרלך 
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 ר"ה עם תורס טוכ ]61י5 . כו"6 כפנסמס

 גוי ד"6 מנסנ כסן סנסנ :( )לסוככרכוח
 להמית ע" סמ5ס 6ך . נותקייס 6ין 061163
 גד"6 )סנ hS ומקרע"ס ., ר"ת עלעגמו

 ולכה ר"6 גקל6 0ג"כ ס6קס מןכפריסות
 3מכט3 קחעכוסו ע"ז סלע לחון עריווגרו
 ניון וכורעי . מחלה hS ר06חו כיוןמ15ס
 6ל5 . נ"נ כרכולם ממע יק כתורסטגכתג
 חט6נו 61טר (t)Sht 06ל ונ6' נעכלולמ"מ

 .( פ, 0כח וכמ"ק ירו ע3 ססכיסדסקכ"ס
 . ג"כ גדולס דסי6 לעמס ענירס כעין1ה61
 5וחו0 03כירח or ויימס דכריט נ' סםוחסיכ
 עי"ז ולפעמיס . לחמס עכירס ג"כדה61
 6קס עס חיים ר6ס וכנוים לתקן נ"כיוגף

 :וקג"ב[
 מתם נכלל 610 דסץ"ל ~מיכמוי*לקכד[

 סחום' מא' כגל6סרפר"1
 ע"י ולכן כחי' וכמ"מ לע"כ( )גםסגסרלין
 נ'כ יוכל ס'  ons  סר,וי'  גלולת  פר"ונו15ח
 16תן ואקלום ,ס הקיטר עמע6 מסלתקן
 עטס מכלא סכ6 ל16 כל כי לקרוטסטיפין
 טינר 6' כ65"ס וגס . 1650 יתקון הן6העטה
 עגילות חכעוח כו 0עסס כנזכר כי כ6()פר'
 ג6ן וכ! . ע"ס מות 30 חפלות גויעטס
 ומ15ת פו"ר סייגו מאות חכיל1ת 6נרכ16ת1
 פכירס עכר ול6 יסכ נוי י"ל ]ומיסו .נוגס
 מלוס ג"כ מקרי לידו טגוימגס פפי כרכדר"ח
 חכילוח ר"ל 61ין [ :( זלם גקידוסיןכו6י'
 סל6 .( )ככ ככרכוח 6' כע"ז כמפלסכלכוי
 תלנס Sh נ6נוח 61' כו' מ5וי0 ת"חיסיו
 6ל6 ככמות ר"ל 6ין לק כגורע.מיחס
 מקרי דכל6"ס וכטסרס גקרוקס קיר"כ6יכוח
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 רק כ"פ כזוכר כדקיי וככסמות ,גוהגעילח
 ]וקין ס6דס 6פטרוח כפי כקרוטס 610כלסר
 ~bsn כעוון S"th וסרי כטרוגי6 כ6סקכ"ס
"Ph1ל"פ מדל )כמ"ק  כו' סנחסיויס חסיד 
 לקרן טופס דונמחו ג"כ 5לך ס' 16 [חזייע(
סעל'ונרי

,sh ע"י ויכיקס חליכם סיחם "hpn וע"י סכל. ההקן נתיקוגיס כד6י'כטדע 
 סי6 ס6רן ע5 מלמעלס גקמיס טפיטיורדיס
 ס"ס כלכ קרוסס רוח ססי6 יכולםגוחנת
 דור כמ"ק מקורס לי ססי' סטומ6ס רוחחחה

 תקח Sb קרסך ורוח מזמור ~1mbסמע"ט
 : ונו' 5י פסיפסממכי

 "קן שש, ו'נ O")DS צדקהה:"[
s~enרח3י3 כמ"ט קוקס מועע מיחס חייג 

 ~עזן .( )י6 דנ"כ פ"ק וכמקץ%ממז"
 כ5 מס והו"ל נסטא ממח" דה"י ליחודא

 עולס קיים כסלו מיקר6ל 6' נפטסמקיי6
 וככללמל*

~SIDO 
 . עסוק01 גפטוח 6וחס כ"כ

 דכל6"ס סגץ למגי קיסי' וכלגד * ממקמחיים
 והטלו נונמך מעין קלח דסו6 מועיל6ין

 כשמת וכמ"מ רבוי סבין למי חייםטמספיע
 לפגיך מוכסליס ויסיו עגתוח t~)hsהקילל
 ס6עס ככנ"6 סכסילס נסס עקם 6סךכעת

 סס 3י וסייט . רפ"ק סמ"ק כר6"מ0ונמס
 )כ6סע"1 כת"ס כגודע כסולע *רמלרשחעי16
 כגלל ג"כ ים [Slh1' מק"ו( גח"מ 6'ס"
 ססס"י hSh . גכ"ק ע"ת ונו' טוחס כלוגי
 Orn וטלר למעלס יסי' לגלתי מחניכותחטכ
 עוכ כלול סי' כ"ס ולכך סס כר6י' סירקגן
 חי3וניס מס' דסו6 :( )ק חלק פ' גו6"ורע

 וכן ע"ס ררסיגן כי' ר6יח מעליותיוומיל.ת6
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 ביחס כלמח כי כתוניס קר6והו :( )5ננג"ק
 גלקח0 ומקס לחי5תיס די65ס רק יקרסגפת

 יל6 גורס ככנר כהדס תיכפלו וקירקס61כ"מ[
 רעה גורס ר,ס כחקקו ס'כסלו לקללם057
 רכר וסגס . כוס חס6"כ כזוסר כגורפלגל
 גכתוכות ע" כל3 לירע ס6דס כיד 6יןזס
 ג,:ו שו,נ:7ו ניון כל תקמר סח6 :( )נוט כמוכס וכ"ל .()סח
~rth

 רחמי ומכקס כרידוי ססכ מי רק יכטר
 מזמין מק"י 6ז 1כ5 מכל lhun ודיחוקןממיס

 י  כרפוילו
 נפסוח לוקח גקר6 ססו6 . זהי Ip~S נ"כ מועיל לח'יכי6 רלוזכי כן14ן]קכו[
 כחלן עמו 6סר הגפם ו6ת ע"פוכמטףל
 הכפס 6ת מסיכ וגסם עס6ס כקלוססו6
 161ח0 זכיות מזדכות כמכעסו רסוז"ל]ומעון
 גווע ספע מוסיף לקרוש נלקחינגנפסות
 נומם וחטאו . נזם לחייכי6 מ,כ0 דסי'1גמ65
 :( ע )סגסדר,ן 6' וע"ז דתיקוגו דוגמאמעין
 דמ"ז ק"כ 16ת S~D1 גחקגו נו תקלקלוכרכר
 חוכס מנלנל הם"י 6ין וכודאי יני V)lDמניט
f'Dכענין כאנות 0ו6 רק . זכות רק ושי 
 לחייכ64 מזכה 610 כוס רגם מלוס מ15ססכר
 כ6 כר"ח מכטלס ע"י ורכותי' . סתטוכסע"י
 כמק") יית'קין ימו SDI ק"ו 6ות כמנ"לקרי
 כ16ת1 המע"ה דור 6)ול זלכן קט"ז[6וח
 הקריס לק וגו' דרגיך פוסעים ללאדהנזמור
 לכות להייכ 6"6 כי יצעך טמון ליהטיכס
 ספסור ע5 ויכפר טהור יב61 61' סחייכ6ת
 .( לכ )סגת61'

 מגלגליי
 זכ6י. ע"' וכוה
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 לו סיסיכ ורחמים חסוכט מקודם 5ריךרק
 לח"כ ות, סיטרח)י הכגפה קדומה רוחהס"י
 יוכ) עסוקוה גפסוח ולהוסיף הקורס)תקן
 חייגי6 16ת; ]מעמיס . ונס ר,5מרהעי"ז
 רייקך )ירו מרמנו ולכך עגמן גפסות 16חס-הס

 בחינוקוז  המסחקין סיר כל ר"פ  וע' .)תקנס
 6והס ג"נ סם כי מוט  נ6 ג  גייסומסללי

 :  ולכ"מ[ כידוענפקוס
 וק:חקכלס נעורס 5תט1כס  כמימיוקדי[

  דטו,") וס עון SDחקוכתו
 לפניו גסחחו כלסר ה61 סכריתצק)קול

 קהט" ומכיר לרופס ר"5 .ה6להיס
 לוח סנוע"ס רור  5לל נערך  1ס קדכרנכחו
 וירך ר"פ נכ"ר י' לי  ישפך  וסנוןקדטך
 כקר כרית דלסנוירת  56וס ornh מוסריפ"ר
 5' כפ"ח וסנה  וגו. וירי  מתזס מניעתיכף
 h"DP עכ"פ חייכיסר

 רכספחי
 נרגפ5 חר5

 סר"כ כסס ]יקמעחי  סמררגוה לכל  ולסחרי
 ורכר ע"ס[ לסכ"י מיניטח וס דכר ג'1")
 גד6י' הכרית קלקול מעון כס"ת ע) עקרווס

  תסוכס סתס וכ65"ס ר6כ"ר על .( )יוגע"ו
 0"ד :( )פו  יוה"כ נפ'  כרחסמפ זסבפין
 פ"י  וכשמסין . 5סי  כרוסס  לי'  לוסתנעילת
 oSIDSn 6( rtrnt ]קהול  tb~o"סת:וכס

 טיעיד וסייט  מי עלא יעכול ch" זסלדכי
 ירחכ"מ  נלסון  לך  מל  כר5סיס  י51לעליו
 וטיפ  חילף  15 )כך[ סבוננו  סיגיפגס"ח
 ]ור"מ  לנ"ל סכריפ  לסינר  סר5וי' סרטיילו
  6ז"ל י5  היכף סמת  מס כס", צוררייךכן

 ה6 1נ1' יר6גי )6 כי ע"פ לד( פ')פררר"6
 לס ס1כס סי5י'  וסיע ר61ה מיתתוכקעת
 ודין נ"ר מיסת חחוינ סי' כי מחולת"נ
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 מסני hS פ"ר ממיהח כי כטל ל6 גויתותך,

 פדיון קוס ו6.ן ונו' תקחו ל6 כנו";גופר
 . סמים כירי למיחס מק6"כ מועילותיקון
oJnhlגס  וסללוח שות כמס סמלצו חו"ל  
 י: ר' כגס סם 61' . 61כזמ נ"רלצמיתת
 ונעיט כרוכם 6' סעס 'פס 6' כי כו'קונס
 נס פורכ לחיי לילך תיכף והו5רך 6'כקעס שלווי ;קנס מס לעוגט ס61 זס וגסכו'

 : עוגמיו[ מכללוס
 עכירס עמס כנש~ידכ[]קכח[

 כעגיי
 עת

tlnDS'ריכיך וככל וגו 
 קעטס סעכילס על כפלס קליך מ"מומ'

 ת"ת רמתעגי! :( ל6 )כסטת סרסרווכ,ותס
 וכן לחעכיחי' תעניה6 למיחכ 51ריךכסכת

 ומ"מ קעכרי מקוס סכרי :( )כוכסנהדרין
 כקכירת.הלותוח .מסרע"ס וכן כפרה5ריכס
 )עירוכיו כנוס6ז"ל סהורס ;כחת עי-ןוגרס
 על סקכ"ס סססגיס D~Dh כו' 6למל6 .(גר
 גס סכל ולכך למנוס עכירס יוקר. מ"מידו
 קגיטלו 61תחגן( פו"פ )מר"ת כמסטי"לסו6
 יוטכ,רורס ישסע וסי' סחכנוס מסורחמנעו
 גססגיע רוס"ק ממגו רניטלס הסהר וכן .גו'
 לעונט סו6 :( טו )נונילס ס5לנרסלכיח

 ]וו"ט קעכך6 רכס רמ5וס 6ט"ג6עכירס
 . ולכ"מ[ כלכ קקר6תיו כמכיל סנוףס6נורס
 מ"מ וכיוח נעקו רודונוח 6ף כע"חולכך
 דעכ"פ מטוס )גפרה ותעלות סונופיסקריך
 רכס גל לעל גו' אחרן הקכ*ס ס16מליל .( )ג ננ"ח tfftt '6 . 4מס מעכירה עדיפיל6

 ורידוי סק15כ כעוגט גפרעיס מימיוטעטס
 rs~ קיט 6ל6לכך

 כמיס נרתית רנות ע5ות
 כילירת רר"ס כמ-ך :( י, )ר"מ ;6ז"לע"ד
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 טחן למעמיס כ6ן וכן . ט' חסיו סלינעמיס
 ונס )ו טוכס 6100 עת נתוחו סיפליןלו
 טמניע וטד )זס זס סדומיס כרנר"מ חליפיןים

  וגס . :( )עז כערנין rhD"( יסירין~פית
 כלכות כמ"ק מדעתו hSn ס61פענויס
 כסלגקתו 0)6 ]1כ) מדעתו hSnדגפרשן
 6רס ססעמיס מדעתו hSn מקרי עוגםמסוס
 61חריס נו6ר )1 קטוכ ומרמס כחלקוסורח

 ממרירות ע"י וגס . טוכ[ פיןמכיגיס
 : כנוקש כיו"ט גיסגס עונסי ממק זסכחקוכי*

 סו6 סרי לסוג לו5ס olhn כמיד*]קכם[
 נמיש וסנוקפע )טסר3ח

 6ז וכקמסיישן :( ))ח כיומון כנו"0פוחו
hStnnמוסיף וס61 טרור: רוח 13 גיתוסף 
 ניחר מלמעלס  ססיופ תחר 61ז )טרור)גו6
 וכך לטסר hu5 למטס מוסיף וממעלפ6ח
 נעלס מחט סל כחודו ממפתח עד חליליוחוגך
 . כ( ס הסק"ל כמטס") ol1h 0לכפתש
 ולין )סוכ ר51ס 6דס קפעמיס כ6ומלין
 ר"ל חרטתו מלילין יסרק) פוסעי וכר"ת*מר
 כר6סיח D~le כוהש"ח כמרס"ר כמ"מסייט
 סקטרונ סו6 6ז )סוכ רולס קלוס כלעסכי

 ]קגקר6 כר"מ סקטרונ זמן ולקך מיקרסגרול
 סייע כקיטרונ ור"ל ע"פ רטן[ ועתנסמ165
 כלעגות . לסייעו מקפץ ע"פ מניעו6ס
 ממיס לחמי פקע קריך ורכך . 6 טיטשטת
 עדו וסע5ס . מסיוע על )יטמר סכ6נעת
 ספי קכור6י כ)כ וסכנמחות ושמחססו6
 סלימס כחקוכס יקכ)ו וחסריו רחמעכרוכ
 ח:16 על סנדו) ר*מרילות ר5וף וחוכו .לפגיו
 כידוע כל"ס תעונין תמררת דוגמת ממקטוס



 הצדיקצדקת90

 ידייגו תרועס ומכריס לסמחס הסדסתקיעוח
 מתעלככ ועי"ז גמט6ו"ל ייליל וילולי נגחגנוחי
 נחן קליו כנ61 לדור מזמור ג6' %כך .סנטן
 וימרס כממתה םלפכיס ספסוטס hwnוגו'
 כקטם טל הומור ]וככל יעגם ססם"ינטוח

 כערן ונחמס גימועה לעולס טופוטכתהליס
 כתסוכס נקמת כי וגס . ל6חריהפטיטס
 כרגעך חר6 כקעתך תיכף מסינ 16טלימס
 טל6חרי' הכממס וזהו וסנילוי ס16רחד6
 כי 6ח'כ ותיכף ונוי ערסי נדמעתיוכרש
 וטלפגי' . ככ"מ וכן ומ' ככיי ק% ס'טמע
 וכורני לעגה 61גי יקרסו סרס נעגיןסו6

 ותרנים משלמות ככל סו6 עוגםכ"סקכ"ס
 ק5ת סקריי קורס נס ס6דס לבתיכף
 סככו מתלמן וכסס6רס . וכגךחותטמחה
 י~מליי' פ"י  מפלתו גן ס6ימ 6ף גןלסיות
 רוק: עוטס לכו פעולות ע"י מ*נזדהט"י

 כן קיהי'למעלס
 כעגיי

 . כגורע גי ס'

 נוולת להדס נחוגר טסנחייס 14ע"כ1]קל[
 מקרסו לסטתטח יכול 6olbין

 הע"פ .( )מד כסגסררין ס6' וכ6ותסועיקרו
 hDtJI מקרטל וס61 מקוס הו6 יטרללטחט6
 סוס ל6 טכ6 .( )כט ננלגות וכ"טקדים6
 :( )סו כחגיגס וכ"ל מעיקרו נרע ל6 06ביסף
 סוס ל6 כים6 לסיפך וכן כלכס סיתםטע6
 הטמירם וס לגלות רז") רנו טל6 לע"פטכ6

 וע"ג למכיגיס ככ"מ נסור ניל1סו נו")וכפירוס
 לק ייוע. מקטפי' כזלגם .( מח )כרכות6'

 נסור ]רוסו סכרו5יס מכל נעלס ס,ססקולם
 לכ6 כי סקרמוניס[ טגתקטו והכחירססיריעס
 ס6ו'3 חט6יס נ"מ מניט ולכך נליץ ל6לפומת



91 הצדיקצדקת

 חלעהם"נ לו ולין . לעוס"כ חלק לריסס6ין
 רע וטורקי מספל מן חסר ססעיקרסייט
 )6 לעוס"כ חלק לו 6ין מגסס )מ"ר]מכך
 ניקל כעיקרו מוצחר כי תשכחו לוהועילה
 ל6 זלכן . כת"ת ירי רמרפס צירךש6'
 זס 6ין כקמת 36) . בפירוט ר"ל,ס
 פעעהו ע" געטס וסוך 61כמ"ל[ כלללפזי

 ומע"ס תטוכה ע"י להיפך וכן לרעוכחירתו
 כתורס ועוסק עכו"ם ו6ס" לר*תקרכיכול
 מ)6 מהורס וכ) .( ג )ע" ככסיל סו6סרי
Or"'6ים ה61 וכרי6ס וגו' כר6 מסור )כ וג 
 סקכ"ס ט5 כירו קוס קמ6חר וסייגומלין
 16 כהתסיס ]ו)כטיוכס קליס רחמימועיל
 כה טורפו לנופרע כ6מ0 יסר 16 ח*1לסיפך
 נופל 6ין סס"י יריעת כי כידיעס סיטי61ין
 הזנו; תהת 6ט רק ועתיר דעכר שמן"חת
 טכח( SbOrnt )'לקוט 1לכ"6 . כיקורו[א8כ"מ
 כו' לגנ61ס כו' למורס כו' )תכמססקלו

 סעס טענת סי' חס . טכ6 סוס )6כיף כולס מלר 6כל חקוכס יעקו 6מרוהקכ"ס
 ונו' רסע וכהוכ וגו' לדיק וכקוכ כפיניחזק6ל
 טוטיס רעת וגוויתי ס' דלך יתכן )616נורתס

 מעיקרו וכיסף h3Wh הס רק ככתוכ גו'ל6
 6מל וע"ז מלעיס מס קנס חקכן ומסלמרו
 כוס כלל יורעיט 6ין ס6תס ונו' דרגיכסלמס

 : כך רעקרו להפרע מחגלס rb מקכלווכקסט"י

 ט6 -יסלסל כל גפקוח שררש]קלא[
 כ) וכמ"ק שחייםממקול

 0016 ]61פי' לעוס"3 חלק o~s יקשרקן
 רוהטי ע"י תיקון לרוס יט נויטר6ל קסטמנו

 זס ורכר . [ :( )קר כסנהדרין ת"קרסומות
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 0כ5 כלעס ע"י גמול ככיפור לל06רגסגתנלס
 י0ר6ל סל זו מעלס עבין על הו96ר0תו
 סם*י אסנת 6ין זו על י חט6יס יגרישס6פי'
 ממט סי' ]וסוף טמ6 גמלא ממסניתקת
 לשס"ה חלק לו ראין חלק כפ' כמ"קלסיפך
 ופונמת 16"ס גכ'6 קלי' מעמהן ג3ועם

 וכן ,ס ע"נ זס נועלות יוסיף 61פי'נוקלע"ס
 . כעכודס ומי ערכתי סנחנחות מנעת6'
 ע"י ורייקך . 6ונר עדי 61חריחו כלוסקינו
 . זו מטלס מחגלהמסיפך

 כעגיי
rh 0כחס 

 וקליפסו ' . [ עקכ( פ' )כ"ל ט' מטרוגיחסל
 כו' 0סחליק למון מחליק פ"6( )כרכ"רלז"ל
 :( קם )סגסררין המלו וכן ידו עלעפלו

 ויסטור 1ג4' כ5כו סי' מס יודע 6תסמכרכתו
 כ( סג כה"ג נעמר וש"ל וכלכס הקללם6ת

 רפ"י ירפ כי  וסייגו . מרע שן )הכגיסהכקט
 גס לנמתגות יוכלסמעטיס

 סקולי
 ל6 והוך

 עי"ז 0יכטחו כוי לטון הסליק רק זססוריעס
 טיסיו כלני 0סי' וזס ס0ורס ויקתגסויחסיי
 נעוס"1 6יס סוגות כ5 כי ]ונס לסיפךמננט

 גטוכ כמ"ק כחלום מ0יג רעמת סו6מעוס"כ
 לסקתטת ויכול קורם גקר6 וסעוס"כוגו'
 חרותת טכ6 חלמך גס( )כרכות 61'כנ"ל

 כיב חלום ל6ס ל6 וזר סל ימיו וכלמסתי"
 גצו ז י:גנ:::נ

 וסיינו הסך וסרי . ומחריק הלע שןוסייט
 שחוס % 0יחט6ו. מגס כן כלמת0יסי'
 0סו6 כר"ת ככריו נקכעו זלגך כללמפורק
 נוצחר לכרכס ככריו נספי וגמ65 . כןבקמת
 סי' ל6 המע"ה ]וסלמס . כן כקמתמסכל
 נטע 51ק- גמורו זס דגר למיהות טירע6רס
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 )רונו כקפו פכך רעמו עפ"י ר"ת עללעפל
I'hS4 36ל לעוס"כ חלק hS כירס עלתס 
 : כמק"ן[ כמ"; תמולחו נלעס ניתןולכן

 לנ טין" ;" שוקו בעוה.ז"~ן

 . סיניעס ש6 וקס סייר מסכן מס גיוסייגו
 סו6 מעיקר מס הנייחך 6100 ראמס"כ6בל

 עולמש 3ול ס' כי"ס וכמ"ת סכמותכחכמם
 רומש קסי' וירוע . סעוס"1 וס' סעוה"כגי'

 סעוס"ז ]61' . סכלכ לכינס וס'לחכנוס
 יט5 6ין כו עלמו מתקין hSn ומיכפרוודול
 :( ל6 )טכח ם6' כ16תס סו6 לטרקליןלכנוס
 וסחילופת הפנינויות מפחחות כידו טיס לנוימסל
 קלטרו :( עכ )יוניה עי' עייל כהי לו נוסרול6
 משן ססו6 סכת ולכך . 6'ן[ וגג  וזפיזה

 סזכס מי :( מ )כרכות גנו60ז"לסעוס"כ
 תכמס 6ז לססינ ,וכס מעסיו מפרי)כעוס
 רע טורק ים ונלכ . עוס"כ מעיןנוהלתי
 נוסורסו ר"ל ככפוריו ונוי לנ י5ר כיכס"ס
 SSDln 6ין ולכך סמכול דרור כעוןוסייגו
 דגיק6 מועיל 6ין רע דלקולק ~orsתסוגס
 רק תתסס ח0וכס וסייגו . טכ6 סוס65
 סנותטולר רכתי hnSDn טל6ס חקוכסקליך
 רע 6ין 001 וסורס המורם 6100 ההכמהנון
 תסורס 3י סבתת כסוס כנויים כיסר6לכלל
 כגודע מ6ר טוכ סרסו רט הסודם גסכי

 ססטעינון סנוכול כדור :( קח )מגסדר.ן]ולכ"ל
 6)6 כג") )חקגס כרי יעינו סעוס"כמשן

 : S'DIO]םל6
 סקוס נ)כ פועלת הי6 ףקך,דך8ןק]קלנ[

 מחדר פנס סמרורכע"ס
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 ד"ת יס 6כ5 . תורס גקר6 כך וע"ק5מוט3
 SD :( )קו כח5ק כנו"ס %חון המפס מןסטס
 ו[ס 6'ן %כ 1ג1' ,ס 5מס ג6' וע"ווו6נ
 )הכי6 טכין דנ"כ ל,וייית6 פטטי6גקל6
 גו' קנותוך כנו"ס 6נות חורת 5ידיס6דס
 גורס hunn 6'ן 06 גט[ 6ות S'DS]כמ"ק
 )5כ קגככס ר"ח סו6 הטיקל 6כ5 .ככדו6נ
i~rtfilומסתוקק 5נו6 סו6 כ6סר 55כ גכגס 
 ויסי' 1"וכ5ס כד"סמ6ור

 5)ותוק כדכס 3פי
 גכ5עס פי' נועי כתוך והורחך כעגין6100
 6ין )פי"ר( כתדכ6"1 וכ"6 . ס6יכייסככ5
 עיף 6100 נוי 656 ס6רס כ5כ גכ5עיס1"ת
 החסרו; מ5ד הו6 וס5מ6ון והעייפות .5הס

 . 5סק5ימו ר"ח וק5ריך גדכר קח0ר0נורגק
f//Dl'6 516רו סי6 ס' יר6ת 6י .( )6 )טכת 
 החטלון סלגמת הו" היל6ה פ" )6 )6 61י6ין
 ס' .ר6ת עגוס עקכ. וכמ"ם סיל6ס יגיע0מזס
 ה61 יס5מ6ון . ד*ת כס 5קנ5 ס6ו5רוסי6
 חרווה6 י5ס"ר ד56מ65 6(אח )תו)רות נמדס"נ וכנממ סי5ל מ5דנ5נ

 מנמוח י"ח ע"י וכסמתגו65 .6כוי רקנוע~
 י5ר6 חט6י חיקון סו6 6ז נלכ0גנ)עין
 : כ"פ כמם"5 סתורס ע"י 6100רענירס

 קנ ;ני o1h5 נומו פעטיםנ,יי[

 ומרנים חע6יו SD )סתמלמל ומתעולרת11ל
 קגיסס וכ6מח . דנויון 6ינס סמח0כותס0מ
 0התורס ענילוח ( : ש לומ6 דקיי"65מה
 ו6סי' סכ6 כיוס"כ ומתורס חוול זסיוס"כ

 קנווחלן עד מסס rr ד)6 0הס)כסכעגירות
 טיעול 60ין כמו רק . 6מח זס גס וסיי)1
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 סיטור 8ין כן- כמדריגתו ס6רס )ועקת)כ)
 ומנגחו ס6רס מע)ח וכפי . סחקוכסלמדרגות

 ע) ס6דס עגיגי כ) כי . תסוכתו סו6כך
 ע"כ כי 6' כמקוס עוווד 6יט וס6רס 6'יחס

 וגו' 16כ) ל6 פטירתו קורס נוקרט"סנח6וכן
 6כ) נפם,' גת וגקר6 חסרי כתת'סיכמיש
 . מרג'ס סו6 סחין הע"פ OSIDS גח 6יןנעוס"1
 כיק6 סוס ד)6 דגנוירי טוב ססורסו מיוכ)
 ממעלס סטך610

~SDnS 
 )סיפך וכן כטונס

 ולכך כו' ,קני כו' כ"ז ת"ח יקלוכרקס
 16 גרולס יווצר ונודרינס מעלס Shכסנוניע
 וחט6תו עריין )סוס מתחי) )6 זו מדרנסכפי
 כמרריגס ]וכסעוף לררג5 מררג5 טמירנגרו

 וכן סחטך מררגתו כפי חיקן ככרסחחחונס
 ונ"מ . רולס טור וקין ועו)נווח דרניןככל

 זס ורנר  IPPln ככל סתט5  תוזלכסגוחע)ס
 )מרריגוח 6חר כשעלס ולכך כחנפה.פחוס
 וכורני כיחכוח כלכו קסיחס pO'(h גתג)י16
 כ"כ נדו)ס כמעלס וסח )פלדם סע)סמי

 .  נפרכנו ותיקי  ;כלכו טיג6 מ5 ;נמסתמק
rWDI'5מחכירו  כערול כל  .( נב  למוכס נ  
  קכ6וס  מחסרון  סי5  סחי5 בי  גרילנערו

 :  סערןוכן
 נ)נ חשק סוס )ו  ס5ין סמרגט  בורוכלהן

 סגלך  בבלס 16 ס' )עגוןתונזוח
 נסכרת רעתו מפלות ומתוך . יסכך ס'ע)

 ח5וח כנו"; סריס רחמי  מעוכרתסרוט
 ת16ת ס61 וס ;רכל וגו' )כס תכין וגו'פנוים
 סקנסס .  6ין  סלט ספלוחס ונוכיליססעכויס
 6ין כמדרגת כ;ס61 5י)ך ס' כירוע )כסמכין
 ויכו) 6ין כנוררגת ג"כ סס"י מפלקמקינ

 כר6[ טסור )נ ]כענין  חקין  יט ו)סו)יד)סנוניך
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 וחקק ר15ן מיס ים ולח"כ כגווח חכפסוס61
 כלל עלתו סטין לו מקיר ססס"י פי'כל3
 שכמ"כ מק"י מעולס גכר6 סל6 כעדעכסיו
 תיכף 6, ס6רס לדיגי מקיר s~rוגסיכר
 לסיות 5ריך 6נל . ולכ. כמוח ר5וגותכולדיס
 על תפונס פי' מ6ר15 נוים לכדומקורס
 כנחלהך נויס כ16 ג6' טע" כמעמסריעכירות
 וגויס סתעהס וכחות נגיף רונוז סקרןכידוע
 0ו6 ו6נירחס מק"י קרסון ס0פכייס כחותהס
 כמגגות כעסו סזרוגות עכ"פ obnn חתוכךע"י
 י' ממררנת סתחתעס כמררגס מתוכק161

 . סקרן קרוסת ס0י6 רכליס פ"ק רשןקרוסות
  ועי"ו לתת'לתס סופה (TID בכ"מ כיוירוע
 קולט ומסם 6( קכ6 ,ח"3 נכמ"ק י:ק"ק קרורן טסיך 6ין ומררגח לעטס לכוץיכול
 המקור כענין )כס תכין סש6 לעולס065

 : למוטכנוחדר
 מטחתם ותכעס נקליח ס6דס נ141שר8]קלו[

 טעם הכפוחס ופגי סו6ו
 קמרו מסרי סעולמוח ככל ל5ריק 16ת1מחדקין
 וסייגו ברין מזוכה. 6ל6 טור ול6 :( 1)נרטת
 לוכוח 5"6 יגס מסנפיר מרוס כמ"פסלמע)ס
 .(' )לכ גחכת כמ"ק ומעק"פ נו15ת ע"י%6

 והח"י ומעיו"ט מלות לו קיק סוכהוע"כ
 . וס לו מניע קעכולס מ15ס 6יזס )ידומינוין
nch~lגרמה כלנע לנעלס קורו מסתיר סס"י 
 מסור סל סכלו כ( סו"פ )ם6"רכתדכ"6 * תכן  נמור. לריק קוס העוקמותנגל
 rh קטור פי' כגר והרי סגתרכ ממטסי65
 עוס"ו טוגת לו סו6 סכר ומס ס6מחכשלס
 . וסיקר* סכל סוס מס סירס לסגחרכפסיס
 16 סיס מגחרכ ס5ליח כלמר כלמת כילק
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 לסול מדלגת מקוס ועד סעו)מות גב)כך
 ויסיטו צ6י 610 כי oSDnS 6100כמקוס
 דלחמכ6 כככסי ומס . רסעיס דורסכסוכו
 )ולי גי כך סי' עכ"פ 6כל מלפטיו מדח6יך
 ונתעלס . כן נעורס געסי: קסיז 6"6גן

 סלמת כעולס גס מעם 6והס לפילסור
 Sh סם( )כרכות קמרו וע"ז . כוססו6
 יכוץ ומקין כתוסס לסיוח עולס כעוסיתקג6
 ול6. כן ס61 טכ6)וח סיהסוכ סייגו 6גל .זס
 ה61 כו גג"י לכ) יגוע 0גכר געט"סככר
 כנוו גן ים עומס ט3יסר6ל רק לעס לפילק
 לידייך כע"י מוח,ק סי' ס5לחהו כעתד61ג
 כירו מטיח ס' ס' שכדות נעגיגי וגסגמור
 לוס ויוליך . )ו לסטים סמח"ט 0יס"גרי

 0עס לפי רק סו6 יכר 6יזס נדפסמניגוע
 כ% כן %' hSn )מפרע יחג)סולח"כ

 כע"ח פ"ר סיפך מס ר*מ15ת כלמ6רלנ6
 כו' מרס"ר מספכיס רטעיס וכן כו'מר*פגיס
 ד3"3 כפ"ק עי' חטאת )16גויס וחסרוכמ"ק
 )רוס[ Shx'S (36 DDh3 חע6ת עערידלפי
D~thl6ס )פי 1מ15ח נהורס גס סמ5)יח~ 

 : ס"סטיני
 ממחסנות ס% י1" ג~,~מהארם]קלז[

 טונות ורקועותטונות
 ומיר לרנע רק סו6 ומזהו וילכוסגופ)יס
 ודו6נ ממנומתעלמים

 קם"
 כעגיו ח"ו 610

O'Dtl~סס)ך ל": ר*ע5ס . הרטות הללויס 
SD'יתן ל6 וגו' ס eSI~) ועמך )5דיק מוט 
 ח"1 כמתמוטט סנר6ס רק 5דיקיסכולס
 ש טנס סייט כו' וספלך . ססעלסגעת
 עליו מוטלת סמס6 כ6ל1 1גמ65מסם"י
 ע"ז סממפע ונומי)6 כן עומס 60תססגו6חל
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 סייגו ומיס כלחס ס61 הכלכול יכלכלךדס61
 לטוכס סכל 6יך סם"י לו מקיר טכהסר"ח
 דל6 :( כו )ר"מ 61' . החמוטטוח ,ס61ין
 לסול רסוק פיז יהכך מ6י לכנן ידעיהוו

 הקול והייט להדס מגיחן מה וי"ליהיכ6
 מס 15 מכחו hS1 מהש"י ססו5 יכירושנוגס
 מגורע עד . כנ"ל ההעלס והיינו טחןסה6וס
 מדריגך הס"' גקר6 גן כי hD"phלהם
 סקלך םל עלמו ,ה טדכר והייט . תלךכדרך
 מקיר ~tffi כ6סר נוסם"י רק להדס h"hונו'
 יסכך נולי לדעת עוד 6"5 ו6"כ לספליךלו

 6"6 להבליך לו מסיר מק"י. סמןדכ"1
 ער ירעי סוו hS מיחלת ולכך . כלללהםל'ך
 י"ל סרוסך דסו6 וירעו הס"י 5סססס6יר
 כשגין 011 . לו ומליק סירס על סמככ'רדכר
 נמל 6גנול6י גק' [G'/GI ס"ס ולמסתחףכל
 .( סנ )כרכות כו' כופלין כנערו הס"י[סל

 ומכרס "סס"י מסכל איורט היינווסטיחוף
r)hממגו סיקל וממילך רכר כלוחו סם'י : 

 תוסק ססו6 י61ס הליס כנעכ~יבמ]קלח[
 כמוח ה' לעכולתוכוסף

 011 . מלליח 6עו למעקס כקמגיע 6כלולכ
 מנום16"ל כניזק ילהט מפת'ס לוילגקר6
 . ענק ילבט יבין % ועס ע"פ :( )נו,גסוטס
 ספעולס לסו5י6 'גול ם6ין ילכט דוסוןוסייגו
 לסלמה גחגלה זס ורכר . ססועל Sh ספחנון

 הלע"ס דור SD 6כל וס פסוק 6' וסוףסגועזס
 פי' קוכ חלום ר6ס ל6 :( נס )כלגוח6'

 והום ונו' כקוב כמזם שסק גקל6חלוס
 סיום ,( נב )עירתכן גמ"ס המעמסטקס

 ר6ס ל6 זס וכדבר כף לנוחר 1ל6לעטותם
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 וכקמת . ונו' תכנם hS 6תס רק וג6נורסכית )כגווי מ16ד טחקק כגוו סוג רהמע"סמעולס
 סס6רס דכר וכל כידוע סמעסס ננד סי'רוד
 חסר סע5  הגויר לו נדמם להסלימו לומוכן
 סכ) יר6ס כי לסטקיטו יועיל 65 ח"ק סיף:, 6סר 1כ) כ,ס 61ונון ח"ק טיוסיף כדיבוס
 גסלס טככר ט6 ססטקטס כי . נדליח6יגו
 זכמס6ף) גפטי' דנת 6חר רק סוOf 6ודבר
 כנך כלמס כחיי מוריע 6יל כחייך .( ל)30ח
 רור ע"ס ספיח קנקל6 וסוף מוריע6גי

S~rhGe63מת כי וגורע י3( פ' )גמד"ל 
 ס5לימו טל6 61ע"פ סכל מפועל Sbס51י6
 S'1h לק כו לסלמס וגורע ' . כמעטיוסטטי
 [cwi ילכט ולחון סספס. מן טסכל לקטפתיס
 לפי סי' 4101 חלק פ' כמסא"ל ד61נסי'
 דור 6מר טעליי כעעטיו כמ65ח ר6סלעס
Shל"ל ררכו וידופ דרכו גנו5ליח תתחר 
 . r)nhs כן 6יט לפועל קמ6151 6ע"פ ס'[דלה
 עגו 610 טכלכ מעומק יו65 סחטקו מי6כל
 מגולח ט6יט )עין סגלתך D~Dhג)3ע

 : לפועלני5י6ס
 רק היכריס 1סענדות ספעעות כקל]קלט[

 כנו""נסוף
 6'1ס1 .( קננ )פכח

 כו' מנוחריך רכל חטמעגס 161גיך עוס"נגן
 וגעלם מכוסס סו6 מעסק גננול hSn ,מןוכל
 קגרמס D~Dhn ס6דס מעין Dh1" סכלמעין
 סי' 6חס לריק S~h כקו סעולס 1כ)סדיק
 דבר כל כי )סיפך נ"כ וכן :( ל )גדסכו'
  hSn סס'י יקמר  כסוף ולט  סוס ע"סנידון
 וכ"כ סקר נקרץ נוקודס כ) 16 ח"וס~ש
 לסיפך וכן . מימיו יכרכו כש תפסק)מון
 . ס5ליח מיתרס עם ,כיום נעטו ,רוטתכע"ח



 הצדיקצדקת100
 לסכיר ר~ף*חחלס נעת נס יודע י51רן זםודגל
 סי4 6'ש ורע טוכ ומעקס ונוחקכס מרסככל
nnhyער כס סי5ליח רסייגו לעכל מעכל 
 .רק eethl חקר ו6יזס כטופ וימסמסייסוף
 f"p1 . כן יסי' %1 יטחגס ולח"כ סעסלפי
S~thמנגעל ממסיס וכליס ו' :( נר )פסחיס 
 וכל e51Do כגין כלל מס 1' ממסר וידופכו'

 וכולס וכקרס ככרי6ס סגמג4יסכמדוח
 טכסם סמעמקיס לענין 6דס מכנינוכוסיס
 1"ל משם וידוע . כולס כילול ולכ"מופוסס
 ע"ס רכינו ממקס 6ף סייגו ממנ"אמכוסים
 פסן וכליס )ספלי ]וכמח"ל טככנ"6סגד1ל

 ס6מר לפי מר6סו 6ל תביט Sh כסש6ליז(
 מכל מנעלס לזמר 6"5 61"כ סרו6ס[חנכי
 יוכל ולכך . עליוגיס ועוקמות מעלסמ63כי
 סס נס כי עולמות מן מדרגס געל 6דסלסיות
 רק . יורע 6ימ עדיין וססקף טוכ טסותנומס
 ה6' 8רן יירקו סמס ס' וקוי מ"קרומנס
 נחלם :( יכ )ת"ס והו"ל 6רן ינחל ביוסחוטס
 מש ולחמים תפלס וסייגו . מפסק לס6ין

ה,,

' 

 והחיי י ה'
.a1i)tn'ulolr)D' 

 נחיר: טייך 6יך כ"ל ש" נידיעח קת15י2זס
 * סקתדלהו $ריך וף* דנס למדולכך

[Dp]ס נ, נק)'מ,ה הקוס הין ואו כל" 

כעגיי
 )פסחיס וכמ"ת וגו' טוכ לרע ס16מריס

 סלמת כמקוס קבס רקיעי מטוך עולס .(נ
 לו סכדגוס ומס מכעוסת לסיפך יתמטסו6
31USלסיפך וכן ממס כו טלין לסיוח יוכל . 
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 כס וכתיכ גר"ת עיניו סם"י סס6ירפסי
 לנול יגול ידס ע3 .( י )ע", כמקלעת
 ח"ח פ" ושן סס( )פסחש כגונם nnhoפל
 גו' סכ6 לנן דהיתו סיט ט רליהססיכי

 . סלמת טל לעמור לידס כוס מתירסססתורס
f'Dtדכא כס קים ערס :( )גו כסגסדלין 6ן 
 מועלת מחטכם כל6"ס 6כל . תקום סי6ס'

 נונו: לסיפך ממם מסוף טיסי' פ"לכט5
 כ6והו קיק onho נ4 הו6 וססוף .עחסג
 גנו"ס ניגר נסוף לק 6' סכל נסוס כירכר
 6מתקפת

 תטי
 כ( שח לח"כ כנוסר 61' ונו'

 )נרטח 6' וע"ז . חטן 636 נ"נ %וזוגגת
 כיסף מסתיי' תרוותי' עגhDS~ 6 .(נס

ha115D'גקל6 שס" מעסם גל פ" מסתיי 
 :( גז נסס Yth ומ"מ ומ' כסוכ כמ"פחלמך
 מס' 6ן סגת וכן נג613ס גום' 6'חל1ס

 כענין נעוס"ז נ"כ כלנס טעס תקלחכעוס"כ
 סיותר סעעס סרנסח סתחלח 6100 מם'6'

 6' ור.תחלחו עעס 6ין מס"ס 6' .כימועט
 מועטיס רוטיויס סס המטפיס ר .הס'

nlntnhSועט . סנע3ס סכלכ סגקורס S~th 
 סייגו ספס 6חר סולכיס סחלומות :( גס)סס
 סעקס מעקיס כל לגרר יכול ר"ח מע"יבד"ת
 ספס ע"י von 76 מסיו f'Dh1 לטוכיסו'
 161 כזס עיגיו מדיר קסם"י טיפ געטססו6
 6מת גץ6 רחורס כנ"ל לקמח סחלוסגקכע
 ש3ס נמיי רכוק סרי גחולס קדכוקנמי

 ט כן פ"ק קלו סמעסיס כ3 ממילךס6מיהיס
 : כ131 סו6 סס סברס קס61כמקוס

 נר6ס סo1h) 61 טמניע דען,לנלם]קמא[
 סחטק הנס ר6י'לכ16רס
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 טפת כי סקי סי' מקורס לו OG"והחיות,
 עי"ז 6ררכ6 63מח "כל . לקרס תכון6מח

 מקים ג6קר סחטק לער טהכוןסק3"ס'כוגס
 והתחנן, מהק"י פגים כסטתר טהורגסעלס

 קע"ז כמעלס 6יגו ככר סלי יי קיקיימסט"י
 זם ודכר . גדע קל6 סידיט0 ' תכליתג6'
 כגודע נרוקם סיוחר מררנס וסוף ' עגוסגקר6
 לס 6ין ירוכס פי' 6רן יירקו ועכויסונ6'
 ססי' כמרע"ס וכמ"ע :( קכט )כ"כמפסק
 טל6 1ג1' עינו כסתם ל6 סורס נוכלענו
 עיי )דייקך ספסק סוס למעלותיו לוסי'

 לעסם מס ו( )סוטת וג6' . לעו סחיכוןגסטס
 מיד ספומק וגף תוקר פעגן' וחמדתם וגו'לך

 כי פי' ומ' כנכי6יס ח5כהי ע"כסחעק
 גכגס סכיסר6ל' סטוכות ול15טתממ"ס3וח
 .( יו )עלכין 6' ולגן מדול וחגם סגכי6קומת
 דור כו' חכיכ נור trth 61' סדול DS'פרנץ
 קם ל6 סנט מטרע"ס פלגם 16 וסי'סמדכר
 מגיע rh נוקר כעגן חסדס וכלקלוט'

 :( ס )תעגים S"rh1 וגו' ח5כחיסמטפע
 טל6 סייגו פי כקמרי 6ל6 נ6' ל6כמעטיסס
 וכך סקר ס" מחמר ססתחלת %נגחקוכ
 6מר 06 . כמעסיסס וסו 61"כספרנם
 מסטיני (ס אגס פי נ6נולי לק כן 6יגורס6מת
 י65 716 ומקפטיך ועי"ז מעלס טיסהטרנס
 6מן ויענו יודו סכולם כמספט ס16רסיסי'
 : ועוכס וגורס כמטפט לכס ממע כיכע"ג

 ל6רס 6ין סעוס"ז ט3עכייי אשפ~מנ[
 כמט6ו"ל גס SDלסמוך

 על qh שמוך סעוס"3 כעניני .( לכשכס
 מתוריי ררך טפפי מרולס qh ר"ל .גס
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 עוס"כ[ סל סטגע ולך גקר6 ]010סמסוול
 חט6~ווקעליו גורוכ ח"ו חקותו לכיסכמעע
 סמפס"ע כל קמדחיס סר61ס תו' %1סע%'
 פינו סעוס"כ מ גם על יסמוך פכ"1ק6

 גדול לקור מ6פילס )פיות יוכל ונס .כטבע
 O~D1 כס' כטח ג6' וע"ז רייקך[]מ6פילס
 לריק סמעס'"ט מח"ו יחוס ול6 ונויעוכ
 ש f1D מ"פ 6( קמכ כשלדוח נעמלוג'יפ
 סיעורנו כלכנס ממסעות זס לענין סייגוכך

 כחמ"ו 1ל6 לסמוך יוכל ע"1 לעוכ לכוויספך
 ככוסס סררך קלינו ר"ל וממילות . עקםכו'
 נלככס ס5ר מן מסילס לעליזי יכול סם"ירק

 כלתר ול6 מים ים סו6 נס כל וידוע .לעוכס
 S~h . מקורס 6העדל"ה זריך שכןריקגי6
 יום ככל מחרט סם"י כי מדרנס עורים

 וכר"מ מ16ן יס כרייס רסייט ממ'"3תמיר
 ומ' ססיכגו וכם56חי% %1' כר6 טמורלכ
 ועל כמ"ח סטכע בררך סגעלמיס סנסיסכסו
 יונו יוס נכל סי651 סמ"ק וסוף כו'פסיך
 גול Ynh טס ועי'6 גרול כמפלס וה61כו'
 למרלנס יכול וגו' ונטת 6חר וגו' ס'על
 סכל יעסס כע5חו סם"י . יעטס 6100סמ'

 נול וענין onh] ותסס 6' מקורס]מק6"כ
 וככל כרחוק ססו6 סייגו לפלנל ס5ריךדכר

 Sh וסגסנתו דלכו יגלגל וססתריססר*רחקיס
f/~O"כמ"ת מתם על נס כסמוך. על ]פ 
 מתפילתן כ6( פ' )"מו"ר ולוע ונו' יתטכתל
 סו6 וממילם סכל סממנו ר"ל יסר6ל[קל
 ]יסוף ככ"ל וגו' כטח מקורס יריך רקיעסס
 ומח"כ גס דלך חךhnD~a 6 כע"חמדרגת

 וסוף נמור לדיק נעמס לימותסמתהפכיס
 ופליגתך ומ' ט3מרלנה

~rth 
 וירוה גרול
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 : ו6כ"מ[ רח"ח. 61ל1ד6ל1

 "ירס ייטה ס6יס כנקטב%תהיל]קמג[
 6ז סכלכוענודס

 וגו' רכלך פתח כמ"ס מ16ד ל1 מ6יררשם"י
 כקר6 ועטרס %6רס ורפמת סמחסכותוכ)
 סמחעכות 661 ס6רס עס מרכר dr~hvwרגרך
 מכין orv מ6ור י6יר וכפתיחס . מזסגעסיס
 )יטק6 ריורין נ'( )פן כממו"ל כמ"קפחייס
 נער כ"6 גקר6 סעכורס וגסתח)ת .פתי6

 ו6ח"כ נדול 6ור 5רקך סכגסו)ססתח)ת
 זם"ס ג( פ' )כרשר ,ס ע"פ כמק,")מסת)ק
 כו' קכל6 6ור ו6ף) 716 ויסי וגו'כר6קיח

 קיכר6 כך ס5ורך ע"כ כר6ו )מס וסגסגמו
 6)סיס 6מרחי 6גי ג6' פ"ם געת וכן .וינכז
 כסת)ק ו6ח"כ יכרך פתח 6ז סס" ונו'6תס
 גידוע חפ)ס 06 וסע5ס . םיחוור S"nDSער

 וסו6 6ע"ים 8כרסס מדרנמ סו6דסתח)ס
 ווד סו6 )ס6יל. סחוזר וססוף רנרךפתח

 ו6מ כמ"ם רתפ5ס דרג6 וסו6 ומקיחסנוע"ס
 טס" כרשמ"ק ?P1 כעמ דרימע"ס אכךתפ)ס
 כ)ג ורשחכדכו נרו) נ6ור דכרך פחחנ"נ
 %4 )ש)ס nhr טתרס כתפ)ס פחחס)ס
 ר6שגס דקדוקס ]ויכס ויגמ יטת)ק ם)6תו'

 קחלכ ו6ע"פ )עה"3 וקירסס )5עתסק'דסס
 מסר6) גם6לס ד קדוסס גי מומדנקוו;חו
[os~-sמעתס 

 וסווי
 5גו ו)כן . דיל" ררג6

 סתפיס ע"י כי זס פסוק סתפ)ס 6חל6ומייס
 וחסקות 1ר15גות אחסנות מותיןנכגסיס
 מטמ ) ;הפ)תו ]1)% ס6רס גלכחלעות
 מלגיע ק6ימ כך סעמ' גס מ6מרס6נסיס
 מ6יע תפ)ס עוס 6ין מומ 6כ) כסרנ)לק

 עמן יט תפ)ס כ) ש רק יעגס hSnקר6)י
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 ליעקנ 6מח 1ג6' כקמת ום' קלוכגפ8ס
 : ינני hSn ומכקעיס יסר56[ כלסייע

 6יס ק5 סמ"טכס ססי6 נמקיםנעמי[
 כי מחרס גג סו"קם

 וסגפם סגפע לק מטף 6יע סורסשקל
 וסלמס ולדורסל סמחקכ גח לק רכל6ינס

 פ6 נך 6ווקס סמחסגתו ומקוס .סכ6דס
 סכת תופ . עת נקותו סקוס טרחכל

 כולד פועל ס1יוונ כעת קנ6רססמחסנס
 Ytbll ריעקכ כככסיס ססי' וגוע כןקיסם
 מקט 3גוסייס לין כן מלירת 1( גמ6)מרמה
 [ פ"נ( 6ומ (S'D )כמסג"מ סנטהסכס3סו סכי ט כו' ס1כליס סכתוכ יגס .( 63)גדס
 ס6רס כח משית סו6 מורע דליפתוידוע
 סי6 ע"ג 6וס רמות ג"כ ט3ד שטולסכי
 כחוקיו סכל וסרי וחיכליו כחותיו מכלטמטח
 געקס סמחסכ כמקוס גי כך מלוכסנת61יכריו
 רכר. ג16חס olho כל 12רח רכללוחו
 געסס סעס גכ3 סערי כלחרות ר*מהסכודקך
 ט' חלימתי תמהי כ( ס' )ססס"ר ועו"דק
 "' ט' מחככת 11. 65 נ( D'tD טסאי

 כלעלס סדנק וכן . נלוט מפך פוגלתהכיוס
 גמס,"5 כן ליעלע כ3 חסיד כססמחסכ
 סולעת ניכגס' פ3 5ער 6ין ת8ה חנינס()סוף
 . ג6ם רכלי כה ט63 סש' 06 נופן טכ3כסן
 רעקכ ירחק 6כלסס ופגך ומרס מרס געליכן
 טויסס פכל קבליסט 3כלר*ס 1כו מעולס"כוח
IPIAמק6ר מקונס neih גהתסס לסריס :( ש )כלכות 6' ום" .ח, אסיפך וק עגונך 

 כ0ה~ס מתעכתס סדכוקס 3פי מחיםקלויש
 ונס . 3ער קייס קנין ר"5 מיתםסגקר6
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 גקל6 שם 066 חיוע טוס 6 6ין סעס~או
own. ולק S~th י( )ק* כתומת פטישי 
 הלג'ינס טמ5ל כו' מקנס לסט חי מ65 כו'ת"ס

 : מ"מ כמו ש"סכאח
 סו6 ר~הע"ט ס*דט פשית בנכנל]קמה[

 גתמס וסמתטכס סףג%
 מתעסק 5כך כפס 6"מ גסמס 3ל6עוף
 .  פטלוין רעג"פ גסוננ וקיטסעור

fhnn לפפסי
  פספסי

l'hG  סמחסנס כוחה סוס . 
 o~h וכסגלת גסגס קכן ועליומ נחלשסרק
 מכ"ם 6100 גל כריפלס יתכוין טל66"6

 ם11 6ע"ם כסגלתו מרניק ס6וססנעכע
 מגחת נקמם ויטע . 1גר ס6ש כע5מויודע
 ,ר~קנ"ק לין רפס מחטכס ולכך טסולסגי

 כ6שע'ג5 גי .( מ )קידוסין למעלסמגרפס
 רשע hwn קשמ מלוס סו6 רשתמחטטת
 כיחש 6דס כסגי כשף בנכמסממתרמת

 ג61 מס וכעם"' ננועטס לשעל כסיו65לק
 וכהתוכם . ארגוון וכח רשע, מליטהמקוס
 למיבלן ונזחדרן סמחקטת כ5תלוקח

 ומ"מ חיות נלי מת גוף מפשלות(i~ba תנר~
 פ0ר סיכיס סגוף ננד 5נק( סינופיסאיך

S~D1h1רסס סחטם נמעסס חק . נכד 
 ותעמס . כלמת טס61 מלמרפת טוגסמחקנס
 אמל tfftl עקי' כע51ס סו6 מחטכס 'כל6
 רועוכ .( ח )כלטם 61זו5 וט' יר6 6יטבסרי
 5ך ועוכ כשסק 6ערז סחע גתיכ %65

 סמחטגס מ"ט גיו"ד ט610לע01"כ

 כדפירט-
 לק גמעתם המוגד ס' וילק . יתיל 16ע"פ
 כעוס"בסריך

 כטוכס or דכר נס מ"מ 6כל
 תחה"מ ב"ג ס3שח סט"י גי קעוקיים

 610 קם דגר לכך . סטוכיס סנומיסלריסלת
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 מסטר טוס מס סש5מומ ככ5 61יסולס3ח
 כך ב"מ כן ויגו ססס Dtth1 )וריקכעוס"1
 . סדיק 610 סכעוס"1 11 כמטכס מסמ16סר
 נותעסק ק6וגו סו6 כפיו מיניע סגסגת"כ5
 סרגטת ס61 טססג6ס גרטיס סכןכג"5

 .( מ6 )קידיסין מד"ס זה ורכל .סנוחקכס
 וסוך כוי מעקיו מפרי 15 מטע'מין טוכ65דס
 ממגש לח"כ גמעתם כסיס היניע לחרינ6
 לוקוס זוגס 61ז שמ"ג מעין מלמעלסולותו

 : כעוסזכ גסלך
 חמר קטואוח

 ":צן :י :~י,ג יי]י,ו
 גקר6 ]ולכן גכר6 גח כחו מ5ד סליםגקל6
 ימיו סל6 .( ככ )נלכוק כה"ק ריהלגנו5גן
 6י,סו כח"ק סנכולס טס עס כתלגמפס[גו'
 מונדל פי' יל6 כח כ16תו וכקס61 גו'גבור
 ע י6ס ]ונס מק"י 5ר15ן לק יעקסק65
 כחדרי למתגיים .( )כ נגדליס כשםכוסס
 . סכמן פלי 5קכל זוכס 16 סמיי[- מסגיחדרים
 טמן כי . זיתים פירות עומס פור"ססנסן
 תכמס ור6קיח כגודע ירפס ונפן תכנוס610
 ויין . כו' 6ין 7516ו ס' ירקת 61י ס'ירקח
 יר6חי רפ"נ( )ם6"ר כחדכ"6 כס"ס לכיקמח
 כסיורע כי יללתי מחוך וקמחתי קמחתימחוך
 ונכורס כח 6 ספחן hwl סג5 פועלושע"י
 טסו ויריע . סמחס ונס יר6ס גמשמא
 סעוס"ג כן 1U'h על :( ד )בלכות לו")טסה
 Sh~nt גל S~th1 לתפיס ג16לס מסומךזס
 יקר36 כ5 כקמת כי . )עוסיכ "5ק 3ססים
 יקרש רוגע מספר וכמ"ק זו כמדרנססס
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 . יחום 6ין h5'w כא ע5מו נוצגים0ר*לן"ס
 מעמק טמור יחן מי .( ט )גרס ע"זוכמ"ט
hSמגמול סיחוך ול651 עולס ק5 יחידו 6חד 
 מקיר סו6 %  כסקוס גי ,ס נסכין6"6

 מגח" טמןטחסרוטח
 ר"פ )מ"ר כמסליל

 כעטיו סמס ימי וסו*  גו' מ65 כעתןהגליע(
 סגח0 יח( טו"פ )גר"ל וכמ"ק גחלק5

 ט5ר 61ח"כ כף עסוקיס 16תן ל6הסטו6גי
 ד5מ15ס עלומיס בי וילעו כזו סנוטם5סס
 חיקן טס61 מת [hh ניעקכ כמ"ק כוסס6ין
 6רס ט5 קררו ולכך,ס[

~nbS 
 געסס סגים ז'

 מסייך 610 ]רסרלס .( סו )3"ק כו'נחס
 סרר סו6 סגם 1,' כטבע סלוח מןשלע
 נחם 50 5עכורו זס זמן קמלו 51כן50ס

 כמוריס כרע ול6 . 61כת"5 .( )חכככולות
 סו6 סכריערי כי יי6ס סוס 15 טפיןסייט
 כמץ כיסר56 6"6 וגס . וכוסס סירקתמפס
 ט'. סימגיס נ' .( עע)יכמוס

 נגדריס וסמ"ר
 בסי' ככעס ולכך כוי[ 650 נירוע .()כ

 6100 מי 61' מס ס6מין ל6 רענעורס

 כ% ירע % כי .( 65 בגרס כו' וקרוסטסוי
 . מטמן וטסור קרוסס נ"נ נוס 5סיוחק6פמל
 כקמח טנו6 0י*עיקר סייגו חסל לעיקרוומי
 ח551תי כעוון כר"ם סברס סורס סו6סמום
 . ועסרס קווטס נ"כ כוס ים מנקמת רק .1נ1'
 סוס נעקרו ס" ס65 חסר עקרו כלעס6כ5
 כר לק ": לסכין ידע ל6 לכך וטרנספוג
 קמע כמ"ק עולס 50 כיחירו 0יכיקיסיקל56

 . : וגו'יסר6"5
 מכדרך רסנועתת" טיכס ח"ח יקב]קמח[

 לנך נכס 60ין ויםגע665
 מוס נרול סזס ר6י' זסובין

~'bDDSP- 
 ים
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 ר61יס ט6ט וכמו . 6100 מי כפי יקריסר"ח
 כתוטכ"כ קלימס פרכס קלמרככלעס
 נכורטס סרכוריס גל נס כי חן]וליודעיס
 ד"ת רכס ספי 3חורס המכר ועגוולכיפולך
 us] נהנלס רכורס וע"י oSsh יס ועי'ממם
 כקט דמחחלס ר61נ על ו( )קו חלק גפייכ"6
 ולח"כ ר6חי hnSD5 יכוץ קל6 עליו711
 סלי מסם" מילקה גי קמעתת6 יימרודל6

 דלין הע"פ מסמי' סמ5ת6 סי6מלוד6פמל
 כחיי מתחלם כ6חר וכן . לעוס"כ חלקלו
 לעלמך ל'תי רל6 מספעו קהי' קמרור"מ
 וכדקק ממט טמועוח ר"מ לגור ולפיסרקחי

 מלמד מס סייט 6חריס דנכ"מסקדמוגיס
 ,נא ער כניהגס פי' עויין לח"כ וכן .מנחר
 רני ולס"ס :( )עו כחנינס כר6י' יוחכןר'

 כליגות כסמי סמועס קכע סמטגיוחטסיור
 . נומס ור"ח 6מת תורח רכס סטמועותיולפי
 ככלעיס ר"ה סיסיו גרוליס רחמיס גריך36ל
 1מו65 למסיג סדשח כמו כך סו6 וטיסי'נלכו
 .מפיו

 וגם""
 טל גתורחו )סם( הלק כפ'

 3לכ נכלפ וקין פי' ולחון סספס מןד61ג
 כטיי למיכעי הנוחך מחס וכדקיי כךלסיוח
 סס סכעיות פי' . כעי לכ6 סקכ"ס 6ל6כוי

 כך סס 061 ישנותיו ס' נעכרותספ'קוח
 : כפס 1ל6 רכותך ה61 16גלכ

[wop]כטיס" 610 הנדס ינ~לימדרע 
 מסיג קסום כמונך

 מר"ח סכל והייט . להיות טיליךמסלימות
 ט6פמר 6יך סתורייה והסגסגס מטינ6100
 מס סלימותו סו6 ,ס . לספיג סםלסל6דס
 סטנה כי . לסקיגו וזריך לפסיג לוע6פסר
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 וחיוגך נקמתו קורק ע5ס ס61 וחכמקוהקוס
 )3רכוח כמסטי"ל כפ"ע סורק לו' יםוכ"ל
 כפר~פיסן לזס זס דומין 3ג"6 ק6ין .(גח

 כטרע סלי פסימיות על נועיד 610וספר15ף
 וכמעם ספר5וף מחכמת )יתרו( כ,וסרוכמ"ק
 ססגימיוח.סלכ וסיעו פגיו תליי 6דסחכרת
 תא or ממתגס 6חר כל חכמת עומקוכן
 ס6דס סולר ע"פ גג( פ, )קמי"ל למרוולכן
 1*6 נפגיע עולס לו ים 6' סכל עולמולכיח
 ים כ"6 ( . קנכ )ק3ת כמק"oSsh 6סנקר6
 )רזם גחיקוניס וכמ"מ ככורו לפי מדור6
 . סלו קטן טולא לעל 3פעע דעולס wO)ת"
 כמ"ח מעולס כחוח כל כולל 6' סכלור"ל
 גקר6 זס לאלימותו וגסנו:יצ כדמוהיעכ55נוג1
 ים .( )יז גע"ז כמדם 1nSID קונס רז"ל3ל'
 56לו 610 טלו מעולס וסייט כו' עולמוקונס
 ממסיג כמו כך ז6יט סמטינ ים כי .נקנין
 מתחלת וגסו לכר. כל6י' רק סקגתו161

 חוצ( 6ין כרוקח כמעם לר"ח ס6רסכגיסת
 %1יך נל6" רק סו6 6כ5 גתתלת1בחסידוות
 וגכלע 3קגין כך להיות סמגיט עדהטחדל1ח

 . עולמו קונס גקלrht 6 סמסיג נולי כל3ל3
 מס רע"ז נמי נלסון ספטילס עת סי616ז
 טס61 3טוס"ז 5ספהדל מס עוד לו טפיןוסייט

 1"61 . והסטתרלוח סמעטס ומולסמפרוזדור
 כעת ולכך . קלו מעולמו יותר למגיע (וכלל6
 טקרמס ]6חר 3קגין ד"ת סכלעת סי' rhnמ"ת
 . כטדע כו'[ ספחה ר6חס כקי"םסר6י'
S~thוסוריר גטמתס סי5חס :( פח למכת 

 )פרדר"5fft 6 וכלנגרס חחי' טל 1לסקנסס
 קכטעת וחי ס6דס ירטני לD"D 6 לד(פן

 סקגין לתכלית רכקמגיע וסייגו . רולסמיההו
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 וגויר )סתחלס נזוור גי מגיח )ל6י'1!גס
 : עוס"נ 6101 מחורק לעמסמסתלק

ה וגי a'h "י("י כשהקב.ה"ו  

 כקרו6ס לסיפך ען . )וסחפך גסע"6ולגל
 45ת1 גי ירע סס~וח כתכלית רע רכל6י,ס
 וכמ"ג . %otnnl כהגיח 610 נקךוקסדכר
 כשן ככור כל סכותי כיוס כגור כל ליכי

 לגרע רקעיס קרני וגל שמל .מלריס
 WID מה רכל כ15חו ודיק קרנותתרונונוגס

 וררו*ל סחרנה 5מ16ס  וג6' נתלומס,ס
 הגירש י' גף וילוט4ס קמה .( 1)מניקם
 גת 03 ש עומס 1ג3 . כמ3גומ 6ןנמרהנס

 3כי כת"ס עכו"ם יזומות לכרןנם3 ילמי' וסכך כו' זו 6ומס םD1h 3" כמ"קמס
 וסייגו נ3ש לעם כנלר וכלם ונו'כ
 . כח 16תו גהנמ3 16מס 6ותספנ6נרן
 רכל וכש עי"ם( מ"1 16ח 3ש3)גמעג"מ

 כח 6שו שרופט 161 גידוע עוג מגט
 )כ תכירי קסיו סרוס נתעדן ונמו .סעונ

 ב"כ בסי' ינהק 4רת גתכעל שרקססר"וקיס
 סי' מטיס כלנרן וכן . כנודע ס3כנכור
 עסיתם שליס מחכמת שווע למ"תסינגר*
 כמ"ע חכמם טננ61תו יחזק36 ו3כךמופגנת
 כמס 6מר לחכמם יחס :( )נוכנרה
 חרוממגט טפיל מ5ליס חולכן ע3מרקיות
 פרסיות נמס 6' וכן . nnho חגמחקלעת
 כגורע נחכמס מפו*רח סיתם קג"ב 715ע3
 מכליות נחכמות מוסלנת סיתס $וררק

 . גורס תר $ייר בסון ]5ור 3נ"6מסעו3וח
 טריפ כעמל גמ"ח 6מת 6ות סס61 וי"וימלך
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 סכחיכ רכיעית יכתלכות 151רר[ 5רמ]);ון
 לפי סייגו כ6( סו"פ כר"ר )כר"םתרכל
 מסקרי,") כלק"ת ועי' סוי"ו וגחסלסים כפעולת כחס 0נ'כ עלו ידי ואיריס כססעג6'
 סטונו6ס[ ט5 יורס מסרס 16מ ;יחסרסכג"מ
 סיהס ]ס6ו חוקכע"פ חכמת רוגמתוס61

 כמ"ת כיוחר ס" 5ור לכדן ולכךסחחלתס
 וסייגו ;~ס כ5 נס סג6גד ונו' ס" ל6וטפר
 להוטכע"פ סר6וי' מרוממות הוקףכפי

 טטפתו סכר גנוגרג5ל וקיגל .נסק")חס
 מלריס וחכמת ג5מח[ נסס כי כנו5ריסמטר

סו"
 וס0כ) מסטכפ למעלס 6100 כמדפיס

 כ,ס רוננותס ר.ס קסיו ;ככחכ יצלסוהמת
 : ,סשממת

 6 ט116 65רס טים ניהרס עושררןמ"א[
 ור1 ועבודם )תולם ח"קקוס

 ס5אק ס5עקס עק וסייס * גדולם 5ע6'הכגס
 . וירידתו כפתותו ולוקס רלכיו ע5גטמחנוגן
 סיגי מדיל וינוקו מלפידים ויסעווכס"ט
 רפיריס ע) .( קו )טנסררין רז") רר;חוירוע
 טסו6 )מ"ת מכנס ס" חס ט' ירוססחפו
 וסנק"יס וחמר . ירהה,3ר"מ סחייקחגוים
 יכ( סו )כמר"ר' ודרוגך סטסס 6כמ 6תסכיניו
 'fiwy וכנמ' כוי טנתע65 לפי חסרשיטיס
 ס~6ת טע" פי' גו' מם; גקי6יס .(עי*

 י*עגניס ר.ס ממק קסג;י6יס )כך גו מס'51עש
 גסיך לג) מסתמר 'סטוסס 6נמ 5סססטרו
 סגרכוח מג) יותר יקר רכר וא 6כטסמ5י6
 זס נסס סי' ל6 מקורס נדכחס סני16ו~ו
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 ע"פ חסך ססו6 כנקי6יס וממס)עויין.
 " ש5ס 63י 5ג) h~s ס6ולס וממכסריעולך
 61ח"ל כעכיס כמיס סמגסס ע"פ למעתיוכן
ש"1

 סבכיי
 מתחסם סם עטו וגן . תעל )6לן
 ותסוקלו סעוס"ו חבולותמג5 יסייגי סיע סו ס6יס סתי"ק1" כנכשי]קנב[ י מחוכך סו6סערות

 16לו ומסינ )סלק מתקלכ סו6 כךו5נלמ"
 לסיפך וכן . פגיך וסלל ססיכט וגמ"קית'
 עוס"ו מעניגי מהרחק כך מסס"' ססנתוכפי
 6ין 06 ועו"6 לך. יסים 1)6 6גכיכמ"ק
 . ילעס 6ין תכמס 6ע 06 חכמס 6יןיל6ס
 סחע6 מ; hw וילעס ר.ם"י סמנת סוי*תגמם
 ננך6 וירפס . סני 65 ס6 כ)6וס6

~S,h 4תסוקות מכ5,מיני מתפוס טס5כ קיכו5וכ 
 ר"ת )קכ) פגה ג4 הו6 ומשקווחמוות
 ט3 רכר גכגס 5י5טת ס) וגל י65וגמסף5
 * )ירטת 50 גכג0 10רס ט5 דגר י65סורס

 )קכ3 מוכן סוhS~n 6 מר"ח פסי כסד"ככי
 . כנמלי פטי סיסיי 6*6 גי ת6ו" מיניג5
 5הנירו o~w %' וקין כיפר עגיר.ס ססלכך

 וה;%נ,,נ(יגיש"::'דיג~מ
 מס סי6 סיל6ס כי כס 16רו מסרסהל"י
 ונו' מס וטפס כמ"פ 6דס מכני 5610מהא"י
 יסיט כמוט משפיע ססס"י מסוריחכנוס
 . ומי onx יתן ס' גי 1ג4' ונו'חגמת6

 )קסס"ל b~tDI מקורס )סיוט גריך61הער5את
 נג"ט וי כי מחט ס) גחורס 5י פתחוה(
 ונועי65 . חכגוס כך ונרו כלבו יוספע 161ירסס
 תכrh1 61 יר6ס עוד 15 תכים סחכמסע"י
 פתחים סיס" עד ח)ילס 1ח11ל חכמסטור



 הצדיקצדקת114
 גק3 סיסי' וכלכר קמטי 61נורו כו'0יסי'
   מלופמסי סיס" ור"ל . לעכר מסכלמפולט
 עעעכ סחטך רעזיכת גמור סחטוררוחל13

 : די 6ן רגע Ph" עוס"ו עניניכל

 עגותיו על להדס טיס גפם ךקעגכ~רצ]קננ[
 וכמ"ט יסורין חמורת סו6ן

 ע"" ממקיח 6( ליב )ויקהילכנוסר
 וירוע .

 גפסות כל מכוללת סו6 מדול )וגסינרנפ0
 כפקות כלל סו6 ירקיח ונפט . ספרורספרט'ות

 ס0תדלותס קל ססלינ!ות 6חר סדורותכל
 כ3 גפקות כ451ס nlJh~la ]כמוגעוס"ז
 נוו65ס[ ונקור ו0ור0ס כסחחלתססרולוח
 56 ססחרלותו נקורה פרטי גפת נגל1גמ65
 1כ16ת1 ונסיח גקורה סו6 ס6מיתימתכלית
 ;קעס עוגוק על 5ער סוכל סו6גקודס
 . ריסורין הע~קיס גיס ונוקיל מעוטהיגומדוכא
 פ"1 המהעורר ר"ל ננקע דנ!קכלסוע"ס
 סג"ע Sbn ררקיע 6'( )ר"י ע"ס ר"תמכח
 סעוגוה חובל סרו6ס ותייגו ע"ס מד"תנעסה
 כנקודת לו 0י0 וסענ"ג סיער וע"י .וכי651
 נקודת הוקף נ!חעורר עי"ז מעוטחיוסלע
 כ'( )רי"6 וע"ס . לו 1)!6יר כו סנגיזסמפיח
 ע5 מסימן וזמו לנ"ע כ6 ניסגס 50דברור
 עי"ז כ6 ג6קר ית' לפגיו קנחקכלסענ"ג
 דססו6 וע"ס , מכסוף שגלימות דר"5נוטית מנקוד* לו טמ6יר וסייע ג"פ דסיגולעוגנ
 (hD~h דמעי כיון לק נ!לעיל6 נחית606
 וע"ר עיל6ס מירמס טסות ר"ל דקיק63

 ט3 )![יעחן ריטל גסי :( יג )הניגסט6ז"ל
 ל6פ על ויורר קלסם סיר6ס מתוקףהיזה
 טחי יר6' ,וזוכים מחלכגיס ועי"זל0עיס
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 : יעקם 5דקס לסמםדייקו
 נהס'י והומיו 6רס היייו ננשם]קנר[

 לס6נוין וח"כ $ליךכך
 וס6יגגו עמו עסק wS"1 קיט ר"ל .כעלמו
 טל6חל טרס וכחיתו כו' לילה הכין כטלחוסל
 כי (l'nho אריך לק . ו6יגס ג6כדומיתפס
 )וחעגג ומק"י ית"ס טחייס ממקורגפפו

 u~htt פי' וזס . ר5וט גסעוסת כהומקתעטע
 מ"ר כלל ר"ל מטס פי' שכדו וכמסלכס'

 קרישתי ה6מיגו ססו6 כדור יטרללגפסווס
 סו6 6סל כנמס ג"כ ]ושמילא נהםחסן
 ונון סכל :( קכ6 )כ"כ וכמט16"ל סםמנוס
 . למסה סדכור גתייחר ל6 נוופיס יסרבלטסיו
 חט6 יסרבל tbpn ככל כש גנוק"6וכמ"מ
 חט6 סי' 3ענל כמו כללותס hlon מטסג"כ
 תמום דכר ה61 ונוזמת הלחות גסררתמקה
 ולסקליכס כחכחו ב"ח לקרוע 6פ" ח16ד711
 הלוסות כ"9 רעלמ6 סופר יד מכתכלברן
 כמ"ק דענל hwn מגזל וה61 . ס' ,נוכתכ
 ידע קקכרח גחך ייסי )1 זגסג6'כלק"ש
 כ161 .( )ס כע"ז כמקט כן גק"י גסכי

 סת6וס וכקכיות כו' ל6גות.ט טוכסונחזיק
 וכמלגליס מריכס כמי וכן יסחט ופקר ס65ן6'
 לדעכך לך קלח כמ"ס סטליחות חטרוהי'

 חלק מן נח"ר ומקכל 1ר51ט גולס[ו6כמ"ל
 : קכססהטוכ

 סו6 כעוסק ~olh קל ף;נבנרךש]קנה[
 סרנדת נדברי טירחוכפי

 4 החמס לרכלי ~ttts-1u הלכינין ;הסקלו

 )כוסי והזר דלח 6( ט6 )כסלח ניהרוכמלט
 והסמלגץ

 כרס"מ כמ"ט ערכה כוי תריי
 ערכם למול פ' כוי"ר Yrh סעליריסוכתיקונים
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 סנוקילו וכb~D 1. כוי כך ריח 6% עעסל6
 ולתכליל h'SD5 וח"ח ע"ס .( )5כגחולין
 פעולות . כעלמו ג"6 גפעולח יש וגן .8"ם

 6רן ררך ?n~lDD ת"ח מעקס 00סתולס
 :( כ6 )מוכס רז"ל דרסו וכן ע"ס.גקר6
 .גוי חקין סיחת Dh" יכול ל6 יעליסו.על
 ו6למל6 ד"ח רסייכו ל6הכל(6 ע65סהר
 כסן הג5ג :( )לס ככרכוח כת"ס כויעליך
 6% ט' וסריס . כון מיניכו כמטותךגו'..
 .( )קיג נסכת 61' . ט' "hSn5h .טלתס
 מכנרותירמ6גי

 :( קמם )ומס
 ונ~

 מח6
 מנ"ע 6יס"ר קגחנרס ר6חר וסיעו .תוחכמי
 610 וכפיסם מלכוקיס לו עסו מקומוסה61
 ומלות סתולס קפעולות כעוס"ז וזסו .הככור
 מלכוקיו סו6 וסרסוח סברס גוף גקי6ס61
 1מ15ת התורס מפעולת מלכום נג"ע6כל
 גזורתגמ*ס

 )דקי
 ~רם דגוף וסייגו 6( רי

 ולכ קנמוח ור%5וח 5מחסנוח רק גקר6קם
 וסלכום ס6ר6 גוף גקר6- סגוף סכעוס"1]וכמו
 16 כרתם 5חר . סגוף 6" המלכוםש6
 לק, גקר6 והגוף סכסמס גקר6 ס6דסגוף
 ילית עם כפרכות ירסכ"י ררג6 וזפו .לכוס
 כעא"ז זכס ש6 כי ר"6 מרה נען יסיגלי'
 :( מצ כסכה וכת"ס ר'6 סמרת 6%ל6תכ65 ועלי* לכום רק הסגוף כנ"ע כמו לסיוחממם

 ששכור וקס הלכ"מ[ כר"ם לי~עוסיסהבעטם
 ושר . ומ5ו4 גחול6 קלו הפע41תנפי

 מן כ( )קם כשסר גרביי סלכועלמעלס
 . ע-ק ומגות לתורה 1ר15טת סכלכשכוסח
 ועליין מטוכס כוגכצ כפי 6' לגל הכשרופס
 ים" ,ס כמתקי 6כל מחבי. כל6נקרץ
 גזוסר( )כטרע והוכל קדח קס61גשס"כ
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 לעס סנ61י יסח מס 6"תש % 6יששתקנו
 כ*6 עורס ע5ס כפי ר"ל סע5ס עלמורס
 ערומים ימיו .161 . סגסמוח מח5)כמקור
 רק כעכס טסלטע %ק כלי ר*חע6כקונס
 וססחולות סכחירס ועא יע דטוכ יריעסע"
 יתכפל rfi 6נל וס"ק סנןלח ססו6ס6דס

ריי[ ן כלל לסקתדלוח מקוסטלין

 ~גע"::נ ן :הגן.:;בר:נן ב,י ~:)"ס ש מיקי
 חס וכל כלל נשלס מקרס טיס ס6יןטלימס
 . ית"ט מכוין 3כוגח מסכל ירע לוטי6רע
 תרי"ג וכל סכל עיקר 63מת סו6 ,סורנר
 זו לייער לסנש עיסין רק מס ר*תורסמלחם
 גתוגחס גוך6 ר*עגירוח וכל ; גה:ס"יססכל
ohסעכירוח כי מקרס לקון קרי עמי תלכו 
 ס' ]וכסוכ סרר לעס וקין סמדר מן י5י6ססס
 כמס עוטס 6דס 3חלו0 כמו כחולמיסונו'

 סענירות כל כך כלוס 6ין וגטסקיןמעטיס
fh. פעולם י% כססקין נס מה סקרי זולת 
 ג5 וכן ולכ"מ[ כן כקרך ר*עכירות כלוגן

 סמ6נוין ועי"1 . קרי חמת סס גקר6ר*עתקיס
 כ5 ומתקן סריגים כל ממריק מקרסק6ין

 וב"כ כמקרס 1ל6 כך מסורר וסי' ססדרמן
 : כיחור ריקון ש6 סיכל שן ועל עכילס6יט

 סנל"ו קומר 6וס גמ65 ס" ילו]ג4,[
 נחכוין סל6 3חכליח ימיוכל

 5עו5ס חי ס" ליגלגו 6כר גבותומערס
 66 י י6מלו 06 בז( פ' )ף"ר1כמם5ה"ל
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6(hwn סרי )סס למור )עלס חי סי'  5רס 
 כטופ! סנרית מ63ך גקר6 61)" כו'36י'
 נחסס"גנ 36י נ6ת 6קס קותו 13 למרס]31כן
 סקר ל ט 1יייע פ( מן פרדר"6)גמ"ט
 %* ס6וט מס 610 6דס ע3ק*מריפ
 מדוע 3מסס כב"ס דלל נ16ת1 )טוכסמיוחל
 . עו' עגו מקס ולריס ונ6' וט'אחגס6ו
 מסיח חיטק 16ת1 יח( פן )ס6"ל61ל3
 רכל קוהו רימתקן 610 כי וידוע . יוסףיכד

 6ת 46 וסכיטו גק' ומיתחו ריוסףדלגה
 י5ס"ל וח"ק . .( מג כמוכס כמ"ק דקרו6סל

 3י5ס"ל דוקר יוסף בן מטיח גי %תוקגירש
 ידס ע) נוס כקייס 6ין יםר36 קבלוע"*
 מרוע o~nb ירכן כנק"ל כמ"פ מיחולמגיע
 וילי ו6כמ")[ סחייסו וסו6 שט הנשירכ5ח
 ר"3 ככתוכ גהץ וגקל5 גהץ ס) נעעיומת
 כמקז"3 כחק סולפ ט סי' ש דגלטרק
 חוקקתי כעוון ע"פ תוליע( ר"פ )מ"רשקיו
 וא' 5פע 651 נחק מסורס ניפע" נ"כאק'
 ש מסירק כ"כ ים" רכול רי"ט . מקיח38
 יוסף כן מטיח 631 רייקך )חאס יזכס6101
 חיקוי ע" לקכי

 עדרם סחייס יסי' סק)ק31
 . ע5מו ימית ויל" 6יס יערס מס .( 3נ)תמיר
 סע)יוגס ס6רז נקלף ומותך h)S'h1כידוע
 קנ"ס כסע)ותך 6' קי"ט במוכר כווסלכת"ס
 מ6י)ג6 געקס f"'D ככע)ס 3חנלס ושקונסכ'

 כטעם כגורע כוס סק)קו3 מניע סנריחיקי וע"י . 6תל נעגין 631 רשי hi'hרמותך
 גס"; סייס תשכרי מוש) 6ין חכךמרך
 כפרס חקקי כנ' חמותון עד ומי יכופר%
 מן קידום גקר6 סכרית רטמירח דורס ר"יססי'

 ]כירוע ט' ם"ם סקירת יוסף :( )ינסוטס
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 רקס "חרוביי כיוסף( שמהוסף ס' סי6רס"מ
 סגז'[ ר6רן ררג6 טסו6 לטס ע5שט)ווסל
 כווסר לוס וסע5ס . ל* מן מכך גררםונד"ח
 למיחס בפסו סימסור 6' קכ"6 גמדכרטיפ
 :( )ח כתענית כמ"מ וסייט . ע"ק רמיהנל6
 כנעלס סוי כקמת סלכ וקגלח רוני6למקרץ

 לסיור גריך ]6ך כנ"ל לרייס o)wועי"
 6יגו כחייס )שות עי" יחמונ 06 כיג6מח
 * כעשר כמע"ס טכסט 6ולכ6 1*ניצמח
 כפ' וגרפס לסטן פיו יפתח 6ל כמ"מושיט

 ovn 3י ומיגו , מעם נני מסגסע*תך
 6ררכ6 מקם טסרי גן כקמח ר5ס hsמטס

 : ו6גמן'ל[ יערפל קוכתקייע'

 כלמח כמחמכהו 3מיהס ממ"ג )ן"י]גבח[
 לטן 06 כלבו קמסכיסגמור

 כך ר51ס סו6 ח"ו למוח יותל לו וטוכסס"י
 . ר"ל מיחס מגדרת ניקול סו6 טוככר15ן
 כמעסת ע5גע על וקבלתו ממחסכתוכמב"ל
 לוס-העולס קני כגלגול כ6 כללו 6ח'כוס61
 ויכול סל6קון כנלנולו עקלקל מס ידעוסוף
 הכעולס עכירס סוס לך 61ין . ,ס כנלטללחקנו
 לום6ין

 חיקוי
 על מכפרת סמיתס כי עי"ז

 6ם6 גפסי ס' רוגליך מזמור ולכןסכל.
 מכל יסרו 6ח יפרס וסוך כגפומסייס
vnlllDקט6 סייע למיחס דמס"ג ]ועי"ז 
  כקוהה רכוק trttD ע5ש נעיר גחטכגל6

 רור ולכך .  כלורפן %"5 סגסר5פרוצס
 6מר "קונס קל עולס ססשס סנגרממוס
 רעכירס נ' סס סי5ריס ר6ס' כי . ,סרנר

ודע"
 ומתגיסה וכקסק"ר :( )סט כיומך כמ"ס

 רור ופס .( )יז כע" גמ"ח מיית קפורקמי
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 Shn וחייס סמיתס ע)פריון 131' ס')איך
 מס סג") סי5ריס כ' גיוסייט . )ו גהתממך
 ויוסף כגורע )א זס ספגייס קסם ק5וותכ'
 סמספט וסיס . דוד 1)6 דעכירס כנסיוןעמד
 סו6 דול כן ונוקית יוסף כן כמסחמייח
 54ר6 ססו6 ירכעס ו65 דמיוסף רק)סיפך
f"D1ע"י לק )תקן )6רס 6"6 ": ודכר 
 גיעגח 6גכס*ג ע"י לנמלי סעו5ס נוןכיטו)ו
 רעכירס י5ר6 מש"כ * 6גרי' ע6 ס61)6
 מניע 6ין ולכך סתם כד6י' כשגסגליך
 רמם"ג )ררג6 רור וגס ולכך . ולכ"מסמירתי
 רעם י5ל6 כעך ע"י לק סטות נח"סלמיחס
 יחוסל סטני יכת גה עוס קרין וקהוי1%6
 זס ]ופכחם . פי 61כ%ע )סקשי כקוט5ש
"Shשפטפט רוסף מזרעיך 631 תצליח נזלתך 
 לפיפס ריעלו "hD~f רז1ס1 סכטיס רק3י5רו
 הפסו מסר סו6 רק כנ"ל דמ"ז י5ר6כו'

 כוי וסרגו שהרי גיירך ס6)מלי כזמרי)מיתט
 )כיית וכס ולכן .( פכ )סנרידליןגמט6ז")

 )עולס[: דחי כ6)י'מלוס
 סע1לס ולגל )ו מזחלן בסג ידקיך]קנט[

 :( פו )יומק (Yrhpnכקו
 כ"כ שכס סמעולר לק . מהידם לפקרידיך

 ע5ש )עסות סר51ס כ) 651 התונססרסולי
 מסיח לק . עדיין ס" )6 כי עוטס נוסיחיד
 כוסת גפתי טיסי' גריך כי כן ים" סו6ת"ד
 תטוכתו סרסורי 6ין 3)6"ס גי טנפטותמכ)
 )ר.ס טלין כגוי חקונס סרסורי )סגריר(כטיס
 הטונת ייסרסור' ' סיסיו וסריך . לכפתוטייכות
 סטותם כ) סכו)) מי כי . נפטו חלקי כ5ג*)ליס
 סעורך כ) 0) גחות חיגי כ5 6 יק 6"ככ151
 מעולל 6ין )כד 6' ככח רק טנ ו6סכולו
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 רוד במו . כח נטותו סגה4ס לנוי לקחס31ס
 סרטני סכפטות כל גןלל ג"כ סס"סמע"ס
 קל עולם והקם סבמרככם 41 לגל"61

 לקחסוכה
 נטוי

 ילנעס ולכן . לנר ח16ס
 לפרתי סגקר6 קסמעחי ]כמו כש נקיססי'
 כעיר חן נו65 51כ! טלרקאמ מי זם- קםספ"
 יחם לי יט רטיתם דרגך סוסו מטילוני6ת"
 מלכות על ונחלק קב ל6 לסריס[ קכטעם
 תכולל מי סי' bS ורוו ס36וח ודלת .3"ד
 . יבל"ח רק כולל מקרע"ס ]כי כולו ר*ע1לסכל
hSh01"ח[ דעס דור כולו סמדכל קדור . 
 לסטיב יכולת לידס ים ססכיס יחיריסוס6ר
 קסכיס[ כח ]1כ16ת1 3סס שסריס  סגפטוסרק

 חנוכתו כע"י .( )מד כמגחות תלמידכלוחו
 הסיחה 6טס כ16חס חסוכה סרסור נ"כעורר
 ומי ; ~תו לח"כ געקית מסרי לוק"גת
 3חסוכס לעוררו 6"6 נחט6יו ניחססמחוינ
 מררגח קוהו גגה למיחס נפטו טימכורער

 ולנך חטינס 43 לעורר יוכל 161חסוכחו
 יעות סמנים שגט ]ססו6 ממנסס ע5רפנחס

 גפסו ונסירת ע"י טטכ4[ רק .6גדרלשסי6
 . מדין מלחמת נכי כס"ט סטכו ושללסלמיחס
 3ר"י דר"י כשכדך סס( )ם"ם כהר"רוכן
 עורל rh ל5לכ כססוליכוהו סרק ללידס6יק

 גפ4 אסרן מסס וכן . בחותו לכןגתסוכס
 סעור טר16 קרח מחקקת נעת פגיי*סעל

 כמ"מ בהימס נפסס הנטלו שתר*ע4סס
 וכליגזורות

~DtSDOS 
 סועיל 1ל6 . שתטוכס

 מחנורס עומס וספרירו ע4ו נחלקו סריסללב
 כי 3ל03 סחעוררוחו פעל ל6 ולכךכשסו
 ינודד ק6דסכמדם

 מודדיי
 טר51ה זכדלך לו

 : לוחו מוליכיןלילך




