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מלפכי כו' וכסיררו (6רן סרעו ממס ,פכן ל 6סיו עכר מדת סרחמיס ,וזס ויחטכר ר'.ופיוט.
דכריסס גסמעיסי (1כך( 6סיו מרופס למכתם מח(יס רערדש סם 1יתעכלי כהדס
נתעכר 3י פקני
י
מ
ו
כ
ס
וגתת(6עלי חימס31,תק" 6וכנורו כניכו(
כמדות והגנגס וחרכם ירוס(יס תוככ":6
שם ימיו  o)thwnכקגיס נמגג י(כיגה כר6מון כ6קס סמתנו(6ס "עוכלס ,וע"ר פסוס נרוסן קתסס
מתיקון (כגזת כסטיק ,וגתו
ן סיס
~פירוט כמקדט ריסו
יר יססיוליוסכוקרניים ל;כ6סמר(יכונ6סר6וסלטסוכתו'גומהי
(כגון זס כבמ"ק ,וסר6ס לו
ות
חנ
מלצין כט(נ)  06יטרימו כתקע כ
ננמקדט סני ( 6סיס מלכין רק כלנור](.ירוטלמי ככיכ (,ועדיין ( D'JO 6הזמן יכלילו ג6ת5ע ימי
סכת פרק רע"ק ,פירוץ,טססני סו6חוט (גן כלכע מריון שצויין ( 6נעקריילר' ~chיו
נ לסוליר '15
טווס ,כן היו יסרק( כמקוס ר6סון גתג(ס עוקם כן פריין סגיפ גפר סתיסון' (כן מוכרח מטס
(מות.יזם רעיוןנכין:
מעונם ל 6ביס רקכגלוי6 ,כ( פגימות
נ(פכ"כקסדפייוסמ')6מל 6נסכת התורס 61סכח יסר '(6כמו רשנב (ך ,ע"ד דרסןכי 6יח 6בספרי 6תססחיטת
( 6ככר גטכעת  SJDJוחזרת כךי 60 o51h
ק46רו מפגי מס דורו ס( 6ח6כ ת(5יחיס כת(חמס
(
כ
6
ס
ס
ר
ר
ו
כ
ל
כ
רמוי
מפגי ק( 6סיס כהס מ(קיגות ,ולליצו 5מר 6גי 6מריגן כרוס כ6ןהימיר כ6ן
י כרכיס דחילתפנית פשק)' לנן 5מר
נותרתי (גכי( 6ד' ולין 6ימ תוסר קותו ,וכן קמלו רסיס לריכיס
(
ניסירס 3ן 6חחכ ,קגסיו וכספו וזהכו סיס גוחן סיט לך ר3יונמ*מרס וסיס מטס יוסג כמלניר
(מלך גגי עמון( ,כו מחחד עיגיר זו התורס ל 6וקינך כרסיס יל5תר גזיר קינו וקרפ 3יחיר' ווסו
סיסגיתן וסיס תוסר כפסו טל זה ,ולכן היה מרכין סברו כספרי פנחסכיעסמיכנס פסס לנחלת גני
י ולסוחר סנררי
כעלגי ל 6כן כתקדס סנ היה חט6יהס כתקע הדס ר5וכןיזר ספח והרי רומס5י
יס גפגינוותס סגרת חגס פירוס ו'63רן סיחון ופוג סיס סמן יורר למסניסוח
לדוס כתוכוי כן היה כה
ומלסגות ,לכן רק כלנזר י1 1'0ל 6היס מרכין כם(נ .פסס וט,ריין לריכיסלו וכרכים דנה ונקרע 6ף (6חר
גז"ד .p'lvlוכן כמגחומ 6תפורש 6מר (פרו 6ני
.חיך 1י:ור6ל ס' רכ 61סינס פעמים חטטו (פניך
י פליסס רחמים ומחלת (מס' ע( ס' 6137
וניסח
שעברה ו6ר6ה 6ת הקרן הטוכם וכו' ידוע ססגחס ופלי 6ין 6תס מטגיו5 4שליעומ"סס:ס6יןיומי*
גזרת סגור (גזלת יחיד
מחקיהתרוכס6 ,סר  06יתחייכ ס"דס
נ' משסיף וסיס כהתחייכ זה 6יזסמו 40ינוכס עונם ר84ררע 015 '1כעת ססי(( 6תו 6תגס כו' חקים
ימיפטיס לפסוחכם כשן* סיגו TnDe
6חל עכור הסרת הסררס וחמסלס מע(יו,ו(כן כחי

ל"

רארצהנן

"

(עשי"
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מש

יאת"נו

כרשך

לעקרת סוכרות 5יס לו דיגי עכר והמס
ודגר זס 6יט טסנ רק נ6רןי ר6יט נוסג 6ל 8גזמן
טסיוכל נוקנ (ערכין כ*ט) וכמדכר ל 6מנו יונל1ה
עו כיבום ותיפוק ס *7%וכן 6מר ירמיה לכ' 6גכי
ס הקיטי6והס כו' .יתויק 1ד'1ק:
כרתי ברית ט'גיי
לליעד
* 6תכס תקים ומספטיס (עסומכס onlh
63רן .לעס1חכספירוס1ע*יכפיס ן31נמר6
ת65נו סגקתמ0וכלסין זס מלכה מעטין !פסולות
וכיו"כ הרכה]; סחעסוכעל כרחס ,וכמודקיי'ל הקומר
קיני )( swlולכ כו' מכין טד קח 65נפקה ווס 5יגו
 OD1tn 6רכסלר16רייח6ןוע"כ כמומ*כ
רק 63רן'יס
הרקכ' ohi 6ל 6יקיימו 6ין לסם חלק כקרן מע"מ
כן כיהן (סם"61 ,כ סרס  0613לקרן ל 6הים דין
כפיס על.סס.ודויק:
רנשמרתם מ6ד לנפקותיכס כו' פן תסחיתון
כו' וד' ~3 ei:hnי עיר כו' .התכת
היס
סכת31יס נל6ס כי 6חך מן הסכות 6טל
כ6גלעכסכין
כרקן הנוזר סימות נוסס כנזי3ר ס'ס' ה1
כי זס מקס ס6יט ה51י 6מיס מגורחלנזיס ,פירס כג
יחי סיחו גמדנר ת6טס ,לחס (6 6כל ומיס ל6
סחה ,גחן להם  onSמן הסמים ,הרנ מלכי הקמוריי
3קע יס סוף' 6סר (ז6ח כ( ימי חייכגי 6סר
וכרוסו תנוער ודמו כמחמכחס כי המס היו גסונו
וכמעלתה וסוסיפו להתקנן כו ולמרוי הן כל העם
6חרי מקס
כולס קווקיס ,וכודוע תתנק 16כו'
י
מ
י
כ
ה
ו
,
ל
ל
כ
המכס
ל 6חססס התורס
(סטין דופי
י"הו 6והתלינים והממרעמיס חתו
לר
לו
עד
סחרי תות כלכמס
ונכרתו6 ,ז נקבר דור חרס 6סר מגוער יזכיר רק
מפעלוה מסס סילתי ט3עייס6 ,קר כל תצרכות
הטכע כקרעו 3ק3ילו ,שפרט כעת היותם געריס
כחקה כלכס ליחס זה 6ל הסס "קר מסה ק1י6
כעתו ומדגר 6ליו תמיר ,חקקה חכתססעליוכה פן
 16133ל6רן יקר6ל ייחסו (6יו ,כי ה 61הקלוד וס61
ר לועד על כל
מנין כלתי הכעי מ.ן טומי"ס
מערכות הטכע ,ויתנטל כלככס הרגם o)lnhb
הלמיתית 1ל 1יעבדו וישתחוו ,וככר נתעוררו רכותינו
המדרס1 ,יד3ר העסכ6לדיס וכמקסהטוו עכד לקינו,
ויקום דור תדם,
ולכן השנכס קמתו יסרך(
י
כ
ן
ו
נ
כ
,
ה
ס
ז6ת סי 6ססגסלמיתת ת לכןכ6סר  015על ע"ז
6מר וד' סת6נף כי ע*ך ויסולע (כלתי עכרי כו/
כי רק על וכריכם ס( 6(1 thwnn 6חקדיקו קותי
גסכם לכלתי עברי כו' .מתגונן 6יך חקם סמקוס
ןכוונהסכתוכלהמעיין1ד*1ק:
סל6יעכרוע"ז,כןנר6סתיכ
תס 6סיגיך ססמימס ורצית 6ת סקמס ונותר
הפנריסן

גיס

ל"

ים!ן

חכמה

וע3דמס 6קר חלק וכו' ו6תכס לקח וכו' לעיות
לו וכו' וא' סת6נף כי כו' לנדתי עכרי קויגי
6גכי מח כו' לינני עונר וכו' ,כוונת סנחוכש
נרסס ע"פ מס טרכרט גררוס כמקש ,סדין
סברס דריך למכנעמול סמ6ורוחוסרוחנייס סמספיעיס
על פי פעולת סלולרי כפס כגרזן כיר סח51כ על
 DStDOסספ 4כי סגיהם כבחר מקכליס ממפם
מסיחיו ס8מימי גר15ג 1הבריחיי וכמו םל 6יתפעל
ויכנע ס6רס מן ממזון 6מר י8כלסן כי6ין להם
נזה קוס סרנך וגחירס כ((ו כן סו 6סמ6ורות עם
סרוחגייסי 6ין להס גזם סוס חפן ורלף רק 115י
סס*ה ,וסכה ינועו כי ס6ומות מתגהניס 63מ5עות
סמערכס ,כמו 60מל יחתו המיס מסמס 6( ,כן גיח
יסר6ל 6ין ( sft:יסרבל ומתגסניס עפ"י ססנחחו
מפרטיה ,וזס קלמר ופן מס 6עיניך ססמימס ורבית
6ת סלמם ומירחכו/כי סלוסהת6יריס ,ממס ימתיקו
(זגדיס ורפ"י מערכומיסס יחנסנו עניני כני בוסי
וסמתחויח למסי סתכגע מפניסס ועכדתסי סתחפכס
למספיעיס סלח הססגחה6 ,קל חלק ו'  onlhלכל
מעמיסן סייגו כי המה מתגהניס עפ"י סמערכס
ו6תכס לקח ד' כו' לסיות לו לפס נחמס כו' סייגו
ס%6יגס 6ין גוע( המעיכם ג(( רק סססנחס
ספרטיתי ונ 61ורקס ,כי 6יגךבריך לסכנע כלל מן
המגהיםכי חי ה 61היותר מגהיננין כל סגכר6יס
נעמיס וכברן יותר מגוססי וככ" 1ד' סה6גף כי ט'
לסלתי עררי כו' כי 6ככי מס כו' 6יגגי עובר 6ת
הירדן  onh1עו3ריס וירמתס ,הרי 6תה ר61ה6יך
סתגהיג סו 6כר15ן סכורך לפעול על ידו כנרזן כיד
הח51כ קין לו סוס יתרון עליך6 ,דרנ6 6תס עוכר
6ת הירדן ומסה ליהגו עוכר' כן סלמס יסירח וכן
כל  635סקמיס ,ונכון כסממך סכתוכיס1 .ד1ק:

ה כנמרק (עו"ג ג"פ) דרסו 6קר חלק
רהטנ
קסח(יקן כדכריס ,כדי (טורד ,מן סע(1ס
והכשר ,610כלתיו ד6כרסס סתכוגןן מפגי מס 6ין
ססי"ת י 651תמערכ  631למזרחי  06חלדים סו16
ופל כרחך סה 61מוכלח וכלוו הכקלחי* וימ65י
דסתדיריותוחק וזמן נתן לסס fisgיפנו 6ת תפקירסן
מזם מזכתי קסקיס לעטות רקון קונס ,פוע( 6מת
הפעולתו 6תמ3להי נסמגית והיךג5חית* וכן סנ(נ(יס
עונוריס 6תמטטרס וגוטריסחפקיוס,וכ6סר6מר סקס
לנזסהן היום הזם  Snhחח פחדך ויר6חך טל פגי
גו' מחת כל גקתיס ,וסוף סעמדס לו חמס נמלחממ
סיחון ועונ (עו"נ פ* 06 )3כן גחחזק טעותן סל
עוכרי סקסם  '~lnhSס( 6ה 61נחירי וכטל ר15ן
ד/

וכטרנס
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תכמה סמו

ראתחנו
משך
ו תורס  6(1יתנקמו
ובסקנס קם גס(יכתוי תכן 6מר מסב 6סר חנק (רעה ולדי ר' וסגטנחוויתלו
חת ג( הסמים ,קכסגי( נריויה ספולס וכספוחיו ,ומלקנו כירוסל%י 0נח ל6
ד' מנדיך (כ 3הענו'ס ת
כרכרי הורס כו' חס
0סו 6ז'(6ייך וררה (פרסם סמך וגדו(תך ומעמיד נחנו סנ".וח 6ל6
(ך סקממי גחן מקוס (עוכרי סקנום (טעות ו(טזלרן כסור6ס סטייס'  ~lnD6S(1סכמות 6ל 6ל6נילס
ותני
וכרץ
וסתיס,

זה מורה סיפיר מל סתירותססס'ח ילר
חן  ,oblDeודויק:
ין נגד
(סמופתיס מקI
ן מחידםSהעולס תו כn
 nכי נו6ין'hוכיו
ך
י
ר
ב
מטס 6ת ד' ק
רבנמעותם "דלסגוככ( (ככך וככ( לפסך ,סעגין החיווס'זמי 'סיקר העמס ימ5י6פרנסתו וי6כ( ויסתת
סמיו
רכ((1ת יסרק( סמם כהדס 6חר 1כ( 6חר מיסרה( ועליו (סקס  6(1ידף .וס מחר ,וסגם
י
כ
ר
מ
כ
6כר ס6דסהכ"י6 ,כ(קינותי,כקיק (מס רכקות כ( יסר 36תוכלי מן והיו פנויס מעמק עכולם סרס
נמרכזמןמקור החיים ה6נו,חי חי העו(מיס יותנכלור5ך ,,6כושכלרכסוחו,ריו לו%ריס כל סיוסחוית ר' עם כלפריי
6ז סמס ) o~lpהיו65יס מן סנקודס ממרכזית
וכמו טימרו כספרי כרי סיחכללורירי
כי כ( קו חחוכר (תכירו כסכת חקורם ,סנורכז הורס כנופן'ול 6נתלו ר"ת 6ל6ל6וכלי מן )b~stsn
ס6מיתי סקי'ת6 ,נ( כטחט6ו וסן גסתריס מן כסלח) '5כ ל 6סיס טייך 9פס ססניי כריייפסקו
ססגהתה 6ז כיון ם6ין (הס וכיקות כו יתכרך נס נך'ס רק סיס מפס פרית פל סחירוס(,כן המ(6כוח
סמס גפרויס זס מוס וקין (סס יחס וסוזי ורכיקות ,ס6ס1רין נדכאי תורס סיו 6ס1רין 6כ( ( 6סטכותיןי
וזס ס6מר (סס וכקסתם ( 110רכים 1נו65ת וכו'  SJhכיון קנכגטו (6רן וסיו עוסקין כעכורת סרס
כלקון יחידכיון סססכולסח"וכריס  (6חי סע1למיס וכרס וככגין עירות כעכר מירדן וכמ(חמוה ,סיס
סמס ג"כ מחונרין זה (זס 6יס (נחיו ירנק ,1ורוק( :הס סטכת ('וס קרוץ מקרץ קולסלירט
נוכלנתסוירוי
ס
ן ססמיס ססמיעך 6ת קוט (יסרך ,פירוק מסיו ר'כלסיוס'ו,סססבוחין יייומוחריןסל 6יללו
נ
ןליחסי)tn'gD
מ ס1חעיס רסק (,ק( ססי"ת  610כקוו ם( מסס ,ב%ל6כורן ס%וחריתונלורתמרוכס
י
ר
ו
ח
ו
ססכיכס 0יהס חוסלה מתוך גרונו ס( גוסס( ,זה רפוס סחורסספיר  06יוס סטכה (קדמו ,דס%ור
געגקו לתרי זה כ 6(0קרעו  ocnSונתיסרו תיכף נקמר פל ספיג ויגרר טיפסו סחכ%יס נ%לוחי כרו
סררסו ו:פ"כ דיכחות וסנורתס ט(ססיגיס 011 ,עילסו
בענלס ע( מס קוס הסי*ת מתוך נרונן:
ך בפגיו ,ר"( כפגי 6כותיך כמו עמלו סיגים גדכריס סס3ותיסלקרסי כלסרלוך ר6 4לריך
ריר2ני84
נטל סקכ"ס רנוניו ס( ימקכ וסעתירס טל 5יפרלו %3לוח סגת כריסיס 6סיוםפגזי %%לקבסי
ע( הים כו' 6ף רגליו ם( 6כוה כו' סמ"ר כ65ה ולכן ( 6זכר כ6ן 6ת סתווס כמו טזכר נדכלות
ן מקריס כו'
יסרק( וננד לכומס עמס  :~SDג"ד ,סר6סוגות ,רוק' 6מר כי עכר סייחגיר
ש גן 5וך קלויך לפסוח  06יוס ססכ'0סחונור
"סו כו' (לסכי ,כמורס ח" 6פרק
יסמס עוכריעי*נ וכןגקר o,"~sh 6טקנלח פכרוחו יתברך וירקחווסחלפת ירקח ועכדוח
כיסוגדי
י
לאורכי (ימטי' מ" )6סהו 6הרבעון 6סר הרתיק עו'נ
' סיול'ך סכורך תמורח פגיות (עכדיס ,וסגס כי
כרכור 6חר נקמרו ,מכ( מקיס ססלור
 oe~ntuwlוסכיר ופרנוס יחוד סקי"ת( ,זס נדויק זכור
וומ
ו
כ:
1ג
הכתוב (6הכי זס 6כרסס 6כיגו ולסמרי נו15תי 1סקרי כ 6ל
וגיס ,טכתככו כי סד13ר סיס כפי סתכ(ית
וסכתיכ כלחד סכתוכ עריו (מען 6סר י15ס 6ת ס6מיתי סכתכגו כמק"ט ,כי סנסנס מ( בעוכר (6
כניו כו' (עטות לוקה ומספח,וזס קומרי מלותיו ק(
סיס סכוונסבהסקנחה,ורוק:
ש
ך
'
ך
ר
ו
2
י
ר
,
ך
ח
ו
נ
מ
כ
(
כ
ו
הנרסס 6כ.גה 5דקס ומטפט1 .ד"1ק:
60דכלכרותסר6טוגוח
וחמרך
,
ר
ו
ז
י
ח
ו
המבמדרש 6ח יום סטנת (קרסו כלסר15ך ר'קודיך,
( 6ג6נור סור
גר6ה מסוס וכחן
,
ס
ל
ו
פ
ס
(
ע
וכחו כפח
סטגין דסרחכ"ןכחכ ועיקר סקנותין כסכת סטעסי כי הקכת מורח חרות
סוי וכל הורס "(60כ  651כ( היוםכטולח נו(6כוהיו סברי6ס סנס כולן ~ניונן לרפתן נכר6וי וכל ננר6
ח בטריותו פל לר ססל%וח ,כן כיוס ססכס
המוחרומ כמו מט 6ומתן וסדורהסחורות ,רק התורס סי'פיו
מסרס פירורן (חכמים ,יעוין כפירזס 1ע( החורס ,קריך נגוח כ( כליס מקרס עד בסמה6 ,ו(ס ככסן
ס מורס  SDילי6ח מלריס SD1
1סריטכ" 6ק05ה ,והנה טעם המגח גו הוועח פילס סטפכא סי
ים וזפו עדות חירוררי וסרכם סקס (קצוע זכר י5י6ח מקריס,
סחייוק סססי"ת  673ספונםים מקין
סעעידין  6100גל 6העולסן ויק טעס פלע" כרי סחקסל'ות מסייח פס ס6ומס סיסרשיחוימו שילין
נכולס
ושיתיחד יוס 6חרקילוחי ממ(6כתס ויסגו (ככס פלר16ז,ובלילייםנלגד'יכסנחייוקד כומןסיס*

י
רע"טה

י
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0ור SD 06קני
ן סחירות ע"י ס0תנחה ,ונוי'h)tnh
מכפור וחמור כגר ג 6גסס ססור6ס (י5י6ח תקריס,
זס נכטור טור וככור חתור סנהקדסו כפטר רחם,
6ין כורך סיסכתו כסכת לקכוע כסס זכר (י5י6ח
מטייסי לכן לנור וטורך וחמרך ,ודרק:
רםננ
ך נסמחך .רנוי( 610 6רנותע
ו,פות (נ"ק כ'ג4
ך
דכתינ סחור כז' גנוסר 15ך 36וייךי והיכן
6יסקוד כתרס ,ולתרו  opד6סו65ס ל 6היפקוד עד
תתן תורס יעו*ם כתוספוה(סכה פ"ז oh4כן עופות
( 16גגי מלרכה ינסו ,כדרדור (סנהדרין ג*ט) ,ודק
כ6וזין זה (16 16יקי' רק כיתות התלחמה דרך כפנני ככור'יכן ר"ח ויוסכ"פ פל סנוכריס לפניו
(ם(וח 6ינרוח ע"י יטיס ,ועל הו65ס ל6 6יפקול ושכסר פונס' '6כ 5ינס סייכים  (6זר רק (6
כתלם( ,כן 6מר וחתורך דחתור לתקל וכ( כהחתך ס6ומס היסר(6ית 6( ,כן קכח סי 6ע( יחס סעו(ס
(רכות עופותי ודוק6 ,ף ן( 6לפקיד כתרה עיזי 6ל י51ר כר"סיח סל 5סייך 6לנילס' ונכ" 1הנס
ותטוס ד( 6גומרוחמור ממעט תור כתכ סחך כו' .רוה ליסר5ל וכמיס*'3וי
סס"תרו מננס מוכס יט
ז כי עכר סייח נמ5ריס ויו5י6ך ד' לעדיך (י ככיח גנזי וסכת סמס ,כי 6ין זס רק ממגס
רזסנר*ר
מקס ניר חזקם וכזרוע כטויס ע 5כן 5וך טוכס ,כי 6ין יחס לס  (6ה6ותס מ (6כ( סנמ65יסי
וקיימך,כי ה 61חלויכקיוס סת5י16ח
ד' לעריך (עטות 6ת 'וס מסכת0 ,ר5ון ועיקר מ15ת ולכן סכת
ר 6ת עולנו ,ל 6כן תועריס יסרך(
כייתעי"
סכת הו 6כחו מלתור כדכרוח הר6סוכות כי עקת 6סר בר6קה
וכיחס
ינזיס עקס ר' 6ת סקמיס 61ת 60רן 6ת היס ו6ת ירקרקי (ה ,כי סו 6תלוי כתלילות
~
n
l
h
o
כל 6טר  03ויגח כיוס ססכיעי ע"כ כרך ר' 6ת ה6לריס להם 6סר (הס גתתה כזיוע גטויס סו"
יום הקבת ויקדטסו ,קסו 6תורס ע 3חירום הע"ס ,שפגי זה הזהרה כיוס טוכ מ(6כח 6וכ( גפם
ותנהיג ועקר 3s)Oתכ11ן6 ,סר זה פיסר,לי%יוס ייסר5ל מקורסים %ססי'ס' וסיחים
וטיס (ע"ס
כ
ור"הכתוסס ככורך ,וכ( 6זס 6ין מקוס טונים מקודסיס תיטיל( ,מת5י6ותס חלוי כתלילות
עלות על עקרי
לרם וסקגח 0יסכר ועוגל כ(ל'[כי לקים 6סל ל 6ה16תס ,לכן הותרו לישראל סמסרסיס  ~onlhואוכל
כגס  716הוה עליו כתו 6ריסטו' סל 6הסכר ג 6דפס פיסר5ל גרול %ירוטתס' %ס'5כ שנח סו5
נוע5חה 6ך ע( חי סמרכיק סכלו כסכל הפוע( 6סר מקורס  ononכעלמם נתו יטרטר לכן גסו6יכ(
נפק 6םור.וזס יסר.
כ
לרסוס6רת.טכס ע( ידי מואכלות יתקטר מעדנות כטיל
סכ( קיים ,ועלנועטיס 6ין סכרועיכס כלל]
ז
נ
ב
ר
ה יתפרק דגרי רכותינו כתוס' "3ק עיטי
(כן מי סטינו קומר פכח הו 6חומר (עה"ח כאס,
ך מ15ס
סכחכו ,ר
(עוג6,פ"ג רסכח ל 6אסרו(יור
ככ( ז 0לענין קגורת תהקסיו
כי זס ת5כ ויסור מהורג ,רק מ5ר זפי הל 6סיס ע"י לתירס
,
ה
כ
ק
כ
ןננ6י וכזיון (מח חגקכר כסנט.
ר16י ת6וח לט( נ6י הטקס ( elhכן כח לסמור ע"י עו"ג
ססכח ,גי 6ל יוס הסכת המורס על יחס מעולס יעוי"ם51 ,ריך נווכן ,ד6נ!6י ניו*ט ר6סון יתפסקו בו
לכור6ו 0ל 6סוס ס0 OD 61יער6לי,כי סגי0ס נתהוו פמפין' ולמס קינו גהי וס (תה סגקכל גיוס טוכ.
ס סעו(ס
כליותר לדון כ( ,ומדוע מ65ג 1לסיפךיכי כ"כ סקכמ קפי דכריכו מוכן 1רבכת יחוסו  SDחיו
חיכ מ'מס6 ,תכס חי סו 6סתעיד כי הכורזן כר 6ומתחדל ככ( יוס תמיד מע"כ זה מהיחם גס (6
סעולס כתכוון ,הל 6רק 16חס 0יחר6לימ"6,ר עס כגי נח ,הכולס ככרנו גסס (6דיס5 ,כן הוי נגני
יותר ממרכס הככוח 6לף הו5יכ6מסקרימסס,עכוד מלריס לישראל מנקבר פ"י פו"ג גסנח ,ל 6כן ביוםיוב
והכח ס6רן טפורס רס מפטי ססי"ח (יסרק( כהמנחתה סכקר16
ת כתופתיס עטרם
כמסותכדיותו
וס16יר והחי וסנודכרי  ~oS Dp~,וכעידוד 6ם לי(ס נניס ,וס51י 6כס ככויו ממקריס ,לכן כקכורהו ע"י
וכעמוד פגן יולוס ,וכמן כאכלס6 ,סר כ( 6ל 6( 0עתמין סלינו תתיחס כ(( (6יו6 ,ין פוס כזיון וננ6י
יעמס רק סכורך סטכע וסי51רס סו 6יכול לקנותם (תת כ((.ודוק,וספטןטכיון,שלרניסחי פוסרכיוסשובי
(לחס (כלכל .6 610ן נגלי לתת  06עוסין ברכיו ע"י כוסי ,מס
1לספכה כחומר חומס ,ומי
י
מ
ת
ס
ק"6ג הכת*ורו*ק.
יתמר (16יר לכ(כלס ,ו(זס 6מר  onhlעדי 61גי

(6י oonהססמעיויסע(סמ5י16סעי(סמן ססעדר 6ל
סכויי ,וכמו ס6מרקולס61נכיבגדתיוסוטעתי
מעחי
ס
ס
ו
61ין ככסזר,כיסןסמ 0סר61יס ,הן סמם סנוסעיס0 ,ן
סמס 0יורעיס,הן 0מ 0המעיריסןורזה כ6ן ויכרם
כי כו' כיד חזקה וכזרוע כטויהן סר6ינז
י6מס היודע,
6תס סר61כ0ס,כי לנכיכרקתי טמיס61רן ,לגגי עסיסי
כ( 6טר
(כן 15ך ו' 5לריך לעסות יוס ססנח*
להבה סחועריס ס6חריס סמס רק פל יחס סבורך
6ל ס6ומס סיסר5ליח' נמו פסח ,פלרתי
מוכוחי טסמס מדיח רקעל ססעי6סממלריס וסוסיכם

וסף
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נתנען SDסמועייסי גרפס,כי הורקת על סמלינו סעולמיס מתסס  Shסיס ,ותסחקסרוח
חג ספסח  610ע( סלעהוסלעת ס(6דיס סנורך פס סנ3ר6יס' סיס מורס על כלסנבר"יס
ית' ע( עתו יקר (6מליו ,טסו5י6ס חמ(ריס וגנגס ביהר ,כן פסח סו 6רק מתנס טוני כי סו 6על
ן סל 5סיס סכנס
כככובו וכעמוד עכן6 ,כ( יקרת( כע5חס נף תקרכ יחס סטי"ת עם
בכתכיי
ורק ספסח וסמי(ס ע"י מלוס ) tssרס ספפ ממעון קדש ,ס(6זס יתכן ע(
נו" ס((ו מיכדי ע"ז
לווי 0טס"6 ,כ מ5דס ז(כ6ו"סיס סככםרכס וסתקרכות ג( קונוo~nbnjl ,:כמס"ס נ /כךג6ילתן טל יסר6ל
גויססיי*לו
לבלרות ,רק %לרו יערך ,וכחג סטלרח סיס סקו( סיס ססס ')DSססכ'ס כו'גוי
מקכיסס ,סתקרכוה יטיס( (הכיסס סכסמיס כפייסה ערלים וקלו כו' 6לו לופסי כלליס וקלו כו' ל6
נ' יחיס' ג6חדותס6מיתי ,קע"ז ג6מר ויחן יטר5ל' סירס מרת סרין נוחנח סיג*לו לפולס *רסנ'נ
בקכל 0מליעיו לפסס ילי%פ' ותלדי יתברך סופעס (6ו(י כו6סר סקנ"ס עלתו נט3ועס ( 6סיו גג6לין
סער נקמר ור' (עולס כו' ג(6ה כזלוע עמך כטרוגי 6כו'
6ור (6דיי וגלוי ככודוי ומתן
י
מ
ס
ב
ורח
ס וסרית 03
מי"ל הטי3סי ל 6כן גללן ט" ורקס סוטנס טל וררויטל
ס"מירך6 ,ח ד' ס%6רח' הייחתס
כחנ מסוכותסיס ססתקיכות מלר יקר '(6גסס עתו 3סעס מסררו יסר5ל פסרח סרנרות ומבסנפסו עליו
לפסס ונסמפ כו' סריכרכרנה מבססה
הסוכס נמורס פלחט* מפנל ,סל 5מיחו 3ערכ ר '3כמפס
י
ר
מ
*
ס
וסם סניפונרמוס 33קר 33קר,וסכינו 'ותר מוסי(כ( ( 6סיו מ5ויגיס עמסלינוס פר סיסיהרבוי לסם
נו(6כת סמקכן ,וסקי"ת מחזיר (מס ענגיככ,ד ,סהיס סר3וקוח ס6לריי לק כעקרת סיו קרו6יס
יי
nDDJסימסניססו
ו
סמ
ס
לי
פר
וג
מד
(סס תסעס סיל 16מפולריס (כ
 ,סגר" 6כסיר ר6ויס(סגין ע( כ( סעו(סן  061כן
סל 6ססרימו כלוס רק טפת חנם מחסרו
סטירים) ,ועל וסמליל
ו מדרס
3ה1יח 3סס'ס
כן3חך להוללם הנס פכור נריהו ו(סקיס 6ותס (נו.
t
v
J
h
נ' סקל רסכ"י 6ת " 5פסר סרעפת מ36יך יתכר
,
"6ל סן כו' למלך קרוס רק כס"ט ימי ספירס כפלו פרנס פר טעלו
כפלורס מפייס
מסססייס לו 3ח יהירס ולסייס6ממיהמכס יותר מד 6וסיס (מס  ISD::מעטו כסס יטיס (נכ61ס ו(מר6והי'
קורץ 16תם כתי  6(1זז מחככס עד טקר 6שחס כחקין ,ולכן 6תר ומפרחם לכס ממחרת ססבס[סזס1
תחוחיי(6זזמחככםעדססר6ס6מיכךסיסמה3כ סבר'ס ונחרת יוס טוכ
סנ6מנס פ'6פ]
יוסר מרביליסר*ל וקרבסןג36תחרי 6(1 ,זז וכו'  6(1זז ס(כן וקרץ 6ת חג(פיהפסקחכי(תסגיסו6מסיננמיוסכת,ייכיסחו
י כ"כ 3כס' כיון סל 6סיס הכלס מנס
מחככן עך טקר6ן 6חי
סקסיכו (6י עתי
י
ס
ן
ק
י
נ
י
*
,
'
ו
כ
וזס כוונת סתסדלכסגדם
כו' 61ת 6מית כעטרה סעטרס (ו תכן ו'ספרתס (כס
6(1מי
כת6ייכו' כך סיו מלוין 6סמ"ע כתכלת 61רנמן ט"פ 6( 1(6 ,נתן (גו 6ת סקכחגי
6מ(6 1
'  6( 1(6גתן
כוח וזס מורס ע( ג' ותכיס ס SD 6(6מס מסיס (גו היערס ,ההטסה מ15ין תכ(ג מתורסן כי  610לק
מתגם טונס (גו .וזס רעיוןנכון .ודו"ק:
כעת י5י6ח תקריס ,ק6ז ככחינת סטפעסיס ככחיגת
כת ,ססי 6מקולח צפע (3ה וכעה תחן תורס מסויס,ס רזכ:ר"ר
ן כי עכר היית נקרן מלהים פ"כ לוך
כנדר
ר'לפיי
ס וס
טסניסס %ספיפיס ומינלי
ח  06יוס מטכס פסטו' דכיון
ומכנרילםחוותס"(זס61 ,חר כך כעה טווייתממסכן סיס טפר*ך' מלרן מלריס יס לססי"ח *ותו סקלין בסי'
כנר 6מו ,סרק סי 6סמטפעת וסי 6ספוע(ת ת5דס לטלרים כך ,וסלךפכרסיי"חונפסךינוי
' לו לססי"ח'
י 6ו(ס כגור 0קכס סג( :סיפךיכי סכת 6סוכס לכןינו לו סרסיח ללוח עליך סל 6תפססמלנוכס
(כך*
יותר ,ולוסלנויו סיס מחככס יותרתך6י וסיס קורך פיוס יתפכח .וכן סרס*י .וחוסני3פ סרין סמפורס
 on~hכהי,פייוס (טכין סחכיכות סיס קורך 16תן נתיספ:ח 5עירוכין פרק ו /רפנר סלסני סוחפיך
ס עירא למורה ווסלמפרת ל 6יכו ספנר ממקומח
5מק וסיס' כ";ר טי
תתיר 3ח" 6ף נטפס
ו
נ
ר
ל
ס
כ
י
(
ס
י
ו
ר
ס
ב
ל
ר
ג
פ
ס
"
י
ס
ס
מ
ו
ט
פ
נ
מ
ר
ר
ו
י
ל
ס
פ
ס
ס
ס
י
ו
נ
ק
כקרנה שכפסה סיס
וכמסדכם*
3ל3ו' 3לי
ויעוי' סוף גזירןטלין נפקו קנוי (( 1עקמו:
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ovun
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15ך וכו' גס כלוגמן ו6ף סוור סמדגר סיו עוסקים
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מוכלח כססנתו 6ין תועלה נקי1מ 1סחורס מחוך
הכלח וכהסגתם סכסירס גמענוך סל סיר סגתסיו
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והחק נקרינו גס כן יסר6 46תי ספיר ססן
סרטמו יחוד ססי'ת:
נקיר ממרי פסקם ('61 .6ני 16תר ומס 6כלסס טל6

מדרסו סף פרק 6לו מ5י16ת גמ"חי קכורס,
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י חייך ,הי'
ט' 6תה וגנך וגן כנך כ( ימ
ל"( כל ימי חייך 6תס וכנך כו' .ונרוכס רסגס
יוס חותך ,וססו6
קמרו  Shמקמין כעלתך
חסידך 6מל טד וקנותך נ 6לידי מכילולי כתפורם
ירוס(מי קנה פ"קן וסגוגס שריך (יר 6ו(עקוה
שיניס כמו תמן דל 6יקרך (6ול סנר טת 6ימס

ושבמען

עי

1ל 6י6כ( עם סזנס כות לכן 6מר למען תירץ כו'
לסמור כל חקותיו כו' ס 61לצקות סיגיה
ונגריס ,ם( 6יכודן (פלון גוף סמק וסמ15ה
(כמו ינקות כ'6 )6תס וכנך  131כנך כל ימי חייך'
פירס 6ף סים לך כני כגיס "61כ  onhכזקנתך
וככר נתלם ערךן 6ףעל ( 6תטמין כט5מך 1לריך
6חס (סיגיס למופר"
י6ת מחק וסמטה:
בבל כפיסם כחוג "קר ייטל לך' כי סו6
כדירי כן עז6י ;כל נז15ס מלוה ,סלנפס
י כעת עסיית סח15ס
סלמס מס סמטיג סקורספלי
סו 6כעלמו יקר מכ(חיי העוס'גן 6כ( זס כע5חו
סטוכ סמולנס טפס דקי 1לזס 6מר 6סר ייטכ לך,
וזס ס6מר 1ט1כ לכס,
סס hle 61סטוכ כרמית"
סתיכף כעת עסיית סמלות יניע סטוכ ממוחלט6 ,כ(
6חר מעג( פיו רחוקים מסולמות כתוכ (מטן ייטכ
לךן 0ל 6סרני0ו סע 31כקעת  n'CDסת5וס ,לכן
כנבג 3טתיד (מטן ייטכ (ךן וזס 6מל לחכ'6
סקלני  ohג6תר כסן עוכ קליני יודע כו' ,טזס
סור6ס (פחיתת  .tnSDnודוק:
בנאשר לנר ו' כף 6רן זכת ח(נ ודכת( .פי
זכת כו',
חשפני סלסון סיס V~hs (*5
שמנס מרמז כי כרכתם קל 6רן יסל6ל תלוי
ככחירת כניסן  06סונזעיס (קו( ר6 /ז תסיס סטרן
זנח ח(כ ורכם ,וכתו;* 6סוף כחוכותיעו*ק 31תעגית
ג'ק* וזס לעמות מססייטה לך יתרנון מ6ר ,וסקרן
תסיס כלסר רכר ד'  6'6לך 6רן זכת חלכ
ויכם' ם6ס ( 6תטתע כקי( ל 6תסיס סקרן זנח
חוג ודכת ופסוס:
וטבוע יסרק(* כספרי יערב כו' דבר 6ל כני
יסרק( כגי 6כרסס י5חק ויעקכ ל 6נ6תר
כוך זלפי מס ולמרו כנו"ר לים חרדות ורברסס

%טוס  hShמקס 6חת [פירוק יחירס ע(ז'
מ15תן ירא 6ח ס6רןן לגויסג5טוגו מ115ת מרכס 6עו
 ohסקרן [דסכר כמיד כקרוטין ל*6
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יסד'תןאגסס0כע מלותסימסג5ט6ו"
ו
ת
ס
6
ו
ס
ע
ל
'onhnwפי
כ"ג ע" 4ג"ען '0ר עכרתם .ופסוט1 .נז65תי כן
כתוספה 6מוטס פרק וי עיי*ס:
(
ב
נ
ו
גפסך
ך ( %3גנך
ראהבת 6תי'שיי
ונכל מקדך ,סכיונס0 ,כ6סר
יסיקלי
פ
מומר גפסו ע( קרום סמו יתכרך 6ין זס פל06 ,6
ימלקוכל חדרי לככו לסכתי
' וסדרה קרסן סוס
ירך סטכט כסגכר סחהנגד יוגכל סעלס' כמו כאסר
יוככס למוקר מעט אח"כ יחגכר ס6ס ,כן כלנום
סעמיס 6ח יסר6ל לעכול  16לסרוג ,יתכערו כל
סרעיוגיס ויה(הכו סע;תוגותויפיח  06ס6סכס למקרי
סלייך (עקות ר3ר גוו( ליסרנ עלמה ( 6כן הוגר
סקסן יפטם סטכל כע5לתיס ומסכת סרגלו כמ15ת
6כקיס ח(וחרסן (כן סר"טוגיס יקר כעיגיסן פרוטם
6חת,כמי סדרסו על יעקכ ויותר לכרו ,סגם6ר

כהכיל סכין קטכיס (חולין "5כ)' כרי עירגים סנפם
גתת סתעסר לך'י ויעסה זס נרגם תס,61ת וחפן
6לדי סיטועוח ,וסוף סותר ככל נפקך ,סייגו סעניניס
סנוגעיס למסירת גפם ,תן לכך ובלוקס (אסכת
ממס ,וככל מ16דך' ככל ענין ועכין ,סן כעלויית
מלוס ,סן כלוקס ,סן כהפלס יסיס כרגעות קר;
ו3םלסכת קסבת ר /תורי סנפם ימלקו כלי otpn
ריק ופנוי מלסכתו יתכרך6 ,ף כי כקלס ההכר סזס
(עסותו 6ף כ( 6מוקד ומלסכת ס6סכס[ולכן דרסו
כספר" וככל מאדך זס יעקכ0 ,ס61קייםוככלמ6דךי
כליל ממסר נפקו מקורס  SDפרוטסי לכן בערס
כו קלסכח ס6סכס 3עת כ 6ליוו לקייס] .ומטעם
זס ל 6כתיב כפרנס סריס ככל מ6ודך' מטל עכודס
ק6י קיום סמלות .ורוק:
ר כו' .ס6י מ6ן ונעי למיסוי חסילון
בכליצנ
לקייס מילי דכרכית ,זס סוגקית וסכגרס
ססכ(כ6מןסססוססור6ס6לי1'1זסככללכ3ךע(ססכ(יות.
61מרי (ס (קייס נזיקי בכות ,זס ודוח וחכוגת
רסננזיפקסין ,וזס ככל נסכםךטןכע"61 ,ל לקייס מילי
161סכ סקכין לרוכ
כי סקוס מכיני
חסרונ" ולכר גמטולר 3ן זונו 6כר16תhD511h 1
6תר
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6מר כל מס סכרך כו' לדמ"ר בחס יגיעומ יגע גס סיום גסי'מוכגיס כתקוסן כי  h'yהוחגולייקרן
'נינו דונזס (כע'ת (0כוקו וניחו עמה וחכס הרזים  oltpaוכסמירת כעדות גירך מהסס יתברך קוס
סמסחלס כויעס וכחכמם ע"י חינוך זולתו( ,כן מס סטוכ סלמת1 .ס16מס מקויימת כנמס (חיות ס6ומס
רעלך סג" חס ס6תס ר51ס מז1לחך תומליות  6(1סתה6ר"וי' (תכריח סגר5סן בסכר הנטמור סחקיסי
רע ,כן 6ת (אלתך .וזס וככל מקווך עם מה טיס כ6סר 15ג 1נעת החנוררגו כמדכר כל Soh 6ומתסס:
nlgDSכי' (חיותט כסיוס סזס 51רקס
(ך פיתרון  SDכ( סכע"ח ,וזה  sStnןגזיקין .ודוק:
תסיס לגו כי נסמור (עסות כו' כבסר
מקדך ,נכ( מךס כו' נין נתרת ספורעכיות
נספרי) .ספירוס ,ינוקד  CIDtl~ 610וזפ לונו .סטנין יר6סי וס6דס סמ5וס וכר מס ה( 6הו6
סיתרון (ס6רס  SDסכע"ח סו 6תהנדס נוסכן  1nSDרק (תוע(חו (1טינהו'  061כן 6יןסמ5וס בריך (כוון
וסוכ( ךכליס הנזיקין (נופו ,כמו קור ,וחוסן  stwswtרק (חנייוח נפסו ג"ש ל 5לן ככורך יתכרך5 ,סר
דרכים ,וסונר קרחות ימיס 3טכי( תוטליוח סטתירן 6ין ( 1סוס תועליות מן סכרי6סי כי  06לרקת
( 6כן סכע.ח הו 6מתרחק ממס סנגר טכעי 3ל 6מה חתן ( 1כו*61 /כ מכוון ס( 1סו 6רק (עיכתינו
 O~esעל הטוכ סעתיד' (כן לונו (6סוכ ססי"ת 3זס ולחיותינו"61 ,כ מסר6וי מנס 6גו כ( נכוון (תעניות
סיהרון  173סהרנסס סיתירס 63דמסע,תיד,ס6פי( 1סו 6נפקיגה רק (מפיק רון היוכןונררךך ,סמ5וס יתכרך גבי
( 16מחילת סוס תועליות לע5מוחו
וזס הבנזר ועתו כו'
מעגיםירגיעהיד
ס מהכל (טוב
ע1ן' ( 16זכך סחומר ,וכרומס ק6ר דכריס (טוכ (גו (תיותיגו כו' ,סו 6רק לטוכמיגה ולדקם
סגסתריס  (6סהטגחס,
תסיס (גו כי נטמורכו' לפני ו' 6לויגוי ס 61למפיק
,
ד
כ
ל
כ
לוט כלי סוס חוע(יוה וטוכס
יתכן עפ"י וכרי רבעו כחורמי ססססגחס ר5וגו
סס
כס
פרטיות 6יגס רק כנורכריס ,וכבע"ח מינית (6 6ליו ,כן ג
י6נמגו כעקייתינו ( 6גכזון (סוס
הוחקת  .onlhnודוק:
מ
י
ט
פרטיות ,וזס
ר סת6סוכ קותו כמקר ,כיחרוגך
תתפתו 3ס* סנמי6פרק סער( דף עיט מסיק
ט6תס מוסגת כפרטיות וחכס בוהךכרכרים 6סר (6
ן
ת
ו
ג
ת
ח
ו
ס
(
ת
י
6
ב
ח
כ
ו
ו
(פי הטבע ווס רס כ5כ לכן וכמוס'כ וימסכ
ך3ניולתן
סרסג"ן רמן
סת,רס קינו
רק מי מסורתו ט(6כקדוסס 06
סחרו מוסר ,ורוק:
hנD
~lמותריןכיון לטרדוכקדושתיד(6מנס
יו
כךכ~ף מסורס קלנו טטפת דסחע חסר יחסר ,תבוס כתניל6 ,כ( כ
ןלר"ת פרסת קמעס6חרוגס' ויק כ6ן  OD1~hנסס ס'נהוכ דורות ,ומגס הטורי6כן נמגי(ס דף יעד
פרסיותי לכן רנזז סט פתי טט ככתפי סתיס ,פת סקוס ,ד*6כ יהר קשית סתום' כטוה דלמ6( 6
כ6פריקי וכדהרי רכי עקי .63ודוק:
תתחתן ק6י ע( כל סעו"מ כמו ( 6תחגס ,ומטרי
סחות נזכרו כסגי פרטיות  (0קיק ,מס וקדומי דכחכ רחמנו ג6סול דור סני יעו*סי וסגס
הוי' ארוך הו '6והן כננד תסטס מפירותי (סיטת רסכ*י דוליט כיבמות ס'לקעש(ר,מנחמת מוין
ומלכוהסימרת
5כל לרכנן
כטגמס'ו ,וסיטרללהחקוקייוקנון סחיו (:,ס ופנחס פמסס ורלי
וסמה סקרה ,ולכן הי 6כין חכנוס (כינה ,וזס מזד רסניי למכריס  nlnDnSIנר5ס ר"5נ 6יך מחיל
יסד 3רת .6התכונן ודוק היטכ:
סכהוכ יפיח (כיוה(6( 1קסןוכמלחמהסרסור סכתוכ
,
ר
ב
ד
מ
רס*י כסס מפרין ס 65ק6י כ( 6תתחתן
 othSnכ"טי  ,5SDbכתלי וחזירי
י
ת
ו
ה
כז' טכוסו כו'( .כן מסיק סומר (ך' ,61ך סתירו סכתוכ (סיות כ6יכורכ 5ימיה וס( 6ל6
כי טכע דכריס ה6סוריס סמטחטס 6ת הלכ וכתו הותרהן רק כינס ר6סוגס מפני י5ס"ר ,וכקן ל6סייך
סו5יל ומיסדרי
סכתוכ ,ונטמתס נס וכו' 61פילו 6 06וכלן כמיתר .מ6י ולתר רב כקרוסין רף
_
ודוק ,ולכן יח(( סכה (חו(ס 6(1י6כי(גו גכ(ס.ודוק :מיסחרי בכי כסן' וסכל קורס גירום ל 5סוחר ל5ו
רל 6תחחחף רק כתר נירות.וזס הסוט:
יסכסך גגך מחר כו' .ענין ז6ת ספרקס ,סל6
ג6נור כי6ס כקרן ,הו 6פ( זמן סנ(ות קיקר(6
 06כס תעסו לסם' מוכחוחיסס רחלו ומלכונס
ת'שכרו 61סריסס תנועון ופם(יסס חטרפון
גו(יס מן הקרן61 ,ז יס (6הכן (6מר מס סערות
וסחקיס כו /כיון סג(יתס מן סקרן ,וע"ז נוסיכ ה6כ כ"ס כי עס קדום 6ת( 0ד' 1(6דיך גו' .הגס בנר
קססי*ח סו5י6גו מקרן מקריסן למען סניך 16תנ 1תוקכ כח( 31קמן כפ' ר6ס ( 6ת6כ( 1כ( ננגס
(ס6רן 6קר גקכע לזוכותינו ,וי5וגו  ntnDSסחקיס (גר 6קר כלעריך גו' כי עס קרוס 5סס סרי
ס(6ס לחיותנו כיוס סזס ,ס6גו מוכנים לה6רןן כן דגר הוסכקינו ככ(( טסקיום' כן סכ5 6עלן ~ור
עו"ג

רי~ברנריי
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6ם סירס

עו'נ קינו ת5וס גר חוסכ,וקין זס ככל(6 ,גזרייסו מסותו  elbת5וס 6חה
וערנ ןנל תוסס נו5וס ו6ף (ר"ת דסכר ונר
תוסב קריך סיקס( ג( התורס (נד מנכלית נס כן
תינו מלוס כלכור פו"נ* ווס פרור ,כיון סכן' נחנרר
 hnDWרירוסלמייימוח פר 9ספרל סלכס  '5רגר
ה עק 3תסתעון 6ת סמספייס ס5לס כו'
סומםמכיל פו"ג כפכודס ,סיילומטוס ריסר5ל מליס
י
ק
ד
ר
פל 35יר פו'ג ולסקלי וכי מ36ד עו"ג ה 61עומס
וסטיר ר' ממך כל חיליוכי
 :ר5ס כפקרס
נולך סת5וס נדגר ,ל 6מן סר5ון(,כן 6ין זס כטול ,ר3ריסמסויים .ויתכן למוסיף פל ר3ריה כי כלמר
י נתגלל רירי תירס 3גופס וממרו 3לסיילוח 5רכמימ
6כ( גר ח1קכ סריגו מלוס פל 35ורבפול,פו"גייכ
,
ס
י
ט
פ
ס
ו
ג
(
נ
1
6
ס
י
ק
ח
ס
ם
ס
ל
כי הגפט:הוך
כפיי סנס' נחספך
מבילס סו 5מלך מרלון וססיל סוי
ס
מ
י
ר
.
י
n1~lDhוכילותלסורותמטמסס
והכהירתסיגמס
סמכמל פי"ג
 .ווס שפם סירוסלמ ונר5ס'
"
ו
(
כ
6
ת
ק
ה
ק
ל
י
ס
o
t
c
n
הגפת ומרחקים הוכוח והזוהר ח16ר
ול5נסיס
ספסלי דסכר רגר חויך קינו
ל פוע'
י
צ
מ
רל 5פלח  hsמ3יל' שפמו ממוס רס3ר ,רגר חוטך כקלס נחסנ  o'pnלמססייס וסכן ,ופפי' ר3ריו
סיס לריך לסייח מלוס גס פל 35ור פו"ג נ"כ ,ומס יחלן ר,מרו 5יס יותך י 65דם יגכגס תיס ,כי
ד( 6שטוס ה ,61מטוס דיכוא עו"ג 6מר כספרי קורס סגהע5ס הכהונה כלהרן וכניו סיו 5ריכיס
פרסם ר6ס דגחו5ס (6רן 6יגו תלוה ע"ז רק כקרן ,לזריקת קרכגות עליהסי קתויס כמו סקריך (יחן
ומלות 36וו עו"נ סוי כחוכת קרקעןסייג
ו גוהנ רק גססו (ד' ,וזס הרס ה 61הגפס ,ויכפר על סכפטי
ו הכהניס לנסור נפקס עכור סעכורס
ג
י
י
ס
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הכיבו כי יטרם( סס 6חתכין ע'  o'ihtוכחסך י'
ע"י נוצר חסד יחליף כח ויוסיף דעת' וכאקר
יסנויון גלי סיס (ונוטפס יכ 6הרוח ויסקיטס ע.י
ויועצי 6רן 6קר (ככס כיד ד' המלטה חסד,
לווסתי
לכן הקנו סטוכ וסמטיכ על קיוס ס6ימס ומקיום
ס16מה ספלוני למרנו ,כי נצמגו דברי גכי6גו ודכאי
36ותיגו 6קר הגחילו(ג מור;ס כ6מוגת לימן גל
יירוס(יס וצרן( ,כן סמ(כיות
0הגהנס ה6לדית
י(מזכיר כהקוכ ונוטיה,ולכן ע(
ט
כמניי
כנ
יןל ההגקיגוכרסכטוותכתוק
ס
טיג,כי זס מפל16ת תחיס דעיס
י
6קר  onlhכזו כגימוסיס גללה 6סר (סס סחיתון
וכנוו קלמרו ע( קר 6גלתהיהודה כו' מתוך ק6וכ(ין
וסותין כו' 6ין כלימן גלות כו'1 ,יסר6ל ~ ohגנט
עו"נ כיינו לסור לו לקתות וטויח כוסו נ' פעמים
כמו ס6מר המן וככ"ז הן מתקיימין כגולה6 ,ין זס
כיקית( וכעס"ב יודע לספקיד כליו
רק לדקת
זרוג
עינזהס לסוכך עליסן כבכפין רילס הו6
פס
וטגיגס גלת
כנוד הסי"ת ויתעלה,ודוק:
ת ור"ג צינו עומל
ך~ירש~ל והגס חט6תס לר'.נידכו
ו6ר6 6ל 6סר 06טפרח כתכ מעליסן כו'.
פירסו דכתיכ תגהי מורה סרקה דור חוס ,כנוו
ל6ה ,ומהסגל ה( 6ידע קורס
וסנט טורף ,והגס
*
י
ה
מססי"ת סעקוי  SD1כרחין קרקס ספרת כתבמעליסן
וזס הים דכר חרם 56ל .1ופסוע:
עגן כ( חע6תכס כו' .פירוש מס מסלגו 6ת חור:
ךבנאהרו סת6נף ו' מ6ר ,סזכיר חע 6יסרב(
כפלק
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וחע6

לסרן

(6

הזכירי

כמו

סטגעו גנוגי(ס פג( ר6טון נקרץ ונזחרגס וטס( סגי

 6(1נזתלגס מפגי סלינו רומס כוסח רכיס
ירכיס (כוסת יתיר כפגי רכיס ,תכן ( 6הזכיר
רי
קג
נפ
כ
ם נגד חרגוס' וכמהמר מספלי ג3י ג'
בוסתו יז

רג(יס .יעי"ם ורוק:
ן כעת ססי .6ר'( וגזיו
ואתפלל גס נעויסר
ר5כיר נקרע חם"6כ כיתיו וכמפורט כר"ט,
(כן 6מר כעת ססי ,6ספוקי( ונתכפר (כס ס6תס
יכיס נתכפל גס ( .'1וכחו דהגן כסוריוה ככסן
הנתכפר ( 1עמסם 5"61
מסיח דחע 6עם
יי
לכו
ת כ((:
חר
כפרר
ר223טגןרץי' 6תכסניקרס כו' וירמו כי
' ותמרו
י
ג
6ת פי ד' (6דיכס סי' נזם ס עניני
מרי ,סר6קון  6(1ס6נוגחס (ו וכנוו ס6מר (עי(
דכריסוכרכרסזסלנכסנו6מיגיס'כו' 6(1סתטהט כקוקו
סו 6ע( נזריסיגי סינורתי ( 6תעה ו(6תפחיזו
ותנורו פי ד' ותזירו ותע(ו'
( 6סיס מחסרון
י
ז
מ
ן
י
ס
ס
י
ר
ו
כ
ס
התונס כגח והנגחת 'netno
ע"י
טפירסו כ( מס מיקמר (ך כעס"כ עמס חון מ65
ם6ס ידחוסו נוחמונס כמו (6חר ל6יינוע ויקוכי
גן היה כדנויוגס גי המי"ה מגסה  06ימסרו
לעס וגטמתס גס יחד (נולות ר15נו למיתי כי
יכו6( 16רן .ורוק:
י סיחות כירי ורעי( כהוכ 61פן כו' וסגי
ולע
ב (וחוה ע( חתי ירי כו' ו6ס(יכס מט( סחי
ידי כו' ,כנוכו6ר כחר"פ טסככיר 1ע( יריו ,וכן
כהיכ  SDיריו וזס טמתג (5ממס (מס סכרן קסכ3ירו
ע"י ,ועיי"ם וסכן:
ססי 6לנוי( ו'  05מנע סליי לטלה 5ה
קלון כרית ר' .נוזם ספנתי מדוע ( 6נזכר
כמגין סמ5וח רק (קטת סלמון וכן ככ( גכי6יס
וכחיכים ( 6נזכר רק גמילת סקרון (כך 6(1
סמזכחות וסס(חן וסחגורס סנס6ו כ( (6ס כמרכל,
מפגי סזס ( 6סיס ח15ס (דורות ,לק סקרון (כר
סיס מ15ס (דורות .וכן 6מר כרכרי סימיס  '6כ"ג
וגס 6ין ((וים (ס6ת 6ת רמסכן ו6ת כ( כריו
(עכורתו כו' רק סקרון סיס מטוס (רורות וכן כימי
ס(ויס 6ת סקרון סרי וכקרון דייק
ס(נז0
ל
ט
י
ו
י  ISD'1כו' ,וכקן ממוס וקווי (דולות
ויסקו ו"ח*ז
סו 6כהת כדיוק (ס6ת 6ת ללון כריח ו' [וכפרטת
וילך 1י 15מס6 0ת סוויפ נופקי קרוןנ" וכו" 6ף
וכמדבר ( 6סזכיר ה6רוף מסס
דיפס מטהעי
ק6י ע( סתורם6סךקתוגסגיזרון],

יק

כעת

חכמה

קעא "1

ק לשן מפסוק 3ו3לי סימיס  '4ט"ו
ר22זהמיוי
ויסח כגי המיס 6ח קרון ס(4ייס
5וס ממס [זס סכנוסגס תולס גתנ כן ס(דורוח יס16
סריס] כרכר ד' 3כתפס גמומות טויסס סוס כת31
כספר כמדגר סגקר 6ו3ל ן' (עומת מפנס תורס
ף מגיוס וללס
קנ6מרכלסין קמסס מדבר עייןסי
עור שם כדס*י 6ז 6מל רור ל( 6ס4ה 6ח קרוןכו'
כ' 6ס(ויס כי כס 3חר ר' 5ק6ת כו' ומסרתו כו'
סרי :ונס ספסוק ס( כעה ססי 6מפני מכ16
מרומז ר~מ5וס לרורוחי וגחנחות (וף '5ח ט?כ)
ונססו סקסתיס גוט6י סמקדט חרי כו' סרי רלימ
זס רק ע( ס6רוף יטו"ס olDn ,סטין מ15ס רק
ן (וורוח ודוק:
כקרי
לשועתו הנלך כסמו ,נסוטס וף ('ח ל' גתן
ררים ליס על כרלה לטניס רוטי5
רקירות ו(סרתו  SDכסן  o)nh .~hpיתכן טפ*י מס
ד6מרו כערוכין י"6 6ר*י *6ס מכין (עיקר טייל
מן סחיורס טג6מרוסיח 3מס ד'לרדיו 6יזסו סירות
~ htoכק 0זו סילס*6 ,כ יתפרס (סרתו כסמו
ונכלך כמנוו ,וקירותבסמוסו 6ק6י ע(סטוי קמטולר
כרוכן .לפ"ז יתיטכ קומית סגמר6כסיף העגיח
6י מס מקרת כע( מוס (6 6ף מפלך  SD3מוס
( 60 6שהקוס (נזיל ומלי חזית כו'ן לפ"ז oh
גפרםדומיתו סוי פירוקם ע( סקי (סרתו הסמו
וזס סירס ס( 6סמקירריס היגס נפם(ין 3מומין רק
כקו( ,כגזו סמגיגו כסוף  p"Dכחולין ,וסריס 6ען
גפס(ין  6(6כקול ,ורוק ,ונזיוסכ ס 6ולנור נסוף
סורית ס(וי קורס (יסרק( וצייתי מקרל דיעת ססיא
סכרי( ד' 6ה סכע סקו" ומסיק גירוס(מי ובמעת
מרוכן מניכוי מקוס דכתיכ (סרתו כסמו וזס סבוכן.
 601ד( 6מכיל מס נוקרך יוכגטו סכסניס כני (וי
ומכיך נוזס כניעין (ענין קריאת סתורס רסס
(6קדחתי6 ,כ( כ6ן סו6 06 6ין רק (6חר (סחיוחה
ו כן (וי קורס וזס מקרך דסכןי( ד' ק(כרו
ויפיק
סו 6גכחר מיסרך( וכמו מפירט סט6נת מריס סימן
מ"כ 0,ך דתריר ומקודם יעמס1 ,מיוסנ מס סג"קטס
633ל טכע,
ורוק*
~
f
f
1
D
'
(
ע
ספמוק
2טר 23ס"3וננתה כי ל' נחן ( 6ג11ן
סזס  SD1ס(וי ק6י כקמת כמו טפרסתי רק
ק6י ט( קר 6דסוף פרטת סופטיס ונגסו סכסגיס
גגי (וי גו' לסרחו לכלך בטס י
' דקתי ע( כסן
כמפולים .וכן סו 6כספרי פ' גס 0"61 ,6מס דמסיק
גוס חקרת 3עמירס וסר 3קל 6גופר כתוב (עמוד,
6מגס (פמט"כ טס כפ' עג(ס חלופי*
גח
ג4קל
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ט5

אב

עמיוס .ודוק וכ"י:
(6
כתיה
'
ד
'
ו
כ
ו
עגן כן ( 6סיס '1ssכלסי רכר עריך
לו .וכן כסופטיס י"ח וסייטסי
' רכר (לסרן
םי 4סטגט 3פ' קרת י"ת ויינחר ר'  Shלהרן
6תסוכי'קכחיחו הדכור לחסרן ,ופמוט:

ריןפוכנעי'

(6י גס נפעס ססי6 6( 6נס ד'

סטחיתך ,הנ16ר עפ"י נו6נולס נכלכית
מס( למלך סכעס ע( כנו כו' וסיס 16סכ 1יוטכ כו'
ומתירך כו' 6למ( 6ונוסכי זססיוע לפניך כו' 6מר
דגר זס תלוי בו גו' ,וזה ם6מר ויסולע ד' (6י ט'
וכמו
טל6 6נס ד' סקחיתך לכן סמע
סימר הרףמנזניוסריסו סיסנידו(מחו( ע"6יליתפיט:

מס ו' וגו' .סמלך ספסוקיס כך
רעלתה
~יסרבל 6הס עוכר כו'  Shת6נור
יה
קמ
ס

ביי

טו27ן'
מ
ןמינעטרףש~1ן:':2ג
כי
ק

6תס 61יג 1לריק
לריך וכו'
סק5פת ד' h6

כלדקתך כו' טס
זכור  Sתקכח 6ח
ס(
6ג
ופולע כ( המטפיס ,ע
יומלגריס ,וממס וכי"כי הנך
לוםכי ( 6היית לריק  ~)DSן'י ועהס יסר6ל חס
ד'Sh'gמעמך ס6ס(עוכמוחליפה,מס מירכס יקיר ,רק
(ירמס כו' ולעכזן גז' (סנדר גו' הכ( לטוב (ך
כסני( סוכתך ,ונסתת מה 6תס נחסכ לפכיו הן לר'
ך הקביס וסמי הסריס כו' ורק כ6כותיך חמק
דילוי
למעכס מוחס,פירס כקכילס וט"ך סגולי:
האיר*יך
ש 6ת ד ,וכי ,ללכת נכ( ורכיו ולקסוס
,
'
ו
כ
ו
דכרי
כו' נכ( לגנך
ספירות
קff
סתגחומ 6כח סימן י"ס כנון 6דס סככו מD
ר"ה לפגי
נוסרת כממחה 16חר  06לקלקל מעט (פכי 6כי
6יגו גוסס עלי ססו6 6והכ לותי נו' 6כ( סעכד
' עכרו ד'
מסרח כירטס 6מל  06לקלקל כיעס כי
כירטס כו' פן י6נפ' פירוס6 ,ף כדגר מועט כועס
ע(יגס( ,כך 6מר ליר6ס 6ת ד'( ,לכה נכל דרכיוי
ככובס ,וכמירת מעוכר חיי6ס (6סגס כו' ככל
לכ3ך' פירוס כררך לוהג סעוכד נגל ל3ז ודוק:
לשמר 6ת מלית וכו' מלוך סיוס (טוב לך הן
(ר' 6לןיך הלמיס וכו' רק ג6נוהיך
חסקי
' (6סכס כו' ויגחל כזלעס כו' כיוס סזס
ומ(תס 6ת ערלת (ככיסוכו' ,סכ6ור ,כי כל סתויס
כשלס סו 6לעוסת מין ס6טטי ולקיומו נמיגי וקמיי
ג6סר י16ת.לו כפי נוס ליודע סיורעס6מיתייתכרך,
ולכן ל 6נוסרו ררכיסע( עניגיס מחלסיס 6ת ממומר
וכוחותיו ,רק כ(ליותיס סמס הכריס מחלקיס סת6וה,
תכן ( 6קנוס (סתסטת הרכה 1לסתגודד שסר כן

חטמה

דלך כל ססכ(יס נרמותיהס סגדויוחן (3ו מ15ס 6חת
מ65נו מילס ססי6ג"כ(סחליס סה6וס גמוט"כ גמורה,
וסי 6כעוד סיקר נער וכסרו רך ( Sp1סתרפ16תן
וסטעמיס ס6מיתיס  610כסור 5לור סיורפ ס5מתיוח'
ונפי רטב  ot~hחנמימ סי 5מרסל (חולי סגוף ג"כ
וסיט גס הי 06 6ים 6יז :מכנס נדכו 6ז תינו
נימו( וכ( סם( מתחייג בנפטו,וסיווע סרכי וןתי
העריס סרס מופיע 6לדיס על סםסיני סיס לטכוח
כניו וכגותיוילמתגורר (כעוכרי סכעל)וכספיך וס
ע(יסס ו(עקוח  'nDDר5ח וכ( זימה  63יכלר נוסס
וכפרו כרמס ודס כניסם סכספכיס לע"ז סלמס כל
סמון סרמיס 6קר ר5ח  sfJועסה  'S,Dכן לרכס,
ולזס 6מר לסמר 6ת מלות ר' כו' 6סר 6ככי מ15ך
סייס (טוכ לך' כי הכורך יתכרך קינו מריך לסוס
מלימות מזולהו רק הטוב סו 6לךי ס6תס ~ ohlהן
(ר' קודיך ססמיסוממי הממיס כו' ומסיקבל מידך,
רק כ6כותיך וכו' ל6סכס  on~hונוסכת 6סכחס
6ותס כסלמות סמ5וס וסתורס
כתר נזרעס (סטיב t
סלולרית ולק לטוכתכסו(5 6וס  o)nhלטפוך וס
עליכס עכורוי והלוח כי כחר ככס כיוס סזסי
גיחו(יסי קכל ל"תמכס קסיו יסרבל נאפיס
מt
כh
n
ד)כrר~ ( 6נקבה (הס רוח ספוגית  6(1מלו ע5מס
ער יסוקס ו6עפ"כ נחר ככסן כיון ססמילס סכנס
כנזוכר ל5 6וס o)nhלמול כחרחר,ומלתם 6ת טרסת
5כככס סזס מלכז סיקולן 1סמ15ס למחליק הת16ס
ומרות הרעות ,כי ר' 6לריכס כו' 6סרוכו'  6(1יקח
סוחר עוסה נזססט יהוס כ ,',ו6ס תגזול יתום 16
תעסוק (6מגה 6ז ל 6תטחד קוהו כרככות קלפי
ס וכיו"כ ,חו"ק:
ויטי

כ 6( "2יס 6פגים  6(1יקח טותך ,ח6מרס ז"( (6
תכטחוכקלוף זססקכ"ס ) hSn'ttתקמר קהסי"ת
והרן  t)thD theoדונוס למסרכ על מלותו סל מלך
סניף הטכירסעינגו נוזיק רק המררן(כן כיהו (מחול,
לנוגס סי 6חחי(ס כגפן ,וזהו לכני כיתו כו'מעירין,
 610ט( תנזל והחמם ססו 6גקניגי סקוס ,ועל
עברות סע*י  oly),nופעולות  o'~3hoלכריו מעירין
עליו סגטח6ו ע"י סטון,ומעברות מכמרות,היינו כעס
ונקימה וכיו"כ סגי מל5כיס המליין לו לקרס סרס
ילרטי 3ויקר t'hnw) D~Oועל מעכרות טסן כקכ(
סמס דעות כוזכות נקמתו ס( 6רס וכו' וזמו סמור
ן כהס סגפס סמטנלסי וכמו
פתחי פיך ססדיכורחיזויי
סחרגס 6ינקלוס וסוס לרוח ממללך כו' ,כי שלן
נטמ 16וכטמטמו ע"י סעודתי וטס כנר ס(S'Dln 6
מחילת
מרופך (מלוח (סחו(ס סי6כל
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העב

saS

ממחתוג6סנחו יותר חסמחח 6גקי העולס
י,
רס
טל
תו
וע
כ
חיוזה ע5ס ס7כיקות קגהכ סימכ"ן* והגס
וכרי יסוסע (כו לפדבקורס מותו 5וסליסר6ל לכסוח
כד' כי סו 6ידחוס עכורס  6(1יכקסו סכום לפקס
קרכת  O'nDOולסיות סרוס עמסם ו(החתתן 3ס ,רק
ה 6ת 6ר5סיוע"ז
ימיו (3ווחיס 3ד /כיהו6יררפסויר
6מר כז 6כך' (6ריכס תרכקו כבסל עסיתם עו
סיוס סוס ,ומלת עקיתס לעו ,כי (6 6חר כבסר
סייתסי (הורות מלחמו כבריות וסיו כטוחים כך'
ם וןפניכס כו'  Mqלפגי] ז6הס כי' גי '7
ויור
(6ויכס המחס לכסי זהו מ4ת סכטחון ה6מיתיתן
וכענין המזון הך6ס (הס למסמרה 5ג5גח סמן' כי
על הלחס לכדו יחיה ה6וס'וכל מי סדו6ג על
מחר ה 61נוחוסר 6מגס(סוף מוטס) ,ונעגין הבויש
כח(תמה כ6ו נזהרות כזהי ( 6ירך לכככס61 ,ל
תחפיזו"י (6תעיב כו' ,ת"ז  onlhlהיסר(6יה
ככללס' ( (36כל יחירויחיד כ6ס נולות עלס
גי
6
וו
תדכק גחו סכ6רגי ,ודרם סגמר 6כסוף גהוכות ס
על קל 6רולדכקס כו שסיף ג5כיס,סזס גתוכ 6חל
ל6הכה 6ת ו' לקמיע כקולו ולרכקס כו ,סקלי 6ל

אתי
' וכו'  131תדבק.יציגו חמס פירמו (ענין
לסדכק כת"ח' וסרמכין כיקרו על סדכקות
סמיוחד ליתידיס יטתוקקו לסגו ככ( פעו(והיסס
ותחמכותיססוסמם מעון לסכיכה .וזס 6יןגודלך התנוס
 SDרמי ממעלה (כך( o)nh ,רעתי הי6מנוה פרעות
) nSSIכ( אגמי הממה כי( 6פיעיט ,וזג מס ס(6
מ65ג 1בתורסי
ק רחזיס עליה'זזסו ענין סכטח1ן
מהפליג ירמיסו וק(( כל 6קר קם נסר זרועויודוד
ככל תה(ומיו 6חז נס ,נד' נטחתי טוי צית יסרך(
כטחו כר' ,ויסעי' 6תר כטחו כ"ד טדי עד,והעגין,
כי יק כטחוןנו.טלי
 ,ככטחון ODOכהמלך כי הו6
יד6נ (תחסורס ,וים כטחון  "DJVכמו  nh'hbתכטח
יך6ג כעך מחסורה ,וים כטחון יזהר
ככעלס כי
סכן כסכיו סמלך ,גי יר6נ כעדו ,כחו
"
ו
ס
"וש ככטתון
סר41ג עכור עניני עלמו ויזמין לו כ( מחסורו ,כ(
הו6
(6ס סעגיגיס נקכ5ו 6
5טלגו,הםו"ניותסכתההול6זוומגל
6כיגו 06 ,כן ס 61יוטי
"י הסס
הצגכ
דכ1ק לגכר.6ו לסכין להס טרפס51רכס ולהגן עליסס
משתרוס וסחרי ,וסעדר סעגיגיס סגררקיס ותרנים
עליסס יותר ממס קמרגים  (olhoוככיכו(כב( 5רתס הרכקות  Shסקול ,הו 6ממיץ כתו לת*ח36 ,ל 1כ1
(5 1ר וס SDJ 61היכולתהיחן ה6נויחי,הג5חיי ,ויודע תדכק סכ6 6חר מטה יר6הן הו su 6הלטחון סוס
כל מקריו ות5פוגיו ועלילות כני 6דס 06 ,כן הו 6גדר י)6מיתי םל 6לירק  nStfהסי.ת ,כי  ,)shמפחו
חוסם לטוכתס יוהר ממס על ע5חס 06 ,כן הל 6מטוס 6רס 61ויכ וסוס מכס רק מססי'ה ,בחרי כי
כוסח 3ך' ל3ד31 ,1עוס"ל העדר הכטחון גרס
יפיס ס6דס יוסכ כטח וסליו O~D' 6(1 vpnl
וו
הס
לסכות סמ1כרחות רק למה מהטילה על הככר6יס ל
"רגו להתרחק פת"ח ולסיחיק הכגיס מת"ת גי
גזירת ס,3ר 6יתכרך ,כמו סיכר כ6לוכה החשיד יחקורו ע( התכלית מס תהיס 6חריתס.והנועיין ירפס
כקער סכטחון ,וזה סעגין גקר 6וגו הדכק,סגיון כי הכטחון גורס (סדכקכה*ח .וזסדרום ברוךוכמיל.
ס,דס קס 61וכוק (סהסגתס העליונה רחקנה המנת הו 6נקמת מיוחם להכריסה ככללם
5י
כפסל נקמתי (עי( סלמת  'P~nhtו5פ"ס
יי
ס
.ה
סמ
י*ת וחרגיס הסירת כעגיגיו יותר נוחה המרגיש
ס6וס (עלמו ורולס כהקלחת ס6וס יותר ממס סחפן ( 6גיתן רק (ימר 46מחס ססקכת5ייך לקיומו מות
על כי ידעתי 6ת סכטחין ,סירפ סכל בפרנסת
5ליוי ולכן
לכג סרוס כט5מו ,וכמו
י
ק
ר
ו
ת
י
נ
ו
ל
ק
נוכ6וכיו' וכ6נ"כ ע( תה 6קוככו" 6ז ה6דס כטוח ירסיס5 ",חר סספליג פל %דח שכמהין ו%5רכריך
%5ר 5חר כך פל סמכתן
וגח 61ינ 1ן61ג נו16מס לעניניו ,כי מס יועיל יכלתו סגכר 5סריניח
3ד"ס3יתת ססכת'כי סל 6סמל6כה
נגביכולתסכורך סדכוקעמי וטרגיםכהעדריו ככיכול ,כי היוטח קמח טל
וזה גקר 6דכיקות ,והיך מלוס כוללת ככחינות סוגות כקבר ימ סחו( הוט( עליו מסגורך יתגרך לטעמים
ייו,כנווספירט הח("01ן יעו*םרכריוסנעימיס,
לכל לגסי ה6ומס נל6סכולי וכמו ס6נורו על קר 6ירועיכ) (6
רכיס נוכ16כיס לרסע 1סכוטח כד' חסר יסוככגו ,ומכיתתו כסכיהתהעכרססמח כסכיתתוןסמ6נוין מביט
6פילו רסע וכוסח כר' חסר יסוגכנו חסר (6יו (זסססגחת ס3ור 6עליו נפרטעתי וזס
הכענין סהו 6כוטח יוסיעהו ו' מ5ר החסך ,והגה ס6מר וזכרת סי עכוסייס כמקריס1י51י6ך ו' בלויך
ענין סכטחון חטם סחסיד עשרה נודרגות' וה6חרוגס כו' הרי ססנחחו הפרטית עליך'6 ,כ תדומין כי
סכות כסכת ( 6לפסיו מ16מס מפלגסחך,
סעליוגס סככולן ,סימנם כעוס"ז וכמחמריו וינוח כמס מת
ן
ת
כ
ס
גמחס3תון ולפעוי וניפו  (6ד'י וימתעסע כזכרו וכרכיו ד' סי 6העטיר זס
ועמירי כב( מפגי
שכנירוקי  ob1יסיס כמקמלות ל 6יה6וס כ" 6לרל1ן ,ממככרין 6ת ססכת' וז 0ס6מל 15 )ffnך (עסות 6ת

ל"

יוס
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ף מי יס
יום ססנת 5 6(1וס לעמים 6חריס,כי סס ( 6ידעו סנוקומות 63יזה ימיסי (כן 6מר 6סל
י
י
ס
מסססגחרי ספלטיות 6(1יוגדו (קיים סחירתהורכן סוף (חי( מ5ייס' 6סר חי( מזיגה כמוהו הקכגיס
6יממ זכולסיכת קודם מ"ת כסגכסו כמדכר כקרן (הים ועליו היו יושבים3יח סיס (הס חסרון מן
סתתס 1ל6ס(6ומקיןיתפרנסו עם ר 3כוס,וזכיתי לך סרנעיס 6קר המיס רן ממקוינו ,ואיך הליף סמים
חסר נעוריך כוי (כתך לחרי כמדכרי כיון סגכגסו ע( פגיהם ,ואיך יופו 6חריכס כהוך סיס כקעס
(כטחון נדו( כזס וכסגתן (סס סחן נחן (סס סקלה סהו6קכ למקוחו ועור כי המיס לפיס עד סיוס סזס
בטחון כהס (סתור 6ת בסגת,
זס 6רכעיס סגה ,וסללנ 5ליושני סיס 06 ,כ( המ'
מנקל
ס זס
כל(קכלעלי(קחו כנ"י ספסח וסכינו קותו כי מכס היס טס עככ6י כי 6ין כיס זה3תי
כח15ח סלי(ס ינוותו כ( ככור מלריס סיס טכפ זס כלל ,וקאי חלות עד סיוס סזס ע( 61סר
ף 6ח מי יס סוף  'D'Dסעדיין סמה ע( חקומס
סככרעגחעון11סנ(פ6ני 61ממהגנווסייסיד,כד' ,כי (6( 06קסכי(ס סיי
וכ( נזדוגו אחור עד פיוס סזה.
(כן סיור6ויס
נקתייר מהן
ך (סיות סכטחון וס6חוגס סגנוויס,
ע סי' כ"ג ותנו 16הימה ויררו לריס
סמכת ס(זסירי
ט
2
ו
ה
י
נ
ב
ר
ויוזעקו כו' ויכל עליו 6חהיס ויכססון
(כן נקרץ סכת סגדו( ,ודו"ק:
ף מפגיהם,
בב2טבעים כפס ירוו כו' ,ועחס מנוך ו' ( 6סזכיר קריעת י 0קכעהיוגכייהקס,חי יססי
ס ר6ו
כי גססי
לקויךכו',זס נ65הסמנו5ריס סכתדכר סזס ( 6גחטכ חדיר
( 6נחרכי חספרס,וחסכוין כזה,נרבה רסוק סקרחס קה31ים ד' 6ת מי ירדן מפגיהס( ,כן זכר רק תפני
סהכי 6עליו היס ויכמהו סזס ( 6הי' 56ל:0
(פלססוסי' ולמרתם 6ת כניכם דכ6מת עיקר הטעם
ם 6ת כ( הנוקה כו' (חען תחזקו
ס( 6נתן התורס (הבכות כי המה סיו נוועטיס ר2טבמרירןב
וכ6תסוייסתם כו' IDnstתבריכויתיס
ועדותן ( 6סיס מתקפלה (הדורותסכ6ין 6חליסן 6(1
הי' נתפרסס( ,כן סמתין ססי'ת עד סגתרכו כמספר ע( ה6דמס כו',והולך ומפיק הך ד(מען ח6ייכו
ע15ס ועמס 6תס הגורסת ס(6ס ,כנון וכמחורי עגן ימים כי הברל 6קר 6חס כ 6סמם לרסהסכי' 5רן
ן 5רנעיס כו' והי'  06סחופ נו' מסתרו לכס כו' לתפן ידנו
ו6ק 6רכעיס יוסיונחפרסס סרכר כמסרימ
ס נולן פריס פשי' לכן כי כ5תס וירסיס נו' פל ~ ot)1hכו'יולסיף %פרט הך דלחתן תחזקו
ססי5רן5וס
ייו ליינימ %יססלחס סינפיוה פפ"י גסם 631תס וירסתס כי  06סמור תסמרון 6ת כ( סמ5וס
ימ
כו' והורים וירסתס כו' ל 6יתי6 35יק כו':
וסיר1פסכהסרס''וכלו(סמר6תכלסמ5יסוילמדולכגיהס
כי נסהמסיסמעול36ותיהס הרכיםהממפריס גפ(6וה ממרי פסקך ("ח ומה ברון  hSnנעטס (מכר
ספייתוסגור6ות סגדו(ות(,נוען (ירע כיהכ( כסטגחס
ו( 6לספסר  6(6לסכרי לוחות סגו נחנרך
ן בסנילו לו :מ3ו5ר %כ5ן ר5רון סס3י5וכסילס סיס
שרדיוס ולסמור כ( סמ5וה' ויסיו יטר(6עכ(6יהבי
ן
ן
י
ח
ג
ו
מ
 nlhtsy:קרון סכו היו סכרי (וחוח
נסורכם 6חת כתו סכוככיס סמעידיס
וזס מתנגד (דכרי
ו חי  573סחוספוח כפירוכין דף ס'ג ע"כ סהעלו פ"פ ספרי
סטייתיוכנוועקמי ימעי' ק6ו פעינסורי
בז' ס%ילי 5במספר לבססי גן ימיו דור סמדכר ודור ר5רין סל סילס היס סל (וחות ולמיס וסיס סעס16
ן ירוק(מי מקריס פ'1
נ6י סברן 16כלי סנון 1ר61י סגפ(6וה לעדים ע( כללי
ל פייסן.51,ע נחד"ל ,ועיי
 h~oוהיספות סוטה מ"כ:
סקנססה6מיחיומ בסטגחס ספרדיות ותורס%ן סטפים'
,
'
ו
כ
ו
ק
ו
ר
י
פ
ך
י
מ
ת
'
ו
ג
ו
'
ו
ס
וסגר ועוגסג6סר ר6יתסכמוכל( ,זססקוי 0כסכפי
6סו
6ף
עיני
(
ב
ר
ס
י
י
ג
כ
ג"כ דורס
כזמן ס( 6יהיו כה
נפש כו'  OnDIסמך ד' ככוכבי ססמיס (לכן עתסיו
,
ס
ת
ו
6
'
ו
מהב"כ כסבר  nls~hרורט כישן סיטר5ל
התעיויס ע(פכר ועוגם,והורס%ס%יס' נהי סנפירים
סטנניס ט( למיתית הדעותסגע(תיסמסחום* ורו*ק:
(
כ
כ
(
כקרנס' יכמוע* 6ג(1
קכיכס עמסן .ופמוט*
214טר*
י פסקך מ'  T~hוכו' כורם 6ותס ניתגר
ף מיס סוף על פגיסס ויאבוס ער
י
י
ס
*
י
ש
כ
מ
ב
ב
ב
ר
,
ן
נ
ו
נ
ג
ס
(
לרריסס (ספרים ממכס חלה תרו"נו 6י
סיוםסזס עייןרמכ"ן כזס,ועוריס
ה ,we~b
ה( 6הלפת מי יס סוף סיס כמרון סטכעיה רק יכו( 6ף ק6ר 6ר15ת ניתכו (דרוס,פירורי
טנייפס סיס נסי" "5נ סיסל.ל ולסרסוניסמי יס סטין ח"3*1ייכ כחלה ו3חו*מ מ"מ  06נכנסופירית
סוף ויקםאותו (חרכה6,ג( כ%5ס גיפכרו 5רנפיס חי"ל (6רן חייכיס כחלה וכתו"נו,ויכו( דיס 6מחוייב
ניתכו
טנק %פת פכרו כעי 5ת סים'"5נ סיס לסס (6מל (הכינן כוי קיתחייכ ת"( אותה כו' 6(1
(הניףגרי(החחייככחרסוסת*ו"6מווויל.
סיס ענין ענע קהית עככ 6פ(1ט6ן המלוי כקלת (וריסהדייג
ומחוייכ

רירבבן

"
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636י מלילת סתפ(ס והנטף ע(כל הקרל
כיקלך 1דיקר הו( 6קון לרמי (מגילה דף
ן הי6 6ר 7יסרס( כמו קלמרו
ט') .וספילום יסר
ישלח מיס 6 SDרן וחולות (תעניתדף יו"ן) וכללן
יקר (6יסיס סקרוסס לעתיד עד כי יפלק מעין
סנו(6כיס רוחניות כוס 6קר ( 6ר6חס עין 6לדיס
זולתך 61מרו (גדרים ל"ג) סכמללק,6כי סקלת 6יןיכילין
וזס כוונת התפילם
(כגס למחילתןןועיין ילקוט
למגיע לקרוססרוחכית כזו כיקרך ק6יןמלתכי מסרת
יכוין (כנם כמחי5הן ,ולכן ג,מר כרסון קרמיסיין
מלדוכי סקרת יורעין לותו .ורו"ק:
; 1לעכד 1גג( לכנכם ר6כ"י 6מרזו
כממרי
רי
ת
הע
זש
(כסגיס ס( 6יס 6לכס מסרסר לכ
ק ע(
עכיוסיפייי
פילוסופי החפן לר' כזכחי
יוכיו"כ ,ע"ז מזהיר סכתוכ.
קר
חע
לו כ( חיתומי
ן ל6כתוכ וככ(מ6רכס' ססכהן6וכ( כל הקרכגות
Oלsכ~
ו
ר וככל מלרכסן
ומזוגות כגי להרן מזה,ו6יךיינז

ראגבי

זס גכסיכון .ופקוח:
ך (ננכס וככ( כפסכס' כספרי פסקך
נגכנג
כ6ן לתלמוד כ6ן (מטפס .פירוסו ,דכפרסס
וכפרטס קכיס כהיכ מעכס,
כתיכן
(רכ6ןסונכסחיכ ולעכרוש,ס
ו(
מ1
י 6סכר ולעברו וט חלמור ,לכן
נתיש מטמרו לנס פן יפחס לכככס ,ד6ילו כתלחוד
ר סכם חח,ירן למוטכ,
כל 6נועצה6 ,ורכ6המגיו
6כ( כמעמס כ( 6ת(גווד יס חק1ס ליקרסרע לפתות
וכררריט לקמן פסקך ח"ג הקמרו לכס פן יפחס
(גככס 6מר (סם מזהרו ס( 6יטעה 6תכס י5ס"ר
כו' מכוון ס6דס פורס מן התורססופך וחרכק לע"ג
כו' [מכחלת ד' כו'  6(6כוון טפוסק נור"ה ודריה
 SDהתולה רכתיכ כה מורטה קהלת יעקכ]( ,כן
כפטק 6מ"כ 6מר רסכיי קימתי (חד תורס 6ל 6כו'
וכסחין יסר6ל עוסין רלוגו סל מק,ס מ
לי6ככ,הס ע"י
עימס געסית' 6ט"ג רסיס  06סמוע כת
בכ"ז
כיון דכנועסה כל 6תסנוור מיירי ,תיקרי .6ן טוסיס
רליגו ס( חקוס.ונכון ,ומרוייק ספיר מה דפליגי
כסכת י' 6מפסיקין (ריח 61ין וופסיקין לתפלה6ר"י
( 6סגו  6(6רסכ"י וחכריו כו'6כל כגון6ג 1מפסיקין
(ק"מ ולתפלסי רכ6חח ממדח חסידוה 6ין 6וס יכו(
לפעור עלמו מן התפלס כחס קיתחסד  OrD'lתולתו
קונחתה רק רסכ*י לטעמו רסכר ומיירי כזמן ס6ין
עסיס ר5וגו ק( נוקוס כתיכ יוספה6 ,כ( כזמן
קעוסיס ע"כ '5ל תורתו 16מגהו"6 ,כ כודנני 8יגו
שפסיקים לתפלה6 ,כל 6נן רקיי"ל כר' יסמע6ל
ת"'6

חכמה

קעג א"

ומכר סנסנ גסן מבסג ררך 6רן וסכר רסעיקל
ר5וגו ננ( הקכ*ה הו( 6נהוג גסן חנסנ ן" ,6מכזה
יתכן קיום סכלני עפ"י סתירהלעסות מלנוכחו ערקה
 06כן כמודררסח(כס( (16מגות מקרץ דו6ספח ,כן
דרוס לכסל לתפלה דכתיכ ולעכרו ככ( (גככס וקין
עכודס  bShתפלס הרי דנוכטלינן (תפלס ,ולע"ג
רמתחסד יעיסס תמתי 16נוגתה ככ*ז קינויכול לבטל
חר סוף כס"ק כרכ יסוקס רל6
מחכו תפלה601 ,ר,
סוס מרולירק חל' ((' קם לפקר ספירוסו מסיס
מתה(( תפלס קלרה חו"ק.
ת
מ
כ
ת
ךוךק יר6מר  elhכו' נ6ספכס 6ת
סדריי
ו
ג
קתהיו 6תס ה6וספיס ותנה
ם
ס
ג
מ
כ
הטכעי
ג"כ תרעו כי 6תס ) o~nagitכפרטיות מהכי"ח
1לקחתס כו' (פכי ד' 6לריכס (כחלוס):
עק 3בסדך לגהמהך ולכלת ,כסנסמחך
ליכלת וסוכעת עוכרת ככח חת ס6דמסי
וכן סו 6לותר ורכ הכולותככח סור (ספר( ,).פיכך
6מר :,גיטיןנ"נ,כסוי מזכין hD.9hוזכיןתורי כו' 6מל
ר' יוסי מימי כו' 6ל 6לסורי סכי וכפי סנר6ס זס
טעם ר'ייסי ד6נזרסיף תוספתך יככ 6מ5יע6
כהמהן וחיי 8חריס ר' יוסי קומר כרימתן קודחת
(חיי לותריס ,דסנר יכסוס הוה כתיי עלמן ,שחוררת
מסוות(1 ,פ"ז 6עו מוכרח ה 6דכעי כמגחות רף
ע"ו דסחורה חמס על ממוגן קל יסרבל מוססקית
6ת סעדם וכעירם,וכיין רכן סוס כחייהם .ופסיס:
רלכודתם ר6כ1יתםס ,וכר וכן וסנותס כו'כלסין
ן יחידן
בנוכס וכתכתס כלזיו
מזם דרסו סיה 6כתיגה תנוס ,ונר6ס ומרמז לנה
דחזינין דכריגי 6רס עיר הנדחת ממוגם 6כד ,וכויני
שמיס6ין (הן תבק (עזה"כ [ו6ף סגרחיס ככלך
יעוין רע*כ מס וכתוספות סנהדרין נו"זי"ס כיון
ד6יקט( כו'] וחויכן ר6כגיס כס מעזס 6חת פינס
נעטית עיר סגרחתוכתיכל 6תעס1ן כן (ד' (6ריכס,
וכווגתו' כנוו ן6נור כספרי ר"ג 16מר וכי 05DD
,ת5ין (מזכחוחיסס חו"ס ,זלכן דריט
ע"ד :מיסר6ל נו
ר' ~עזר רק SD 6עיר סגרחת ] pllon1מס
מנוקס"ס עיתי עטס ירחי ("ת כיון רכל עיקר
הקרץ ק6י ע"ז] וכמו סנו5י( 5סעיד מרין to~hכן
ללידס תדין סמיס סיט למס חלק(עיס"נן (כ! קם*(
קר 6ר6ס י0ר6ל יחיד כותכ מזוזם וקוגעס ע(
 nrlrnכיהו מרי( רכיס מוין 6דס ומוין המיס( ,כן
כתוב וכתכסס כלטון יחיד למען ירבו ימיכסן הרסיס
יגללו מזס עכור זכות סיחירז ודוק:
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וילסהס

