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 ס' חורה נ' קפ"ד ויסג וכזוסר . כו' נס5מםמ6י5י
 5":הד5, 35"נ לין 6ית כמס כו'היויווס
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 נעיניו מ6ד יקר עסקחורתו סרי דמ4כלסתס
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 סיות(נ'. וטסרת ונדניקי' קדוסס ננינסלע(והס
 כ3ר כ"סר כל5. וע3ודס לחנוס נתסנת6ינס
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 1נריך6תס כליס. 6יננס ד3יק'ת סנל6וחניס
 ע(ייח קודס 11קם3הך עוף י5סגכיס ל3לסכין
 ס2טסורות. 6יהפלס5יוחםנסטסורס 11ניסכל
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 סהפ5ס 6ו סמניס. זוון סיע3ול עד .עמיתס
 סגעסיח 11נוס 6י תפלס ס:5 פניס. 5ךויר6ס
 . נזמנס ס65 6ף ונטסרס נקדוסס ענומסננינס
 סיוקנענלנךסל56חום ינרך יכסירנילךנכוגס. ח5" נזיונס. סמניס יוקיוס יקרס סי6סרי
 0ל"יזסוונוס"וחפ5ס. זוון ק3יעית ל(יכויכ"כ

 ס5נ ו5פנית 5סטסר ייחמנהך קגיעותמחווה
 נחלק ל"ט ל"ט ידריכך סזחן 3ס1ופךתת5ס.
 עד כ55 הרגי( 651 5וודרנס וומדרנסספהיו
 לסענירווועדסחפ5ס כסיהר לך יס6סוויויל6

 גדנריש ל3ט5ס ל3ך סתפכס נס "ף סמנות6ו

 מעםס . 65 לך ים6ר hS1 מ:5 ויייחךנט5יס.
 סו6 סרי וגס טינס. מחסנס 1ל6 נזמנסייניס
 חעג6נס 06 ר'5. 3כ~ס סתורס כלסריסת

 וסגע זס. נדרכו ספתיו 5ח5ק 6זן 5סטות15
 סר6פוגס לי4 ענמ1 יטריד6דס ch כניןענמך
 סתס6 יונס.  מיח  nSth 3כ,גת פסת50

 וימסיך . ודניקות . וטסרס נקדוססס6:י5ס
 ס6כי5סער זיין סיויוסך ער סלילס כ5ססככס
 כל סרי נ"ס. ל6חר 6ו ססחר סע5סל6חר
 וגעס6כל ל6ירנס. י~6 פיני5 גוחסנהוטסרח
 וטרירס קווסס qh 653 3יווכס ווגססכזות
 נתורס סנתעס עסס מנית קייס סרי .יתירס
 65 06 6סר ר3ומ וכסנס נרכס. עליוות63
 נמועדס סמנוח כ5 לעסות לחיס לנגו5כיין

 למי ,ס נין גפק.ת6 מ6י וכי .ונזמכס
 (s~s ענימס נכווגס ס1פר מ,קעססיס
 כויח 6:ילת מנומ נמקיס פסח פ5ר6סין
 ומחענס נל"ס. יונס סכזיה 61וכ5וונס.

 וינ1ת נמקוס לי35 נ'ט5 עיו"סכ3עיס'כ.
 nhr נס ראף . 5תורס יוקוס 61יסעיכוי.
ch6לנך יטס . סומן 3סענרת ינמילך ל 

 לך יס" סל6 סיני6ך עד 1לטסרסלפכיח'
 63ופגיס סמגוס עמיית  שתס6 לדקדקפנ6י
 דיניס ע5  מלייור וליוסר פ-טיס יכלכרין

 ו6ל .  ז'ל סגדו5*ס ורנותינו נתל1ווךמפורסי'
 טסרמ עסת סמרוג 5סיוח יוכל ס65 ינרךינט.חר
 הדע כי סוועמס. פרטי ניטו5 יוגר0סמח(נס

 סכ5עיקר חם1ך5דעת11651ר זייןסל3ךיס6סכ5
 לימודס6ינס 16 מנוס סכ5 סו6. ס6רסחורח
 סריסי6 . נק*ס כסלח יפסילת סיג ייכ5נקיס
 גזס מסחדך 610 סרי יוונ". ונ5 .יר6סננ5

 כ5ספרטי 5סטמחע5  תוכל ם65 עיניך.ויועור
 . ת"ו ע5יסס סתענור ודילס יס5:יחמעפיס

 : כלל נסס הרגים1ל6
 ספרק



 89ג הפרק

 סדרר nhg וממפר. פוי והנה חפרק
 Sjhn לנדון עד סי66ם

  יסודוה .כמס וסירם .חע
 סתוס"י

 וכבר ודרז"ל.

 ססעיירנכלסוו5יוז hwcq1D'. לעילסוכרני
 ;hSh %יגס  סתתטנס  ומסרח cc~no. חיסו6

 . ע"ס 5עכינ6 651 51מנ1ס  למעכס.וכטרפת
 קייק מסרי סו5ך. יסר מסכיל 5כ5 מנ61ר1כ1

 דמי. כסמן רסמננן סקרנגומ סקרנתנעגין
 כ6וג65תספסח )גוירכ"ג6'( 6מר1לסדי6וכן
 יון מנוס עניר hp ד65 נסי גסס 6:י5ם5סס

 נעת ס6ד' יתםונ קעגיד.ו6ט מיסו פסחסווונתר
 סוטת 6כי5תו תי1נ ועת מפסח סקרנתתיוג

 גבוס במח0נס ספסת p)p סלנור6ומ
 (nlcP1 וחך5 סנטסורוח  וטסורססיגבוסות
 : נכלסמנ1ת וכ"מ ונכרח'סנפסססי6'ספסת
 3סס שעיקר . מעסי1ח סנמנימ נ5נד זוולא

 סתפ5ס נוונeAc '1 656 ממעמי. ח5קסו6
 נרפ"ק ז"5 51מדוס1 . סנ5נ ענודססנקר6ת
 עכ"סעיקר 3כליבנל.  ולעברו  מבחובדחעגיח
 חינס כ5 דוק, במפתיו קחתך ס*דססנריך
  עומרי'  6ין בר"פ  כמ0רו"ל סהפלט.פפטבפ
 מכלן געות ספתיס רק נס יכתי דתנסמקראי
  ימול נפו"ט וכח נספחיו. םיחתוך נרי'5מתפ55

YDמפייס רק ת"5 ג5נ מסרסר יס6 יכול  
 . 610 וגרור . נספחיו מרחים גידד  כרסינעוה
 hlo  נע5מ* ולמנוס 5כתח5ס לעניןד65ו

 סרסר ס6ט דיענד. 5עכונ6 גס ש,ריגפרוסו.
 כ55. העלס י"ת ינ6 65 לצד נ5נמיגו'סמפ5ס

  CUD לסהפלל  לריך  נתמן עיר  ל6 עדייןו6ס
 ענרס 61ט שינס. כ5 ספתיס נחתוג'אתרת
 .  סיתריס הפנן  כתיש 5סתפ55 צריךומנס
 ע"1 מסעיר כמו עיקר. כל סהפלל (ל%כרזפי
 מסמס נכוצות. נר6יו' 3' ס"ק ק"6 נס"סמ"ק
  hS 5נר סחפ5ס ונסרסור נחק 5סכריעכדקי

b~sוכהני  מוסר וידוע . י"ת Sffmh~ מענין 
 פכימיותס וסתע5ר מיקעסעו5מר סו6סחפ5ס
 עש וס61 . למעלס ממטס תנסס  גר"ן יתי'כל

 ורותו גרותו ס6דס נפם וסחקסרוחסתדנקית
 . עא0 נ' סער סיף 5עי5 נע"ס כמ"פנכסמחו
 נחתוך מפתיו ותנועת עקימת ע"י נקמריומס
 סנד3ור סמעם' נחי' ססו6 סתפ5סתינות

 כ5 ונפ' .  וועדם  פוי שפתיו  שזיפהכמסרו"5
 כמעסס ססד13ר מנין קמרו ל( )קי"טכמני
 וסקנס . סנדגור סנפם גחי וסוך כו'.סמ"רר
 פנס. רוח נחי' 610 עצמו סדנור ססו6וסקר
 נתי'  סו%  ,מילמס נעת נסתימת ס%וטוגת
 פכזסמפלס ייקרח ל% nbr5  פברבוו:סכ(וו'
 "יך כי . 5נד נ5נ סתינוח ומלסורנמחמנס
 65 6ט סגטמס ננחי' לסחקסר 5סגיעאפסר
 סיחקןר למעלס ממטס סוודרגות נסררי5ך
 בווט  שמדחיס.  תנועה ססו6 סונור ם5סכפס
  יתיירו ושת"כ  tStpol  ססבל  מסוי סרבורסל
  וסטונס  סתה(נס  hlon בנשיות מניסתגס

 סועי5ס 5" 5נד. נמתמנס רקסנלנ.ונססתפ55
 6מנס כליס. תיקן 651בפקתו

  כפסחפלי
  3ק51

  טירף  פלי  6עפ'י לנר  סרבור  %וחיותוחתוך
 אינס  טוד6י סגם %ליס. סיב  וכוונתסמחסנס
  יכעס ועיכס .  כרדוי וננוס  סליתסנמדרינס
n1SwSכיון . סכסמס עקש סמתסנס 5עי5ש 
 אינס עכ'ז . ס6דס מלנת נתי מבנססתסר
 סע5ס סרי עכ"פ כי . י"ס נס 1י651 ח"ולריק
 סרוח. נעו5ס וע51ססנפם נרוחו. נפמווקיסר

  מנו ד6נטריךנ5ימ6 נ' רכ"נ פקודיועייןויסר
  דפפווולתעבר  ומקם b5pl דינך ורעותךמתמנ'
  ויתורי ועי(יריפליתו

bS~vS ד6יסו כגוונך 
hS.9S'מחספס כו' י16מ כרזי  לז(ריי(ר% כו 

 מקפריןקפרין5נתר 56יזד' ומקס1רעית6ק65
 רתיכ6 כלסו למענידודקםירוקסריןכ65כחד6

תד6



פרק90
 vnnth"hSp סכיטת6ט'. 6%65'ע4ש691
 . עם"ס כו' (h5w מתמך שרק hnWSס4ק
 ועקרך כ% דרך קמרו ע"נ קקי נמוגרונפ'

 ולנמר נקדמימ6 3עעד6 מ5י6ז%ות6
 מס כ5 ג' רנ"ר וגריז סורן ע"פ דוקקוש69 נמילו5"

 עניד 65 . נלני' דיסוזכל מס 1כ5 כ"גוחריע
 כ5 ונג"כ . כו' נספיוחיס ליס ד6פיק עדמלם
 נספוותי/ מלין 65פק6 3עי כו' ונעוטףג5ות6
 געותי ולתו ג15ח6 %וחי' 165 5ון תפיק 65ד6י

 נ16יר6 מחנקעין כפקין דמען וכיון .געותך
 לכחר6 5ין ויחיד דנהיל מ6ן 4ן ונטע ט'ולחקין
 o~p קמור נווסר קמרו כלל  ודרך . כרקויתם

41whlbn 6מלי 16  בכול, הינדף נעיק רל 
hpnh54ןו5מעגד hSp לשל. רוחי תשת נסו 

 כגיבח 5עכונ646 חעעטןסטוגם**ריס
 ד35ף מ16 עז3 פוף למ"נ והעי עוץ לנד.6ממ

 יכע 651 נעקי אימו 43חי' 65%ם וגלףטריד
 ומ6רי' סנח56סדר6

 כדק"
 . 610 מ6י יאות

 סיורך 1רעות6. 635 5כ11כ8 יכיל דל6r)h)lh! 6'ל
 סנתז יסדר 656 גרע. 6מ6י זמ6ריסוסגח6

 : כו' 5כ11ג6 יכיל דל6 בע"גושירי
 סי6 ס6דס סמתסנת סורקי ורגנם ופרק

 רוס נססי ר8ם 5מע5סכעגלם
 טומר ינרףס8רסנס ו6ס סע14ניס.נעימומ
 יניעו סמגא. עמתת נעם וסכוונר,סמתסנס
 נעו5מומ ~ו4ס יומר מקזגיס יפעתמעסיו

 מעיקר סמחסגססיblenh 6סיותרע14גי/
1Pbhליס כ"ג ימרו נווסר ועיין סנחנלן' נמו 
 פיסו. זכ6ס ויכויןנ*' עונדך לי' קודמן ו6יע"ג

 דעניד פיסו chrl 3י מכין דל8ולע"נ
 דעניד מ6ן 6"תסנ 85 536 דמ8ריי.פקידך
 ד65 כמקן ט, נרעומ6 גי: ויכוין כשמסרעוח6
 8י סכי 61פ" כו' תליך 3רעוח6 דס6 ט'ידע
 וקמר דוד נלי עזר ט'. דלנ6 רעוח6 ממן165

 ז וח
 קייט כותם מ6י כי. עלינו סנגרי ייימומעס'
 יצות. ירק* .לעי65 מקינ*ן PPnh1כוגגס
 רעותך oh11r5 ידעין 6ק דלית בע"געליגי
hSh6למצן כוגנסו ידיט מעמס . ג5תודוי עעד 

 g~p: כר 65תתקנ6 ד6גטריך5סס61.דרג6

 נעגין ל נסער למעלס סנתג6ר יעניןוכן
 כפי ימים. ע51ס 50 למקימו יומס לטיןממפלס
 ענין וכן . ע"ס ערס 50 מקומו ענין 0ססגחנ6ר
 0ס סגהנ6ר דקים רשומון דפסוק 6תוכבנח
 5עכוכot)nS 651 .6 רק 610 סכל עסיס.גפי"6
 . נזם סוררן hS כי כלל 3וס ידע 650 יזי_מגס
 16 . לעומקו ירר 650 ד6 מניל ל6 תמוחי16

 כמס נסריסת חיו יסתכן ם65 לגפפופירף
 פקין למי ת"ו מוס ל63 סיטי מתורסיסודי
 פסוק 64 ססס"ר. כת"ס כר6וי גזם יפסדעתו
 ס' נחורת סכתונ ככ5 ומקיים יתל קותועינד
 ומכויו ומקמין סגד51י/ ורגותיגו ונעשפסנכתג
 סו6 יחנ' 6100 דקכם ריסון נפסוק כ55ירך
 ומכתן יתנ/ ותדוחו ענין תדע 60ינו גס6חר
 גקר6 נשכ חקילס. נל6 ורךכל45ית3'חפיתו
 נעגין פיט 6' קער נפרוס מגם )כענין ס'.עונו

 כל 6ין כי ע"ס(. מספירות נמשלותס6מיגס
 יפס. מרעתו למי 6ל6 קמורים ס156סרנריס
 כח e~s 6סר . סמו וחוסני ס' נייקיומ"פ

 : גססלעמוס
 פרט סוס לוחות . לנו וח5ילס חאלסליאת

 מד"ס. 6' דקדוק 6ף סמעססמפרטי
 טהרת מניעת גסגי5 . ח"ו ומנס לסגותוכיס

 מסינח: ס"ז כמעסיו לרקדק סמרנס וכ5סמחמנ'
 63מור עירלסתתפס. ו6חיופ עור זפרק

 . סו6 סענורס עיקר סג5ל
 למניס ותטף עון וגס . ממיס 5סס רקסיסיס
 . ענין פיוס למיקין סמיס לסס ch 610יחסנ
 וכמנס . 05מס עגירס וגבולם 3עי. לנ6ורחלך

רנומ
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 כן כי פניס%מר. 5ך ירוכס גס ל6טמ.לנום
 סשד4קי וכ5 6נותיךסקדוס4 4לך3עקגיטו"ב

 מעיקר . סחורס סימנם קודםסר6מוניסססט
 מעפיסס סכ5 . סימס יתברךולךעטותס6

 סיס גש5ס עגייניט וכ5 ומתםנמסודגורס
 ופנו . ממיס 5מס מחסנחס וטסלמ נדניקו'סכ5

 וכתות nlnSlwo ויחוד nhSuoli לתיקון)מעלס
סע4וניס.

~Ph3 
 16פן ע6חס סחסיס מעמס

 קנועיס נמשיסומגית %1 ימןסיסיס.וג6תס
 קנינו יעקנ כמו יסנור: ו4י חק סיומיוומדוריס

 ממניד 6מל חק ו,םמק%ח %ן 63ן נעגיןעשס
 וננ5 מנע)יס מופל סינוס חטך גענץ5סנ9

 ,ץ'ס.  נסנד%סוסמפ3ת  מחטףומנ6דמעיי5
 סיפוח  ס6רזע  אף וזקן. פ'  מהאריס מנירי

 פ'3  רנס נויער6 קמרו ר9 סחורס. כלקייפו

 ועוסי'  מסויט  מסיו % . תורס נח מלמרמלפי
  סיף כמפ"ל hSh  כך. וסרץ ססלכס נססוס4
 מספינו סחורסמחממ 6ח 6'ססמסקיימונעל

 ומדלי סש5מווע תקוני סמנתטנגפ65וח
 ומנוס. מנוס 3כ5 יתקט 6ער סעייהיסמכתות
 לענדו 5סס גחוגס סלפתי נ"כ סיים6נ5
 סמלת. 5נד לתריס ועניגיס נמעסיסגס
 כתורס. ס65 מטס 6חס ע5 לעגור נסו6ף
 ספלטית וסמעסס מענין סוס וי4סיגי סריוכפי
  מוס )ווט סעו5מומ. 5מינןין 8ש גפרךט61
 כן ס0 30י6 41ן 5הם"ט. סימונו' סףבסיף
 רבינו3טס

 מ6ר סיידר רי s~r; גרע תוסיפי
 sffr  סר6סוניס כי  סל נקים כנרכסנענין.

 ויחס .  סעניניס( כל מ6ר ההסמירוסו-הטליתו
 רייס  bS  כ6ן ס6ו לך. פלל  עיני ebחתזס
 כי רלון. יכס מפעגת לqb 6 כלל.  הפךו65

nnboסנחב6ר כפו סנהור s~us סער סקל 
 נוסגת סיתס % סדרך  וס SP  ססענודס6:
hSbסב6 פעת 6בל לנה סורס מטן יורם 

 סרסור יייננו. עם תזזיסו מענין נע'ססם וסוכתי . ס"ק  נסמיס hS . 5"רן ומוריסמפס
 06 הקף  סריס. 5סס סטגס מסיס qb06 . גי תתדית מסנס קהת  מסום ח"ו לפנותלגו
  עליו  סמוטלח מטתו  יייס ס6ט סירסיפע
יוכל

  למיפי
 וקף ינץ. נ6תס חורב* תיניס

 מסור סדנל ph עכס  חעסס. 561 נפגגס
 מנוח טעמי גי  ח"ו. ממכס לסמנע סירס3יד

bSנקורך וע"ס . גחנך  : 

%יי
 נתני4ח  לפחומך יוכל 6הת עור ה

  ס6לם עבורת סחכ4חרייוח.
 זס על ורז  סיותמומ. ירקת 5סשינ רק610
 סויגת וסירקת . סיחים כל ולנו עיניויסיו
 פננרוטדת. גרויס מרס סיe~b 6. מבניובוסס
 יסרך  לך וינית  מלוך. יומס לסרסוסר6וי
 עד סראשח גיריות ירקם ע5 יר6סלפוסק(
 6דס מבגי וסנומס סעונס  סירקה נ35ךסיקנע
 מן כנורת ממגס נורח וחסים עיירסיסי6

 hSD גרסתו  משכר מליהו סיוכ5 עדסענירס.
 הץ6ה 5ך phc  חמן מייסורי%פרוסי
 ירסס  ויפר דבר כל  לך Srl כרקוןסרותמות

 om. לסולר  ויוכל ors.  סוגים מפנים  פניםלך
 ע5 עונר onhD 5ך ויר6ס 6דס  יוכיחךס6ס
 כ5 שס מלפרוסי bSn ל3ך יסי6ך יין.6יוס
 סר9  %63רך פניך: SP סמוכיח  סירקתומן
rhירקת c4plh וירעש . 6וס ירקח ר9 3זס 

 רינץ  בנרכס תזיל סווינו וכנרחמנית.
 ע4כס סריס שרbonD 6 לנרכוש%%יריו

כמורי
  מר3 וחסיד גחUS 5 ומי וכו'. איור

 6' .פעם  כידו כפמרמן ויכץ תסיך6.טורס
 . קדושן אסי כמונק רש5 פת6וס ענירסדגר
 מתפת לף יגרו  מהפס 5ה5% גמת53וחגנחם
 על חץ  לעגור סל6 רו תסנריות.סנויס
  גרזך סס9רוי סגם וכרקס יח"ס. נורקוממס

ט6



 חמרקש
 קנעוס עכ"ז נריקים. 50 כנוון ע5 חםסו6
~ha56דרכי 5ט בסורות נח5מוד. עעד 

 : משריסס'
 סמהחפם סער דרכי קטת סי6יתיךועתה

 )קרוסין כמסרן"5 . חח513יח מיני3כ5
 מחחים 6דס ס5, יגרו יגחק 6"ר ע"ג(5מ"ך
  רי hSn  פיוס. כ5 לע רק סג6' יום גכ)עזיז
 ס6דס ע5  פסחנכל  בחהבולותיו  יתהגברלו

  יוס  כל מהחרס סעוד hSh . פקסוסמתמון
 61דלנס . נ55 5רע מסיתו 6יט וכ156 .נחדסוח
 SPD  16  הורס 50מד פס פכל  ~רםפריס
 רק וסוף . טונ סוט נסס סיס hS ערןימה.
 סקוס SP מהגבר סו%  ובוס סיוס. ירע
  ימתיחו  ופכי! הדיק רפע  ע"פלופס וע5כמ"פ
 עינים מ65 סמס"מ סו6 סיגס"י וסוףובו:
  עבין וכי S~n)oS  בפפ  מבולר 5ר16חוטפס
 עד . לת"כ(  5ר4יוח פילחיר רנר על  סו%יפיס
 סקיר6. ראתה : עוד יסזסר ידע 65 ס6דס6סר
Shכ5 6מ כי . סוגרים סומקתי  ומקני תרמס 
  5דלום 5נ* נחתי כלסר ונסיתי נחגתי%1ה
 קרנת יח"1 6סר רניס ר6ו ועיניולחוי.

,D'pSh. 6סר סגש5 סןנריס 56ס נמו וגכם5יס 
 רזייתי עעיגי . 4נס נקמרו 56ימפיסם
  זמאכניר מס הסורגם 6גמיס 6יזס 6'נמקיס
  ספבפמ חפלה  ופן  פסם נסכת פכמעטעד

  תרגב גינס נקנע 61דרנס רד5. 5גוקקנעו
 עיקרס סמנחס טתפ5ת דיןוס5כר4 כמוססרנ5
  מחגירו %ותר  וכפקרס סטכגיס" נאת6חר
 ונעיין נר6ס מטינו 610 . מנחס חפ5חנחפל5
 יסכת וס' . נרקיע סטכגיס נר6ו כנר06

.oosופתי: הונם ויכפר 
  מורס בש4  היתיס.  לריח תסית 5נךאבל

 סי6 ססעיקר תד5 סורונו כנר6מר
 ודקרוק*ל  פיטיפ נכ5 גזמנס מממסעדיית
 חירף טוגס סמחסנס וטסרה  יעבור.  651חק

  יתקיימו וזס  וזפ לבטי.  הלך  rhלמעמס.
  מרוגיס  l~cvnn יל  פפ פפירפה  ומעלסניריך.

 נקןשס מתקיימת תכמתו גש  6ףפחכחהו.
  מענפיו 65י5ן  יהבפהו חרובים  פתעפיו בלS~rn  פסמיילי  פס 610 זוטר וגוי . ודניקותוטסרס
  סגעו5ס סרוחות סכ5 מרעין ומרמיוחופמז
 ישמע: וספומע .  פפיויו  16ת1  מויין6ין




