
כוככי
 . רנצק ססק טסס סד3ריס 6ף . )גפסומלטסות

 עוסו )ססמון 56כסכדרי ר' ססר6ס מסזן,ן : סטכ) דרכי ננד ססו6 מסוגס
 . חיי כטי מ6ן סכריז כ6טר כי .סטכ)

 ספק ו53י . מיי )ן סכ ו6נולי )גכיס כ"עכנוף
 6סר . טכע דכר 6יזס כידו יס כי נצסכיססיו

 סו)שח זסו וסגס . ימיס 1"ולך זכו מייסעוענויס
 6קס סטכע Ph'5D3 יס ס6ס . וסכ)ותנועס
 כנן 6טו סמייס ען צ)ח . מיש סכוחגתד3ר
 3מי  פון סלרת "פר סרוכל וכן .  פקוסעון
 9 כעולס מייס סס יס ס"ס . מייס סס5מז13

 י6ננין ע"כ מ6וד גי)ס סחייס ת16ח כ"סר6כן
 ר' סכריז וכ6סי . גחעr~h b1a3 0ס6יס

 . כטמוק סה, כי 6ף . מיי 3עי מ6ן%פסכירי
 כלי 6נזו גכ"ז * מייס 5תת ס6דס רך יסס6ס
hnSuמיי )ן סכ 61ננלי . rUD מי )סס 6מר 
 הסגו כ6סר סייט . כו' חייס סמפןס6יס

 6103 ט3עיי(6נניט ינר 6קס ג5)י יס כי3דמיוגכס
 מדרכי מייס )כס 60 . להי ח ס3 וה6ננלונחעס

 סו6 6סר . גף מייס 0מפן ס6ש מי .סרוחלס
 0סנ51ס )ק3) הננ6נו ומיוע . מ6וך קרוכדכר
 כ16 כ6סר ס,יונג וכן . ר4חייס )ת6ותהז6ח
 . ככ"5 כ5חוק 610 6סר . מייס כס ננמטלקגוהו
 : כ:") כו' מיים י4מפן t'bo נני )סס"מר

 % 7::ון,ון:) : ob('םנם
 * נכפסו 6וחסו5קכוע

hhh?h סיר6ס ירכי 
 . ע"ס סס כמ6מרי thsn)n וכמו .סט3עיח
 סכס . רש  פל 0דין  יוס  ומירס פמר גס51י6ה
 )נקט עמ5 )סיות )ט Sb ס6רס יחןכ6סר
 . 6וחס )כסיג )ו הטמוו ויניטו עמ)ו ."וחס

 )סתקר3 ומי05 כחט לnhro 3.וסמרןס
 וסיסוך  לסיכי  פפפע  ולפלופ . יום"ס)ע3ורהו
 . מוקי וכ5יורי כ0חסע)וה סמוסר 3ימוןסו6

 : 5מוסר ננ6וד מועי) ס5יור כמכי

יי.

ה
 קישוהו בהמצאו ד4דרשו
 2 נ'ס( )יסעיס כף, קרובבהיותו

 חא; חטו3ט מס' פשנ נריס כחsffr 3דשל134ב:עם
 ש יס ס6וס מכגי 61מו 6חדכ5

 עוטתיו su יחירות סיכיו"יו מי ועוטח,כיות
 . רטע זכיוחיו SD שיוח סטוכוהי ומי .5ריק
  סט%1מע 6וס כו' , גיטט )ממ5סמחגס
 ס"ער נלסעו מת קו6 פיר  וריוהיו פלפרי3ין
 5% כך גו' ססוק)ין וכסס, כו' טעך 317ט)
 ע3לה ו6מד 6מר כ) עוכוח קוק)ין וסנסטטם

 % . שגס י6ס % כעש זכיחיו טסר4עולס
 לסע סגמ65 ותי . )היי6 גחחס %יקטכמ65
 *סכ'ס; עך 16חו חו)ין וסכעתימ . 5נניחסנמחס
 ט' )6ו ו6ס 5מיש , נמהס קטנס טסס06

 : לשםעל5
 . r~g) לוף נרשס סנמ' מי3הי סס יכייירדענה

 נל"ס חח%ן ספריס ons  פמס6מרו
 )6)סר ונמתתין לכחבין נמוריס 5ריקיס .כו'

 ח5וש כינוגיס ט'. ככחכין, רטעיס5מיס.
 5מייס נכת3ין זכו . יוסס"ס עד מר"סועומדין

 מדק6מר כחכ (ע ,סר"ן וסכס . פש  לי'  וכי)6
 סזכיוחס סיעו וק6מר %ריקיס מקמעכעוגיס
 סיעו יק6מר ורסעיס . ננטתוחיססנזרוכין

 עו63  קסי6 ומ'ס 4 מזכיוחיסן מר31יןטעוטתי0ס
 וכנוס )מי0ס יכחכין כו', 5ריקיס כמסךס6
  דגריס ס) hSb l~rD )מייס ככחגין כו'רסשס
 : טהס ט' ק6מר לדין ורסעיס ר5דיקיס .כו'

 סעסרס . מ613ר סימןשס מייייאולם
 גייקזס כי . כססעיס , סנמ'יכרי

 ורסעיס .  פפיליהיפפ  פרויין  פוכיוהמסייכו
 . מזכיווםיסן מרו3ין סעוכוחיסס סייגויק6מר
 . לממ5ס מח5ס סקעין טמצסיסס ססובעתיס
  זכיופו ט5 מיובין סצונו0יו 6דס סכח3וכמו
 ככ) כך מס"כ וכן יו' כרסעו מת סו6יויר
 גמתס 5ייק סגמ65 מי כו' סוק)ין וםגסטנס

ששר

)נהס
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כוכבי6*1
 . כו' והשינונים כו' רקע טגנו65 זננילמייס
 כננם'כ סייגו . וכעיני ורסט ך5ריק3ע'כ

 . למחמס נכמוס 6ו . זכיוהיו על יחירות מונוהיו"ו . פוכוחיו ע5 יחירות סזכיוהיו מי דוכוננתמילס
 מרכרי מ613ל וכן . כו' ססוק5ין מסוגסו

  ככוונת כן טהרינו טס וסכס"נ) כססנוחסר"3"ך
 : ע"נסרננ3"ס

 לוחו חולין וה3יגוניס מב"ס ס, כ מסאמנם
 גמהם חסו3ס סטה oh . יוסכ"םעד

 ערס oh מב"כ סיס . כו' 165 ו6ס5חייס
 מקוו יפלק רקבון מוסכל לפי כו'חסונה
 המעסיו מי סו6 ביכונידסרי

 סקוליי
 זכיוה ממקס

 מלס רק 15 חסר 6ין כי גמ85 . ט1טחומח5ס
 "ף וכ"כ . שערוה ט5 הזכיוה כף לסכריע6חח
ob6כדין לזכות יוכל . כלל חסוכס יטסס ל 
 כף לסכריע סיעפס 6מח מ15ס טפי כי .כקל

 . למייס וגמתס קייק גננ65 סו6 הרימזכיות
 5טו5ס ת"ר . מ'( )רף קידוסין כנמ' מנוקרזנן
 yhir ומליו מייכ מ5יו כחיל עלמו 6דסירסס
 לכף טחננו ססכריע "כריו "מת מלוסעסס
 "מח מלוס כסס . כו' סקס כלילו טרמו"דם יר"ס . כו' לפי ד"ס כפריי S~DI . כו'וכוח
 סרי . כו' לדיק 1כמ65 מכריעין (כיוחיונמ65ו
 גף מכריס , סיעסס 6מת ננכוס סכיטגיגי

 : כג"ח לדיק וגמ65ס(כיוח

 חלוים נייוגיס מ613י עי שתיירהנה
 גכתכין. זכו יוסכ"ס טד מר"סוטומדין

 ס6נורו ונוס כלמח לסרס 6פסר . כו'למייס
 היפסס 6מת נילוס ט"י רק סיינ1 . כו' (כוז'5

 . כגק 5ויק גמ65 ס":יס ה(כיוח כףלהפריט
 נחחס חסונס טקס 6ס סכחנ סרנוג'ס6כן
 עסס בל6 דנס . מקוד יםל6 לכ"ורס כ;'5למייס
 6חת מלוס ט"י כדין לזכוח יוכלתטוכס
 ג)ו65 . ס(:יוח כף לסכריע יוסכ"פ עןסיוסיף
 ט5 עיירות ס,כיוחע מי וכמו למייס, מחחסלדין

 הו6 חמוכס עסס כל6 נס . 3ר"סעוגוהיו
 : למייס תחתסלריק

 מתי כי 'DIVוקנה
 סרי.

 6דס ס" 1המס113
 על נוסף מכס . ופגעיו עונותיועל

 6סר סס:ונס וכיעה 3נל5 נתנע הנכו .מטחיו
 מט16ודו מכ5 ית"ט ד' 56 5םוכ, )נו 6ל יתןל6
 חסוכס סערי ס' פריס וכמס'כ . חט86סר
 סמיט6 כי ודע * 1(ע יונסללגיכו

~ch) 
 יח"מר

 . יוס 3כ5 ענבו מ16ר סליו , יעד ממטבחו3105
 מנוס 15 וים . עליו סק5ף י)6 כי יודע סו6כי
 וסמכוס, . סמהלגוס

 1D1D וע6 . סתסו3ס סו"
 . סספכס מחוד ~6ח וכיוו ן כרסתו וסכוכמריו
 : עכ"ל רכס רעמו ע"כ קסמכנס ס6ף מסגי יבורול6

 סתסוכס כוסער נפ"6 קכמס רוסית כמוכ2"כ2
 כ"כ נדו5ס סחטונס ,סמע5ח וכיון .וזע

 מן "ין . כו' סקוס סעסס מס כ5 עללכפו
 כי . כחמוכס מלסוכ סקוס טיחרסלסרטי
 . לעמס פתוח וספחת ,כריס 5קנל פחוטסימיכו
 וכמשלו . כעוס"כ ניול עוגמו טכ סריגוומי
 רכטיס ועיני פסוק ע5 קסיח כננירסחז"ל

 לעכין כ"ס הסל . ננכסם 36ל ונוגוסחכליגה
 נמלך סננררס (otDn 5כח ננ"5 6ננרו .סחסוכס
 חתרו עסו נוס . ס6סיריס פכיה וככססהפקס
 ברמ ט65 6חן סם סיס , . למס וי5"1"מח

 סחתירס :וטס לו 6ננר . המקך משולמחוית
 סק3"ס 6מן כך . כ"מ ן סייח 651לסכיך
 .  ot~rin  6תס  וסין 5סגיכס חסוכס .לרסעיס
 ר6סיח ס/ טכ"ל כו' מנסס 6נר ומגוססס"ר

 לסsfnno 31 פעולם טוי לסיווגןייצנן :מכנוס
 כיסתוח S~rn קלמרו מנוסכחסו3ס.

 מפט "ותריס "מריס כו' קט מפני מ"ח()דף
 6נור . סככיגס כגסי חמת לסכמן on5Dסקסו
 6סר כו' פטלך ס' ים5ס קר6 מ6י לכסור'

 ו65 טנויסרת 3"ח 6סר וסרס"י . 5מסוח63ח
 לנוסר ס"ןס גריך כמס כלנווד יט וננוס ."ימ"ח
 ט*ו- 6ין כ"ג סגס כי . ית"ם 5פכ:1 כחסוכס5סוכ
 סססו ונפדי כו' מס מסגי 6ננריגן וככ"ג .וננ15ח תורי עול סל מיוכ המח לסכטם,6"ע מיומדמוב
 סחורם טליסס ק153 סכור יסיך גס ונוס .כו'

 ס' הורח מלנחוי מסר מי סגס .וכמסוה
 ננקוד מס . יחעס מלפגיו גחרחק .ומסיחיו
 ומוסס . ס' "5 נולסוכ ותיזהר oh עגמויילכד

עייע'עשריי"

שר
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כוכבי
 : ית"ם 36י1 ו)סחקר3 סטמגס כגסי המחלסכגס

 יח6הר כקבר וסמוט6 . כחטוכס לחזורי ס6ךס טל תנגיד פרוסס סמ31ס כי oh-כלי
 . יוס בכל פנסו נועד עליו יככד . ממטילתו5טוכ

 יוהר עור nh(c . וכנ"ל )כ"י טע"ח כס'וכמח"כ
 סבין כסינניס . יח"ס )פגיו )כוכ המוכיגןל
 ים כי . עלמו כיוסכ"ס נס ומס . ליוסכ"פר"מ
 3כh~h-h 5 טפל סחס31ס הודח כין גדולסנדל
 כטימיס לסור סירס נעל סחוס נין . ססגסימי
 כלסר טפנניס מכעס כיוסכ"ס. גס ונוססקלו

 . 3סכ) מונן הי6 כהסונט ה31ח מ oh.4( :יחכ6ר
 להכעיס סק3"ס לנור כך נננררסוכמנוקר

 כב"ז קולס * חוזרים 6תס וקין לפגיכםהטוכס
 ממוך טסס מלות 63 65 סטגס ינני כם6רסכת
 מלוח b1O סכסוליס כיוס 6כן . סתסוכסטל
OGD03' וכממ"כ . כחטוכס )סוכ סחורם כון 
 . מס' הדרך סמני סער לר"י תמוכססעדי
 6ת 6דס )צעיר סחולס מן מטס וננ15חוזע
 מכ5 טג6ננר סכסוריס כיוס 3ה0וכס למוררוחו

o7nbDnחטסרו ס' לסני . 
'ffp 

 הכתות הזסירגו
 עלינו יכמר וס61 . כת0ו3תיגו ט' לפגיסגססר
פיוס

~ro 
 סרמכ"ס וכ"כ . טכס קותנו לטפר

 הו6 סכפוריס יום . 1,"5 תסוקס מס' כפ"3;'5
 ומילת קן 6101 . ולרגיס לימיך לכל חסוכהזמן

 )טרח סכ) חייכיס לסיכך . )יסר6לוס)יאס
 וסרס . עכ"ל סכפוריס כיוס ו)סחוווחח0ו3ס
 וסגה . 6מד ננסק) ע) 6יגס סנו5וח כ5 כיידוע
 עולס המוכס סל ס;6ח ר~מ"מ כי משיומוכן

 . כיטולס עון תגדל וכן . ר6ס למעלסנ6יכוחס
 נס כחטוכס ט3 טל6 מי כי מגס גםננעועכ"פ
 מ"ע נס 3יט5 כי . ומכופל כפול עכסו .3יוסכ"ס

 : חטסרו ס' לסני טלסגד1לס

 5ער 4י נערכות המ15ח סכי כי יריעננ(
 3פוס ס"ס כשכוח ז"ל וכמתמרס .קיומם

 חחח0כ סמ15ח 3יעו5 ס) G11D וכן . 6נר56ער6
 כל כי . סמ15ס קיום 50 סעגודס כוכך לסיג"כ
 . היטפס עזן הגד) כן )קיים יוהב טנק)מס

עראור
 ס5 מטוגםו עתר 35ן ס5 עוגמו קסם16מר נוני ר' סש תמ6 ""נ( )דף מנמוח ננתןונמספר
 כו' עו"ד 1sns דומה ן סדכר )מה מ50 *תכרח
 לקייס יותר גק) ל3ן סמלות מסוס ומיינו ,ע"ס
 נפונס ומנם . ,גדול טונסס לכך חכלחמסל

 מז"ל 6סר . מחט6תו , )סוכ סננת6מרספט6
 כמלך סננררס לסטים לכת' . מם) ממלוכמד"ר
 ט/ חתרו עטו מס ס6טוריס 33יח וככססהפסס
 . כורם סיקו 6% לסכיך סמחיס מוטס ש6מר
 Ph1 לפרכס תסוכס 5רסעיס, סקכ"ס לנורכך
 זס מ . מקליו מוץ סנס . כנ"ל נעזריס6הס
 ר(חסיכרי. דלכי 30 סע3ידס כולד 5פי ג"כיפוי

 : ית"ם לסניו )ר15ן חסו3הו יניעטדי

 . W~D) יף וכיכטות ר"מ )לף ר"ס 3גמ'רקונה
 כסן מי כהיכ . חיווי קרחירנני

 . כסמ165 ס' דרסו ~כתב . Sh'1 קר6יגו 3כ)6לקעו
 ס6 ומסר טבע. מ15י ס6זו פטנניס מטמעופרסיי
 רנט 6מר קימת. כימיו וסכיך 53יכור. ס6נימיך
 . יוטכ'פ ר"ס סכין otw עסרס מלו 36וס3ר

 . 3סמ165 דכחיג 6 מ15ן קימח ויחיךופרשי
 חציכם מס' כפ"ר כהי ז"ל וסרמכ"ס .עכ"ל
 . לערס ימס ו"עקס , טסחסוכס DDh"' .וז"ל

 ביותר שס סי6 ויוסכ"פ ר"ס סטין סימיס3עטרס
 גסמ165 ס' דרסו סגאמר . ניר סי6ומחק53ת

S")D: 

 ס6דס )שי כמהסרת סעי כי מ613יהרי
 ר'ט שין סימיס מס , . נחסוכס5סוכ

 . וקרוכ 16 מלוי 610 כקנזס כיסר .ליוסכ"פ
 * סהסעס דרכי ~6דס לפני יוחי נק) 6זוע"כ
 ומהקבלת ויותר יפם , 6ז וס5עקס ?הטוכסכי
 3סמ65ו ס' דרסו ס;3י6 ם6מר וכמו . ניןכי6

 . סקנס כגל כן סטין נוס . קרוכ כס*ותוקך6והו
 דרכי מל סעכודס ".dlb ע) תכנך rhכי

 5ר115 חע3חו חחק3ל 6סר פד *סתסו3ס
 6ין ססגס כט5 מ יפן , י יח'ם כמולו כס6לסני

 )סיוח זבליך . ס6דס מ5) וקרוכ מ15יסקכ"ס
 bSn 30 מי 51ז06 . סתסוכס כדרכי כיוחרעם)

 מיד מחק3לחומבטוכס
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כוככי 814
 וס)יחס ננמי)ס וטן . )גל הטיכס זתןה"

 ן  ביוסר  ולברס'העיתו עוגו יגד) .)יכר36

 מוכת גור) 6ח . עול וגחכוק נינס )0כילג(
 . )יוסכ"פ ל"ס סכין 156 נימיססחטוכס

 . עיעתיו ע5 )סחחוס יח"ם ס' )סגי)סוכ
 סגס כי , וס)ימ: ממי)ס יח"ס נו)פניו51נק0
 )יס הוט כי bt'r ר' hnth. ס"ז( )דף יומ6כנננ'
 לקמיס  ותגי ה)יף סוס . 6יכ0 כסדימעח6
 . מרעחיס )יס וניפוק ךגיתי היכי כי . )יסוננמ5י6

 )יס סוסר3
 %5 . טכח6 ססו6 3סרי מי5ה"

hrh6יסו 6מי . רכסויי יומ6 ג:נע)י )קננש 
 "ננו * סוג6 לב כיס סנע . )יס גפיוסי 6h:hין')
 לפיו0י )יס 6ער . מר S'rh ק6 לסיכ56יס

 rb'5 . פ60 )מיקט) h(rh h'5 6מר .)פ)גי6
 עיגיס י5י ריס6 פ)י וק6 טיכ סוס עעוי'וקס
 נני)ח6 ל )ית זי3 6ח b~h )יס 6מר .ומזייס
 גלמ6 6יטחמיוע רים6 פל: דק6 3סרי .כסרך
 ופרם"י . סנננ' עכ"3 וקטניס כקועיסומחייס
 יכקם 6ו)י )ו סמט6 מי )פגי גפ0יסנגל5י6
 עונר . וחגי מ(ף . ל1 ויננמו) ננמי)סמננט
 * 0נמ6 כסדי . רכוח סטמיס .ומם)םופוגס
 . (b~D )מיקט) . לכ rbp 636'5 . לו הפ6הטכח
 מט3ר . רים6 הכר . 5מוח מעגיטו סו6עכ0יו
 עכ"ל: 3נרגרחו נקועיס . כסמס 50 ר"סע5:נות

 . וסמורם סננקור גוכט מ6ק )סכיזךי,2ם
 ור' רכ 0עמו נוס סז"ת סחסירוחלדרכי

 6פי' מנירו 6ת 0סקניט מי כדין )פי כי .זיר6
 מחפיי0 6יגו ו6ס . ו5סייטו )ילך 5ריךגו3ייס
 . וט)יסיח טניס פעס ו')ך ימזור .3ך"םיגס
 וכמכו6ר . מלמסו) 6מרי יסיס )Snl))o 6"מגס
 לכ קע0ו מס 6כן . ע"ם תר"ו ס" 6ו"ה03ו'ע
 "5לס 163 )6 )כס tbwns מי "ס כי . b~'rור'

 סס סיו . נומי)ס מסס 1לכקס 6וחס)0ייס
 סחס6ו )סמוט6יס ומהקרכיס ע5מס "תממ5י"יס
 מקוס Sb קרוכיס יסיו ג"0ר ט )ננען *כגנדס
 onth יר"ס סמוט6 כ6סר S1h' .סמוט6

 לכק0 5כ1 56 כחוט6 יתן 6פסך . לגויוחי5כרך ול"
crnו?וס גדו) נוס . :!הי)ס 

 סהסידות דרכי גור"

אור
thr~* נס ומט * );ס וס0ולס סלנקור ו6יס 
 נס הו6 )ג16יס . סטכח 56) רכ סטלךמס

 גן כי . כקנ"ס 50 מרוחיו מדרכי סו6י . nhto סמסידוח ייכי יסול כי יר6ס~יכנן : רנ 0) תוריע כככולז);1)
h1Oכהסירות ננחגסנ יח"ם rblo יטר56 עס 

 ע"כ * nuo1 כמוותיו )5ד3ק עסס מ5והוכ6סל
 : סותת סתרס בררכי bi'r ור' רב  גססחגכגו

 ז"ל סרמ3"ס לנוי "מע)ס ס63מי כ3יהנה
 . 13ס') ה0ו3ס ננס' 3""כ 0כחכמס

'"DDhבפסרס . לפולס  יסס וס5"סס  כסהסוכס 
 . כיוחר י0ס סי6 ייוס"כ ר"ס טכיןסינניס

 3טמ65ו ס' דרטו ,0כ6ננר מיר h'oומחק53ח
  ופלפספ סח0וכט 6סי 46,-י )סכין ויט :עג")
 .  ננפלו ל% סהסיכס טירי כי .  למילסיפס
 ב,תם תסי .  ססטובמ ~3סכי טעווור רבר  לךו%ין
 מ5וי סו6 סקכ"ס 15bo  כימיס %סר  ירבריטמ
 3סק) )מען סו6 061 . ס~גס מככ3 יוהרוקרוכ
 כי . סתטוכס דרכי 1560 מכניס ס6רסע5

 וס5עקס  סהסיבס .  ~וסרוב מ5וי יה"םכסיוחו
 כי יס)o51h  6 * מיר סי% ונוחסבלח ביוחריסס
 6ס 3כךמס

  סחופ"
 גו'  סיוה  פ%חרי סטר

 פמ) ויסיס  יפייח י ית"ס ר5ולו וסתרסותלותיי
 הסוכחו סיהקנ) ער . הח"ו3ס דרכי עסכיוחר

 : יח"0)פכיו
 ממיח זסו טי סד3ר 3י~יי ני6סאמנם

 . סדכר 6101 יח"ם וחסידוחורה:ניו
  הככר  1% . מ5וי 6ינו ס"ב"ס כ6טר כי3סיוח
 טד . ט6דס )סגי שחטונס דהני 0)סעכווס
 כ0" )פגי )ר5ו; חמו3הו ההקכל6טר

 טכודו
 רפ רק  ערין ירע יח"ס  dto כי ויען .ינז"ט
  לכס י0ר ס6רס  פ5ליס  זש ועס . סיוסכל
  סרכס לספייה  סמוט6 יר5ס ל% פן ופ"כ .ט)יו
 . סח0וכס נורכי עמ) ו)סיוו( . )מרהוקער
 )קו3 . חסוכס מ)עמות וומכע 6מור יסונוככ;
  וכ%סר ום)ימס. ממעס ולכקם יה"סלסניו
 . כרטחו י6כו לODtn~ . (3 גפש על ח0סקכ"ס
 כימיסע(6ת

 ס56"
 * לס6דס הכרהי סו6 ססת:ונס סעסקודס  פסוי . יוסכ"פ טד מר"ס

ססו"

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



כוכבי
 וסלמס ממילס וקן )כ) תפונס (מןססו6
 נננול6 6101 3מסיןות מחגהנ סקכ"ס .*סר6)
 3סמ165 וגבן . S~hhh 556 וקרוכ מ15י)סיוח
 3וד6י . מיד מחקיקת וסתטוכס . קלוגוכניוחו
 ס)יכנס כחסיכס )מו3 . )כSh 1 סמוע6יחן
 : עוגותיו פ) ום)ימס כנחיך פנקס . יתאםלפניו

 . ון,1:1ןן]:ך4 ןל::נמצא
 6ל קרו3יס נסיוהס פן )מען . 6)יווסתקר3ו
 )כקם ל3ו 6) המוטח יטיס . סמוט6מקוס
 הקנ"ס ס) מדהו הו6 . 1ם)ימס ממיקסממס
 ממסירות 3ררכי ננחכהג יח"ם ~blk כן כי *מנוס
 )פגיו מומק כקרס ג06ר ט . כמוטם עססן6ח
 כ)6 וקרוכ. מלוי עכו יה"ס. כטיוחו גס 6סריה"ם
 סחסוכס. דרכי עס סלבס )עמול הקרס עלסמונס
 . אמוק כהיוהו גס יח"ם )פגיו הפוגתו יתקר)עדי
 מרכס )הטריח סמוט6 יר5ס )6 פן 63סר6כן
 סמוט6 6) ממ5י6 סק3"ס ע"כ ככ"). ננ)סוכוינעע
 3סמ165 )מע; . aaho 6) וקרוכ ננ5וי)סיוח
 . כחסוכס )סוכ )כן hpin~ (6 יחן קרובו03יוח1
 נס וע"כ * ום)ימס ממיקס יח"ם מלפגיו1)כקס
 סחטנו למי on5D 6ת המ5י6ו ;יר6 ור'רב

 : יח"ס כננדוחיו )סדגק .)סס
 ח31ת SD . וכנוסר מככנס כינס נסכי)רגנזה

 ניוסכ"ס גס ומה החגו כימיםסחכוכס
 כנס סט3מ דגר למריח ע) כחכוכן נחסר .עלמו
 סיס כי . נקוד קסם כעמס גטקס כי . )וט)חס
 ob 6ף . כטכח 556 סלך רכ סיס )066

 לפייסו רכ 56) מלילך עלמו 6ת ננוגע סיססטכח
 כמקרס היס 6ס 6ף 6ו . ננמי)ס ננננגווכקם
 3כ"( . ממילס נימנו 3קם ע6 רכ 6חפוגע
 . כאס קסס נעוגם הטכח כעגם סיס )6גודרי
 ו)סמ5י6 לילך ר3 0) ועגוחנוחו הסירותו מוח6כן
D"b356 נסטגמ נו טסנעס סי6 . סטכם . 
 כי . גססך )נניקט) 6כ6 6,י) ~orr ט6ננרוכמו
 רגליו לפגי היסו) ננ(ס )סהפעל )ו סיס * רכ"ח לסכיו הטכח כרקוח מסכל דרכי עס"יהגס
 כטכמ כ6סר 6כן . מחי)ס ננמכו ~כקם רכ:)

 ממנו נק0 1)6 . כצרדו ועמך 1D1D 6חטקסס

ער*,אור
 :  ותיפלס ביימיס oatגיתך  ו6יסתטט קסס סט3מ נעכס כן פל .ממילס

 מש6 טסו6 גטגס סהטכמ מהיסן'6 3""רכנ"ג
 6כן . )לכ )פיירקס )1 וסןס רכגנך

 בסמו )קררו כרכ ~sr5r גס טוך. ססננס"כ
 6כ6 6זי) "מר ריס לס6 . נכון 6יגו .6כ6

 סר~טנמ ר"ת יולע סש וננ5יכן . כפסק5מיקט)

 קרס 3חו0'  דסגס ועת . כגננו %כ יקר6טוי
13rs6רכ3 6כי 6מ כננו . ככוך דוך .סיס ו6נ 
 קורץ סיס ת)ננידו ר"ס סי6ך, ן6)"כ .וכרמל
 %ס כי סו6 ספיקר  ופ"כ . ע"ס כנעו)רכו
 ובב"ו . קליו  סלך סרב  בסביל סי6  כתבהסלטכם
 . )רכ פייסיס 1ל6 כמררו ופסך ריהו 6תסקכס
 גי גפס6 )נניקט) 6ב6 6(י) ר"מ ם6מווזס
 נתלוו יכנננוך ססטכמ . קלוב )דכר מומכסיס

 : מר3 ממיקס יסקסו)6
 נוס ל . ןתנ"ו ני"נו ןעומעתה

 (סו . %יו וסחקונו )~ס :מט6 מי 6Sh"ע
 . יח"ס ר~י6 כן כי . מננס סקכ"ס ס)מדתו
 מקוי )סיות . טתטוכס שמי ;ו 3טדסמחנסג
 וכסיוחו 3סנע6ו )מטן . ס6דס 56)וקרוכ
 . יח"ס )פניו )קו3 )כו 6) ס6דס יהן .קרוכ

 : כג") ומהימס ננמי)ס ולסקס עונותיו ט))סממרע

 . )כו 6ה סקוס יקסס 3כ"1 6ס כי.נמצא
 6)יו מלסוכ ויחנט לומו 6הוילדון

 וס)יהס עמי)ס קן ססו6 ניוסכ"פ גס .יח"ם
 הטנמ כמעכס מלידס עורס סו6 סרי .)יסרבל
 כמכיב סו6 והיי * רכ)גנך

 מ-

 י.פני יכר
 ם6מר ככוו . 36י1 וקרונ מ115 סו6 6סרסקכ"ס
 כ"כ ו6ס . כסדך נני)ח6 לי ליס וי) )ר3סטנת
 06 גס ומס . רכ נגד כט"מ 0) מטיחונך)ס
 מס * סקנסס מננס'מ ננד כז6ח יעלס ודםנסר
 שמס . 06מחי רכס ומס . מטיבוככרס
 סוס סרעיון נורק מס מ"ו.. עכסויגר)

 : 3ס)מטמ,ק
 3סמ165 מן ויסו . ס5נ" טרמי מסהוא

 ירכו רוע ימזוכ קרוכ כסיותוקר16ס1
כו'
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 אורכוכבי 615
 סימיס S~rn 1(6 וקנגרו . כו' ס' Sh 1.סוככו'
 כינניס כי )סורות סכונם r'h )'וסכ"פ. ריססכין
 מוכםריס וסם . וקדום מליי סקכ"ס 6כרס6)ו
 rh ויפס טופ וע"כ . ו5עקס למטוכס3יוהר
 סו6 סכו:ס oi1h . ררכו הכע 1)עזוכ ס')ורוס
 כסינויסכי

~5ho 
 6( . קדש ו3סיוהו 3סננ65ו

 רצע 1)ט(וכ ס' )ורוס . ~olh על סחהינד)
 . סקכ"ס ס) והסיווהו רממע נוית כי .ררכו
 . ס6דס 6) וקרוב מלוי סו6 ס6לס כינניס6סר
 . ית"ס 6)י1 ל:וכ )כו Sh יתן קרוכ גסיוחו)מען
 עזן ולמכלול לפוקס סירס על )סחספךחוכ)
 . נהקוכס מ)סוכ נבע( ינוגע ס6דס 06 .גרו)

 ס6ננר ונס . כב") רב עס מטכסוכנעלס
 הטיכס סחוכס כי . כו' כסמ165 ס'ורנו

 : כג") קרוכ וכהיותו כסננ65ו סףלברוס

 סרנננ"0 דגרי )מנין נטכ') יגרדכמכמרענ14
 נוהו חולין וסניגוכיס ממ"כ .ז"ל

 ו6ס למייס כמחס חסוכס ממס ob . יוהכ"פעד
 חקוכס טפס 06 מלקון זס 6סר . כג") כו')6ו
 סו6 כיגוני וסרי . מנוד יפ)e~lftJ) 6 .כו'

 חסוכס סרס כ)6 גס 61"כ . מקוויןטנוטסיו
 6מת מ15ס יוסיף רק ob . 3ןי; לזכותיוכל

 ונחהס לדיק כננ65 סו6 . סזכיוח כף)מכריע
  טיכיותיו 3ר"ס  5רי9 סנמל6 מי  וכמו .)מייס
 טל ח:וכס הסס 3)6 גס עוגותיו עליתירוח

 : )אייס כמחסעוגוידו
 ,5,אכן

 ינו, יק מ'י
 כהגון מ . :ו'י

 . ריס גיוס כדין זוכס כלריק כי .וכמבסט
 . כיוסכ"פ סו6 דיגו וגמר ועומד חלויומבינוני

 . והמספע סדין יוס רק סו6 ריס יסורכי
o51bמוכח ס6דס ט) 6ין עדיין נר"ס מנס 

 ככר כי ו6ף . סס:ס מ3כ3 יותרסתסוכס
 . כגל וקרום מקוי סו6 וסקכ"ס . סיוםמהקרם
bst6(כחמוכס לסוכ )פגיו כסוח ים עוד ס 
 . כל"ס לדיק קגננ65 מי וע"כ . יוה"כעד

vnitstt:ונחחט כרין זוכס . עוגותץ ע3 יחירות 
 גס כחטוכ: יה"כ ס3 לob 6 ו6ף .גחייס

 : כךין וכס ככר 6ו)ס *ג'וס"כ

 . 5ק41ן פמעפיו נר"ה נעוויי ססו6 ינןאולם
 תלוי וסוך * גדין )(כיה "1 'וכלול6

 הניע כ3ר 161 . כיוס"כ סו6 דיגו וגערועומר
 מן )פגי Sa עסס 3מ5וח סחסוכסהוכח
 גס כחמוכס סכ ס)6 מי כי כמ65 .תיסרו
 תמוכס זיני סו6 6מל * י,סכיס h'o1 סזסכיוס
 סו6 וסקכ"ס . )יסר6ל וס)ימס ננהילס וקןלכל
 מקור וכורזן גדי 1V? סו6 . סזס סקדוסגיוס 3)3י סחמוכס מגיעת סיס . כג"ל וקרוכמנוי
 נפיג סימכ'ס כתכ ~כגד * מסיגיו כ) ע)כוסף
 סעוגוח נגר ס(כיוח סקי5 כי . חסונסמס'
 טון ים . כו' גודלס לסי h~b מכין )פי6יגס
 6חר hwinl סניור . זכיות כמס כנגדפסוק

 : טרנס טוכסיקבך
 . כיוס"כ הו6 ויגו מגמי כעילגי סיסרלז4ות

ob6( ו חועי) ל6 . לטוכס יימס( 
 גי . סזכיוח כף )סכריט 6מף מ15ס ויוסיףמס

 סחטו3ס ננגיעח ם) אגדול סעון סקס זסלעומת
 ומי . nlllDO כף 6ח מכליה סו6 . סוסכיוס
 וכמס כמס גנן . מטק)ו , חנכך כמס עדיודע
 ושכעריס סימנסס מסיכ סו6 . מספר 63יןמלוח
 גמחס תטוכס פקס 6ס * יוסג"פ עד 16חוחולין
 סו6 דיכו מגמר מקמר לי . ט' )16 061)מייס
 ע"י כדין לשוח ע5ס ,וקין הכננס 6ין .כיוס"כ
 סזס כיוס כי . מוח 6י מ15ס 6יזסשספח
 כמחס הטיכס טטס אס סהסו3ס. סי66מת

 : כגי))חיים

 5ליקיS~rn 0 קלמרו דמע מ(3 סר"1רהנה
 כרין ווסעיס 5ריקיס . וכעוניםורסעיס

 זכות חי(ס ננחננח כדין ס,כין ככ"י מקוחןקרמל.
 סן כמוריס ם5ךיקיס גמוייס. 5ליקיס סכ6מקרי
 . מז:יוחיסן מרובין טטוכוחיסס 61עס"י . (סכדין
 וקפיצו כרין מהחייכין ,מסן כיון כו' 5דיקיס כמיוכן
 רסעי0 זס כין )ג3י . מעטו קבם עמרסמפר
 ננושק סקסן סימפט 3נ"6 סיעו וכיגומ גמקרי
 עבוין פסן . מר"סוסקו)

 ועומריי
 טסן עד

 יוה"כ עי מר"מ )מוכס 16 הכוח הבננסמכריעע
 פ5נוס מכריעין ססן טד מט"ק וסגס .עמ')
 ,ננחלה ג"כ קילו . כו');:ות

~r'h 
 ליהוסף שוח
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רבי
 יכ) סרסע 6סר כמו כי . יוה"כ טד מל"ט*

 כמו . זכוכי er'h 3סניל ר"מ כיוס כריןלוכוח
 וסוף מר"מ וסקול מעוין ט)1 0ממסט סכיטגיכן
 מו"ס כדין מכוק יוכ) , יוה"כ ען ועומרקלוי

 : זנוח 6יזס ככרע יוסשכטד
 * ניניסס נו51 סכרל ים כי כרקס ) סג )סיכשנבל

 )וכוח )6דס 0יכסיק כנכות ממוחגי
 )k~r) 6 ,כוח כי סיוח יוכל . ריס כיוסצוין

 מנס כי . כיוס"כ 3ךין )זכוח )כינתי )וחססיק
 סחסי3ס מרח ס6דס על מל )6 עסיין3רשס
 ר"ה פיוס ~h1O נוי 6עס . ססנס מ3כ5יטר
 ועומד חליי וסול 0ק~) טלו טננטפט צליןענוגי

 סהטוכר4 מוכח עלו מ5 כנר ו6ן יוה"כעי
 מגס . סקס גיוס גס 3חסונס מלסור ימנעו06
 . vbun על נוסף יביס סהס31ס תניעחנס
 6יזס אסכיל כרין לזכוח 6סמרימ ים כב"ז כיו6ס
 : rh טגדרס סזכוח כסוח יזיע מי 6כן .זכוח

 ע) 5סחכתן יס . ס6לס וס6מח סדנריס*יןקך
 ללעיס כמון כמס . 6' . יכריססני
 כימי מוער פטור )גססו )ד6וג. 6שע)כקיים
 סמטטס 3כסרון לסחטסק * ר"ס קוים6)ול
 כחוץ עמוס ונסיות . ומעמיו ירכיו)המיס
 פיוס עור נוין )זכוח יוכל מן לנוטן .ומלוח

 : כנ")ר"ס
 * וייט מספטו לידע ירכו hS D1h5 כקטר11/

 . 3ר"ס יינו נגזור ול6 מסכיגוכיס סו%16ו)י
 קריך וט"ב יוסכ"ם. טד ועוננך חלויוסוף

 מט כי . סיכו)ח גכ) סח0ונס כדרכילסהעסק
 חולין וסכיגוגיס . סרמכ"ס סכחכ מס סדררכווץ
 . לאדיס גחתם ח0ו3ס עכס 06 יוה"כ פדלוחו
 יסיעו 3ר"ס. 5ייק 0גמ65 מי 6ף כיהרי

 עסס 3)6 גס . עונותע SD מעט יחילוחסזכיוחיו
 כעתי גסי ככ"ז . למייס ונמהס ברין נוכסהמוכס
 . יוס'כ ער 5ויק נמלי 063 סיתר חלס65
 . ס,כיוח כף 5סכריע מ15ס 6יזס סיוסיףסייגו
 . וככף לחייס נמהס חסונס טכס 06 כחכרק
 ססו6 . 3יוס"כ סו6 בינו גמר סניכוני כייען
 . )יסרק) ום5יחס מחי)ס וקן לכל חטו3סזמן

Offjpo'  6ז גס ימכע 061 . וקרוב ננ5וי סו6

 ,כמסמס עוסט סו6 סלי . חטונסמלמפח
 לסלקום קסס YD1 . ,כב') ר3 עססט3מ
 . מ15ח סוססוח עס סחסו3ס מכיעח 50סמסרון
 : יגש) חסוכס )עסות (bv ע5סוקין

*,
 אנכי אשר הקת לצוהכי

 ממך היא נפלאת לא היו,מצוך
 ק-וב כ' . כו' היא רחוקהולא
 ובלנכך בפיך מאור הדבלאליך

 : נצבים .לעשותו

 י'ין~נס"הרמב"ן
~tincSD 

 מ . כמג
 סחס~כס סי6 סז6חסמ5וס

 ומנח * 5ככך Sh וסמכות נ נם' מססנזכרח
 . ממך ורחוק נס65 סרכר 6ין כ. . ופקיך ס'ער
 וכטל עק נכ) )טפוחו מחור 56יך קרוב6כ)
 סיחווו .  לפסוחו וכסככך כפיך טעם cr1 .0עס
 כלכנס  ויסות * נפישה 6יהס  וטון עונג%ס
Sh'ע"ס עכס לדוווח מחוררי 4~ס ויקללו . ס . 
 ס3י6 . סח0ו3ס מכער ם'6 מכמס ר6סיחונם'
 סי6 סז6ת סמ5וס כי . סני) סרמכ*ןדכרי

 סוכר  דליךיריב כי  מפסיס  יטיב  ולרפסי . ז") וכחכסחטו3ס
~lhr; 

 1 )עסותו ו3)כ3ך גפיך

 . לר4חווות ספץ וכריס , וירוי בפיךסייכו
 סמט6 ופוייס פכו סהסו3ס קכ)חו53כ3ך

 עדכת . סתם סמסוכס קקי כי ישעיהנה
 ר(מרפס וכן . )י4נSD 6 וסקכלסר4מט6

 סמרעס כי . *מר 5ון ,זס ועס'י . מעברט)
 כל כי . כסריך כמסיב , מוידוי ככללנכלן

 סחט% ושינס מתחרט. פ6 נורכןסמחודם
 9 כ)כ ר4קכ5ס יסייגו ושננך כמס'כגכ%

 סניצנ פפיי  יס מס טפס קריך ככ'ז%6ס
 רסיס ספייר 141 . ללב  וסינגרסייחיי
ot*,no. עזיכם סל סע*קר )6 וכן 

 :סחט6

עיאור

מ
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כוכבי152
 קליך קרוכ כי * סכחוב תססטוח מגס3כם

 גר6ס . לעסותו וכלצנך כפיך מ16דסדבר
 610 כי iDS . מ"וך ק5 ו3ר סו6 סחטו3סכי
 הככל כמס יןוט D)lb bio . וכלכפך כפיךרק

 ר0ע 'ע(וכ כי . סחסוכס דרכי ס5 ס("חסט3ודס
 חס על ולסחגהס . ממט13חיו 16ן 61יסכרכו
 . לפסוע מלכס 6סר מי גס ומס .סמטה
 "ח לעזור . יירו 6ח ~כיס סו6 קנסכמס

 : סרעדלכו

 סדכל "5יד "רו3 כ . ס:ח31 כי גי6סאכי
 ידגל . לעטותו ונ5ננך כפןמקוך

 מוידוי טנין סל סחסו3ס ממלקי רק63מח
 עיקר ענין כל כלל יכלול ול6 * כל3וסק3לס
 סי6 סח0וכס כי וכן . וסהרטס סמטהע(יכח

 : מקול קל ך3ר סו636נוח
 S~rn קמרו 6סר . סחסונס יסוךהנה

 מס3עס (סו כי ג"ד(. )דףנססחיס
 קודם סגכר6ווכריס

 0ככל"
 יסודם . העולס

 . )סוטעש וסליחת 5חוט"יס ממי)ס nis~bסי6
 ס' כריס וכיה"כ . סחסונס חועלח  יסודווסו
 6קר סטוכוח נון . 1("5 אר"י חסוכססערי
 סדרך למס סכי; כי . ניודיו עם t~coסטיר
 ססעיסס ננסמ ולגוס . גנעסי:ס פמח נוהוךלעלות
 6פו ננעליסס ולס0יכ . כמה נוני גפכםלחטך
 לרוק לו יהט"ו כי 6ל'ו 5כוכ וה(סירסולנוןס
 טופ סימר . יקרס ידע סו6 כי . ויכרוטוכו
 סרחו ו6ס . לדרך מטייס יורס כן ע5 ס'ויכר
 )6 . כנדו 3וגדיס ולגר ולמרודלפקוע
 : ט"0 כו' סג"ננר ח0וכס דנתי כעלססבר

 םי"ינ "ה י' תעי יטש יאמת
 * חתחס ל" 1nhunl . ע"ס סך גכחס עוגוסיס סחט" תי כל כגס . סחסו3ס מדח 5ול6כי

 olth סו6 מט6 ט5 טעונת כי . ירוע כלסרומגס

וגור"
 סכננו) כסער ("5 סרמכ"ן וכנוס"כ . מקד

 יעמס "סר כברן מיק "י; כסקל ולקת .ע"ס
 כלול לפי ככון 6דס כל סיס . ימטח 1ל6טוכ
 . ולנורוד לסכות סר3: 06ך נוי גס וגוס .ופחח
  סיס .  ומסע מט" למהוה עלי מזקיןמנר

אור
 ונור6ימ רעים ,ספכויס ולסכול ליטבמוכרם
 נמוקיי סכסף כגרוף כעף לסיוח .)ו6וך
 כ5 3יך סגס יה0וכס מדה ט"י orp .סקו)

s h. עוגותיו מכל , 5ההגען : 
 בנחיר * נוס"דס זורם סק3"ס מסאמנם

 . טעון תהילת 50 סגן51סהטופס
 וירכס ימחול כגללס 4ר . התרוכס סי6ומס
nliDS. 3פ"ב ("ל סרמכ"ס לדכאי גה3וגן סוס 
 ך3לי מס כהטוסם לתליו נ) "סר . חסוכסמס'
 היענוב סתס31ס סי6 ומס, . סם 1("לס5כס
 כלסו ויננוור . ננכנחסכנצ ויסירו מט"וסמוט6
 . כו' ררכו רסע יע(וכ טגחמק . פוך יטכסוטל6
 סוכי למלי כי סכ6כנל . מעכר ע5 יחגחסוכן

 ל(ס טוכ ס65 הע)וננוח יודפ טויו ויעיך .גחתהי
bDnoמחולות ויריך כו' סג6ננר, לעולס( 

 : כרכו סגמו 6ל1 טגיגוח ולונו3ססחיו

 . ללעיס 6רנעס מו30,ככ6ן סימנססרהנה
 כ35כו ויגמע huno . '3 שויכח"'

 * כענר SD יחגחס וין נ' . עון יעמסוט65

 : כף כבסתיו )סחורות 51ריךד'
 ע('נח 6ן כי . "רבע 0הן סגים ססרנ2זלבמר3

ממט"
 ע5 הקכגס ג"כ יתי;מס

 כי . עוד יעכסו ק)6 3)133 סיגנוור .לס63
 עוך יוסיף bSt . הטע ~huln יעיוכ 6סגס

 גס 3לככו פקיו יק53 0ן6 (נון כ5 סגס .למטוט
 כליו ויעיד . סמטה )(ס י0וכ ס)6 לסכלע5
 טל6 הטלוכנותיודע

 יסו"
or~ hpn~ 5טו5ס . 

 6ף . עהו לו כממל יסח ול6 . ח0וכס זס"ין
ob6( ס עוק יסוכ)( כנוטע לדקו ",ינן : סמט6 , Dn"k~t הרוי נ"נ . 
 כוידוי כי מף וסגס . נספחיו )סתויות .דכריח
 ס' נריט הרמנ"ס וכננ""כ . לכביס פולכולל

 כי . סחרטס מ5 יח,'מס הוידוי 3כ'ן .מסורס
 6כ) גי . פ",( )דף כיום" "נורו "S~rסגס
 כם' וכ"כ . ט"0 הוידוי סיקר הו6 מטנגו"גמגו
 כי ירוחם. ופו(כ נו41ס ממ"כ . )ר"יבע"ח
 סמהודס כי * ו~וודס 3כ5ל וסוילויסחרטט

 : ע"סמהמרט
וסרס
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כוכבי
 ימס סמירת סממי3ס.(סיייי טקרי טדירהבה

 ע(יגסגס
 ממט"
 כי . ק) 737 ,ס 6ין .

 דלכו )ט(וכ . י5רו 6ח לככוט . סטכורסחככי
 6כן . וסמ5וס מהורס כל rh ולכנור .סרע
 וירוי סייכו * 6)יסס סמחיימסיס פרטיססגני
 . עוד )הטוך ס)6 )סנ6 ע5 וסקולם .ד3רי0
 6ת ע"כ 6סר xh' כי . ק)יס יעליססם
1bun. פגיו כק) מוכ . טעו ט) ומתחרט( . 
 : כמוכן 3ספתיו ו)סחודוח . )סג6 ע5סקנסס

 נת65 * פילס תחכוגן כסכי) כ"סרשיי,ירץ
 ק5 ד3ר סו6 כחסוכס )עולסכי

 ע(יכה 0) סחסונס טקסי סני גס כי .מעד
 כ3ר )ד3ר כל3 נחגג 63 * וסמרטססחטך
 כ)) onlh )יימס 6ין כי יען . סהמוגסנדלכי
 סננמילס סי" יסורס "5ר * סחטונס מרכוןע5

 (0 "ין סמט6 ס(יכת כי ו)פסעיס.)מט"יס
 ולסלומ ולמחו) פנים "בל . נעו)מוסקכ'ס נר" 6סר סחסו3ס מדח מכח כמסך 6סרמכין
 מהסוכל מוח סיס )" 06 נס כי * סלע)סני
 וסולם מוחל סיס )6 וסקכ"ס . כללכעולס
 סיס ג"כ .)בניס

 ממוט"
 . ממטסיו לסגור מוכרמ

 : והכמוס סחולס כ) "ח ו)קייסועמור

 ראפ יעגום . 6מי טעי6 כי סעיאמת
 "ל ויסת . נומם3וחיו 6ון וליסדרכו

 . לסלוח ירנס כי ונלקינו ו6ל . וירממסוס'
 גסני) לק . רככו רגע יע(1כ כן ע) ס6ס"מכס

 סק3שס סיס ל6 "ס סכי . )טווח מרכספסו"
 ? דרכו "ח לעזוז לרטע לו סיע ל" . וסולחמוח)
 ע) חע6 טפות . )סרסע רמח )ו סיסס6ס
 ידוע סל" * טולס טד )כו 3טרירות וקיקךפסע
 לע כטפס . tsvh-s יעגם ועזן הם6 כל ע5כי
 oh ו6ף . ה3) ישורי כ5 על נעלס . מקורומר
 ימים C('D ")ף "ס וגס . יחיו יסים סעןכימי
 למשפע יניף o'~5ho סנר . יחטף וככעססקוס
 1)6 * גטןר )" 6מח . מעסיו כ) מפקלמספר
 חט" "פילו סקכ"סיוותר

 * עליו יעכס ם65 ק)

 ~-OS,D סחטוכס מלת סיס לob 6 גס כיגמ65
 bpino סיס ג"כ . )חט"יס ומיקס )סיע .כ)5

עז.אור
 . כרעתו יתכו )3) . ורכו 6ת )עע3ננוכיה
 ט65 כעכעוכי

 סיס~
 יעשכ . סע3ר ס) חקכס

 oh כי 6כן . סטתיר 3עד גס )ם"ו)סנפטו
 מוכרח הו6סחוטכן

~ 
 . כנ"ל דרכו 6ת )ע(וכ

 . ונחטטים tDS(nl לס)ומ  יפורנס  פכיםמיכל סי" . סחפך עוינה ,טס מרתתיו סק3"ס3כ"1
 )יימס גוכ) )6 1עכ'פ . וסמק מט"ו עוזשככר
 . סחטת ע,י3ח כט3.) ככידס סי6 כי)תטכס
 )6רס מוכל סנר 610 סמט6 ע(.3ת כי"מרי

D51DS. ההטוכס 'סוד 3)הי נס : 
 שממטס סרס כי . סחמו3ס ננכמ כ" סו6י 6סר עיין ;ס "ין . סמי~ס יסיד 610~ן
 * סחכוגטח מכמ ימנך , ססכ) נדרכיסו6

 מעיקר . s"rt )רשי חש31ס סערי 03'וכממ"כ
 יכין . ממוטססר"קון

, 
 סוכו ונגר רע כי )33ו

 ום)ס וגקס עיגם ים כי )כו Sb וימיכ . ס'6ח
 ו)6 . כו' עביתי מס 3)13 ויקער . כו' מעוןע)

 סרעיס סספטיס ומן עזן טלי מחוכחחיגורתי
 סהסוגס מדת סיס )6 06 סכי עחס . ע"ס *כו'

 סיס )6 . פטע )סכי 1ל0)ומ )ממו)כעולס
 ע) )סחחרט . ס"דס עיף לגגך סיססחסכון
 6יך . עטיתי מס 3)כו ולמר . סרעיסמעסיו
 ססססיס ומן . עון ע"י ננהוכמח יגורתי63

 ע) מתחרט סיס ט6ח כיתר עור ו6ו5י ,סרעי0
 )סגת מהקוס גס גו6ק וסגתו . )חקכןיוכל ס5" ננעמת 610 כי מוץ סיס 06 .טסותיו
 עדכח "מר "חרי גס ומס . llhDנננווקדי

 כיהר מנועך . ככ") ס6דס ") למכלמh~-h סחט"
 ולעסות נגרע סר לסיות . חט6ו "ח עו(כסיס

 : סענר ע) מחמרם סיס 3וו6י .טו3

 סן . סחטינס מכמ רק ס3מיס סי3ייסאכי
 סמהימ0יס . שתסורס קעי חגיסיס

 פ5 סקכ)ס סייכו . סחטך ועוינת סהרטס56
 זנריס סוס מן כי . לפחיו וסוידוי .)סנ6
 מכמ רק סנוקוס נמלות . מסורס SD~Sנו0פיס

 : סחסו3סיסוד
 5סכ" ע5 3)3הקנלה

 nsf~u ע5ס סנט .
bun~. מוס סיס ג6 חס גס 

 סיס ג"כ . (ss סעון תחעח ס)סחסוכס

משע"

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



כוכבי 15:
ההוט"

 )ollb 6 . כנע מט"ו 6ח 5ע(וכ מוכרח
 . )כנ6 ט5 קנזס טוס לקב) ענין )וסיס

 עם 6כן . ועון מט6 נון) עת ככ) מרר)סיות כ'"
 . סמוט6 כעך סקכ"ס הכין Gb? מהטוכסכוןח
 סחסוכס מחככיי סגס . סלע לסכי 1)סלוהלממק
 וימך5 דרכו סמוס6 סיע(ונ מס די )6 כי .סו6

 כזלגו )קנ) מחויג סו6 6כן . עודמלחטוף
 . עוד יטס:ו ס)6 כ)33ו מנמור . )סכ6 ע5גס

 ?)ע"ס סחט" )(ס י:וכ :)6 הע)ומוה יודע עריוויעיך

 . כ)) כטון ננחעח ט5 סחס31ס מדתהיה )" 6ס גס סמלעס. ע5ס סגס - המרטסד23ן
 רע כי . הכעיס מעסיו ע) מתחרט סזסנ'כ
 מתורס סיס )6 6כן . כנ") הן "ח ט(נוונור
 )מחו) החסול מוח פס OSth , טפוחיוע)

 b~lno ע) סקכ"ס טוס . פתע )כמו)ס)ומ
 וסוף בנסחיו נס )ההורות . ננחט"1 יסחכקר
 הפונס נוס/ כפ"ר הרמ3"ס וכ?וס"כ . k-~Uנפות
 06 . )"ח 3ין ערס 3ין סכחורס ננוח כ) .ו(')
 חטובס כטיעסס כו' ממן 6חח ע) 6רסע3ר
 עסס מוח (ס וירוי . ך3ריס וידוי ;ס .ICD 6טי מט6תס 6ח וסתורו כוי יעסו כי 6:ה"ו Pb 0ג6מר כו' )סחורות מיינ ממטיווי0וכ

 : ע"י עכ")כו'
 הו6 סת:וכס ט5ט כי כמ65 יג"5דמכל

 עקרי סכי מכס כי . מקור ק5רנר
 "נונס 6ס . והמוטס hcno ע(יכמ ס)החסוכס

 6ח ו)ע(וכ י5ןו 6ת )כבוס * קבס דכר סו"כי
 ימון מכמ ווקל עכין קינו (ס ס)6 "1)0 .ורכו

 נזרח סיס )6 6ס כס כי קמיי .סחסוכס
 . פטט ):כי ולסלוח )מחו) . כ)5 כעולססהסונס

 . ס"דס ח) מוכלם וכר כמט" טזי3ח סיסג"כ
 כי )ומר יתכן ל6 ו""כ . מרעהו י6כך)3)

 . טחט6 ט(יכח גג)) ככר ובר סו6החסיכם
 0) סתטוכס יסוו עס ימום 05 6ין סמוטסוכן

 מהמרט סיס סחטונס זלה נס כי . סמוןממעה
 גקס עוג: יט כי )כנו ינין דמוי . עוטחיוע)
 "ס . מחמוס סיס. ביותר ועוד . העון ט)הלס

 : מעוכך )סכ5) נוחקוס כו"ט סיסעוד

אור
 )מרטם סמהיימסיס . מהמונס פיטי "יאכן

 וכן . דגרם וידוי סייגו . סחטךוטובח
 63יס סס 6סר . עוד ימס" סל6 3)כ':קכ)0
 . כג") סחטוכס יסוד מגם רק סמקוס53יווי
 6סר קמרי כי , שנוח קלים סכס מנס"ולס
 . כנ") עכ"פ מטרו 6ח )ע(וכ מוכרח סו6כחוץ
 . לפגיו נקל ד3י סי6 0ו3 . עונו SD לסחמוטוכן
 יעמסו ס)6 כסכו )גנדר . )כ63 ע) ע)יו)קכ)

 : נספחיו גס )סחורומ וכן .עוד

 6:ל סז6ח e15Do גי . סכחוכ טימר מסךןך4ש
 . ממך סי6 גפרית )6 . 0י61 מלוך6ככי

 מקוך סרכר שיך קרוב כי . כו' סי6 רמיקס1)6
 כי . יתכבו ס:") לפי . לעסוהי וכלכךכפיך
 וק סו6 נובלך וכן . שריס וירוי לק סו6רפיך
 מיסור מרכר סטהונ כי וסייגו . כ)נהקנ5ס
 buno עזיכת ומגס . סעון מחי)ח ט)החטו3ס
 מכח רק סו6 6טך עכין יס 6יןוהתרסס.
 סכים. לקכל סחסוכס לנדח ג)6 גס כי .סהסוכס
 עזיבת סיס נ"כ . פ:עס ע) ו)כ)1מולממק
 : כג'ל סחרעס וכן . ס"ס 6) מוכרמ רכלסמע6

 י1יט סקכ"ה "סר 6חאכן
 מסחוט"

 51יוס
 וסייכו . סתטוכס מות כנ)) לק . SD'1ן
 ק) דכר 63ננח סו6 . 3)כ והקכ)ס וכריסוידוי
 סרסר 6)יך קרוב כי ט6מך ונס . כג")ננחור
 מכח "ך )עסות זריך ס"הס ננס כי .מקוד

 6)יך קרוי סו6 . סעון מחי)ח )מערתהתסוכס
 כפיך רק סו6 כי . )סטותו )סניך וגק) .מזור
 . ד3ריס ויןוי רק סייכו . )פכותווכרככך

 : כג"5 5סכ6 ' עלוסקנסס
 ס"דס יתכונן כ"סר . יח"ס ס'") )טוב לסתשלל יסטר) " יכייפוךכמכמרצא

 סו" כי ועתםבסכר
 וימ6מת יחנרר . חכ)ימס עד )מניע "נוטיסכ) יי קורס . מקול נורק

 כי . טמון ממיקח ס) סחסוכס יסוד עסיכר לס 6ין bcno עזיבת מ . סזס סעקר56)ו
 06 ודין . 5ם)ומ וירכס ימצו) סקכ"ס 3obין
 סי" 6חת ל מ"1 וים5ח ימהו))6

 . )כחוטף
)ע"כ

,-----
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עת אורכוככי
 סחורס כ5 6ת וממול ~מנור . ירכו 6ח)ע(ו3
 ע) תקנס )ו יסיס )6 6ס 6ף כי *ורומנס
 rh )כ5ל עכ"ס מוכרח סו6 3כ'ן .סטור

 : כרעתו ויחמונג י6כך לב) .סעתיך

 י,;". מ9.שש'וה י9 צצן*ם
 כטכ 6והס ולשמוח . טונוחיו מכל)שחגור
 . ר3 סלל טס 6ו5ר ימ65 6:ר מ5י6ס (סו .וכעגן
 יחיאח 3עד מסמוט6 דוו: סקכ"ס 5ין גיקמיי
 . ירבו )ע(וכ "ס כי . גופף ד3ר סוססעון

 ננוכרמ סיס 6:ר . וסמפוט סחורם 51rbiסננור
 סקכ"ס סיס ל6 06 גס . 1)עסוהה onibלסמור
 : תגס מסך רק סו6 סעון וממילת * וסולחמומל
 כהכ תס1כה מס' מ"י כיק סימי"סוהנה

 ננעככין יפריס ועםריס 6ר3ט .1(ש)
 6מה וסטוסס נדו) עזן מהן D3~b . התטוכס6ח
 חכוכס )עסות כידו לנ0סיק סקכ"ס 6ין 4מסן
 הרכים 6ת סננמטי6 מן 1bDn . 1(61 גודל)פי
 . כו' לועס סוכה מדרך תכירו 6ה וס:נטס .כו'

 מממס ויינו רעב )חיגות ית6 3כוהרוסס
 . כו' ו6סוnn~hol btnh 3 . כו'3ייו
D"D1יכריס הכס כ5 מס טמכג . 
 מלכד טכעיח סידה ם) טעתיס נחןולכעס
 רומצת סיכה קי6 . טר6טיגיס יתריס6ר3סס
 מספיק סקכ"ס 6ין כי * סחסוכס 6תסמטככין
 מכוליך וכן . הטלו גוך) )פי חשוכת (rtcbטרו

 וסנזמטי6 ו6קו3 6חט6 ס16נור כי . דיונות03פ"3
 : חקוכס )עסות כידו מססיקין 6ין . סרגיס6ת

 6ל1 כל . זז") סרמכ"ס כחכ מסי יסיףר2שכש
 סמטככין 6טפ"י . 3הן וכיו65סדכריס

 ע0ס 06 6)6 . תוחס ננוגעין 6ין החקוכס6ח
 )1 וים חסומה 3ע) ;ס הרי מסן הסוקס6דס
 לנס סך3ריס פסטוח וסכם . עכל) לעוסיםמלק

1%hn5")חמו3ס לססוח כידו מספיקין 6ין . ה . 
 עיכוכיס )1 טרמין סממיס מן כי 5כ6ורטנרמס

 )הכין כריך ו)פ"( . תמוכס יעסה ס)6 .ומכיעוח
 6ין מסן "רכע גי . סלמכ"ס קכתכ ;סמס

 וגרוז . חסורת לעסות כיוו מספיקהקיטס
 : נו' cnth מוגעין 6ין כיכת3
 ממסיק סקנ': 6.ן ס5ח3 מס כי גי6:אכן

 פסיס rs~ ים . ח:ונס לעסות3יח
 מפגי . כ"ט( )כמגחות 6ננרן מ("ל סכם כי .6מך
 , ל6נסדרס סדומס גנפגי כס"י העוסק גכר6מס
 . כרעית h'Sn וש"ט , . '651 )65ח סו51ססכל
 3ח0ונס הנרב"י

 ננעייי
 . 3סך ליעייל . )ים

6(hD"non נקיע ריס י6ננר גדר'ל , נרקתן 
 . מן יחן 51עטיס ילין ס61 מליס 06 וכחיתמ6י
 )6 הרפ"י . עשס נו' לזחו מסייעין )טסו63

 סיוע 3עי )יטסך רס~6 . ננילה6מסחייט6
 . יחירס פתח סיוע ליס ענוי סוכך עס"רוסגי

 : עג") סיוצ כעי hnSh . רוחוננסייטין

 nlcPSI לעדר סנ6 דן" rb13D י ס',כןש
 ע) ססמיס מן נוחו נוסייעין *חכו3ס

 ע5 וסעע עזר סומ סטוק 5;ון ואגס .סתטוכט
 1כנו613י . דכי6י(ס

 כי נמנם . כק"ש לכ"מ
 כידו מטשקין . ית'ס ס', Sh )310 קכ6 מיכ)

 מן וסיוע ע(ר לו *יס סייכו . ח:ו3ס)עשת
 * פ"ר 63כות מנוקר וכן . סת:וכס ע5ססמיס

 ססמיס מ; וסיוע ע(ר כע"כ יטייכו . גו'ולעזו )5עוי כיוו 'ננספיקין )למר מגח ע)סגונור
 סעוגות ככל סכס עכ"פ . %1מך ))ננוןסיוכל
 הסנניס גון כירו מססיקין . חסו3ס עימס6ס

 : גג") הטכס)עסת
 דנריס ס6רגעסי גנן 6חח סעוקס,14נשנכצ

 לעסות כידו מספיק הקנזס 6ין .הכ"ל
 ע(ר סימוק לו גוחגין 6ין כי ומיינו *ח0וכס
 06 6ף יע"כ . ח;ו3ס לעס1ח הסייס נוןוסיוע
 סחין מקמי . חסונס 1)עסוח )טמר63

 מן ה61 רחוק עשכ ס;נניס. מן חותומסייע'ן
 D1'D כעי )טסל יס63 ספוקיי, וכמו .סתק31ס

 ספסטימפכי
 : ננ")

 ";י . מ'! וב,-יס י,תעס גה,כן
 . חם31ס )עמות 3יןו מספיק הק3"ס,6ין

ר~למג,ס וכמם"
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 אתיכוכבי156
 עור לו מססיקין 6ין גי וסייגו . גג")סות3"ס
 כל ככ"כ . כג"5 סחסו3ס ע5 ממניס מןוסיוע
 לנוגס . מחסוכת מן גסס 5גפטו ס6דסיקרור
 מן סיוע 33י תטוכס לעטות סדור ככדכי

 כמ כחן טקכ"ט 6:ן . ס'5ס"ר תמניססנויס
 עו( 5סח6,ר ירמס כ"סך . ~olh כיבועז(

 יוכ) rh . 3נכורט נסר ולסיות .ותע5וננוח
 3)י "ף חסי3ס ו)עכות . יגרו ע))תושכל

 : כלל סםנניס נון ועזרסיופ

 וכי651 סד3ליס 6)1 כ5 * סומכ"ס מט"כזןקך
 "ין כהמו3ס 6ח פמעככין 6עפ, .3סן
 סג'5 3סד3ריס יט כי 6ף . כו' "וחטתוגעין
 . תטוכס לעסות מידו מספיק סקי_"ס "ין"מר
 D1'DI עזר 15 ננספיקין "ין "מר רק וסו6נננס
 סצונוח כט"ר וג'ינס . הסורס 5עטוח ספתיסמן
 המוכס )עמוה )כסר סכS~rn 6 קמרו6טר

 פזר 5ו מססיקין כ6ין 6עפ"י "ו5ס . לומסייעין
 . onlh מוגעין "ין 3כ"( . ססנניס מןוסיוע
 ומחחחיס עכוכיס )ו יטפו )6 ססמיס מן כיסייגו
 ט)" כמזקס "והו 5נ;כיצ . סחסו3סמדרכי

 יוכ)
 יספיקו ם)6 לק "ס כי . מלידס המוכס)טטוח

 , גירו שיכוסח וגכ; . ר,שטוכס ע5 וטיוח עור15

 ל3 ס:ס * וג3ורט עו, רום ללכום ירסס 6סגי
 וע) ירו ע5 )מהנכר . הי) C:1nDS והי15כנע
 עור קוס 53י "ף חסוכס ולעכוח . )כוח"ח

U1'DIכג") כ5) ס:נניס );ן : 

 . ח("5 כדגרי תוכרמין ניג'ס סקסהרברים
 "כרו ק"( דף נסגסורין מגסכי

 דמטק 6)יהע וילך .טס
 5טיכ"

 יומנן ""ר "ן)
 15 "נגר . מזר ו65 כחיווט כמגי למחוירמסלך
 סמוע6 . יומך מקי3לני כך לו 6מי * 3ךהדר

 5עטוח כיוו ננספיקין "ין סלכיס Ohושמטיך
 "מר סגכי6 טגס . יפ5" ולכ"ורס . ע"רתטוכס
 מססיקין "ין שלכניו מט כי . סיכר סוחלליס * כו' מספיקין 6ין ססיכ וגחד . 3ך מור)1
 וסיוע עזר 5ו ננספיקין ם6ין רק סייגו .כו'
 ..ו6ס "וחס ננוגעין "ין כג"ן o)lh . סלנניסמן
 כ4 "ף חקוכט 5עכוח יוכ) כהו rh )מנורירסס

 מער סככי6 6)יטפ 15 קנני כן 1ע5 . וסיועעזר
 .. ממך מק31)ני כך )ו ססי3, נמני 6כן .כך

hDlno'חמו3ט 5עטוח כירו מססיקין 6ין כו . 
 לו לסייע רונה 6עו מסק3"ס תימרוסייגו
 ויינו יחור יסוג 5כ; . טתסוכסע5

 : 5סוכר51ט
 כי . ט"ו דף נמנינס 4(") ססיסרו כנטזרעך

 סוכ3יס כגיס מונו 61מרס קול בתידחס
 סי5" )6מר ל"ת 6ת 6מרם") . כו' רעס )חרכוח 6מר נפק כו' מלחיחון

 ,מ6י . )ת"ר
 ככר 6ננר * כך מזור "חס "ף 6") כו'דכתיכ
 חנן סוכ3יס כגיס סופו הפרגוד מלמוליסמעחי
 מ5 רוכב סייס כיהר תעמס ת"ר .נסמר
 * כסכתמסוס

 וסי-

 6"5 . כי' )"הריך מזור נייר 6") . נוסיוהורס )גמזי להריו מסיך ל"מ
 . )ך "ננרהי ככר 1)6 4") . כך חיור 6חס6ף
 כו3כיס נגיס סוכו . ססןכוך ננ"מורי טננעהיככר

 מוג "7 סו יגו(" כ" וחי"ל גי"נה : ע"ס ~6חימון

 מלנחורי סננעתי ככר 15 וסוים . 3ךחזור
 ככ"ג . ננ6חך מון "ו33יס כגיס סוכומפרגוד
S~hמזור 6תס 6ף . מניח פע4 מחך ר"כנ 
 ח5ס )טוף כי ירוק)יני ט,כי"ו כהום' וע"ס .נך
 חזור 6") . 35קוח'ס נפיס ר"מ Strb .6הו
 דוחס מפיר ""ר . ויטר 56'סע כגס כו'כד

 לסכין 5ייך ו5ס"ן . ע"ס גסטל מוכסדננחוך
 כגיס 310י סחמלס . קול ספח דברי3י6ור

 : מ"חר חוןטו3כי5

 מלכר מנס כי . טפיל יונז s")O 5פי2:11ן
 תרת 3ר6 טטקכ"ס . וסחטדסטונס

 ומרפס כתסוכס סחוטה hb לק53 .סהטו3ס
 סו6 6מר . יח"ם מסרו יגד) עוד .)ס"מ
 כגוסג כי . לסגיו כהסוכך יטוס טחוט6 כילו5ס

 )"ניו כן 1Stch 16 5"יק "יט 'hDn "סס3עו)ס
מם"

 לסייס סמוט6 י63 כקטר כי "ף . גווך
 3כ"1 . 5ו ימחול נוחלס , מנמו עכקקקותו

 חסך סקכ"ס 6כן . כ)5 מחי). נתנגו)3קק טלעט" יכ6 ס)" ינחר כסכו ירכס5סענניס
ססרסט
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 אורכוכבן
 6ומריס ס6כו וכמו . 3חסובס )פנע יטשמקרטע
 רסעיס 3חטו3ח 6תס ורוץ . געי)ס3ספי)ח

 כרוך * נהפי)ס יוס 3כ5 16מריס 6נו וכן .כו'
 : נתכוסס סל51ס ס'6חס

 מסמוט6 יכקק סו6 כי . מסרו מפליחרבנירתר
 ולסלח וכמק"כ . חסוכסטיעט0

 . כו' וסעלכ 0סכס סנכי6יס טנדי 6ח6)יר~ם
 ס' בטס יטרק) Sh כלויס סיו סגכי6יס כ)וכן
 . סוכנים כמס סוכו וכממ"כ . מפרכס יקורוכי

 הדרכי החיגות סכי סים כחכנו ככלוסנס
 עור )טסר סכ6 3כ)ל ססו6 כגי 6' .ההמוכס
 )עסות כידו מספיקין ס"ין כ' . 16ח1מסייעין
 מן וסיוע עזך )ו ממסיקי; ס"ין מיינו .'חטו3ס
 מוכעין 6ין בכ"ז רק . חסוכת 3עסוחהטנניס
 ססקכ"ס מס גי לזמר ים (or והכס .6וחרי
 וכממ"כ . הטוכס מיעטה מסחוטה מכקםעוד
 3כ)) טסט )גני לק 0ו6 , סוככים לניססוטו
 3ננדרנס טסו6 מי o51b . ש תסייעין )טסרסכ6
 ס6ין רק . הטוכס nlGDS גירו מספיקיןט6ין
 0ק3"0 6ין שהו . ככ") חסובס ממכוננונעין
 . קוהו יסייע ו)6 . תטוכס סיעסס ממטמכקס
 ממגו מוכעין 6ין ננעלנו לסוכ ג6 06רק

 שנו סכחוכ סימר מס כי גמ65ההקוכס.
 6)יו. לסוכ מאקס טסקנ"ס * טו3ניסתגיס
 )ט0ר סכ6 ט) כמלרנס סקס )אוחס רקסיעו

 סיס onlhS ל6 16)0 , ככ") "ותומסייעין
 : חטוטה )תטוח צירו ננספיקין 6ין3כ))

 מספיקיו ט6יו * )משגס סיע 6"ירהנה
 יסייעו )6 . חסוכס )עמותכידו

 ם6מר0 מס וסו . סח:ו3ס SD 0טמט נוןפוחו
 היינו . מננחר מון טו33ים נגיס סוכו קו)מכח
 תיסוכו סו3כיס 3גש נוכל מנקם סק3"סלי

 מהש 1: "בקמשי rnhn ן121
or*~. סחוע6יס מכ) )לעס הכדילו ססק3"ה נוס . 
 6ין הרי כי . )מו3 גיכו5הו קהית 6ףוע"כ
 לקום ר5ס 5" כג"1 . סתסוכס מנבגומונעין
 * הפוסעם ננכ)) מוכר) ססו6 מקהל . יה"כנבגיו

 . 3ך מנור מעמיס ,גמ0 )6מל ר"מ )1"מר וע"כ * חסובס )סטות ממכו מטקט 0קנ'0וקין
 מקמורי טמעתי כ3ר . נתחח סיס 6חר"עכס
 . : כנע יח"ם גפניו )ט31 לולס"יט FD1 . נוסמר מון 316מט לגיס טוחמפרגוד

 סמסנ IShn מלליס יותן iD'hDO "אמנם
 מספיק סקנסס 6ין כי .כלמכנס

 . פוחס מוגעין "ין ונכ'( * חס31ס )עסותדייו
 מנס כי * סחמוכס ,ממכו מוגעין גס כי6)6

 עד . רייס חטטים 16 גד1) חט6 6ןסטימטם S~rt . "cthl חטיכן מסי כח"ו כהכ ז"לסרמל'ס
 מזם מפרעון טיס6 . ס6מח דיין )סם סדיןסיחן
 . ומדעתו כרטנו טעסס 66 מטקט ע) .תמועך
 רקוח )ו מנימין וקין ; סמ:31ס ממכוטמונעין
 . כף כמט16 ויבכר סימות כרי . מרסעולס31
 60)קיס 3מ)6כי נלעיכיס ויסיו למר סו6וכן

 געתו ס' מינת כ"ת ער . כו' וגריו131;יס
 שיןפך

 מרפ"
 UW1 3ר5ונס מעבו כלומר .

 סחקו3ס מסן )מגוע טכחחייכו ער .לפקוע
 Y)D גו' המרפקססי6

~ffu 

: 

 ננלרנוח סוקס ים כי * ככ"י מכינתמצא
 מהו6 מי . rnho . סתטו3סכרתכי

 ירלס 06 כי . טוחו מסייעין )עמר סק6נכ))
 . ססמיס מן U1'DI עזו ימינ עול תסוכם)עטות
 חטו3ס )עסוח כיוו מספקין 6ין 6סר המס3'
 עזו כירו מספיקין 116 כי וסגנו . חטבו גורן)פי
 מננט מוכעין 6ין 3כ'1 6כן , . ססמיס מןוסיוע

 . לנשום נ16ר יסיס כקטר וע"כ .סח;ו3ס
 וסיוע עול 3)י נס 3קסוכס )סוט 3יכו)חויס
 למטע . נעועתיו יחמיי3 גי 610 . ג' . כמניסמן

 )סוט רשת )ו עגימין וגין . סחסונ0ממגו
 : כנ') כמט"ו וי36ר צימוח כדי .ננרקעו

 ט . ססכ) וננוסר מכמס גינף כמכי)ךנמזה
 "5ר וגורף גרו) היוסר העתםהנס

 יתחייב כלסר סוhntco . 6 66 להעכיטכקפטני
 5נננוע , 3ו סממו ססנניס קן כי כעוכוחיומ"ו
 5סוב רכנת לו ננניו;ין וסין . סחכוכסממגו

מרסס
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 אורירכל158
 סנר) 6ין כי , מ")יו מוכן (ס וסנס .מרסעו
556hDtno . ין )?ודוגס מ"1 יגיע "ס 3ין . 
~ch

 3עוגס מטוריו ע) "ותו ננענ'סין ססמיס מן
 5ו נוגיחין  ולין .  ההסייס מפלי  ללגופ .נזון
 כמפרנס טוי טוcb 6 כין . נורסעו 5סוכרסוח
 יר5ו חס כי . "וחו נוסייעין 5טסל o(hס)
 . ססמיס נון וסיוע עור יסיג עוד . כחטוכט3כוכ
 רו5ס סיגו יד וט,ננן מחע5) 3ע5?וו סו""ך
 סו" סוף סוף כי חמרי . להטוכס)טוכ

 נס"ר
 סיגינו נוס 6ס 3'ן . סי6 "הה כי . OJIroכ)"
 וכין . הטמיס כון עוגם דרך 610 . הסורסטוכס
 הו" ורקעו ?ודעהחס

 כ,)סוכ ""ע ננוף
 :3חטיכס

 . ככלונס מ):1כ ה"יס כהסי,יייגע כינמצא
 עכ ?יכיה ומרוונו כורעתו כוחסגת

 סחסוכס ממן למנוע גדלים סיוחר סח,ט"יס"ה מעגים סקכ"ס "סו . גרו) סיוחר סטונהכ5?)1
 וסגת סקס. סקנס העיגם 1D5D "חמעגיס הו" וסנס . מרסעו 5סוכ רקוח לו מניחיןוסין
 נוספיקין ט"ין מט"יס ס6דס 3יר ים ch"ף
 "'ן ככ"( 6סר טהרי 6כן . bh*e~hdhh )טסותסידו
 ס3 "יגו ob ע"כ . סהכו3ס ננמגומיגעי;
 כג"5 גרו) טוגט כיך'ו 15 )וקח .כהסוכס
 ם) כ?נררנס טוך סו6 "ס נסומם

 5טסר ה3"
 . 3הטו3ס )פוט ר51ס שיגו .  "וחומסייען
 סיותך מעוגם נפטו 6ח נועג'ס נערנו הי"הנס
 rh מע:יס הקכ"ס "סר ; 5סיוח ס6פסרקנס

 נוכיחין וטין . סקמוכס נוהגו טנ,ונעי;סמוט"יס
 סוס מרעיון כור" נוס . כורטסו )סוכ רסוח5ו

 : 3ס5?נע?ניק

 מיחס" ו"פסר כחג הימ3"סרהנה
oih 

 עד . רכים o'bwn "1 . נדו)הטח
 ממזו l'D)lrn כו' ס"תח ןיין 5ככי הןיןפיהן

 . נורם ס"יכוח )סע?ניס כי סרי . גו'הר,סוכס

 הס"שימט"
 וכנם": . נדו)

 ומוט"
 י"כר "מד

 וכנוו . כ:כ,והס ירכו וכחט"'ס . רכיםהסייס יהט" כי . נורס סכ?ווח ו)סעוויס . הרכהטונס
 "רם יחויך )2,)0 י' דף נפכח מס'):"נויו
 ם'ניכח? llr:)c . קדש: ג'כיכהס כעירויככ

 סעיף נ6 סגס סגחמו . מועט'ן טוונוהיסקר31ס
 מ"י * שניעל וסי" מנוס )נוס קרוכסהסה
 עוגוהיס קרוכס סיסי3חס מחוך hih כו'קרוכס
 ירכו "טד סטכיוות כננוח כי סרי .כנו5ערין

 : סרך גורם3כנניהס
 ספניו כוס . טס )תחנוף סיני כן"מה

ן
 כנס רק מוער קדמס סרוס כי מו")
 וסג . נגס ג"כ סיס סדוס יפייח כי ."מת
 הטית כי כודריי והגס . ע"פ סקס נ"156ער
 סרוס מטקת כנוו . כ"יכוחס מקוד ג3דסנועל

 ככמותט רכו וע?וולס סדוס חט"ח "כן ,וענולה
 "ח ס' שסך גן ט) . מיוער יותר 6מתסגס
 עונוהיס סיס וייער . ו?נ)מ נמלית ה")ססעייס

 : )פ)יטס כסירת * rnh כגס רקננו5עך';

 נעוכיח ככס) יסר" ט)1) "ים י)יהנה
 מקוד רכס וכן . נ"יכוחסגדו)וח

 וכמס"א . יום ח5 גניוס ירפו וכמוחס .ככסוח
 ככם5יט . ופל ממוסר כמגרת (5וק")"ןננו"ר
 . יגיעו סריס עך רמות כעכירות עת נכ)6גחגו
 וכעסקי . )רומינו תעפר כקין הדסוןכמטילי

 . כו)כס ע5 הורס וכט1) . )מככיר ומהןנוט"
 . מחוס כמו 6ין כמעט ס"כריס ככ) .וככ))

 .  פ"ם פכי כו' פרכי לפי  הים  סיפבלמתבונן
 )טניס  יו:5  פולותיו. לפזה  OD סחוס כיללול,
 ריין  )פני כדין שיחן . סחמהוגס )?נדרגסמזו

 : סהכו3ס כנמס )לוע .כלנה

 . סירס )סגי נהון מקור כיס -, ble~hרלז~ווע
 עונותיו כטיס * חשוכה 5עסוח)מסר

 3כ55 כפרטגס סו" 3טוד . ר"מיעכרו
 מקור לפגיו נק5 6ן כי . "ותו מסייעין5טסר ס3"

 . מקום ט(רו 5ו יסלח יה"ם ה' כי . חסוכ?)עמוה
 : יתערפוומ?וד!ס

-----------
**,

 ולס כהoJlcn 3 מס', ע"כ ל"יוט~גמכ"ם
 סו . סחכוכס ל'6 ומס .5כו:1

כיעווכ
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פ אח8כוכבי
 ויגמור . ממחשתו ףסירו מטתו סחוטתטשוכ
 רסס יפי31 טג6ננר . עוד יעקהו סל6כלכו
 כי 0כ6מר . טטכר ע3 יחגמס וכן * וגו'דרכו
 חע~עוח יודע עליו ויעיד . נחתתי סוכי"מרי
 עכ") כף 0ג6מר  לטורס ר~מעOrs 6 יקעם65
 יצריו סול 6ין ריסון מי0כ5 ונסי .ע'ס

 עקרי סגי ככלן נדמה סו6 טפרי .מדוקדקין
 ט) סקכ)ס וסם .מהסוכת

 )סב"
 המוטס ורן .

 יודע ט)ץ ויעיד סנחנ מס ובגס . סטנלמ3
 גסו . e51DS סמע6 )זס ימוכ ס)6מיצ)ומות
 מכניס למס ולו"ז . ענניכן סקכ)ס )יסודסייך

 . כף פלכו ויגמור מכ"כ כין . כלנגיעסמרטס
 . כו' הע15נטת יורע עליו ויסיר נום"כ)כין
'DS1סחסונס סי6 וננס . )כחוכ )1 סיס סעגין 
 ע)יו ויעיד . טוך יפססו ם)6 כ5כו וינמור .כו'
 . )עולס סחטי )זס יטוכ ס)6 חעלותוחטדט

 : כו' טעכר על יהגחסוכן

 סקנלס וסס . סחסונס עקרי יפיר מיהנה
 לפי . סעור ע5 וסמרטס לסכ"עג
 )סס 6חר רום כי . נוחן סועת ר6סוגסמטקסס
 טסיו סמקכל גני כי * 33ך 3ר יחדויחלימו
 מחמוס סו6 כקם * לסכך ע) סרע ררכולפזוכ
 )סיות ללוי וס"נ . כמורן )סיפך וכן . מעכלט)
 ט) 3)כ וסקכלס ססטכמס תוקף ערך כפיכי

 כעיני סרע טור )עסות יוסיף לכל .)סכ6
 . מעכר על המוסס וקוננן טזוז יסיס כן .ס'
 סדעת וכיוחר . ית"0 ס' כנר סמס6 מסע5
 יסית כי . סקכ)ס ע5 )חרטס יתרון ים כינותן
 . סחט6 ננס על סעכר ע5 5סחמרס יותרנקל

 . טוו )מטום יוסיף ט)6 לסכ6 ע) עליומלקרל
 חזקס מלמכנס טס חנכ) מסתיד ע) סקכ)סכי
 . ופיכס מנסו כככר המטייס כן ל6 . סיטנגר
 )ג3ו יכיעסו כק) . סח"וס כמ נוהם פסקוככר

 רסעיס חז") סימרו מס הו6 . ע)יססלסחחרט
 . המזימי~ס OnlnD )6מר כי . מרמחממיס
 כי גוחן המח ובכן . מעסיסם suיתנממו

 נוך6י . )עתיד סמלו "ת לסטיכ טליו טנוקכלט
 : סטכם ע) ננחחרט סו6 יוחלעוד

 * סעפך ירט שטיגן מס . )עלתמחן
 סרגה כנו סע3ל SD סנרטסמ

 וכמס . )ס63 ט) מר(קכ)ס . הידס )פנייותר
 כלמיס 6סר . יס"ס ס' ר15ן מבקקי 6)קיסירקי

 . מעמיסם 6ח )סטיי . )כס 6ג יחגוסטר6יס
 6טר סע15ח כקיום זרקיס לסיוח וכן . כססנכסגיס 6סי עכיהח ננכמס )סנגר ט3מס עלומקכ5יס
 )6 כי ונפקס יוועיס ונכ'ז . גרפים ננססכרפיס
 ירגישו )6 כי סעכל.16 50 חרטס (ס בערךירגימו
 טל חפצ51 כסכרם ממרטט כי . כ55מרסס
 . סחט) דרכי כחס)וכוח hltD וכמו .סמוסיס
 ככלי 0צטס וכר 6יזס ע3 מתחרט 0סו6 נזיכי

 6מדי הגס . רכס כעס כעטו )1 וסככ .דעת
 כפניו 13 ניכרת ר~חרטס תסיס . מעםיט עלנחס
 ד6נהו מלכו )ססימ יוכ) )6 כי . חנועוחיוו:)

 על 3טככו גס . נרסס כניס ויסיס .ומלכונו
 ~וי ביותר עוד ככס . ניסן יוכ) 65ננסככו
 יורע olho ומנס . טון ט5 סחרטסלסיות
 ט) כלככו וינין ד6גס ירניס ל6 כי .כמפסו
 כי 6ף 4 נוגומ: יןריכיסו 1)6 מעכרוסמט6יס
 : ולעטות לסמור )ר~כ6 ע) ע)יויקכ5

 כתכ . שיק") יסוף) הקיט סיס""ארמו"ר
 מנפנים . וו") ממכחכיו63מך

 מוך) פלקות 6מ(ו 6יס כ) - ידעתיכקטל
 פריס נסקס ס5זו סמררס . 156) קווםסקורך
 6כן . טרכו )סי 6יס . יח"ם 5ענורחו)סחקרכ

 6סר 5ס6ים 6פי . סר6מון מסכל )פי65
 ח)כקנו . יח'ם מעכווחו נחרמק סטכטככ5
 סיתס ונססיך . כןין מקינוח יוחר וסך6גסכפמך
 3ס6ים ככפ5יס סמר6ס . )טוכס סמע0סטיפי
- 3קו0 דיכו 6מ( ססגס כ)6סר  טרם* )סי 
 גוגי~-- כקין חסכיס סלך ססנס כל 6מרמסקים

 : אסור ער) - ערכולפי

 . סהכרס )כו ימסר 3עוס"ר כי כחקו3ע2ר
 . רכס סי6 כננס עזן 0)מממסמס

 מננסית רטן )ס:נרוח . ככרס כנוסוהמסך
 סו6 ותון מטhVhFh?*h 30 6~ ע5ס גי .הק3"ס

קי
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 אורכוכבי14"1
 כי למעלב נהנ6ל וכלל * ס"ןס כטיני מקודק)
 יח"ס רוממוחו ט) סייכרס )נו יהמר נוקשרש:1

 וסמיחוח טפלות זס ו)עומח . כנדו)וככווו
 מירלה גס "גמגו געיריס וכן *ס"דס

 : כנ")סעוגט

 מפיגי מעון )קלות סטקייח ס'3ב4ובמנכמ
 מז"ט קימרו מס סו6 .סרוס

 כ6 ריכ"מ "נור ל' דף ו3ערכין כ' וףמקיווין
 (hcl "דם . סניעיח כ) 6כקס קטס כמסור"ת
 לוט)טליו חח מוכר )סוף מכיעית כסירותוגוחן
 65 . כו' טרוהיו 6ח מוכר )סוף ?רכים 5" .כו'
 סג6 נ"י . כו' כיתו "ח ננוכר לסוף לידו3"ת
 )6 יק"מר הכ" ונניס סרגיס )6 וקימרמחס
rhJטע3ר כיון ר"ס ו"ננר סוגף כדרכ . לילו 
 )1 סוחרס . )ו סוהרס כס וסגת עכירס6ןס
 . סנננ' טכ'ל כהיחר )1 גטטיה b~b bn'h .מ"ר

 )כו סס )6 . מלגיס )" מס כקיריסיןופרס"י
 . טכירו מעכילס כו לחזור עליו הכ")סורעטח

 bS וגטי . טנווכר )סוף נרותיכן סיגים )6נכי
 3חומסח" הרסינן ככולסו )ידו3"ה

 . סמוכ? עד
 עד המוכס הרסור כיוו חכ6 65 ניםננעוסכ'
 וממכנע הרניה )6 דקחגי ננ"ם . 6)ו גכל5טכ6
 )6 הכ6 ותכונסו . )כך )כ6 כוש ס-ג'ם )""ס
 ממוכר עד לידו3"ח

 דפם'ט"
 דדרכו 5תנ" 5יס

 סיקכ) עך כחסוכס סיסוכ )ידו הכ" 7)"סכך
 פים"י טס וכערכין . ע"ס טכ") כו' פורעגוחעזן

 הרכך כסיהל כעיניו דונוס . כסיחר לונטסיח
 הגי . "מה סעס h~h טדיין עכל ו)6כריכך
 ל3ו Sh וכוחן יזוע פסיס ןמסלנע סיגים5"

 . וע"ס סעכירס מן גרהע )" "נ) . עיכרככיס
 SD ס"פילו . )ידי נקה )" חכי וגיסוכסעס
 סהס" עולס "ינה)כו

 : ע"ס עכ') עכירס

 למז") למס ס" כי - יה סיכר מי6מה
 טכירס טעומס כוי כי . פטוטט)מ(קס

 כדופס כנפצי ~oel העמס . סענויס סכי"הה
 . עכירס מהסק )3ו SD ע"ס היגס כהיתרכעיזיו
 . ככך דרכו יסיסוככן

"(1 
 מיכול 5ירו הכ6

 ספוועגוח גס כי וטיוחך . כגא) וכסרק"יכהכוכס

 )ירי קוהו btsn )6 (ס 6מר (ס עליוסיכך
 כמיחל: )1 כעמית סעכירס כי יען . חכוכססרסור

 לק 06 נס כי . שץ 6ינ" כי "סרקונה
 כעסיס 6מת פעם נס ומכס עמוסעכר

 סו6 ט0ס3ד) )ונזר 6ין 3ון6י בכ"ז . כמיהר)1
 ססכיח פסס רק כי . 5סג'ס ר"טוגס סעס 3יןרק
 . כסיחר )ו נעמית סעכירס )פיות כפצו ע)סוע)
 . )ס)יסיח קגיס פעס 3י; ה3ך) 6ין סו3"ולס
 n'Dlb )6 . פענניס כננס יוחס כמכום) גס"1

 סדעח 6ין כי . סטון )קלות יזהו וכפסורוסס
 ס3ר) ים 6מר כלנו כי מסק כגי 6כן . כןגוחן
 6סר ככ) כן כננו . )מגיס ר6סו5ס ODnכין
 כמס 6וחס ולכסו) סעון ע) )סגותיוסיף
 )ק"ת מכפפו רופס )עטות היסיף כן .סטכניס
 יותר ' לעיניו געית סעכירס ונסיות .מעון
 nbr . ונכו) מךס סעון לקלוח "ין גי .כסיחר
e'oס6דס לעיני העון גק)וח סעקליח סינס . 
 . כסס ככםo~bo 5 "סר סעוגוה מגס כייען
 כעטית . מספר "ין רפות סעשס cn1bכוס)'
 ירגיל )6 6טר עו . כסיחר יותר)ו

 : כ))כסס

ןקך4י
 לוי כי , חו"ל 3דכלי במנוען הדבר
 סק3"ס . סייפית נפירות ונוהןסגום6

מ3י"
 כו )ח(ור )כו כס )" ומס . פורעגוס עליו
 וכן . קוס יותר פורעטח עוד ע)יו מכ"כנהע3'לס

 מסלפניס קסס 'ותר 6חת וכ) , סורעגוח וכנוהכנוס
 ס6דס 3עיגי 6סי Db כי וכייכו . גסרס"יע"ס
obיוחר מעיניו קל . 3ס וטנס עיירם ט3ר 
 מדיגי ,ס )עומת o51h . כסיהר )ו נעכסכי

מכניס
 )1 טגעסיח נופט 3(0 כי . )סימך סו"

 וכננם"כ . נר51 יוחד ועוגמו הטרחו הכריכטיחי
 כי במגיח . זז") ס' סי' אר"י המוכס פערי3ס'

 סמטה )ו געסס כי קרס המוכחו 3הט6ורימוס
 טכ"ננר כננו . מטיוחו ננ"וד כגוס וטס .כהיתר
 3י"1ר . ותוכ) ברעות ותעסי דכרח'הכה
 וכןכל כהיחר )ך געטיח הרטוח כי .והוכ)
 )"כו3 הוכ) )6 מלסין וכרמוהך כיכ)חךסהו6

 סג") עסי . a~D ר5ו לך 3יח סחןגונווכפעריך
כי
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פא אהשכהסבי
 rrD1n כן . סטון ע5 5טכיח יוסיף 6סל נ5גי

 נעסה( סעגירס כפיוח נכסנו רסס)טסות
 היוסיף מס כ) כי כנו65 . כסיחר יותרלעירו
 ממורס סע3ירס נטסס כן . סעון 8ח)כסו)
 ו615ח . מטלתו ככנר 5עת ומעל .גיותר
 וסמט6 * ט3יעיח נפירות ונוחן גו60כ0סו6
 פורענות ע14 מגיך ר~קכשס כן . וככדכוכך

 : מ50פנש קלס 6חת 1כ5 5עחננעת

 ח,"5 ט6מרו מס אנין נים סכי)ד22זה
 מ6י ריכס 6מר . י"ס רףנעירונין

  כו' י0יהוסו מעין סככ6 כטמק טוכרירכחי3
 ק) ר15נו ט) 0עונלין 6ךס כגי 6)1פוכוי
 ה3כ8 . גיסגס )סן טמטנויקין טמק ,סקכ"ס
 . ע"ס סיוען ס) כמטין דמעות ומוריךיןסכוכין
 סמק ההמר מס כי . מקור יפ65ו)כ6ורס
 רק )ומל ענין סיס ,ס גיסגס )סןטמטמיקין

 כי . גרע טעוג0ס ממורס עכירס פרטע5
 טס60ו) מס כ5 כי . גיסכס )1 מעמיקיןגענורס
 טכירוח 60ר ונעך * כיותר ומר רע סי6כמוקס
 מקמן D51b . מ"כ עמוקס 60עס כניהנסדעס
 0) ר5וגו ע) 0כמנרין 6וס סכי כי60מר
 נניסגס מס מי 6"כ . גיסנס )סן מעמיק.ןהקרנס
 ניסגס 5סס 0מעמיקין ס)סף נס . ענמק0"ינס

 : סכגס מו50לסו8

 סטתוח מגס כי . טסיי עלו סכר 3פי-כ2י
 וסעס מטס כ) קנס . טופס0ס6דס

 לקמחו וחיל מט"הו חכ3ר . 6ותס0כופ5
 ופעם פצס כ) וממי63 . 50פרסלנסעו;
 ינד) כן סמט6 חגכל 6טר כמו . סעון0כיפ)
 עוכ0ס מון כ) כי י קן 6ין עד סו6 וכן *סטוכס
 0עוכרין 6דס ככי ומכס . כנ") מ50סגיסגדול
 מזט"ש 60ינס סו6 . סקכ"ס 0) רקונוט)

 06 כי . מקרסכסרך
 כעוכריי

 ט) ר5וג1 ע3
 "rjl)1u 6ת גוסגיס רוס מ ג~6 . חמיןסקנ"ס
 ונוו) סולך וסעפת . ונכד סגלך וסמע6 .תתיר
 . ניסכם )סן 0מטמיקין ענוק שנור וזס *כנע
 כ06ר כי . תמיר גיסגס 5סס מעמיקין כיסייגו
 שסלפנית.  גוון טולסס  סעון  הכוסל  ופקס פעםכ5

י14

 שסיע סעה 5כש5 היסיף סעס כ5 כעדכן
 סל6סון own ט6 וכן . ניסכס 5ר~ס5סעמיק
 מעכרקע . ר~6מרון כעס פי סע3ירס0טוכר

 : עהל עתוק טרוק סניסנס)סן

 ומורירין 0כוכין סככך . ג"כ סינורורזךן
 כי וסייגו . סרדין 0) כמעוןדמעות

 סוך ובת"כ .  קטן 6% נכיעחו כחמי)חהנעין
 כבסר וע"כ . נלוזו כ) ט5 וממ65ומחרמכ
 . ומגק סעך וסצוכס * חמיו ממכס 5סןמטמיקין
nhrllסכס * ומעיח ומוריוין מוכין סס כ06ל 
 )סיומם . תזל ניסכס בסן מעמיקין 6מיכפי
entbיותר נעוגסיס o'c~ יוגרסו גן . ומריס 
 6ין 06ל וכמו . כעתי יננעוח ו)סוריר)ככות
 06ר )כין ממשן נכיעח חמי)ח 3ין ודמיוןסרך

 1% ני 3פעס לס 5יצג0
 כעד 5עח מסח וינר5ו ירבו 6קרסעוג0יס
 51י,ריר )ככוח צמיר יוסיפו ודן . סעוכוחכפיקח

 : )3רס קן 6ין 706 עד . כמעיןרננעוח

 כי . רו6יס לנמכו "סל ר~מילס לנו ס0לןןן4ש
 . נקרס תלכו יקמו ססנס ככ5 6כרכליס

 מס6י0 . סדין מקימת יותר והד6נס ספמרח5נסגו
 וס 706 . נוגס ולין מטכיס סקנס 3כ5 עךמסר
 סנס"מ 6ימו"ל וכממ"כ * הסכ) ולכיכנד
 מננס סו: מיער סו6 סכ5 6כן . וככ"כ51יק")
 כס ופנס ע3ירס 6דס לעכר כיון מו"נ60מרו
 סעכירוה כפילוח ט"י גס ומס * כמיחל )וכע0יח
 כסיחר יותר כעיניו רומס עור * רכיתפעמים
 ס0כ) מדרך orin סו6 6סר ר~6י0 וע"כ .כנ")
 ירך )6 . רכות סענניס נבואתו ונונס *תמיד
 כי יטן . וסמ0פט סרין מאימת ימת ול6לכס
 5מס וע"כ . כהיתר )1 נטנו מעוכותכ)

  ניסויי ר~ר%נד) ותל )מנין . נסכל יס כם,ו : סמךיפמר
 . )סכ6 ט) סקכ5ס נין וחייכו .סח0ונס

 יורנו הנסיון 06ר . סעור ע) סמרטס)כין
 6ס גס וכי . מסמיטס יוחא נק5 סקכלסכי
 6ת לסטים עפיו ויקכ5 . )כן ") כפרסיחן

פע15
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 ארריריבי1"1
 נו; סו6 רמוק עויין עכ"ז '. 5טכ6 פלסבנו
 . מעכר ע5 נתורס חרטס כג13 נסרניט .?יגייס
 טמכל דרכי ננד סו" ריסון מותכן 5סי":ו
 )סי "יק כ5 כליטל כי . הדכא סו6 "כ; .::')
l?CL'. כ3ר . כסס נכ:) ":ר העונות סגה 

 רוסס ועכס . רבוה פעמים ע5יסס ומגסטכי
 כנס . כסיחר 15 נעכס נסיות זככוע5
 נעקר יסית 3ק5 65 כי . נעליוונוכן
 ע"י 53כמ נסיק קכ3ר ננס . ג;עסמכיוס
 . כמיהר לו נטסס )סיות . רכות סעכניסכסילוק
 יקבל כי נס וע"כ . "יסור לסיוח גססךלסי,ה
 ולסב" מכ6ן מתו; 5סג(רעליו

 or עם סנס .
 סכגוח ט"י . כ35כו ccDln סרוסם נעקר5"
 3עינ'1 יוגרס גס.1ח . רמח פצנ;יס ס:יייוחטנ

 ממס וסיר )סיות עליו מקכ) כי וטף .כייהד
ע)

 tr'hn לסרוס כר51ס כנני רק סו6 . ):ב"
 חכך" מקין סחרטס וע"כ . ?צוחרד3ד

 : כשיהר 3עיגיו מס עדיין סעוגוה"סר "מרי .

 CX'h3 5סהכסנ ע5ינ טמקיל מיוכ2ררנמה
 זסיר ~Otk ל6 6טר . מם'רוחמדה

 פגיו מק53 כו6 כי "ס סגס * :ס עד3;ס
 יהכ; ס"ס ככ'ן . 5סכ6 ע5 כוס ;?'רלכוח
 ככוורני חוט?לי

 3"מת "מר "חרי . וננכר ע5
 מהל לסי~ח ל51ס סעתס רק . גפור מיהו?,"
cr3. כעיני געםה "כר סעוגוח כן ככנו סוס 
 ע5יסס וסוס ט3ר "טד כגלל . כסיחךסקדס
 נוסקך ע5 רק "לו סס סגס * רכותפע?)יס
 ע5יסס טקט "כר עוד כ5 וע"כ . משידיחמדת
יון

 ע5 וכד6נס המוטס )ו יהכן )" . ?:'הי
 ע5 טסיו מקכ) hto גי ו"ס .?עכו

 לסגור עליו קננק3ל כמי הו" . נוססלפרום 5הנ"
 : שכנוחרמדיר

 3ר3וח . ורכו "ת יע;וכ 6חךי הס כיי . כ:ק5 לסקוס חנ6 5" סנמולס סמר?ס~5נ2ן
 טר6ס 3(סירוח סיסיס . עסיס ו'ה)ופו:ינג'ס
 ג5כד סכ3ר סהט6יס לידי יכה ס)" .ונקוד
 . נווסר חכמה 3'רחס הרכס ויעיון .כרכס
rhr'סירי 1:ן . סרוממוח ויר"ת סצונס 

 סכות ")יו 5סק'ב . סגס: שהסכיןי:כו;יח

 15לת 6ת הפטיט ל6ט לקט סגס * טעו;הואר
 Sh הטיב מעון הוננר וניסר . מעליטמשיחר
 פעם Snan ע5 56יו "חסיה . כעוריתקלמח
 5פעס חמ5 "ז . oStDn מט" ט)6 כנניר"סהס
 "סר ע5 . 1ע1( תוקף ככל סמלטס, רוםבקררו
 5ס3ין * דעת יוסיף 6כר ויכל * מט" וכוסלגו56

 וכננס . ועון מט6 ס5 ס6"נוס נורךו5סמכי5
 : וסד6גס סחוטס ס) נוכ"וכ יוסיףכ, . סקכ"ס ומס"ה רכון לסנורוף סרעסרכס

 ;' . מ, סייי'נהי י""יטעתה

nlnlSDn65לכ"ורס . לעולס סמט6 לוס ים31 מ 
 ס . סו6 ךנריו ננסנועוה סכק גי . נו"ויים3"
obין המט" )זס פעם כטוס יטוש" or תטוכס . 
 סעוטס מי סגס המקוכן 5פי כי חימסונס

 obl . לו  נמהליןטתוה'ו נ) . נמורסחמוכס
 ימוללמ"כ

 קמטו"
 ממוט" כמיסו6

 . כנהדק
 15 כממווסרמסוטת'סככר

"5' 
 י עור מ(כרגס

 שסוס סימול עחירוח ,יורט כסקכ"ס מסוה"כ
 6ת כקדם יסחית 651 ירע , 65 סחט6 5זססעס

 : סנמולססחס31ס

 %וק"ן סנס"מ "יצויר יט"כ עפיי ני6סאכו
 היתחיך קג מדיעות כי ן המגט נכףו
 ט"יגגס )ווה5טת ידיעת בה' . סרס מיגיםבגי

 לגדר "ימס ונס . ושהמורס סטירי ההתכופף
 סדכרים קיטון 5פי קכ5יח ידיעס ככ' ."גוטי
 יהנגגנ וכס . 5נוסו3ב 31נמסן33 לסייסמסיכם
 3ידיעס גס . ה"היון סמסוגכ "5 63 עדסךכר
 "נוף ין קרסהשח

 nhDn . הניוחס 5נ"
 6ל טנונעיס כוח ' עכיני מכ5 ידיעתומטרון
 . לנום 'נמירח . כן . 5פוע5 ללח סמעוחדסדרר
 . מינם :י נחלקת סנ,דס ככמירתסידיעס
 מדעת ע5 , 5סע5ו' 6ין אטר מומלטת ידיעתס6'
 Sh טתירס חסיס )6"'ך

 סכחיר~
 סל * כו'

 ,  ופנילו טכסו o~ho כנסנח 5פי * סכריתיייעס

 "מר . נכון "ל כסי3הס כדכריס קיסורלפי
 )טוכ עולמו "ח סקכ"ס מנסיג סלזונסיייעס

 : עיט סט:ור 1D?5כו'

---- , 

ועשי
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פב, אורכוכבי
 . הף3 י15ק'י 6ימ1"י ירייועפ"י

 15מר כוני
 . חכוכה עומס 33מעת גסכי
 כי 6ו . סחטם 6ס הינדס יטף ohשרדויהם

bSסז6ת סידיעס נס * לעולס סמטת 6ס יסוט 
 ידיעה סוho 6* . כב") מינים לסנינחלקת
 )ע(וכ . סו6 סחקוכס ימול סכס כי .מכלית
 כעיניו מרע לעסות טוך יוסיף 01)6 . ללכו6ת
 יבוב hSn כלבז סינמור קכלס קריך וע"( .ית"ט
 r?Jtnno תוקף טרך עפ"י והנה . עוד)מט61
 מס 06 . 1)סטכי) לסכין ים . פרטיס3כ)
 . וקיים מזק דגר סו6 עוד ימט6 סל6 כלקומנומר
 עלו) וסוס כ"כ גמולם הינגס סחטוכס כי16

 סלח 3סיריטס גס ופס . סמטCIS 6)טו3
 טרך כי . תכ)יחס עד )63 לכוס ידק5רס

 שדוחיו חטטנו . הינדס רומ )י השיסתמוכס
 טרך 6ת ערע מחוחיו ולפי . ומזגוטנפו

 bSa סטכ) ' דרכי טפ"י תספיק 6סר4חסוכס
 קילו סירס  וסכס * סמע6 )זס )סוכ עש)יסים
 . מלין 16תו ס3ר6 סרור כמו . עיננו 6תיורפ
 .  מכליה ידיעס י1דט 0ו6 * 335ומ 13מןור61
 עם"י 06 . כומותיו וטפ'י  סטוכהו פקךלסי

 סל% %ו . ~rs  hun-~ )סוכ ע5ע 610חטו3חו

 : למולם  סחיי 06יפי

 סינף עטול 3לי . nDSen יהפך ס"הב'
 ידיעה ע"י  oh  גס כי .3מ0ונג

 5מפו6 עלו5 דינו . סתטוכס חוקף נוטרך *טללית
 1'וכ) . ה6ךס 3יד ס3מילס ס)6 ככ"( .עוד
 . הקכ"ס עדע זס ונס . sp lb'C ע3 סיסיםסיות

abסות;'ס ינו, יק, "עם : סחוס כ3מילח חכוי (ס גי SaI . .מצג נ 

 יויט0 טפרי רק סו6 סכוכס . )עולטךסחע6
 טס כ"כ סחסוכרי חוקף סיהיט וסייגו .סכ)ימ
  עליו יפיך כי  ער . 'bDn  טל% תלבוטיג%ר
 מלך )פי כי . ל33וח סכומן חעלומוחיורט

 סמפ6 לוס יסוג ל6 ססכל דרכי ט0"יסססוכס
 מיעיר ער כ"כ נמורס סחסו03 ו6ס .לפולש
 יודע סקכ"ס ob  6ף . כנ"ל  תעלומות מיודעטסיו

 סוף כי . )ציוח מעתיד מס המלטיתכיןיעה

 . לסוס דפ % 3נ"( . פט6 לסיוח יסוטסוף
bS,"סערומס  סיבתו 6ס יגח  : 

 .  1W7FWD  0ופנ"0 ימיי סכי ג0ובועתה
 סולף  נפסוס סיויפס סנס כי'
 מגומר מס ob . ססכ) דרכי עט"י  חוןסססינס.

 16 ר4פתקעס דנר יסיס עור ימע6 ט)6כלגו
  ננס .)6

~S3pon 
  נומרוס. )ספוע  6ין לכר

 ולק"ש . ורכו %ס לספיב ס6ר0 יתעורר כילכי
 מידם וחט תפיס כ)כ ע)יו  יקכל oh%ף

 ?n'a ס)6 זמן כל ככ'ז . וטון מם6 מכ55סגזר
 כי  סו6 )לוח . ר,ענר ע) נמורס מוטרד3)3גו
 סי6 כמס סמס6 6קממ ערך ויכיר 6יעעוד
 . סעחייס ד3ל יסיס )6 ר4קכ)ס כי )רזיותיוכן ורכן . כסינר נעיכיו רומס סי6 ועוד .רכס
 . קי%  פל ויסוט . 5י5מ נפחס יסיס מסרמ
SD'נרתע 61עו .  כפיניו ול סו%  ספון פ5ס ני 

 : פפבירסונסחי
 דרש 6ח לסניר ס"סונ0  חי"ףאמנם

 פפסוס  ob כי יוסג bS 1 ספחירפל
 מלניל כמורנר יגיע כלסר כי . סחרססערך
 6ה 13rD ופר רע כי סמט6 6טמח ערך6ח
 וימחרס . לכססו Sna  6סר הרעם כ) ו6ת .הו

 וימתוכן . סרפיס פפסיו פל נפורטחרפת
 3טן וכממ"כ ל3. 3מרירוח וי6נמ *כליומיו

 משי סנס . החרעס מעיקר )ר"י חסו3ססערי
 וככוס . וסינון סד6נס וטויס סנורירוח נול)טרך
  )ספוט ים . ועזן מחטף עתס ונסחר נרתעסו6
 טל% כלנו טגופר פס ושקולס סחסוכס סולףפל

 : סמתק%ס י3ר איריס  06 . פוריחפ%

ןןךן"
 פ% גצזסיבכנ סי%  1"לימס הרמ3"ס מכ"כ
 . ממחסכתו רסירו חפרו  סמופ%סיאב

 ע) ~oes וכן . ט' טור יטססו סל6 שכווינסור
 )ה יסוכ תעפ%מס)6  יורע  ע)יו ויעיד כ1'.סענל
 יורפ ע)יו ויעיד מא"כ כי חף . כו' DSIDSסחע6

  פנין  וסו . כו'תע)ומזח
 לס"

 ל%ס"כ סיכלת.
 כחב 3כ'( . טור יטססו סל%  כלנווינוער
 . סיבר  סו%  %גן .  סטבר ט) עזכמס וכןננחחעס

 *hPn סל% בלכו סיגמור כלבר  ססנלס פסכי
פך
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 אהלכוככן164

 כל . טלס ו3)כ rinbi עליו יקכל כי מף .עוד
 . הטלר על גנוורס מרסס כ)נכו ירנין b~cטון

 לוסימוג סל" . nltlSun יוןע עליו כיעיר נמנעהו"
 סחט"

 6חר רק "כן . געל לעולס
 יוכג rh . נננורס מוטה דעכי ע)היתעמס
 וכומן תעלומות היודע 6מר . למדרגסלסנ"צ
 ויגונו ל3ו מרירות מח ומכיר ויודע .לרכיה
 כתס כטיסיו סעכירס עדך וקת . רוחוועדכון

 יךיעס עפ"י ננליו יע.ר . ממכה ונפמד :דהעהו"
 ממט" 3(ס יסוכ hirכ:)'ה

 : לעילם

דע*
 בן כמעון 3ר' מעטס - פקויי פ'12מ"ר

 סיס 1ל" . סכת ערכ 630 .מנפחד
 וסחפ)ל כעיר מן מון לו י65 . להחסרכם מ6ןלו
 . סםמיס מן טוכס 36ן לו וניחן * o'~5boלסגי
 לסחו 6מרס . ס3ח דוחס ופרגם לם1לחגינהנה
 . סק3"ס ספרגס מננס לס 6ננר . "לומסיכן
 דיגי . הן מסיכן לי 16ננר 6חס "ין "60:זרס
 כך לס 6מר . )ס ממסר סחחיל . כלסטועמה
 . סטמיס נון לי וגיחן ס"לקיס לסגינחסללחי
 לי טה"ננו טד . כ"ס טועננת חיכי לוטמרה

 טמרה . למס לס 6מר . ס3ת נו651יכהחנייה
 מכירך וסלמן מטך מחגך טיסן רולס 6חס)ו

 . לרכי מעמס ומודיע ולמעון ר' והלך .ננל6
 6ני חסר מלמגך 06 . לס כמור לך )סככנר

 לך לו ממרס . לס וקדור סלך * כנמי"מלדגו
 וכי . רם לו כנגרס . הורס טלתךך למ'כנוי
 לדיק כל ל6 * סכ6 )עולס למכירו 6רסרו"ס
 סוגך כי שגלמי . 3ע5נוו עולס לו סוס51ריק
 כחיכ "ין סולנניס . כו' טולאו כיח "לה"דס
 והמזיר סלך כן קטננע כיון . עולננו b~bכ";

S~JDסמג"ד : 

 מלסתן כן כ"ס "סח ססטינס ההמוכסןן:ךן
 מחומס תירס הי" . הקדוםלרניכו

ch'intע ומס . קותו גלהס 3י.)ס . נעומס 

 )חצילו 6רס ר61ס וכי . )רכי )1 ססטיכסהטוכס
 מעולס טס לפיכס הסיס סכי . ה63לעולס
 . וסמסידים ס5ריקיס סתמי על למנור .ה6ננח
 סכטמתו 6ח (ollp ענוגו )דרוס רכי 6ח)אפם
 . פגיו 6ת ערלות חוכן ל6 כי "ו . חננ5"סו1)6
 6ני מסר סלמגך "ס . 6תר מקרום רכעו1"0

 ול6 ד3ר . יעלס ול6 "נור ".ob . מם)י6מל6גו
 ? מלחסיקייס

 לפום 6וננר 60 ס6 בז ' פ"ס 363ות נינרענש
 דלכי בחהגוכוח הכס . "גר"5ערמ

 ט5ס כעך סגה . ככיר סעויח סכר מעגיןהתכל
 טכר יחחסכ ל6 סטכודס סל וסיניעססעננ)
 כמומר קקס ט3ויס סעיבד'ס כ) נס *סןכס
 עסיס 3זעח יענבלו 6סר . 6ככיס ומו35יוכלמניס
 גס ומר* . המיס )יוס מקוד ננ5צר מכרסככ"כ
 כימים כלל נחמכ ל" . סעכודס ם) 5ערסכעת
 . כמל6כס סעוקס 06 גין הכדל "ין .הככר
 )פכיו גק) סע3ווס 6סר כמ ככיר 6יססו6
 חככך 6טר . 6וניס כ"י; מלם 6יס סו6 "ס16
 סו" 06 . סטכודסעליו

 כעל 16 16לס כריק
 ומנס 1? ע) "ס יתיון 6ין בכ"ז ,יסוריס

 : כקמולכרס

 1מכפטי11 :ח"ם ס' ישי י; )6אכו
 טס

 געולי טוכ סכר ננסגס ממר .כחיוכיו
 סיכר מלצד הגס . ע3ורחס מנף ית"סר5וג1
 עוד . ס' לקול סומע "פר . המקס ט5נניחכטד
 סטכויס 5על 3עד . סכר מספון יסוד )זסים
 . 6נר6 5ער6 ולפום * וסת5וס מהורס קיוסס)
 וסגפם הכוף מפמל סעכודס כוכך ס) 5ער"ס

 ממקיים מי רומס "יגו וכן . יתאםכטכ71ת1
 06 * הוחק מחוך 16 . הריומ מחוך 6hhh.hhhח
 5ער 6ו . יסוריס 3ע) "ו קולס נריקסו6

 תעורס גני רומס "יגו . סיקר כפיית םלסעכודס
 קריך "0 "ו - סיקר יפייח נס r'hnננוס

)כחנפי
 סרך ולסי . עכו 6ח ולכוף ח"והו ע)

 ירכס כן . יח"ס 3עכודחו שסוכל והתערהעמל
 5ער6 לפוס כי . ק1 כחין למעלס הרכל יגדלוכן
 כיתרון נחן וא' 63כוח מו"ל ספ)ימ וככר .6נר6

 sttr1~ .  כריומ  מעבודה SD נסעך ג:ס'6סעכודס
מס

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




