
~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~~~י
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 ~~~~ג~~~~~~
~~~

 ג

~~~~~ 
 טפ~ סרוח~~ מטפ~

 ~כבת
 וא~~~ זר~

 י~ם ~~לשה לאחר ~ד האשה בר~ם מ~רחת שאי~הסרוחה אי~~ ~~בור ש~ש~ת
 ר~ויה אי~~~ש~סריח

 ל~ז~י~
 מכל

 מקו~
 טפה לה קרי

 מ~~ סרוח~
 שהיא

לה~ריח קרוב~
 חו~ כשהו~ מי~

 ה~או~~ מן ~צול ~רוחה מ~~ה שבא וה~~~כל האשה~ ל~~י

והמ~ת~~

~~~~
 בא ~~ה

 אבל ~~ירה~ לי~
ל~~ות

 מ~~
 ~ ~כלל אינו לכאורה

~~~~
 ומי מט~~~ ~~~

 ה~יא~
 הלום ~ד

 ~ ~~ ~י~~~ ~~~

~~~~~~
 ~~~ן יציל במה ~ובן אין
 וי~ל ~~ביר~תזה

 ~י~~כ~
ב~פלא~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~~~~~~

 ~ד~~~~~~~
~~~ 

 ~~~~ ~~ד~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~ד~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~~~~~

 ~י~~ ~~~~~
~~ 

 ~~~ד~ ~~ ~~~ ~~
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~י~~~
 ~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~כ ~~ד~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ו

 ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ד~~~
~~~~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~~ 
 ~ו~

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ד~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~~ד~ ~~~~ ~~~~~~~ ~ו~ ~~~ד~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ו
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~ו
~~~~~ 

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ כ~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~

 ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~ד~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~ד~~ ~~~~ ~~~~

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ו~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~~~ ד~~
 ~~~ ~~ ו~~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~ די~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~י~ ~ו~~ ~~~

 ~~י~
~~~~~~ ~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~יו ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ 

 ~ד~~~~~ ~~
~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ד~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ו~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
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 ~~~ידו~מסת~ל ~~~~~~~~~~~
 ליל~

 עפר ל~קום
 נצול ו~ול~ה~ ר~~

~ 
 הממון~ אל ו~~~~ה ה~~ה

 נכשל ואינו ~ח~א מן פורש וח~בון~ דין לי~ן ~~~ידוהמ~תכל
 ~ ~ ב~~~ר~

 ~שלו~ה
של

 ~~~~~ו ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ו~~~~~~~

 ~~ו~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ו~~ ~~ ~ו~~~~~~
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~
~~ 

 ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~ 
~~~ 

~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

~~~ 
~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~
~~~ 

 ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~~

 ~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~ ~~~

~~~~~~~ ~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~ז~~~ ~~~~ ~~~~~~

~ 

~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~י~י~ו~~~~

 ~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~י~

 ~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

בנ~לא~~
 ה~ורא

 וי~יר~
 גם גדלו ~~ני

 ה~ורא כן ~~ה ~~~~כו~ן ~י~בונןי~ל
 לא ובזה ש~ל ~~~~ר ה~דם את~יצר

~~~~~~
 הג~ ~ו~ת~ ~פר ל~ק~ם

 כי

 כ~~י~
 נ~~ים ~לא צ~י~ים

רמ~
 ~פר ~מקום ~ק נ~~ור הרי מ~מ
ל~~ום

 יש א~ל ~פר ש~ ~י~
 בא~~

 שלא
נ~~י~

 ~~~טים ה~לו ~לי~ בני א~ל ~~ר
 ~~~א גדול לנו ו~י גדול צדיק וצ~לה~ה
 ~~י~ בג~~ דאי~אבר~ש

 כרו~
 ~זנו על

 ~ל~ול~ת
 בי~י~ו גם כו~ פ~א ששמ~

נשמע
 כז~

 ב~~ום ח~רו ברי~ק שב~יר
 ב~ ו~צ~וקברים

 א~כ ~למים אנ~~~
 ל~נ~ים ~ב~~ת ~לו ~נשים ~ם~וו~~ים
 הואפ~ו~ים

 ח~~
 ג~ול

 ~נ~~י~
 ~~ר

 ו~לא ל~~~~~ם ~~~ה נש~~ם~~י~ז
 להנשמ~אין ז~

 בס~~~ק כ~~י~ ~נוח
מ~ו~ר ו~כ~~

 ~ ~~פ~ו~ ז~
 מתפל~~~~

 על קאי כ~~~ ~~~ בשלו~
האו~ות

 ל~י~~ ~~ו~
 ח~רון דהי~ ל~י~וך כ~יב בי~ר~לד~א מלך~ ל~ם

מ~
 ו~ר~~~ ~ל~~ ~~ק~ו

 ~ל~י א~י~ פי~
 כלל ל~ש י~ר~ל דב~ולכי וק~א~~ו~~

ד~~קר

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~~ו~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ז~~י~

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 י~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ז~ ~~~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~ 

 ו~~~ ~~~~
~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ו ~~~~ ~~~~
~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ו~~~~~
 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~
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 ~~~י
 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~

 ~כ~~ בלעו~ ~ים ~ ה~ולם אומות של וא~י~ מלכות~~ל ~~~~~~~~~~~
 ~~~ק

 א~~
 כ~גי א~ם ותעשה

 ש~ים דגים מה~ים~
 כ~

 מ~~רו ~גדול
 ~ל~

 ~ברו~ את
 ~נ~ א~

 אל~לא אדם~
של מורא~

 ~~~~~~~~~ ואיך וסנה~רין דיינים מנהיגיהם~עיקר
 ~~ו~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~

אי~
 ~~~~~~ ו~~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ ~ ~ל~ו ~יים א~ר

~~~~

 שנא~ כו~~ שיוש~ין
 ו~מוש~

 לצים
 ~~ו~ו~

~~~~ ~~~~ 
לא ~~~ו~~ ~~~~ ~~

 יש~
 ~דקאמר

 מוש~
 כו~

 ו~~~~
 ~~~~ו

~~~~ הי~~ה ש~ל ש~מ ל~י לצים עם כ~~לא ~~~~  קבע שעושין ה~~~דא~צ~ה
 ו~יכו~

 ~לי
 ~רישא כי נשמע ~~צו ד~ ~תורת כ~א ~סי~א וכ~~~ת

 מיי~
 ~רה~ ~לי בישי~ה

~~~
 כ~ן ~י~ לצי~~ מ~~~

 ~י~
 א~כ שכינה השראת להמשיך כזו להארה לזכות

 בא~תהוא
 מוש~

 לצים
 ו~עי~

 נמצא זה
 ~תיו~~

 יכולים אם אשר
 ~סי~ ש~~א ~~~~ כו~זה~ים לי~~

 ~~~~~ א~~
 ובמוש~~~~~~

 י~~ כו~~ ~~~ ~צים
 ~~ודם והולך קמוסיף דשם הר~~

 עוד השלישית ~ע~כ וא~כ שוגגין ~~אים דרך א~י~ וא~~כר~עים עצ~
 נמ~ וזה מד~ת ~עדר רק די~ור שום ~לי ~ישי~ה גם ו~~כ לצים כ~ ומ~מ ~פי~ל

~ש~
 ~יניהם יש דאם ~ו~ר יש ואולי ח~אים~ דרך לג~י הוי קיל ולכן לצים
 שורה שכינה ג~כ אז ל~מה ~לאד~ת

 ד~וש~
 ~ הוי לא ודאי לצים

~~~
 וי~~ שיו~~ין שנים

 שמו ול~וש~י כו~ שנא~ ~יניהם שרוי~ ~כינה ד~ת
 כש~אמתד~יירי יל~~

 אי~
 צריכים רק מו~~ים

 ליש~
 אך צורך לאיזה

 נקרא י~י~ הריכי חו~~י~
 ~ו~~

 זהו ~~ורה עוס~ים הם לכן לצים
 שב~

 נק~ וזה שלהם
 ~רישא כ~כ הה~רש שיהי~ ק~ק ולכאורה שמו~ ולח~~י ה~ליראי

 ~מוצ~ ש~~י יהי~ולא לצי~ דמוש~
 כו~ ומ~מ בע~רה שלומדים רואותעינינו וגם בי~הם

 ר~
 י~ל

 ביניהם שאין ה~י~~~י~א
 ר~

 וגם ד~ דיראי דו~א ~ד~י~ותד~ת
 ר~

 אלעתיד
נא~ר

 ר~
 ~א~ל ד~ת ~יניהם יש ע~י ל~וא שיוכל מה ~סתייע

א~א לצי~ כשהמו~~
 ל~ו~

 ויל~~ כו~~~ מק~לים אין לצים כת כי לעולם
 שע~י~

 יכולים הלי~וד
 זולמדרגה לזכו~

 ~ש~~
 הרי כי זכאין יה~ו אם ~כינה ~ישרה ~קום שיש דה~י~

 א~נ שמו ו~~ש~י ד~ יראי א~רים ~נאים עוד מ~ילה~~
 יל~~

 ~י~יהם יש
 ישי~תם וכל ד~ת עצ~וו~ם~כל ד~~

 ר~
 ~יניהם יש יוש~ים כשהם ות~יד זאת

 אי~ער ווערין נד~רו~זייא ו~י~ ד~רו לא נד~רווכמ~ש ד~~
 מי~ גינימי~

 רייד~ דיא
 לאא~ל

 מא~
 ד~א שלומד דהוא

 רואי~
 ~ כו~ שלומדין ~שרה א~י~

~~~~
 ד~~ וי~~~יני~~ שיוש~ן

 ד~ יראי שהם שנים ~תם כלו~ר
 ~רוי~ שכינה אז ד~ת ~לי להיות אסור כי ד~ת לד~רמיד וישי~ת~

 הלש~~ וז~~
~ד~~

 כי די~רו ~א
 ישי~ת~

 אך מיד
 לד~~

 ~ל ~י~ ~מואל מדרש ו~ס~
 ש~ת מס~ בגמ~ וכ~ה ~הלכה~ לזה זה נו~ןלה~ות נד~ר~

~ 
ש ~ ס~ג

 נאמ~
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 מ~ברו הגדול כל מל~ת~של ~~~~~ו~~~~~
 ~ל~

 ~ ש~ם כאן הרי ר~הו~ אל אש ה~ יראי ~ את~~ברו
 ~שונה כדרך דקה דמ~ה קול לשוןוידום~

 י~י~
 כאל~ ~~ו~ ~~ל כי ~ בל~ש שו~ה שהוא

~~~
 ב~בורו היתה כולה התורה כל

 כך תורה ד~י ~ליו ~רו כאלו ו~שוב ~ובתן~ י~ יוצאין השל~ן ~ל שמברכיםהמ~ן ו~רכ~ תו~ה~ דברי ~ליו אמרו ולא ג ~ בל~

~~~~
 ~ו~~ ~~~~ו

 ~ו~ ~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~~ ~~~ ו~~~~~~
 ו~~ ו~~ו~ו~ ~~ו~~~ ו~~~~~~~~~~

 ~~~~ו~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~ו

 ~~~~~~~~ו ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ו~~ ~~~~

 ו~~~~~ ~~~

~~
 ו~~ו~ ~ו~~ ~~~~

 ~~~~ו
~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~ו ~~~~~ ~~~~ו~~~~ו~~
~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~~~~~ ~~ ~ו~ ~~ ~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~~ 

~~~
~~~~~ 

 ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~
~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~

~~~~ו ו~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~ו~
~~ ~~~~ 

 ~~~ו ~~~~ו ~~
 ~~~~~ו ~~~ו~~~~ו ~~~

~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~ ~~~ ~  ~~ו~~ 

~~~~
~~~~~ 

 ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ~~~~ו~~~~
 ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~

שמ~תי

~~~~~
 ~י~ ~דברו~ א~

~ 
 ~ל ~אי

ויכתב
 ויק~ב אבל זכרון~ ~

~~
 ~שמ~

 ב~י~ ~מיד מתקיים
 ~שרוי~ שכי~~

~~~~
 בדד ישב ש~~ כו~ א~ שא~~

וידו~
 ישב ~~ש הכוו~ה י~ל

 השרא~ בלי היי~ובדד
 מט~ם השכי~ה

 מד~ ~אי~ מהוידום
 ומ~לא בד~ת

~~מ~
 המדבר כי

~~ 
 בדד א~ו

 ויל~~ אצלו~ שרוי~ש~י~ה ר~
 א~ שא~י~ מ~ין

 ש~ם על ד~וזר ~ו~ בדד ישבכו~
 ~ורה ל~סוק וא~י בור וא~שיוש~ן
 ~לא כדי בתורה ~וסק לבדווהא~ד
~י~

~~ 
 הק~ה ולכן לצים מושב

 שכרלו קוב~
 כמ~~

 ישב
 כ~ ב~

 בדד ~י~ו

 ~ם שכר ~~ל ~ליו ~~ל כיהש~

~~~~
 ד~ת א~~ ולא כו~ ש~לו
 ~ראה מצוה וב~~ודתכו~~

שאין
 כ~ צרי~

 וברית שבת ס~ת
 מ~~ו בה~רה וה~המילה

 מצו~
 של

 ~~ י~י~ שלא דב~ם ~ליוש~ו~ן ל~~ כמ~ש לס~ר ו~יוב מצהאכילת

ש~מ~
~~~~

 ~ו
 ~~~ו ו~~~ ~~~~~ו~ ~~ו~

 ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
 ~~ו ~~~ו

~~~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ 
~ ו~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~  ~ 

 ~~ו
~~~~~ 
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 ~ ~~~~י

~~~~ 
~~~~~~~~ 
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 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י
~~~~
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~ ~~~~ג~~~~~~
~ 

 ~תהלים ~כתיב ע~ז תקר~בת ~תים~ מזבחי ~~מ~תי
 ק~ו~

 ויאכלו ~עור לבעל ויצ~דו
 ~ישעיה ~כתיב צואה קרויה וע~ז צואה~ קיא ~לאו ~ ~תים~בחי

 ל~~
 בלי ~ לא תא~ר צא

 ~אלי וי~בר ~כתיב הש~חן~~ ~ל הוא ברוך ~קום של שמו הזכירו ~שלא ב~ביל~קום~
 ~י~ ה~~ לפני אשר ~השלחן~ה

 ויש ~ השם לפני א~ר ~לחן נקרא ~רה ב~~רי כש~בר
 ~כתיב יוצא~ ה~א ~קרא של ~רא~ואו~רים

 ע~ ~ה~זב~
 א~ות ת~רי אל א~ות~ ~לש

 כנג~ שלש~ ל~קרא~ אם יש כ~ו א~ות~~לא
 תורה

 מקרא~ לה וא~רי וכתובים~ נבי~~
 ה~ לפני א~ר שלחן קרוי ואז השלחן~ על בהן ל~בר א~ם שצריך וג~רא~~שנה~

 כ~
 ~ירש

 ~ ~רש~י
 זה הרי ~ הבאי ~ברי בלבו ו~חשב יחי~י~ ב~רך והמהלך בלילה הנעור

מתחייב

~~~~~
 ~~~~ ~קום בלי כו~ ~ש כי

 ~שלחנו יש ~~ת ~ם כיכלל ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~
 ברהמ~ז ל~נין בהרע~ב וע~ מקום~של ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ו~

~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

~~ 
 פסוקים בו שיש ~~~ו~ ~~ו~~~ ~~~ו~

 וענינ~~
 הרבה

~~~~~~ ~ ל~י~ז ולכאורה ~ל~ני~~ ברכהמשא~כ ~ ~~~~~ ~~ו~~  יהי~ ~~ת ~וףכ~י~ברו
 ל~~ר~

 שלח~ו

ש~~
 נמי בסוף השכינה ~כשבאתה ואולי זה~ סמך על ~עיקרא אתיא השכינה וגם

 התנא איירי ~אטו הרע~ב ~ברי ש~חה תוי~ט ~י~ ח~ו~ ~ותים ~ זבחי ~ו~ללא
 איריא לא הא ו~שום כו~ מברך ~אינו~י

 ~ה~נ~
 ישראל כלל ~שבח אה~נ

 ~תים זב~י מי~י יצא כבר ברכות ושאר ברה~~ז ע~י ~ו~אי להכריע וישבזה~
 ~~ת וע~י מקום של ~ ש~ו הזכירו שה~י ~קום בלי לקראו~אין

~~~ 
 שלחנו הו~ל

 ~ ~קוםשל

~~~~
 שהוא שלחן שיש ~אחר כלו~ר כו~~ וי~בר שנא~ ש~מ ~שלחנו אכלו

 ~ ~~ת עליו מהאו~רים הוא בו~אי~~ ל~~

~~~~

 אלא לילה איברי לא ~הא אבטלה ט~י ק~~ינן בלילה ~רק י~ל בלילה
 ואז לגירסא או לשינתאאו

 הז~
 ~נוי

 ~ ~~~ו~

 ב~ר~~~~~~~
 כו~

 נקי~
 שלו~~ אף בדרך מהלך

 ר~
 ארעי ב~רך

עוי~
 ~וקא

 ~ה~

 ~רכים כל כי ~המ~קין ~צילתו התו~ה כי ב~רך
 נ~ה במה ~כן בנ~שו ~תחייב ה~ז לכן סכנהבחזקת

 ~י~~
 ~ זה

~~~~~

 ~ברי עתיו~ט לבטלה לבו
 החסי~

 נ~י ל~~ה ~צ~ ~ה~י~ וי~ל ~ל
 ~~ה לב~ל מוכרח א~ ל~של ונ~מ בנ~שומתחייב

 נו~
 ~ום לב~ל לו

 ב~רך הולך ~כן וכ~ומהמבלילה

 כו~

~~ 
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~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 

 ~~~~~~ ~י~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~י
 ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~

 ~~~~ג~~~~~~
 הוא שלילה ל~י ~נפשו~מתחיי~

~~ 
 ~~כ~ה הוא יחידי ~דרך ו~מהלך למזיקים~

 היה ואם רע~ם~ ~גע~ם וכמההני~טים מפ~
 מח~~

 שמלאכתו ל~י ה~רנם~~ וטורח ע~ל אר~~ דרך ~ וש~ים מלך משאמלכות~ ~ו~ ~ ~ ~שמר~ו הי~ה ~ורה ~ד~רי
~ה~ו עשר~ ~ ~ ל~~~לה יכול ו~ינ~ תורה ~ל עולה קשה האו~ר ~~רה~ עול ממנוה~ורק ~ מת~רכ~

~~~~~

 ~~~ו
~~~ו ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~י~ ~ו~~ ~~~

~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
~~~~ 

~~ 
~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~

 ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~~~~~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~י~ו~ ~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~י~~~ ~~ו~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~

 ~~~~~~ ו~~י~
 ~~~~~ ו~~ ~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~~~~~~
~~~~ 

 ~~י~ ו~~~ ~~~~
 ו~י~~~ ~~~~~~~~

 ~~י~ ~~י~~~ ~~
 ~~~ ~ו~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ו~~~

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~ 

 ~ו~ו
 ~~~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~ו~

 ~~~ו~~~
~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~
 ו~~ו ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~
 ~~~ו

~~~ ~~ ~~~~ ~ 

~~

 ~ורה ~ול על~ו ה~קבל
 ו~שה כ~~~ הפורק וכלכו~ ~~ב~ר~
 עליו ~קבל ~אינו וכל דהול~ללסי~א ר~ש~
 א~ כל כי ונראה הפורק~ נקיטלמה עו~~

 עול ~~~ו ישכשנב~א
 ו~וד~~ מל~י~

וג~
 עול

 תור~
 יולד ל~~ל ~דם כ~~ש

 ה~ק~ל לכן כ~~ ש~ת לע~לו אםאי~
 מ~~~רין ~ז ~ורה עול ג~כ מ~~~ווע~ו
 מ~נו וה~ורק וע~ד~א עו~ממ~נו

 אז ~ל~וה~וטל עו~~
 ~ו~י~~~

 כו~ ~ליו ה~~קבל כי נל~פעוד יו~ר~ עו~מ לו
מ~נו מ~בי~י~

 עו~~
 ו~וד~א

 ~מ~
 ~~מנו ~ה~~~רו

 ע~~ת ממנו ~~ורק עלנותנים
 א~ה~~נה וה~ש~

 ה~~
 שא~ז~ל ~~ד

 זכ~
 נו~ל

 ~~חחלקו
 ~ ב~~~

~~~

 כשכ~ר פי~ כו~~ הפורק
 שק~ל ע~י ~~ו~ממ~~ו ה~~יר~
 לכן בו וחזרתורה ~ו~

 עת~
 נות~~ם

 כ~~ש ט~י קשה ו~ירשד~נה כ~
וברישא ~ז~~

 ד~ע~יר~~
 וכשאינו ממנו

 ~ ~~לו כ~י רק מע~ירין ולא נו~ניםלא ~ו~~~
ב~דת

~~~~~~~
~~~ו

 ~~~~~~ ~ו~
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ו~~~ו ~~~~ו
 ~~~ו~ ~~~~~

 ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~ו

~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ו~~

 ~~~ו
 ו~~ו ~~~~~ ~~~ו~ ~ו~

 ~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ כ~
~~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~~ ו~~~~~~~
 ~~~~ו

 ו~~ו ~~~~~~ ~ו~
 ~~ו~ ~~

~~~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~ו~ ~~י~~ ~~ו

 ~~~~ ו~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ו~~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~ו~
 ~~~~ ~~~ו~ ~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~י~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
 י~~~י

~~~~~י ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
~~~~~ 

 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~
~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~י~~~

 ~~~~י
~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

 ב~רג~ם שנאמר מעשרה פחותה עדה ואין אל~ בעדת ~ גרסינן בדין יושבין~היו ~~~~ג~~~~~~
~במדבר

 י~ד~
 יצאו הזאת~ הרעה לעדה ~תי עד

 יהוש~
חמשה א~יל~ ומנין ~ י~ הרי וכלב

 שנא~
 שלשה~ א~ילו ומ~ין ~ דינים בעלי ושני ~יינים~ שלש~ יש~ו~~ אלהים בקרב

 ואגד~ו~נ~~ר
 אר~ ~

 על שלשה~ ~הם וה~ים~ וה~יר~ האש~ יסדה~
 אר~

 על יסדה~
יסוד

 האר~
 שלשה מצינו נמי אי אגודה~ קרוין ששלשה לך הרי מקי~ים~ הם

 קרוי~
 אגודה~

 שנא~ר חמשה ~פ~לו ו~נין בהן שכתוב ס~רים ויש קלחים~ שלש שהם אזובאגודת
 עלואגודתו

 אר~
 בידו אוגד ~דם יסדה~

 שיש אח~
 ב~

 שביד אצבעות כלל אצבעות~ ה~
 אומר הוא המקרא ו~אש אגודה~קד~ין

 הבונ~
 שהיא השכינה כלומר מעליותיו~ ב~מים

 למטה יורדתבשמים
 לאר~

 ~נא~ר ~לשה~ א~ילו ומנין בתור~~ עוסקים אגודה שם כשיש
בקרב

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 דרקקשה

 ר~~
 אבל ע~רה עד רק ~ויקרי

מד~
 ~ובה

 מרוב~
 פחות גם וא~שר

 ~מכן

~~~~~

 יש כי וצ~ל כו~~ ח~שה א~י~
 תוס~~

 ~~~ל~
 ~השכינה בע~רה

 מ~מע ול~י~ז ב~דרגה ו~כל ביו~רשרוי~
בין

 ח~ש~
 וחז~ל מידי~ נ~מ לא ל~ש~ה

 עשרה ע~רה כ~ש דתרי ~אחרהקשו
 ואתיא ~כינהקדמה

 ו~מ~~
 קד~ה

 לא ~בלוא~יא ~ע~
 כקד~~

 ~ ~בעשרה

~~~~~

 כו~ ~דברו כו~ ~נים אפילו
 דגם הראי~ וקשה כו~~~יק~ב

ב~~~ים
 שו~~

 הראי~ מהיכן וא~כ השי~ת
כי

 שכינ~
 וי~שב דל~ל ~ישמע ד~ וי~שבמדכ~יב ונרא~ דוקא~ ביניהם ~רוי~

 הפי~רק
~~~~~ ~~~~ 

 והיינו לש~וע כדי

~כינ~
 ~ ביניהם שרוי~

~~~י~
~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

 ~~~ ~~~ ~ו~~~~~ ~~~~~~~ ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~י~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~ו
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ~~~ י~~~~ ~~~
~~~~~~~~~ ~~ 

~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ו~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~וו~~ ~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~ ~~~ו~~~~~

 ~~~~~ו
~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
~~~ו ~~ ~ו~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~ו~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ו

~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ו~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~ ~~~ ~~~ו~~~

 ע~~ ולכן ית~ ~מ~ו יהי~ שלא בעולם ומעשה דבר שום אין כי ה~י~ אך~זכיר
 אח~כ וז~ש אזכיר ~~ש הש~י ~סייע האדם~בודת

 ת~
 שלו שאו~ש ~~לו לו

 וא~
לק~וו~

 ~ שלו ~הם בדברים



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~
~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~יי~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~ שהדייני~ ישפוט~ אלהים~קרב ~~~~~~~~~~~
 עליו~ נטל כי ~ שלשה

 לשו~
 תרגום סכך~

 ז עליו~ סוככת שהשכינה כלו~רותטול וסכו~
 ת~

 ~להתעסק ת~נע לא ~שלו~ לו
 ~יןש~ים~ בחפ~

 בי~ בגו~
 שאתה ~~~ונך~~ ולא ~גו~ך~ לא ~שלך~ נותן ~~אינך ב~~וונך

 ~ה ~ שלוו~~ונך
 זה אילן נא~

 נא~ ~~
 בטל~~ שי~ה לכל ~דין הוא זה~ ניר

 לד~ר דרכים הולכי שדרך ב~והש~בר אל~
 ב~~

 או~רים ויש ב~יני~~~ שרואים
 ידי דעל דאע~ג~בותא דאש~עינ~

 כ~
 כן פי על אף ~ול~ו~ לו שככה ברוך ~ברך הוא

 נ~רו כ~ו ה~ח~שה~ תל~ נ~ר~ ~ ~משנתו שהפ~~ק ~~פני בנפ~ו ~תחייב כאלועליו ~עלי~
 ~יר~יה~יר לכ~

 ד~~
~ ~ 

 כל
 ~~וכ~

 עליה חזר שלא בש~יל ~~~נ~ו~ א~ דבר
כאילו עלי~ ~~לי~

 ~ו~ ~~~~~~ ו~~~י~ ~~~~~~~
~~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~ ו~~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~ו

~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~ ~ז~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~ 
 ~~י~ו

 ~~י~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~
 ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ו~~~~~~~~~~~

~~~
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~יו~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~~ו~~~

~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~אינו יד~ ~נותן בעת הפי~ כו~~ ~שלו לו
 נות~

 הכל רק כלום ~~צ~ו
 תחזיק אל ~~ש כ~ין הש~ינ~ינת

 טוב~

~~~~
 כשעושה שאתה שלו~ ושלך
 ית~ ~~~נוהכל ב~~ונ~ ושלך ב~ופו~צוה

 ו~יד~
 אף כלו~ר לך נתנו

 ~ ~נ~ינהכח

~~~~~

 ו~ונה בדרך
 נל~ד כי ד~חב~ם בתיו~~ ו~פס~

~ש~ר ~ר~
 ל~

 י~ל כו~
 ד~~ר~

 ד~ו~יים ~~ה

ש~
 יו~ ל~ניך ו~ו~~~ם

 ל~לן ~~ה כו~
 ~~כ ~~וד נפשך ד~~וור ארי~א גם קאי כו~~אי~ה

~~~ 
 ~ו~חייב כאילו ד~~~ה~כ

 ~ו~~כ יו~ט ב~~ס~ ועי~~נפשו~
 ~~~~ ש~~ו~

 ד~י~ז פי~ ת~כח דפן
לזה ב~

 ~ ~ישכ~

~~~~~~
 ו~~ ~~נה הוא דרך ~י בנ~שו~

 ~ו~~
 וצריך

 עכ~~
 ~לא

 א~ ל~~ו~
עביר~

 ~ורה ~בי~ול
 עביר~ ה~~

 לכן
 אי~

 ~ אז שו~רו ה~
 ~ושו~~~~~~

 ל~יים ~אוד ~~~ה כו~~ ה~וכח כל ~ו~ר ~~~יר ר~
 ר~~ ור~ ז~

דנ~קיי~
 כו~ יי~ירו ו~~~~יך בי~

 כ~~~
 בג~~

 דף ~גיל~
 י~ח~

 ~~תר כי
 ~~ורה כל ו~תב ~י~ ~םופר ~ו~כ~ב ~לא לכ~ובלו

 ~קוד~
 ~ל כ~ כמ~ש בלבו גס

 לכ~וב ~כ~ל ~י~ ולכן לבךלוח
 של~

 ~ הכתב ~ן

~~

 ע~י לזה והעצה כ~~~ ~~שנתו ד~א השוכח
 הלי~ו~

 ד~ת כי ושלישית פ~ש
 אחרי~ עסקים ע~י~~תכחים

 ~~כח אינו ת~יד לו~ד ובאם
~ה~ורה כש~וכ~ ולכ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~י
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~
~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~ 
~~~ ~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~י~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~

 על באה תקלה ונ~צאת הא~ור את להתיר ~א הוא ~~ח~ו ש~~וך ~נפשו ~~חייבכ~לו ~~~~~~
 מ~מרתו~ היתה מש~ה שאותה לפי בנפשו מתחייב כאלו נ~י אי זדון~ עולה ושגגתוידו~

ו~כ~יו
 ~~כח~

 תקפ~ ~ ~ש~ר~ו אינה
 ה~ושי ו~~וך עליו קשה ~היתה ~ מ~נ~ו~ עליו

 ~~חשבתו ~מק~ים שמעתי אני ל~כ~תו~ קו~מת חטאו ~יראת כל ~ ~ שכ~~ש~ה~

ירא~
 לחכמ~ו ח~~ו

 שה~~
 ~לבו חושב

 אלמ~~
 ~תחלת שאמ~~ ע~~ ו~ חטא~ ירא ~א~י~ ~~~ל

 כ~~ש ג~כ ~ו~חתו ה~ורהמ~~ורה
~~~יף

 ועי~ ואי~נו~ ע~~
 ~הר~ בשו~~

 שלא
~עלה

 ע~~
 ו~ינך ~טל שתשב

 ~י~ו ~א~ שכ~ וע~ש~נפ~ך מת~יי~
 הי~ לומ~

~יי~
 ובשוכח ~א~ת ~~פשו

 ר~
 מ~ל~

עה~~
 ~ כו~

~~~~

 אפי~
 ת~~~

 זה פי~ כו~~ ע~מ
 ה~~רים ~איןסימן

 שי~~י~
 לו

 שיש פי~ ~יניך ראו אשר ה~~רים כ~ו~ם
 ~ייכותלו

 ע~
 ראו נק~ זה אלו ~~רים

 ~~~ ~~~~~ ~~רי ~~פ ויל~פ~יניך~
 ~כל

 ~ל ת~פו מכח ב~וה~ז ~~וכ~יןמה
 ~~וה~ב ל~זכירנו הקב~ה ~תידמשנתו

~~~
 ~ב~~ר

 ה~צו~
 ~שו~ע והובא

 ~~ם ת~תה~ הר~
 פ~~ח~~

 יסורו פן וז~ש

~לבב~
 כ~י

 חיי~
 לה~יא י~ח כל וא~~~ל

 ~~פה כשלא רק ו~יינו המשיחלי~ות
משנ~ו

 ~כ~ ר~
 מ~בו ש~~יר ע~י מ~~מו

וז~
 ~ל~בך יסורו

 ול~ ת~י~
 גם יזכור

ל~תי~
 ~ו~ ~~שך ~מור ה~ורה קפדה ~~ז

 ו~~~ל~ ב~פשו~ ~~~~יבו~יקרי
 ~ליו

 ~~עיל~כ~י~
 ע~~פ ~ס~ך נר~~

 ש~
 זו

 וב~ה~~נה
 ~~~נ~ו~

 ~א הא~ א~~ הם
~סור

 וה~שנ~ ~ר~
 הב~

 בר~~ב~~ ~ ~~~ ב~~~ ~י~
 ה~ע~

 וקש~כו~~ ה~~נ~ ~~~ר~י שה~~
 ~וא דכן

 ~~~~~ ג~
 ~ליו

 וי~ל~~נתו
 ד~~ור~

 ש~~ז
~~~ 

 ~~ו~~~~~~~~
 ~~ו~

~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~
~~~~~~~~~ ~ 

~~
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~ 

~~~~
~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~

~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~ו ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~
~~~י~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~
 ~~~~ו ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ו~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
 ~ו~~ ~~~~ ~~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~ג~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~
 ~~י~ ~ין לחכ~~~~ קוד~~ שיר~~

 קד~~ו~
 רק בז~ן

 יות~
 חש~ב

 וח~י~
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 ~~~י~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ג~~~~~~
 ~כמתו ~ המעשה סוף המ~ש~הת~לת

 מתק~ימ~
 ~~~~ ~לבו למה מבי~תו שה~כמה

 ואין הואיל לעשות ע~מ לומד ~א~ו חטאו~ לי~את קודמת ~~כמתו וכל ~ בה ~הנהוהוא
 מתקיימת חכמתו ~ן ~טא ירא להיות ~ונהלבבו

 ש~תו~
 אותו מונעת שהיא

 ~וא לבו ~~רירותא~רי מ~לכ~
 ק~

 הכא מ~כמ~ו~ מרובים שמעשיו כל ~ ומנ~ה ומואסה בה

מיי~
 ~נז~ר איי~י ל~כ~תו~ קוד~ת ~טאו שיראת בכל ולעיל עשה~ במצות ~זריז

לא במצו~

 ~~~~ו ~ו~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~יי~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
ו~כ~

~~~~ ~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
~~~~ 

~~~
 ~~~ו

 ו~ ~~~ ~~
~~~~ ~~~~ 

 ~י~
 ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~ ~~~~

 ~~~ו~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~
~~~

 ~~~~י~~ ~~~~ו ~~~ ~~~~~י~ ~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~~~~~~
 ~~ ~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~וי~~~

~~~~~~ 
 ~~~~ו

~~~~~~ 
 ~~~~~~ו~

 ~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~

 ~ו

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ו

~~~~~ ~ 

~~
 ~~ו~~~ ~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ו

~~~~~~~~~~ ~ 

 ~~~ת וי~אה מע~יס יותר ל~בותב~ו

וזה
 עיק~

 ואינו ויגיעתו עבוד~ו
 ה~כמה ב~בילהי~אה מבט~

 ר~

 ה~כמה
 דהדיוקים הק~ה ז~ל ו~~ה~~לאצלו~ אג~

ס~תרים
 ואפ~~

 נתפ~ש לא דה~י לומר
 קודמת חכמתו ~ם הואא~ך

 ~י~~
 ומ~~~ו

מ~ו~י~
 חכמתו דבאס י~לאך לה~ות~ א~א זה ואפשר כו~ מ~כמתו

 וי~~~
 אז שוין

 מעשיו אם~ליא
 מרובי~

 ושי~י~ מ~~מתו
 מ~~בה הא~ס חכמת הטבעשלפי ~~ו~ להיו~ א~ש~ דאי י~ל שוין בזהגם

 עלוכ~~~~בר
 ה~ב~

 ~ ~רובין מ~שיו

~~~

 ש~~~~~ו
 קל~~

 הי~~ח כימ~מע מתקיימ~~ חכ~תו אין
 מ~קיימ~

 רק
 שאובדהקנס

 וז~~ ה~~מ~
 ד~ י~את

 ~ עמ~ל~~ורה

~~
 ~ינו ~~חכ~ת~~ מרובין שמעשיו

 מו~~
כיו~

 איך יודע שאינו
 של טע~ו יודע שאנואף וי~~ עו~~

 ד~~
 ע~~ה עכ~ז

ל~~~
 ל~טל גם

 ~ החכמו~ כ~

~~~

 ממ~~יו מר~בה ~~כ~תו
 לכ~ור~

מ~
 כגון גדול חכם ו~וא יעשה

שלמה
 ~נת~

 וצ~ל ית~~ה ~ינה ה~ לו
 ד~~~

 כזו ~~~~ה כשל~~ה ד~כם אוה~~י~
איי~י ל~

 ~~נ~
~ 

~~~
 היינו ~תקיימת~חכמתו

 ~~ו~~~
 אין מ~ע~יו

 ש~~למוד ואף ~ת~~י~~
 על ~לא לי~~וד על קאי דלא י~לגדול

 חקי~~~
 דנ~י י~ל ו~ולי ו~כל~ת

 עכ~ז גדול~התלמוד
 העיק~

 הוא
 ה~~~~

 כדאי~
 ל~

 ~~~רש
 עיק~

 ~מ~שה ~לא
 ~ הגוף מ~~רים יותר ה~צותשמע~ה
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 כל ~ ~תע~ה ~~~~גו~~~~~
 שרו~

 ~הוא בידוע למטה שאהוב מי כל הימנו~ נוחה הבריות
 ש~רית~ של שינה ~למעלה אהו~

 שהול~
 מושך צהרים~ ~ל ויין ~ עוברת ק~ש שעונת עד וישן

 ~ק~לת דכתיב אדם שללבו
 ב~~

 ו~יחת ~ שכרות לידי אותו ומביא ב~רי את ביין למשוך
 האר~~ עמי ~ל כנסיות בתי וי~יבת ~ בתורה מל~~וק אבותיהם את מבטלתהילדים~

 לידי מזבח קדשי המביא הקדשים~ את המחלל ~ ~ בטלים בדברים ומדבריםשמתכנסים
 ~המבזה ~ הבית בדק בקדשי בין מזבח ב~ד~י בין ונ~נה ה~ועל ~ו וטמא~ ונותר~פגול~
 באכילה חול מנהג בהן נוהג או מלאכה~ ב~ן עושה המועד חול של ימים המועדות~את

 מ~לבנות ואח~כ תחלה מאדימות פניו המתבייש ברבים~ חברו פני והמלבין ~ושתיה
 ~חת ~נו~ות~ שתי לה יששהנפש

 לחו~
 בתחלה האדם~ את וכ~מביי~ין לפנים ואחת

 לצד מתנועעהרוח
 חו~

 כיצד ~ענה ~וצא וכ~אינו מא~ימות~ ופניו חימה ~~~מלא כמי
 הוא פניו מעל ההוא הבושהיסיר

 דוא~
 ~קרבו

 ונכנ~
 והמ~ר ~ חיורא ואתי סומקא דאזיל ~הלבנה בענין שאמרו וזהו ומתלבנים~מתכרכמים ופני~ הצער~ ~פני פניו לצד הרוח

 שמתרגם כגון כהלכה~ ~לא בתורה ופירו~ים ~נים שמראה בתורה~ פנ~םוהמגלה ~ מהול שהוא יראה ~לא כדי המילה לכסות ערלתו ומושך ש~ל או מל~ ~לא~ריתו~
 לאומזרעך

 ת~
 של פשוטו זה ואין לארמיותא~ לא~ברא תתן לא ומזרעך למולך~ להעביר

 ובכללמקרא~
~ 

 שמעיז פנים~ מגלה אחר ~ירוש דופ~~ של דר~ות הדורש
 פני~

 לעבור
ענ

~~

 נראה כו~~ נו~ה הבריות שרוח

 דאי~
 ~~ואהפי~

 סימ~
 הו~~ל דא~כ

 כללהי~וך
 שרו~

 הבריות רוח נ~ה המקום
 לעשות להשתדל משמי~~ו ה~נא א~לםנ~ה
 יכול שכ~א נ~~הולכאורה הימנ~~ נוחה ה~ריות רוח שיהי~כן

 מ~מע מכאן אבל הי~ונו ~ינו~והבריות לכ~ ל~ר~
 כי בצדקותיו ~ק האדם ביד תלוישאינו
 ~ ~ריות ~עיני חן לי~איו ממציא~ש~י

~~~~
 האדם מגוף ה~~~ נראה ~מנו~
 ~ון אחרים דברים ~סבתונא

 ~מטיב עושרשהוא
 ע~

 וב~בה אחרים

~
 אהוב הוא

 דז~
 בכלל אינו

 נוח~
 ~ הימנו

~~~
 יל~פ הימנו~ נוחה המקום

 א~~ הימנו~ נוחה רוהמ~ק שיהי~בא ~עי~~
יל~~

 זה מ~ום
 הדב~

 לו שיש
 המקום רצון עושה נוה~מהבריות שרו~
 ~ נוה~מ המקום ורוח למעלהאהוב ועי~~

 שאי~~~~
 הימנו נוחה רוה~ב

 ~ הימנו נוחה יהי~ ועי~זתשובה יעש~

~~~~~~~

 אולי בר~ם~ חבירו פני
 ~ ~בים נקראו שלשה זה ~ענין~

~~~~~~
 ומזרעך בהר~~ב כו~~ פנים
 כתב ~בת~גום הגםכו~

 ע~ז כרת שיש דורש אםי~ל ~
 ~~~ ~ פנים ע~ ~י זה לרמוז~וסיף והתר~ו~

בתיו~~
 ~מ~ילה

~~~ 
~~~~ 
אין ~
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 רמה~ ביד ב~רהסיא תורה דברי~ל ~~~~~~~~~~~
 ואי~

 ~י על אף ~ פנים בושת לו
 ~י~

 בידו
 עליו שבאו ~י על אף שבידו~ מעבירות מאחד בת~ובה חזר ולא טובים~~מעשים תור~
 ביםוריםומת יסורי~

 אי~
 אין מותו~ קודם בתשובה חזר אם אבל הבא~ לעולם חלק לו

 ויו~ב זקן גדול אדם ל~ני לראש~ קל הוי י~ ~ התשובה ב~ני ~עו~דדבר ל~
 בי~יבה~ ברא~

 לעב~דתו קלהוי
 ולשמ~

 ש~ערותיו בחור לאדם לתשחורת~ ונוח ~ ל~ניו
 נגד וכ~~ מקבל והוי ~ ובישוב בנחת לפניו תעמוד אלא כך כל ~צמך להקל~ריך אינ~ שחורו~

 בין~דם כ~
 רא~

 קבל~ נגד~ מתרגם מ~ביל כמו מקבל בש~חה~ תעמוד תשחורת בין
 בוראך~ רצון ל~ות קל הוי ~ור~ כשאתה בראשיתך לראש קל הוי~~חר ~
 המ~ורת לתורה~ סייג מסורת ~ג ~ לו נוח תהא הזקנה מ~ני פ~יך~שה~שחרו ובזק~ות~
 ואחד ח~רים ש~ם בסכות בסכת בסכת כמו אותם~ יעשו איך מצות כמה~בינים א~ ידיהם ~ל שבכתב~ לתורה וחוזק גדר הם שבתורה ויתרות ~חסרות חכ~ם~~ו ~~ס~
 שנכתב אתם תקראו אשר ה~ מועדי וכגון דפנות בג~ סכה להכשיר לומדים אנו~ממנו מל~

 את~ ללמד מקומות~ בג~~סר
 א~י~ אתם שוגגים אפילו

 ~זידי~
 ~ מו~עים א~ילו אתם

 ל~רי~ות~ סייג נדרים ~תת~שר~ ב~ביל עשר תעשר עשר לעושר~ סייגמעשרות
 עליו מקבל י~~ור~ שלא ומתירא ב~רישות~~יל ~אד~ בזמ~

 בלשו~
 ידי ועל וכך~ כך יעשה שלא נדר

 תורה מדברי בשתיקה אי קיימין א~ן במה שת~קה~ לחכמה סייג ~ יצרו את כובש~וא כ~
 וקללה~ הרע~ ו~שון מרכילות~ בשתיקה אי וגו~ בו והגית כתיב כבר~רי

 ~עט לאדם לו שיש ל~ברו אדם שבין הרשות מדברי ב~תיקה אלא מד~ר אינו הא~~ו דאוריי~
 אמר וע~יהם שא~שר~ מה כל בהס~דבור

 שלמ~
 ~מ~לי

 י~ז~
 מחריש אויל גם

יחשב חכ~

~~
 חלק לו

 לעוה~~
 י~ראל דכל הגם

 מכלל יצא זה אבל לעוה~ביל~ח
 הני שכל חיים דרך בס~ ועי~ ישראל~~ל

~מש~
 חלק ב~רק מה~ש תורה אין בכלל

 לזה ע~ן מה מובן~אין
 מלב~

 חבירו ~ני
 ~ברבים

~~~~~
 שתתקיים ~י~ לתורה~ סיג

 יזכה שעי~ז או בידוהתורה
 ~לתורה

 ~ ~~ ~~~ ~~~~ו~
 ~~~ה לחכמה~י~ ~

~~~ 
 ~ה~מה כן

 י~כ~

 מיהו כנ~ל שומרו וזהולהזיק
 לידי שמביאתו רק כן לומר א~אומסורת בנדרי~

 ~ כ~~ל ממנו ינ~ל שלא ששומרתו אוזה

~~~
 שתיקה אמר לא שתיקה~ ל~מה
 כו~ ס~ל מסורת באינך כמ~שס~ל

 לכמה מביאה ~~~קה ל~י ל~רשיש
 ~חכמה לבדמעלות

 כמ~~
 ~וב לגוף ל~מ

 לחכמה סיג שתיקה אמר ואילומשתיקה
 ~ השתיקה מעלת זאת שרק מ~מעהי~

~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~ 
במעשרות

 סי~
 כן ~קשי לעושר

~~ב ~היא ~אוריית~
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 ~~~~~ו~~~~~
 ~~ ~יחשב

 ח~ה
 י~ר~

 ר~ב~~ לו~ נוד~ת
 פי~

 חב~
 ~ראה י~רה

 ~קב~~
 ש~ודי~ו לאדם

 ראה לוו~מר
 שבראתי~

 ו~ו~~~ו ל~ב~רו ש~~~ט~ב בצלם
ח~ה מרא~ ~ע~ו~ ~~~~ ה~וב~

 י~יר~
 חשוב ו~ינו ~~ו ה~יב ~שאלו יו~ר

 ב~~ני~
 ל~ודי~ו

 ~~וב~
 ~~ו~ ~~שה

 גלויה ח~ה לה~~ נודעת יתירה חבהלפרש וי~
 של~ ו~פור~~~~

ל~~ום ל~ ~יה ~~ו~רת ~~בה בלבר

~~~~
 איי~י לא ~ל~~ שנברא אדם
עתה

 מצ~~
 נמי צ~~ רק א~

 דדבר בברי~תו ש~ד~~קין כיון~שיבות
 לו אין חביבש~ינו

 ויש מ~וימת~ מד~
 ויברא הק~דם ~~וק הביא לא למה~קשים
 כשננ~רה ד~ד~א ו~~ל בצל~ו א~הא~
 ונשתנה ניטל~וה

 ה~~
 ~ן דלא ~~~ל

 א~סור ~ ט~ם הוא ה~~וק זה דהריה~~
 מדר~ש~ בס~ ו~י~ ד~~שפיכת

 נם~פ~
 אי

 ע~ז ב~ס~ ו~~~~ בכללב~נ

 ג~~ ~ד~
 כ~בו

שכ~~
 כולל ב~~ ~אדם שנ~~~

וי~ל ב~נ~ ג~
 בצל~ לפ~~

 ~~רש~י ~~
ד~קנו ד~ו~ בצל~

 ~ז~
 ~י~ ~שא~כ לבנ~י~ רק יש

 ~פ~ו~
 שזהו ~ויוחד ד~וסצל~

 ~ב~בו~
 ז~ו ג~כ

 ~ לב~נ אף אדם לכליש

שני~~
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~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~

~~~ 
 ~~~~~ ~י~

 ~~~י~ ~~~~ ~~~י~~ ~י~~ ~~~~~~
 ~ו~~ י~י~~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~

~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~ 

 ~~~י~י ~~~~~ ~~~י~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ז~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~

~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י ~~~
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~ ~~~ 
 ~~ ~י~י~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~י ~~~~~~~~~

~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ו~

 ~י~~ ~י ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י~

~~ ~~~ 
 ~~~~~~ו ~~~יו ~~~~~~~~~

 ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~
 ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ו~
 ~ו~~י

 ~~~~~י~~ ~~~ ~י~~~~ ~~
~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~

~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ו~~~~
 ~~~~~ ~~~י~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~ו ~~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~~~~

 ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 ו~~~
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ י~י~~ ~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~ ~~~ ~~~ י~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~ 

~~~~~ ~ 
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~מקום ~~~~ג~~~~~~
~~~ 

 הוא
 ע~

 אלא האדם
 א~

 ל~ח כי ש~מר ~ לכל וי~ועה ~לויה חבה
 בו שנאמר ברא~ית ~שה~ל טו~

 ויר~
 בשביל אלא נברא לא טוב כי אלהים

 ~דברים אומר דאת כמה לקח~נקראת התור~
 ל~ב~

 כל צפוי~ הכל ~~ ~ ל~~י כמטר יער~ף
 וה~שו~ לפניו~ גלוי חדרים בחדרי עושה~אדם מ~

 לעש~ת אדם של בידו נ~ונ~~ ~
 ~דברים כדכתיב~רע~ ~ו~

 ל~~
 ~דו~~ העול~ ו~~ו~ ~ ~וגו~ החיים את היום לפניך נתתי ראה

~מדת
 רחמי~

 ואע~~כ

 א~
 שוין הכל

 ב~ד~
 זו

 ל~
 טובים~עשים המרב~ ה~עשה~ רוב ל~י שהכל

 נותני~
 ~ו ממעטים טובים במעשים ו~מ~יט מרובים~~ רח~ם ~ו

 אד~ ~ל~ מעשיו רוב לפי המעשה~ רוב לפי והכל אחר ~י~~רח~ם~
 אם נדון הוא

 ואם זכאי~כיות רו~
 רו~

 אד~ בני מע~ה כל צ~~י~ הכל ~י~ ורמב~ם חייב~ עונות
 שע~ה מה

 שיעשה מה יודע שהקב~ה כיון ~אמר ולא ל~~ו גלוי הכל לע~~ת שעתידומה
 האד~

~~~
 הוא

 מוכר~
 שיהיה ~מע~יו

 צדי~
 ורע טוב לע~ות ~ידו נתונה הר~ות כי ר~ע~~ או

 שיכריחהו ד~ר ~ום~אין
 כ~~

 הוא שכן וכיון
 ~ו~

 ~~זלם
 נדו~

 הרש~ים מן לה~ר~
 ~א~ ~~צונו~ ח~א ש~~וטא ~צדיקי~~ טו~ ~~~~ליתן

 ~ענ~~~והצדי~
 ~ר~ו~~~ צדיק היה

 ומתמיד כו~ל שאדם מה ל~י המעשה~ רוב ל~י ~~ל ~ שכר שיקבלוראוי
 ה~ו~ בעשיי~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~ ~~ 

~~~~~~ 
 ~~~~~ ~ו~ ו~~~ ~~ ~~~~ ~~~ו~~~~~~~

~~~~
 ~~ו

~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~ו~~~ ~~~~ ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~ ~~~ו~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~ו~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~~ ~~ו~~~ ו~~~~~ ~~~~~ו~~~~~~~

 ~~~ ~~~ו~ ו~~~~~~~~~
 ו~~~ ~~~~~~

כך

~~~~~
 יל~פ ~מדה~ כלי ~להם

 חמדוה ותחתוניםשהע~יונים
 רצו ~לא האומות זולת התורה בק~לתאז

 לחמוד שצריך כל~ח יל~פ גםלקבלה~
 באמ~דהרי ל~

 קשות התחלות כל
 ובת~ל~

העני~
 ~ חומד ה~ם אין

~~~~~
 ~~ ז~ל ר~~י נדון~ העולם~
 ופ~וט טוב בחי~במדה~ר

כ~י י~~
 העול~ ה~נ~גו~

 נידונת~ היא כך ~ובה
א~  ~~~~ו ~~~~~ ~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ו~~ו~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~ו~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~

 ו~~
~~ 

 ~~~ ~~ו~ ~~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~~
~ ~~~~ 
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ו~~~ ~~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~

 ~ ~~ו~~ ~~~~ ~~

~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
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~~ 
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 אותם לנותן ~עמים

 פי על לא אבל המעשה רוב לפי והכל היא רמב~ם וגרסת אחת~פ~ם
 ~ ~מעש~
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 תמן דמתבעי לאחר ביה~ ערבין אינון נש דבר רגלוהי ב~רבון~ נתון הכל

 יסורין פרוסה~ ומצודה ~~תיה ~ובילי~
 ולוקחים שם נכנסים אדם ובני פתוח~~ החנות ~ ומית~
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 ש~~
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 והכל ~ בריותיו עם ב~~ניא בא ~קב~ה ~אין אמת~ דין והדין ~ האדם מן נשכ~יםשהם אע~~ ב~~
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~הוי וכדומ~

 המזו~
 ללבו סועד

 שפי~
 נק~

 נק~ אינו ~ו~ה בלי והיינופעולה שו~ לידי ה~ח יוצא כשאינ~מ~א~כ קמ~
 קמ~

~~
 צדיקי~ יש להיפוך וכן דארעא עפרא

 לה~ש~י~
 כו~ סבלארי ~אי~ לא דמימי ~~ם פרנסה

 פרנס~ א~ קיפ~~
 י~ל

 ~ ראשון ב~ל~ולהפי~

 ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~י~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~ו
~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~  

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ י~

~~~~~
~~~~~ ~~~~ 

~ ~ 
 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י
 ~~~ ~~~~ ~~י ~~~~~~

~ן
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 נת~ר~ו אם כגון ח~ורות הלכות ~הן~ש
 ~מ~לה~ ~מ~~יה ~ולה או ~נדבה~ חו~~

 ו~תה שא~דה נדה הלכות נדה~ ו~חי ~ למטה שמ~שיה~חטאת
 וצריכ~

 ~ד ל~מור
 ~זמנה טבילה האומר לד~רי טבילות צ~ה ל~~ול צריכה ~היא ו~~מים ל~~ח~~שתחזור
 תקופות~ ~ שכר ~ליה שמ~בלים ~ה~ ~~~ל תורה ~יקר הלכות~ גופי הן הן ~~צוה
 הפר~ראות כמו לחכמה~ ~ר~ראו~ ~ ה~ות~ות ח~~ון וגמטריאות~~ ~ המזלות מהלך~~ין

 את מכבדות הללו החכמות כך ת~נוג דרך ~נוח הס~ודה בסוף לאכול~רגילין
בן ~ ה~ריות ~~י~י~~לי~~

 אין יותר ~וד ~נ~ים יש~ם
 ~ו~~~ ~ ~~~~ ~~ ~איל~

 להיות דצריךטוב ~~~ ~~~~ ~~~~
 שרשי~

~~~~~ ~מ~נפים ~ ~~~ ~~~~ יותר

~~~
 ושרשיו כו~ מחכמתו שמ~שיו כל

 א~ל החכמה א~ל ~~צם ~האדם נד~קים ~~שיות מצות כי כו~מרו~ין
 ~ ש~~ולם ~רוחות לזה ~זיק ולכן ~אויר כמו רק וה~~מה ~~צםד~י~ות

~~~~~
 ~אילן גוף ~ל נראה ו~ד הנמשל ~ל דקאי י~ל ידאג לא בצ~רת
 ת~קידם ~בקשין הדרכים וכדאיתא דואג פ~ולתו ל~~ות שא~ו דבר~כל

איזהו ~ הנ~ראים יסוד שהוא האדםומכש~כ
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