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 ~~~~~ו~~

~~~~ 
~~ 

 קוראין היו רבי~ שיקרא ~~מך ולא ימים~ הא~ך שלא לפי ~~~~~
 איזה~ ~ שמעון שמם וש~יהם עזאי בן ו~ן אביו~ שם עלאותו

 ואע~~ אדם~ מ~ל הל~מד ~ ~חכמתו שיתהלל שראוי חכם ~י~ו קאמר ה~י~כם~

~~~~~
 דהקב~ה מכ~א~ הל~מד חכם

~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ אדם בכל במע~ביע

 ואם ממ~ו להתל~ד מ~הו בושיה~~
 ~י~

 שלא ~~צא אדם מכל ללמוד ביכולתו
 ע~י חכם ~ל כ~ו ~כל חכם תל~יד חז~ל ~שון כ~פ ~א דמה~ט וי~ל שבו חכ~ה~גמר

 ש~ קרח פ~ שפ~א ~~עי~ ~ תל~וידשהוא
 תרס~~
~ 

~~~~~
 מהיפוך הם כי בחלקו שמח להיצ~צס מזה הה~וך ~~יר אבל מ~~א~

 להי~ו~
ש~אמר ~

~~י~
 ~~~~ ~י~~ ~~~ ו~ג~~~ ~~~~~~ ג~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~
 יו~~ ~~י~~ ~~י ~~~י~ י~~י~~ ~~~ ~~י~~ י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~יגי~~~~~

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

 ~~~~ ~~~י~~ ~~י~~ ~~~~ ~י
 ~~~ג

 ~~~~ין ו י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~
 ~~~ ~~יי~~ ~~~~ו~~~~~~

 ~~~~~ו
 ~~~יי~~ ~~~~ו ~ין ~~~~י~ ~~~~~

 ~~~ו~ ~~~ין ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ן ~י~ ~~~~~~
 ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~

 ~~~ ~~~~~~ י~~~ ~י~ ~~~ ו~~~~~ ~י~~ ~~~~ין ~~~~ ~~~יי~~ ~~~~ו ~~ין ~~~יי~~ ~~~~ו ~~~~ ~~ ~~~ ~י~~~~~~~~
 ~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~ ~י

 ~~~~ ~~~יי~~ ~~~~~~ ~~~ סגי ~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~יי~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~י ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~ו~~~~~~~

 ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ן י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ו~~
 ~~ו ~~~~~ ~~~י ~~יי~ו ~~~י~

~~ ~~~~ 
~~

 ~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ין ~~~ ~י~ ~~~~י~ ~~~ין
 ~~~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~י ~~~~ ~~~~~~~

 ~~ ~~~~ ~י~י~
 י~~ו

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

 ~~~ן~ג~~י~ ~~~
 ~ק~~ו ~~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~

 ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~
 ~ן

 ~~~~~ ~~~~~ ו~~~~~~~~~~
~~~~~ 

 ו~~~ ~~~~~ ~~ג~ ~~~ו~~ י~~~ ~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~יי~~ ~~~~ו ~י~י~ ~~י ~~ו~י~ ~~~י~ ~י~י ~י ~י~ז~
ו~~~

 ~~~ו
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~

 ~~~~יו ~י ~י ~~ ~~~~ן
 ~~ו~י~

 ~~~ ~~~~~ו

~~~~
 ~~~~ו ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~~~ו~~~י~ ו~וו~~ ~~~ ~י~~ ~~יו~ ~~~~~ ~~~ו~
 ~ו~~~ ~~~י~~ ~~~יי~~ ~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~י~ ~ו
 ~ו ~~~~~~ ~~~~~~ יו~~ ~~~~~~~~~

 ~~~ יו~~ ~~~~י~ ~~~י~~~ ~~~יי~ ג~~
 ~~~יו ~~י~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~~ו ~ין ~~~~~ ~~~~~~
 ~~~יי~~ ~~~

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

 ~~י~
~~~~~ 

 ~~~ו
 יו~~

 ~~~~~ו
 ~~~~~ ~~~~~~ ~י~ן ~~ו~

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

 ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~י~
~~ 
~ 

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

 ~~~~ן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~
~~~~~~ 

 ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~
~~~~ 

~~~ 

 ש~כ~~ו הדברים ניכרים ה~~נים~ מן ולו~ד כ~דו ~ל ~ס ~אינו ~כיון ~~ו ~~ן~וא
 ש~ם לשםיא

 ~ל~
 לה~הר

 ו~~~א השכל~י~ ~ל~די ~כל שנא~ר ~ ב~ ולה~~
 כלו~ר לי שי~ה ~דו~יך ~יד~רא

 היי~
 הקטנים ~ן ~א~ילו ~ל~די~ ~כל ~ורה ל~ד

 ולא~~~~
 ח~~~ הי~~

 כוונ~י שכל לי ~יתה ~דו~ך כי לכבודי~
 בלבד~ לש~י~ ה~~~

 ~בור~ו~ שי~הלל ש~אוי גבור איזה~וכן
 ~גבור~ ~~י~ ארך טוב שנאמר ~ יצרו א~ ~כוב~

הכי

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

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

~~~~ 

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

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

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

 ~~ו~~~~
~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

ו~~
 ~~~ו

~~~~ ~~~ ~~ 
ו~~~~ ~~~~~ ~~~~

 ~ג~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~ו~
~~ 

 ~~~~ ~~~וד~ ~~~~~ו~ ~~ו~

~~~~~
 ו~צינו השכל~~ ~ל~די ~כל
 שכ~ ~כם נ~~ דה~~הכי

 או א~קים כ~לאך ~כםואדוני
 דדיי~

 ~זה
 ~ ה~כל~י דכ~~צ~ו

~~~~~
 גבור

 יל~~
 באיזה כ~ו

 ~כ~א שלו~ד ש~~יהכוונה חכ~
 ~~י ה~י~ כן ~כםנ~~ה

 כ~י~~
 היצר

 ~י~ז שנ~שה ~~יר אזה וכן גבורנ~שה
 ~~~יר

~~~~~
 שנא~ יצרו א~ ~כובש גבור
 ~ו~ר כ~~ מגבור א~אטוב

דבו~דאי

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

~~~~~~ 
 ~~ ~~~~י~ ~~~~~י~ ~~~ ~~ן ~~י~~ ~~~~~~~~ך ~יז~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~ין ~~י~יו

 ~ו ~~ין ~~~
~~~ 

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

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ ~~ך ~~~~~ י~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ן

 ~~~ז
~~~~ 

 ~~~~ ~~~י~ ~~~ז
~~~~~י ~~~~~ ~~~

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

~~~ ~~י~~~ ~י~
 ~~ ~~~~~ ~~~ ג~~~

 ~~~~ ~~ ג~~ ~~~~~ י~~~ין ~~יגי~~ ~~~~ו~ ~~י
 ~~ו ~י ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ין ~~~י ~~~~~~~

~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ין ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ן ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~ ~~י~~~ ~~ ~~

 ~~~~ו ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~יי~ ~~~
 ~~ו~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~ 
 ~~~ו

 ~~י~~ ~~~ ~ז~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~ ~~~ ~י~~ ~~ן ~~~~~~ ~~~~~~

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

 ~~~~~~ו
~~~~~~ ~~~ 

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

~~~
~~~ 

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

 מצד לא היצר~ כ~וש של הגבורה מצד הבא א~ים ארך טוב דקרא ~ירושא ~וי~כי ~~~~~ו~~~~~
 הטבע~רכות

 וכ~
 עיר~ מלוכד כ~בא ברוחו~ מושל

~~ 
 העיר א~ שכבש שלאחר המלך

 לו הראוי עשיר~ איזהו ~ ~ורגן ואינו ברוחו מושל ~ו~ המורדים ~אנשים לידו~בא~
להתהלל

 רק ו~ייכות ענין להם יש ~לודבוודאי

כו~~
 כ~שטי~ וגבור בנ~ש גבורה הוא יצרו

 איזהו ~~יר אמרו ולכן בהגוף~ גבורהוא
 ~ כו~ טוב שנא~ כו~גבור

~~~~~
 האדם עיר~ מלוכד ברוחו

ו
 ~ק~

 ~לק רק ועיר ~~ן עול~
 מלוכד ~עדיף ברוחו מו~ל ~כן מעו~םקטן
 נק~ ברוחו ו~ושל ברשותו שלבו ומיעיר

גבור
 ~כוב~

 ~ עולם

~~~~~

~~~~~~~~ ~~ 
 אינו אבל גבורה מצד כ~בא יו~רטוב
 ~ל המדה את רק האדם את~שבח
אריכות

 אפי~
 יותר טוב ודאי וזה

 לומר ואפשר א~~ מאריךכשב~בעו
 הוא הטבעומצד

 ר~
~~~~

 ~י~ בחלקו~ הש~ח עשיר

 ~~~ ו~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~
 ~ו

 ו~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ו

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

~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~ו~~

~~~~~ 

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

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

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~ו~~
~~~~~ 

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

 ~~~~~~ ~~ו~ ו~~

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

 ת~יד אף ~אריך גבורה מ~דכש~א
 מסכ~םכ~טב~ו

 ~ לז~
 בחלקו שמח והוא עשיר שהואמי

הוא

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

 ~~~~ ג~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~ג~~~~ ~~~
 ~~ו ~~~ן

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

 ~ו
 ~~~י~ו~

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

 ~~~~ו
 ~~ו~ ~~ו~

 ~~~~~ו

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

 ג~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~
~~~

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

 ~~~ו
 ~~ו~

~~~~~~~~ 
 ~~~י~

 ~ג~ו~ ~~י~ ~~~ ~ו~
~~~ 

 ~~~ו ~~~~ ~~~~ ~י ~~~~
 ~~י~

 ו~~~~~~ו~
 ~י~ו

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ג~~~
 ~~~ו

~~~~ 

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

~~~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~ ו~~ ~~ ~~י~ ז~~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ין
 ~~ ג~~~~~~~

 ~ו
~~ 

~~~~~ ~~ 
 ~~ו

~~~~ ~ 

~ ~ ~
~ ~~ ~~~וי ~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~  

~~ 
~~~ 

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

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 דב~ם ש~לשה לפי ~כובד~ איזהו ~ בחל~ו הש~ח בעשרו~להתהלל ~~~~~ו~~
 טובי~

 שנזכרו הללו
~~יל

 ~חכמ~ ~~~
 בעיני ~עצ~ו נכבד הוא ~הם הזוכה והעושר~ ו~ג~ור~~

ואדם אלהי~

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

~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~~ו~

~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 
 ~ו~

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

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

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

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

 ~י~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~~

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

~~~ 
~~ ~~~~~ 

~~~~~
 ~~ריות א~ ה~כ~ד ~כו~ד

 ~~~ש וראי~ ע~יר~ הוא~וא
 עוד ויל~פ ע~ירות~ לו שיש הריב~וה~ז אשרי~

 כל על שש~ח דע~י ב~ו~~זאשריך
 ~ ב~וה~ז לו חסר ~הא~כ ד~

 יגי~~~~~~
 א~ל אשריך כ~ת כפיך
~אוכ~

 י~תר
 וי~~ גזל~ כעין ~ק עשירות זהאין ~~רוי~ ~~~

דכ~נ~נ~
 ש~ח ~וא אז מיגיעו

 ~לא ל~ון כש~א~~א~כ בחל~
 בי~~~~

 ~י אז
 ~ ~אתים רוצה~ ~נה ל~שיש

 אז כפיך~יגי~ ~~~~~~~~~~~~~י~
 ~ראי~ וזהו לך~ וטו~

ש~ביא
 ~~פסו~

 ה~ ירא ~שכר דכיון
 כלו~ר לך וטוב בע~~~ז אשריךהוא
 כ~~ ~א~ריך ~זה ש~חה לושיהי~

 ש~~
~שב~

 ~ בחלקו הש~ח ~וא גדול

ק~
 את ה~כבד ד~ול~ל

כ~~ש הקב~~

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

 ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~~
 ~~וו~~~ ~~~יו~~

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

 ~~~~ו ~י~~ ~ין ~~~י י~~~י~~
~~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~י

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

 ~י
~~~ 

~~~ 
 ~ז~

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

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

 ו~יו~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~~ו

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

~~~~~~ 
 ~~~~ו ~~~~~~ ~~~ז

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

~~ 

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

 ~ ~~ ~~י ~~
~~~~~ ~ 

 ~~~יו~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ו

 ~ז~~~~~
 ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ן

 ~~~~ו
~~~~ 
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~  
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~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~דם~
 וא~

 אם
 הב~יו~

 ואמר לזה ה~א ~בר לכך ב~~רם יכ~דוהו לא
~ 

 ~ שיש
~~דו~

 ~עצמ~ ~בד והוא ~לו
 שהוא הקב~ה ~מה ו~ומר קל והדברים אכבד~ מכבדי~י ~ הבר~~ א~ יכבד מא~ים~ ~כובד ויהיה יעשה מה

~  
 שבר~~ מה ~ל הכבוד

~~ולמ~
 אלא ברא לא

 לכבו~
 למד~ו יקלו~ ובווי ~ ודם לבשר ~~ו מכב~ו~ א~ ומכבד

 ~די~ם ובכבוד מעצמם~ יק~ו אלא אקלל ובוזי א~ור לא הקב~~~ ~ל~~ו~נו~ו
יו~ר הק~~

 כיכמ~ש
 אכב~ מכב~

 שייך ~אין ואולי
 ה~ א~ כבד מצי~ו הלא אך מעלה~כלפי
 דמכבד וי~למהונך

 לבריו~
 כי מ~עם

 הרי לכבדם י~~ ורצונו הש~י ברואיה~
~~

 כל ד~אמר ולק~ן להקב~ה~ מכבד
 אה~~המכ~ד

 על מכובד גו~ו
 ה~ריו~

 מ~ש וע~י אכבד~ מכבדי בכלל נמיהיי~
הרע~ב

 ו~~ו~
 יש באם כי להי~וך נראה

 אחרו~ מע~ו~ל~
 מצד א~כ זעשיר חכם

זה
 הו~

 מיירי א~ל ג~כ מכובד
 יוכל ~~מ מעלה שוםלו כשאי~

 להיו~
 מכובד~

כשיכ~ד
 ה~ריו~

 ~ כ~ל
~~~

 ר~
 דוקא או~י קלה למצוה

 ~~י~ א~ ביו~ר לש~ש ~היא~לה למצו~

~~
 וכן כבח~ורה~ למ~ק

 העבירה ~י~ הידועה ~~ה~בירה ובור~
 ה~ל~

ו~מ~
 מדרש ~ועי~ ב~צוה מקודם

ויל~~ ש~וא~~
 לב~א איך עצה שהיא עוד

שע~י לחמור~

 ~~ ~~ו~~
 ~~~~~ו

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

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

 ~~~י~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~~י~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י ~י ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~ג~~~י~ ~י~~יו ~~ ~י~~~
 ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~ג~ ~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~י~~~~

 ~~ ~~~~~~~י~~
 ו~~~ י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ין ~~~~ ~~~~ ~~~י

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

~~
 ~~י ~~~ ~~~~

 ~~~~ ג~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~
~~~ 

~~~~ ~~~~ 
 ~י~~ ~י ~~

 ~~~ ו~ין ~~~~~ ~י~~י ~~~~~ ~~~~~יי~
 ~י~

 ~~ ~~~ו~~ ~~~
 ~י

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

~~~~ 
 ~~~ י~י~

 ~~~ו~ ~~~~~~
 ~~~י ~~~ו~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~י~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ין ~~י~וי ~~~ ~~ ~~י~~ ~י ~~~~ ~~~~ ~~יי~~~~ן ~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~י ~~~~
 ~~~~ ~~~~י~ ~~ ג~ ~~~ו~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~~י~~י~ ~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~י~ ~~~~~ ~י~~י ~~י~ ~~~~~
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 ~~~~~ו~~
~ו~

 ~בראשית שנא~ר
 י~ב~

 ~מצוה ~ ~ אאור ומ~~לך
 ~צוה~ גורר~

 כ~
 של ~נה~ו

~ול~
 ק~ה ב~בירות ו~מתחיל א~~ ל~שות לו נוח אחת~ מצוה העושה

 מה~י ~פרו~
~~ו~

 ~ן ~צוה~ ~צוה~ ~שכר
 מסייעי~ השמי~

 שעשה ~י ביד ומזמינים
 לתת כדי א~רת~יעשה אח~ מצו~

 ע שכר ל~
~ 

 ששכר אחר ~ירש וכו~~ ע~ירה שכר וכן שתיהן~

מ~ו~

~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~ו~ ~ו~~~

 ~י~
 ~~~~ ~~~~י ~~~ו~~~~~~

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

~~~ ~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~~~י~

~~~ו~~
 ~~~~ו

~~ 
 ו~~ו ~ו~~

~~ ~~~ 
 ~~~~ו ~~~י ~~~~~ ~~~~~~

~~ 
~~~~ 

 וו~ו~ו~
~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו
 ~~~~~~ ~~~ו~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~~ו

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

 ~~~~~ו~~
 ~~~י ~~י~ו~ ~~~י ~יו

 וכן ל~~ורה י~וא ל~שות ה~להשע~י
 ~~~ה מהעבירות ל~רושיבוא

 שיברחע~י ל~רו~
 ~ לפרו~ ~~ל~ ~~בירו~

~~~~~
 כו~ ה~בירה ~ן

 קשהעבירה~ גורר~ ועביר~
 העביר~ ~ו~

 הידו~~מ~מ~
 ו~ה די~רח ~שי~א ו~ו

 ש~בירה ה~~ם לי ולמהק~~ל
 ג~~

 ודי
 ואמר לבדה ~זו העבי~ה מפנישיברח
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ע~ד
גדולה דאית~

 עביר~
 שזו ש~גם והכוונה לש~ה

העבירה

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

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

 ~~ ~ו~ ו~~~~~

 ~~~~ י~ ~~יווי ~~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ו~
 ~~~י~

 ~~ ~~יי~~
 ~ו~~ ~~ ~י

 ~~~~~ ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~יו~ ג~~ ~~~ ~~~~~ ~~יו~ ~~~~~י~
 ~גו ~י

 ~~ו~ ~~~ו~~י~
 ~~י~ג ~~

 ~~ ~~~ו~י~ ~~~~
 ו~י~

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

 ~~ו~ ~~יי~ ו~~~~~
~~ 

 ~~~ו~ ~~ ~~ו~~ ~~~~
 ~~ח

 ~~ו~
 וו

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

 ~~י~~~~ו וז~ ~~~ יג~~ ~~~ ~~~ג~~~
 ~~~ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~וו~ ~~~ ~~~ ~ג~~~~ ~~ו~ גו~~~ ~~ו~

 ~~~ו~~~~
 זו

 ~י~וי ~~~ו~~ ו~~~י~~~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~וו~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י ו~~~~ ~~ו~~
 ~~ו ~~~~~ ~~

 ~~~ו~~
 ~ו~ ~~י~ ~י~~ ו~ו~~

 ו~~ ~~~~ ~גו~~ ~ו~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~~ ~~~ין

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

 ~~~ו י~~~~~ז~
 ~~~ו~~ ~~~~

 ו~~ז
 ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~

 ~~~~ ~י~~ ~י
 וז~ו ~ו~ ~~ ~~~ י~~ ו~~~~ ~~~ו~ ~יו~~ו~

~~~ 
 ~~~ו~ ~יו~ ~ ~~ ~~~ו~ו

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

 ~ך~ו~ן~ וז~ ~~~~ יו~ ~~~ו~~
 ~ז~

 ~~י~ין
 ~ג~~י~ ~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~ו~~ ~~יו~ ~~~ ~י~ ~~יו~

 ~~י~י~י~
 ~~~י~~ו ~~ן~~~ ~~~~ ~~~ י~~~~ ~~ ~~ג~ ~~ ~~~~~~י~ ז~~ ~~~~~~~ ~~~יו~

 ~~~~ו~~~~~ ~~~~~
 ~~~ו~ ~~~ ג~ו~ ~יו~~ ~~~~ ~י
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 ה~צוה בעשיית ו~תענג ~שתכר ~אדם ~ה ~כל ~צוה~~~וה~ ~~~~ו~~
 נ~~~

 לו
 שנה~ה וההנאה ~הע~ג ועל ~~שה ה~צוה על שכר ו~וטל~~~~ ~פ~ ל~צ~

 ושכר ~ ~ע~יי~
 ~~געת וההנאה והשכרעבירה~ ע~ר~

 ל~
 לאדם

 בעשיי~
 ~ כעבירה לו נחשב העבירה

עצ~ה ~~~

 עכ~ז לש~ה היא בעצ~ה~~ב~רה
 לע~ות ויבוא ג~ע דעבירה ~שום~~נה תבר~

 פ~וטה~~רה
 ג~~

 עבירה העבירה וזה
 קלה ~צוה הפי~ ו~פי~ז ל~~ה~~ידועה

 ~ ל~~ה שלאהיינו

~~~~
 דיפה כיון פי~ ~צוה ~צוה

~ע~
 בעוה~ז בתו~ע~ט א~

 עוה~~~כ~~
 ~לם שכר לזה אין א~כ
ב~וה~ז

 ר~
 ~ מצוה ~צוה ש~ר

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

~~~ 
 ונראה ר~~ להוי הוא~עם

 ד~~ר~
 דהריצה

 לפי א~נ להמצוה והש~חה ההנאההיינו
 קלה ~ין אצלו חילוק אין ב~צוותשה~~ח
 ~ש~ח ל~י ביותר שכר ו~~בללח~רה

אל ~ קלה מצוה גם אצלוויקר

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

~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~~~~~~~

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

 וז~~ ~~~~ ~~
 ~~~~י~ ~~ ~~~~~~~~~~

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

~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~
 ~י~ ~~ ~~~~ ~כ~

 ~~ ~י ~~י
 ~~~ כ~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ ~כ~~~ ~ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ כ~ ~~י ~~~~~~~
 ~ו~~~~~~ו ~~~~~ ~י~ ~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~

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

~~ 
~~~~~~

 ~~~ו
 כ~ ~~~~~ ~~ י~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ י~~~~ ~~~~

 ~ ~~~~~~~י~~
~~~~

 ~~~ו~~ ~י ~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~יו~ ~~~

 י~~ ~~~~~ו
 ~~~ו~~~~~~~ו

 ~~~~~ ז~ ~~~~~ ~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ו~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ו~~~ ~~~ ~~ו~ו

~~~ 
 ~~~ ~י~

 ~~ ~~~ ~~~~~~ ~ו~ ~~~~ כי ~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~ו

 ו~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~
 ו~~~~~~ ~~~~ וו~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ו

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

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

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

 ~~ו~~
~~~ 

 ~~~ ~ו~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~י ~~~~~ ~~~~ן י~~ ~כ~ן

 ג~~~~ ~~~~~ ~~
 ~~ ז~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ג~~ ~~~~~ו~

 ~~~ו
~~ 
~ 

~~~ ~~~~ 
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 ~~~~ג~~~
 תהי אל ג ~ ב~~~י~ה ~~קבל וההנאה השכר ו~ל ש~~ה~ ה~בירה ~ל ולו~ה~~~~~
 ~פליג~ תהי ואל ~ לי ל~זיק ~לוני יוכל ~ה לומר אדם~ לכלבז

 ~רחי~
 דבר לכל

לחוש שי~
~~ו~ו

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

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

~~~ 

 ד~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

~~~~~ 
~~~ 

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

 ו~ ~~~~~ ~~
~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ו~~~

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

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~י~~~ ~~
 ~~~ ~~וד~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ו ~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~

 ~א~ל כו~ אדם לכל בז תהי
 ~י ז~ל ~חסיד ב~ם ש~ה~שא~ל אד~

 ובוודאי ית~ ~בורא בראו ל~נם לאוודאי

שי~
 ~ש~ות כי שעה שא~ל נראה~פשוט ~~יתי~ פי~ ו~וא ~י~חדת כוונה ~לו
 ~זלות ו~בי~~ת ~ליכות כפי בכ~י~ח~זרין
 ~גי~ לכןבהגלגל

 ~זל פי~ ~~ה לכ~א
הנ~ל

 ~~~~~~י~~
 ~~~~~ו ~~~~ ~~~ ~~~

 ~ י~~~ ~~~~~~~~ו~ ~~

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

~~~
~~ 

~~~~~ 
 ~~ד

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

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

 ~ו
~~~~ 

~~~ 
~~~~~ ~ 

~~

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

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

 ~~ו~ ז~~ ~~~י ~~זו~~ ~~~ו~ ג~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ין ~~~~~ ~~י~~~ו~
 ו~~~ ~ו~ ~~י~~~ י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~ז~ ~~~~~י~
~~~~~ ~~~~ 

 ~י~ון
 ~~ו~~

 ו~י~
 ~~~ו ~~~

 ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~
 ~י~~ ~~~~

~~ 

~~~~~ 
 ~~~י~ ~~ו~ו ~י~~י ~~~ון ~~~~ ~~~

 ~י~י~ ~~~ ~~ ~י~~ י~ ~~~ ~~~~
~~ו~~

 ~~ו~ו
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~

 ~~~יג ~~~
 ~ו י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~

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

 ~~ו~ו
 ~~י~ ~~~~ ~~

 ~~ו~ו ~~~~ו

 ~~~~ו~~~~~
~~~ 

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

 ~~~ ~ו~ ~~ י~~~ ~~~ וז~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י ~~ו~ ~~~ ~י~
~~ו~

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

 ~~ו~ ~~ו~

 ~ ~~~~~~~~~~~ יו~~ ~~~~~~~ ~~ ~~יו~ ~~~ ~~י~~~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ן י~~~ ~~~ ~~י~~ו ~~~~~ ~י~~~~~~~י~~ ~ו~ ~~~י~ ~~~ון ~~~~ ~~~י~ ~~~~גי~ו~
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 ת~מר אל ~ליו~~וש
 ר~ו~

 לדאוג ואין שיהיה ~וא
 ~ ~ ממ~

 רוח~ ש~ל ~וי מ~ד מאד
 י~ה אלא כן אינו הגאוה במדת המשובחת~ היא ~אמצ~ת הדרך מדות שבשאר~~~פ
 שרוב ו~וד ביותר~ מאוסה היא שהגאוה לפי הרוח~ ש~לות של האח~וןלקצה

 ב~
 אדם

נכשלים

 ל~~א שי~י~ הקב~ה ~יבב שכך~~ל
 ~ ~גלגל סיבוב ~~יש~ה

~~~
 ~פי~ אן רוח~ ~פל הוי מאד
 הול~ל דא~כ מאוד שפלל~יות

 הי~ב לראות הפי~ רק מ~ מאוד ~פ~ר~וי
 מ~ מאוד וקאי ~פ~ר תמיד להיות~ך

 ~ בזה להיות ~צריך הזהירותרוב ~
 ש~~ר~~~

 א~ו~ שת~ו~
 כי י~ל רמה

 ~צהזה
 ל~~~

 ש~לות ~~י הרמה
 ק~אה~י

 וגאו~
 ומי היא אחת

 שאי~
 בו

קנאה
 אי~

 ~צמותיו
 מרקיבי~

 חז~ל כמ~ש
~שבת

 ~פמ~~ ויל~~ ק~~ב~ ד~
 פ~ק חז~ל

 הקיצוד~וטה
 ור~~

 ~כן ש~~~ה מי ש~ע
 ~אי~ו פי~ ורש~י בחי~ול~~ר

 ק~
 לתח~~מ

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

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~ו

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

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

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

 ~~~~ו

 ~~~~~ ~~~~~י~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו

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

 גם ש~שוב פי~ ואנוש חשיבות לשון איש כי י~ללכן
 ב~י~

 ~קותו ל~ן ומתגאה עצמו
 לא ד~למא דרובא ~~ו~ה ~ירש~י מיהו ב~ח~~מ יקום ולא בקבר ר~ה שי~אר~מה
 ~~ש אך ~י~ יקימו ו~שאר ג~כ ויר~נו יתקיימו אלו כי י~ל ולד~ בתחה~מ~יקיימו

 ~ ~ובן אין ~~~רע~רו

~~~~~
 ה~וה~ ~~ן מה רמה אנוש

 וי~~
 מה ע~פ

 שנוד~
 לה~שמה מנוח אין כי

זול~
 גדו~ים צדיקים זולת בקבר ר~ה ו~~שה ו~אבד ~~לה כ~הגוף

 שבחייו לו טוב לכן למקומו שי~לה לזה שמקוה הפחות ~ם א~~ש כאן כתיבולכן
 ולכן חשי~ות לשון יב~ה איש הי~ ר~ל ~~מר וב~ל ב~ציאות~ בטל ש~~ריהי~

 ~ אדם ולא בן דוקא ~ול~ה וב~א דכ~ ו~ה הש~לות~ ~להז~יר

~~
 יהי~ חבירו גם הלא ומקשין אדס כל בפ~י כאן גור~ין

 ר~
 שיש לפי וי~ל

 וא~ו~ א~ו~~ איש גבר אדם ~דם~ מדרגותכמה
 ה~חות

 ~כול~
 א~ר לכן

כל ~ א~וש אתה אולי שפ~רשת~י~

~~~
 ~~י ~~~

 ~י~ ~~~
~~~ 

~~~ 
 ~~~~י

 ~~י~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~
 ~~~~~ ~~~ין ~~ ~~~ י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~ו~ך ~~~~~~
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נכשלים ~~~~~ו~~
~ 

 ~ ~ יתי~ה ה~חקה לה לעשות צ~יך לכך מינ~~ אינשי ~~לי ולא
 על הלומד

 להיות מנת על הלומד ~ירושא~ והכי ג~סי~~ וללמד~ ללמוד בידו ~ס~יקין ללמדמנת
 בתורה דעסק כרבה הב~יות~ עם חסדים גומל להיות בד~תו ואין בתו~ה עוסקתמיד
ולא

 עם~~
 מקום ~כל חסדים ב~מ~לות נ~י לעסוקי ליה דאבעי א~~~ ח~דים בג~לות

 והלומד נעשית~ ~חש~תו ותהיה ולל~ד~ ללמוד בידו~מספיקין
 ע~

 לעשות~ מנת
~~ 
 א

 ב~ו~ה דע~ק כאביי חסדים גומל כן גם ולהיות בתורה ~~סוקרוצה
 ובגמילו~

 חסדים
 ו~למד ללמוד ויזכה מחשבתו~ להשלים בידומס~יקין

 מ~רשים ויש ולעשות~ ל~~ו~
 וללמד~ ללמוד בידו מס~יקין אין וגורסין רב שיק~א בשביל ללמד~ מנת עלהלומד

ו~רוב

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

 ~~~~~ ~~~ ~~ו~~~~~~~~~
~~~~

 ~~~~ו ~~~ ~~~ו
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ ג~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ו~~~~ ~ו~~ ~~ ~ו~~~~~~~
~~~~~~ 

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

 ~~ו~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~

~~

 ~ש המחלל
 בס~

 ממ~ו ~~רעין
 ~דף ~ו~א ב~ס~ כמ~ש י~לבגלוי~

~~ו~
 ב~ש~י ע~ש החנ~ים מ~~ס~ין

 עליו וכ~בא כו~ צדיק שהוא עליו~סבו~ין
 ~ש~ע ה~~~ בחלול מזיד וא~ שוגג~~ ~ כ~~~ורעניות

 מכאן ויוקשה בכלל אינודאנוס

למ~~
 העבירות ב~~ ה~~~~ם

 דצ~י~
 ~ס~נ

 על עובר הוא ד~ קדש ולא עברואם
 דבודאי הא ו~נ~ל א~ק תחללוולא

 לו דביש נ~אה הי~ ~יהו תחל~ו ולא על ג~כ עבר לא א~ל קיים לאונקד~תי
 ולא על אז ו~ובר בו~ח ואינו יב~~ו אנ~ים מה~~רה א~ או ~שס לברוחע~ה
 בכלל ~אינו ד~ל לפרש נכ~ן אין הענין דפש~ותתחללו

 חילול ~ד יה~ ונקד~~
 כמ~ש רק ~קצה אל~קצה

 וג~ ניח~
 תח~לו ולא ש~~ בח~~ש ~ש~י ~ד~

 ~ הנ~ל כהר~~~ם ~~מע לא ~זידיןע~ד לעבו~

~~~~~~

 ה~ם כ~~~ יאמ~ו שלא ב~~~י~גלוי ~מנו
 שי~

 לו ורע צ~יק בא~ת
 זהו ~~

 ~צ~
 הגם בזה ~ווו~ר והקב~ה חפ~ית הב~~ה שיהי~ בכדי הק~~ה

 גס~יש
 מז~

 ודאי ח~ה מו~יף ~האדם מה אבל ~~ה
 ~~ו~

 ממנו נפרעין ל~ן
 ~ הוא ע~י~ה שב~ל עצמו זה ~יתגלהבגלוי

~~~~~
 ~י~ לל~ד ע~מ

 ~~ע~~
 לג~ול לא

 חםדי~
 ויותר כו~

 י~~~
 שבש~ת

 ~ המצוה לעשות איך שידע מכוון אינוהלי~וד
ו~~~

~~~~~ ~~~ 
 ~ו~~ו

 י~~י~ ~~~ ~~~ ~~~
 ~~~י

 ~ ~נ~~ ~~~~ו~ ~י~~ ~ז~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ין ~י ~~~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~ ~~~~~~~~~~ 

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

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

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

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~יי~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 שלא בהם~ ל~תגדל עטרה תע~ם אל ~ ועיקר ראשונה כגר~א מצאתי ~ס~ריםוברוב ~~~~~~~~~~~
 וישיבוני רבי שאקרא בשביל אלמודתא~ר

 בר~
 למוד אלא

 הכ~וד ו~וף מאהב~
 שתת~רנס ~לאכה ממנה לעשות כדי תורה תלמוד ולא בהם~ לחפור קרדום ולא ~לבוא
 כ~ובה

 קרדו~
 ~העו~~ בה~ לחפור

 וחייב תורה של בקד~תה מועיל כן
 מית~

 בידי
 נו~לין תנוקות ומלמדי ~הקד~~ מן ~נ~נה כמיש~ים~

 שכ~
 בלבד התנוקות שימור

 פיסוק ושכר ויזי~~ יפ~~ו שלא א~תן~מש~רין
 טע~י~

 וללמד לטרוח חייב הרב שאין
לתל~ידים

 ~יסו~
 ~~~~י~~

 אב~
 ~דברים דכתיב לי~ול~ אסור לימוד ~כר

 ד~~
 ואותי

 ה~צוה
 בע~

 ~ני מה אלהי~ ה~ צוני כא~ר ומש~טים חקים אתכם ל~~ד ~~יא
 דבר בלבד בטלה שכר אלא הדין פסק ~כר ליקח אסור הדיין ו~ן בחנ~~ את~אף בחנ~

 ניכרש~וא
 כמ~

 לש~ו~ כדי מלאכ~ו מבטול מפ~~ד
 שיטול ובלבד הדין ~~לי טענ~ת

 בשוהמשניהם
~~~ 

 תורה שה~ירה ו~ה ב~לי~~ דיניו מזה יותר נו~ל
 מסים מכל שיפטר וגם אדם כל ק~דם בשוק סחורתו שתמכר הוא תורהמדברי ליהנו~ לת~~

 עשיר הוא ואפי~ו עליו ליתן הצבור חייבין גל~ל~א כ~ף ואפי~ וארנוניות~ועולים
 לוויש

 מ~ו~
 יכול הרבה

~~~ 
 שיפ~רו~ו~ בדין ל~~ול

 ו~~
 ומדוכא הוא ח~לה ת~ח

 ואין שי~ול עליו ~צוה ~ורתו כב~ד מפני גדולות מנ~ת להביא ~~ם ומ~ביןביסורין
 ~~ללזה

 ת~ת וכן אחרת בדרך ל~תפרנס לו אפ~ר ~אי ~ואיל תורה ~דברי נאו~
 לו מ~ר צבור~ בצרכי ומ~ע~ק ~סדר~ ר~ש או פרנס עלי~ם הצבור איתוש~ינו
ליקח

 ב~יו~~ נות~ו מז שיהיו כדי פרנ~~ו מכדי יותר ~רבה שכר ואפילו ~רס~ מ~~

ו~~ו~
 ומאויים ו~אוי גדול י~יה כך

 בעיניה~
 הגדול ביה דכתיב בכ~ג כד~~כחן

 ודר~ו~א~יו
 חכמי~

 א~יו שיהיו ~~חיו גדלהו
 ~ע~ירי~ הכ~ני~

 וחכמים משל~ן אותו
 נ~~נ~~ם ~היוה~אשונים

 מז~
 היתה חסידות מדת

 ב~~
 מן לא אבל

 הדי~
 כל ו ~
המכבד

 ~~~~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~ו~ ~~~~~~~
~~~ 

~~~~י~~
 ~~~ו

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

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

 ~~~~ו
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~~ 

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

~~~ 
 ~~~~ ~~~ו~ י~~ ~~~

 וז~ו ~~~ו~~
~~~~~~ 

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

~~~~~
 ~~~ ג~י~~ ג~ ~~~י ~י~ו~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י
~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~ו~~~~~
 ~~~~ו ~~~י~י ~~י~~ ו~~

 ~~~ י~~~~~ן ~~~ ~~יי~~י ~~~~י ~~~~
 ~י~ז~~ו ~~ם~ו

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

 ו~~יו~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ו

~~~ 
 ~~~~ ~~~ן ~~~~~~~ ~~~ י~י~~~~~י ~ י~~ ~~~ו~~ו

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

~~ 
~~~~~~ 

 ~~ ~~י~
~~~~~ 

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

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

 ~~~~~ו~~~~~
 והיתרות הח~רות הדו~ש התורה~ אתהמכבד

 שבתור~
 כל על טעם ומראה

 תורה כבוד לך אין לבטלה דבר בה שאיןלו~ר וק~ קו~
 גדו~

 נמי אי מזה~
 ~מכ~

תור~ ס~~
 ~מקום הדין~ מן עצ~והחו~ך ~ ~ ~ן ~תורה א~ מ~בד בכלל אלו כל בה~ והעו~קים ~ורה לומדי ומכבד

 ~י~
 ~ ~י~~~רו ~דין לב~לי אומר נמי אי ממנו~ גדול

 בז~ותי~ ~פך לא בלבו שאו~ר לדיין ~ונא חייב דין מ~ית ~היוצא איבה~ ממנופורק
 שוא~ ו~~ועת ~ ידו על בא שגזל ונמצא הזכאי יחייב ~מאוגזלי

 ל~בו~ת תנא קרי נמי אי שוא~ שבועות לידי מ~א ונמצא בה חייב שאינולמי ~~ו~~ יחיי~ ש~~
 ו~גס ~ ל~וא מ~יו י~ה ~בועה דבשעת ולוה לויתי לא ~או~ר כגון שוא~בועת ~ק~

 ~ ~ המתנה ובלא עיון בלא ב~וראה~ל~ו
 ~ו~וחה שיחיד ע~פ אף יחידי~ דן תהי אל

 שאפילו הוא החסידות מדרכי לדון~יכול
 ~ומח~

 כ~לא ודוקא יחידי דן יהא לא
 וא~ילו יחידי דן עליהם~ הדין בעלי קבלו~ו אבל לדיין~ עליהם הדין בעליקבלו~ו
 א~ד~ אלא יחידי דן ~אין ~ חסידותמדרך

 הקב~~
 תא~ר~ ואל ~ בעול~ו יחיד ~הוא

 יכול הייתי שלכם הצרוף ובלא מומחה ~אני דעתי~ קבלו ~ עליך החולקיםלחבריך
 וצרפת הואיל אתה~ ולא ר~אין ~הן ~לדון

 ~ות~
 ה~~ן שיפםק ראוי ע~ך

~~קיים ~ הרבי~ ~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~~~~~
 ו~~~ ו~~~ ~~~~~ ז~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~ 
~~~~ 

~~~ 
~~~~ 

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

 ~~~~~~ו~ ~~~ו
 ~~~ ~~~ ו~~~

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ו~~~~~~~~~

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

 ~~ו~~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ו~~ו~~~~
~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~

 ~ו~ה בהוראה ל~ו
 וג~ר~ ר~~

 ~~וא ~ו מאלו א~ הפי~נראה
 או ~ו~ אי~ה ~~נו פורק א~~ וא~ישו~ה
ש~~א

 ר~~
 ו~רש~י רוח גם או

 ~אכל~ו משמ~

~~~
 א~ת ה~א

 ד~
 אמר דלעיל יחידי~

 ועתה כו~ מה~ד עצמו~חושך

~ו~~~

 ~צרף ~כ~ז ~דין ל~עמים כי ~גם

~~~
 ~ כו~ שיבא דל~טי~ ~חרים

~~~~
 ד~

 דאי~ ~גם א~~ א~א יחידי
דכביכול

 ~צר~
 ב~ד ~מו

 יחידי לדון ראויד~קב~ה י~~
 ר~

 ~אינו

רוצ~
 ~ו~ ש~~~ בפמליא ונ~לך

 י~ל
 אף ~~י~ת שלג~י י~ל גם ו~ו~כי~י~~ ב~ם נמלך ואח~כ ביחידות דןדלעולם
 כולםשיש

 מ~~
 ג~ כמובן~ יחידי דן נק~

 כי ~פי~
 בעונ~

 ידונו שהם מצרף
 דן אינו בל~דו הוא ~בל~~ורעניות בלבד~

 ר~
 ~ טוב

~~~~
 ~יודו עד כ~כ להת~צם שלא ~~ דעתי~ קבלו

 ל~

 ~ לדבריו
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 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ י
~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~ 
~~~ ~~ 

 ~~~~גו~~~~~
~

 לעסוק כדי מ~אכתו ומתבטל למזונות דחוק ש~א מעוני~ התורה את ה~קיים
 מח~ מעו~ר~ התורה את ~מ~טל ~~תורה

 צריך הממון רוב
 לית~

 לכאן ~עם לבו
 לכאןו~~ס

 ואי~
 הוי ~ ~ בתורה לע~וק ~נאי לו

 ממע~
 סחורתך בעסק המעט בעס~~

 ו~יה~~~לאכתך
 עי~

 א~ילו ללמ~ד אדם~ כל ~ני רוח ~~ל והוי ~ ב~~ה עס~ך
 מ~

שהו~

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

 מעו~ר ל~יי~ה
 א~

 שסופו ה~י~
 איפכא ~ואין דאנו עשירלהי~ת

~~
 הי~ לא ג~כ עושר הי~ אם שגם הפי~

 במבטל להיפוך וכן ~לקיים נמנע~י~
~ו~~

 א~
 ~פרק בתדבא~ר

 ג~~
 לא

 מתע~רין אין למה ששא~ו~ו~ן ~שמ~
 והשי~

 כי
 וי~~~ יתעשרו~ ~ם גרועים~י~

 עושר עוד
 זוכה כי כדלעיל בחלקו~שמח

 ~ בחלקו~מח להיו~

~~~~
 עש~רים כמה דיש ק~ מעוני לבטלה
 רשעיםמתים

~~~ 
 הי~ דאלו

 רק מדבר והתנא ~י זה בלא~בטלים
 אבל התורה ~ן מונעם שהעשירות~אלו

 בלא ברשעיםלא
~ ~ 

 ממעט~~~
 ב~~

 יתכן בתורה~ ועסוק
 להיותל~רש

 ~מ~ ~~
 ממלאכתו

 באיזה ימעט עושה הוא מאשר איש~יש
 ~בל~ז והגם לתורה וי~רשנושעה

 י~
 לו

 דוקא למעט צריך מ~מ לתורה~~ם
 ~ ד~ ~~םמהעםק

 מ~ת בטלת ואם כו~ בעסק ~מעט~~~
 דעתך על תעלה ~א כלומרכו~~
 ~~סק~שתרבה

 ותב~~
 תרויח מתורה

דיהי~

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

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~

~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~ ~~~~~
~~~

 ~~~~ו ~~ ~~~
~~~~ ~~~~ 

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

 ~~~~ו
~~~~ 

ו~~~~~
 ו~~~ו

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~ ~~~~ו~~

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

 ~~~~~ ~~~~ ~וו~ ~~~~~ ~~~~~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~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~י~~~~י~~ו ~~ ~~~~
~~~~ 

~~~~~~ 
~~~ 

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

~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~~~~ ~~י~

~ ~~~ 
~~~~ ~~ 

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

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

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

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

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

 י~~~~
 ~ר ~ירוש לבטלך~ שיסייעו כנגדך~ הר~ה בטלים לך יש ~ ~חכמה ממך קטןשהוא ~~~~~~~~~~~

 הקב~ה ידם ועל בטלים~ שהם רעות וחיות הרשעים שהם בטלים כמה בעולםיש
 וא~ ~ פורענותעליך יבי~

 מלאך פרקלי~~ י~ ~ פורענות מדת על טובה מדהיתירה ובז~ שלי~ ידי על ולא שכרך י~~ם עצמו הוא בתורה~ עסקת
 מלי~

 קטיגור~ ~ טוב
~ע מלי~

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

 ~~~ כ~~

~~~כ~
~~ 

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~כ~ ~~~~

 ~~~~~~ו~~
 ~כ~

 כ~ ~~ו~ ~~~~ ~~
~~~~~

 כ~~~ו
 ~~~ ו~~~~ ~~~ ~~~ ~~

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

 ~~~~~~~~~ו~
 כ~~

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

~~~ 
~~ 

~~~~~ ~~~~ 

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

 יג~ור ולא כנגדך ב~לים הרבהדיהי~
 ~אדר~א תרויח ולא במסחרךמחשבתך

 בעוה~ז לך ליתן הרבהשכר ל~ יש ב~סק ות~~יט בתורה ע~לת~ם
 שלהחסרון ל~לאו~

 מיע~~~
 כ~~ל בע~ק

 ~הה~~ך

~~~~~
 לו קו~ה א~ת מצוה

 א~ עבירה והעוברא~ ~רקלי~
 כו~ מאות ~~ מרובה טובה מדה האקשה כו~

 כח לו יש ד~פרקליטוי~ל
 ~ע~ים מאותה~ ~ו~ לה~לי~

 וה~י~ מהק~~גור~ יות~
 מהקטיגור ונע~ה חוזר תשובהשע~י

 ולא~רקלי~~
 ~~~ר~

 מ~ה הפי~ אי
 ~יתכן באקראי גם או ימיוכל ~
 לו~~

כ~~~
 בה התלוין מצות ת~י~ג כמ~ש מצוה בכל ותלוין ~כללין מצות תרי~ג כי

 א~ במצוהשפיר ולכ~
 י~

 בל~ת גם הוא כן א~ ~צ~ע ה~~צות~ כל על ~קליט לו
 מלאך שנברא אי~ ש~~א ~ובס~ מ~ע ו~בטל ב~ובר וכן מצ~הכעו~ה ד~~~
 דמ~יק היי~ו ואוליפורענית שמונ~

 כתריס~
 ~ ~סור בלא יש דרבנן וב~צות

~~~~
 מלאך יש אם אמרו הרי א~כ מקשים אחד~ פרקליט לו

 מלי~
 ~פי~ כו~

 ולעו~ם כו~ מצות מלאים הרשעים גם הרי וא~כ כו~ מת~קצ~טא~
 לפרש יש הלצה וע~ד פשע~ המגיד ~גד יושר ~יצי ת~יד שיש כיוןיע~שו ל~
אחד ~~~

 מ~
 אותו ומלומד בקי שיהי~ חכמה אאלפך לשון אלף

 ול~ המלי~
מלי~

 ~ בעלמא

~~~~~~
 ~ינהו ~לי דב~ ~ראה בפה~פ~ כ~ריס ומע~~ט תשובה כו~~

 טוב היי~ו דמצוה וה~ילוק כתריס מגין אי~ו דב~שאופרקליט ~צו~
 ~ל כחה וכן ביותר ~ביב לכן ולבריות לשמים טוב פי~ מעש~ט אבל~ל~ד ל~מי~

 ~ת~~בה א~ ~עה יפה לקמן מ~ש נמי יתפרש ובזה גדולת~ובה
 בעוה~~ ומעש~~

 עוה~~~כ~~
 מלאכי שמצי~ו כמו בעוה~ב גם הם מצות כי זכר לא מצות אבל

 אבל ומצוות ~לי~ות עושין~~~ם השר~
 מ~ש~~

 ~ן לחבירו אדם בין שהפי~
אלו ~ תשוב~
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 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ י~ ~ ~~~~י~
~~~~~ ~~~ 

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

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

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

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

 יהי י~ ~ תגר שונא ~ירושו קטיגור~ ה~ך שהוא וסניגור תגר~ קורא קטיגור ולשוןרע ~~~~ו~~~~~
כבוד

 תל~~ד~
 עליך ~ביב

 כשל~
 ~שמות תלמידו ליהושע שא~ר ב~שה מצינו שכן

 למשה אהרן ליה דאמר רבך~ כמורא חבירך וכבוד ~ לו שוה עשאו ~נשים לנובחר ט~ז~
~במ~בר

 י~ב~
 רבך ומורא ~ אדוני ליה ו~רי היה בשנים ממנו גדול ואחיו אדוני~ ~י

 ~שם דכ~יב ~מים~כ~ורא
 י~א~

 בך שמרדו כיון ה~ולם ~~ן כלם כלאם משה אדוני
 מרדו~אלו

 בהק~~
 למודך ש~א בתלמוד~ זהיר הוי יג ~ כלייה ו~ייבים הוא ברוך

 מתוך בהוראה תט~ה אם זדון~ עולה תלמוד ששגגת ~~כהלכה בדקדו~
 של~

 בלמודך דקדקת
 הם~ כתרים שלשה ~ מזיד עשית כאלו ידך על מעלה הקב~ה האסור את ל~~ירותבא

~כ~ובי~
 ~ויקרא ביה כתיב תורה~ כתר ~ כב~ד בהם לנהוג הת~רה שחייבה ב~ור~~

י~ט~
 יהיה קדוש וקדשתו ביה כתיב כהונה~ כתר ~ חכ~ה שקנה זה זקן ~ני והדרת

 ~דברים ביה כ~יב מלכות~ כתר ~לך
 י~ז~

וכתר ~ עליך אימתו שתהא מלך~ עליך תשים ~ום
 מ~נו לא מעשיו~ מחמת טובה ו~מועתו טובים מעשים בידו שיש מי ט~ב~ ~~

 השל~ה שכל כולן~ גבי על עולה והוא כבוד~ בו לנהוג חייבים ~יהיו בתורה~ כ~רלו
 הוא כ~ג ואם לבזוייה~ ~רי שומעניה וסני הוא ת~ח שאם לו~ צריכיםכתרים

 אמרינ~
 ביומא

~דף
 ע~א~

 דלא לש~ם אהרן בני ייתון ולא דאהרן~ עובדי דעבדין ל~לם עממיא בני ייתון
 ~~מות כתיב הוא~ מלך ואם דאהרן~ עובדיעבדין

 כ~ב~
 בעו~ה תאור~ לא בע~ך ונשיא

 ~אמר ואל ~ במקומך חכמים תל~די ~ין אם תורה~ למקום גולה הוי י~ ~ ~~ךמעשה
שהיא

 משמע לא ו~מהר~ל ב~ו~ב~ שייך לאאלו
 ~ם לעיין יש ומ~~ט תשו~ה ובלשוןכן~
 ד~שו~ה בגווני וי~ל יחד~ שניהם~~י~
 מ~מ מכ~ר אינו~לבד

 ע~
 המעש~ט

 אז מצ~ותהיינו
 ~גיני~

 ~ ה~ורענית מן

~~

 בכנסי~ אף ~י~ לש~ש~ ~~א כנסי~
 עוה~ז~צורכי

 ~כ~
 יהי~ הכוונה

 ~ ד~ו בכ~דלש~ש

~~~~~
 ומ~ש ~~~ ע~ה ~ל~ד

~~ו~~י~
 אומר ~ענין

~~י~ר מו~

~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~~ ~ו~ו

~ ~ ~ ~
 ~~ו~ ~ו~~ ~~~ו~

~~~~~ 

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

~~~
 ~ו~~ ~ו~ ~ו~~ ~~~~~~ ~~

 ~~ ~~~~~~ו~

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

 ו~~~
~~ו ~~ ~~ ~~~~~

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

 ~ו~
 ו~~

 ~~~ו
 ~ו~ ~~ ~~

 ~~ ~ו~ ~~~~~~ו~~
~~~~ 

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

 ~~~ ~ו
~~~

~~ ~  
~~ ~ ~  
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 ~~~~~~י

~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~~~~~י ~~~~~~ ~~

~~
~~~ 

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

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

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

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

 יב~או חכמים ~למידי אחריך~ ~בא~היא ~~~~ג~~~~~~
 לכא~
 תסמוך ואל בידךי יקיימוה שח~ריך ~

 מן הם ~למדו מה מהם שתלמוד בידך התורה יקיימו הרב מבית כשיב~אושחבריך
 ~~קום ב~צמך א~ה גולה הוי א~אהרב~

 הר~
 דומה ~אינו

 שומ~
 תלמיד מ~י

 הרב~מ~~ ל~ומ~
 פירו~

 אומר אני מה מפני בידך~ יקיימוה שחביריך אחר
 ל~

 גולה הוי
 שחביריך תורה~למקום

 ~~קיים לא ביותר~ ומ~ו~~ול חריף ~תה ~אפי~ ~דך~ יקיי~ו~
 חביריך ע~י אלא ~ךהתורה

 ש~~~
 אל בינתך ואל ד~וסיים וה~ינו ~~ו~~~ ו~~ן

 הזה הדבר א~ן כלו~ר ב~דיה הוה לא כמו ביד~נו~ אין ~ו ~~שען
 ידו~

 לנו
 מדו~

 דרך
 לא הגלות בז~ן לנ~ אין ~~א ב~סורי~~ ~ודוכאים הצדיקים מה ומפני צלחה~~שעים
 לט~דן כדי לרש~ים לתת הקב~ה שרגיל והש~ט~לוה

 מ~
 לא ואף העה~~~

 ~ן לצדיקים המיוחדים~יסו~ים מ~
 י~~רי~

 כלומר תורה~ ב~ול בהם שאין אהבה של

 ל~ו שאין רש~ים מכלליצא~
 השלו~

 ש~יסורים הג~נו~ לא צדיקים ולכלל לרש~ים~ שיש
 לנכר~ וא~י~ אדם~ לכל ~לום מק~ים ה~י ~ הצדי~ים כיסורי אהבה ~ל אנן~לנו
 לאריות~ זנב והוי ~בשוק

 ~גדולי~
 תרגו~ ~ער~ בית~רוזד~ר~ ~~ ~ ממך ~~~נ~ם לשועלי~~ ראש ולא ~ ממך

 אתה כך ה~ולך~ מושב מקום טרקלין~ ~ ~ר~ז~ורא או~ם
התקן

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

 ~~~~~ כ~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~ג~ ~~~ ~~~~~~~ו~

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

 ~~ג~ו
~~ ~~ 

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

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

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

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

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

 ~~~ו ~~~~~ ~~~
~~ ~~~~ 

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

 אי~ור מבטל כגון והיתרבאי~ור
י~ל לכתחל~

 דכא~
 ושם ט~ות בפי~ של~ד הפי~

כ~לא
 למ~

 ~ כלל

~~~
 ~הי

 דהרי ק~ק לשועלי~~ רא~
 ק~נות ~יות עודיש

 הו~לובדידהו משוע~
 למינ~~

 א~י~ ד~~~ל וי~ל
~ועלים

 וג~ ק~~ ~גדולי~
 מ~מ מ~וכ~ים

 ~ ~ו~ר ח~יב~רי

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ה~ה עוה~~ כי העו~ז ~יי מכלב~ה~ב
 ש~הרק

 קט~~
 כ~ו

 ~~ז~~~~
 ~~~~יל

 רק בו שעובר~~רו~ור
 ~~~~ ~~ע~

 כ~ל
 ~י~ינו

~~ה

 ~~ ~~~~ו~~~~~
~~ ~~ ~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~ י~
~~~~ ~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~~ 
~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

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

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

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

~~~~ 
~~~ ~~~~ 

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

 שעה י~ה ~~ ~ הבא ל~ולם ~~זכה כדי הזה ב~ולם עצ~ך~ת~ן ~~~~~~~~~~
 לצו~ך בתשובה~ אח~

 התשובה אין זמן שבא~תו ל~י הבא~ ה~ולם חיי ~~כל ~ טובים ומ~שים~~ובה
 ~ה~ בעולם ~יים מה על שכר לקבל אלא הבא העולם ~אין לאדם מהנים~ובים ומ~~

 חבירך את תרצה אל~~
 דכת~ כעס~ ב~ע~

 ~שמזת
 ל~ג~

 לך~ ~הני~ותי י~ו פני
 של ~~ם ~עברו עד ה~תן למשה הוא ברוך הקדוש לואמר

 תנח~נו ואל ~ זע~
 מלאכי בקשו מת~בל~ ~קב~ה היה ~יכול החורבן שבשעת לפניו~ מוטלשמ~ו בש~~
לנחמו השר~

 ורו~
 ל~ ת~אל ואל ~ לנחמני תאיצו אל משיבן ה~דש

 נדרו~ ב~ת
 יאמר לו שתמצא ו~תח ~תח כל על ש~ז מפני נדרו את לו לה~יר~תחים ל~צ~~
 יכנס שלא למשה הקב~ה ~~נשבע ומצינו פ~ח~ לו תמצא לא ו~וב נדרתי~דהכי אדע~
 ה~~יל כך ואחר המתין אלא מיד התחנןלא לאר~

 לה~ח~
 כ~נתקלקל קלקלתו~ בשעת ~

 אתה וכן אדם~ מכל מתב~ש ~הוא ל~י~ח~א
 מו~

 אדם כ~~~א
 הראש~

 לא
 הקדוש~ליהם נגל~

 בר~
 ~בראשית דכ~יב חגורות ~ע~ו עד הוא

 ג~~
 להם ויע~ו

 במ~ל~ הוא פסוק תש~ח~ אל אויבך בנפול י~ ~ אלהים ה~ קול א~ וי~מעו כךואחר חגורו~
א~

~~
~~ 

 מכ~ד א~ ~י שעה ~י~ מה א~~
 אובי~ם

 ע~
 ~ רגע

~~~~
 עוה~ב מכ~ח נ~רש אם ~עוה~ב~

ממ~
 תשובה שעות ב~ני א~כ

~יזה
 חל~

 ה~ד~ני ~י ~הרי לו ימצא
 י~ר האדם בעיני דצ~ל וי~ל כ~~ואשלם

 ~ כו~זי~ה
~~~

~~ 
 תמיד יש וכי א~ת~ א~בך

 שקאי המפור~ים ובשםלאדם ~ו~
על

~~~~
~~~~ 

 ~~~~~ו~ ~~~ ~~ ~ו~~
~~~~~~~~ ~~~ 

 ~ו~
 ו~~ ~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~~~~

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

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

 ו~~~ ~~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ו~~~~~~~ ~~ו~ ~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~~~
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 ~~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~~
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~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~ ~~ ו~~~~~~~~~~ ~~~ו~~
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 בעיניו~ ורע ה~ יראה פן ~ זו במדה אדם בני ~~י~ רגיל היה הקטן ששמואלאלא ~~~~ו~~~~~
שעשיתו

 בלב~
 כתיב ~דלא אפו~ ~עליו והשיב ~ תאו~ך למלאות שלו~ך הוא כאלו

וש~
 ~ ~ ע~ך ויש~ה אויבך מעל יסירהו ~שמע~ והשיב~ אלא

 ~~וא ~ש~ נייר על
 צר~ן כל נתבשלו שלא ~הות~ ענבים ~ משתכ~ת אינה הילדות גרסת כךמתקיים~
 מתק~לים דבריו ואין צר~ה~ כל נתישבה לא הילד ~כמת כך ה~ני~~ את~מקהות
 תערובות הי~ד חכמת כך בתו~ו~ ~עור~ם ש~~ריו מגתו~ יין ~ הלב עלומתישבים
 יוסי אדרבי פל~ג רבי בקנקן~ תסתכל אל או~ר רבי ~ בה ישספיקות

 ואומר יהודה~ ב~
 קנקן שיש כ~וכי

 ~ד~
 כך ישן~ יין מ~א

 י~
 ויש זקנים~ כ~עם ש~ע~ו י~ד

 זקני~

 ~ו~ ~~ו~~וו~~~
 ~~~~~ו~~ ~ ~~~~ ~~~

 ~~~~ ~ו~ ו~~~ו~~ ~~~ו~ו~~~~

 ~~~~~~ ~~~ כ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

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

 ~~ ~~ ~~~~ו
~~~ 

~~ 
 ~~ו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~~ו~~

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~~ו~~~~

~~~~~~
 ~~ו~~ו

 ו~~
 ~ו~~ו

~~~ ~~ 

פחותים

 ו~פי~ ממנו גדול שונא שאין היצה~ר~ל
 עליו ל~תגבר לפע~ים שנעזרשגם

 וי~ט~יש~~~ ל~
 ל~זור שיוכל ~צחו שכ~ר

 ~כ~קדם

~~~~~
 דאלישע נ~ה כו~ ילד

 סופו הי~ ~מדדבי~דותו כיו~
 עוד הוא ילד ושיעור ג~כ~ ניתקןלהיות
 ש~~~כ ליום ילד ~וד מיקרי נשמתובו

 ~ ממקודם יו~ר זקןשנ~שה

~~~~
 ~תובה

 ע~
 על כו~ ~~ש נייר

נייר
 מחו~

 הנה
 הדיו~י~

 סותרים
 או וישן ~דש אודהו~ל

 יפ~
 הת~יל גם ומ~ק

 י~
 תהא מה ובינוני זקן ומסיים

 ~ מ~וק אי~ אבל ישן נייר אמצעי שיש י~ל ל~ןעליו

~~~

 ~ הוי ילד ב~לל לכן קודם אבל לזקנה ששים ~בן היינ~

~~~~
 בחקיקיות הנייר מקלקלין והעבירות נייר כמו הגוף ~י ~חוק ~נ כתובה
 ~ הכתבוטעיות

 ת~תכל אל אומר~~~
 בקנ~

 אלישע אתרוי~ ~ליג כו~
 מש~

 ורי~י הנערים
 תליא ולא כו~ חדש יש ביניהם מ~שר ורבי ה~ניםמשבח

 כ~~
 ~ בהאדם

~~~
 הגוף בקנקן

~ 
 ישן ויש מצות מלאה זקנה נש~ה עם ילד איש ויש קנקן

 ~דש~א~י~
הקנאה ~ ~ אי~
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 ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~ ~י~~~י ~~~~י~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~
~חו~ים ~~~~~ו~~~~~

 במעל~
 ה~בקש וה~אוה~ ~~ ~ הילדים מן החכמה

 ל~לאו~
 באכילה ~או~ו

 מי ל~ו~~ ~ילודי~ ~~ ~ א~ם ב~י שיכב~הו והכבוד~ ~ בהן וכיוצא ובעילהו~~יה
 הוא ע~יד כברש~ולד

 ע~ידים והמ~ים~ ~ למו~
 לחיו~

 לחיי אלה הדין~ ליום ול~~וד
 ~ו~דים ל~~ון~ והחיים ~ עולם ולדראון לחרפו~ ואל~~ולם~

 להיו~
 ~ הדין ליום נדונים

 שכל היו~ר~ הוא ~ ~ע~~ו לה~ן ול~ווד~~ ~ לא~רים ולהודיע~ ~ מאחריםלידע~
 היוצר~ ביד כחומר בידוהוא ה~ול~

 ~~~ ו~~
 ה~ולם כל א~ שב~א ~בורא~ ~~וא ל~י

 יכול לפיכךמא~ן כל~
 לע~ו~

 ה~~ין ~וא ~ כר~ונו בו
~~~ 

 מעשי~ם כל שהבין אחר הדיין~
 ש~וא דין~ בעל הוא ~ לפ~יו בדיןמביאן

הבא לעול~ לדון~ ע~יד ו~וא ~ ~~וטאי~ ~~ ~וב~

~~~~~
 ~ו~~ ~מו~יאין והכ~וד וה~~

~~~~~
 ~~~~ו ~~~

 ~~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ואלו א~ על הפי~נראה ~~~ ~~~~ ו~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ה~~

 ~~ו~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~
~~~~~ 

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

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

 ~י~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~ו~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~~
~~~ 

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

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

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

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~

 ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~יו~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
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 ~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~ום~
 ~~~~~~~ו~

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

 ~~~~~~~ו~
~~~ 

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

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

~~~ 
 ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~

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

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

~~~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~י~ ~~י ~~~~

~
~~~~~ 

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

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

~~~~ ~~~~~ 

 מ~וא ולא~בא~ ~~~~~ו~~~~~
 ~נ~~

 ~~ינו שו~ד~ מ~ח ולא
 פני~ נו~~

 שלא ג~ור ל~~יק א~ילו

י~~~
 קלה עבירה על

 וא~נו לי~~~ שב~~
 לוק~

 שוחד
 המ~ו~

 אלא ה~ביר~~ ב~~יל
 ה~~וה~ על ~ר~~ן

 ~~ו~~
 ~~פ ה~~י~~י ~ל

 וד~ ~ הר~ב~~
 ש~כל

 ב~
 ח~בון~ לפ~

~~ה
 ל~~~ו~ מ~טר~~ ופר~~

 ~בירות כך ~דול~
 עולו~ ~~~בו~ כ~~~ קלו~

 ל~~בון
 ~~נ~~~ ~נוצר~ אתה ~ר~ך שעל ~גדול

 ~ינה
 רוצ~

 ~~ן לצ~ת
 הפר~ו~

 ~~ור מקום

 ב~~~ ולכ~ם ש~~ מונ~ו~שהנ~~
 ~~~ו~ ~ש~

 בא ומלאך ט~א
 ו~ו~יא~

 ~~ל
 בש~~ נולד~ ~~~ כר~ך ו~ל ~ ~שה במעיומכ~~ה כר~~

 ומלאך לצ~ת~ רו~ה ~ינה ה~ידה

~ו~~
 ~ר~ה~ בעל

 ~י~ ~ת~ ~ר~~ וע~
 י~

 ביסו~ים מדוכה אדם
 ~ יכולו~ינו ל~ו~ ורוצ~

~~~ 
~~~~~ 

 ~אמר נמי וברא~~ת ויא~ר~ ת~~~ ~א~רות~

~  

 ~תי~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~ כ~ ~~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י~~~~~~

~ 
 ו~

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

~~~~ 

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

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

 ~כ~~~

~~~~~~~~ 
 כ~~

 ~~~~~ כ~~~ ~~~ ~~~
כ~~~

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

~ו~ו ~~~~~ כ~~~ ~~~~~~ ~~~יי~~~~~
 כ~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ג~ ~~~~~יי~ ~~ ~~~~ כ~~ ~~~~~ ~~~~~

הג~
 ו~~~~

 הר~י~ ~ל ר~~י
 מקר~

~ו~~~~~

 ג~זי

 ~~ירב~~~
~ 

 יבטי~~~~~
 מנוס בית ~ה~~ול יצרך

 דלפ~~ים כו~ א~נ ~~~כלך
 אד~

~שתל~
 והיצה~ר דבר איזה ל~קן ל~וה~ז

~~~א~~
 ו~סיתו למונעו ביותר ע~ז

 גי~~ י~ורי ~ושיהי~ ~הג~
 הא~סור לו מטעים

 שע~~ התנא א~ר ~~זיותר~
 ~ת אתה

 ~יתקן עד ~עמיס ~מה להתגלגל ~ו~ונוצר
 ל~ ל~ה א~כ עליו המוטלהדבר

לה~~י~
~ 

~~~~~
 וב~ית בהר~~ב מ~~~ות~

 ~~יי~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~יי~~~
~י~~~

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

 ~~~~~~ ~כ~~~ז~
~~~~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~ו

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

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

~~~~~ 
 ~ ~~ו~ ~~~~~

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




