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ליוח כ 5סססר6 6חך 6ו6מיזת המי5וגיסגנד5ין ו:סרפין  PP)rcttוכורחך %סתת בתשו ו1ר לןיסרב
נ4ליט גע-ע לככוונת ס6ר"י'1ט נפלות ספע~ס הנוטריקון סס סוס bloעוומררלסותהגרי
ל 1":1 .גכפך.
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*שן  SDממוחסכדי לטמור מ(כ 61הרע כפחמים כמ"כזכים כ6ן נסגרות מגס זכות 0נחמסייעתן עם מס
ןוכיומין כ5ק(יסוח הממגיס והרע וסם'6
ותרמוזכהן 0ס סיס .כסד(קחן וכס6רחןמתניתין ומסחבקי
ר נקמר כף
"רס'ר גכחיט מה0עדד"כיון וד6נוחזליימי  .Slnoסורך מרע(סיוח גורס נמקוס הט5נוןמיסך סקדו0ס"ס
ג ומדחם כמקווו וכמקרחןמבירין הכית ג6ורס  50סממה ומזוח סנט וסקוס והסקס ככתיט וגננתטחיכם ריכ ומנה  061המהלוקח והכערת  50 06מנוח הנרוח נעמס 6 06כ(ס  06הימסיר והכעס
י וגתקייס גט  65תכערו  06כגל מו0כותיכס * 0ככ( מווכוח מכיח סלט (6יגעל 0מס גרס
זסממיוק

.
.
"ח
.
ס
.
י "0
מנמיגתסינר הרע:
 .פ4
'ומפח ס6ר( 5",סכתכ'  (h~Dככ 5מו30וחיכס6י 6הס מסעיר 6כ( 8חה מכעיר כמדורתכיח המוקד

מ"י מדורות ס6ס סל הגרוס סח0וכסופגי סמקוס כ"ס כמדורתכיח ממוקד ס 5קרנטח סמוגמ 6תס
מגע' ,ומכרס ה SD :6מו0כוחי:ט.והןמלירין נסרגות מממס ומדוה 61ור פוס כיחו.תיקוןמכית סוס סו6
בעץתישן טף ההדס 0כ6רגו (כסורם הקודם ענףג')כדי0יוכ 5סקדוסס ע(יהס (סרוח נו .סףכ6ןסריך
ק(6 61חיקוןניסו(סיגת ( 6תכיל חועכס (6ניתךכדיסיוכ 716 5המנח (תרוחגו.וענין זס מרומז כווס"ק
ס (סתורכן מחקגr 6כדקק 161תדיזמין (tים 5כיח6
יf
(נפח מ"1 5 (b~D 1ע 5ד 6וקרצת (fמנת עגנהיומיןל
מחקג 6כדקק י16ת וכו' וטמר משרם גחקוג' זוסרלתיקוןט0רין 61רגעה)ח"ן ונססו 6ניסק דק 6לסכמן
ן זק6נמתין עס
דירס ד 6מחקג6כו' .מנרחק כדרוסוסלמןכחסון וממסניןרסון (דרוס.למרין(6ינמליכי
שכינח56יס דין 6תרסדיוסשהין 6תר זרעו6ניסמן קדםס'כו' וככיחך ד("16יט
ן מסק:יןכ16 '1ספידן
למרין 65ו 6יסו ד 6דירס די0ר6ל ד6חמר 3ס וזמרו3גיי0ר6צ 6ח ס0נס צטסוס ססכסידורסס (דרסם
כחיכ משוןדירס *ורנוחיגוז"ללסכת ק"פ  (fDקמרו סגי6רבייוסי כרכי "סודס שמרסני מ65כיסירת
מלוין5ו )osbנעיב סכת מכיס סכגסח(כיחו 6מדעוכ 61מד רע .וכסכךלכיתו ומ 63נר דקקוסלמןערוך
י רנ 11סתס 6לסכת  mnhנך 1מ(6ך לע עמס 6מן גע( כרמו16( 061 .
,ומסס  nDS~Dמפך סוכ קומרימ
יכון * ה( 61נטור ש"ע "6ח סין רס"ר) 0(3ונס .יסדר 0ו(מגוהניע סמטותויתקן כלטגי:י סכיה
שימגנט ערוך ומסודר ככוצו מסה"כע"כ .סכ( מורס ע 5חיקון מנית מסוכרנו (מעלס .ססו6ענין נריסת
סס"6וסלע ממכס והב(ע"י ס6רס סגרך(סטיר 6תסנים כ16רס  50סממס ועגנ סכל1 .גמ 63מכ61ר נדכאים
שאתי פעולת  it)DtPס6ןת (7:1קח סגרות '6 .סמ3ד ס6רתס יחנל0ויצי
רמן הסיח סרע וסס"6 6סל 13
י סמך עס6יר 6ח סכיח כ6ורס  50סממס לספח 6ור כמוסנוחס (סרכזת סממס ומדוס 716
"סגנון ודלוחימ
גיחו .וספעתס ס0גיס 610עגין סרו:ק המוכח  01(0סגע0סע"י מנרות וטוסיעמס 50 b'5nDsמטקס (סיות
גנכור1ת גמתקיס הכפיס כממזי ~ otpnכ"ס 01(01 .נסמ(י6כ 5מסם (מנין עביט מכ( 5רותיע א0מריע
צסססירנו חמסנ5כגסיו (סביר סנט לחנו סלם(סביר ט(יט ממקור  ot~noוססל1ס:
י סגס מס
ולמניסערות15hoגרמויסכזכרירז"0 5סכ6תי (מע5ס.וכ( '6מפס מרמו 1(6 SDסגי .n1S~DO
ג
60מר רכ 6ססיס(6י גלכיחו טדיף מסוס  o15aכיחו.כיוןכדכריו (קרותו נר כיחו ע0 5ס ס6מור
3דנריט 0גע0ס כסכי( חיקון מניס (ס6ירס כקורס  50קדומת סנת 61מר 0עדט) מסוססריס כיחו מסכית
י נעימת והתנר0וח סססר h~nh 6ממגו.ונס פוס ככני סכיח כסרס"י 0ס לנרות
שפומרנים כהסוס ע(יד
ם (06חו .וסוף מורס ע(כחי' ninboסימור כזכרינו (מע"ה סהו 6מגד המחקתהזיגים
מכ''6ן 1(0סכין"י
יעלוס כסמליך  (0מעלסוכן גע0ס גסמ(י (0 6מטס כסרוס ע(יגו מוכח 1(0מ 1נעכס למדוח ומינח 8ה3ח
ליעים,ס (וה.כידוע  706זרך הק17סס(התיוחד זה -עס,ס גימוד גמורוהיו (6מזיס ממס ע"ד מקמררכנן
והגבס (עולס 041 .נכון מקrמר רכי בכוס (סכח
( 5סנהדרין b~vע"כ כמכנה)fכיטב (5דיקי
ס הגבס (הס f
סם) מ6י וסונמ מהבוס ג00י זו סן(קח גר שכת *סי ג5עגין סד(קח מגרוס סו 6רק (מען ס(0וס סקוס
עיתו וסקוס גפתו כס6יכעביו מכם" סוכח 1(0ט סכ 5כמכובר5 .כן סמנ1ס סמ0וכס סטת  (0סגרות מ6ן
(q'~tnTהקיר גשרןמוסיסין(יה טוס מכ(5ד ונסתלק התסרס ממטומכיתוכ5כמי' הססר6 6מר6
 .מתרכס
ן (1
קורו נכ( מקוס
חוכם 0יסיס (ו כגיסמבירין כקול החורם כמקמר רב 0 bltoס סרני( כגרהויי
תכי
וכמערס דרכ סוגך ורב מסדך ( ):0דסוומקפי 6סחח 6זלני קנין גנרל וכי נ 60דר3
וס
מי
כגיס ח(מידי מבמ
3 6ל
י כרנכין ור'מיי
שכיומ,י6דהוי לני(בצרני  b31Dקמלו נכלירכרכינסקי מסכלנפקימגייסו ל"3יד
ן ורכשכיכד6יח 6סס .וכן סו( 6כגוהר הקרוס 3ל06ית סס) 61תח 6כעיט נמדוס ד(כ6
ביכי
ת,
ות6ניכ6
"
יק
(ו"רךי(
עמ
ר5
וע
בוניג07 6כח דה 6יקרץ  O~SDהו( 6ס ותו לכ (נרמס (מוכי (כגין קדי0ין ויהון כו5יג 6ד
וגזמ(ח 6ויסנון שמה  bD1h1ויסינת (כעלס h)1thדמייןכנין כך נעיק 65וזסר6כיס:
מ
"
ת
 12ומעם מגון למלחי ע( נוס 0סמ:וסו מכמיס זה  (6וס .דכסכיל ס(7קת סגרותיסים לוכגיס ולס"י
ז(ה"ס גדמק סס
סס" פסוס רכתיב כי גרמליס ותורס 6ול ע"י גל מקוס דסכח ומגוכם
סירהונסמי
כח
ב6 6ור התולם .הפי ממקנ
.ס"פר סס דביססודר'יסורס מוח
ריץ סס פפמע דקתי טלגר סגת לבר
מנמרס ומדלקה 5ס וכו' עד וכלכד ס( 6יקדיםו( 6י6חר וס 6ודקי דקקי ע( גר סכת (כדורס"יגופים ע4
ה 61מוס סססוק4 .מ 6דסו6
ב(דמוי רני( כ0רנ .6נ0רג 6דרגת ע"ס ועודי( 0ספיר  06הוכסת רג
גע5מו ימס לקורשסירסרי פמפססמוי טוסק בנר מלוסייכס לסורם 5הוורג"ופלץלוסיסיך 6בגיס ס"מ.
ס כסם בספר מקדום  Sh'r1וגש(
לכל דבריווכגומרים i")DDSים בוס שטסימס לסובבן5סרוי *כיסי
סו(וי

כיי
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וחס6נליס שכזכר מקנסכייי

*5ףסדיי סו% 6קכימסיין י"5 tffSID1 14 61סומיו"ד ו*דסרי pen
.סרי סת(ס עמן מפלסורכהו
י פרהורנסע"כ
ים לע"משנניסונגקכסרג"נהלי ס"קוסכסוכ עומל6גי36מי
5פססד"י הנכתכ מקודם .ו6ף 6ג1גימל וערי סמסייס 6מ"נושלניט
ך 'נ 16סכ5ק6י (מע5ס 6סל
י
נ
י
מ
מ
ס סרס ורכסירמוז5זסכי ורכס ירמח'
ע"י ס6רח הסססדיי,כס (כגימ5כיס תמ"סרז"((נימין מ"כע")6ינ
ע5רכיוחןכמעיוסן 61ורחורתןוידיעסןכרוימתורס.כירכהסו 6ממסר  716ומתפר רז כממסרספים.וסכך
ר ח"ק ננד מ15י מס סדי סגזכר הגס-
הנסיר ורני( כגרות 66ומכוין גרים 5מס סנ6רגו  oiunSולמוריסימסמ
סו,נוכס 5כרכות6גי Sbסדי סרס ורנס עדוממכיס ממ55יך י .165ולפקר (זסכיון ממסוררכזמירות סםכש
סויזכו 5ר16תכגיסוכלכגיס עוסקין כתומם הנסbsסוכירכדכריו סוס כרכהר
סרממן ה61יכרך 6ח עמונסיו
למרס רםכניסעוסקין כחורם.כיע"י כרכת ס150ם מרומז 5סססקדוס סדיע"יוזכין הכגיסמלירין כתורש'
ושמקין כחורס וכמ15ח ס' עכור מס סעShlat 5סיו
ם כקמור:
אמנם נס מקמל רנכ 4נממן 6מר רכ (0ס) סד5קח גר סכת מוכס .כיון ט 5סחי ססעי5ות סנזכליס וסוףכי-
מונה  610כ" 6כמספר סס סקדוס  t'cbסעו(ס כ' .6ומורס ע 5ססעו(1ת הסריסת סוכת ס5וט
מנרמז נסס לסיסאיכר5מע5ס ונסלמ ,כהסוגו 55רף סס סקדוס סוסככס מוכסהרמז ע 5סכגעס וסחנרסות
 b~DOסנקל6ת מוכסכי סי 6גקר6ת מסקת דמתרגמיגן מוכס .וכמקמלרו"ח (מ51ין קרס ע" )6מיס למראים.
61 .ף הנרוה '1!6
מונסכי המס כ5 16נרפ מ5ק סס" 6ססרוי ע 5סידים מחמת ווסמת המ6כ 5ומ!מ סדומימ
5c~h3גרפמגק ס 6"0מהכיסוסיף ססעו(ססכ' כקמרכקרגו ועכורענין סוסכמס דעות מהסוסקיס (כתוספות.
0ס ונטורסי' רס"ג) סונרין דליןפרקיהכרךע 5סדוקם הגרות מדקרי 5יס מוכס 61מריגן  00מיס 6מרוניס
מוכס61יןפעוגין כ;;ה1 .מסמעמידידמוימוכס6ין מעוןכרכס6 .ךגדמו דכריהט מהטה,(1קי"5כות.יהו:
בי מפוק רכ כיגיסס 651דמי כ 55להדפי .סחוכסזו פ 5מיס 6מןוגיס6יט נ 6רק (נלס הס"קמןסידיס
וסלמן וטס:ין 5הם מנקט כוס המעםמיס כדי סיחסרדומן סקדוסס אודע מדברי המשכ5יס .וכווסל
פרומה(קי"ד ט' 3וז'!) 5כקר
כ"ג שעריך(מיסכ מוזקק דחמ!ית ) bicoסטראומקן שהומיס 6מרוגיס
ד6הכי6י
כו' וע"ד ודקי;'6ון חוכה .מונ
ןוכו' וע"ד (66נטריך (כרכסכ 55דס 6נרכס (16
יגין "31ת? ומוכסכריי
ר'
 ~br31a1hסטך6וכי' ע"כ6 .כ!65כן הו 6זס המונס פ( הדוקק הגרוס כסכת.כיס:סעיקרן כ6ו5ס6י
י סס סקדו 0הגס 0פס
כ-16ןכדיסיעפה כדוגמתן5מעיסויתעוררע 5ידיהם סס סד"י הגרעו במסערן .וע(יד
כסמנים  (0מעקה 0הו 6המקקהנ 5הננוךוח והדיג'ס סיהיוגכ(5יס כמפזי המקים כ"ס.ויסרוס נס ט(יט6ת-
נגש.
סוכח מומו פיעלה קוס  50 b'5rc3מטס ויפתרדי !5רותיגו 5הביןע5יגו5הני!גו מכ5 5רה ופוקס
וממוס1.ממי65ע"י הקלת פס הקלוס הגס הגרעו גהגרות.עסת5קין ועתנלסיןושלמיןכ!עיני ; b"Dוהקניסות
 011רק כמו ) 5rsגח0נ עם התרותו כחוכה הו :נלוסת סס' .6ועיקלו רוץ ,ע 5ססס הקדוס ?6יס :0ו6
סרי:ס ה 01!0ו!כן מכרכין טויסס .וכ"מ דכ"0כהי 6ממס סמכו6ר כבע ("6מ  ID'Dר"ד ס"מ)!נכי כרכן
הגס:ין ט 5הנקח הנופ:יות סקס 160ם 5ופוחס (לסובה 5כד 61ין כו סוס ס"ס ס 5טעם (היות המיך נסקס
מ;6י!קו6ין גריך גכןך6 .נ!  06מקוק הו( 6מיך וטוטם כנסכו סאת 6כי5ס  '"cjhסבוכנו לק 5ןסו6ס
קליך (כרך.כן דונמחו נכרכת המוות (נכי סגפת הגסס 6ף וכן (רחקות"נרם 6ת סלע6 .ם נס כ( 6קכ5ס
קקדופס מכרמין ע( מנק המנס פכם .ומכס"כ כ6ן מעיקר ה 61סץ!וה .הרסו6ס כ hS'tD 6עכסן כט(מ*'
ן 6ת ו6ת.
 .ומעוק הזהמרמזכחו
"11יפמכרכיןעריו
ת4ס'הח)וaסcן( כחין  50לקחומיסיס 15סב( לקכעיון וסנל6יני
6
ו
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מ
מ
6
(
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ו
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י
6
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ן
נ
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מ
ך
י
ר
ב
ג
י5:ו
לא ועם ד3ריגו .יוכן נ"כ ככעס גט 1ע 5מס פסומכרכיןתעה5רינס:
חגיידים ממריח כמ"ס (ככרכוח ד,
יניס
גליך וא' .וכן מסקו כ 5ה0י0קיס .הכקורס גס ס 0יקלק בו :ס(,6
ע"נ)
כייכמס6יח הרוח(ים"
טיקןונ"(:העכ
רעת העלסע(הידים כמ"פ (כספק ק"מ ע"כ וכטור פ"ע "6מ סיד) ד6מרינן
כס כח (-ותן סי 6זו ומקסדתוכו'.וסיר"0י הי 6סדומ ס0ורס ע 5הידיס גסיי
? ומק כ0:ת:ס גטי!ס
11מגסיסת מיסמחרתים 1'hgגריך גלכם עחמת כהין כ( :6נרי0ק הס"א ובתמגסי( 6נאמר נס כ6ןכן,1:6 .
(סי זנליגויתירן כס
ה.6101 .
,וכ סעסגי גט כפסיפס  11יס כו הכזך מנוס !;וונ( :קכ(ת הקדיססעריג
שמ"פ (:רסכ":1- 6
j
 tסם) ( 5"11סי סfכ0הר 6ג 1נעמיס fכגריס מדמה דכח
יכ מדניס (כקוים) רכס
אמונתך 5ריכין 6ג
י יתברך ע( טכג6גו(ככיזו אכרתו ובנרך נזמו וכו' ;(1יכך  1:6נןי;ין ;:תקזז
ייוג(הודות(
נקדוסתווקינו(י
ו מןהכבי ככהן 0מקד 0ידיומן מכיור קודם עכודחו ע'כ .וכן הוp~ota) 6יסכ קת"ד
ע"כ) ' 0סתם 6דהן כ:קי.ן כדי  .'1:1וכד גטי!ידוי כדקק
יכדין 6חקדס 61קר 6קדור וכו' עד וקכ"ס
י
מ
כעי (דכ( 115 :6יפר"!1 5מהויי 1קדיפין דכזיכ וודקתי טויכם מיס טהורי וכו' ט"כ .ועוד (כמ"ק סס
מק"ו) מכיל כסם הכתכיםסנייך.::5
טהכתית (קכ 5העירה כע'סרוב5:קכ5
ייגלויגניהטגגו הל6פ .עכ5
6ס!מסקנג(סמע כ11 65כבכד נעל?כשגוייס סמגוססרים רסס מסידים6 6!6 .ף טמקכ 5סקדוסה והעסרסכאידס
דגר 5יןו 4ועעתסמוכסריס צחנובכרך :51ו
כילרכ ס0ס' נססוורבוין 5קנ5ת קןוסספ5מעבה.מס Pbn
קקידםהגטי(ה ד06ו 5רךכידים מסובכות :
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(שה עסלסמקמלותמכהןננרמ סטו(ט כמסמלמן"( כמסגס (6טת סרק הץוטליששתמלו (Ytbכמנעש4צ
' Lbfflנעסרס לפריס גכר 6העו(ס כמרמס וכקנהס וכרעת ונמם וכף עד במסד וכרממיס ו(קרכ מוחס 6מ1
רהזיהו  nlhsסו 6דקסל
6 56מד 5קסרס ו5סדניקס זס עם זס .וכיחדם 65מד 6סר ) lSibמבתו.כמניי
5ון ומימד  ,וכסחיהדותן והתקכרוחן זס עס זס עד 6ין %ף ע( יךיסס מתיחתן ג 5העוגמות כקן נכ((
וכסרסו;גגהיס וגקסריס עס נורכןב"ס וכים .ומיד הקנ"סמוליק ומעורר וממסיט 5סס כרכס ורמיקסומייס
.וסיום 1כ 5פוגכידו ססונס סרמכס וסמ65ס וססחוהס5 .מ 65מסוקס (כ ע( 6מד  '61כבסר סכל ס6ת.
י  06ע( דגר סבם .ותיכף כסיתימדו ויתקרבו סעו(מות זס ע 0וס ויקמרו עס
סבין הנרכס סורסכ
 cisl~nכור6ס יקרס  qbעם6ס .הטף מסתיע ומריק (הס כררתו עדגמידי וקור קדומתו יתכרך .וע"כ
ס נ"מ חשוורנונו5סעניק  14משכ כךכוח'ואססניע
'ככ5יוםנכקר ס6ז סחעוררוס סהסדיס כעומסומ5ךטוי
מסדיו הנמאיס המחשרייס 6ז ומס העו(ס מסר מגיח? .מג3עס6ין מנומס כעוגמות (;'
סי
wbn'~obOעכתרו
ת הס"טוסדיגיסכעי(ס וט  ctmnכ(מיחויעל שסרהזכרתי(עי( 5כחמ.ת סורס סוס) .וכעת
ס
י
י
נ(יססן משמירודנין סע31מוס גידוע 61י טפסר (הס נקכ( לוכ סוג מסדי סמקיס כ"ס5.כן חקנו מז"(
(רמו סינכסו כמו כן סעסלס
.מטת נסיקתיזיס ועיקל מ15תן(סנכיסןכידוע וכמוכן גש( כסס סכחכיס.
""
והו
ף יסרס 6רןוימיני מסמס
דרנות סגזכליס ס:רמויס כעכל נמנעות סידים כמקמר הקרץ לי:עיס מ"מ)
סמים וסוףשוי (עסרס  PIIDbDועסלס דכליס מגסן גנכםהע"ס כעכר .ומסנס סכ6סר ימכר 6תידיווס
עס זס גריך 5קגכיסידימין ע5יד סמ(6סיסים ימיט ק5ק (מעלס מסממו .וסוף לרמז סיחנכרו וינכול
ג%גן המממס  ctscnoסכעסרס דרנוח ס 1(6סגלמז'ס ניו'מין ע 5מס'נכויות סרמוויסניד סמ56כישם
כמסרי5ירס(זרעים מסנסנ') 4ספירות כס מס כמספר עמר 6גכעוק חמס כגנו croוכו' ומסס'מאדיסגנט
ס' ננור1תונמיכורן וכסגנסחן %יך(סיוחהימיןומע"ס ק5ת מסמקםינוס כשנרו סתסויס נטולם .וימשו
,ויחימדו ע5יזיסס סעו5מוח כחטרך ס(י . 0וסכ(;די סיוכ)
לוכ נרכ :ותסע מ6ת טל סש(מי0
בשם סכל6ןכסני(זסכדי (קכ 5מסדו כמקמר הקרץע"ס מסדיכנס.וככן-5יך (מערוק מיס ג"פ ע( %
יד .עפל מידוע סנ 5סע(יות סע%מוח ככ(( וכדרס סב( ע3ידי סם מ"כ ~?; htסמע3ס 16חן (מקור סורסם
גידוע ('ודעי .0ענד זס ה 61סערתמיס ג"פ ט 5כ5ידכי ננסידהו 6ת"נ (עורר rhס"ס ס(זכדי סעדי
רמנו וסכנסין הכרכה סתקגונכרך ע(גטי(ח 'ריס .וגסי(ס  11סי 6ס 4הננהס
יתענו כ( העוקמות.
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יונכסוויתימרו ויגם 16ג( סעו(מוח ה; 5כשר כחרת היטע ומעכס:
' ונרי לז"( (5נת 4ד ע"כ) נסעתמחיקן ס(מסעירוניןוכמיקחיניסohl'.כתק6151מל'
,יג ובזה למרחיסי
כגי 6ט מכס (כך וט' .הכקורס 6יטמוכן מס עסין מכמס גר6ס כתקטס31 .1,5דיק  16מסיד
סיס 5ותקריתו.ונסי דכריגויתכן מקמר רגוסעו ז" 5ע 5נכון כי עירוכ  b'oמורס נ"כ ע 5סחיחדוםכ5
כ 5הגסר'7ס (סתקסר (1כ( 6רבח הימיך ס(( 6היות סירוד כיגיס 0רק (ימרס (6מד .כמו סנ:ון נסעתיניס
סנטר,ום3מה סחיקןערוכין וגט'(תידים כקומרסחקגס(מערס ועגתםכיוו סגחקסרו ונתיחדו כ( הדרנופ
' דס(מס כבון כקרון כחכמכם ידחני6
ער למערס 5ר6הםו"כדגרי כס,וס"ק(וימי רכ"ג 6 (h~Dנ 5כנסומיי
כמיג וחרס מכמת ס(מס .ביומי דס(מס מ(כ 6קיימם סיהר 6כ(:6מוח 6והיינו ד:הינ וחרב שנוח ם(מס
י ( 6ג:חגס מדלי כרססי ) כימי ס(,:ה סחה 6שכגס עימדק העיד ע5
עמכמח כ(כגי קרס ע"כ .וקנהכודוי
מיחס עד סימקת סניכן ס5ג:ס 651 .יסיט 3ס בוס מיטיל כדרכס מידיהידס נתדפס .שוד מס
(מכמס נוס עד סדוקך מממחרוב מכמהווכה (היוח קיימךסיסר 6כחס(מות6נימיובסין הזוהרתייגו דכן'נ
וחרכ מכמס ס(מס6% .יועי( (וה כמיגל קמרת רק  hptvכחיגת שמכמה .ו6ךהכויגס ע( סגננה סע(יוגס
סי6סדרנים סחמסתסדניס  05מנרמסכסוס רק מס מסיט מקכ(סמימע(סממיס .וס:סעס קולס נו(מע(סי ימntilho 71סע(יתיס וסברות הקדוסוח כסהי 6מתימדס עתם כימ?ד נמור בין מנסיק נסס(כין
ש61ע5יז
בניסמכסמים  16כבס מססיעיס נקורןויתם עת והוד (סדר ורוב כרכס  (6ניח מנכותן .וכלסר הי 6מקכ(ת
' מסם .מססעס תיכף (ע(1מוח החהסוגיס ו6ז נתרכס סמהה וחדוס ככ( הט(1מוח6 .כ( מ'( 1מעמיס טו:ותיגו
והס6חיגו נורמין קניות הענן מכס
*
סססימ6תמוהכיךרמ(עו'מ(מ6סירקמסנךיגסנס(כ(יןתת6מסמס .ו6ו מ'ו הכיכגי6 0ססו crNו(
 .ומזה גחמסך כ( נתינת הנרוחהכקין .
יר6 16ול מלחס  o'5hוממעל כ
ך ע"סידיד ה' .הו6כיס כ"ת עי(מיס סיה 6מכון (:כתו ונעסה הימור כימיו גלומות
לכימי ס(מססמי
נמול 1כ( המדוח הקירו כ16רןהרכ:1ני 31הגם:ט כפס מקול'6ןסוףנ"ס  (6כגסתיסך"( ו6ז ) c~tpnיסממו
הם'-סוהג(  .T~boונעסה סממה ומדוה ולוכ נשה והספעק ככ( העקמות ומסם ע( יסלסל .והיה נס כעולס
י ס(מס 6יס תמת נסנו וכס חפת השחי נען
61.ין
סההחון ornרונ כרכס וסלע והיו יוסכין כ(ימ
rקcוlד~
.ו0כ(
כסף גהסנ (כלוסגינות1 .כ 3סערן גככס( :,שיו otr1 .מלך ;1ל' sp 0כ( סעול 0ותכון מוכוחוnמ
עגולנוד(סימורi~'paכימיוכס(מוחנ .(17וה4ימודככ( עסלס דרגותהקדוס'סומקורניןומקוסליןSbמ36י(סכ"ס
ונ"מ.ורכן נסעססחיקןchכ(nhrנפקי63
סןוממרהגני 06מכס(נךוגו'כיהנחמכס מולס ע5עגיןזסססכ"ף
*ורםע(מדח כתרעניוןדרנוהל6סוגס.והמ הי 6מותסמיכות החמחוגה.והמ'מולה ע(ח'דרגו'סניגיסט.
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יסיעור  65המדמ3:יפ' טוס1כ5סדולופ
:שוחןהגרמזיסכ"ס מכס גההימדכגמוד 0!51גריך מכמסנדול0כג
פסיו(סני ~rDiומכ"ם סדורות סנ6ין למריו 65סיוימים5ימר56כימי מכעס .וסחיקון סנוור ~ 65 orסיס
פעעט נכ( ססג'ס ק7מומות פענרו עד ס(מס.וסכ( עכול סכתנ בווימכםמכ5
וס'נחן מכמס onicl
.זנכם מכטת 1סנדו(סתיקן 6חכ(ז6ת( .סת6מד כפס כססס'וע"כנימיוסיס ס(כ;ס
~7boססי 6סדרג 6סתמחתס
.פקכיס סמסעתסכסיומו
ת נמור וסות קיימך כ6ם(מות 6וסכן מסוס דכתיכ וחרג מכמת ס5מס כדגרי סווסשק
'סניך  4וע"כ קמרו ( eh 1מכס (נך
 .כח.קן 6ח סנמ" מכס  tfftמלמחו סנדו(ס .מחגת 6 ot.~lbסרגחן (1
*תר מ; 5מדילות מסיו (פגיו 6( 1'otalחריו עד 6סר
מסים 3דקגו ככ"כ .גו כתוכ (3סגיסג') 6ו
ינ
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"רס
3ו
"?סוך  56סעמיס סם? כרורס לעכדו סכם 6מד וס 61מ
י 5ס6מדות כ6מסיות גמור ו3פלמות נדע 1כ5
סעו(מוח ~ot)tt)Pוק
טיס 6ור ס5נ;ס כ~6ר סממם.וכתיג(יסעיס ס) (6יכ 6עוד
ףמתוו;מייססיסק'ימדhוTnכונוןסמכולמ6י
מדסיתימיו סעסרס דלנות ליחודגמור וכ( ~ Sb DtDSID,כור6ס
שמסךיילמך (6ייוס
'"3ס וכ'ס
 .וסכך כמקפח נמור ס(6יתכס 5עוד מסום 16סו נעמס.ורכיט סלמכ"ס ז5ס"ס רמוט 5זס 3רס"ק
"סר t'Sbכגמ"ח (סוגו סכחנ ((?3כות מלעיספ' ען) ה' 5מוךסמסימ פיענוח מזרטיוד כטל מבפס יסר
ט ססו 6יתרן כמ4
פס(מס מגס(ש"ערסיסיםמסיד 316דיקוכרומס כע5מכמס .שסער ילמחי7כרי
("
6ס
.סמכם סגזכרע"י מכמתו וכמטות גד51ויחר מם(מ
.כיתיקון פ5מס סיסיט5 5ססכט(6 .כ5תיקוןמסיפ
,גדקגי (6יט( (סתנס(כגיירילעי
ס(,ffpוסוכן כמסד ~bDויו"כעליו כשמח ותקעתיו יתד כמקוסגשמן
שעינגו  atb~nכיקלויותפ"לת סללתפגי מ(ךסמסימ ( 1מיםיסיף 6מן .גמוול 5ערגפ 6קר  11סי 6גקי(ח
יד'ססרומ,ין(ימוךסי'דלגות:
ידולבן כממןמגויסרק(כלסידים 65סיו מים קסתות 5העסכי רסיזיטסו" פסיוןידים כמשמרמי"
ג (ככולות
עש6101 )3נותזס(6מכרוכ( סעסלסדרנותימותגס(ט;(1ס6ס (מקולס סמכוגס נססגטי(ח ידיס
נכדיטייכלו
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סתמתוגיס .סמכוגס נסס סספעסמסייך מ60כ  56סכן ור)מכיןיכין .וע"כ  65סיס (סם מיס סמטגסג"כ
'פסס ססססע50 0זסיורןין ממקום נכוס כמקוס נמומ.וככןויכש PSDDוינחם עםיסר56כרסידיס ושחר כך
;ס;סש מרתידיסכתיבויסעומרתידיסוימן סס יסך 56מסר ס6ערוכו"(5י(קיסרמ"ד ער"ס) כסיס 6מו
(6 35מד.כיכשטד גתט 5כס )' SDמרביוןידיס(0ו.גנהי
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6 .מר ע5כן נלסון עגת
וקצה  0671 65מע15ת סגדו15חוסנסציות וימאיס 0קדוםיס סת15יס כגסיסתיייס
1ד6יסמיוכ סנןו3מכרך עמסן ע(  pSnקכ5ת ומתעוררות 0ק17סס סרובו כסן6 .ף פנס מלומוכסן
שקניסות סס6.ונס,ס ע"כ  610פ0ג6ת סרסו"0כשסרנסרגו:
דמוולפפו  65קס 0קהיתסרכים ילומס וכלמאס(סוכםככ"י פס) ע 5מס ספגו מעכ(רכין וסע6יןגריךכ5י
.כי מסס6גומכרכין כגטקס 65כי( 0כקון סוססו 6פס סכניסיקרת ;6ט"(
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כייוקר הכרכס 10כ6כפיע 5ה5ק סמ~ס ועיקר סמגוס סו 6רקססננסס סמגכיס 6תידיוויכ
ן 16מריס כאסון סוס
גליעתידיס 6100נכוןהננגסו"גמגו עולים מס מעב סנלכס 0סי 6ע 5סגעי05וסנכ0תסידים סכ 5כשול:
בביאור
ענף ב'
י הנרות *
ושיתדבקטה שיוכל הארם להמשיך קרושת ה' ע 5נפשוורוחועליר
הער שיך עם קדושת הנשמה שבךיואור גדוליריתה טהור ששה
ינדבראשיתהגננולצייקש ע)" ar~sוטתוכוהנבאר כאזיזרהה"-םשיעשהלונמיםבהתנלוח
רבלעין כליפלא בהסתר בהוך דרך הטבע( .וטי"ג ע(יס)
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(סס0גסיסהגנ(יסוהגעולותה;ר'6ס(עין;( * במקמר הקרלויוסעה'פיוט
גכקיעח היס  O'~Dגס נגלהוגם( 6סכ0ן(היס מ16ת6 1ור מנגח דחס מתוודעסהסומ"
יה יקרנה מסוף סעו(ס ועד
סופו וס 61סגקר 6יוס .חה מופע כיוס סהו OD1~'OD 6ס:ג(ס ~ OtO Pbfע"י  716סיום הנתר ומ"מ
0טס"ק  6(1מגעליס כגליומק 16 .ססירופו פ( 6מגע ליס כב( העמיס סגכחנ כהס יוס כמו כגס הים
פכתונ
40כוגיוס  6100וב0גו(6רומו עלככ(ההול 16ל  thl~Dהקניה6וריוס 6וכימדיומקוככ"מ סכתונ כווכיוס.
"1
מגעליס
 .יוס ממס (6ירגע מלעסות עמו זנר,ס המניס ;1דמסמע מזכריו כ'0
כרומסז((ק"
מ
"
י
ס
"ס ("11רני יסורס 16מר 6 b)tlbתנניז מכ(וכל ( c'bp 6ע(מ 13'06 6רנע6
ע"פ  h"Pפכתנ)
שד6h:b6תנייז  D11lb1כסקי זרעךדעכידתזדיןוגרעין61יכין 6 Ot)Dtתקייס עלמךוליח 5ך יומרי( 6נסיק
שגיס נעלמך  D'WD1כל6וגו' ע"כ".
ך סהו 6געתה בסתירת הפיס כדרך ו";כי הסתר מסתירסני ניוס
גהוץ .ס6עסס סגפם סנעמיס ע"י  716יוס ההיק בהסתר סגים .וכמקוש פגתנ(ה הטונות והגס מסמן
הקרץכסין וכיוס
 hnv .רנ6מגגנהלגו פוחה דרגם וה16ר הגקר6 6ור יוס (;ן  1(6הימים כמיומך כ( '6
כמעלתו נהקג(ות העוכס 6סר כו.כמויוה"כסמיומך (כפרסולסכימה .ע"כ גג(ס ימוסו 61מר;י כיוס הזב
יאסרע!יכס .כוססיקרה6וריוסיכמרעליכם וכןוכיקוןס הככוריךכנת'מד כיחוד גמורספין כמוהו .למפנתו
קכ(ת החורםג"מר כו וניוס הנכריס .ויגס מנח סגתימד כמע(חו לכך מכ( סעחיס .כמ"פ וכפורס
0ר6סון)להיוס סס ס' גקר6עליו כעלמונלי פוס
מתמחו;יס .ונוגרה,ה מיומך מכל ה,מגיט
כחוכוכו וכיוס ססכס .וכן וכיוס ססמעי ע5רח ה
וק
המ
ו מוכח ה
כות6עזיוותס"מיומד לסוזיע(י
"וסעלינו כמ"מ רז"ו
שעקושס' מגחם כסס סססיקח)6ס"מרסקנ"ס עכסיו 6ני 61חס גסממ י1ס .'6ונוד(מחינם סזס גחנ(ס רק
גיוסססמיני עקרת .לכן כתכ  13וכיוס.וכן והיס כיוס ההוליוצע יוס 6מז ':5וגף
0 .כ 5בסנטן 60
thDיוצע 6ור הקז ססיג/קר6 6וריוס כמנ61ר כדכלי:1:
ר
ו
פ
כ
ם
ה
ו
18 1ן מרמזול,יל לפסיוס מסתרת סנים רו'6 .מ נעתפ0י!רכתי(הופיע "
ז
ו
ג
ג
ס
כ
ו
ס
ס
מזי
שר

יכ6
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סידורו של טבת

 1,1סממתi'hrהדורל16י (כךלהיותגנגס(עין כ(והסתרחיפגי
6ף:ניול הסוך סגף 16ר זס הס 61סונלכת~
(המקירסיסועס כגעסס עמו
1ץ wrnכויגח מממר הנמ' (העין ק("ט ע"כ) לסקל מן החורק מגין סגחמל :61כי המחר 6סחילפגי .סיע
מזכר ההולמה ה,וח ס"גכי מסקיר'הדגל  Sbכמחסר"וי (:חגלת .זה ) rtrr:נ לסתר כמרו"ח(
ימיולסיס וכמקמרם,
(יומקכ"ס) לסחרסיףכ6 .ctc)o 5ף מידועסככן עת וככן סע :סקכ"ס שסה עמסnthicl
ז":( 5כחי"נ ע"כ)ס"ס כלגו (כתזכ גסים פגעמו (ט '6ן 6ג 1מס;יקין ;1י' רפק מס (פי ממן חדירות
שר סנעסס הב( כהמחל כדרך הטכע נכמי' 6ור העוז1 .נש כעח "0תל הותח(  nlcro5סדנל כמו גדלך
ו  cr 15קינו סוס Qננזק .55
ס כמק המקך .קמרt
ן ה3ר סוf
שסכע כמקמל (sמגיוס ס"ז ע" f )6כי 6י
יכ) ר' 56יעור
"5
ט5ךתיקני כ :נוסחי וקס5ס ~brnתיקניכריריומבעי 5מקס!י .גס קמלו סס (סקוע
י
ע
ד
ו
מ
ה
ת מורס סגעס :סכ!'
"ומר קג6חוכמגך קנ6חוכסריס .ו5כן הקדים ממעסה זונחי ג"כ כמני5ס הז6חימיו
כנחי' סהסחר (3 6נמי' סגם גנגס .וזס נרמז נסמם לסתר סגע(ס וגסתל כס מס סנעסס ע( ידם נורשת.
כיעןייכ.5כימיי5י6תמגריס 6סר nlbSD1 t)h~hאספיךהים גתנ(סתריסיעי
ש'ס 65נחנ5ס הפ(6יע
ןכ6 .5ך
( .רק כמכסס ספמייס.וגנ 55כ3חי' דרך הסכע חס סו1ICb 6סיף כ 5הגיסים
כימי אסתר  65גראס
ח עמנו5הי3י6גו משח5מייס 6כ( ס (:געסס קרוב
ו
ס
ע
י
הנפים  D)~Dסגעסס ע"י אסתר 6ף סהס( 6ס'
5טנע כנזכר .ונס סו 6כוונת  olnthלסחר מן מתירס מגין 40 .סיס6גערה כע51ט זכל )Orסיהיה יסועס
ייסרג
( 6(1ביום סהו( 6ההרקוח סגםהיכן הו6מרום ,כטת כתורס 61מלו ;61כי המתל אעתירסגיqbכיוס
ססו6סב(כאסר63רגו(מענה:
ן וס מהנס געסס כדרך הסתננות ונראהאעין כ(
כיוס הה 16 .61מ"( 1היסך סהיסועהיס6
טמאני
נסחר כתוךססכע.ס;5נעסהע"יסמעיניס מעסיהםככ6ח 6("1וכמאמר לו"((סגסדרין "3מע"כ)כדתגית
עזיעכול עמךס'זוניחס ל6סתס עדיעכורונו'  Oh'3 11סגיה.קמילמ"תס רעים סיו יסרך( (עמוס (הס
לסיסנימי ע,ל 6כ-רך סגעסה 5הסכימי יהוסע כן גון  6%מגרס המטך .ו5הכינךענין,ס היטב 6נ6ל 5ך
טדלס ( '6מ"ר ברוסית מז ס"ד)  SDמסוק ועב 1( :כקונח מסיס .ססיס ע"ס ברוחיו דבר 6חר 6מר לסכ"5
וור 16מפענוח (6היס וכתיב כתריס מסךיםניכתה (מה '1סג6ו 16ח1כדי סיקרעסיס (פ;י:ס ססיס פסיס
יג
ע"כ61.יןסריך (דקוק כעדרם האזכי סו6
מללםןועד סוף ויסורס מדרס הזס .כסקוס ניקולP'cP
'
b
S
D
ן רכים ומ :זסשון מסיכת נסס.וכי החולם
תורת ס' חמימס מסינח גסם .וכדקדק מה וס חולת מ (סי
הי 6רק מסיכח גסם כלכד ס( 6סי6עיקרהמיות ס( כ( ס6דס וכ( סעו(מות תקמרכיהי6מייך וקורךימיך
6כן נר6ס ככיתורוכי מגססגי סוניכגי ה6דסים לעסק טנודח ס' סן כמלוח עטם וסן נמ13ח ( 6חעמה
סונ הלמד סו 6סעוכז ס' ועומסמנותיו כקוס וע ::וספור עשו מ(ענול suמנוס כור 16כמ15ת ( 6תעסהי
והכ( ככמ הסב( 6סר גו 150גיתן הממסלה suח6וח ה(נ כידוע וכוכן 6חיקרוכנכוים גדו(ס.ומדניוי=5
סטיב ע! ינהיר וסג( ככמ גדול מפגי ח6וח ה( 3סכו 6קר מזקס עליו ונועככו מ5עסוס ממנוס ! rbroמס(
מ"ח 3דקס 6ו סיגס כסו:סתימוח הקול .וכ-ומס מהמ"ת עמססטין גסס 6דס ( pcinעסות .ומכס"
י
ו,
06סכככימנע
( 6חע:ה מדכליס תגפפו ס( 6דס מחלוה 5הן ומממזחן1 .מ6וד מרס(ו (עכור ע( חתותו61 .ך
כח הסכן 6סלעגיו .וירק (נססו מעכור סי ה' .הן מממח ירפס העונם ומסמך סמיך 650יפו( כרעםהן
גיס~לי העוס"ו והן כיסורי גיהגס6 .נ ירקה סגימיוח מוס כדלגכן סגקל6ת ירקת חט6 6ו ירקת סמים סמחיר6
מהמסך עגמו עגור מגססו יודעת כמס הו 6סוגם כהקומה כלימה סידוע !'ודעימן .וכי כ 5העעמוח Inacnt
לבי"ס (כמורס הממיסי) נדלך ה' הסוגך כדרכיו .ומנכו ימרד
ע"י ויומסל (ממס והספעקס עי"כ כנסריכוי
וירך וכ 5גוזוימוסך מלממס ורחת כנכרו  C)Pסנעסס כסס סגדךסוי"ס כ"ס ידו .וג 5כךיתן ע5נסנו
עדתינכר עלמו spסבותיו ~niprnורככו הקנסויסכיםיגרו הרע .ומכס( ר5וגו מסגירנוןכורינ
וית' ועומת
רנון המקוס כ"ס הן כעסה והן כק"ת .ומגס 6ף סכדנר הגס גד 51הו( 6מבון וסגרו נזו( tbDנור Otn5wo
ג"ה וגקר 6ק5ת מעריל ע5מדוחיו ססכמוו1:מו"נ(חעגיח כסה ע"כ) 6ך  65מסיכ נפם הו.6כיגססו מרה15
 .וע 5גוס במרו מוש(כינוס ס" 6ע"16 )6י (ימיוסרי וקוי5ימערי כי קמה עליו לעמור
נכינום ח6וחיס
ל ' DJPכזפ מפלוס ללח .ול6
3וס 5עווכ ח6וח (בו תעסוק מה סיוררו מקן .ומה טוכ וכסר היס (סגיויל
היס מסטרך לעמור כגססן ולצמוד כקפרי המלחמס מגממת מגו :עם סקור מכעיס .:ו6ך שככר ג6דייו
הו 6סעונד 6ת סד
מעורר עשו גכמ מכלו ומתנכר ע 5ת6וחיו ס( 6לעכור 6ת פי ס' 56סיו .וספוגהמגי
מ"הגס (:1 .כך נדלה !36ו ס:6כס כפכו (ס'  56עלון  TDסכ( תנות ) tccותפוקת (ככ 1מזנקי העולס
סזס.נט!ין ומנוט5ין  651יעמססיס לופס כ5כוכ 55תרות סומן ומסי סנוף .וכקפליגיע (ידו מגות עסה
( 6תעמס מרכריס 6סר,כנו סוגה  ccnמ5עסוחס.יסוכ ( 56כו !זכור  n3rbsה' :6ר כו .וכ"כ יקר
י  ct~roכ"סיקר וגככד שיו כ:6כתו 16ת41
כעיניו 6הכה .11עי מממסהע 5כ( תרוח ומסוקת (tScntכויוטו
 rsbנסה !ה' .וכשר עם מחפכקוכן ע( 0ככר
!נו  nlrbiה' נכיס 51כn 5
עד 6סר מיד חת555
~lrreויו ו?כ 5כצמיחות וכנו.כינכסיף !עפות רנון קינו :63ג n'b? r)?1 .:ה15ס
בעטייתמטותיו ו 65:הכורטו
ע כנ; 1:סכ(  nlhpככסו( :יכוץ( *
ימ0ון מסך נה)דוןצידו דבר  ctSnכ,ו :6ר ננד חרוק הומן כי ין
שמךעניו ס:תונ )ihlrsכ
 ,ג') (:::ך
ורסיס כ06ס שין מהמת :6 ?3th 317ר נקלנו וכמשקפנטיכן(ים
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ימיצג כת ס6עכסג,קמס מ6ת( 1כיח דוד.כתיבוילך 6חס6יססמלוך וככסכמריס עדכמוריס וקמרו
"מר
( lfff1מהדרין י"ס ע"כ) סלך וככס ע( ממטס ד6זי( ויכיס .עד כמוריס מעסו מניסם ככמוסים ס(6
רכס:
סעפו הטס )' obמס ט0ס כ5ימיופיס גוסן מרבכיסלניגסוכו'וכן כמ15ת עמס5קייס"שחס
ועל ורגל זו רמזו רז"( (קידוסין ("ט(6עס"בכ)קיסב 6דס  6(1סכר עכירסגוח;ין  4עכר כ6י4כלטספכסימקוס.
עעס .ר61
סריס נחמד כעי 1':נכ5
כזו סיסיס
זס 6סר עומס  bn1runhכ(13
נעלמוכמ'מ"ע ס( 6סגסושיו 6מר סכתוכ ולכת 6ת ס' (6כסכוזיככ( 5ככךכסגייצריךגידרמחסמרדטיוכי5ר ססוכ.
כי כלס הזר גסססךכ(ת6וחיו וממדת(כו סגחמםך מסורס סי5ס'רכידוע( .מתרעת  11DDSSכזפ סכם (לסי
שנס  foועוכר 6ת ס' 6ף עםגמי' סעלר סכקלבו.וזפ מקמר סקרך (מ(0י ת"ז) גרשתס'דרכי 6י 0נש
ע סכקרכו עומס 0150
16יכי1יפויס 6ת 1וצמרו לז"((מ"ר כר6פית פ' ("ד) זס יגר פרע 6ףסיסיר
6תוומסייעו ( tprnn1טסות 6 Dbמל5כו ממן נס בכמו כצמור.וכממכקימר ט5מוכמכיי עבורםיסכ
ת סמקתם
ג"פ
 .מתגבר כחוכו שנס זו טד 0כ(ס 6סכס סעוס"ז 1ת6ות ס(כ מתכס(יןכצמיתים 13SS
 6(1 .כלוע גככ
ם טיש  oknקחס גז:
כסונ סרטוןס6וי (ו פ'נר .1רק תגס ח16ת (ט מוסק ומסתוקקומפןיקיי
כסו
י t
י f
סשרס סרקכ'ס"ס'"f
מ"ע סגד(1ססל 6סכס כמכ61רגדנעי הרמכ"ס (5סוכנתיסוד
).וע"כוס
עמס מנסימסכ כי עמסוקייה מנות 6סנס %61 .סונ סוס סגס סחורם סי 6כשכשגשמו ממסכי oa
(עטר ע(כ"ט .אסו ע(6
ה16ת גסמו מסכימים עם סטו סוך (6ס1כ 6תס' כמ5ותיו  D1nDSרפוט.
םי"אניס וקכמקייטי טורחס'.
וג
סממם שמח כמזוכם (טפוח ר15ן קוט כלמכס .חסכומרוחורםס' סומרס
ו6ךחמימים זס  bloדרך מסמים וסמוכמר מכסס סו 6סעסיכת גסם 0יפינ נפדו1יומחק (סו מרירות סמים
5 .הח6וות
ממס סתתות ממכהים ט( מסממיס כסרנזכיר (כתורס מממיסךסב(יתמסך 6נל5.1סוכו5גוטס ס'
ר נר6ססריו כנס
כמסוןסינף(ידו כזקתכי סמך(כו כס' 6(1יירק סיעכירגו mbnלכו מעמדםס' עז"ס
(
יסייחי מנסער
העג5רסהפנווקררזסעניכוכ5סו6סי5דספ"ירייסכים עמו (ר15ט .וכמקמלרכיעקיצת(כנכוח ס" 6ע"כ)כ ימ
ו גוס גסמחך סמרתי מחייכ( 6ירי 61קיימגוועכוזיו ;כ6לידיוכו' * וסגס מלך
גססך
 ttnswכ"ס וס"ס פרוצס ל(נכ ומסלם נמול (6דם מוס כגגו מדס מ(0ס (6י 0סזס כמדתו פסיפס .וכמו
טסו6עורסממיסוך (6מיסוך (כע(חקיותו וסכתו אחדם כקרט ממטוס ע חמוסיתעכס למרחכתו (תונס.
6 6ף מחפפך (1
נך ע"ס(ו סקכ"ס ס( 6זו כלכד מגזירם סדינים פסס כגנד ח16ת מרעום נטפיס ממגו"(
כ( סדיגיס (טוכס ולנרכס וסקכ"ס עימס (1גסים וגס(16ת 6ף עס כמ" סדינים לעסות נקמס נ16יני(11סרינ
 .ססו 6הכ( ככמסדין:1 .סססך ( 1(56עוכס .מאזס ססו 6מסך ח6והיו
6תסוגריוולסכרית כ( מקמים ע(יו
 b10Dסורס סלע לטוכס וכמסכי(יכין כעמס ס 61מדס כגנד מדס .ומס סחסוכסשזומציגו (56יוסף מנוסס
כזהפעמיים '6כסם(חו יעקכ  Sbקמיו וצמר ( 1סגס להיך רועים כנכס (כס 61ם(מך (6יססויקמר(וסגני.
וציור
ו מ)"( נמ"ר כר6מיח ס' "0ד) כזה סטון6 .מר רכי חמ 6כר מגיג 6סדכריס סקוסיסיעקב 6ניגו גמל
ומעיו מתמחכין יודע סייח סמיך פוגליה 16תך וסייח 6ומל ( 1הגגי0( 610 .ון ע:וס ושמחס וזירוז1 .ר5ס
 ottpiמנות כיבוד 6כ כסממה רנס6 .ף מידע סמיו סוג6יס צותווירק (נסכו ם( 6יענו עמו רע .כסר
6 taDמ61 .1עס"כ נזדרז כבממס רכס (נסוח ר5ון קונו סוסו כזס (כנד 6תצניו.וספנית עססqo,tהנדיק
כמעמס 6סח 6דתיו ם6מרו( S~r1מ"ר סט פ"ז) סמריוסף 6כ 6נחנפה זקני גתנסס61גיצגי מתסס ("6
סקכ"ס מייך סגי מנסה קותך יותל  .oonהלי סיס מסן מיזרמן (ידו דברנסיון כדרך מקמר רכי עקיכ6
ממזכל מת'ינ(6ידיכו'61 .מלעוד סם ע"סוימאןח"מלמן סוגיוגו' 6מר (ס (תזז סו 6סקגשס  ntfoiנוחל
מסוכי כיח 6כ(6ע"ס( .הכלפס קח ג6 6ת כנך6 .סמע (ך וסמק 6כחר (עו(ס ופסס( מן הקרכן.יכל
6מרויקמל 6ן 6פת"רוגע"מל (ס (מור סו 6סקנ"ס (היות גכ(ס spתסוגי פית  i/ahכקידה".כלהג"חל
הדגנים ~ oihמיהיגל ס'  (6אכלס כממוס (6מר .יסמקוירק  1'Sbס'גניוסוכו'6 .ממע(ך וסמק 'גוס
עלי סקנ"ס וימ16 65תי טמ 6י סרי עד כזס מניע 6סכח יוסף  (6ס'(יר 6כמיגעה ע(יו הקכ"ס ימ 65אתו
טמ .6וככר ס 61ככתוכיס ס( 6ים (6היס הקרוס סמנומ נוהור"ר דוב כער ממעוריטם גור( 6סכס
ע(
( S~r1סוטם ("ו ע"ג) סגרתם לו דמות דיוקנו פ( צניו ע"ס
מנער כ(כ יוסף כטת
.וסע("זכ ס(וסר'ו ססנק
כספרו (קוטי כמריס
מו
כג
ידרם (כפ' "0ד סגזכר) סיס ( 6נקרע  hihכוכוחו ס(יוסף סג'6
נסת כזרוע עמךכגי יעקכ ויוסף סוסוסמוך (ים ר6וך מיס (6היס רשךמיס יחי 13וכו'.כי'רוע סקסהיס
(סגי סקכ"ס קריעתיס סוףכי קריסת מי הים (פיוח קמו כמו גד גוזלים .סו 6מ5ד תוקףהעין מג !6היס
ממקמן הכ( .מה פססי( סוס סרעסורנכ ,ופרפיו Shחוךסיס סיסמנדסדינים פ( (6קיס.וכמי' זואיעמס
גס(6וח עס ה6דס עס מדתהדין וס דגר ק0ס כידיו (6דס ססדי;יס ימיו מוסרים מעליו מלירד סדך
ע(יו6 .כ( פסדין יערס סיס (6דס כקוס ועסה כדוגמת ממסד  hSDcnסו616יג 1געססכי  chע"י וכוס
י("מכח ס' ומאס סיגיעגו טרם כוח (ידו כסמר (מעכס .וע"כ '6ע גקרע הים
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סכר ע(גסיוןיוסף עם 6סמ פוטיפר (כד '6 .מממת מהן כקדשיו hSיקרין וסכמירס כידו61.י(י ( 6יוכ(
שחו צמיו .וסכיו ים(ח ליחו (6יהס .ויקיים קשש נזם מדס
(עיווד% .1"cuכ הו 6נ 01ויעמודכיסיתי
 o5llaoמזו.כדי ס'וכ( ( ctoיהדע(סגיכגייקר (6ולק למ"כ כהעמד ע( ;;יום (;;:ור כישו וכב;מעיי

י

שית .

.

ה6.

נ

.

יה(:

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

מירורו של שבת

od

ה5ס' 6מלו חזק ("?ס' ס"ו)  eloל6ס רפם .כזכותויעזוכ כנרוכידםויגס .וסיט כזל
הש ננהגיהנ
(כד די בקריעת סיס61 .ססר סס1 6ה 6נרים 1הכ( גכ(( גכ(( חגם 0היס ר6ס0 .גסורן כמחה (קררת
זכדי (כנן 6ת ה6כ .ונוהיכ 6דכרי המדרת סהתמ(גו ע(נכון ומקודם סחם (כווררו מסערות (6היס
"כוניגסימתמסעגמו מא ךכר הקלס.ס"יקי
ס יעמס עוד מסערות (סוכתכני ס6דסכיוי כוס 0סדיג'סיתז
מוסרים מע( הנדס מ(?ד הדין ע(יסס6 .נ( ס(6היס יערס שד כקוס ועכס כדונמת סמסד מהסה ה61
וגחיכ כתריס הסךים 5יכ0סכחימר ככיס פיס נס כוס 0ק 160חסומות כסגיסכקימון גד 51ומרככות 0רעס
ומיגו 'רה ניס והכן ככמהזיןומקין זכהכ"י(וס .ע"כ 6מר (מס ח0ג16 16ח( 1מה ססיכ סקנסס כ3כסכטי
"ם (היותסת"יס (6וסכיס'.כדי סיקרעהיס(סגיהםס"כדי פי6מריוסףהגגיויגי
ס היסויטס(סגיו סכ3
האס .סכ( סגסיס 0יע0ו(וונ0כי( 1הכ( יהיה כנרכס
כלסלכסרנו .ומגס סעודינד( ג 6כמ ס6י 0העוכר
ס
ע
ו
0
י
r
s
o
י יעככ מנסיותככמי'פ("וח רכות
ת
ו
ס
ט
1
(
וגג(ס (עיו כ(כיכיוובנסכמי' סדיןיסכגמיוס עמוס(יהסויניקת מסריס :מ
נסי
וביותריכסס הש63ס ס61ת5מיסיסים נדרנס סומר הכליס כקמת.כי ה 61ה 61התפוס סמוקס וסממדס
סfס' כ"כ סr
הקפם 1PS' .מכ( התקות סכעו!ס כ06ל כתב הרמנ"ס ( sס(כוח לfיסורי כיח
(כס
"1מ)וו"(6ין דגלנכ 5התולםכויס blonק0ס(רוכ סעס(סרוב 6(6מןהעריות והניסותהלסורות"מלו
מכמיס נכעססגגסוו י0ל (6העריות פכו וקכ( 1מ15ס ץ כחלעומוס ונכיס 0ג6מר כובס (מפפמותיו ע3
 tpCDמספמותיו %מ 65נילוס5ל(ס"ס דכחוכות) מסכיתך קמרי 6סי( 1כסריס 6ין ממגין (היות 6סוסרוסום
ןממגין 1DIhוכו' ע"כ .ומסומר כליחו כקמחיות וכדרך סונ מסר
קעריות זהני"6סיפומסיד פכמסידיס"י
סג,כר הגס ה 61נקר6אדיק יסוד עו(ס שעביו העורס עומד וזכוהו גדע מקוד
706 .ע"כ סיככ הקכ"ס עט
יוסףשיעמוד עוד ע(גמיון זס 6ס 6ס0רסיסדיכשיון סר06ון (כד6 .ך 0דרג6זויקרכעיניו (מקוך וממונס
וסגיו (עסות כסכין6יפ
י
ההבוריקסקסג(6זס ג0יס טל6יסוופלייס )~ Dstוכהתנ(וח לכ ומעסת שיששנרעד
זכים 0הו,OniD 6ס56י
 .וכשל ג6מל (1הגני גוסן (6 1תכריתי פקס,
.
(שהיו suקג6ח סבלית
י כ(  oiba otc:Oסכ(
וכמהשפייס וטכ6יס%סיס גנ(יסגתנ(ו עןירו וע(ידי(6יסעח(מידו .ובטעםסו6כ
 1DD1כנמי'"ו
כ סגטז סגוכר (מעבה 1ה16ר סוס גטו (5דיקי6בכמינת 6ול,רועסדיק כזכרי (הווסר תרומס
מונק (עי()סנטזו  50קותו ס16ר  610כנמיגח בדיקיסוד טופס .פכן ה5דיקיס מסמס 10מרי סכרית כשמת
%קל 16סדיקים O'h5Dכיודין ט 61:דרנח אומר הכריס.עזיהם סקכ"המשיר 163ת6 1ור סגגוז ומ5מימ (הס
י0ועס כנג'ס(עין ג(  6(0כדרך סהסתלכיון 0גס הדין ממכיס עמס (ע0וח עמס סוכות .וסכ( מטפס
0ר",ין המס 5 1blpjnד.קיס
ע(יהס כשוור הנס .וע"כ סיככ סקג"ס עםיוסף 0יהיס נכנס כנמיגת
 .וע"ככ,כותו ויודע ה' כיוס ההוך .עס ה16ר הנדו(
~יקוכן היס 1DD1כגסיוגו ויקלק סמויוסף הנדיק
הגקר6 6ול עס %גג ,ככמיגח ס5דיק וסמור גסחנ(ותוכרישה(עין כ( .וסכ( מרכ טובהבסון (5דיקים כשסל
כקרפ .וע"כסר6וי5כך(יכנס (טדוסגימיות פ 5סמדס ההת והסנ  atctסס(ימוס 50ג"ח סמדס6 .ז כ6
יכ3 6הדרנ36ה6ילעניו מקותוכמיגס סנקך6יום מזהוסוףוחכ(יח כ( המשורות וה0מהוח ?
ור( (",מנעם  tffnע"כ)גנירכי עקיכ0 6גכגס כפסוס1י 65בסוס סכחכ הלל"י ו"( (ג(ק"ח '5
וכ תהימנ
סדרך פנימיות מדת
כר6סיח) הגנגסדרךיסוד 0הו 6פוס .פסידכריגו הג6מליס"71.י סכן לפי(יכי
סוסו .דהייה הדגת והנות הקול
(1 .ה0תמפ כפול הגגהגוונהיות נוקה ומניע כו מסוף העו(ס
כיס
יגס דרך סרסי הגבולות (הכגיס ע5מו
עכ
וי
גו6ח גחן ל' עקיכ6יעתו ס(( 6ה5סרך (
ה)סוי0מעו(ס ועדעורס.נב
גגכורוחעסוין .ולק זרך הכסח נוד( ה16ר ה3זיהימדו ויחע( 1כ( המדוס  1(6כ 1(6עד 0יהמנרה"ור (ציות
ט"ו ימן .ויומהקו כ( הנטרות ימדויניס הימוד נכ( העורמות ) cnrימס נכ( הימודיס והוווג'ס.יהו6
ע 6כזלך הגס ~) blpטוסואכן גנגס כעוסוינק כעוס 61מר כ5דכריגו סג6מריס נזה 0כ(העיכזת
עס,ס הקוריוס  ,ונגוזו  bloכמדת היסוו
(כ(
כפגע
נומכגיסגיחם75כיגקעליוסוי עולס.והיןדוכעהח6נסנרותמדוהםןזךכמהתי6ירסהידסהפעהיכת 5המטולם5יוס הרי כהננחסיסגךח ע"פמכין (סכת.
הגקל6יוס .ונגוז
וע"כ גילל (ט הכחוב .טמרגיוס סקסיוהכינו 6חוכו' .פהפממס הנדו(ס
פ6
1ס
יכיוסהפסי העטתהגרות
כ1ח
י הכגס כ
נהדס הסליתהמכייןננדיוס סטי 6ח כ(  orחוכ( (התמסך ט5יד
כגלמו כמספלוהכ.ג"ו""תננוכר (עע והכ(כי מולים (::כסל מ"ק מרמוז נסם"70יכמינת מדה ודרגךהזו
.
 onb1אתוס מס 0מכ61ר ('(קופ למז ח0י"כ)  chכמיתם גלות פ( 0כח 6גי מרקה (כס גלות  (0מון וכף
כ6וןס פ 5ממס  6(6ככבודי 6גי מקיר (כס וכו' .מוןס ע 11Dbo 5כיכריגוסעי*
'61גי מבריך )cr
הקכ"ס נ'וסרקבון התג) (5דיקים.יז?ימר uthnמקיר
ל
י
"
מגרות פ( סכת גוכ()s)p
ס hIOOD
ר
ו
"
ין כ( לק 6ול כבוזויהכלךכמי' 6ור הגט)סגוכר:
כ16ררימס 6 6100ור המשיר טתס
כעי
ס(
0ה1(0ס 1(0כרוך ה 61ונגס כקרי6ח הסס
ע וכל דכליגו הנ6מליס וסט6ליט נכ( הפורר הגה למז(גו
סבת ?0ו6טעליקון שנוס בותיויסושוי בו תעורר נס נססני שחווןרומז בג( שדי תת(:1ן eb
שהה בכיח המ .65נס שסי  SJpnסכ( (סורות ע(עניןרמזי סגנות וכווכחן ורעעתן פה( 61מען רבות
ר שיגו(הנןט(יגו מה( 5ד31 .סמור מזוץת
הפויס גסמ(י (0 6מעכס מפס 61גמגו כ(5סדי גח(וגן נהססיפי
סתמיפעויי פרוה וסמקע ככתיפ.ועי"כ"זל הנטו גכמ" יוספסי טיקנן פקוק 5צלפכרךהקיוםנרוך ה(5
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פיוס לקטון תנםתייקים.נס לום ,שתים בותדפיקושתים בו תמ 65סה61לום
,ם,ע5סדיקת ילוה
ר
י
ל
ס
ועי"כ געסס ע( ידם פתי סעורות פוכות 6סל ע( כן קרשו הסורס 0זס כסמו סו (מטןיפיס (ך (6ות
וכסימן (כ( דכריגו כסולם סוס.וסיט 0סס סוס (ך (וכרון (עסות תכוין כן כמקוו:ע('ג1מפימנך עורס נ"מ
וכ"כ וכשרגיוס סורוShטכדיו 0גני'6ס .וסיס 06כן תטש .סקנ"ס 6וריקיר ט( ) 1CPולומך וסורס מלקך
3עו(מוח ע(יוגיס מקדומת שכח 6סר גרמו נו כג*( .וסכת  cl1Wבו תמ 65כ( מפניך מסני טמיס ומסני
ו וכפורחו יסך ותחת וגסיו 0מסס
סגוף מרור פסתימי כהפסיחעינגו (סדיקים .ימיןעניך טגןיור
ן ע( כ 5סמו יסרק( נס!1מ 1ססונ 6מן .ונוס גסוס  DDסרני:ו (63ל
5סס'0רך נסתר עניון 6101ינ

יך

טורס :~nrlo
סלים שורשהשני .בחמרי אףיתביך אשרעל במותאויביידריננו .שומר כל עצכצתי ובבת

עיני * הוא אהד ואיןשני:

כיעמך מקורחייםבאורך נראהאור
ה שמו .נאה לו שיה השיר
שורשהשלישיי

בי

תשר ענין
לביבר ט עניןסקיוס סג5טווינו מסי מכמינו 5 sקדס דווקא fע 5סיין מס מעfמס כוס.
t
ספירות וסומירות ס6גו מסוללין געת 0קדוס .וענין כמדם ס6זס מודד מודדיי 15
ובושני ענפים:
ענף איושנך לבאר אשר שעל אדםחיולםלובשהי בחינות * א' כאשר החש כשנהג עצמו
בעבודת בוראו .בן סתנהגש עמו .ואם עבודתה בשליטות  anv1מדרך פבע
העולםואיסר לנפשושהיונעבו-הבכרי לקיים טצות ה'כן גם הקבלה כתנהנ עמו ומשבר לנגדו
מבע השנם .ואומץ כשמןידליק עבורו וכדומה .ואם עבודתו רק בפבע העולם * כן טוליכק
אותי מלמעלה ולאישידד מע-כת השמים בשבילו .והב' כ"א נעשה מצות הן בגל בחינותיה
בבחינת גוף ו-נשמה שהוא חדת אור ברכת ה' שבתוכוינתן זרע לזורע ולחם לאוכל ואוכל
.
הברכה שירדיהיה
לאו
קימעא
המארהוממצתובירהךבועליוורגשםובריארם שלאחנבוזמונאורו*תיולאאתיפנבהמכדורתךיככםרמשיםאףרבקתלויךטיוםולמדבריות ח"ו.
131י"נ :O'5D
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