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"( 6סקנ"ס מורידן פ(6כזמנן ע( סקרןסייג
רית סמ6רס ומורידן (ימים עמדכרות
ניס נס חוסינוףמימי ס(נ וכו' ע"כ .סלי (סטמיס 6ף כממוליד סט(ויהי נס מנסס ע( סאן
שi"tמ6~(Dbירד הס( (כלכס 31סנססיסיס המקלסמ15יסכו(ירד ס( 6כומן ומקוס ספרך (הס והב( מממסססינ
סנלכס ע(יוגס  hl~Dסמיות סגסמס 6ין כו * 6ך כסלט טוסין ממנוס כנוף וגסתה כסחי מממתגות ססונומ
ססזכרט rb .נס הקג"סיתן כתוךגוף מנרכס .סוד נסמחו כו(היות מעלס מתגרך ע(ידו .וגחתיגסמיכס
3עחס 3עת סיסיםלקוי (כלכס.ונחגס הקלן 6ת פליס .פליססריגיי (ס מסו ,טעםענו ופריוסי
ס 'tbnr1
נו"(לכתוכותקי" 6ע"כ)עתיוס 6ר1יפל"( (ה1ני 6ג(וסק6וס וסב( מעעסכגויתי 6ת כלכתי כתוךניף סדכל
אתו
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מיגורו של שבת

א

ונף בפרבר נשך גם בשמי הש העלטנים
" כאשןאני)עישין טעשינו האיץ
מיינוםעלי ארץשכבןארג
עה
נו
בררךה'צלךוכצלימ
שולעיל בתחלת השורש (ופוט'ע(י:)0
עלה אךאהך סנ6רגו כ 5סדכריס סגוכריס 1:6 .מדמין כ 5ו6ת5כ6ן פעשי מערס סמרת ס 6"0מע5יט
שסלתסזיניס מכן 1כ5כ(מכלומבעריםכ.פגויכוופגרתיסגי1םכסוקסד.מיס.געסס מעסססס(נונםדזכספמכלמירתוססו5פסימעסגסהמ?ססגעסעפ(קיוגיס.
כמזת
5סיותןגהפכין
פמוןמכם"
שיסוד 6סרבו מעכרתסדיגיס וסמסדיס וכו גמתקיס כמו פכ6יט כפורס סקוזס6 .ף נס מדח
מידוע
מיוזעי מן .ססו 6מכמ" סגכורס .הו 6עגמו  prtוגכ( 5כמסד כמופכתכנו סם פ!(:ות כ( סעסמיס
ויסכ5י(ס
ות

עי

,וסכ5מוריסע 5ממסקתסדיגיסע"פ ולכן כתג(כפע"מ פער סעודםדגיג מנת פ"נ) ככוונת הקדופ פסעיקר
שכויןסיסיו גמתקיט סממסס בכורות הנרמויס כמממס 56 eltelbשיס כי מקמר ס6נמגוטופין מעסס כוס
(הסי
 .ולסחוס ו(סס('ך כנדי מו( מע5עו .כן געססג"כ-כקדו0סע5יוגס נגדטט;יןהנסכמפיכס
ר מלחגו ~bffDO
ן .וסמכוסו 6קר6
ומדין 5רממיס .עסיוח גמחקיס .ועטר,ס חקנו רז"ל 5תכ( 6ת סיקוס ס(ז 5קדק ע(סיי
.וכול 6תיגס הסכת (קוטו .שלסו,נ(ק"ן ) hnte1ננמל( 6ססמיס ק"ו ע" )6וכסי חלוקת O'pDIP,~ P1DT
גזם .פ5ל"ס וקלת רכ11ת'606 6ן 4יין יקדפ ע( הסת.מ"מסכ 5טודיספמיוכ גדוף (סדר דוק6 6מריין
ויקדם וסטטס (סכמ כוס סו .6מקמר פכ( 6ממתיק 6ח מזין עססכו 5לממיספריך5היוח דוקקע"י דהר
המסמם 6ת 61ot~sbגכיס .וכלצמר הקלקויין יסעמ (בג 6טס .כי ממתקת ומעכלתסדין גקר6מיו6
יסממס".כ
ן מסח פ6מןועליו (כלכות "5ס ע"כ) נסמך מסעדסעיד פחומי ( 6מפממ סו6מאימר לקדום
5מר פקין (1יי
ןוכןורק מעומקיקנס ע( הסת .סכ 5מעעספיסיס מלוח סקדוס סס 61ממחקת וסטנרתסיין
 a)DSופממסומח כמחק ססעס וכממח ס(כ .ו(ססכעךניגס פחגיןענין זס6 .קדיס5ך מס סכתוכ(כסיום
ם כסודענף כעסוכן סודסיין וכו' חכן ססממס סו6
האר"י) PJDSיטי ססוריס וו"(סויי
י
.ב
כידיןח סונינוכוטרסד
ש5סי מססכחוכ(נסעריקירס פערנ'וד') וו" 5ומסוד סגקר 6הון ה 61כטיוחו מח(כפ כמ
יט
רו
.תסי ססו 6הקוס  nlDDהנכיס וסגס(6וח
גם(סססי 5ס16יכיסולסניף 16הניס' וססוד שודי גססךטלי(מעמית
5כן  ~lpD (56וס נתמרס סהוד6וחכי' .כסוד יודו 5ס' מ0ךו וכו' תפי  bl~Dמקוס הסודקות  S~rnhגריך
לכרוע כמוריס ע"כ .ואס וס גטן וכטת גס ססוריס כסס כמעת מדח מהוד .ע"ס כמ מדת סנכורס פכו
לסספי 5סת6י ס' ו5סנכיס6וסכי סמוית'.וכסיגו כאן (סודות 5פסס' ט,5ס .להיותסימיס o)boגוכייס
זנעפיס .סנ0עתםיומתקנמ' נכולחמדת סלוד טיט .בהלעגו מכ Otnp~ 5שיגו ;6ו 16מריס ספירס ע( מיק
ירומו ט( כמינתי .וכדיפיסיס סמהקתו כרכר סמסמחקוסים  o't)b1ונמדוס שמחח 5נ 610 .ממס
ומ
ן סמסממול
כחגת סקךופ ע5סיין דוקק .ט( כש סעתס הו 6תיקון מדת ססוד סגף כעס ויי
יג ע(כמי'
ד
"
ק
ס
י
מ
ס
ס
 .11וע"ייהיס הסמתקס נטפס יסע כעגנ וכממס ומדות הסיס ולס קמרו רו"( 5
ע')6מהיין
גורס 5קדוס סח6מרסי' פנסידו ומלקו עם זנרי סקדופ פמממתו כ 6מטסםסקדופין  sgקדופ ה'וס נסעדפס
יתירס ומחוכן כמחק טעם:
א5ג1כ( ~ ctrnוס,מניס .סכג דכר מפן נעמסנו
ב ואנחנו עסכ"י ססו(כין כעקכוח מכמינוז"6 .5סרגי
וגפו 6 rhו:יט כוס פעגין הקדום סו 6סמחקת ס' 6ותיוח בסיס .עכור,ס מופיפין 6גמט
,עוד (טסות דכר כנס1 .ה61כי סוסידוע פמ!וחתיקון סתיוהלויס 6ומריס ככהנו"קהו 6נ"כ מס.rio ::עכור
בסריס סורסס וגסמח(0קיםמפי סנכורס ססו6כמ"סייגים ומסמ 656חדוס מסתכח כידוע(יודע"5כןגיחן
סמלך ס' ,
להם כמ סס'רס כפיסט .פע 5הסנמומסירמהיו מסכחין ומומרין ככינור 1ק (1ומרס
' *lDOויומסקססיכס(ורס וסורפכסדי6סררויקדמיו ממס (קעת סגכורוח גמתקיסכגוזליוסי הכח ססירכסק5וסכ(;סייות רממיס.
ומנק מוסר (נעלי הסיר המסוררים06 .ר גחן ) crסמו סגךו5ית' מתנם עוכס (פיר געיס לפגיו.
ר סודו כנוד(סידור וגעימוח רכ (ככר  rhס' מגרונו .וסב( ה 61זונמת )ירס(ויס (סיות
'לס51 45פכמוימס
מ,,חיקין 6חנמי' סננורות (הסכם (טוכ 06 .ר13ג 0כקמת (מען פמ 1נ"סכס6 .נ( כסה0נ;ספכיןלנינו ס5
,מקוס מ"ווקיןעוסין  005ס'.כי ( 06סיוע 5ה( 0שסטרת ו(סכמכעיני סכריות(.היות מ:כזיןכוחן בטיס
תסיסו5קכוןמוןעי" .מסמקודסיסשתיקחויסססן!6ססנויעקוףכרכיםכיח"ועי"זמתננרכחהזיגיםככונסען
מדת סרממיס וסעו(סגיטיןכזין .מעטה ;זונחתמס( סמוכת ס(נכות(מוךסגתן מלב(עגד( 1סלונכביביו
וסו"
הרס עס מרב סוס 6ת כיח המזך:
:נוזהרמזור5",קמ"ר ויקדך ס'"5ג) כ'5סג6 6י טכ 5יח טכניג'ס 6י כיס '5תכיס .Ot)Dכי סמחגס טוכס
ו 5המסיק כן
גקר6ח ט( פס סבון .כדרך וכפוגגו רנה .ו6י טכ 5ית סג מיניה.כי כמ ונכורםודיי
.הדינים משכ"י :1עסס הוד וסור (כ( מצידיו ע(ידי מס פמכו'ן (שורר קע ה' כמזר ותשו6יכיס(יתכיס
מגיס .כי מ"ו געוס מהיסוך ונרכס כ'סוח 6מסתייעת (היות נולם רעת (עגמו D'~nhStמ"ו.גמוור (ענין 6פר
ן( .ומר קורסזנריסנמיןוהון6וח (מ(ך סככוד
(עע 0סוס תקנו(עןקדמו;יגוסנוסיף (וס סמכות קרוס ע5היי
ס,
151,מר 5סגיוכסירצונזר כסכחין קוזזו הקידום וגס ז6ת סו 6נם" מיתוק סד'ניס.כדי 5ס'וס סנמ וחספס
מ(ת 6פיהיס סהמתקסכהעיפםיסירס
ס עס 'CDDהמנוההצוס( קדוםומניו cot)n
סקכ"ס טופס(מע"
ס
יע 1"Dנ"כ ע( סעיטק וססנלתס7יניס.
יI
תb
ין
1כרוכ מדוס "441עיטאשות רכ כקדוססיהילסוע"כ"ומלין (חו

ר",י
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-סידורושלשבת

ט

6אר הו 6מנסק טחן ומירותכלידס ומבסון זמירעריניס טס 61טגץמיפיך וכליחס  blonהסכלת
כ(יהמחינם כמסדי .(6ועכור סכמדס  11הו36מ '.הסוד16ת ואמיים כמחכר ) StDכסערי 16רס מסנפתימס.
פ6ר סכירותונסכמותכסודות(ה'כי סוכ עתק ם;(הןיגיסגמתקיס:
(כ!
ומכרבי
ר וע"כ נ .,בגסיק(
י(ומר ג"ככלילי מכתותסירססיריס 6סר (ם(מס.כי כעת סמתקקסדין (רממיסגקרכ

עוס-ה,:וסממרומיוכמכו6ר כדכרינו (כפורס סקודס)כי הקדוםכרוך הו 6עומס סקוסגיןסני דכרינ
סהסכיס דסייט מסדודין 5היוחן יחד ככמי' סרממיש:
הועל זס רמז נעי :זמירות יסר6 56דוגינו דוד סמלך ע"ה וקמר ססמיסמססריס ככור .Shכי כמ4סמיכ
גקר 6ע 5סס 6ם ומיס סננ(( ימד .ככן 6מןו רז"( ("!:ל סתותס' כ"ס) כ( מס מהקדום ככוך הו5
מסל (עסותעוסס ס:כ(סלוכבמיס וכו' .כסכם (יסר 6ת ~ o7hמן הממיס הו'6מוריד סג6מר נסריח ו6םנק
oהכ .ot~(nוכסנף (היטהיככלי((הסמן ססמיסהוה6ו 6מוריד ססהגו66מרמסSדonמןמסעסכמסיס .ונס (מטר ססמיס חקחסמיס.
הקדוםכרוך 6םומיס
ממוונככמ" רממיס6.ך כסהכריוח
ה61מטעם סכו
ודין
מם:ין מע0יססו:וחנין כמ בנכורה (החננרות ה6ם פהוק הדין(כן 6ס
ן הסמיס .וכסמססכין (התנכר מדת
י
נ
המסד 6ז מטר מיס מן הסמיס .וכעת הממטע ססגיהס מהמסיס כ( rh '6חס מן הסמים .ועכרך כרכר 6ד
וכסורם  '6געסס סגי הסכים .וסב( מכירין סמ6 (6מד ומלקוס 6חד סכ( גיחן  .וכוס ניכר
וכמדוהו וס(ימותו .ונקרס מלך סהס(וס סלומהסכימותנידו (סעו(סני הסכים כתמד וע( כן הסמיס מססליט
ן כעת המחקת הדעיס (היותןככחי' רממיס %י סזמירות והסנמיס
ולביד .Shסהי6 (6 6חע ומידו סכ,5כ
י( היין 1( .ג6ס המכח הזם (הדרו וכמנמונסיר הסירים 6סר (ס(מס סמהסיל נעסע
 m~aסמעסיוח כקרוס
כמ" המלך סהם(1ס והס(ימוח ס( 1מב( 5ר  01(01ככ(:
רולזה חיכף מהחמדה מזמור סיר (יום הפכח trJIID .נל"ח ס(מס (רטב ג"כ ע( זס סט(ידי הסיר
י
כמי'  Qtrוכליחס (סדיגיס .ותיכף נעסה (:מהסי
סד
עס
גמ
ס כין ממדוח (סיום סדין נמתק נ
(פענוח רח;'.ס:
ז במאחר0ה,מיר,תוקדוםהיין 0ניהס ,חד ע(מיתוקהזינינו 3י0ל (נוהכחוב 6מל הקלקהגזבר0.ילסטיריכג
6מר (סמה (מ(ך ט:פ!ימ סקי  -.--סמחקס 61יך קינו ידוע(גו 63יזס סמחקס מסןס' יותר
ן סקדום חסוכ יום; 16 .מה סנע:ה ע"י סירתסיגו .ומכמר61ומר סנסיקוחפיגר
:1 06ן:קה מנכסה ע"ייי
נדגלי הסירס מסוג ומניף(סגי הגורף יחנרך .כדרך סכוחר גס
יןיר:י ,מלסיוצר מסמיתוק סנעסס ע(יני
ן הקדום .וזהכי  ot3%דודיךמי
יי
ו
כ
ס
ח
חועלסי כדנליס  oihoינ 61ע(נכון דברירס"י ז(ס"ס לתורס ע( מסוק
ס
6
כ
כ
י
מ
ס
ג
י
ת
ת
נ
ו
י
ת
ו
ק
ז
מ
כ
ו"( ע( מקמל.
3עתס.כייס
י סכחוח.כי חיכת ח(כו מורה נס כן מיתוקהזיגים כדלך סכחכה6ר"י
הגמליך המחס(( לריך  11rotnסג'ר Shהכות(.וסי'סיחןסגיו  Wnt'Dהחמסה מעמיס (6היס סגזכר 3מעםט
נר6סיח סהס ס' 16חיוח ot.~Shוממכס סעמיס (6היס ע51ה  .)ffoוממחקת כלס ה 61סמו הנד 51יתכרך סוף
סעו(סכ" .1והמתססומיימד
משח'(הקווסיסכדי (מחק 16חסזליךסיחן סגתומנמתו (וס המיתוק 0ה 61טח(.
ממסר ס' סעמיס  ctnlbסהו 6ח וך" 1מסגל סס הוי"ס כ"ס .בכדי (מחק עס הך"ו 6ח הת"( כמ" ס'
(6היס ה.136וזה גמירמז סקרך כתיכח ח(כו 06 060 .כמזקותיחיו rh .חנרמו סתת ממחק 3כ"1ויהיר
געסס 3ח 4ח(כו .ומממר מהעת סמיחוק גחנ(ס (ט בעתיי
0 5נח ססו 6כקדום ם( (יגס והסירות וסזמעעת..
ו
כ
ז
6
ס
6
ו
ס
ח
ו
ח
כ
ה
ס
(
ג
ח
ג
ט
(
ם
ט
ס
(כן 6מררס"י ז(ס"ס עת סתקיימ 1ז6סמע"ימוקוהייהיס ח( (עי
הנ:יחוע
ן קידום (הנכיר כח קדומת סרממיס וסמסד ן
סכם נעסה יפסוע"י מעניגו ס0ירסויי
ב!וע"י הנמיגוח (6ו זכיט (דרגת מדת הסוד סכו כ( סהוד6ות והסנחיס6 .ף  06ס" :מס ומלוס נ3מי'
נדח זותס סכחכס6ר"יז"( (כלק"ת סרסת מקרע) וו"( דעכיים כאס ס' דמים סמ6יס וכ' דמינו

עי

י מגש הס סהוליס
עהוריס והםכ' 3מי' מאב"ך זו"6וניגס וכו' ואו ה' nitplhמגיעיך ס(!קמת ע3יד
י הכינס כגה"י סקס הס נ' לבי"ס כיודי"ן 1כ(6סי"ן וכסהי"ן 0(0חן
טהס ננורוח משחקותוכו' וככר ידעתכ
נמסרי 6חנ"ס '61:נימ' מוחס O"Dס6ונן געו( מעין  c~rnוכמהעונות טלמיןיוגקיסהחי15ג'ס מגכולות !(6
ק הודיות וסכחיס (סקדוס מלוך הו'6
 16נעס'ת גדת דוחס ע"כ מגס עתם גהסך הדו"ח (ת"ר והדר מהי
ןגיתן כמכעיס 16חיוח נגד
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ממקדם סינוס ש"לספגיהמןי ס6מלוסיס סע(1ס וכוס גבס מססר5יגו (כ6ל נסורם סוס:
ופלים שורש השלישי בעזרת אורי וישעי -אליו אתחנןלקייםביורוטרי אשר שמתי בפ44
מפיזרעךוזרעזרעך לאימושו:

י ומששמיך למדני
נדבותפי רצה נאי
שבתבו תפצה
שור.שה4ביעי זה שפו נאהלו
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י61מקור(כ( סססעופ
מ0
ו
'גססי"ןומנסקותן
וכמכוח.וכ0גסתמממקורסקו גתמ(6ג(סטיתוסכגיגיסכולס קורס וכעמס.ועוד סגחגס כסס ע"כפורס סמסדיס
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"דםע"י ססכח מע0יסס גתרנס סקנ"ס (עמו .וגתססך (סס מקריס ססו 6ממסר סוס (ר"5ס ועוגנ (סיוט
מרווין כר5ויס(סגי סקכ"ס .ונס סר"5ס ס() גע0ס נמי' 5ס"ר (סיות מנסיר ע( עמו כגוז( 6ור שסריס 161
?יר 16כ(כי ססס' ) b~pעסיסו .וסע עניןסיעוי  otttltaומיגס עו(ס (סגיסקכ"ס כעת סר5ון0יסיס גע0ס
תרעיתי כחרגם כ0י 0כך וכות (עלות מתוקףסדין כמ 4ל5ס  16מס
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ן ר5סככגומחגופיסיו :עסת נמת
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כמ4מנו לקס"וחיות סברס חתססך (ל5ס.
ס הגס (ר5ס טסות כמרח סג5מ
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לכן כןגני 6דס כמענוע"ו3ע שכח גקר 6עברט!יו סכח מד .וכ"מ כזוה"קסנ"צלכיל
ת כפקו65מד6
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ומיקס וכסמהוקן 5סור(רחמיסיקוס סמם סקכ"ס ע( olboוע3סכ
להמתין עדיום הכסיגי סיונמלו ככ( כמס ונס כעס ס(קן שול מ3ך לממי סמקוס .ו6ף ס(כשלס הו 6נגד
סעס הווה"ק הנ"( .סכתנ סטעסכדי סיעכורע(ייהו סכח ונמדר
,ג כחוגעפ(זישיניס גכ(שומו61 .ךנשברי
הזוס"ק המכר סכחכ כנמוט ומ"מ ט( כוט 1כ '1כג"( גוכןחי5ןרסכ יחייס כע 6ס6ז כומן רנסהנוחיים
ע( כוט מוחן ) OOכומס כמו ממסורס כדבריו (מס מ"כ)כנין (6תיסכ6כי' כדיפרי ע(ייסו סכח מדוכו'.
ו5כחר דיחקייס כיס ה 610מע 6כתיבירסס (קרכן 6סה (ס' כקיות 6דפכח מן ז6עכרעסוי עכ"( .וממס
י המדלםכזיפיסו ככ 3כומס .ודברי סמדרסודבריה,וה"קסוין מן כטכוס סרממי המקוס ע3
מכווניםידנר
כריותיו סן כ06ר מסורס כדכליסס.יסר5ס טס וכרי המטס (כרכות ("נ מ"כ) הקומר ט( קן לסוריניעו
לממיך ממתקין 16ת .1הגה 0 1'DSסטס תסגי סמט'( קטה כמעסם כר6סיתודקי דל 6סתרי לסודי ו6לרבס
מקמר פ7עתסיטףנ6דס 1נהמס ה 61הלעס מסי רממי המקוס כן ננו קן גמורגליך (היות סעעסמפני רממי
סמקוס פ( 6קג 0,כמ"כ.כי מורס כדבריו סרק ט( קן נסור הו 6לטס סרחמיס  6(1ע( ס6דס וכסמס
סעס סרממיס לקכי גוירת הכתוב סן .ו(דיןיס  06סיס  1Dtbוסולט כ( ספ(סס  1(6כדבריו קן ספור61יס
ונהמם(כותן כטעם סרממיס (6היו ממתקין 16מ (דכוים כ;"(  tehtספיר(דנריו(מון ממסגה טקס דחק6
קן טור(מזד לממעינן רטח .6ד6סי(1ס(סחן כימר.כי(דיויס6ין מסחקין כסגקט פקסס כדכריו6 .כ5
 1~DSססעס (1
ס 6(6גזירותוזריך(ומרפגזירח הקנזס סיס סיעכור
" סעוססמדותיופ( סקכ*ס רממיסוייג
ע(ייסו סכת ממסדגי 65עסעס הרמעיס.
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וס 6דגקסקןולמסמ
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הוהנה כוססטגין ת5ףהסלתח50 6סרמ" OD 6סס"ך(כסיעיו"דסי' רס"ל ס" )6סעוומ 15חיטק ערס
סמגסימיס 6ס קליך5ססיף ממט דם גלית סמ' 061 .ג6מר דסטטס סמי(ס(ח' מסוס נוירח
"(סי סטעס  oonכממיס היםרממי הקכ"ס כס(6
שכתובודקי  06מ( 6ין מעתו 51 Ostnריך (הטיף 6ככי(ו
מ 13טוחו קורס המ'OtD1 .י"ל
סלו קותועדייןסל5( 6טרטוחומכפ"כ כסמלו ס(6להטיףכיוס סמ'כיון
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סיכעין מוס (סעוס תומר דנםנכי מיקס סטעס מסוס רממיסכדי ס65יעי
ן קג6ס כמ"כ ויסוק מגיס מולכך
(דינ6כג"חhSb .וך6יפקיןכסכ5לספטסדקג6סכי  06טע0מפני סעוסס 1כ'1פכןהגיתרי( 6סוגרך(6סמעיגן
כיוןדיכוין (n1DPSסידבריו ס(( 6הטיף דסכריח
6 .כ(גניקןצפור ד6 6%ת1לידי תקלסכי 6obין קג6ס (6
יגבו (טעם נ6דס 61עפ'כ לסור מסוס סעוסס מ11תי 1רממיס:
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ו מסורס
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 tp)'DSרממי המקוס ע( העוסותגני קןנסורסצ 6נס סרמת'ס ס( סנעחהימים ס"ך גס בעוסוח 6(6וזלי
דכינו גוהנ51 .כ6ורס גס מהמם:ההיינו יכווין (מידק 6ח ז6ס ד6יגו נוסנ כהס סכעח ימיס ד6ס חמ 65לומר
דנוסנ (מה (י (סמסגס (מנקט רממי קן סור (נקוט כרכר סרגי( כחוריםוכגי ימס ס6סור לסקריכן קודח
סנעחימיס61 .ך(פי 6סר נברגו6ין ( etpnהוגמעוו 7י"( דמעתם ;והב ומה 7צ" 6סמעיג
ןכעהמחס'גDה'Gנוהכי
וס ה 61ספוט זמסתקיןדיוכ( 3יסוק מגיס מורכזו (טעות גס כ6דס וכבהמס סטטס המתסס ס
מסוס
רממי המקוס,ינוקו (נס( מקוח מקס( .כן 6סמטיגן 6ף כקן 3ס,ר סטן (טעוח גוה(מיצהכיון bSaסכר טעס
הקנזס 61פי4הכימסתקין מפגי סעוסס וכו'OD1 .ססני6גי (ספקגזה6ף ס(גי' רס"יכמוכין (כ"גע"ג)תלימתי
כגי יונס כברין ופי' רס"י מסוס דכיוס רקבון  r'at~nהן  tncfhnl .כברין מגמע וזפי ד(6צריך anno
סכעח .מיס6 .ך סרמכ"ס היה (1ג" כמרק כנמרץ עד מתי כסריןוקצי ע 5עכר ומגן61 .פסר עכור,ס
"
נו
( 6ר5סכגי'רפ"יכי מבסוג
ימדמ
יועסס5ריכין סכעתימיס פכחכ כזההצפון (נה(כוח ליסורי מ,כח מ"ג הנכהח'4
י סיס (הרמכ"ס
מנתעסה (הקלינכ( סקרכגוחכ הצמיגכי(והצחה 6(1מיחק כין עוסות (סקרי הקרכגוחוכודוי
ז"( (סרס 67יט גוסנ ומסתימתו ומקפוט משנעת משמע (כקורס  JOIJTוכן מסמע (כלולס ממסזי(פיק

"ס
"ס

.

.

(נעת

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

סידורו של שבת

48

שיליץ זנליסטיל סור מסכת קסטל ס"סדעסיגן (כ6ן .גס(פי סעס סווס"קגנין זיטכל עסיסו סכתמי

לדקי 6ן) ~n1DIDסייך 61 .nbrך מממח ססו 6הפכחך (מכימוןופיןעסקיע עתסמסככות ס(6( 6ילזתי (עומק
סדנר 5ג( (1נביס 6דיריס (הו5י 16ממסיקו 61מרתייכ61מיסככו סוס כרכרויוניךסדין (6מיחו .גמער (ענץ
נרטתס' לרכי6יפ ונמלטכשי מנתוח  rhנס 16יכי' 1סיס 6ת 1מוכס (ממתיקגכולת שסיטגפיהן
ססי"ן (ר5ס ונהר כקמור:

"סר

.

ענף בידועך לתרץ אח נחהצדיקע 4מה
 .ש4א ביקש ע 4אנשי רורו * תם טעםהיםדורשכן
,ירועשאין הכתוב סתראפילו
לגנאי מיהכריחםלררושכך טו
(זנו ע('ס):
ט4ה אוטף כ( (6סרמו הכחו'נכי גם 6ח שסיס הה(:,ך גמ1ה61כסיפיולסין(סכם ס6ףנכמיגחממגעיש
סילוע מדת סחין המזק  blonכהוי ססי"ן 6עס"כ התשך גמ (המנירת (רקס .והקכ"סגירשו
י סורו ( 6הים יכו( (סתר15תוכמו מנכתר (קמן,.
ש ידו ועכ"פ פועי( (עלמו (קיים הע"ס Orsכי כג
"
יך ע(  1D5Dו(סתקייס העורס ע( 'זוסועי( תמימותו וסהה(כוחו
חה"(היס (ר15ת 1סיסיה נעמס ככמינס
ל6
י61 .%הגי מעסיו סגהר5ס (ו סקכ"ס 61מר ( 1נס"ר חעסס (תיכס  rbl'nמכמינת גר"ס כמקמל רז"( (מיל
כבצפית פ' ( )7וי 65מגרס גד'ק זס גמ סי 65מתוקף הכין ס(6יסיםעגיו (גרס וסיבך סיע(ס ממנו כגהר
חעסס (כינס ונהר(גון הקרה סח'6רעניך וע( כ( 6סל כתיגם 6חך (מיות ורע ע(סגי כ( ס-6ן
קן כ( כסל כ( 6פגי .הו 6גללך פ6מרסי ע( חסנת 6כרהס 6ן הקנ"ס
ע( דולו הסיכ (1
!ב  rcnlכמעלס מדוס ס6מר'6apoע~ייפ ממסיססדיקים כחוך העילונו' (מען ממסיס הסדיקים"ס
ר כקלכט ,
6 fnbtמל ה6ף חספס טיקונו' (1כ16לס מסיכיהיחי (( 1ומר כן סהקכ"סיכסס סב( .וגס מס ה( 61נון
סקטיג ( 1סקנסס  b~nh 06וגס"כלמס קומר במ"כ6ו(י ימ165ן מש מ5י6ספייך כוס:
ב אך הגה קמלתי ע( מצמר לו"( (נג6מניעך זףכ' ע" )6ס"ו מ6י מג6תיס ר6יתיס  ollh))1ק' מס וש
סיס הסוס6מיג( 6ומל מנ6תיס  O'd'b1מסמע .מסעניןמגייס  556ר6יס .וסוס  6( hJtrbאייך
ס .ו6ך נרסס
כי  obכסיס מקוס כוו ע"כ נסכ גיס ס"( 6ומלכן61 .גס מג% 4י5י:6זוריי
ןס:ס
 CWD1ע((1
*צמרו רז"( (מ"ר כרצויתפ' נקיקן מ65הי"1ח1
גכ
ס
ו
6ת זוד
;י 6מרופ
מגינו כקלט
ס צוחו
ספו6נ4מזימע(65תויט סהיס נסדעונסדי .סגם סמ5י6ס ה(61ין  40קמותי הותוניסי ( 610 6(6סון ל6ףסרי
בנטת בהמהממאה *

עי

.

מאמוק נעמוד מפסדוי .סליזמנינו כקלט פחוןמסיי
ס נצמר ע( סר( 46כך .ועגול,סהיה b~on
ננמר6טnעnמ
י ( 6היס ע( הצדיקים חפר מס .גי המס ודקי (6
יh
ti
י oזו הו 6ל6י' .והגסחסית 6כרהסוכ"
יתנדו 761רכסכנכותם היס הקווהמט( 6ח סעיר 6(1היס עלס (כ(ממת 6ת סעירכ(( 6(6ודצי מקטגיס
ס ככף(פיוהצוין (המהסך כמ"פ ~:"1hlpסי סדוסרעים o'bDn1וגו'.ו6ך לכרפס6כיגוע"ס
וטדנכוייסכוי
םכוס הסנר.כי 6ף  06עתה6יןגיגיה 0סוסגדיקיס .ו6ך416יפ5דיקיס מוסנעיסומכוקעיס
פ
(ימדוכותעיי
ד Q~D
כחוך סעיר פ 4סעתין(עמי
י7וליח(כן 6מר (מעןסגדיקיס 6סר בקרכם .כקרכ"ס  hp"7כקרכ
י
ו
ד
(
סעס מוטכעיס ומפוקעים כנססוהספעתידין (עמוד מס0צדיקים( .כן 6מר ה6ףחססס דיק כוס סהו 6עת:
עם לסע ג5ווה 6מן 6ו6ס כך הי 6מדתך פחן 6חס מסנים כעת לסעס ה6זס ע( ססוכ סטתיד("5ת ממט
 16וסיס גנדיק כלסע .פ4כיילוע ממדחך כטוכס(וין 6ח ה6דס  'DSהעת סעחס נו כמצמרלי"( (מ"ר
כר6פיחפ' ק"ג) ע"ס נבסר  610סס 6מלרכיסימון קסנ 1מ63כי הסרת (קטרגו תתרו(סגיורכון כעוגמים
6דס פסוח עתיד (ממית 6תגניךכגמר 6חס מעכס( 1נ6ר6מר (ססעכוזיו ODסו6נדיק16רפעהגורו(וגןיק
ן 6ת ס6דס  6(6כמעתו וכו' ע'ג:
6מ (סס 6עיי
יעת דססח 6(1 6ססנימ ע( הסוכ המקומר סכקומו 16יסיסדין ס5דיק וסרסם
6ם משן 6ת סרסע (
שץ
ילבן  .והיםגג7יק גימעפויןבזון 6וה(0עי ) .bPC,"7 ttcrlונקמת מדת המונס ערוכס ממית
יכ?'6ח 6נגמלנו (אופס יק6ע"SD )6כי לב מסד הו .6והסיכ ( 1סיכ"ה "06מ 65כמדוס פqb 4
כת
טסילעניו
וי
 obכדרך מ6'5סר" 4ס6ר6ה ממסיס 5דיקיס יענוןו מחוכם (דורי 17רוח וגס6תי (כ( קמשם כעגורס.וכיון
כקמעשנרסס כקגעו(ס ~ nbrגקר6סנ(סון  ohtinכקומרו 6 05מ .65ע"כ התפ(("מרי (16י ' ItbiDכווך

עי

כי
ס רח' 6רנעיס וכסיסונו':
מגיי
ם (הרןבניגמ סכתוכ כד(רוחיו  6(1כחוב לדווו כהקרץ מתרן 6ח גמס6ף מס  SD strtbDמסוק
8שלכןנוסי
כי מי גמד"ת(י סגקר 6ע( סמו נשני ס( 6הת;(! ע( כני דורו ( 6ע"כ סיס מסמס כידו סכ6מפ
טט6 0ת פ( 1זה;;(( ע( הזורות (ונוה כשכיל נס 6תהיולית לעתיד (65ס ( oonכן 6מר הקכ"סידיק
.חמים סיס 3דוךות' 1ההע( ימס עמס וההפך( עכול זס הזור סהיסכימיו ככמ כ( סדורות מהיו ר6ויס (ג6ת
ףכ( סוורות
"5 . ,נ* :וחס ו6ך הקרקסססיכ ( 1קן כ( כסל כ( 6סגי סכור נסחכ(תיכקן כ(כסר עדסי
י סקרן סמ17רות ס 1(6מ( 16ממס מממתן
ככהוי נעמודמדיל סלע ס,ס  6(1גע(ס ממגי1 .כ( הקרן סכ(יע
'6ן ט1כ ג 65:כסס:
י המלסיס 1תמ(6
ובגנב כמחי גסוס נס  rbהיט דורטין 'h:aSכי הגסים (מלס סססוק וחסהח הקרןוסג
ן ממסוגו' ה 61ע 5דלר
ו"( לנע" 6נגז גמש) פהקנוהתסיסככרומי 3הפי(וסו0ין פפ1(6
גיר

.

י

.
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"% po 0ש נל5 6סס*פפכפלס .וסססובסיר סםפינריסלרנרפסעויםירז
יבוכשציפפסes51ילכד
י(1שפשי ססופיס blbטויס כמגסנו טסנ וסוטיםפ
יקוקיועתידיס(יחן 6סתוףהדין.סני סגולסיס
עrDb 5מנידודין פל 6סתצ3ר  eswblhכפנסנו
חי
ץ  hwסל6סימת b)hפורס כמגסנו כףסרי
סוכ
ין 6סר גס ע" 1יקמרו כקין זס ט3ירס ו6דר3ס  06דבר
סי
ל*ששנ וש' ע"כ ויב16רס שם 6נו ר6יס (ססי(וס
olrnnhבטילםסקוסלפסשיגו פנפלפכס"כ כמססערייןל%גססוס סיקס? לו 6םזוע3ירס לפסמסוס סרנר
ושריש .וגס מס ססקנ"ה *:%רמ לשר 15רת וכו' ודמיכי יקססיות .וממונס ע"פפרימ
ר )erלעיריניןק'
יוטריות מיוגס .הכססוסי פנירות 6לו
למדים גזל מגטלס
ן  chל olnf~ %מסורס
6מר ימג
ס ל?סילוטופיס ~ 1Sbפידוריםסוף גל%
י*ה"-שב)כשסבסברב3ייייפשף %ם ל%סיס גיתבס סססיויגריסלין סכינוריי
*יף סק*3ס סיסעלייו nlnDSכסגמלסוסייגתועוז5ין ר11י לרסס לסכמיפ 6)"PCh1ין טופיס כך ו6רר3סיל%
 .ונוס מרקסלנוסגורםמטילםכמגרבויוסנ ו3זסגכמיסיגבפלדטת 6סיקורסים
וצרb)bסמכריחיןשוחולזורכי'
מפיןוורעס

.

 l':b~Sודורסין ברנר סיוכ( מדעת (מעות בו (ומר 6ס '6ן ר15גו וגו'וסריס הקנ"ס גרכריס  l'bDסועת
10,כ(חן סיוחרו 'ו6עפ"כ עלס כמשנו גורית ומסם גקיס ע( הסטר וע"כ טמרו (הס הרי פגז( ס6ס מסין וכו'
סרי סכnrh 6מכירווכו' ונס 1ד6י עכירס הו1'PDh1 6קינו OSD~Dתכן 6ין  O'h9נס ע( ממסונכנס.
וסיס מתי סערות (6ו לוין (כנותם 3סס ספבעכי ירוע סגל %דטת יעמס סגמלס סת%מרממסצקות סמלךפלי
6ך כעת
ס כן bShודקי סכך הסכיע סקכ"ה כטכע סעו!ס (ידבק כמינו פיסעת
סל6שגזולולייי
י כ( סכהמסומיס וב( ס6דס ונהרס ססכע  nhroנסורס SDמכונס רק טסס סק"3ס
מו
כ(
ק(כו( ~ orbבת(:ק
שיסקר סטכע~3 rtrק5ס כטליסייםלסירוסלבני 6רם פטל ) orגפ3ע סכעהעורס והטבע הו 6כחיגת(6היס
3מססר מסוס (כ( 3 bttnoזכריס 1(6ס6תי(ו הסכענורמת ס(( 6עגורעסיסן גקר 6מוטחלסגי %לסיס ומכפ"כ
*ס כרכר סספכט מכמיפ דסייבו בבזל סק"3סמריס לעסס5יממ ומ5מימ .כלסכן סלריךסירםלסים טל
ופן ספוט כ%
לנו לומר זס"עוכ' ,לסורוס (1סר16ח (ט סעו(ס כמגהנו גוהנ ג( 6טעות 6ף נדגרסייג
סבבינו .SNJO etJJroו"ך כפמר%ס סקב"ס  rbtלעיגיסס .וספס לוקחים %סז,ס לתוכפת פוסרולרייק
6ף דכר סטנו נטנע .לק 6דרנס פלורס מגוזל וחומס Pttrtוגסבדל ואופחויופר עלוס6ין
6סמס כדגר ומוסק נ"כ 6ף נדנריס סמע
ממי
יסכעסיס גריךליזסרמסןוסתים רסוס טוסססטין פסגימכרצון
בוס
ן
1
6
ט
מ
ס
ע
כ
פ
ה
ס
ס
פ
מ
5
o
l
o
5
h
6ף
סנור %יתכרך ועורסמיפ% 6ף סחותמן סס3ט .וגס וחסחח סקרן(סגי
סתתמן 6סלן חמס כגתמלןסירן נסממססגזלווירטווסיתיח למם מןסירן כעולס סמנ:נו נוסנ .וסיס
3ז? 6ף (מטסמהסיוע6 .כ(
לססלירפ ד3ר זס ללווו רנרמדבר 6ףלסיגובסחיט וסם טסונהיסוך
סכמיפןטי
ס;הורוח נ(( 6מזד (6ןס דעת
גס ה75יק פס (כו  (6הדכר(ידע מס  Oe)~onהלס ( 1כסכע סעו(ט וס
ך סעולחוסכו סמסיר6תוסל סק"3ס שהתנע
(qbרכל סמון לסבםוזס ס6מרוג'ללמ"רכסקסיתס'ל') גםירי
אייס 16 tlDIDש ס( 6פוקססלו 6םקיני חסןכג'ל6 .ל3כן(יכםדורדוור:סי(ן לגפיס1דיקכו' סקל 3רורוסזפרורוא4
מסבים מ* 1והם הסנים
הכרסס וכו':
%מוץ 6תהי0דולפין(נ;6ימרי סלכ6ורס יחמס למס למשמעו זכרוגס להרכסלדרוס  ID1h1פסמורס פססר
חנגות 6דס השיק מסס6ין הכתוכ מדגר 6ת" כנטת כממס טמ :6כמקמל הקר6ומן סכהמה 6סל
"ינגס טהורם כ"ח ל3ססחיסג' פ"ק)% .כן פעמם 3זס סו %פכור סס:ג%י סלו סו 6ס3מ (שכש"ס.
קכי 6םלסידורו6(1בזיקגמור ולו היהכררו פ( 6כרהס ( 6הים גמסכ (כנוס6 .ע;"כ הקנ"ס
hSnסיסטיי
3רוכ רממ' 1רכסתותוודן 16חו (סי מעסי דורו .כמקמר רז"( ןי5קופ מלכיס רמז רש) ג3י 6למג? 5רסתס
Oh'9
ו פזלי(1ך 6יס !6היסכי כ6מ(6י (העיר 6תעיני וגו' .עד ס( 6כ6ח 6נ(יסיס
פ5מרסליליס
םr
יf
~לf
כל
ותעסיומעסיכגיעיריוסיו פטפי רסיס על פססי 3מעיריוסייחירצויליס .מסנפת לכפן נמסיתי
61יןנדקתי נזכרתוכו' ע"כ סרי סהקכ"סדן 6ח הנדס כמס סהו6נדיק יותר מונעי עירו ומקומו .וכמסמר
שטר6יתר פרעסונדיק קף 6ף  06שגודויק נשר וק ס5דיק יחר מרעש גס זס ל5ריקיחסרנעימי סק"3ס
טלכן סקכ"סזיכס 6ס גמלפימטסי דורוליחילצותו לברו:
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ה שטו .נאה לו
שורשהחמישיי
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