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וחרקו כיוצרויוחל מסכמי וחוקסיומיקי
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ה (כו( 6מסם
ה כמעקהו
(רעת  r~bס' הגס ס61בחטי
(הגיע (מדרינת מלרכי השרת ועוד יוער כקטר כהבט גזרות
הקיד :כפס הס"ס ע"ם .והגס עסה דגריס הדומין (נהמם הס הס הדוריס הגעסיס מכם נסס סגהמיות
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עניו כמ מניעיות כדרר הגממה"סר
ונשרט היסג (כמת"כ סורס הממיסי עגם  )'6ומסוה הכוסה ט5
סגיו פתר 6יך למסךעני רוח הכהתהכחהכייורדת הי fopn) 6ותה תעמס כעתסיעתיד(י סמטה (היותעימד
 ')DSס'
וסרתו תכרך כסמו .ס6ו"נקרך רוחנביס"רס סעורה סי( 6תערס ,חיך 6וכ( (תסוך
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וסגה 6ך ה' 61נ61י 65מכ( כ סנסמיוס 3עת ענוותו ענוגתסקויס .וגססו תחנק ותח(הכ (ךכק עגמם
מ"מסס .וממכנתו הטהירס מחוטטת 3עי(מוח ע('וגיסמסיכנו  50מ65כימרוס
ע;וקורעניון מקוס 6סל ג(קמס
יטמר ט)גמר
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'מסדר דכל' 1ומחכוין כהס ימס (כ 5יכל! ( 1upכגי טוך ט(כי סמ5כיס הקרוס כלוך הו0 6הו 6מוקר כ5
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י:נפמיות ו(התגנרוח כמ הסכן עד סכיו מניעים קלוץ  nSDDSהננוצהוכו' %כ 6% .כן  prnne OVbJעקש
סדוג;ס 5מ("ס מסלהורי ח6ווח
כנמי' מצווח הנוס;יות ( 6ימוט מ(החערג כעת עתודתומ
ס'ןעכחהס!0סדסעת3מ"
הל (סיוחן 6ף כנסס  (6ס(6סיס
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עוכדין ג( היום 33מי' גסס הכסמיוס מסלסולי ס(ככ6ו סיוס כעטדס
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 ,*4נ6ס (סגם (1be)tקדית 3סחערכות מח0נוח מעמס כס"ס .יע"כ  oh~nכמכמחר 6סר גחן ס' (6העך
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אום ש %ס6דב מן שנסוס סג( 6טעות ככ( ח6וח גססו (1מ( 6כריסו ככסמסממפ לקיעסה )Sen
שו ספעע nhrtע( סדלכיס סהוכרט (כממ"ר סם) וקו ג6ס לקוום ס6ר מקדוחים"ס
ר כקרן פסיק הק17עס
" n1IhDסומן וכ0חט;ס  1(63סנ'פ"תה יומס (מ("הס תהיה דומה ממפ להם סכ 5כג6מר:
*.ושמעה  htbtט(נכון מס 60ממזל"ו( נ3י מסם ממניו המטס 6י 0מחגיו ונמענה שסיס כי זסכ5סיד
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הס"ס דוריס סמם
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פהיס ככמינה סמעו(ס וסגס("ס
זלנהגנור סכוכם 6חישו.ועיין גמה 0כתנגו (נמס"ל פורס סס0י ענף נ') כענין דלנת פסס מסיס
י התנגר עגמו 3גכורס גדו(ס עד מקו ונומסנמ(ממס ל3ס
,גסנע ומונ רט (ססמפך 6מרכמי' הרעים 61ךכ
ועגומם עזססכגיע ו0י3רוניס( כ(כותי גופוומוגי טבעו עד פגט0ה כופורומגיוח והיס יכ( 51סלח"לכעיס
ם מ(ממסכי עמסמיממה רנה עד
יום כ0מי 6(1 0יצטרך )St)hוכסתוח ע"ס .וע"כודקי 15ג6ס (קרותו"י
פה*1י 1D5P 6מכמי' גסס סכהמיוח.ס 3עת
ממזיוכמע"סכבסיס כקמלכ"( 1סס(ססדנריס פ(מע"
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י סחססט עגמו  S~Dכמ4
'ומישנמכומי ממנכות סגוסגיוח
תנועה קבס סנקפח תסוס6יסן כטווס כ
"חרות (6( 706בפסיס ממס וסיס מחמכחו ודעתו (5ו5ס וזכס רק(בבסיס (כר כ5י עיר3וכ כ(( וכ(5
עריססכותונימגומ כ"כ עד ססיס גחסס הבסון(קינחו נפם (6היס העו(ס מן הקרן מכ( 1כ( סיס
י
'"יפ 56היס קחי כמי'הטי ג(0ימוס רכ היה 3ווע"י כח ססעו(ס ס( 1והספגותומליס (לסשיכסן ה61נקרנ
Olo
הממונע וסממנרכ
יןמהמין ס6גוסי (דרך סרומגיוח ו(6הוח ועומדנין ס'ונין 'פר( (6מגיד (סס 6ח ונר ס'
כיסיס 3ו ;גי הכ  .כמי' (6היס כ0היס נדכריס  (0מטה .ובמי'6ים נדכריס  (0מטס וס( דרךאעליס הוו סיס שסו  50מסס 3מ4מי (נד ומיהמיכרומו  (0עולסכרמיכמיסכיןהמ(;6יסומיותסקודפ:
 Qylזהי"13ו סמקר6וחסגוכריס היטש ע(גכון.כי מחה(ס 6מר סכחו'היגס  otOראגוכיידגר(6סיט
6ח ס6דסומי40 .מיסיסנוסחי סכמי'גמי'"דם וכמי'מיכגי( 'וכ((היא סידרר 6חו"3הי0
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ע"ג קרנ 6תס ושמע וע"כ"מרצהס מססשכי SD1Dנין ס'כויא'כי יר6חס מסגי ס6ם  651ע5ושס
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ס
'כשמרכי 6תס יר6חסמסגיה"מ הנדפסכיפי ג0רוגו'  6(1כן עמדיכיסייסי 1DIPניןס'וכעיכס
ן ה 61נב( סדגליf
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ס 0כע51ס 3כ(פגימסוfתיס סגסרדיס סמחמכליwסימדפריך (היא'6ע;מ51עניגיסס
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פצע סמכמס וססכ( 0י 0כמי סמד
סקרן
וכד' ערך
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היה נכמי' גנגס סיחנ(6( 0דס 6מר מירקמוויח
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המכמהכ3מיגס ה; '3מן סכתוכ כזכריהס3.ר"פיח'3למסיחסהי 6ההכמה סגקר6תלמסיתע"ד
ר3יגלס  b~oמדלג%
שמרו רוסית מכמס וגו' .תקר,נ'  nlah1ט"ס נר3ריסס.כי3הי' סחכמ 0וסמדט"פ
סכ' (ס;( סעיוגיסחין 3יטלס ולגלס .וסגס טנור סה0תהכמות 3חכמס 0לז  06ירלסלסיין כדוריסהגסל6יס
י 0ממו5ע ומרוכק
סלקי סחכמס .ל%יוכל ער 6סר יחקסר חכמתו סגגלית מהי3%הי' סכ'  Shהסכלסטיוי
רקןור6סין לספכל  .'30ט"מ  b1p1תסלל סעיוני הלז נסס קלףכי הו%סכל
~D'DDD
ומורסחלתווהי"
לסכלה:'3
5י ולשה 6מר  hto'Sbכן נר;6( (6יוכנ'6ונ ("נ) המרס וחמצך מכמס כלומר שכגס 6חך(,מיך פ165ח
(ו:כ! העי1גי המכונס כסס !6ף והיינו  1D5hhtהנמס .בי 6קסר המכמה המכונו
ההכס:
 oe1הכ'  Shסבולהכ"
המכעס כסס הקלף ורסס כלמדך %מחיה הדגריס ומרקס כי חלילס ל6ל מרפע ,.'131
ברברהימור למטלס 3פס ספר עטןהייס":
ר' nSIDD,הטיוני הו PD75 %סרבריסכסי %מתחן ,ולדעתיסרפ
הניעמס
0מטסש מוספל
השמת מןסיקרוסיןיקרותבהי'מסכילכיס מלמרת ומסכלת
ה!
וי
ילמגלחמפכ
כר
סמ
הק
כי  610מיסכל ממס מלמעלה ועל ז0כיון דוך הולך כמס פטמיםלו
יד.ך'
סכל
"מש טס
רת
קס
.כיי0
.1
:ססכלסטיגי סגקרות מסכיל כג6מר or~1ימ %5לססמי60יסמסכילפסיפסכל מסביו כססכל0ושיפיגגכט
ר  IttPOהיפב על סדגר ומקמר מכמתו טס זס הסכלהטיוביוט"יסייהסכיסס רכריסהמיסכליסגטלמיס
מ
י
ן כל מפסס ה' נכס מכמתם ל3ר3ליטעןהיטב_
יגסל6יס 6סר ל %כן נסקרגיי "ד 0הלנהליםויפהריסוטיפי
סיוגי הלז להסיג מסיו סכל גסל6ימכיסס .והמה
ח
"
מ
ר
"
6
ג
ו
נ
י
מ
י
ם
ז
י
י
מ
הסכ! (תסס 6חר
י
ק
*
כgעiיbנ'יהמכמהוקמחיותכ!ההדס3כרי
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