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בית
סו 6מורס קיוסחגססוכפתפרידהסוקדומת וסכך,כי6י לסמרלקייס כל מלוחסתירסכ"6
' כקרןיסר6ל:
גופו נעסקסחורסומגותיסכסכגהו סטוכסטגו5ר
6זס סר6סון עמר מן ס"דמס"רמת קרססי 6וכן ג3יטויר
פסכי )כות ססכעיס עמדס לסס
 Shמקוס סנ!זבח מנכח on~hכנווס"מרומו"ל,
ליסר6לנ"כסג5טוועלמל"כתסמסכןוסססרס
וסיס למס כן פסעלוס 3ני גגיסס למרןכנען סקלית'סכינתוכתוכם,כי ל 6סו)כרו ססכטיס
סנתוגס לחס 3גחלסחלף עכודתס 8סר עתדו לסיותס רקס ל)רעס עד 1115י מלפכ
ר"חסרס,!:כי
6ת 8כיסס ,כמ"מויעסוכניולוכן כאסר5וס ,ו3גו6'5תסמשפריס נקמרויסע כנייס
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מניסויותרממתוכפי מס סכתוכ תסדר עולס ,כלסכט כנייסר"לורךכלל,וכסג5טוו על
"כן סו)כר לסרן מסכטלוי 531ל6ל
לס
6מ
ל 6נסכם מקוס ק3ורתס למרע"ס כמו סכתוכ מל"כת ס
ן,
ויקח תסס 6ת עלמותיוסף ונודע מקונוס"י
ם מסכט יסודם"1שלימכבן היסמך למעס ד
סc
וסוליכוס עםיוסףעניו כממיקנו ,וסיחםכוס וגגטוועג מעמס סחסן 'כווס"hכגיסת:סיינ
סור"ס נפלה על סכר מדיקים 3סטגהה ס' עלממות 3גייסר6לוגו'למגיס עסרסכט,ונקמר
עליסס 6חרמיחחס,סחתקייס onhlljכחחכלכ כ"כ)סיחגועלי"כסכטיס,וגיוסמסוקססמסכן
חקרכגונחסון3ןעמינדכלמכוכםסמ)כמ
3נ 3ניסססחעוררותרכלקיים מס סנ5טוו מסי סקריכ"
ו חכותסכטו ,
יובסוהותאכוסססג5טוומסיססכטיסעימס ,כנכותיסוךס,וכןכל סיומ
אכ
סי"סמסכןנמנו כליסר"(
נת
כוסי6סור"ס רסס והר מוסימיםמסקנו
8ין ספק
יענין )ס
כ
גטסותססגופותברור למספחוקסככיח"3ותסכל סכטוסכטנסניע5נ!ר
לסכרס5דיקיסכעוס"כו,כיכוין"
ן ס;מגוכי5י6הס ממ5ריס,כי ססר6ת
סחייס מנ"ע תעורר 6חגסס כניסםלסכיןוכקוס ל6כיוגי
נ!יומדלנופוהס":רנסתחטועססגססוחלעכודת ססכינססיתס ג"ככ)כותס,וכמוהמרועלקרון
ן ססכינסוסיו 6ומריס
סקלית',וכמיוחסעוסקיםננ!5וחכלימילכעס יוסף פסיסמולך עס"רו
כמדגר )כועס סי 6סעמדס נסס וכ)כותס עמס סמוגנ)כקרון )סקיים מס ככהוכ כקרון*orוכן
ו ססכטיס סיומוליכים6והסכגיסס
סקלית'גקמסנמ5ריסוסניכןעליסס עסרמכות ארוגות"חי
ומכתסיס ,בגד זכות8מו עסרככפיס סעמדס וגססססיו5דיקיסכמוסווקייצומסככהותכקרון
(כגיסםלסגקסמ"ויכיכסעלמססגסתעכדו3סס ,ונכוסססיתסעותדוג"כליסר"לסיסרססקלית'
כי סכטלויל6נסתעכדוו3סיותסעוסקיסכמ15ח סכיגהוכיןכויט"רון וסידכרלססמעלסכטורת
סולכתסכלימי (כחס 3מד3ר):וחססי6סעננדס מריןסני סכרוכיס ,ומ")וסל"סגמגסכלסכנו
עליסססגחקיימו 3ס"רכעיס פנס ,וכןכ)כותס כסני עלמו וגעתו ד' דגלים ורכיכות סמסכן
וסכסניס ופויס:
ס כגחלתו
גתקיינ!וכ(ס)נ!גיסכגחלו6ת"r~boי
כוכוחסכטוסגדיק סקכורכנחלתו:
ולרפווענין פקח ססכטיס  onisolמטענת
קנס מגורס 61ורס לכיחיסר"(נקרינו
רהנ2יפה ורקס סס:הת ס' וססקפתוסגטל"ס
 suהומסכיסר"לית ,גי מהלת סכטיס th1p)1נוטותכי סס נוטס מוסזסומטס
ס ססלסיעקכ8כיגו8סר כיתת עז) ותספרת לכית יסר8ל לסיותס גסעניס על
י5ירחסוס81ס"י
מטתוטלימססריסלו"מכס וחכהיחירסגודעת )כותממטיח
ט על מטסו  ,וכולס על זכות
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סכט לנו כסיליס וסוקדס כסכט ססעס
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כי סקולסיימת"סו
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סנ!כוגס3ססיסר6לוכניוססלמיס"ס
מחיחסיס (סם6יס6יס לסנטו,גתיימדו מכ(
כפורסיותרohnnשעסיס,ו3גכי6יס
נקודמיס (ססמימי עולסלענין  orסיסים רמ) וכתוניס יותר מספוגים סעס ,וסכמים נקרמו
שסמלות"onibתר מיהתס נוחו  03כסקר כהורסיותר פל'פעם,וכנכי"יס וכתוניס כמו
"ו סס ומסגי )ס ק"י פרס ,למכססחחכ"ר כע"ס ,ויעקכפכינו
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תקומות סקודמיס"ליסס מ
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מעולס יסור טכט מיסולס ,וכן סו 6סר6סון שנקרת
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ינקמויסרבל מטוג8יסס ומסמריציס 6והס,וכן
י
סם נוססעיו והפקרסוזכות לכיחיסרמל,ולו
נכרנ6מיי כקדושם וכהכמס ומשידותוכזכותו
" ממנו ממס"סרן ומריםמסיורוצייסרבל
יו5
יידםי165ימר"ל ממקריסוגסיסלסגי כתים
על
כסניםלויים  ,כדכתיכ וימיכיירקוממילדות
6ח ס8לסיס ויעם למס כתיס ,
כי כמוהיוככד
ומריס ססיו מסרס ופועס נעמו כ'כתייסרבל
כשגיסולויס 8סר ססקוימיס ליסר(8יס ,וכל
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יסר"ל סס כמו מלס מססחוחכסןלויויכר"
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מכורות
וילוזין נכורססו 6קדסויירסכמליס
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מן סכן ספטוט,וכןלויכענין סכםוסקדוסססיס
גסליסכמעלסנכליסרבלסססכסןולויויסרבל,
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וכמו מסיס סכטיוסךגן רחל ססיס ככורלסג
שכטיסנמוכןסכעלוי 3ן ל06ססיסקושסיס
למניסכסןולו ,וסיס!0לרהלמסגי סל 6תנרע
מלקםכי"ג ס
יכטיס מד' במתוח ממגיע ג' לכל
6חת,וכן ) obססתסלל3 0לידהס"חרכךםל6
*סיסוכר כויסיס"רומניס לרחל 8הוחסוילדת
3ת כדכהיכו"הר ילדת כה וחקרך 8ח ממס
דינט וכמו
חז"ל (כרמח ס') ל 6קסם
רק
דל
מה
 '0סכרת ונה
סיסכטלויכגסלמגיסכדיסיסיו
שכטיס סכצס כמו  06סיהס יולדת 3ן 6חר
כמקוסדיגם,ומסני סדיגססיהסר"ויסלניוח
!כר ו:ספכס לגקכסגס"ר 3ס ט3עסוכרלסיוחס
י65ניהו"ירצ לס מסכסופר ככהונ ,ועכ"!כמו
ססיהסנוטתו סליעקכשלינוס ננניסססיוכולס
כסריס סיסנ'כ מטחו סלימ 0ננהודינס סנס
0ג8נסססיחת כסרס ונסקס סננפון"חית ,וכמו
סכתוגככני ממעון וסמל 3ן סכגעגית מרומן
 OSsbמס ס6ירע לס ,
במרו 3מזרס

ן
מ
ב
ר
י
:
2
ב
ן
ע
י
י
ה
ס
:
ם
:ע:6ם
נ
ע
ב
י
:
6
עמלך מטכריס וסיס
וינגן

,
0ס61כמו
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טליס ממניס קדמוניות עד פתם ,לסורותכיגס
סכ8סלידי מעמס !ו 0י5 6דקניח ועומדתכין
0סזסיס כנ"ע  ,וכן ס6מסותוס5דקניות ,וכן
זעםעולס כמו סרססימן סוג  , 05וס 81ז3ר
on:cot 650כיל 6נמero 85ככלנוחו סהחוט
עמו מסלך כמססעוח כ' 6עליסול 6על osnb
סקכוריס הדס:
ונחזור לענין פכר ס5דיקיס על טוס ממסיסס
למס ול!רעס הריסס ,כסרטס"גסיס
יסגקו3יס 3סמות כהורס על ססתס נח!יקס
כ5דיקיס כל !מן יפרס  18ירמוז סכמים
ס6יכס5דיקיס ,וסנ
שסל
"מספחותבכי יעקכ המלוס
סנעיס כסס עם יבוסס ססו!כר כמרס 0יו
5דיקיס ו!כו לסיוחס ר8סוניס לקדומת מכעיס
'מכני יסרבל"סר 00כנגדכל סבוניות ,ונקרחו
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oni~sלמקריס עםיוגכז סגולדסנין סמומות
לססליסמגין ע' ,לסורותמל6יסיונטליםנעם
רב"סר כאריס 6ל6יסיויות
ר מע' 16מות ג
וכנר ס8מר סכתוכ (דכריסי') כמכעיס גסם
ך
ירדו 6כותיך מ5רינ:ס וצתס סמך ס'"לסי
כסככיססנניס לרוב,כי חסכתסיוהס סכעיס
3רדתסלמקריס גחכעלו כרות וסיו עמס
ככוככי ססמיס לרוכ ,וכןגקר"ו6ל 1סנ!ססמות
י מ5ד ס06סיו נ'כ
כלכגי 8ס 8מת גסס '6כ
נסס 8חח ,וכלל ססכעיס גקר6וג"כ גסם כמ"מ
יכולססיולב'6וגפם '6
כ3עיס גסס לסורותכ
לע3ודח  '0כולס "נסים 5זיקיס  ,ולכן סיו
,ק
"ילו י%סלו סט )6 CDחת ונכל
סמגייניס כמגויסר"ללמ"כל6סו!כר כסס
גסס ,נוסני ס"חר סגהרחקו מיעקכ 6כיסס
כסליה כניס סגי כגיססיו כק5חס "נטיס
קכ ל6סיר
ס"יגס כסריס ,כי גסססיומ!רעיע
שקבולכן ל 6סיו כולס נטת ''6ולב 6קד
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סיו כסרים ,ויעקכ סיתת מטתו סלימס ככניו
סגוגדו מנוס ממשו31נישיו וחססגעיס גסס
1ל6סיו מטחו 6ל 6ירכו,וכניו ססיחסמעתו
סלימסככניוססיו כולס 5דיקיס כמוכן סיתס
ירט סלימס כמכעיס נססססיוכולס5דיקיס
י
כממלוריססנ!מכהריי,ו5ודני!קכיוסתנת6קליוימסונכוגסיפמיוסתר"ג"כיורי
לכל 6והס
סס:יסססיו סססל6סיגו"
חממוחסוסקרסוגיות
ססיוכיניסס,ולנןגיחן סס  oנתמfוסספגlים
וליהו
ר סמנוכ"י סס5ו"6י,כי !כותסלסגיסס כמז
לורעס 8הריסס ,וכסלנכולס וקמר חווךנספחת
סמיכי ,כלנכר כסכת(יקי
ת מטךטיס כורעו
טסים סחגוכי:
וכן יודע סכר ס5דיקיס זרך כללכייעוזיס
מעוכים6טר ססכתוכיםכתורס,ויקמר06
סמוע חסמעntrbol'1:1למפתיוונ '1כלסמחל0
וגו'6 ,סכהקחיתלכוונו'וגההינסמיכס כפתם,
נ1לס טובות נסחיותסמכינות לטוגותסרומכיות,
וכןוסיס 08סייו
ע הטמעלקול ס'8לסיך לסמור
"עסות6חכלחקתיוונו':
ונראהכי סקליה' 0חנסג עסכריותיו 6סר
כמלך עסעגדיו,כי סעגדסקנ18
י 5וסו
נן
'י
לרועדי
ר"ל 6רססגמת רוח 1S)DSכ
עסזמי
"
ל
,במוסדבר6יגומם:ימעליולמיטיבלו
ולמטת
"ותו גסוס דכר סל מעלס ,ועכ") מסניםעליו
לסלילו מסרעססכ"ססליו סל6יוזק,וכן~Sh
יה' כדורות סר6סוגיססעדייןל6נטיוכ" 6כ)'
מלות '3ג ל 8ססנימ על ס5דיקיס מנססלעסות
לסס מוכות מרכס כ" 8לס5ילס מרעחס ,כמו
סס5יל 6ח נח נדור סמכול וס5יל 6ת הכרסס
קנינו מהור כאדיס ומכל סךנריס שירעו לו
כמו סעטרס גסיוגות סגתגסס ועמן ככולן,וכל
סצנות
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ס36וסעיקר ס3טחחסגחקיימו ג)רעס  hSכסס סו56לסמלסיס ,וקמר olhsדמוימסךכלומר
י6דס6חר ,וסוף סעדסכסרסקרו 6דס
ססיחסענין קיומם סתורס וסמלות63יכו על
יגסרנ,
עס
ממפמנויס ועומסו6יגוניו( כסכר סמ5חסותוסס ,כייכדללס"לסיסנסס 6תס6יססייו
61סילויסר6ל 653תס ממקריס לקפלסחורס כמו 1ל6 6מר 6זס סתסכי orססורנ 8מר סמטה
וסרג 6ת 5לס"לסיס נתססירוד סקר
6ת סעס סוס ממקריס
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6הס6לסיס ש מסר  oroג6מר3ססויקמר Db
סמוםתסלעוגו'וס)6נחלמלותיו וסמרתכלמקיו
כל 6 olnnoסרממת בננלריס ל 6לסיספליך
י סוכטמועדיין נסבטתות
גי6נ ס'רוס"ר6( ,
י כמועל 3 bihסעדר סרעססווס כמו
טוסות
שמר כל 6 tSnnoסר סננתי כמקריסוגו',
וכסג5טוו וקכלו עליסס 6מר  06נמקתי תלכו
וקחמלוחי תטמרוועסיתם"וחסוגתתינסמיכס
3עתסונו' ,וסיס6ססילוע Dl?nnלקולס'6לסיך
לסנוור לעסות ונו'  ,כולס סכטהות טובות
כיועסיס נהחרוחלסניו
כפועלע(כ מס מלעיס
ימס רלוט ,וגס(יס סרק )ס כסכר
שמר ונע
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ס
מ
ו
סגבי"יסע"סריעודי;מןסנ"ולס:
ממן סיע13דסל6מניע מעתל)6כןלמכייסממן
ססיויסר"ל כנ6ולס וסמע(ס  h~bכססההילו
לססחעכינסיעכודככל 3עקימ)ק8ל,ולכן ממן
פושק אחרוהמשים
סתמייסימיונ"כרכולרכולות6לוסגכגסיסככלל
מיעוז סמכר ,נססל6סיור16ייסלינ
ה  )6הראיהמן סמוםקסםלס3י6ס,כיל 6גחכרר
כיככללססומעי'8סרפינסר8וייס
כמוסכיפת סמסיחכי טדיין ל 6נ6
מ5דרסעס",יגס
לתחייסמסגי סל 6כיהגס  )6סברסעויין ול 6ול86כל1סו כסוס)מןפסילוסימי מ)קיסוכמקמר
סיור8וייס ליעגס על מסמעכרווסיוכנוייס"ר סלל ,ופס כל )ס תיקל נחורת סכ"תס
די
יג
ת
עי
3ל
לל מסקרסנ"ולות"סר גתר6ו נחוס ,כמוי
ועסו כמעמס 8רן מלריס 8סר יסכו כס",כ
לענין סטו3סלגלגל פוחסככלל סכטריס ל8סיו מלריס סכנות ועכדוסועגו 16תס ז' מקוח מנס
ר עכרו על וגו' ולחריכןישו נרכוס נזול ,וג6מר לממס
ר6וייס ,ונקכ(ת עוגם הט"תס"ס
מלוחכני גח ר5ס סקכ"ס ל;כותס למיוחס 3גי כסנסלמ לסו5י"ס וגרד -לסלילו מיז ונגריס
6כרסס יוחקויכר"לכדיסיככולחחייסבמרית ולסכלותווגו' 3) T~hהמלב ודם1נ,,1יאמר
המייס,כי סםמחיהסיס כס51י"ך 6ת סעס ממאיסתעכדון 8ח ס(6סיס
סימיסויתלוו ס36וח3
כהורסועל על סמר כוס ,וגחקייס סכל סי5י6ס כרכוס
"(י0ס ככמוסל 6סניעו
ן
מ
)
ל
*.......
דור

ל"

"ל"
ל"

"ל

"כלת

"ל
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ן עסו ,כתיב ו( 6סחיט מגסס 6ת כיח
ג
וסעכוזסבסרסננ5וייןוסניטת וסיותס rthא
סורים,וכןברכולן61סרוכמתלי,
)כת מלכ ורכם ,וסיטקיום (י6ע"ויד )סכ"וחות ן
ל
"מךס"מורי 6ת3ג זן ,וסיס כוס
יס'סל
ונמוסחיסוניו מ)קס ונ)רוענטוים,וים תמנו וסיסי"מס
רס
ב
ילו עמסנסכים
רסיסמן סמום כיסג"ולס ספחידס סמיועדח גיוס תמלקיעוז וסיס6סלתוחי
בגסים וכגסל6ות נזולים מסם חתקייס כמו 3י!יגיכס ול5גיכיס נ5ךיכס ונו'  ,וכחיכ ויעל
סנחקיימס ,nhrוגסכןים ר6יסמןסמוםמם6ר מלטך ס'מן ספנ Sb 5סנוכיס וטנור 6ע*ס
ססיעכוךס 6תכסונו',ויסי גזבר מלטך ס'  rhסדנריס
סנ6ולות 6סר גנ 1(6יסר6ל
ת קולס זיככוונו'
"
3ס~ססי 6זוכנס ס6לס ונו' ויסטו סעס
י
ר
כ
נ
6סר כסחענוו",
 6סנ6ולת
לוסכריכויסכפ65ות8פרגעסו ויעמו ססלס',וכהיכ לח"כויעסו 3גי יטרף(
יותר5ג"~ס סעתי
נט ,נסכי6ין (מס ערך  Sbסכסיסוגטלע"6וסת מרעכמ ס'ויעמדו 6ת סגעליס וגו',כי
עיסניטעמו מענין 6סר ל 6סוריטו 6ח
עתס
6סריסיוכימים פסס ,וכמוס"מר סג3י6
(ירמיסט"))ל6יסנורעודמי ס' 6סר ונעלסונו' סכגעני סיס לע לסס עעיניסם וכמו סכתוכ
למכיס3עיניכס6 ,גל מס מעסו עתס סיס רע
3עיגי ס'ונו' וסוף ולכודת סנעליס וטעסחרות,
ויתגסכיד מסיס 1נ'1
ס'
מניס  1)bgגס(16ק ,גו
יעיוכתילסמננפט(ל6לוותת ותסכיןסממרקסים6תלססמו3טסעסים לסוסיעס ,ו'~6ככי"ר
"כמות
וו
וס
ח
ו? רמחכ8יכו
6סריר"ג
rסכווגס לסכיהרסיסמןממוס ,כסרטענין מט6תס וסטופט "סר סיס מוטיע
מלריסhSh ,
"בימי ל5פגו פפלריט "וחסכטסיו 15עקיס  (6ס' כמו סכתוכוייזעקו
כ כמוסירינ
ית
סו
ו נסלת
יסיס נטוסיסג"ננכילת סגו5ל ספסיפ,כי כני יסרך(
"
תעתניאל
ל ס' ויקם לססמוסיע
ל
"
פססר"יסכינ"ולח מלריס סי 6זוננסיותר  13קג) ,וסוסיסו לעסות סרעוחינק עליסס 8ת
מסהר גלולותלג"ולס סעתידס6 har51 ,ר6נו עגלון 6 71סר 5עקו  (6ס' וסקיס (ססאודיע
)nl~SDכי סניסס 17נפת )ו ל)1כריפוי סנסיס 6ת לסוד 3ן נר ,8וכן עז כמס טעמים כתיכ
כסס ס5עקו 6ל ס' 6101ענין סתסו:סמ":ר
וסנפל"ות כנעסכתכתי:
כו or51סיו גוסעיס1 ,ל6כןסיס תקועת
ררנשרנבחחסל6כעניןסגסיסוסגפל6וח
'
י
י
ע
ו
י
מ
ס
"6
שר
מס
לסיותבזמן ,o51hloכי סו6מן ססכרמ י
ילממ5ריסכי גנ6לו בחסוכס 6ל6כזכרון
"סו6כיל6סיומעליס"(
לן
סיסיונסיםוגפל5ופגריליס~יפממ:נסיפלריט כליתסמכות ,והעגי
לעיןכל6 ,סרל6יסופק כסס לומר טפס שרך לכסעגין ע51ס  rhln1סתסוכסלמט"סונסל6
מכמס 16מכססות כמו מסיו מוסדים פרעם סיו משיכיסעימסגמוט"יס וג 6סיו ננסינניס
ילי13י ע5מס רסעיס,כי ל 6ג5טוועדיין כסוס ננ15ס
ומכסיו 6ת תססו6תכסרן ,וכי16ר )סכ
סגסיסוסגסל"ות סגעסו במקריס סו5רכו ממגי לסיעגסו על עכרם עלים  hShננסטסיס לסס
טניס,ס"מן מ5ךיסר"ל ססיוכלתימ6מיגיס ,מסורת מ6כותס ססיו ס1מריס ננחת ט'ופיו
ומש פרעס ונקריס,
י
06סמ5כדנ6י1סלרס"לסו"ידוע כלתי מ115יס ועוסיס,וענין מס מכוי"51
 06ק5ח מלליס לסיוחגג"ליס "מיסס סרכים aon
כי סס ל 6סיו מ6מיגי
י
כ
"
יותימיס"פילס
"",טר
לל
זס
וריעוע מכסס ססיתס לסם )כר נסורת מיד וסס 16תס"סל מתוב
ו"מך
ד ממעכס
6 1מד ממתסיס
"
הכיסס סיסיוגנ"ליס כלמוןתקידס ,וגסר"יגו "לססיו"ח
כי ל 6מ5ד חסו3ס גג6לוכי סבו 3חסונס מח"ק מסס ,כי סנוחיססיו רמעיס ול6סיו
ול56עקו לס'לסיסוכ לססויר
לפ""ס ,ומס ס5עקו תוכגיס לסוכ ול 6לקבל"
ת סחורם סנויועזת
ח
"
ל6סיסמזדתטוכס מ5דסעיגויכננו ס5ועק לסס  ,)6כננסס"מר סקכ"ס לנוססכס51י6ך
6ד
ממוכספ 5מכתו מ5
ל"לערו ,וכמ"ת כימים סעסממקריס תענוון"
תס"לסיס על ססר,~ro
סר3יס ססס וימה ולריסויקנחווימיימר"( 61ל1סנם"רו ל6סיו רםעיסגנועסיססכמו"לס

פומך%2:ג,כה

מוש

מ6יז""%5

מלך

בגי
ממןן ססעעככוודוסס,ויזעקו ותצל סועתס"ל
ס"לסיס
י ל 6שקו  hihמ5ךלגמתולער
כ
סענודס ,ו6ף נס6,ח ס5עקס ל 6סיתם ל6ל
י 8יגו כחיב וי5עקו 6ל ס' ,ועכ")
יתכרךכ
עלתס 5עקתס  Dfb5h~ Shוטמע ג"קתס 6טר
סיוג"1קיס מלז סעכוזס,וזכרלססכרית"כות
כמו ס:חוכויזכור"לסיס"תבריתו"
ת הכרסס

6ח ילהק וקח  tJ~DSכן סיו סג"ולות 6מר
רסיו (:סועכ7יס
גנמלויסוקלמן ססיעכוול"7יס"ס
תחח ס"ונווח ,מסרי כסכר סופטיס על מס
י
סענרו ע 5מקמר ס' וסורטחס 6ת כליוסכ
ס"רן מסגיכםו"כדתסוגו' וסתגחלתסונו'וסם

וסיומוכגיס לקכלת סחורס ,וסס דור סמדנר
6סר (סס גיהגס חרס 5מורטס:
יי651י מלריס ל 6גנ1(8
ואחר סגחנ"רכ
נחסוכתס  bibכחסדי ס' חכרו כריח
סביכו
ת סיוחס גכוגיס לקכלת מתורס ,וסדורות
סכ"יסנימיססופטיס"1חריססל6סיוננ6ליס
לס גחסוכס"6 ,כ סיסיור
י
ך גדולעניןריפו
6נ
ס
"יס וסגפל"וח נמ5ריס לסייסינו יסר6ל
כג"ולססעתייס
לסס ,ונס לנקמת מלריס
ע 5ננס ססרעו כלסנסו ",וסגסס"וחוחסר"סוגיס
(
6סרמטייס מרעש"עסות סיס בסכיןיסר"
ועליססס"נניכו כמ"מויעםס"ותותלעיני סעס
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ר~S1hחנן,
כי_ק

ו'י8יתומןמגסיסעסויוקדיוסמועיוסהכמיוו,סקורסלסו'חו6תחסגגעמסיווכנינרי"6תס '%גן%יאןאי?
יסר6ל סיסממוסגמזדו
6דס"ר 6סר סיסיקירכסיו
סמכותסיולריכיסלסכת

סמ5ריס כמרס ממדדו ל0ס ,כמו סיהסונידרס
כל מכסלכל לערמסיו מלעריסליסר"לכיועס
לוולסכתמלריס:וכן סגסיס סעחידיסלסיוה
ג)מןסמסימיעיונורוסנתיוסל"03יכוחוככמות03,גסכי

יסר"ל סומרים"ת

ונו6מיגיס מפגי

סקכ"ס,
מי
ויוכנו לסיוהס ממקבלי סתורסכמסו~מסיו מזמן
6דס"ר ,וע") סעודןרהיט ככל סדורות 6בר
63יסק5תמכל סלמותלמסותתמתכנסיססכינס
י מס הו)ריס 6ל 0כגהס סר6סוגס
ולסתנייר,כ
גסוסג,כר:ואצלי עוז טעגסכיס,כי כסמור
סקליתכרך עססתורסל16מות ר5ו לקכלס,
"עמיס6סרסיו
מ
(וסהמ6סיוניןכלרומסורומסול
יסיונעליס3רוכ,
רומסלקכלס,ולtSD6הידס
כ סעולס מדעתכל
כי6ין סוס זכר נווסכסנכל
סעולסכי  06נרוכס,כי סדעוה סלכני6יס
מתמלסוחו6"6סיסכינוו כולס על "Dh'6

 ODסצכר מן סומן כסיעכוד וגלותיסר6לול6
נהנלס ק5סעדיין וכמעטיסיוכו6סיס.מןסנדולם
עדסהני1 ,6י(6ויג 1נס וימיו ל3ותס כעומיס
 onsnnosמלדרישיסגסיס 6סריסיו ,)6וכן
סכתריגויבסיססיסיו)6סו6כי נ16לסטל6
תסיס 6מריס נלוה ,ובננסבסיס כטוחים סל6
דכי
תסיס 6מריסנלוח bSh ,נמססכלסגויםומעמיס
6סר סנלוגווסיעכזוכגו ומלחס יעלס על לכ
סטוגיס מחססיסיס לכ רוכס לסכגס תמתעול מיעוט סרוליס כס עלס גיוס ר5ס סקנ"ס
סתורס ולמסתופף תחחכגפי סקל יתכרך,ומז סל 6לקפח סכרם ונתן מקוס ל)רעס 6חריסס
ו כמסועכדיס לע כניוחנו"נהנוקודנניסלכס סיחנו o)sלקיים מחסכת"כוהס 6סר O~o
יסי
נקכלח סהורס וססחוספוח ההתכגפי ססכיגס ,ר5וגס לקכלס 1ל 6עלסכידם ,וקרוב סו6כיכל
61
,יחקייס סכהוכ ")6סמוך 6ל עמים נסס סמהנייריסכדורותסה1לטיםוס0וויססססננ6וחס
כרורט לקרש כולס 3סס ס' ולעכרו סכם 6מך ,סרלורבלי 6כותס לעמוד כסר סיגי  6%עלס
61מר 8ססוך עלכי סו6ית' כומןנחיגחטתורס הידסכג)כר,ועמןסעתיד6סי')רעסכ6יסלמוחס
גיס מהור 6חר כל נומס onlhlסיקכלוס כנוו סל157 6ימצו לתקורסר"סוןיקיר כסיג סל
 ,sול 6ר5ו לקכלס נסיותסערלי לכ סקכ"ס,כיסו6סגוחן כמוסכגסלכל )רעוכסיוחו
סירסו~r
וערלי נסר ,ועהס נומן סמסימוסחחייסיספוך י5יר כסיולסיסיו ר16ייסכולסומרו5יסלקכלס
8תלכסלטוכסוכוסיתקייםכוונתכריריתסע%ס לעכוזתס'כמוסג,כר ,וככל)סיםר"יסככי"ח
ן סכל סמסימכי ננוכרמסינופוכלסענניסלרקון
סתורס,
כמיעולסגכוכלרו"86ילג6סכמסקבייילמים סת1רסוכ6לין,מס3רי6ס קכלת סחורס
ו"נפז סכגתסטר6סינס,ול6יתכן
ס
כסליננותכימין קיום סעולסכי 06על סחורס) ,סכי 06נכי6חממסיחכיע"יסגסיסוסגסל6וח
ל מהורס סיס סעעס יצמיגוכלסעולסויסמךלגסלעמודתס'כמוסג)':
וכנוו סקודס סקכלויכר"
מתקייםנחמדויחכ' כ"1וירוה כגגךכ"ו כל"מ ,וכן 6ססרלומרכי 16הס סי65ומן כליסרבל
כן6מר גתיגחס קינו מתקייס ס6ר סעולס וס61
לדתס6ומוחככל סומגים סעוכרי' ,סו6כי
%ל 6מר ס 61מוסב כל סעמיס כ" 6כהמדויח' 163לי36וחס6סרסיו ממןגתיגתסחורסמיעוע
6סר  610מספיע טובם ופרכס עדנליויג"6י יסר"ל קבלונכברפניםיסותעדמכססעליס'
כזכותיסר6למקיימ סהורס ,ונונרכוחיסיכורכו 6ח ססרכניגיח ,ונמסכו 6מרסרוב,ולכןי65ס
יית',וכמוסורסועלסכחוכ סרי (וחס3חס לשעל 3זורוח סנ6יס סי 165מן
ס6ר ס6ר5ות כחסזו
מכלל וסרקו מעליסם עול סתורס:
(6יוכס')סגוחן מטרטלפני 6רןוסולםמיסעל
סכי חו5וח ,וכסכילסיקכלו סחורכןויקרינו כולס רכןים ר6יסמןסמוםלכילתסמסיחמןסיעודים
י דני6ל 3ד'מריווחיו,
3ס
,וסגיס'ויעכדוסונכס ,'6כלומרנימול6סיסיו 6סרנתיעדו עליר
ס במסזע"י יטרלל כמו מסיס עז עתט כמרקס ס'6כיג 6ויעד על מלכיוס וסם '7
כי
ו6ןיחקייס כל סע%סמכיתסחורסכי כלכ6י סמיוח,וכמוססגי63ויעדעלסממיסיוסוףכילת
עולס יקיינווס 1ל6י5טרך סחסז סג)כר :סמסימ ,כמס ס6מרמזססויתכמו לילידודרו
ריש סעדלענין)סמעגיןכריזת סע%ס סככר 6עס סמיך כ3ר 8גס 8תס סו
וי 6ועדעתיק
עננמיטסוליסיסירסלטןו6גונ'ס,וסוףנ"ךסממית
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