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פ6ר  6(6תפילין סג6מר פארך חסום עליך ויעוי'
פ"ק רכרכות דף ו' סור 6תר וז*כ,
רנראה כלימתי זכו יקר((6תפי(יןכסי 165חמ5ייס
וס6תינו כר' וזס לסכת כלולתיך לכחך
לחרי כתדכי  16ולמתיך כחותם כו' וסגם ידוע וצוי
סלמכ"ס דסמ6מין 63ותות ומופתים יס כלכן דופי
סק( סויטו(  06י6 613חר ויעניו חתם  16מופה
אחרי 6כ( ונתינת יקרך( כהורס ,מסוס קסם
נט5תס  167סנכו6ס וככור ד' כתטס וממס כולס
עריס 6 SDמיהתס יעוין ככרי נועם ,וסגס כיס זכו
לנכ61ס עד כי סיו מטיי(ין כ56כע 61תר 1זס (6י
61טסו כו' וכל כך ל 6סיס סחומר ח51ן עדכי גס
עוכרין סכמעיאימן קמרו סירס סל 6ח55ס סחונור
ונעקס סחקיקס סנדקיתכסס וזס נוכוון מסתרסגעסס
כרסן כ6ספק(יי 6סת6ירס כו'6 .מנס  Suס3כיס
סמחענרוה וסוורות סכ6יס ( 6פע(ס סנכ61ס עד
מתן תורס  160גומר 6סר יקנו פס 61קר וזיגגו פס
סע( כ( סוורות פע(ס סחקיקס ס6לקית ולכך ג6תר
ונס כך יקמיט לעולס' מיינו סוורות סכ6יס 6חריסס
יפנס יצוע דיויעמסנורךלטאחו6יגגס סותרתסכחירס

עזי

הבמה

לשוי

רק ירסיס סנכר5יס"51 ,נ קולס סיס שליין סיט
מיגיעת סכורכןקיקים( יכתרו ויזכו (ג613ס ויטמינו
כ( 6דופי כתמיהת ד' וגסקגחתו 6כ( ( 6סיס
כיכולת (סתג(ות לגכר6יס ,ומכס מס סיוכ( (סהג(וח
לגכר6יט למלו רז"ל ק:וטס זכס לוס סרוס כתר (0
הפי(ין ,וזס סיס אחרי קככרכחרזיקרם( גטוכ וירוו
ליס וזכו לגכ61ס וסיו מטיילין 563כט ואמרו זס כו'
וסיו מט:יןין ע( גכו6ת תסס כעריס טנס ממס סיו
ן כמקריס כ*1
גכי6יס ור6הס מפחס כיס כו /ולכ
סס6לווגס סיס על 16חוה וחופתיס וסיס ס3יטול ק(
 06גי ככר סיס תפילין ונוקרי ע(ת 6קידיעתו 6קר
כלתי לווטגת סיס מיקרך(
 ,יזכו לכךן 6כ( ( 6סיתר*
יכולס להתגלות לככר6יס ולנך כפרסיות ר6סינות
קג6נורו קורס מתן תורס וקריעת י"ס 6( ,נ6תל
ס לנכר6יס 1ל6
וקטרת;) העדיין ( 6סיס סקסר נני
סיס כיכטת (סתגלות 1ד"1ק סיעת:
סקכ"ס (יסלף( נעמס סזס
6מלהס (פני פעם 6חת זס (6י 6כ(
6 5"DSחס המליס הותו דכל כ' פעמים קג6מר
והמר גיוס ססו 6מנס הלקינו זס קויכו ( 1ויוקיעט
וכו',י:כווגס כמו ד6ית 6כפסחים סוף פ*ג גיוס
ססו 6יסים ד' 6חד וסתו 6חר וכו'  l"~1DO 6(6על
כבואוין עוכות
כסוךסטונוסמעיכ וכו' (עוס"נ
י
ו
נ
ז
ה
,
ג
י
ע
מ
כ1(1י:טוכ וס כן 3עוס* 1זס  'Shקג6מר וחסד
 Shכל סיום יוקץ  SDסטוכסי 6כל  SfDSסגם
הלקינו זס מות סדיןי זס ו' קוינו (ו וכו' זס מדת
כלחמים  SDGסגיסס מוריס ימסכתיס ודו"ק,
רב:במרא סס חמו 6חו וכו' בעוה"ז גכתכ גימד
ס" 6וגקר 6כ(6ף דחת( (36 ,עוס"נ
וכו' ,וכוסיכוי
ר חס מיסדו קדמוגיט וכ( סרסעס
'
ו
כ
'
ד
ס
(
כוס כעטן חכ
ותתמוך 6הס (גדךי גי סס
ך
כ
י
ח
דמ(גם3 6נלתק6י מנרתק
סו"י גקר 6כזוסוק
סו 6טס(6ף דרת ,תכן ו' כסיכ( קרסוטסינויסגס
נ6ות.ותיו רק 63לף ולח כמגין סין( וכעת סת(וכק
יס גופר וים רסע ויםעיל' 36ל (עתיד יסיס גקר6
ר והתלוך6תס
3סס יו"ר ס" 6וכמ6תרס'1ל וזססית
ו' (3דך' פילוט יו"ד ס" 6(3 6לנום 6לף ן(*ת
וסכן זס.
וש6 ,יק מלחמס ,סגס מכנר למרתי (יתן טעו Sh
דכרי חכמי סק3לס 6טר  pitsn 5"6כי נפם
סברג) גסוס יותר גומ(6כיס,וזס סי ,6כי חוכן קריבת
סטנזוה סו 6קם סנ6ות (פי סצנת סדכר בטעימותה
6 061ג 1משיגיס כ6יע טס 61חכס 6( ,ככנסו (עשיר
קסטנטסו כחניתתו וכיו"ר וזססלילת חכמתו קל 6וס
סר6סון

במיירש"י
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ן כקליקת סמס' *61גכי נמ( 65תו"( קללמו ד'  610גפ( 6יתל תכ( ספ(6ות וסטר6ותי (כן wh
:רבעו
קל 1( 6ד*6 /כ סו6קר6קוהו כפי סקגתו סהט'מ כו' ג6דל כקודשי פירוססירטמונה  SDפריסס מנסס
וכמס סססיגלותו כו קר 1( 6טס [ווט רכרי סזוס"ק ותננול וזס מקללות,כי רק 5.ייר גדלתו,כסילותן
גי 6 D"hף כקו 65ויו.ר ( 6רחיז כ(( עיין] "61כ גוץ תסרח ,כי ה61ריס חיוכים כינס כו וכדכאי
6גו מו65יס סססרפיס וס6ופגיס מקריקיס לותו נסס
ד /רו6יס 6נחע טסקגה סמרככס ( 6גד(ס מססגת
6יסהרביוןלוי
ס החטבודו"ק ,ונקמה סטרך יח"ם
6יט מוסג וידוע כ( 4רק סלתות סן כינוין (סקורות
וסססגחס ס(6קית סנ56לת מבתו ית"ק ,כתקוס 6סר
ר (סנכר6יס סו 6תורס טכ( כך 5ת5ס
מוסג יו"
(
כ
ו
ככווו כ(כוסיס ( o"hסתר6ות כנווו (6יסס תם
סג(ויס גרו(  610יוהר תופלל ותפורק (61 0"6יסו
6ף כקו 65ויו"ד (ית (6יהיחס 6כיס רק ס6גו
מקיגיס לותו כזס ,וסםסו6גקר(6פי סמנת סנכר6יס
ולכן כקטר במרו זס (6יובמס וסיו משיידין כ56כע
יותו כל 4ו6ורכ 6סו6
סרגיסו חלי(ס ס6יגס נזםיגיסק
תכלית ס5נז15ס וססעלס ("6ם ,וזס ס6נורו ר6ס וסכן
טר' י5מ5ס ככור
קדוטת ס(5ז5וס
ו,ער כי
'
יתרפס כביס מלחומססס,ע(וסד'י טו 6גס כן 5ת15ס גיי
סמו סיכום ,לפי סגקר (56 6סגכל6יס ותכין גור(

ס5ח5וס  oehlודו"ק:
ג16גך תהלום קמיךן פילוט6 ,ף סכרונ
ג16גך ( 6י16ת לסלחם  ODסספ(יסי
חכרכו"נ1ך,תחרום קמיך ,נזפניסייג
ו סוס ע"יס ,לק הסלח
פירוק מחרון 6ףכענניווסעוק ססגחתוכלכוי
י6כ(מו נקט וסגן:
כמוכס כבליס ,ד' מי כנוכס כו' גוץ הסות
וכו' וכטור סתפילס מלכוהך ר6ו כניך כוקע
יס (פגי מסח זס (6יעגווקמיו ,מנס סגנו 65סנןסגי
יתפף נסתערנו ונססתירופגיוי וכסיופו ר61ס זקתו
ו6ימ נר6ס 6( ,כן טכור6ית"ט 610 ,כלי מוסג וכלי
מוכן וכוי 5יור ח(י(ס ,לק מוטג (עגתו תכין 6ת
תגוגהה גס זס 6גו 16מליסכגי הנגה פגימיהן והגה
ספ(סופיס סקדנווגיס מסססכחיסו 6קל יסיס כמ5י6וה
6קר יבוך .סרגם פגינוי (6וסבי פס נתר6ס ככור
סכולך6 ,עס עפרךלפותייסויכי ממסכסלבס סעגיניס
סתגכ(יס מלחו יתברך נתנו גפו( (יכולתו יתכרך
קלינו יכול (סרוגות ככילו (סככל6יס ח(י(ס ומסטתו
( 165סרית6 ,ו(ס זס מענין 6יך ס61י תרפס כספר
עס*ק כסס ר"ע סנוקוכ( סקדתוןי וזס ענין טימור
ק1תס סמ65ט  sttftsוטכינס ומפירוה כיגוע (י41ח
ן (6יק 6סר מופיע עדיו כוח (6קיסן
ו6תיתתומיכ
ן(כ( מסכיךכי ממופת נ5ת15ס
6 0(16יך ססו6יניוכ
נכויו"(קי (החנקה (סגנל6יסעוני יחניקו כטד

רבנר~יבנ
כמי

ממורס כקורך ,וזס כורך תסכות ,ככס עוסס פ(6י
ער כי נזלכותך ר6ו נביך כוקע יס (סני מקס'
(6קיס כ5ח5וס גפ( 6עד כי זס
6ו(מילגיעטגווכוךלמרנוכ
יויוכלסרספ(יגונור( סטגסססיונועיי(ין
כ56כע כו' ותכין גור( ספ( 6תיכו(תו ית"ט וסכן
ס כו 6ורקס כוחו ונכורתו ק(
סיעכ .וזס עונקס6גי
סקכ"ס כו' תחזיק עלתו (קכ( סכתר תעכדיו סזס
 hSnoע( ס5ח5וס קיומנ ככולו (ככר6יס כעליתכלית
ולפקרי סמ5י6וה כמועג מס:
פ( 6תכילת 6ד' 6עמס  hSeעס מכוח
כיתי 65תך
מלרן מקרויעסתי6רר(6גועסונתפ(6ע1סת כ6נלי6סגוסג
תיטל6
לס
מ
י
ת
ל
י
ס
 (6סבכותי פילוט,רפ( 6ג6מר ע( דכר סיטפוט סמכ(
מסוך ( 6יכל (סיות טרם קיר6ס כעעיו,וסגס כבמר
כתלוע ,לדתיון ,מ5י16ת טוי(וגרכ הים (פל 6וספליך
סרו6יס ,בנוגס בח"ז כי גחוורע סטעלפ6ן  elhססו6
חכנוסיותלנוו(סן(6ספ(י6ססר61יסכ"כ,כיבחלי 6קר
סוורעו סרילוגרכ תו5ח'1נגרו קינו מוזר וגפל 5כ"כ
מלישת סיעלפ5ן 5סר יפליק מרולס חי סל 5ירפו
נתוססחיירעסרילוג רב,לכן טרס קגקרע סיס וגפ(16מ
מן וסליוסל5סיומפלי6יס סרו5יסו"6כ יקמר הכתוה
ן ככר נודעים מככרסיו
כי 5חרי טלריות י"סימ
לטבוח5 ,חר 1ס כייחם סחן וקריפות י"ס ועננים
נגד ונרים סעכעייס'ככס יפטרססי"חלעתיר רכרים
סיפלי5י תתרס סרו5יס' סל 16 5יסיסיריע
ה יס ומן
רק כעלך סטכע כגד מן וקריעת י"ם "6כ
גגדס
(קנות כנד חס קירקס
( 6יסיס דוגמה חס
יי סרב ר' חגניסיל*ל:
לבנים ורויי
קכ
סר5
מי
 .הלכ
בהרת נעזך  (6כוה קןסיך מוס י 65ס6יקרור
ר"( מסוס ר' יסורס )~ ohsכי6ין מכע(ין
חנוקות ק( כיח רכן לפירו (כגין כיה טחקדק )ps
כ( כתכי) דכתיכ מפי עו((יסויוכקיס יסדתעוז ,וזס
נסלת כעזך זס תורס סל לוגיקות ניח sfiיוזז
נמכילה'5סריובין מכע(ין
וסכסמ"ק
( 1חנוקות נגררכייי
חרכן ,וזס תקמר כ( עיר
ן כס ת"ת ט( חלקות כ"ר מחריכין 6ותס6101 ,
טלי
וכתיכמפי עו((יס ויוכקיס יסדת עוז (מען בורריך
(סטכית 16יכ ומהגקס ,וזס ם6ס מקכ"ר 6ין (ומדין
תורס 6ז יס 16יכ ומתכקסח(י(ס ורו'ק ,וכמו ס6תר
ן כמו ררליט
כ6ן גהקת נעזך וכו' טתעו עתיםירגי

ערשה

הך

יל

רכי

כפכילה5
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משך

כמכילתך יערס:

מכמה

בשלח

מ

מ6תס קמירת סתורס כחי31י ופקע קג(חס "61ג

רנוסי,חסי
6יטטייך 8רן יסלסל (סן ובילסי
%ו

'וכו' ינ61רעפ"י חס טנ"( טעם
ען 4יענור עמךי
'6נ Di9D
וס 6דקווסס ר6טונס ( 6קדטס (עתיו ( 613צחריכן סקנלוס נימי לחסורותנל%
וקדוסס סגים קדטס (עתיר (כו ,6ממוסר6מרו נפרק  onhnטפנת 6תס ,וקובסייך 6רן יסרן( (ספי
יס נכור וף ת"ז (ויס קנכע(ה געעח צות נותני) וגסות מקרן יסרבל  610עונט ככ(עוניין6 ,כ( "6י
(ס מן סחעסר ורוכלת וכסגת כיון ד6יכע( סו'(
עיסין סם ד,
ותו .גסס"לנ'',וו.וווו'קנ 11נמס
כזרה,),Dfil ,קרוית (וים פקע כמגס ו
6ת  SIDמסצוג,ותיך ותתמוך ע(יסס מסרס.ויפנין
ק (6מגס (כה"ג ס"ת
והוך
(6 "1t~DSDקי כבסר יהגו5ן
יכהתיוהספסונתותגת ככסתגותדריקירריוטבגפויפס פסיל לא' ס %דל %ככימוחכ,ל סירס
סתחקכס (עטות וס סירירך ו6ח ססרגסס 6ל
ם גופס ל 6פסיל לס וכן קמרו כיו"ב כפרק גל
קיי
י מקוס מנתב ל 60 6מנפי (י דכי קרום 6גכ ס6יבריס כלטלפיה סלנ '1tlnDSותיכף יפסס סיר
נ
כח
תכ הו 8ופריט 16ל %כהב ~0h5rרויהסי ) 1% OSDnSסרגל 5 1%יוס %נר כפי פס מיפלס בהחטפתו
כ
סמזיק6 (6יזס6כר ( 6יתגועגע
ן filtOh
םוסיס %בסנהה 6( 0כ
ק
ל
ה
ס
מ
ל
ס וכו'רמחחלס
ו
ר
י
י
מ
ל
ס
י
יזס ,קריך (התעתק כנוחקכס
כת
דו
ר תיכף (עס
כחב נמי הל *0רס"ה ולכן לתרו כיד' מתהלך כקרכ סיכ
תקרין ולהל%רכיכי; %רך יסרק( מצוד עד כי יהר5ו (זס ס6כריס (כן 6מר סי0בלו
מחגיך וו
נ
ח
ה
ילן סבסמ 0-סיס פ"יגילוי;ניני% ,ה ~ SIDהיינו סיהלולך הרפיון (6יזס מלוס ל6יזס
סיס פ"י ס5רון'
ס (נתרי וסוי וכר (6קייתעוררותיכףג( ס6כריס וסחוקיסוסעולקיס
ח
ס
י
ר
י
לכן כי חיקו יטרק( פקפ
כקילו ( 6גככטוי 6נ( כיח סגי ט(6סיס כירוט ע"י כלי נופריע לתלכות סתיס  6(1יפל.עו 6יס 6יק
תעכודתו .וזר רעיון יקר,
לרון ט( 6סיס 6לון וכנסמ' 6( 0סוס טגינס
ר סעסע( מפס (6תר תסנקתס (חיכת (6מר
כמוקלימרו חחקסדכייסחסר ככ"ססוף  pwDןיות6י ריסףרנ
6ינו תדוקדק) כתכיפתך ר' יסוסע 16מר,
"6כ ( 6סוי סקרוטס בריס ממפלס פר כיהפו"פ
מססחמון וסחורכן( ,כן עדייןסן כקדוקתןקיימין והוס סיס (סס (סינונך כנדו( כו' (6תר מס גקתס6(6 ,
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ויטוי' גיטיןדף מתךדפ(יגי  06חניקה נוגי( 0כו'וזס
ענין 6חל ויו"ק:
חלפיריס וכו',פירוק ,כי כקריעתי"סס6תיגו
ן גופ(
כמקס6 ,ך לחרי כן כיפין
יססטי
,
זרעו ט( עסו  6(6כיר זרעו ט( יוסף (חס יסוסע
גתקררס 6חוגתס כתסס( ,כן 6תר מנס 6גכי כ6
(6יך כעכ מעגן ,פירוט 5רו5וס
כסת(כטות
ע~Sכרכרי עמך'
וD
גדודה ,כדי קיסמע סעס קיוכ(ו ("ת)
וגס כך ילחינו (עורס  6(1יתקרר כמו קסיס כעת
קריעה י' 0וסכן:
(
כ
(יסגורי תכ( סעתיסכי (י 'T~ho
פירוט כי ( 6תיכעי כקעס ססעמיס ס0
קקועיס כלהונות הנוזטעותD)'hlמנירים סיו5להיחיך'
 elh 6(6כלעס ועת סיסים קחו 6חד וימיו סכ(
ס ויורעיס פתיחות סקי"ת 6ז יסיו סם סטגו(ס,
מכייי
וזס 6ףכי(י ס6רל פסטרן כונס יסים (י(קחי כונס

כריי

יין

ריכמער

רהייר!מ

חכמה

מב

ש

יהיו מכילים סס ד' ג"כ חטיו טגעט:
רהבתם(י סנו(ס מג( סעמיסכי(י כ( סמלן.
 16יתכן ד6נור כי מחזלח סתס ועד
נוכ 161גד'ו( כו' סס ד' יסי' גפוף מאחוה דקרו (י'
(6דס ד(6רס סכם חטיריס סקסיתכרך6כ(מטתתפיס

ך וטחו נכוכרנ5ר
6חריס ולידס תכירי6 0נויהתויתכי
סקרך (כ( קסו(66ודיווככ( ז 0סעיד כי 610כקמים
לנודי יסד (6עליון ע( כ(וזס פיקרס קכג*ימוטפ(יס
זססכי(ו
וגרדפיס 6כן  ohפיוגוסעי(0עו( 0כקחת"
כ( סעחיס גר'6חדסתו6חד ויזנחו ע5גיססופסי(יסס
ויעקו קרס 6חר (כו(66הלחת (כן לתרו וכ(סחייס
ס ויסקרו 6ת טחך כמתת ,סימתי יגיעו (זס
יודוךס"
כזחן מס ll'nDIC' (6ועזלתיגו טכס ק( 6יל8ס כמוס
סטפ(ס 'ועוכרי 6 (6חת וזסכילול סכתוכ ס((ו 6ת
ל' כ( גויסיכחוסו כו' נסכילסכלתם(יריעת סבתת
העכור ר' ססו( 6כרו סחט;יח ותתסוס כ(  6(1תחר
ם,ס כח (זר רקר'6חר(כדו ( 1(1כרו לקוי (סתפ((
כסכי( זס ס6תס רסיס כי ככר עבינו חסדו 61תת
ר' (עומס כו' וזס ט6חרטתר6ו (סיוה תקוטר (סקס
יתכרך י6:ופן סתסיו סגלתו עד כי תזם יגו 16כ(
י כ( סברן ביגיעו (וזס
סטחיס (מכיר ססי"ת ויהי'(
(ידיעת ס6נוה כן' ודו"ק היטכ:
ר כ( ~ ODיחרד ויסתרו כ6 3קל לכל ל'
ריענ
געטס ,סגל מות התורס ים 6סר (כהניס
ס (ככ"ג ויק (מדך16 ,
וים 6קר' ((וים וי
(
ף
ר
ט
י
(
(
כ
כ
ט
פ
י
ר
ו
ק
ר
ע
ק
ר
ק
ח
י
כ
ו
ויק (מי טיק (ו
(טנסולי~
טתויס (סתקייס וכ( יקרץ( ערכין זס (זס וכקיומם
כובן חקכ(ין סכר61 ,הן 65ן נורעיתי 6דס  'onhקט(
ס6וחס ':יקר(6ית סו6 6רס לתרי יט 5טר סו 5נלנ
[כמו קלקולו לריקים (כןטליקר5לןויטנר5ס,ויטכמין
וס 61קגת 65ר6קי סעדס עיל סעדסי וכ( 6חדבריך
(קיים לו15ס סת(1יס כו וככ((ותס סו6 6לס סרסי
ן (קיימם קריך ((תור ,ךכ( מעוסק
(כן ע( ת15ת"6י
כתולת חט6ת כקילו הקריס כו' ( 16מחזיק (ותרי
תורס ,ל,כן לסלן ענו לל 5טר רכרי
' נבסס וגקתע
ים תסס קכע"ס תם לטייך(56יגו וים טנטחבסיל%ר
ונכין פ:,י%ותס וסללוסיסס וחוסוט5וס,
ענו
כל סער יחריז כל 5סר רכר ר' נמסרי טכנללוט
ר ) oslיגוריו יעטו בל 5טר רנר ר' וכל
טפסניית
5חריבי
ס סטייך (ו ווו"ק:
י לעס  (6ד',כנוכי(ת 6וכטכס
ר מטה 6ת
י
יכ
ריג
0
(
כ
ג
ס
ת
ו
ק
ח
ו
ז
 p~Dרע"ק
יעוי"ם כרס"י
תתענן יכמס 6ת כ( מסר
כקויך ,וגורס דוו
י
ת
ס
ט
וכעגן  63יסי' לק מקס כמו ס6מר סגני כ(6 6יך
נענ
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3ע 3סענן סוק תססיסי' 3עכ ~ l?Dוסטם סעותויס כי סכגוד יק ( 1נ (13ומס
זס סעס סמיכי
גכסו(יסעס מכיכן פסס
ו כרכרי פניך ויעוין מורס וזס וסנכ(ת 3מס 6ת סעס ע
תחח מפקי ס0רייתע
ו סמנקי(יס (כן מסתרו (כס כו' ונגוע 3ק5סוכו/
ח"כ פרק ("כ תםפסקייךסיקר (6סנזעו קול סרכור ימי
 6(1סרסור עלמו זס מחלוקת כננו' ו' ע"כ ("ק  60ויקמר ל' כו' סער 3עס פן יסרסו  (6ו' (ר6יח
כפני כו' 61כ" 60 rws 6כקרי 06ה 6כרכור יטוי*ט וסו ע( ס0כטס סג3ו6ית יותר נוכח (6קי ססופפ
וכגמי קס ויכמהו סעגן (הר וזס רתוז מקות הנכמס פליססייפפיקו לסבים  (6ד3ריס עכיססעתיקיומין
כר' לתורס ורו"ק סיטכ :ויקמר מקס ט' ( 6יוכ( סעס לסלוח למעלה ככ61ס
הנקמלה גר'כיציק
 tont)nDהכגוס 16גק(ום ויחוורון (כומיסון כזו כ~' סגכ( 6ת ססר וקרבתו כו' (ך רך ועלית,
ןכ:ב:כמר
ולרכי
וכן (הלן  O'DDJויככסו סתלוחסי פירט פירט ס( 6תרתס כי סככוךוסנתזי יסיס רחוקממקום
וחוורו לכוסיסון ,הס כלל גרול' כי 3פעוס ססכוונס יקלק( ל 6כןכיפיי
ס כפגים ירבר עמסם וסננזי
 610הכירת 3גדיס הכגס וי5טכעע ,והיכי ס:כיוגס יסיס טופו עדמקוס סעותדיס סכס וססיסיושמחצות
ר סו 5נפו ססיכל 610 OD~ S5h1
(כיכוס כערנות תרגם ויחוורון ,וכן פירס*י "1ל רבריו למטיס סככורויס
שסילל.6נו
סהולן דף כתו עורס וכנוו ט5פרו בהנהות
ףהיריב עיי"ט' וסנס כיכמוס
כסי
ת* 1ע"כן ור*' למכות גמי טכי( 0סוי תג"( 6י(ימ 6רק כקגכגם ררך עזרס ,כן קרוסת ססר 6יט רק
ירכתים (ך ש 0עס וקראקסכיוסותתרוכבסומתלוהס (מי שנכנס ררך מקוס מעומויס סעס (כן (ך רר
לביכוי ,ועטית כו/כי 6ז תחו( סקדוסס עטיך כיתר tnhb
כו' נתקוס סיפו
ן ככוס 5ינורין ItDWV
ורלת 5נקיות 3עלמ 6ססו 5כבוס ( 16מקוס טומ6ס וסכסניס וסעס  (6יסלמו כו' וכתכחות וף כ"ז סו6
ה 6(6סיסיו נגריסס (נגיס  (56סככגם (כיח הכפורת ומתעט ורך מסופקקפיצו
0וי רלילפוןיכילספיי"
כדוך ני6ס נפוס*פ כהים' סם יפוייס 1ד"1ק,
וסגוכיס (קכ(פגי מכיגסן רם""  6(6מסכ 6ויקחמס0
ס כל"5 'o51aw 5ס רוקמן כיון מיטרק(  onoסיו מחי15ת סככוך וסתם
ויזרוק  SDסעס וגתירי דלין סיי
סיו מסכן (קפודות כן געור קדומתן (עומס
ס16נק(ום 3טעמיס דמפרמ (קמן וגסיכ מסם 6ת
ומ 6וזרק  SDנודכח( 6כפרס ע( "61 hnDכ ( 6וכמו ס5תר וסכנהי כסוכם וכתוס"כ סיכל ד' רופס
סיס הזיה ע( ~1 'ODiזס כסיעת ר' ההיעזר כן תכן ( 1Saככ( סכילת פפסס וכפו פהילוה וערפי
0ורקגום לנו ןכ6תת סו מי(ס  6(3טכי( 0ומ(  6(1מפסכן 6כ( סהר קוומתו(סעס וכתו כ( מקוססעמר
ןימפרט כ5ן רנקיוה 5בעלמך 0מסכן' (כן כסר כהת סהיתר תיכף כמקוך סיוכ(
טכ( נר נועריך ס לכ
וי"הוורון לבוסיסין ע6יט רק ((ינון סרס ומנו 3הר סתעיקר 6( 6גחקדס רק (טעם
ופסיס וס חרגם ו
(( 6עכירה ודו"ק6 ,כ( (קמן כפ' כפענוחך נכי 6כ( יסרך( קיוסתן (עולס (כן 6חר זמן תתיר (סס
סוכו (6ס(יכסודוק,
(1יס וכה תעמס (סם (מסרס 0זס ע(יהסת .חקת
וסע3ירו כו' וככסוכגדיססו0ט0לו ,ולס היגסויח!ולון רזףץ כיקור סי(קוט ויעתוד ~ ODתרתוק מכיח
(טס'0ון,1ה "5ע דכיון ן6ין ס1ייס כל 5שכינססל 5מכחילה ורכר פתו לכתיכוילך סמקוס מיתוקסיטרי(
כנוס כגריססיסע"כ(טכי(הוסיס (( 1תרגסועטנעון סיו מן ספהיליה לאסר וסרוסכןירוסס עולס לכן
ססר כתו כיה סכהירס ו5כרסס קר16
"51ע כעת וכן כמטות וכנסתם כגדיכם יפוי"מ .סיס
כ6ויי5טנע1ו ה SD 61בעסיס "כ( 6סר וירחק פוס תכן וירך התקוס מרחוק פי' לזתן
 sוחלין ס(כס (ת"מן ו6ז עןיין מרקס 6כרסס מל 6יסי' כית רק ככגין ס(יסי 51יון
יס )s
מ5
וי
(5
ח
ו בוידי יטתפ5ל ועפים o'tnh
( 6לתרס לכוה ח5י5ס ,טיס כיכוס ככיכוב נסוס סרס תחרםוישלי
טהיס ט( 6קפדיגין 6ח5י5ס (כן תרגס ויחוורון( :כן 6מר (נעריו יסתעף( ובהיעזר מכו עס החמור
רהגב:לרז 6ת העם סכינ (לתור מעגין דסגנול כו' מ( 6תבכו (ססר כי עודרחוק עי6תרו כ( הגויס
ס סיסר5ל כקומס וטכס 3יח ד'  16יתכן כי  6( 06חט16
סלוקי 1סככ 061סיס פרפיו
עותרים נגר ססר ,וכמוסימר פכים כפניס וכל ו' בפגל  6(1נסתכרו ספחותסי' חירות תסעכוך תנכיות
וסיס 6ז כית סכחירס (כיח:
מכעזרס6מל כתולת כשניס ממוהל
עתכס 3סר.
3גגיעה וכמכיכילה ממום דסכחליס סם תו~יס 3ן יך 14תגע נויד .פירוס'ל5תפלס פל דפחךשיפיה
תתכן ו'ול(מחזוי
סיותטך סגפתם (תקור סנוקורין וכמו גוכ
מס ,כן כ6ן0יו יסר (6המחילת סח551יס
,
6
1
0
י
3
6
1
'
ו
כ
3 obסתס 6 06יס כנדר
בכן 6תר
כין גלי ככור (6קיס לילחוי ולכן ססר סיס לסול
6חר 161מ6 1חד  6(3הכדל 1ד'1ק:
גנגיעס ק( 6כ(תס מקוססככוךגזן הסרי לכן לנור
(6

לירייה

פרי

י

ריר,כנז
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גמ 14תגע נו יר ,הגס מ65נוידי
' על גנו6ס וזס מקוס לענין תחוכל עו*ג (סקרםיעו*ם  013סיטם*
ט*פ גדר נפקוס תהיה חסרהיגס גרוסי ערדש נר6ס כחו קכ6רט ככמס שקומות דע(ירי
לסגכ61ס כתו ג(6יסו וימן ויגע כז' כו' סהי' סריך

(יגע כו 1כיחזק (6סר6ס בכוך סקי"ת
ה61
י
פ
כ
כ
ר ר'
כחו5ס (6לן מקוס
י
תוכן לנכי6ס
ו
ת
כ
ית ככוך
לכן לנור ס( 6יעלה על הדעת סכעת סתתו

סייגו

סס"י לכל התון יסר6ל ותקוס מירד הם"י וכל
קדוסי 1עתו 6ז גס עלחי סליתי חוכן  06יגע כהר
מטח עליו הרוח (כן פסתנו ונגע כו' ל 6תגע כו
ם( 6ינות ע 3העולס הרוח הגנו6ס רמ SPD
יסק( כו' ורפק:
נ2נמ2טףך היובל התםיעלונהר ,חס ס6תר הסיתר
י תיכף (וסיחרולכול6הליכס 6תר כסוף)
,
תטוס טגתרה תולה ד"ה מגח יסייס כרכר רע
מכתוכ ל 6יחיס וזס סכ11ג 1חז"ל דכ6מה כל עיקר
סדת היס כדי (עקורמלכותכג*י עכיגי ע"זולסריות
לסס גי ( 6ר6ו כ( תמונה ,וכנוו טס6רכתי (עיל
כי 6ין קנזסס כסוס גכר 6רק לסכורך יהכרךן וזס
י סהר הו 6ענין קדום 31סי3תו
סיחר םנ 6תרתו כ
נגלה הקם עליון ( 6כן כגי יסי6ל' כי כנוסוך
סיוכל וכו' יעלו כסר  6101תעון חיות וכסתות' רק
כ" 1ססחכיגס ע(יו ה 61קרוס תמיכת קרומת ס3ור6
גו' 6(6
כי ( 6סתקוס
ית"ס ,לכן
י
ת
6
ס6דס תככד 6ת תקותו כו' וזה רעת
כן
יו
כינככד .ולכן
ו
נ
נ
י
י
ככיח ע1למיס סקדוטתן (עולס לכן ס( 6מיס
קרוסס כעלס סכגין (כן תוחריס ליגע כל הטמ,יס
6ף טמחי נותיס תמחוריו וכתו סורסו כתו"כ פ'
ית6חור' 1תותרין  DJ'Sכו כ(
תזריע מ(6
סטת6יס(סריות דלק תתי סכן סתו כתוך הכית
6 OtOתה יר 6וכפסיס חיו קרםs
 eתמחוריו
ודו"ק ספגיס הלוחות וסערות וחסכן הככור:
נ1ג22טרך סיוג( סוס יעץ לסר לתרו חכ6ן ריק
כי5ס דוכר סכמנין לריך תנין 6חל
להתירוי ופירסו תוס' רכ( 6קר 6הוי ירעכ 6דס 6ל6
רק תסוס סכינס וכסגסתלקה טכיגה מותר,
עD
מh
ו)
ני~ן קריךכישר ,רה 6סן"( 6לסול טסות תסתיטי
קדוסס והוי כקרוסת עונתית קדוטס קכועס כתו
ןרכתיכעפ"י ד'
רחזיג( 6ענין נזחגס ד6תרכטירוכיןכיו
יחגו ועפ"י ד' יסעו כתקן רקכיעי וחי (ג"ס ט"כ)
וגרפס תטוס
נ 6תימסר וכתוכעו"ג דתחוכר
ני
רכ
תחו
ו6
( 6תיחסרי וה
תקיםסהיכ( והעזרות6ף כחורככן
וכמגיוס כסוף 6ף כטסן טותחין הרי הן כקרוסמן
ממוס יכחפר כה סיחין ותערות תיחסר גס כטו"ג
כתו עתר כעת ןף ג'ו ע"כ ,וכשעילס וף כ'

יי

תכי

נועקם נכוס( 6גתקדססוסוכר לק כסקדיקו
ה6דס ,ולזס תוכרחין 6ג 1לפרס סתקר 6הל6 6תס
כגו טו' הגכ( 6ת ההרוקריו 6( ,טססס
דות
הוע
י'סס שקרט הלי ,רק טהו 6טכ 6ל המיית
(מ
וס
ט
ד לעיני כ( סעס ע( סהר,
סה61ינ,דסקותו כמססיי
וסיגו ווי רק סו[ 1'DD 6עכר תהופך ע"י סוי"ו
ס ם(כן לתרו ז*( תעורס ( 6ירכס
(עהיר] ,עודגרי
הכינרו '(תטס תעטלה' וה( 6היס מקוסהככוך (חע(ס
מ"  6(1גתקדק קרקע ריסר ורו"ק כב"ז:
כתחהית הסר ,צלתו קכפס עליהן הר

ייר2י:2בנו

כניסיגתפ*(6פסי,רט,מהריס

(סם ככוד ד'

ער כי חתםכטלס כחירהס
כמקין וכסחגלות
סטגעיי וי65ס גקמתס תהטגת ככודו' ,וסין נווכרחיס
כתורכים כ( 6סכר 4ורוו כי כ( הגכר6יס תקי רק
כקכלת סתורם( ,וכחיותם קככר עתדו עוז) 61תר
רכ 6נזכ6ןתורעף רגtfint,"lhi6וס6רכופין כקרכגות
עד סיל,תר ר51ס 6גיי טענווכפירטסרמכ"ס כהלכות
גירוקין 0פ" ,3וזס (מוט הזסכ61 ,ין 6ותייס לגום
 )"hhהחן והחק לעקות רכר קטינו נוחויכ כו מן
התורה כו' 6כ( מי התקפו יגרו סלע (כטל תסוס 16
"חייכ לעטותו
(עטות עכירה ומוכס ער
קעקס לדגכוי
ם פסתו כדעהו
6ין זס לגוס מנשה  6(6סו6
 OD~Oכו' תיחר קהה ר51ס (היוה תיטרי
( ור51ס
הו 6לענוה כל סת5ות ויסרו הו6מתקפוי וכיון סהיכס
עד סחכם יקרו כו' עכ"( ,וזה עיון נפ( 6כע5מוי
ונות6יס כטייחוכמח"כ כסלכוססניררין' ר5ס 5נסוסו
לכוץ גול הפרוה כתקוס ויסרנ ועל יע13ר ועכר
י  tDIS 6(6עיי"ק ו3זס כתכ
חייג חיתה קטיןקיו
 6(1נסרג 6יט חייכ
3הלכוח יסורי התורה,ד6ס
י  oneעיי*ט ,וטענוו,
רק טט:כר גולות עקה מל קערכ
ום
וכל ה'צגירות כחילו( קכת  teDIוכןומה  06ההדס
עוטפו ע"י 6וגס 6ין זס עניה כרסון כעלס הרכר,
ס"נת הכרח הפונט נוכי6ו לעקות זס כ( 6חפן
מגיחיי 6כ( נכי עלוה הקיק סגתקקה הו6 6יגו
מ5קי
ו
מעוסס זהמחתת פחךהעוגט רק הו6מסייה תהתרנ
כחיתוכי תלות סערוס,נוזה גהקסה'וכירו היס (הת6פק
ע( תקותו ולכרי להתקפות"6 ,כ ה 61עוקם תחפן
סת6וס ,זס ) h~pר15ן לסתחייכ כ16גסין,
פ קכ6נות
6רתת הסס,
סגם מ5ך ספחך והטוגס ,תסיר תפתו י
'61כ תתחחס כטכע 6להערוה כתו 6ל 6סתו התותרת
( ,1בכ"ז סו6גקר 6ר15ף "6כ גס סכ ,6סרטון נפט
היטרקתי גועם כטכס וכתפן גמרן פגיתי(קייס מ15מ

יק
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כסיוכס מטות סך (6תרד16יסיר כוי מס ת"6( 4מר (רורות כו'

יסילל
ספל כל לרם י%5רו ססירס6

יפוין

6כזליות יומר חפן סחונור ועומס סמעסס טנזנלס סייט
 16מכיף קיכן ,וסו חפן פנימי(עויתיות סת15ס סו 6ירוס(תי סזטס פרק סק וסכםהתכיפתן מפרם (6מל
רקון געורי ו(סרתכ"ןופסיג עניוהמן כחידוסי1 1ס1כר טסיו יטרק( 6ומייס ע( מן סן וע( (6( 16ה סייט
ס6ין זס ר15ן כודני גס סכ 6( 6גקר 6רון שוק ,טקכ(ו תלת עטס (עס1תסיומ('ת ק(6סן(,עכור עריסי
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טכגלהוג
יייקחת סככו )"lD'hפרקי"כ 06כן 6ף דמודעס כקטן סנוקר t))oo 6ו(6חר לכורי מ(ח 6ומקהך ,כן
ר
 6מכ( מקוס גק6רו גרי הוקנו מכן געכעו ככיח סכ 6לנזרו כ( מקוס ( 6יסים (נו(6קיס 6חריס ע(
יכ
ן  SDעו"נ וקפ"ך ועריות דגלים קבר תוטס פניך לו' ור'יימעך( מכר כר'6גנו ט( ריס"מוים
ו
ס
רי
(סקריך  073ודו"ק:
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וע( כגי כניס ע( מסיס כו'"6 ,כ כיון יכתים כגי
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ע( זס כד6קכחןכלכות סהקכיעו לכניגח ,כתו יעקכ
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(סו 6יפיס מי טיסים "3 ,e~hנ ם6יגו 61 '1oflnת כ( 6טר 0ס 6יגס פועלים כ(1 4ה 1סקורנו למי סיס
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מ5י( גיס מ5י( כיכסס סרי דסטועיס 6חרי פ"ז סיו גד1לס סגפסו סל 6דס נזחחוחן ,וזס ל 6תנ6ף,
חוןיס ~ tffDקינו קליט כיס 6101 ,תפני קהטועיס וגכ((ין יחר כחד פסוקוככר כקלתיכחירוסי קרליחס
לחרי סער היו 16מריס קהקכ'ס תפני גדלו 6יגו ל 6הותרה נוכ((ס מכין כמו חוכל כחכילו ,תטוס
תתעסק כסוויוח מעולס רק נתן ככורו לסתזלות כיון רגגתר רינו ל6ו 6
ויר,ס סו 6וקין עליו טס6יסי
והכוככיס טיספיעו וינהיגו העולס ,ו( 6סכינו קהס והחוכ( כו וסהורגו פע וזס רק גור דין ס6ין (ו
כנרזן כיד החו5כ .ומנס nSlDDסנזז(1ח 6סר (זס סטו חספס 5נוסיח ,ולכן 3רליחספכור סנ5ס סל 6סוחרס
15רוחיסס ועכרו (לותן סורות,יינ
וגיכי רק ניכסס ,תכלעס 56ל ג (61הדס סרטות  1(56וכ( 6רס חייכין
כתו תגריס ההחיק קתס וכיו*כי תס"6כ כיס6ין עליה רק סר1לחו כדי ליקח גקנזס וזס רליחס כעצור
ן (6
פשלתן נילכחרו(והיס כהוויתו,כפי ססיסכתחילת כריבתו הנקהו"61 ,כ סותרם כב"ו( ,כן כ5יכורקירויי
ח 3קנזן כסיף פסוק (הרקות קר5יחס כל 6סג6ס
חוק גתן סיס (כן נזורים קע*זמיגו ס(יט ניס תרי
יתיס עקס ד' 6ת 61 o'nvoת סו 6ח6מר ) 'ssגס כע"ד ,ק6יגו רק  Ohנגמר דיגו,
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 610מחורק (והם"י .61ן ע"ז ס(יט עליו סתזלות סנ,ס סו 5הלהר נפני פלחו וקינו מלתרף  ODל6
6יגס מקפיעין עליהולכך כל מעטי ככפיס גכדקין חנ5ף' טוס רליחס סרס נגדר עונש ל 6סוחרס גס
על הסיס ,עיין ככלי סוף פרק ד' מיתות ,ולפטר
ככ*ו 3ל 5גמר דין ודו"ק:
ספנת נריפך פר סקר .סר*36ע טרח enS
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6טר כס הס תוקגחיס מהקי"ת ,וסקכיקס 6ין רק לץ~ ( 6כתיכ עדות
סערר ס3יי6ס סחדקס מגל ההי1ליס מוכגיס נותסס מטוות 6מת רק סהו6 6יגו עו וכחו ידיעס כ(6
יתיס ,ולכך גס ס6רס לריך לסכין סכל ,ולכן גולד ר6יס סך למכו6ר סכועות רף ל"ר ע"3 6עוכר6
י פריס ספלוני סרג 53חר
לסור (הרפו" ק6ין חדט חמקתימי הכרי6סי רק דר"קכים 16 ,סטמפמינ
סהגסגס והסקגחס ופעולה סהרככס הנוס עדיין כיר יטבה נפט' 3כ"ו  06כ 6וממסידקודם כילת הליס
סקס ומהקלחתו הפרטית והחלקיות כיכקה כנוו 3יס ,גר קטל הוי כלכושרמכות רף ס' ע*61,6ף סחיט
ס ם6חר כמלוס ( 6יסיס לך ,כפתה קעה  eSDעדות סקר ,ככ*ז סו 6עד סקרי וע"ז ק6י תטוס ל6
וי
(
ס
e
y
s
o
t
תליטו
 oJDnגוי ודו"ק:
16קיגום
עולסי 6תר (הס המקוס
מחמש 3ית רעך כוי3 ,נוכי(ת 6( *6תחתור
6תס עוסיס מעמס חרס  onh~plע5תכס כקתי6 ,ף
6ני 6עסס מפסס חוק ו6קר 6עלתי כקמי קכ6תר
וכו' כלץ ועכרו ו6תתז פרט וכו' כ(( ופרט
,
thg
סקולך (חי סיס ויספכס ד' לנקות סתוי  610מפגי וכו' ,ועיין ריק פרק מרוגם כל רי13י6
ונסוף
מסמס מפעולות סע"י סיכתם נפע( גסקגחת הקי"ת טורשיגח 6ת ספרת וכל רינוי 6סו'6ונין יתיכ
קועין גני "רסןכי ו' מסו (מןססגסנס( ,כן (קח וגל 5סר לרפך וסנס  opכמכילתך 6י מס מפרט
זה5ז מי סיס ע( היפקס( ,קתה תפעו(ומ סכוככיס מפורם כגכמיס סחט(ט(יס וכו' וים (עיין דגר6ס
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יתרו

מזם דתלוס ולסוף חיכמו סוי תלום ועיין ס*ך סימן סרגסס ככוחות סגוף3 ,ק סלכליס קתוליעין ררך
"5ס ויק (5מר סגג6ו כימות סתותך ססקרקע ס( תמל כתו מולס כו' וכתו סחיות וכן סיו גפותי
י ס6לס כתוחטות,
ו סדכריס
החומר,סיין תוספות פרק (ו(כ מגזו( דף (" 4סר"ס הסו חתוחקות' קכ3רי6

וכן תד'תס סג,נור וכידנכי,יס 6דמס ,וזסו (0טס
 04גזל ע5יס כזה ודו"ק:
ל כעס רו6יס 6ת הקילות וכו' ו6ת ההר ע0ן הכךלות' ותסס גכגם  O')DSמקלם תחילותי וסוכרים
רכ:
4רוכיס 61כ"ת,
ויר 6סעסוינועו ויעורו תרתוק,הכיקר ולתרו
 2למתכונן ננס 41י 11סטהלתות סיס (מטס כקכ(ת
וככ( סתסעות כתיכ ויטעו ויחגו כלמון רכים קג0עו ין
התורס,כי סריס תקם סיס נרו( קורס ת"ת
כתח(וקת ער מכלו (טיבי ונעמו סגמוניה 4חת סל4
סיו כמחלוקת,
הרי הסעה סלתן תורס (3גי ,סגטת(כו וזכס לנועלהו' וכ6יזס ורך פע(ס כו קכ(ח
סס(יתות (6
יס למס ממלקה גכ*ז סיס כסס סתורי ,וסעגין סי ררך טפ(סופיס
מי
6תגס  06כי (66ס
גילון קג6ה6חרכחכירו ,ס( 6מגיעועור (6סוכ חכירו סברס  61:,כמחויב וכמכרחי וזס6ס
יכקיתע5ס נפטו
וע( זס4חרו כחכירתה כתוסכלות ,ונסכלהיולייציגסגקגס,ויזכס (סכל סנ(56
כנפקו  SIכנועלת
מDר)וnttכסיגי גפרוח
רכיטל("יסס ויפתוסו כפיסס כו' וסחבקי ,ומקד מגפפו ובוקס (מוסכ(וה יתדפק Sh
6ף כמע
ולכס ( 6ככון תהו מסיה סלנ ל 6תטוהרס  to~)ptסכל הפועל ויסיס קטור תערגות (6יו תמיד ,ונזם
ומגס לתרו כי מלס סקו( ככ( יקרץ(6 ,כ( כן סיו יקנס הג5חיות כגפמו ,ולפ"ז ( 4יניעו (סס(ייוות רק
כ( יסלל( סקולים כמטס"61,כ 06הים 6(3קוס קג6ס 6חד כגסס דורות( ,פיז (תה (סס חיים ,ס(6
וסוס פירור לככות זס מזס ,רק  (:סעוס כרס מחומר חותן כין סתומכלות (סגפם .וכקמת זס (פי
העמס קרחון כקרנוותוי וסוף 3 63חיוכ
קמוריס כלכ וגפם 6חר סל 6סיוכולס 6יס 6חר וסיו OnD1
י ( 6כרטן ,כי כע( סר15ן יר5ס 3דכר
מת
"6
ר6ייס (קכ( כל התורה כמטס6 ,כ( כיון ס( 6היו תן ס'1:
קסוריס כ(ככ 6חר"6 ,כ כל 6חד כפרטו ( 6מגיע טים(ינו':ו כהמ 165והכורך ביכו חסר דכר סתריך
(סליתוח כוס (קכ( התורה ,וחס סר16וסנוטו כרכרות סתרתם ח(י(ס ,וכיון ם6ין (סס יתכרךסוס מכווןי רק
סיס כדי (4מת ס,מוגס כ(ככס וכמו הורקת סעס ,התלילות ,סו 6כ5ל מן ס4דס וכשר מן סקתט'6 ,כ
נוכוון ונצחיות נוכוון  6( 06כחיוג
והגס ס6ק סרוחגי 6ין  1(56קוס  ICDכי הו6 6וכ( ( 6חייך
כ
ס
יות סתוקכ(ות hS ,כן סביר ססי*ח
וסותה כר4מרו כיות 4סוף  ptDועמן כנוערכס חי והכרח כ6נו5עי
ס61י יעו"ט ,ולכן 6חרו כפרק סספיגס ועסן ונוגס סיגינו כהורתו ומלכס חופתים כדחיס 631רןלסריגות
6ם (הכס לילה כו' טסן ( oDInJתה ,סכרוחגיות כי סטנע והתלילות הו 6כחותר 3יר
לכ( 6טל
י
ל
ו
י
ליכ 6עסן4,י'ח סכלחי קעיכיו5יות כעוס"ז כת(תירי ' TIDnישגה וכקם קכידו (קנותה כך כידו לכ(ותס
חכמיס קים כן קג6ס ע( מע(תס 6(,קג6ת סופרים ,ו(כ(ותיז ונגולו אטמים כספר (פגיו ,ולספכס (6ין
חתמ(6ות עיניו עסן (עוהוכ ,וכיון טרקו ו6ת כסר סחוחלט כתו סהיס ,רק כ( מס טעטס סיס (ערבות
עסן ,סתכוכגו כי לככס ( 6טהרם תקג6ה ,ו4יג( 0יסרבל כי סו 6סחיט כטכע וסנו5י6ות כר 6וחידק
ם עסן3 ,נזכוון (פניו (תכמת ססעכס (גכר6יס*6 ,כ 06
ר6ויס (ר16ת ככוו (6קין כקור הכסיר,רקי
ן וסערל 6ת חייר6ס כיסו6ט(יט ,וכיון
ויגועו ויעתדו מרחוק,טסתכוגנוסרס רחוקיםתסט(יתות יספכגס(,י
סתופלגת (היות כולס ככללות6יט 6חך פרטי ולקכל  u51DOnכר 6כרון ,הוי יכתת כיר הסי"ת (גזור
סןכרות מססי"ת( ,כן קמרו לממס וכר 6תס עמנו לנחיות לגפם כרצון וסכר רוחני וסקנה בצקית 3ר15ן,
כו' פן וכו',ולכן לתרו כתכינתך מגידקל 6סיס כסן וכמס י6:שר יעטו ג( חוקי סעו(ס וסויותיו עפ"י
כח (קכ( יותר מעסר דכיות' כינס זס ודו"ק:
חוקי חורתו סקרוטה ,ככס יגסגו כעולס סמעסס16 ,
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ס
וזס עיקר
(סס טס(ימוה
חסלם מח5.ות חוסך' עגן וערפ( ,חיקך המי"ה6 ,ז
מכחון ,עגן מכפגיסי טרפל לפגי1לפגיס ,ע"ר ס5יור סתכ(יח.י ,וכתו ס4מרו "1ל כחדלם סוחר טוכ תזמור
מיס קלם מחילות ער ססכ(י ס6לקי והמסי סתורגסות ד"לרכו פוסט ירו לקערם 1ת 45כס ליסור תי גטכו
עק5ו וכן 6רס כ (56 6רקתו 61תלס
סתוחקות ,סתדחה ,וגנ61ת חסה היס כ6ספקלרי 6גחם15 ,
סמ6ירס ,היינו כ( 6כח סתדתס ,וזהו קוק חלוקים ( 1כטוטגס לרולס רוויתי מיד פורס תי עק5ו ומי
כין סגכי6יס (תסס כהו"ל כפיז תסלכות ' 'nOIDזס גחכו הוי סוגס כסו0גיס ,הרי ת16ת ס6כעס ות16ח
חס קכ1לן 6יכריסן נוזרזעין וכח סגוף כק(' וסוך סחקג( ((והחק (6ים היסר(6י (סתג3לע(יסס
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ר(קסוטןייסתס'.ותעכוולתורתז"סהמ5מ6יגזיסם ססםס(תיקמרוכתותס,סמייותתיר,וגנשמר5ן 6סיח"

כין ורך זס לדרך סהתע5מות כתוקכ(וח ,י 0סכך(
פרטי וסכול ) ~ssהכדל כלליכי ע"י ההגהנס כעולס
הנופט( ככרכי ד' ,יוכ( כ( 6וס (זכות (תכלית
סם5יחות6 ,ף חי סתוטלך כפרנסה ולככו היגו דכק
 Shסמוקכ(1ת' וכמו 0ר' גר4ס  (6כ( כיה יסר56
ן רוה"ק ע"י
וכתו כיח סטו6כס טנומס היו 0י6כי
שמחס ט 5מלוה 6כ( ט"י תוטכלותחי יעלה כהר ר'.
סכר( פרטי כי הרכוק כחוסכלות והמתכורר 6סר
נפטו תופסטה תחומריות העולס ע"י מומכ(1ה (6
יזכס רק הגפם (מעלת סגי5חיות' וע"י סנהגס עפ"י
כרכי החורה ה( 4גס החומריזכס להיות 4ור תזהיר
61וסכי 1יקיצו כסמק כגכולתו ויהיה ג5חיי קייס ,ולכן
מטס טרם קננת התורה כתיכ ס( געלך  SDnרגליך,
 1011סתפסטיות חומרו וכוחות מפוי כי נוס (חותר
גמקוס ~מה קודט 6( ,כן לחרי קכ(ת התורס עלס
סיכי טס חומריותו וזמו חס לילוד 6קה' 610
החומר כיגיכו (סכת פ"ח) ,וזה סהסיכ לפס ,כלוס
תס 6ומתן יק כיניטס כו' ( 6תרקח"( ,ת' קג4ס יק
ריס כיגיכס כו' ,פירים ,כ 1(6 5המס
כיניכס,ייסי
עגיגיס טהס מטות מעסיוהי לכן הס המערלם הס
ר~מזככיס 6ת החותר להופיט עליו 6ור (6ק" מכן
ם וק,
וכס לקרני פור כקלני הסמם ,כי גס גופו הי
ספירי רוחני.וזס עלית למרוס מכית סכי סירסו ט(
מטס קעלס לקב( תורה"ק,
לקחת מתנות כקרס
,
ת
ו
ג
ת
ת
כי נתעלהלמעלת
כ4דס ,כקרסהו 6החותר(קח
הרוחגיס ,זזם ס(6 6יק 6ת קכולתו' כי גלחת
מרומס ,כי גופו 4עו תופס קוס
6ין מתסס
ו
כ
ק
ל
יסו 6ע5ס רוחני*כינס זס:
ס
ו
ק
מ כי
סתחכ(ופ ה( 6סקריתה לקנויס SD
רעלנה

כסי

ייע

יהו"

ירן סתם תוקכ(יס 6תיתיס .רוחגיס,
מס
5ט כי
קרוקיסי ל 6כ ס6רןי 6כל ת5ר ררך ססתגכרות ט5
ןכור רצן הסי"תוכתירס כטוכ סתוחלט,
חוקי הטכע ע
כזססקדימס (6רן,כי סחל6כיססגה חקיגיסומוכרחים
גטם .והגה תכלית כ( הגמ45יס
סטגתס
מ(5דדעת רז"ל ס(וכ
י6דס כמוסררסו ע( קר 6דמל6כיו
6תוס
 16סגסחר ,ולכן כקרץ
יכקרוהכל(דס'מרטךניתסינגעדטוולממוסרו
תיטגעקו כל 6מכוון ססול"ל
ס
עטם ,לכן סתרו כי תטליה הסנויס הו ,6כטס6דס
מכיר 6ת כורזנו ותיחר סכ( לקי"ת 6ז  610תכלית
הכרי6ס וזס כקתירת שכת וקומרויכון" וסגן ת15י
נירי שמיס חון מי"ק ,סהכחירס חלקית ,ולכן סוי
כנעקם כל 6מכוון מסכורך ככיכובוזס קלמרו נעמס

חכמה

(הקכ"ס כתעקס כר6םית כיון ססו 6נוחר
ר'
מגין סהןכול כמעקה קג6מר
סכתרככלריתיו'לנ
~
r
D
l
h
,
ו
ר
מ
ג
ו
נ
י
י
ה
יויס
וט
טכדכרו סהקי"ה כר6
וחירם כוס נעטה טמיס .וכן קר 6ד56ה תולדות
הסחים ,הקרן כהכר6ס ,סל 6מורס כקילו גכר6ו
חלילס םל
6ססכ,תכוון קהו 6לגון נפעל חטינו ,לכן
ורמו כ4כר
בע"י 4כרהס קנוסה כגסיוגות כחס
וצחר גטוכ ,כזה היס תכ(ית התקכונווקת",4נוקעים וברד
ויתר ההכריס יכו4ר
רןףן קנע5רת הכל מולים דכעיגין (כס ,דזסו תכ(ית
מן סתורה סכולם יזכו ויזככו החותר וכוחותיו
עפ"י סתורה 6סר תייסר כל 5עד כעולס המעטה,
וזס
ט( הגפס החומריי טיזכס (מעלות רוחניות
כר
לסס
ירו לגותיגו כל לרכי מעורס ,כסר סור הכר
לחות
41וז 6טמינות( ,ויתןויין כתסותרכעגכיוי קזהו חורה
הכ(  SDסאגות רוחניות ורגיעות (כפס מחומרי43 ,סר
יסים דק וגע(ס ח4ור ויקע גס כעונג קוקית (עתיד
ד' יזכגו לזם ,ולכן הנורו כמגחות ת"ס סגי ככטיס
ותקרסי (חס ות"ס ז' כנסים רל 6חקרתי כו' 6ל6
כקיל גזיר חס 6יל גזיר כו' סלתיס הו 6דמוקרטי
ס"ג( ,סיין חגחות ח"י) ופירוט,כי עולס (סם וחט6ה
מכפר ל 6מקרס לחס רק הלמיס,קלכןכקרזלו אדחיס
מקלוס (עולס ,כי המטכסות ה6נויתייס כסתכודרס
4יגס מקרקיס 6ת החומר ,רק ההגהגס כמעסיס
וכענינים החומריס עפ"י התורה ,הס התקרקיס החותר
וכוחותיו וכל הסנהגות העלס ,זלכןרק טלתיס ככוחם
(קרס 4ת הלחס ,ונוס קכהגיס  ot5slbסלתיס סו6
מ5ר קליחותמן הכעריסנכללת יקרך( קהס הכעריס
כאלמי לכור6 ,כל 65עולות טהורסיגו (כעסיס ודכ,
וזה ט6תר הוסע כי חסר חפרתי 1ל 6זכח ודעת
6לודיס תכולותמכולו כלי(.
ךןףן ס4תרו6 s~rרן יר6ה וסקלה ,נתחילה ירטה
סת 6( 6יקכלו התורה וגת 65תכלית הםלייוות
גט6ר רק  'ffDמוטכלות והקרן ת5ד חותריותס מי
יגיע כה לנווסכלות  otonlהי 6סקפילס כתכלית ככל(
ססמק5טיס,4ות סעו(ס הלוחגיס חסכי(יס 6חיתיס ,ולכסות
טהי 4סתכלית סע"י סמלות תעשיות יזכי סכ
(תכלית ססלינוות ,ונס מחותר יתטלה 65ין חקר'
ותהיס ססר6ת הטכיגס  T~h3וככוך ד' יהיס (714
יוחס ,וכלחת כי גן להוסיף קטימות וקדוטה כיסר4ל
ע"ר ולדיק יסור ע1לס' זס 4ין ככח קבסי
' כנדל
ונפרר מן הקרס וחומריותיו ,רק הלריק 4סר סו6
עומס טלוס כין 6יס ללסתו3 ,ין 4דס (תכירו מורס
ומלתרס כזס כח להוסיף על כח סס6רס חן ה6לוקיתן
ווס

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

משך

יהרו

זסירמז מס סחררו כמו"כ פ'סמיכי סכ( סכעח
מיהמאיריס סיס מקס מסמם ו( 6סרהרי קכינסע(
דוי  1nSDtnנכוס מ6ל מ6ד ממעלת 3ני יסרק(,
לכן תן קילר כזכות ממס ( 6ידעו 3ג,י מס סו,6
כי ( 6מסיגו ערך רוחניותו ,וגסתנס סטעס כין
5דיקיס (רטעיס כתו ס6נורו וגפנינו ק5ס כדחס
סק(וק(,ועיין יותץ פיק יוסכ"פ כקורך ,ער סכ6
לסרן וסרת ככנרי כסוגם נדחס ,קקס סיו כלולין ע(
(כו כ( טסות סכטי כנ"י נחוסן ולפך ,וכגדיו פיו
מכפייס כ" 6כפרס חיוח
ןת ע(יסיק( והוט מפגי
כי 6סכ טכוס וררף סריס ,ועליו ג6נזר וירכו כיח
( כחו סותמו ( rs~tכן גרפס ככוך ד'  Shכ(
ימיל
סעס' וכן סעכגיס פירדו גזכותוסיומקיפים כ(יטלל(
כולן כתחר ,וזס ט6מרס(( סזקן ססיס כנזדרגתלסרן
כידוע6 06 ,גי כ6ן סכ( ר6ויס (סיות כ6ן כתקדס
1605כ רוסוק6 ,כ06 5תיגיכ6ןמיכ6ף חי רשי(תנות
כ6ן 3תקוס קרוס כוס ,כי תסת6י וחכיריו מעלתם
גד51ט כ( כך עד ם( 6יוכלו כעולס וכסות יסרך(
(מתקרם ע( יגס וכתו  n1SIDד( 6מקסי (חס,
ויט
ו  el'p~nתרפס כי ס(( סיס סגסגתו (סקדיס
דרכיו (ססי"ת ,וב(ק(מיססג,סגתו כגסלזיותו (מס יתכרך
כ(כר' וזס כחיגת
וסמלי היס כחעת עולס
ו
ת
ג
ס
ג
ס
ו
ר
ו
ו
ע
ת
מ
ו
סרר מן גקמיות
ס
י
ס
'
ס
6
ר
ו
ג
ולכן

o)nsי'

"נלוה (גן

eloi

מיאס ננ"'ותויוות"'

סכר (סיפך וספן ,ועיין כיי
ס סיס

פ"כ' וכמדם
רכה ויקרץ פ'
על קר 6דגומל גפסו 6יס חסה
י
ס
כ
 :סנסגתו כין 6וס (חכירו כמו סקורו 3כנזס
וכ
מר(יקין וכסרק מ5י6ת ס6טס סרן (סגי עגי כן
טוכיס סלק סרסרות ,ורוק ככ*ז:
 1473תעקון 6תיי סנזטוס ק6פקר (עקות כחיתן
(רס"מ דף כיד) כבתגיך ( 6יעסס 6רס כית
תכנית סיס( כו' ח5ר תכנית עזרם כו' סרחן תכגית
סלחן כו' 6( ,תגי מוכח תככית מזכח (161י ממוס
דמ65ג( 1כגי עכר סיררן טעקו חזכח גרו( (תר6ס
(יסוסע ג"כ) 61חרו ר6 16ת תכגית מזכח ד' 6סל
עסו כו' סרי דפנתם ססכיס עמסם וטעמו (6
6יתכרור (מס  06מפגי טכס 3תת יחיד טעון מזנח
יעז" נסוף זכחיס וחקוקת ר' יוסי ול"נ 6ג נוסוס
רכני גח ג5טוו כזס ע"י נח מכנס נווכח 16 ,תקוס
ור
דמית סתטכתייס דתי (זכחיס ( 51ריך כרו
ר ע~
6ו(י דוקך כעוטס על חכת (ססתתק כו תנופט
(סוליקכסטולחןלשיח נו (חס וכן כונס כיו*נודו"ק:

4י3ךךשי

כסף וכו'.

הממה

סו

'9

מתתנס 3ט0ף 6ין עומדין מפניו כו' וסטטית
סע(יו כמליטת ס( תתורי פילוש עפ"י מס רסנינו
סכת דף קי*ך וטלית ם( 3ג6יס ת5ד 6חו לבכ
חון ,ומ( עס  rt~oדוקק סיסיו מטני ס5לדיס
ומרדעח ,ט( חמור כטויתו ט( עס סלון( ,כן 6מר
זס ססו 6מתמגס ככסף סו orl~n 6כ"כ עד טט(יתו
ן 610
.6ג 1חוקן ער קיס 6סרכם מקני 5דרין ס6י
 sוכ(( ודו"ק:
מכוכדst

"ת

רזבנחת ט(י6 1ת ע(1תיךכו'6ח65גך
בקריך*
סיס (כתוכ מ65גך וחכקרךי רק סכוונס
(רמז כוכמדכליבסר (סן כקרתבוס וכן ס65ן וסכקר
יוכחו ע( סמזכח (מסי (עורס (1ס(תיס ,ו(כן כתוכ
6ת 65גךוכו' ורו*ק:
תכנס 6תסן גזית ,מגירתך ,ל' גחן 16מל סלי
שכגס מתי הכגיס גזוזות מסניף עסיסן כרע
קומע 6גי יס 6סמזכח כונו פסוק ת"( 6תטן' סן
פסקות  6(1סתזכח כו(ו פסו( ו(כן טתוככי חרכך
כו'  O'5Dותחמוס כבמון גקכס ע( סבנן  6(1טריו
ותח((גז ע( סנוז3ח ססתז3ח כקר ,ורייק
נוד6מל 6תסן לתולשע(כ(6כןכיחור ,וע( דרך גו"ט
יתכן דרייק נו6תסן 6תסן ס6נוור כגנעי כתיס
דכחיכ וחבו 6ת ס6ככיס וסק(יכו 6תסןי עכ( ספית
קיים ,לק כפסיון סני כעי גחי5ס ג( מכיתי קפי זס
ו קותו
יתכןינוס דכתיכ כפרסת קדוטיס כ6סיסיפ
ו6תסן פולס ,ס6ס נתעלכו סגקלפין כגסק(ין (ל"ק
יסריפס חמולסי (1רכגן כנסרגין  16כגחנקין 6י1
קורפין 6ת כו(ס וירונוכולסבקלס'סרסרססןכקליפס
(6 6הריס 6(1 ,בזכינן 3הר רוכך כרססטס רייל
 .ולפי י"מ ותסס בנס מונח 5חר
לרכינו חסורויי
מחן תורס למחרתו יבוי' רמכ*ן ע( זס ממזנח נס
טוסו ט( 6יכנס גוית ותוי רסוס ווס  061יפיס כחס
וג"כ ג5טווס ע"ז .ו(כן06ור (סכיך סכין  V~Dרמכסר
נמובח סל במס רבלין כמס כפר כלילת וגס (3י(ס
מכמין לוחו:
חנ.נך סגפתעריס כו' יעוין דגרי רמכ"ןקס6ריך
ופילט מפס חרס ,רסחיפס ל5ו
ססי5
י
ר
ו
כ
ע
בסכיגיבז סל ברזל יעו'ס
ל*וסרווירפלסץמנדוסרמסגועל3סודסס,לו65כבגסיי
ס
מלני חטמיל5יס ברי
טגגזזיס ככסף ג"כ 6סוריס (חזכח דכתיכ 6כגיס
קומות תכגס:

גך4י

סני

יל

f

מששמים
f

g

שש סכיס יענוולוכות סכן כו' ועכדך ( 6(1יורק
ירוט(מי נכוליס ,לין זס קס61
נר6טלתקןר5תרנרםנןסקלכרכןוכתכנכסי %
מוין

