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סיגתוכ ע( ס6כגיס כפיוך ,לכן כתב
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כרמז ,כמו טכתכ לכנו מקס קסמופתיס ( 6סיו
סי6מיקו לקלשלקו (זט'ו6קלו נילוס(מי 1*9דסניעית
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שסוימו וסיו עוכריס 6ה היררן 3טפינוה כררך עת
ט ?13כמעכרות היררן ,סיסיסע סכתו 3כתורס ססו6
יגחי(6ה6(Tioסיהסריך(מופתיס6(1,ה6מיגוכו ספגי
השתות כלסר כתכ הרנוכ"ס ע( נזל ,ונגן כוי
קתהיס סכחירס סלהס חפצית סרס ירטו יסלימו (6
כת 3כפירוק קיענויד 6כגיס כיררן ,ם,ס ים(ימו
הרי ( 6יעתירו כיררן ויריעת הגכר6יס תכרחת ,לכן
כתכ רק כרמז וידיעתססי"ת ציגהמכרחת:
תגיף ע(יהס כרז(  6(1כהכ ( 6תגיף עציו
3רע (הול,ת 6כן סגגע כו  (173הו6
Sl~Dוכסקר כסרותי כנווק"כ ררוכ"ס  h~eלוהכהכ"ח
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סלמות תכנה 6ת נווכח ר' וכו' ,יתכן
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סחזכח ג"כ יפיס נוחכגיס סלמות ,וזח סומר 6כגיס
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עיי"ס והכן רחסיק דרכו הוי כחו גסי:6
אררר סוכנ ע6 0סת סכיו ,סרור טוככ עט כ( דהך  6111תמור  610כרכס ע(כטו( ט* ,1סייט י5ר6
ן כסקילה וכן גח מ15וה דעו"ג ,ווס סכל כ'6י וכסר ס6מר וסותילך ד' כו'
3המה' (פיסיגיה
ע( 1סגיהם וכמסרס רע"ק סכהירין ג"ח ע"כ יעזוכ פל ס6רמס לו"וכמו ר6מר כגמ'
ן
י
נ
ו
ר
פ
ף
ר
על קנסי כנתיב בסלמך מסס כו' רל 6יוסללשיי
6יס 6 r)hכיו,זו 6סת סכיו וכו':
ס
י סרמכ'ןכספר
שך4רך 4תכה רעהו כוכ'ס,הר.וכסוי יעכסוהו כ"ך פ5ע וכוסך ר6רע 5ריטר6ל לוס"ורטקייון',רכי
ודוק:
6נ( לתר 6ס יתכעסו
תחת פ5ע
סמלות סיף
ך
י
ח
ו
ר
;  65 06תסנוע כו' וככנףיפרנס סחיב סי
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ט 6מן סרןפי' סכירת 1ל6מי.ן כו ,ורק סעין
ן גתיכ כתתרת
מס סמעקידם סגחיסרןינג
" hS 06חסתע י6ח"ז כתוב גי ( 6המעת
ספרססה(
כענר* (6גן 3כרכוח ססכר יגיע ע(
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סומעי
גור ז0
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כסטך מצנרך וסעוסר מיגו מנכס (נכ
כי הגמע
כ 6הסכרן (כן גכ( ספרים

 (6ח15ת כסט:כתוי
וקנה יעויןגים"ייג
ל סחוכחס ג6מרס מפי
ד'יעו"ס,
כלסין נסתריכך ו'* ים(ח

מטס

(כר קר6

ויסלח ו' וך %ח סמ6רס כו' נכלמסלמ יריך %סר
פובחניכלטין גיכח' וסים "5ל 6טר
שרסס כו')%י

שוגתו .ויתכן דפכ' ר6ס 6תרתלגלגו כו' וסלוי 6ער
מסעריה ובתחת כו' 3כל תסלח יריך מסמרפן תעזכ
6חסכוי כו'ו לכן 6מר  06יעזכו 6ת 1(0י ים(ח
המהרס נכ( חס(ח ירך* ולפי סחסס ר6ם הלויס
יסנור ט( 6סר עזכתני כלקן מכח ,וכן 6מר מ(6כי
גסימן ג' גחגוגי נ 6נזקת כו':
שורר לנוח (עינך 1ל6ת"כ( ממני 06 .קינו
לעירך  0"6(3לסור 63גילה 1רמז לכער
ן פרק גס"נ 5זס:
סגתע(ס מן סטין ק6סור .עיי
אתקרש ל 6תוכ( לסרפד מנף רנלור וער קרקרך.
פילוס כי מגי מיני טהרם ים נמ15רע" ,חל
מנרפק הגנע ולחד מנססך כולו (כן ,לכן 6מר 6סר
 6%תוכל להרפק בלתי סיס 6הגנע פסה מכף רגליך
וער קרקרך זס יסית  IDthהעריה סלך ,גן
פירם יונמן כתרגומו:
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הטוכס סתחיס ,ל 6כן נחן לך ד' סנריך לחיות
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6ת 16ינך כו'ונחסר כ( ,זהיעת(נדריש
מ' )6תחת כו' כסתחה 31ט 33( 31חרוכ
כ( ,יתכן וגתו וכן זומ 6סתכ(,ן כחס יגיעית יגע
6ךה*ר עד גז' חךס ,ק5ר זרע עתר כו' (ס וקפה

רעבנרת

חכמה

61ח'כ 6כ61 5גי מטכיס ונז651כל 6לו מהוקניס (פגי
ט' ער סמ 65כנך ((גום גזז זלכן כו' %1ח"כ מל%
בגר ללבוס לויי כן לריךסירה ליהבונן %ל הטרי
סכורך כ"ס  SDהמתלמות הסכלי 6סר כתס יג"עוח
יגע וחקירות וגסיוגות עם(6כלסס בכינוער ססתכוגן
,
להרחיק הג(וליסו 1להקכיל 6נזיתת ח5י16חהיייה
ויחרו ונספחתי ,והסברת הנפם61 ,ח'כ עתלו בכוח
סקרוסיס לעמוד על במיתתו ויגעו לוכוחינו כמקריס
ו ר16יס לקכ( תרי"נ נזנות ותורתכו סק/
עדינער
ר
י
%
וסניה כולס קורות בסירים ומותיריה 6ת סנפם
בכ( 6חת תהםיוכל הנדסלהחדכק 53ח5חותס6תיתית,
היכקית להיחיד ה6מיהיי ומססיגעי כינס 6גי מ65,
כ( 6ל1נותוקגיס (פגי ,כלוהבריך הקרסהגלככ להיוה
ספח ולהויות לספיית הטוכ ס'כוהו לכל זהי וז0
כרתתה וכטוכ לכ מרוכ כל ,זהו מרוכ הריעות
ס15דק,ה והנומכי(ות ,המזהירות כסכל הבלקי6 ,סר
זה יקר 6הריכוי מכ( ,כמו ס6נזר טל סלמה חכתה
ותכונה הרכה כו' כחו( כו' ,וככר ההכונן החסיר
כסער סכחיגה"1,לוהנדולס סכטוכיהסהטוכגססהכורך
(6דס כו' מהירההכתוסס כו' כו'* ע( זס בריך ה6ןס
(מתוח ולתתמכח וסודיסלהסי'ח מעימקלכ ולהתנחם
כוס ע( כ( חווי (ככו והתקרים המעיקים(וכמגות
יחי חיו הספוריס סתועטיס 3ע1לס הנפסד והעיכר:
לשכם  hSתסתת (עסית כו' וספלך ד' 6ת ויכוחך,
מכבן כרסו ז"ל וע( ל 16סבין 3ו מעסם
6ין(וקין רק מקלל תכירו גסס ,תסוס דכתיכ לירקה,
ליר6ס 6ת מסי
' 6לריךן ו3ירוס(חי דסכוע1ת דרים
מזה נס (גסכע נסקר כמס ,יעו"ם וכספר 6ור
מנזח הל' תמורס 3זה ,וכריס נותכת מכוה 6תר
וח 6.51סיר ועד'ס זינומין (וקין  '~DDhקבין כהן
תעמס סכן ים כסס 5ד חנוור' יעזי"ס .וכפ' המסגה
כופלו הןהלוקין כתכועריס זוממין חסכ להם וכריהם
מעסה לפ
 .מהן ג5רכיסלהניד ערותן ככיחדין שכזל,
גררה רזה טעמך דמו5י 6ס"רהו6י( 1כ 6לכ,ד והכיף
עדיסוהו5י"ס"ר ככיתדין מיחסו כמעם:ולזקה61 .ו(י
הו 6זה 5ר חמור ועכירת ומתעכד 6כפגי כיח דין
יסל 6כריןע"י 6נדרתו סקר כפגיכם
סר51ס
סטרלייןד
י  03מעסה ,כרקה ליי מסוס רמימ3
לוקה 6ף ט
'
ד
כ"ך גקר6טל סס יתכרך'והמספג (6לדיס(61,דיס
ג5כ צערת  Shהוי ככלל  06ל 6תסחר כו' (ירקה
 :נוס %ססס מלכבר וסלור,%
6תי' הכבכך והגורל,י
,
ה
ק
ו
ל
ו
ט"ו נקמר והפט ד'
וןוק .ולכן כיר "3ד
(נקות ,וכיון סגקלה הו 6כלחיך ופטור מכ( רט
כ סלה,
ונוטזתד (כ3עי
גס
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תנא

כ 5חלי וכל נוכה6סר ל 6כחוכם נספר התורס
סז6ת,זו מיתתן מל 5ריקיס ,רימוהו 0ל 6לרקות
כרעם6 ,כ( מע"כ כתורה מיתה כהרן ונ!מה וכיו"כ
הו6
על הרור ,והרדויה חב( הקוכ סכ6
6חריהס ,וחכ6ר וגס6יתס מתי "[ pDקוטן התטלה]
החת 6סל הייחסככוככיהסחיס לרוכ [הייטה5דיקיס]
וכנוו
ומסריקי הרכים ככוככיס ,ועיין ירוקלנוי
י
ח
ל
ד
(
פ
כ
ן
כ
כ
ו
כ
'
ו
כ
וחד
 6(1תינו 6ר"י
טנ!יך
יס
וחגו ר"י .וזס
~טיה י"ג הגס יום ו' כ6
nSD
קה
יוס 6כזרי וטכר
יחרון 6ף  OI~Sהקרן לסרס כו'
לחו
כזככי המגייס זכסיליהס ( 6יהירו חרס [זהו חיתת
5ריקיס]( ,כן ופקרתי  SDתכ( ,יעו"ס:
גם כל כו' 6טר  hSגהוכס כספר התורה הזלת,
יעיין רט"י פ' ג5כיס כי הטפחה תחת כמסר,
ן גקכה ,יעוי"סן
 h,o thr,nlעל הקורה ,לכן (סי
דלח6ן יקמר ויכתוכיהוידע 6ת הרכריס ה(,ה כמפר
תורת 6לודיס  SDסרוגה פסוקים נווינ!ת נוקס' 06
כן נויחת לריקיס לסגין  SDסרור ,כמו ממסי כתיכ
לספר התורס' 6כל כתויהעינגה,כי בחרי מזת
נוסה 6ין תורה ,כחו ס6נור זכלו תורת תססי וזה
עיקר חסלסה עקר עקרים:
אמר ליק נ"נ 6חיסלי נהקפד6י דהתס
ק6יחג ,6יכו6ר כהקרס מס קה6דס קיים כמין
נוגר חוררו ככל הגמ65יש סטפ(יס וקיים כביס גולד
גפסו ססכלית ככל ס6יסיס סעליוגיס וכגרמי ססמיס,
והגה סרס כריבתו  o'rג"כ סכל נכד( תסיג 6ת
כורינו כנו:,ורס כגרה דף (' והיה ק"מ קיקיי וירץ
לעילם סספל כדי לעסות מלית חעסיות התביס
כח,נור ,וכתמוכת נוקה (מ(6כיס כלוס ים ככס גגכס
עז"ולגןבמרומלומדקל 6ט"מ לעקות (ירוטלמיפרקהיה
ק1ר") .גחסגהפכהלוסליתו  'D~Dמסוס דגס 6ז פיס
עב( גכד( חייג כורי
ו 'תכרך (קרכן להרן
כסקדח ')0וכן  06חלחרל"חריס 6ז ליחודו לתכליהי
ה"גו  6100קייץ כנזל חלד סגפם ,ולכן גס הלומר
סל 6ע"יו ללטר לתרוכן גח לו חל 6גכר 6כו"ו6ף
סקיוס כנוין חומר ח65גו כתורה סכווגתו קיהה קייס
כחין מ5ר סכפמ ,כמו נסנור הטי"ת כי 'רעתי 6סר
ינוס 6ת כניו אחריו ,ולגן אחרו כיס גוחלין כבו
נכה למולך כו' ז 0הולך כ(
 ,כגיס ,זס הולך וכו'
,
ד
ח
6
תלמור ,היינו קסגיהס קייס כנזין ו(קכ(ית ולכן
ולנזרו כחלק 6רס לעפל כו' ז 0ללחוך ע"ת לטסות
((חוך ע"ז(( ,מר ,סרק (זה יוקר וכמו קכ6רגו.
ה יונן ממ"כ כחדוס .לכתונות על  60וח65גו
רבנז
כירוקלמי כרכות מי ל 6מורס רסכ"י קנזפסיקין

לכ"י

יכ

ל"

חכמה

רב es

(עסות סוכם ,nl~DSלולס ,וכמוכס פרסיי סה(1כיס
ללתוך הורה פטורין חן ססוכ tJstst 0ופרטתי תחן
ד הבה' מרי ,עיי"ס .ולפ"ז
רלסינווס ח"ח סייגו (ינו
העעס  '~SDIXIד6ס כלנווך הורה ה( 6היה יכו(
טרס ס:,גר ,6וע"ג רק (עסות ,ו(כן להכנס ומ15ה
סייכו עקיית מוכס ג"כ מכע(י וכרי תורהי 6כ(
נויפה נוקיוס מלוה,
(לתר 6ף הככה דילה ג"כ ע
דח5ות 'ת"ת גדו(ס כאפטר לקיים הנסוס ע"י אחרי
וגנז,מל ירוס(נו' פ6ה ,וזהו סימוק ת"ח (הכין טעני
סהלכס על כירים ס6ז יוכ( ללחד לאחרים ,טכל6
ס*נווק ת"ח אינו יכו( (לחך (6חליס ,וכחו ר6תרו
כסוטה מכלי טופס 6ל 1ת"ח המוריס הלכה מתיך
מקגחן' ותטעס זס אחורו ככיכות 6י~ש ע"ס קקר6
וקנה כו' 1ל 6קימץ ת"ח נוסוס קלינו יכול להועיל
ן כלימות תורס
(6חריכי ולכך (קיום מלוס מכילי
רע"ז גג:ר 6וזס היה יכול (קייס גס קורס סגכר,6
יזם ק':6ור רב  otnhלי ,דרכ ליחד ל6חריס והרמה
יקיכות וכמו רפרמ"י ריסניטין נוטי 6ת 6רכ למכל
וככ"ק פ',ולכן ר5ה קיהקיימו סיקיכות והלינזודתורס
סקכע כחייו לנוטן יפיס קיוס גס כמין ח5ד סגפה
וזמו רי:תס (היים כטקס מחומרי) ק6ימג 6מ5ו
סגפק ג"כ .והכן,
ךע"וש 5ח1ת לפקר ד6מר רכ (רכ סנז61ל '3ט
מסוס ותלמו 06ור (כע( גס למלעגהממיס
מלימיו סתגוקותי רק*לתיעליות סלמס סניי 61מרו
כל חי ק6יגו כוכם ע( 6וס נסר גו' צגיו קטגיס
נות'ס'61 ,ג  06ל 6יככו 6ז ל 6ימיה תועליות
לתינוק 61סור (ינטל מאיחוריי ולכן רכ  Sbinnכ*ם
מסיה נלגוד תינוקות 1רכ (מרו 6יך לסתגהג
לכ"ח,עיין כתוכוח נ' וליקכ"כי (*61דחיסלי סייגו
(כגת כו' .ודוק:
גתן ד' (כס (כ לדטת גו' עו סיום הזה.
מעגין כי כקרתי כג*מ 6סר עתיותגג.
יקרח( ככמה מקונות היס כי חסכו (מס( 0פוע(
מעלתו ולכח סלולרי סגופם כו סגרילו תן סיולר'
1ה 61ל 6סיס רק (פה ל6לדיס לרכר 6תו אורות
הנוגע לכל( כב"י'61 ,פו 6ר6ו כי נוקם חע5נוו 6יגו
מגסים ועיגן שפע .כלונוס ,כיוס קמת ~16iogyסכיה
כי חחונ!ר קורן כנווהס וגס סו 6כן תתזתס ורק
ר15ן הכורך סקייס כקדמותו כ( 6סיכוי הו 6האומר
ונהר יסטסרך ,והנס ידוע כי רז"ל סחרו סמס6 0תר
זס כיו ):מותו ,ולכן 6מרול 6גתן ד' לכס לכ לדעת
כו' ער סיוס סזס ,יוס קמת וגפתו הולך כקרור
סחייס  16חרקו וחכינו כי ד'  610סתגסינ וממגיח

רגלתי

גפרעייה
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תנא

כמרטיות כזנן ונזריק בכ( נופעל
(
כ
סנחוניס 6תס ר6יתס 6ת 6מר
טמס ל' 5עיניכס כו' סת0וח סגדולות
וט'1ל 6נתן (גס ד' כו' 161לך ההכס 6רכעי 0מגס
5ר6סגי נ6תת (פי מ5כסיסי6לי ככרכר מן ירד
מן ססתיטן ומיס מקור סחלמיק ,מתלחס  hSכלתה,
ר יכחר לסור
עגניס ה(1כי( 6פגיססי חי ה"61ק
מללך הטוכ ,ורק כמו מסיו יסרך( כערל ,סכל
עגינס היס עפ"י טבע6 ,ך כזמן מעמי ר5וגו טל
תקים מוסיפו כח כפמליה מל מעלה ,ה 61הטכע
סתופקדס מהמגחת פרטית סל הסי.ת ,עד כי כיתי
טמנכן כ"ס  lrDחטיס כ"כ כליית כו' ,וכסקר ירטה
ו F~t)-h
ר וסלמה ,זה
התגס כההגהגה טכיתי יז
וליסר סגרי6ס ,רק סגסגתס הגסיית היה להקריס
ג(גכס יסודי סגת ו(לתוס :ל פרטים כלותן ח'
סנט ,וסמם סין סכה ויס,ל להנהגת הלויזה עד סיום
ד' עז עולס (וכתו
ט6פטילרמSתhיי(מהילםן מפפיססוםק כיו
כמ
יס ד'  t(h?~hוזה מלנור
6הם ר6יחס 6ח כ( 6קר ע"ס ו' (עיניכם התסות
סנדו4ת כוי  6(1גתן ד' לכס (כ לרעת כו' ער
סיוס סזה' והיום ה,ס ככלל,כל זחן מלחס נוומגחיס
כסנסנס סנונית ל 6הנעלס  Shהתכלית הגר5ה' כי
(זס ( 6קליך לכ לרעת וטיניס לרקות כו' וקולך
6ת-ג 0להכעיס מגס מתלתך כו' לחס ל6 6גלתס
ט' (מען תרעו  SDJיכיס העתירים (כ ]61כי 6כי
וי ןסתנסינ סגהנס נסית 6סר על זס הוכח מם ד']
6ל1דיכס ] htoכח כ( כחום סט3טי'ס סמוטפעיס
מלחו להסגחס מרעית,וכ( תפעל תמנו יתכרך כל6
סוס 5ד  PD5nhח(ילס ,ויהיס זס קיום לינויס
הכסיס (סחיר דתו ולילך כדרכיו כעת 6סר יהיס
הגהגתכס טכעי .ורוק,
6
ר12כ~ד4ר 124על פסוק זס כיון מכ
ס
נ
כ
ל
ז
ר
"
ל
ר
ומרך( התחי( 16נו ולעכרה ג6
ו6ר6ס כו'  ("6סקכ"סתסס כטבת מלי ומלך קי.חת
6גי קמרתי ו6סחידכס  6"61סלח ( 6ונהקייס קלך
כו'  S~hהקכ"ס ממס '6ן 6קה יודע תה (עטות
י החבל כסגי ~6 oh l'chטכרה
6תס רולס (6תי
6תס תכקט לקיים כטל סלח ג 6ו6ס סלח ג6 6תה
תכקס לקייס נטל 6ענרס ג .6ויתכן פירוקו ,ר6תרו
פרק ים גוחלין 6ין זרעו טל עמו )6 sclל 6כירי
זך 1:סל רחל ונזכיר קררי נסתלק,
רטתלק
ונו5על,

רבההכת

חכמה

ומלס טוכס עכור כעס יותר תיוסף סט(ס

טונס טנור רעס' (כן כניו סתת סתג5תיס 6מ
הכפוי טוכס תי סע(ס רעס כעך עוכב ,וממחתתו
הר06ונס סומר מסה (יהוטע  65הלחס כטנזלק
יוכיח (פי  htonנוזרעו ם( רח 4וכן  51hrסלחו ו'
(הלחס כממלקן ולוס התרג(יסהפילו חתיתםכהזכירם
העגקיס
כחגכיס כעיניסס וטתלק יומכ 63רן
6
יגכוו כעמלק ככר הזכירו ר15עס סלקם
סס
סגנכ' (פי
כו ,והגס עיקר ככוק 6רן י0ר (6הו 6כזכות סתח(ת
רקון יסר6ל למגת לסחוס עמים רכים 1ע15נזיס כעזר
מתו יתכרך ,כוס המה תג5חיס 6ח כל מלכי כגפף
וכן  hn'hכספיי כ"פ כמכר מתירק תמכ ,כסכר
סתככום תייק ,גי גהמח(ח  Trnoחימר (6לככוק
כח15ת 1וכהכטחס עליו לכרו הו 6סקולך (פגיהם
לככוע' והגה  06יפתרו 1ל 6יבטחו כר' 6ז ל6
י5ליק 1נגד הגויס הרכים וע5ומיס נוססי לכן
י
ר
כ
לכסל תהס הפחך נוהענקיס ,לחס תסה 6ה סיחין
ועוג גד31י הענקים ,והך6ן  706כרוח ד' כק0
נרדף המה .והגס עוד היס ע(יסס חיתת עתוק כי
יוגעו 6מר הו 6ר5ועס ללקות לימר ,(6לכן  06תסס
ירעו כי 6ין זרעו 0ל סמו טפל
יסכור עמהן
הל
כידוסלזרעוסל
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מומר
סחירס כולס ,כגת  06י"עורל (עקות ססינס  06לויני ר' כרכר סוס ,יכתרגומו רפתחת פוהק
יתכפר כו' סס*ו מורס חע6ש נדרךי כררך סל
ט כיחיונס סהטסל 5ילפיהלנןיקמרו
,
7
1
1
נחטטו עומת (גן ס3ן OtO
מקונסןסטיי Vl1'pנסיי" יגוף לררך סתסונס'ו"ש ס6רכיס פעוין
גו'
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נצבים

כו' ,כי תוכרח ע"ס (סיעף כי"חיך
( 6 o~Oיט
סל (גתרי כלסל סי 6לקחך ,ולכן (קיים חם31ח
סמסק(ג(6 6יו מעמס ועסר0פ(נסיוק6מרוכירום(מי
0כסרלין פ"כ ס(כס ג' מלמד הסיס דוד מקנטרן
ותקסטן ונזככיסן (פניו ככ( יום ולודר (יקרו מרע
הלכח דכר ס6סור לך חייך קלני מתמיכך דכר
סמובר (ך ,וכן מעקר ן6כיטג 6ך (163 6ת6 1סס
ךסגס מסיו ספ(גסיס ענוגות ( 6חטם (עיגון ס(סס
טועי(  6(1פלט כוסכמ :,טקככ 6כס(וס טמסן (36
ככח קכע פסע  08סו5י6ס( ,ענגה זס 6י לפטר.
ועיין כנוס"כ רכנן כתוס' (ענין חט 6כסכי( סיזכס
חכירך (חלק כזלופן זס ריק סכה עיי"ק) ורככן
ן סיו et~toh
רקי0רי קמרי (מס 3ירוס(מי) סמןסיי
י סך.וט סגסתחס כו הדיוט
לרוד מס
(תלך
כ(ימלךקכגלעהמקנוסדי1ט כזדוסכוונסכמנhלeי~lי6גוסת
ונופותת לניו מותרת (הדיוט6 ,יכ (פי מס ססלעיקו
6ח הכקלוס (נולך ס( 6נוותר (סמתמק כמרטיטו
 sgמלך 1כמוק"6 6כיטג מותרת (סלמס כו' ,ו(כן
 o~lthהחרי זס לרור ,ותו ל-ק %ס ססססס סהל"מ
מוחריס לגבוס,רי*5
סנסתמטו
ס 6כלי
סר"יכו
יכ6ף ורוק ,וחיוך ס3ר
ל6
רסס ניחשלו נ,יסור מס
דגופותת 6כיו 06ורס "61כ גסחמס כליצורן לכן
מוחרת לרור כיון סל6נסלוס סיחסהסורס 6ף (פי
נוס ססחזיקוסו כמ(ךי הכן 6מר חייך ט6ני חו6כ
(ך וכר סמותר,
ק ס6נור מזמור (דור נפרחו נזפני הנטווס ד'
רזד
י
נ
ע
מס רכו 5רי לכיס קמים לכיס 16מריס
(גפסי6ין יסועתס ( 1וכו' 61חס ר' מנן נפדיככווי
ומריס ר6קי' הככר קמרו רו'למיהור לרור קינת
לרור מכע*לי "6 t'DSIס דרכים סקמיס עליו דו6נ
י נכ( רכו
וקמעי כ.ג 6 ltD'DIקר למרוכרכי
עכדיס סמתפר(יס מפגי 6דוניסס כו61 /מר 1עליו
סכ(יסעות קיכ( סנו(וכס ,וכוס קמרו כירושלמי el1D
סוריוה ר6ין לוסרין מלךולכן מיסוףגן נמסי 61י(ך
ל 6כהכפרו כלעיר יעו*ם'  ttDSIקמין (ו
דין מ(ך  6(0חסר (ו עיקר מסיקרי 0תחונ0
ס( 6סוסיך 6ח 3ת סכע מנסיות (6( 1קס
י כ(6דיס סקסי 61י( 1קס פקיו 6חר
61ין יקועתס
נזקרוני ק((16וכיו"כ ס( 6ודלי שיו  o'~nlhכן6 ,כ(
כיון סקס ע(יו כסוסיו סעומריס עמו 3ע5ס 16מריס
מ(ך נופי ד' וסייך סמ(1כס (כגו ,לקסס 61סר
ס
ור
כד
מ
יגו סעוכס י3כחירחו ק(ק( מעסיו וללוי (סנוריך
6ת כנוי "6כ ( 6סיו רקקי (גרם כת סנה ם(6
יעגן *61 ton~hק תס1כתומיעי(  06יסירעליו יורע

ירט

הכמה

רר י"

(כס(ס' (כן 6תר ככרחו
0פלוהוח סל6יסיכ
ע'
ס נס ,ר
מפני 6י:טלו
1ירניס 6ומריס לנפחי '6ן
ימועתס כו' וכעת גפ( זס כסמחזיקיס כיר הכטניס
מלרססי 6כנה  onhlר' מגן כפרי' פירוט 6חס
סיודע תעלומות (כ סתסוגתי כסלהיח'ככירי' ס6הס
מרקס ם"סרין הלךיס (י,זחריס ר6סייכוס6ה מריס
ר6טי ,ו(כן ,כטכע כן ככרי 6מל כי עתם ירע (גו
כו' נון 6כ(0וס' 0סכע לנור טכ(י0טות וכ(6מ,ה
גט( סחלוכס"61 ,כ 6יגו סכ דוד כל( חחט16י לכן
לנור סממי כן גר 6נעת ססכ לכסס רחמים ממנו
לסמומן כ' י.מ)'י"6נ סל6כל מכיןיקמרכי קינו
נקמחיוצריין כחררו פותר רס סהחייר6מפניו להרי
6סר טס לסמלוכס( ,כן 6מר כי ירפ עצרך גי 6ני
הס6תיי פירוס סתחחילס סכור סיסס רולס למסירו
מסמ(וכס ערס בדעתו כי כטח כטיס סרג כ( כיה
 SI~eוכע5הו נסלג הכן 6יס כוסת 61נגר וכיו"כ,
 (36עכטיו יורפ פרור סוס רת לייסרו בלחיקו

יכ

נכ'ס' 5נלסי6נסוי פספסקו6לס,יכ לך"לנןיירהכיח

ווס 6ך 3ידיעס ל6
כי ל6 6סס כרכר כיה
גסר6ות כפועל כי 6ין חסוכת סנוקק( (סרחת
קמתחרע סו,6לכן 6מר טס  (6יחסה (י סרוגי עון
ז (6תזכור כו' לסוס מתלך 6ל לכה פירוס6ף 0ס61
ט יכ( (עסות תקורת סמססלי ככת
נזוין נזרך .6
סו 6כלגו ולגו חלל בקרנו ווס
יורפ כי
תןחרכי
ה
י ידע עכרך כי 6גי חטאתי 3יריעס
ר15י (ביי (כ
6סכי וזיגגו יכו( (עקות חקוכת סמסק(י וזס לאסון
(כ( כיס ' e1DIכנודרטו 6חי יוסף נ"כ כזר1 .גפל6
מממרס כמורססיחר טו 3וסגך כרעתך 6סקופי ם(
3ח סכט :מסלךלפגיךן פירוססעריין (6עמית תטונס
 6(1נרסס לקן עריין סגך כרעתך .וגוס "6ס רמ6ן
ר6מר עכירות ססחורס פליסן יוסכ'פ וס וכו' דל6
א ופסעי 6גי 6דט וחטאתי נגדי תמיר
סטתמניר
רמכי6ר6כ*י'מסוס ד(6סיסיכו((ע10תתפוכחסמוקי*
רהנה 3יסי0 (6נת חע6ס סיס מפגי כי פוסק
סר6ס (סס פטמו
חטמןוסמו קלקלו
טל הסס כלויל ,וסכוונס סכאיטןכח ממסיתסריס
משו ע( ימול
ק6יוי0טסרננזןיפופרגחינוכ6וסילר,וכממטוסס6פיר6סי,יוט סערהוניסכייס
ל6ירפדו הס סיס
מטס ס6יס'  Vl~'Dקינו רט
ם  06סיס
ר
י
ס
לוי כ6יוס חחכולס פפל כל 6לס
וכרומס ,י30ר 1למח כ6ויר מעליוןוכיי-נ ,כיון סירר
מטס מן ססר  167סעעו1 ,ננו6 65ין זס תסוסת
מהסקליססחי 6סלסס סיס נל 6מטס מסר6וי בי
ן סירר פסס
י0עוררוכשפינס כל 6מסס' 6כלביי
rA~1א
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ולנוו 1ת( 1ממט 6ין זס תתוכח סחטק(י (כן לנור
( 1לך לל טגה(יכתך ובילילתך מן הסר ( 6יסים
צנור תסוכם סמ"ק( וכמום'בי (כן לנור נוסס 6תס

חט"תס חט6ס גלולה ועתס6עלס  (6ד'6ו(י 6כפרס
פילוס סכסיעלס  Shהסרויתמהמה טוך מ' יום ויסיו
כ( 6מטס כ( מסך זמן סזס' כמו סהיס קודם ויסיכו
ויתגח וימזגו דרכיסס סמקו(ק(יס יהיס מוס כעין
נמתיסמסק(,ופזי העליס יסיס כפרס טכזס יסיס
כטו
ס 6חר זס 5ך עלס
י
ס
תמוכת המסק((,כן לנור (ו
תסוכת המטק( ,?nh
סמס(יכתך  (6סטם יסה כמין
סמכו כ( ימו היוחס כלעריך* כמגס 6ין זה כמקקאו
לנמרי כי ירעו כי סלך וסכ  (6המחכס סר מ6תס
כת המסית כסתמהמס עור מ' יוס ,לכן כאופן ס6ין
3יד ס6רס (עטות תסוכת סנוסקל כראוי מראין (1
מדור 1יסר .56וזה רעיון הנמרץ ( 6היס רוד ראוי
ן וכי' ,והוך ס6מר מוכס
וכו'  6(1ס* 1יסרך(רידוי
ך סהו 6מכוחן כליות ו(כ יונע
ישראל ער ד' לילדי
כי שנת כלמח ,וכרכרי רמכ"ס עדמיעיר עליו יודע
תעלומות ק(6יסוכ (6זההחטך כו' כיכסלת כעוניך,
כי 6ין כירך  nivuSתסוכת ממסקלי וכנוטל העקיר
יזס ) e~Dעגי,
סמרונ עוב נעט כמלכותטחים 61חר
~6 hSין נידו לסוכ תסוכת סמסק( ונסרקות כפועל,
רק תלוי כ(כ ודייודע תע(ונוות (כ(,כן קחו עתכס
דכריס וסוכו  (6ו' ,כי כפוע( (סריגות '6ן כירכם
כי טניס 6תס ,וכוס ים (פרק כסמ61ל  '6י'יכ כי
יספגו על כ( חט6ותיגו רעס לסלול (גו מלך ,מפגי
סתיו סגים שירקס סגעקו 5הז כקגגות(16 ,ס עכשיו
עסו רעה ,טפין עזיבת סחטך ע"זיטככר המביכו
ס(6
" 51heוכפרט ט 610כזיון (סמו( ,(6כןקריך (מחול
ת
ע( ככורו ו( 6גמות ,לחרי כי 6ין עזיכת החטף פן
ל 6יתכפל לגו( ,כן 6מר ועכרתם 6ת
ד' כג( (כבכס:
ר והרגך מבכותיך ,יעוין ירוט(חי שכיעיה
רדקכמיבנ
פרקקקי סלמותיך ל6גתחיי 13רק (6חר
כ13ק וחלוק 61חסכיון סערהרססו]לטסו,נפקדךהלזרן,
וכמו סכתיכ כרחכ"ס תרופות פרק  .'6וכתוכ וכפרי
6דתתך (טגס חסרי /לפי סועת רכינו טככית סגי
סל 6עלו ג( יוסגיס ,תרומות ומעסרות תרכריהס,
ס חמר מות מעפר ,יעוי 16ר כמח כזה,
1גמ65ויטוכ
ו3ירום(מי סםעל יפתח6רן טוכססטורס מן המעפר,
( 0(16מעלס כב'תכ 6קכני6ס ר6טוגס כתוכ (עוכה
מ( 6סגתחיי3ו כמעטרות .וןוק:
י
והונך מ6נזהיך ,ניווק(ח
ק
ר
פ
קמי
דטכיעית חוקיס ר' יוסי כןחניג( 6גבולה

חכמה

קהי'כימי עורס ,יעו"ק ,63רך' ולפי זס 6תי ספיר
נוס ר6מר זנו(י
' וללוליך 6ת (33ך 61ת(3כ זרעך
(ההכס 6ת ם כו' קוה ק6י על מס ס6גסי כגסת
סגדו(ס כטל 1י5ר 6דעכודס זרם כמכובר סוף יוחק

ולפיז כנ(16ס ר6קוגס כימות יהוסע כן גון (6
פיס יכו( (כי( תה טההכטחה כיס ע( ג6ו(ס בגי'.
קפי זס מ6ן ר6מר ספגס סקס ככבוד יוסט כ"ג
נזפרס כר' וכלעזר רקקי ע(  tilhaהעתידה לעתיר
ך כיקור  "JIDOרסוף ערכיןו6כנו,ל ,ודוק:
th1JSוירי
ך 1סכ וקכלך כו/
ד'קלייך 6ת ס13תך ויחנו
פירוקו עפ"י נוה ד6נור ~ Shprnופתחתי 6ת
קכרותיכס עמי 1ה63תי 6תכס 6 (6דנותכס ונתתי
רוח ככס וחייתם ,וע"ז 6מר וחכ וקכ5ך תכל העמיס
כו' תייגו הנזתיס יתולו (6רן יקרך( ולס יעמרו
כתחיהי ומכותך הוSD 6החיים כי הנות'סניגס כקבי,
כי יטרלל 6סר סחם כסכי סמקתוקקיס
4שר
6מי
6רןיסר"( ולו5י0לכרוח נוחו5ס(6רן כחכור
יS
h
הסכי המה יסיכ נוק.דס ,ורתחך וסכ וקכ5ך נוכ(
העחיס כו'  onoהיסר(6יס 6סר ח 165קורת רוח
כקרן נכריס וכט( ממס התסרקת (6רןהלכי גס הס
יקכ5ס הסס ויסיכס לחרי זה:
ך ד' כג( תעסה יריך .נפ' הנ6( 6
רהררזיר
ש כתיכ 3כ( מע"ימסוס דיםסכי דרכים,
יס כרסכ"י  11YDIזרים ורעי 65גכס,ויק כר'ShDnn,
61ספת דגנך' והגה ל5דיקגנוור גההכרקכ"י דנול6כחס
חה 6געסית ע"י "תריס SD35 SJh ,חסוכה סככך
ה (ילך כט( יעסוק רק
נסתלס כחט('6ו 6ין ג"
כרוחניות נזרום ןע( (1הו( 6חור(מויו 1( ,ימת כר'
יסמע (6מיגיעת ורך 4רן עס תורה מסכחת עון
י החסוכה כתיכ כג(
כמו ט6חרו ז"(,ולכן כסן "חר
מעסה יריך ,והכן:
כנ
ף תקורע כקו( וכו' הכתונס כספר התורה tOtO
ןחי סנוכיט כהורהנסרירות לכו '"מרכי כחוכ
3ה 63ופן 6חר מהקנות,כ .הרטון יטה ( 133לעקר
דכרי "6ח מפרס "ותם כטפן 6סל יסכים
י
ת
ש
ת
(
(
כ
וזרוגו ,לכן 4חר כי תקוכ  (6ד' (6וד'ך כ לככך
כו' ,טכ( 6סוס גניטס וחפן תר6ה כקר היטכ חס"כ

ריעוב

רהמיכר

כתורה ,וקרוב (זס פירס הר6כיע:
החגוה  nhtoוכו'
 6(1רח,קס
)nbic
"'
וגו' כי קרוכ"('ך הדכר מה
ר"כפיך וכמככר
(עסותו .הכיקר מוסכ('כיהכורדן '5רכ( כהכתתו tnSJo
כ"ת ועסה מה ממוכרח יותר (היות נקויישי ,ה"רס

כשי

("

גקיו(ד כ( יונללחיות6ף רגע  hSJמון ק 4סוכן לו
תיכף ח(כ 6ח 1מה סכומה כחיגו וספי ערך כדוגו,
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ו

וכן ס16יל 6מל כ( יוכל היות הלעלו הוכן לו  060 6(3ינגס 6לס (3ית וילעס כי סכל מוכן 3ו ע(
טורחן וסמים 6מר ה 61גריך ( 6הכרחי כ"כ כנוו תגעה ונר דולק 63 13סון (יגס (עת סקורך ,ומזון
ס6ויר מלוי לו6 ,ך קריך ק5ת עמל להסיגון וס(חס מוכן נו (עת ס15רךהל6יכין כי סו 6מגע( סגים
יוהר יכו( להתקיים כלעדו על קלסת ימים ממניח'צל ס4ורחןכן כקמר נסתכל כמטרות 6סר
סיי
ך פס( יותרי וסתעון 6קר הו 4כלתיהכרחי קריך סכין (גמ65יס כ( סיום וכלידס מעט כפי ס5ולך'
6ר
ק
,
ן
ע
,
5
ח
ע
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וכמו (ססינס כתו המערגות והכיר וסורבל כ"כ עד וים תגהינ 'לכירס זו כרטון תוחלט 6סר המ5י 6סכ(
כי יקוכ (6יו הכיחי SDI ,כיו"כ"תרוהריעותי תעקי ומתגו סכםוכנו קסטכי( מוס 6כלסס לניט גמז
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הולך מסריס  6(1יעכט 6ורחיתיוי וזה כנורות גחן עפ"י דתיוגיסכיזכיס
ערי כייכקמ משנוגות
ל סימר ולהסכיחססס סיו5ר הכורך
הסרגם ככפם וההמעייסירגיוסת ,כ15ית6 :מר כקורת הנפק רכות לעותסיכ
כחו סרחקת סעו( לזולתוי כחקירות כוזכות וכחטכוגות מוטעות' וכמו ס3על
נחקק 6הכת
 otlelהחמס שנזל ועריות ,קת "י
ק וכיו"כ,וככלל סה6וס סתסולח גפרי ת16תו יכקס כל הססתד(ות
כ( חס דסגי לך לחכרך ( 6תעכיר ,וכלסר יוסר לרוה לוקי הטרק והרחיק סעול סנוורנס 3גפקויכן
יערבבו כחדוד ספ(סופי6
ן כוזכ
נוס6דס כלה"וה מסורת קבלו והרנסתה 6ז סכע(ימיי
י6מ15ת (סמכיח סקסילעקור
טת
6ס
ימ p'pn65כס הרחקת הטול 61סכת הטוכ והתועים המטעת יכקס כ( ס
ולנן כלסר ימות ה6דס ויקולל  nD)Oכ( 6כח ת6וה 15רס תי51רהןוע"ז ג6מרס(6דיס עקסס6דס ימלוסמס
כקטו חסכונות רכיס'
וססכרח 6קר סיס כעשרי זוהר הנפט לכל יכיס
רזןק כזגגם מד"ר פ' ט' רחכ"ח חם( (מלך מנגס
חיקור6 ,ז הגפס כע5חה נזרנקת העז( והחמס
סורק 6סר עסה,וכנוו ממגו ר61יס"סרל"חר עהס(ו"
פלטין ר6ס 6ותס וערכס
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י 6מר (ו פקטין
ל
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העול ימלץ חרטה ,וכחו ק6חרו רסעיסנול"יס חרטס פלטין הליקי חה 6מטלת חן (פגי ככל עת כטס
כי כמסר יעכור הערכ גפסו חוה ,6רקקתנויר  elotnnשהעליתחן לפגי כמעה ווי היינו מ( 6ימטופו לחרי
עליו יצה"ר (הלזך נגל חוקי הסרק והרגסת הלתת סמותרוח רקיסתפקו כענין קרור (סטכע המ15י לכל
כלככו ,קולס כסקר תת 6ז נפלומחגו עכותות 6 ol~noדס כ'מטט,וירחיקוהעול,ויעמו לרקסונויסריס החקוק
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התקולס ,יגו מרוכע וכיו"כ ימ 65הסרס כקרת גפסו כי' 6ת כ( 6סר טסה וסנה טוכ ת6ר ,ס(6ןיס עמס
ג לוחו ימר רק התה הגכ'רו התקוה והדמיון וכקמו
חקוק כל 6ליחור ,וכן המגל סלולרי לסיי
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מזקן וס 61סברס כס61:קרוכ (ח1לרתו כל 6סט1ף
כי 6(31ספ(גח מוקכ(יס דנויוגיס כוזכיס,
ח16ת חג1טח
(
ו
י
סו 6ספרנ 6סר כו כתוב וחקוק כעט קטורי
סרחקת סעול וכקסת סורק ומחסד ומליבות ססי"ת
וססלחק מ0ח6וס לק ס6וס ילנזורמנעו כמכס יטר,
ר כללס לעריס כו' סה 61כס6לייס (רעת
וזפסימ
ממגו טוב ורע סייגו ממנו עקמו ודוק,
מ ס6נות 6ער סקכי(( 1עלות  (6מרומי
14רנרכ
ליון יתכרך  057לחיגן
0הסגס זכה 6סר מע
נגייס כסלמות כלחי הכ(יחיח ,סלטות מופלגת יותר
מססכלחי [כי חסידי 16מוה סעו(ס ים לסס חלק
לעולס סכ6ן' וכמו החונן 6ח ס6רס כסכל 6ער.6ן
"ככל הנמ65יסן כןחגן סקס זרעם(סוויעסןכי הסגת
וכוקף נעולת ו
מכסיסחיו'דת,כסס' ומידעוכי עגיגי
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וגס זסס 61מגפ(6וח
6יס6ינס נע(מיס
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כס יהודע מרלון 0סי"ת רקון כ6יזס פרטיסכיוילס
חורתו ננוענוד הר סיני געקוה עגיניס רכיםלתיגי
כ5כנוזי נגד 0טכע ומגוס יגחלו לכגי0ס 6חריסס
ככ( דור ,וכתקקרו לככותכניי כפרע  nJohSלקיית
ו(6סוכ הורתו 6סר סי 6כילס 5רק ומיסרים ,וכגויל
ל6סוכ סקי'ת סםלס סממתי כתכליתסי51ר סכלי 6מל
ככ(( ס06כס סו 6וכר מועג 56ל בחירי ספלסופיס
ו (זס
לחרי סרחיקס מ0ח16ס ורמיון סכוזכ 6סליפוי
ככח ( 6כפוע('  oalזס כזמן מסומגיס (6סחיר ,רק
לסכיך לוס 6ותס סלמה ככללס גדרס חורתו חקים
מיוחריס ומלוחפרטיים 6סר כקמרס וכקיוס כונס
יום( כ( 6יס (נ 61ל6סכח ססי"ת 1לפרסס סכפ(16ת
6קר כסססגחס סעליוגס וסדכיקוח ) in~tDOוזס כל
מתורס כ1לסי נמ 65סז' מלות כגי גח ג(מריס מן
 '1DOכי העין ר61ס מסורסג16ת כהת5י16חוסעלכח
סרנריס ספרטיס סחלקיס כסירורסזס Shזס ,וכהסכת
ססכרחיות(קיסהגמ65יס*סמפע(
כקיוססמ16.5ת
ר מי גר6
ככללה 6סליסתקסזסנוזסוזסמוסעסרגיפנכיייימ
 0(6ד' 5כ6וח ד' קמה וסתור :סגתגס 3יקר (6ס*6
מיוחסת  (6ס16זן 6סר כתקסר סיסר6לי כגמיעתו
 (56סר סיגיווזס 16זןססמעס כסרסיני סיעי כקכלס
מן ס6כוח  Shס3גכיוס ,/וכמוסימ
ר ס6 (6כיך ויגרך
זקניךוייתר
ולך 1ל6 01מר (ע"ר כוונה מניס)
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כינו כועריס כעס הנוטע 6
6זן כקרס (סמוע (1קכ( סמפורסמותי כי כ( 6זס
כל יוכלהירס לכ6 61ף (דכר 6מר זס כלסירס,
 06ו51ר עין
ן0,ל 6יכיטי (סכיט ע( מפענוח ספייתי
ס חקוכס ממפקח ע( שסתרו ס(6
(זס י5ר עי ,
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ן (6רי יעקכן פירוס ססכס1ל
יר6 06וס ד' 6(1יצי
לותר שמיגו ל61ס נעי6וח סטי*ת כו /היוסר נגיס
ס( 6יוכיח סמלמר ל6דסרטח זססמוסכ(ות סר6סוגוק
6סר 0מסגקייסמכ( עול סמם 5ועקיסיס 6לוריס ים
מיטליס נתגס חורט כמיניי וכלהלמיתיות  610דכוק
נמוקכלות סר6טונותי וזס גקר 6רעת ,ודוק:
ה סתורסכולס 16מ15ת 0מסככיס(06וכ סקי"ת,
רהטנ
כמו 5י5ית ותפילין וקרככות כלס ,וע(יס
לרגל' ססס מלות סררך ס16סכלסגות כלסכת סג6סכ
לזכרו תמיד וכמקוק סמוכזרועו'ככגרו'ככיתו1 ,לעכר1
ו סהפעליות ס6וסכ ו0רגתהז
נכ( ספעולוח 6קרייר
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וככדו 6ח הנ6סכ כחמחס סי651ת מלכ
נומה החקיקיס כ(כ ונפהס6דס ,הנוס(ה!ן!ת (חסרו
ולספר ססגחתו ודרגיו וטוכו ונ!זס מקות ועגנתס
(נגיך ק"מ וי5י6ת מלריס ותסילס וסתירת סטכת
וסמועריס (כרסס לתוגתבסרוס וי5י6המסריס וסטגהת
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בז' מטה כגינח,כןגפם סיסר(6ינתקטרה כעכזחוה
60סכס (לנדות (6טר לרעת רגיס זס הים ססכועס
סנתקסר עם ~onlhככללם Suקיוס סתורס)!(תורתוי
6סר כלסירו כל ח6יס וחמדם ורמיון יקרץ מכמרו,
ומכמרו יחזס קלוין פירום כי ימ65חקוק כלכו געיס
(דרכי סחורם ל06וכ 6ק ססי'ח ולספרככורו ולייחל
פיו (1נכ0( 1טי"תן6ך כבקל יתרחקמסח6וסוסומיין
כוזב 6קל יתכן כי עו(חימססס,קחתות הגהסוס מסגי
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כוזכ מטכס נמוח
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מחוס סרס 1מר51חו' וחס יסרק( וכעמרו כסר סיגי
גיט(ס ואסקס זוסמתן סת16ת סמגונותלנסמס וכמ"כ
 16לרקח מחועכי כמו סומרו גפ"נ דע"ז יטו"סי
ולזם 6מר רגוונ 6וחימס מקס סרגו ,קוספעל מעמו
סר סיני (וזרוח נס6ימס 6קר סמס געורי
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דמסס ( 6פסקת זוסמ 6ונוחשה סמגינוח o'nltp
גגו מחקוק כנפם סקוס כוס מעליס סחימס.
ומחורן קוקית הוספות.
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נצבים

מסמה

רו "1

6מר ר3ה כגון 6ג3 1עגיס כו' .פירוס
סקו( (6וי 15עק נרוחו ס( סיסר(6י מתור וטמעת רף
"
ס
"זה וזס טופסן,סיטרהטיכעםסיקר סרם .סמס
ס
(עסות ככ( התורה 6ער ק(3ח מסיגיי ונופלם גי ד3יכגי
המכוס הזקת פירומהתורסככעס(6גפ(6תכו'כ קרום מגהיגי160חו כמוסגזגסיגיס סופטיסלסטדס ,והגסרכס
יגסס 6מרע(גרמוכיה661יגוקריךלסתגכרותהיסט ע(סרע,
(6יך סרגל מ6ד כפיך וכעכך ,סכ( התורס
ת מ(גכ ופה סיסר(6י 6טר הס  otss11כ( כי  1(56ים נס ענין חי5וגי 6סר כחסטנעי מפריחו
נקרני
סחורה כולס ,וזס ככ((התדיר לפס"ד(כת מלך ס((( 6נווד חויס' וזס כמו סומרו כרס"ס וף י"ח (כן
ן גסכעתי (3ית עלי  06יתכפר עון 3ית עלי כזכת
סיה 6דס מגירם כו' מס 6תס חכיכיס (6יסיי
סלי מכיר 6ת ההורס הכס גתתים,
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רנותי
סג6מר  nhSD11מעין כ( ח" 6ב( 6תס ( 6נפל6תס דעסיק :,תורס חיס 6רכעיןסגין כו*6/כ ה 61טגולס
(חיות:'1 ,מ65ס6ףכח סחומר [6טר ס61י5ס*ר,ח0כיס
וכו' ,ולוק בכ"ז:
סיסת עסוק כתורס וה 61כיגגי:
הנז5וס הזלת ,פירוס מלוהס(תיוכהכמו ספירט
'י' 6כי מטי (ס6י קר 6כביויסנור
העקרים ר6ס גתתי לפכיך סיום 6ת החיים כו' שאביגד; דףי
סמוך( כו' ד6זי( סמ61 (61תי( 6תסס
ו6תסמוה ,וכפרטת ר6ס ר6הגתתי לפגיך מכרכה
והקלאס כו' ,וזס קורס6
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 olon)1חכרכם וקולס חיים ימותן כי  06ל 6סכ יום הדין נתיירדו 4ני עאכו"כ i'DO ,כי  06הלכות
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במוך (31ננך (עסותי ,מתורס כתנם (כס גכתנ 6(1
ו סלך כדרכיו ססכחירסחסטיח וסם ( 6ר15י
וכע( פס ,רס"י .מעגין כי הכמוו שולס וכ( יסרק( ידעו כי נקמן סח( (61ג3י(6י
' 61ין
געוכפסו (061מד ע*מס(ntDDS 6נוח ( 1סנהפכס כוס ח( (1ססס סגל יטל (6ילטוססמ 1~6 (61ס3ס
ס(ימ 1מט( פגיוי וזס כפיךוניגופן סכ(כ3ך (עקותוי (חט 6נ,גיו .וסנס  Sh'ncסיס סכורססו 6נחגעלדיןי
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טויתס':
ק
6
ו
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ראה גחקי (פגיך 6ח סחייסכי' 61ח החוח
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 .b~oסזכיל מרע 6חל ספוח גי  610סוכם שסי וכ"ז בניו ( 6גת3קר פנקסס ס( 6חט 16כ
ע( הרע הסחוטי סכ 6לחרי סמול ,וכן סעוכ 6 610יגו מח3קט (וין,וכיון קחע6ו6ז נתלקט (דין(,כן
סטז 3הנוחייורכן נעוות קמים וקלן ( 6מזכיר רע קר( 6מפס כהדיסי וכד6מר כמדרק סוף תקח זס
'טוב כי ס"ס עריס ע( סמות וסקלנה סזמנית ,כתו 6חך מג' ן3ריס קלמר נוסס (פני סקכ"ס 61מר (ו
מהזכיר כקשות קרור כו' פרי נסנותךי כרוך פרי גו'כסומר (1הקה"ץ פוקדעון גו'4מל מסס רכס"ע
ר וגחת סמיך כמס רסעיס הועידו5ייקיס כו'וכן נ6סטיסיו ס5ךיקיס
כהמתך וס"ס עריס נ6מגיס וכמוסימ
כרז( וכו' (36 ,ע( הטוכ ומרע סנ5חי הו 6ענין (וקין כו' 6מו ( 1סקכ"ס (מוחני חייך ם6ני
נכוהגססמשריססרן ג6חר וגגונוכספר (פגיוגי' מכס( ך3לי ומקים זכליך סג6מר ( 6יומתו 6טת
י כותכן (סרך סג6מר ככסוכ כו/
ועתייין 5דיקיס (יסכ(6
יפנים נזמחי5תו ס(הקכ"ה כי' SD .נגיב) וחייך
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ס (פרק עזו עפיי ) 11thD oyכפרק טכועות (כן כקץ סי3ו6מסה כסריסטס 61ג5ח
ךיט
סוייגיס כטלר עכירות סו 6כויניס ולסעיס כרכר זז :סכס6ין ס3ס מסאגות (כגיס  (6החטא
ן חתור ורסעיס דע(נו 6כדין הק( כו'י 6יגסגעגסיס(6כגיסצעוןלכותו(6לכותכעוןכגיס,ודוק:
דמקפחסכיי
ף ה' כי הנס יוקל סריס ונולם לוח מניך
וע*ז 6מר  ottnoוספוח(סעוקס nSDJonlhסIק(6(,1ינסי הקוכםיי
לאוס נוס סיחו 6מר רב 6פי( 1מיחס יתרס
ו(זס
ועלמך מ( ערכות טלסס  610רק רין
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רשה

גרע  (6ח3טחו כ1(6ף ,כרע זס סי5ס"ר ( 06סהפלע נוסן ולכך תות( (מןלכמרייוזס ס6מריכבוס
יקמר (ך הימסיר חט 6וסקכ"ס מוח( (ך *6ח סג6מל ע.גותיגו ,סכןין(יך 3מ(15וחיס כ( חע6ח,טןגי (6
 (6הלתיגו כרע זס סי5ס*ר "61ח כקלוףזס סקכ"ה ,ימ5ס (נו סרין כ( 4כי מי יוגן (סמוי כריןי ו6ף
ע מתנו 6עפ"י טחט6יס קליס סס,
כן ורמו כחניגס  ~fegוע"זפימךס,ייס סמקר6 6יך סדין ~ hS o'hwnיפי
ותיוטכ גס סגת' וערכין' עיי"ס סיטנ:
חסיככמ חיקךסמו פתחי וזמו6פיל 1מוס לויך
לסמור פיוכי גס ע"
יזיתןויןוחסכוןלפגיממ"מסקכ"ס' תמעןנחים טופר ככסס כו' כי חק
ושין וחסכין 1פירט סנל"6דין ע( סעכירס onDn
'
לפ
ה 61מספט ל6לרי יעקכ .סכי6ור ע"
יעילגי
וחסכון  SDסת5וח פסיסיכו( (עקות בעה סקדמות סנס יסר (6סוגת ע( לנמי סמע(ס כפי
סעטססעכירס,י(פ"ז תסמרסערתלגוסכיף סכפוריס
נקיי"( ועס  o~lanמכפר גס ע( קתולות 6(31
חסוכס גס על קלות קינו מכפר"6 ,כ כתר גןו(
סרט
סחסכון מכיוס סגענס נס מיחיד 61ין
י תמוכה,
טת
טו
סמ
כגי"מ ע"0דןמק((ע
עליו גמ6מרס
יות (חיים סג5חיס ולסיות 3106
זכ
ל
ונרכר ק( יוכל
ט
ט
ס
(מקיס'  061ח(ילס ( 6עמסתטוכסיוכללהיות סעוגם
ע( מחסכון מיינו סעךר עסייתו סחקונס כתו מיענם
על כ( חע6יו 61פסר יומר מסם וס6חרון הכגיר,
ואקטר גרך סרגת ססחייטסוס נקמהממחה קמחית
סהקכ"ס גחן יום ס(יחס לכ( פסעיכגי 6ךס (הסיר
מעליסם ססטףוילות (ברכו ולסורות לסמו על גורל
רחעיו מלדו יתכרך ,קולס  06ל 6טכ 6דס מדרכו
הרעס מועב ( 1םל 6סיסיום סקרוס סזס ותועכ (ו
סנספכס סליתו ט( פניו כערכ יו 0מקרום סזס ,כי
סיום סזס מכפיל עיד ענפו לכלי  TPכעוגה חסכון
'מערל סתמוכס,ע"י ירוו כ( סרויס .ססיכטד' וגקוגס

סוכלתו ויטקכ סוגח ע( כללות יסרך( סממ51עיס
כמו"ס רז"ל 61ית 6כמדרס וירוס(מי מכית סקלו
לחספס  hwinמס יעמס כו' סקלו (נכ61ס כו' ימוח
ס6ל1לסקכ"סכו' יעטה תסוכסן כיכקמתסתסוכס6סר
חט 5יתוקן מס קפנס כנפקו 1נע(1ס
כחרסיי
רד"חסר 61 tn",aoיח 6ריס פרק ר6וסו
ע5
סו 6רקומ
ר מנגמר דינו ומספט 610
כ"ך מחק הונח על יכ
תחילת יין
 ,וסגם ס5ויקיס גחהגוין ((6תל ol~nS
חמגיגגיס כריס רק תחלם פינס ,וניוסכ"פ 6ש זכו
הוי גמר רינס בכייס ,וזס ס6מל תקעו כחדק סופר
כו' גי חק (יסיף( הו ,6סח5ד בגסי סמע(ס סו6
יוס גמר רין טגחחמין ל(6תר (חייס ,מספע לבכרי
יעקנ ,סמ5דבגייס סניכגיס סו 6יק סמפט nSne
רין ,וזס ((6רי יעקכטכו:ותין לתקוכחססיסקו תסיכס
6קר סיגו מ5ד סחכמס  6(1סגט6ס מסכמת  Otsרק
מסלסכורךעומסמ5דחסרויתכרךקהול ססו(ח(כ5ג'ינס
קי"1 6פערס פיס לנלי חק6תר ר'(
ו חק 6חד 6ר'י כו'
סתקייריפיל
ל6לחליתר 6ל 6חק 6חר ,פירוט ירשני(
6(6
קלמר ךיורע ומיגו מקייס גידול כנהינס בפיטו טייל
ן6סחיגו יודעסייגו םל 6למר
חק 6חר ,וריי
מ
ס
ק
יון נגסינסן דחסקל6קיים nhno
רק 6חו תו 6ימ גיר
סי 6מסוס ם( 6ירע1 ,ל 6סוי פלוגתך 0316 A1p,ne
גירוס(תי קרוסין חת 65סקלו וקלו דר"ח Sqtl ,טוף
 p.Dדסס למי סבין כיוו מ5ח6 :חת מיסייע (ו (כף

קיי
ריר
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כב32י 6ימרנ,6תלדיכךכסכיתוסכמועתע"זמיו,םכתמתי5םט:רפיןלענין מעסי כמנ"
6כ( חדל רסן (6
וכן "נוימיס
.
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ס
כ
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י
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ט
מ5טרפין ,כן סדורות גכגסין כל דור
כי
ססכדל נין חוס ויטן נרול ממין כם6ינ 1חיגו כקטר
ר61יס 6גו בעוס"ר כחוס .כמעל1ח ב"חס.6ן מקדלין
כמליס נערי שקלע לפי בסן תורס כך נד6וריית6
מדקדקין סרנם נוינו:
תסס כלפיחסד סיכי טכיר
רשיה דף " ,ורכ
י
ס
ח
ל'6 6מר כוכסוי עיין טורי 6גן ,ויתכן ןמי
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(מפרע ממנו כמסך סזתן נוכס מלתה06 S~hיח
חטטים ככריס 6קר 6ין ככחו (ספרעמחניי 6ז תוחל
(ו (נמר" דק כיוס פקדו פקרתיי וכתו פסיה געגע
 ~)DDגוך(סחט 6מחל (הס לגמר" ל6כן כחת6וגגיס
וכיו"ב ,ולכן 6 06ין כהו טין פוסעי יסר6ל כגיפן
י מחטיכן ללוכן עוגות סל 6סיו כגסינס י'3
06מי
חרם וכמו דפיקתי תוס' ד"ס כי לית לתוחקגסיולכן
כונם מעון סייט כקילו סו 6ככד מ %ער כי 6ין

זכות סך" 6לעולס סכ6 6כ( גפ(1ס סזס
י
ל
י
פ
ב
תתק"5ט  o,)filnמלמכיס עליו חוכם ותהלך 6חר
מלנון עליו וכות סקנסס מכריעי לכף וכיה,ויעפץ
ע"פדגיי סכמים כי גר ח15ה,יכף
נין

ממכר פסי
ייכול (סיוח כרוהלבין מספר כן ממטוס
6חת ג6וחרי
רת נו15תסרג""6 ,כים מס סיכו( לסתפטט
ככח מפיני ((3י תכלית ויסים לריק גמור ולכךגילול
מררת סחתי 6כ( 6חר סמיתס ומה נסוי סו" "6כ
ן לגסיכם י*כ חדת,ולפי מס
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טסמח 6וס ע( סמ15ס ~1ל 6ירע רקס לרקח מס
סחן לו כי 6ני ד' ל 6מגיתי ול 6סעמיר כליגע
לסקג*ס רק יקמחתתח ,טזכס (עסות נחררת קיום]
סולירסו (כ6ר
רכיון וממח כמניס ( 6חגוור
מנוח לחלוח וקוכ טיכס מעת כעוסשזי סhS 06 6
ממח סרי סכת ח5וס 6חח (ה5י( מלדה קחת ויחוננו
וי6תל כו' מ65תי כופל ,תסמר סטרת סמתנוגן ע"ז:
יס
עדיש 61יט 16ן מחטגותיו ,מחסנות
6דססמוגחיס כטסטנמו קג6ס,ת16ס נכוה
ותרגולותיוייבר
ג תסס חכילוח חכילוחיויקרי מעללי
06
ס
י
ר
(
ו
ג
ס
ת
ו
כ
6יס סמס סמחט
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n
ילך
(עי6קר16ח 1ניו*נ
נמרט תפוח כבלס 6קר
בינם מוגחיס כטכע יווע~( מחקכות כבלס ניוון טסות
ט5מו גרס (זס( ,כן לנור וקים 6ון מפעולתו 6ון
יפזוג גס מחסכותיו סגוליים 3קרכו תפעול1ח הבן:

יעזרבנ

רוד

יהושע

פ 6עובר לפגיך כלסר דגר ד',פירום
זימת .ו' עונר (פגיך ויתחיךמגייס ס(6ס
לסגיך כלקר רכר
מלפניך רוקם 163פן
ו
ס
י
ס
כך
וו
עה
סעו
ייגחי( 6ותס קדרתו
ו" וזמו כרים פ' ו6חחגן
'
ו
כ
06
6תסעורר (פכיסס
לספרי טס06מגחי(סגוח(ין

חכמה

רז

"8

סזקכיס ולסטפיע ע(יסס טסט יספיעוע("(%מן לכן
6מר 6תס וסזקגש סנרור עמך ,מנס סמסיספיעי*
חס*6כ סקס קירע סלמת םל 6יסיס כמסלחו וססנחו
(עסית סזקגיס (מטפיעיס ומ6יריס ,מכן 6מלכי
6תס חכי 6דכר 6חד (ןור 61ין כגי כו' רק 610
יסיס מסייע ע"י הקרעו מתסס
6כ( (6
נ"כלחס.
י(
יספיע על סזקניס ססס יספיטורכע
ערש יס לפרס ,כי מסס 6מר וד' סו 6ססולך
לגנניךי וכ(  olpnטנ6נורוד' סו 6וכיח ןיט
י ססיריס על פסוק לסוסתי
ככומ"ו ק"66נכורו(56כמממט"רסה
יסס (כרו סלך (פגיו סיס 0י6
קס
ו סיו1ליך 16 h~anlחס ,מם.6כ נינטע סד'
כשינו
וצית דיגו עוכרים לפגיו (כן גס ה 61יסיס מעין
דוגמנן נול מעלס (גמל סו OSli]ts~t 6עתו Osl~ ,ד'
6מר (ו כי 6ה 0תכיף6ת סעס סזסדכר 6חד (צור
סו( נזק( וסך ע( קדקןס וקנני לסיס עמךי פילוס
3ל 6כיח ויגו רק סקי"ת (כרו ,תכן טמריגגי גד
ך עמך כלסר סיס
ושר 6ל יסולע רק יסיס ד'לילדי
ע 0מט,ס' פירוט יעלמו ול 6עס 3ית דינה כ( 6יס
6קר יתרס 6ת פיך נזות יותת סר3ל6חר (צול כו/
וגקכיע( יסר6ל מת"ת ופו"פ  63סמל6ך ,וכמו

קפירטו ז"לכתגילס עיי"ם:
רערן 4יתכן  '*DDנוס ד6מר בפרק סדר
עיכלין כו' ,יעצם 163יך:
דחטוס ד(6עזל סורס ס(כס כפני לכו סוכות
כ( יסרבל "זק י6מן.ע*י 5ח1תכיגססתלך גיעו(ינודין' (כן געגע  hSnסיס יסוסע סריך לקיוי
ס (גלי רוס (ככו ,ויסוקפטתלך יסורס לכן מסס מסיס סכור סי
ניטו
סי'גריך (שעזר 6מר כי
,
כססיס ר61ס ח"ח כו' מחבקו ונונסקו כו' 6כי 36י 6חס חנ6 61ח סעס סזס 6כל ססי"ח טסים יוצע
כויי 6כלי
ס רק 53נעס36 1ל לעיני סעסמלך טמח( םל 6יסיס קריך לליף לכן 6מרכי 6חס תגיף 6ת
סעס הזם6 ,תס (כדך .תוק:
ע( ככורו 6ין כ 1713תחו( ,ונופגי מס גענה (160
על קמח( ע( ככורוי ווס  06קטן 6תסכעיניך וירץ
6תס"3י 6סעס סזס ט' פירוס חוק וקמן
6
"סגמגיס ר6טוגס ל 6כקללו רק
ו
מ
כ
כי ממכל
וחרר מפכי כל תמוך כרעתך לככר כ( 36 tolhל
'
ו
'
ט
610
לסיגי כ( ימרץ( 61 pfnמןן ( 6תתנסג כעכוס  6(1כ(כ ויטוקע ינחקייס דכר שתר יסוטע
הרקס (סס מורך י
ק הים קמם כנרו( וגכור יכ 61קחסי כן יחקייס וכר ר' מס טרטרבי סו5
ינחי(גה 6ת יסרך( ,ולכן סוס נטוח ו6תס
כקרי נגד סטס:
ילני
ח:
נס
מג
י  onhתנ6 61ח סעס הזס כו' ונסקן כי 6תס ונוחי :ס6תס תכה עס סטס תרעגי תגחי(
כל תכיףוכו' 6מר ריי וגו' 6חס וסזקניס הכדור רירזנ:
ק (כהניס גגי (.וי,נירוס(מי פ" 6דינגוות
ר6ס 6ח ר6ג'ע וקלף עליו גערסייחי כו'
פמך  (*6הקכ"ס ט (1מק( וסך ע( קדקוס (פ"ק
דסנסדרין ורם"י ס3י6ו) ,סעגין ד6מרו זקגיס ק3דור מכירו 6גי טס 61דור עטירי (מזרק ועיניוומיון
קמרו ( 16רומס כוסס גו' תסס כפני חמס יסוקע לרידיס ,סעכין גי מ65נו נעזרת סטיגס סכהכ ,וסות
כפני (3גס ,סכווגס כמו סלכגס ס6ין (ס 6ול 3ע5ס גי נקמחי6יח (פי מרפטי סחורס 6סרסחולס חס6
לק כמקטלת סקור מן מחמס ,ולכן 6ין כח להלכגס מסורס כיר סכהגיס סריס וסזקגיס 6סר ים 3סס כ(
לסטיר ע( רכר 6חר טחס6ח6ירס (6חריסירק כחס שכזוגי סקלמות וספרוסיס סיוטגיס כירלויםר(ויס(0ןי,0וכלמי
כחו
(סטיר ע( סטרן 6כל ( nlnDS 6דכר 6חר :להקירן קגרגו (כו (סחקלכ  (6מתורס יכ6
6כ( נוסס דיחסכי יפיס כמעלתוויכו( (ספיר ע( סמ65גו כר" 6כן סורקטם,וסיו סיסיכותסנדול1ת 6סר

כמעיני

כני
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דייך

חכמה

גקג5ו כ( סרסי כהס (פי חכמת כינתס ,וכן מ65ג 1ועט  D1tnSו3ר ר3רריי וסכן ,תכן פרט הגריסי
בספרי ע( קר 6ן(מען תעתד (יר6ס 6תך' [סכילתו ט6עפ*י טפין (סן סדם וכוס ,הן חייכיס(הקס 5ככל
יקר6ל31 ,גר 5דק הכחוכמוכר:
תוס' נ"נ כ"סן' ומפגי זס הים סתורם כתונס נכתב
עברי (תען ( 6יתנוו מי סטינו רצוי ויסיס כזורק ןשנטןשך 8כ1,1סטףכו',כחגיגהדףג'נזעטסכו'סיללו
יהוסע  IDPP3כו' ומס
(קכל סני
36ן (נורקו(ים 6(1 ,ירסס סנטר כזקן (6מר גס6גכי
הרופס ויודע סתרי סחכתס כנווך6 .תגס עזרך ר6ס דרק כס 6 06גסיס כטיס ((חול כו' טף (מס סן
כותנו (פי פזור יקרך( כענזיס וסטכח  onhnעקרי 63ין כרי (יחן סכר למכיליהן כו'הרגלית גיבס סיס
סתורס (כחסל מ65ג 1כגחמיס ווס"י) וגסתם  Ilfnoנירכס ובקסתם ל35רס הפג" יחנן עפ"י מס ד6ית6
ס 6ת ר' יסוספ נו'
וכטוו סרו6יס כ6ספק(רי 6סמ6ירס;יותר נקית(כיתכה 3ירוסלמי יבמותסיף פ"קי6
ופטון נווכן (כ( סרוקה לרעה וחכחות כמון הריגה' ונור 5ני ססיחס 5מו מולינה פריסתו לבית סנלסח
ומוטס (מגיע  Sbסתטרס הגלתה (סרחיכ הרעת כריסיהרכיי עגיו ברבריחורס' ולוס5הר ר'יסויפ
63רן [כלסר כצמת גתפסטה עד מ6ר סתורס כזמן וכקטתס (6נדס נונוגק סלו יקית המקמר נהרגליס
פונס (כטויס מנס לנוו עטתה כן .ופטוט:
כיח קני ,כידוע] ולמכו( הסיזק סנזגיע 6סר ככר
ץ כ,'1
(6ייעץ יסחטו תתוו (יר
סגיע מוס פגית סגי כידוע חתלמידיסס( 6סתמו כ(
6וס
י ג6מר  (56סכלים יפתרו (עמות
(6
לרכן ,וזס מפט כליח סקירת רוח (6וי 6מר הופיע
עליו ההרוסי ומפליגו חזי( זס טד כי קמרו ר16י 6ת כ( וכו' כחו קודסי דהכס כתורס יס פסס ול"ת,
סיס עורס (סגתן שולס ע"י כמו ע"י מסה61 ,חר( 1כן ע(סנד(1יס 6תר יסמרווירקו 6ת ד' כו' זה סור
עילס זכתה (למור (( 6(1סו ככ( זכתס כוץ ערס"י ,תרעסויירת ( 6תפקס קע( זס אייך מורך ,וסמרו
וכן מ65ט סגיןכוס (ר6כ"ע,מו"נ הגטי6סיס כגעתו (עקות זס עסה טוכ קיוס הכקותפסיי 5כלססיניס
לאתוס כ( רכל סמקו (3ורכלי (פרס סממו ,כ6סר  06כי הניעו לחניך' בקיס ופסס אינס מן סתורה,
ח65ג( 1ו ככמס מקומות מק6(31גי מ6כותי'וכן ט( 6דחיגוך דרכגן גך6ית 6כגזיר6 ,כ( קטןה6וכ( גכי(וח
לקפל רק הגורות (סגיע  Shמטרת סעלתות (1תעט 6מרינין סוף פרק חרט ר*3ר מלוין לספריטו' ולכן
סח(מיריס1 ,כ( מיסטין הוכו ככרו (6יכנס ,ל 6כן 6חר יטנזעווסתרו (ירפסלפרוט מןס5יסיר' 35ל קיוס
טפפת ליכ 6בסו מן סתירה.וריס:
ר6כ"ע ח65ג( 1ו טמירסיקכ כגטי16ת6מר כ( סרו5ס
יעוף
'מ6סספסריכפינודרס6י וכן ךזכה אחרי (6הי נכר כו' נ6ממס נקינו.
(כגוםיכוץויטגס61ת1ססוי
,
ע
ו
ס
פ
ו
,
ע
"
נ
6
ר
(
כ
להתכוון  SDחתון J"lDO OD
3כ'מתמ65ממפרסטעס דכריעייןכחגיגס טף (חס
כצין6(6כדי(יתןסכרטוכ((נוזפכריי6סי,סן,וכן 3כ"נו ספצים וכתוסימ
ר מלסכי ובעל כת 6ל נכר' וכסגהררין
והל קמר ועיפי פ"כ כ 1(6מתחחן עס פרע וכן גוספר הכתוב
כסתססעות סתורס וריכוי
ר*( עיכו ס5ופיס (מרחוק ,סכטס כלית ,כתו עיני כסופטיס ק' ג' ויקחו כגוחיהס ( o~sגסים ,יעוי*ס:
כיוס ה"61יל
מפרס וכגזו עיניך יונים (עיין מררמ)י כיכטה SD
 SD 5כי 6ין (6ךי נקרני
מ165גי כו' ,נתקפו רניס כוס ד6ח6י (6
סגסגת סכ(( סו 6רומס (הגסגת  htDמסופר ,ונכון:
קץ סכע סגים כתועדקנת מסתיטה,מנס ר6סוגס מועיל סתטוכס .וגחנונן רסס תקוכס כפי .נוה סחורס(סמיטסוחקייןעלהסתיטס ,כי גקגת סטמיטס למס 6יך גח"כת (מ15ס סיק1כמכם(ו ו(6יחטף טוה
סיו פנוים תן טרדת סמ(6כס כהדס ,כן מן טרדת ~ hSכ( 6סנו5וס מקווה ועונוד (כלילעכור  SDנו5וח
סתסחר סגקמט כ 5מסם ידו ,וסיו פגויס (עכורת ססי"ת ,וכי כהכי( טעכלוטיסכססוחרסלו מ"ר ,הנס
מחיוך פרס סחף סי6
הבי"חג( סעסכקטן כנדויוסיו
יתורההגסנועיס ס15ירס סר6טתס
י
פ
ד
י
ת
ע
נ
ו
מ
ל
,
ס
t
h
w
n
n
(סן גכגסין ל6זגס כעומקהסכג יטי
ומיין
וגי כ( סתורס חונפתו מחטוא גס אחרי
3זס [וכן כתב לכיגוכפייוע החסגס
סי 6כמיונות לסכדילמן סחנורסוסת6וס וסקג6ס 6סר  'tDDסוף
מחימר יכעיר ע(
ןסר3סי יעו*ק
סנמפסי ,,ולכן 6חרי סחריקס וק5ירס (נזיל פ" 1כמקנס דנזיר מסיס טותםיי
ג6סר (סן קנס חתי ס 65ככליוןעינים יכיסו ט( דכריס נמר5יס] 6מגס ח15ת סתסוכס 6סר פליס
(65ת 6יס 6יס  Shכרמו  (61קדסוי 6ז קריךנג'וס פלקית הו 6ס6ס חט 6ועוזם 6ת חטאו
זמחלןוסמס
תס
יס
(
י(סקס( ולסלוע וכר ד' 3ירוס(יס נעזרת מקוס (סעודות להגיר (פני הקי'ת כי יורע נעלמו
לתען ירטון דרך ר' כעסותס נזל6כת סרס וכרס  hvnnונוגקס כפרי ,וכן ס 61לקון לכינו 3ה(כות
וכסטגעס גמגו(וק~ etlv.קחוקריוק( ,הצחין עוד הסוגה נסיטסס קסונסויקש נוחט6ו [פילוס לנלי

י'
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(חטובנוחמה סטווי 0ס 61ת5ווס ם(( 6עגול 3פעס
רנגון קורס סחטךנין מ"עכין מ(*ת]חייכ (מהודות
(פני סקי'ח מגומר כו' וסתורו כו /ומס 50ריך
סכסעס זו יחסונ ס( 6יסות (כמלס  6(1יעכור טור
מ5וה פי ר'  610גכ(( כסודו" יעולי וכן כ 6אחריו
סחטך וכיקר כנריו6 ,כ( על סחסוכס כע5מס 6ין
(חמכם)alSnחומסזודתס15ויי0מככרג5טוועסיסן ,וז*כ.
14רלכםים מדת סהקוכס 06ר חתכן כי התחדל
לק אחלי סככר עכרע(יס,וזמוסו6כפימס
סכי6ר רבינו פ"ר חסמוגס סרקיו ,גי כמו ססח(1ס
יתרפא 3דכריס מריס סיפך טכעו כוי (סטמירטכעו
ומינו ע'ו סממ51ע לחלי סהגכלס כו כסכה ס6חרון
ס5ר סנוטסי כן  eSlnoסככר חט 6לריך (סתגסג
ולסטות (דרך סספכי' כנוו מי סגכרס עליו תאותו
יפלוס עוננו גס מן למותר ,וכנוו קלמרו ז"(
כירו(0מי מסיס דור מקטט (פסקיו ככ( יוס 61מר
(יקרו סגם תסכת לכר ס6סור לך חייך 60גי
תתעכ (ך דכר סמותר ,וסחכונן כרקון חייך גי
סכווכס ממרכזית  610סררך סממו5ע וסמסר 0סיכר
נ("ת,6קסו,סנווגע מנקו6כילןלסע,וכר כעלס ,וכ(-ת  06יס
רק כיון הפרן הנכו(
(1
( 6(1תומו
אריך לרפפות קותו כרכר סספכ .כדי סיתקייס על
סדרך סמוכרח סמטוון גכרי6ס מסכורך יתכרך ,וזס
קיומו וזס חייך ,וסכיגהו ,וכאופן סזס נקרץ תאונס
סיעמיר כמות דפסו כקלס סספכי גנך מס סעטס
כחטיו ונעגלו  SDסמ15ס ,וכן כתכ רכינו כרים
סככות דיעות,המנס ים עכילוח ס16ן סייך זס סגדל
נתעוכס  6101עו.ג 6סר6י3 1ס דכר ממותריק6ינס
ג (61
כמו ק6ל מאות סיעכור(61יסיג וכעו"ג יסי
יעכור  6(1סותרם מכ(לס כעריות ור5יחס (הו"כ
 (h~eוכן גר תוסג סקכ( עליו ס( 13DS 6עו"מ
ונכיף ככ( מ15ת סכחולס  06עוקר  Ob~bקומבין
(ו (3ד עו*נ ,ומחסכס כמפססי ו3מג(ח 6יתרו
כ( כך רדף סק"3ס 6חר י5ר סרע
 hSDליחן מההון פס (מל( 61ו מקוס
מתלך ס( סיתל [ומפני זס גראס כפסקו
לס(כס כסוטס ע( o,h1ל 6מיגס ו( 6מק5מסכמוס*כ
רכיט כפרקיו ע( מסגס רנ61ר מ6ר סוי עפ( רוחי
מסוס דגפ'  3ODפן ח6כל וסכעה כו' ורם לנכך
וסכחת כו' 1סיס  06קכח תפכח וסוכת אחרי 6"6
ועכדתס ,סרי דסג6וס תכיף  Shסט"ז 6סר 6ין (ס
מקוס  sp hSnnhסיטרי (כן אריך (סתרחק טד
ק5ס ס6חרון (ספל1מ].וסנס מ15ת סתס1כס מעליס

סמינקה Phיס
ע  Shבסט יהכרך כמוס*כ סוכס

חממה

דח '*1

ו כהסגות תטוכס],
יטר (6טל ו' קבריך [(סוןיכינ
וסנס  06עזכ ס~ס 6ת חט 16נקופן קכ6רגו הנס
עמס פרט ועיקל נוסתקוכס,סגידל 6ת עטתו הקת
סמי מרפא (סטות 6ת עגמו (ק5ס ס6חרון סמהופך
מחקר סחגכר עטיו 3חט6ו ,רק מחסר עוד דכר,
הו( 6סתורות קחט 6ומכקס ס(יחס6 ,כ( עכ"ז פוע(
ע(יו סחטיכס ממעטות קיל (תטכס קמדכקת (6
סטי"ה] ,יסו 6כסגי דכריס סמתירין ממעגין זס 6(3
זס ,וכראפר כפרק מקוח ח(5.ס דף ק"ך' רמסו*ס
גכ3ט.ס סמקדסיס 6ה  onSaנחקרט ע"י סחיטס
כ( 6זריקס רק סקןוסוידיג
ו קןוק גרור יעתק ,וכן
גרקיקס פוע( כמקנח יעו*ס ,כן סכ 6כיון מסתתי(
לעסות מפע( מפע1לוח סתטוכס ,מקיט תתעלוח
סתסוכה וס 61הדפיקות כר' יהכרך תנוו ,מק"6ט
כט.ז ק6ין סעזיכת החטא תנו15ת סתסוכסי רק
 OSDnסלחי ק( ססי'ח ס(( 6סכור ע*ו ,וגר תיסכ
מטוס ט( זס"6 ,כ געזיכת סחע 6ה(6( 6
י
ל
ע
פ
מכומס מפעילות התטוכס"6 ,כ עיקר סתסוכס
הו 6סודוי וסכקקה קימחו( סקי"ח ע( חטאו ,וכמו
טימרו בכריתות דף ז' סכין רמז
ור יכפר עלי
חטאתי דחכיר סחע 6ומכקס ס(יחס'6 ,כ כעזיכם
סחטך ל 6טטס חסעו( 51התש1כס כ"ז ס( 6כיקס
ס(יחס ומכיר טחע 6וכוס מכולאו יתכרך 6ין קונס
נומע(וח סחס31ס 61ינ 1מדובק  (6ה0י"ת( ,כן 6מר
כ6ן סכך סוככ עס לכיסיך כו' וגס אחרי קלסי
נכר סקרן ועזכגי וספר גרית" זס כ( סעכירות
סכתורה' וחרס 6פי כו' ולנור כו' ה( 6ע( כי6ין
(6וי כקרכי מ165גי כו' ,פירוק 'עדרת סחטך סיסוכ
(סמו (קו( ד'י 6נ( (6יתויס סחע 6(1 6ינקם
מהסס
יסיפוח (ון (כן כתיבכלסין כמתר  6(1נלסון
נוכח  hSOע( כי6ין 6תס (6וי כו'61 ,ז על כ(
סעכירו'ת 6קר נכ(( 1נכ(( ועזכגי וספר כריתי (6
16כור לו ססחחי( לעסיח  n1SIDDtסתסוכסי וס61
(סעוף עקמו (5ד ספגי מסק115ת 6קר מ5דסמלוס
[כ( 6החטף 51ורך (תסוכסך 6כ( ע( פ* hlo 1זס
6יגו מ5ד סתטינסי(כן מסתר6ט"יר 6הפגי [מתסיס
סססנחי :נדרך סוחר פגיס 3סע(ס כחמוס מדרס
כעיקרי 3תיס ( 6נהתג(ות ווכיקוח (ספיית]
ע( כ( סרעס 6טר עמס כי פנס  (6ארסיס 6חריסי
קוס סיגו גחס 3גורך תסוכס לק סיסוכ(ינזר
טחט 6ולוקס ס(יחס.
סל 6גוי (כ( כי הו6
 :ע( מזינת
רדקנד
ר
נ
ו
י
ט
ח
ס
1
ו
ל
5
ע
המותרי
מן
עוזב חט 16ופורם
וגטו סוור ימנ
ע עלתו מן סע(געיס ומן 6כיסג'
6כ(
.
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 536פ( מורוי וסכקסס (מי גמי ( hSOפני ספיית (עה וכן מ65נו בדורו ט( 6ח6כ לעכרו טגני זסכ
מונס ט( יר3טס 61עפ*כ סיו מככדין 6ת סתורך כמכולל
(כרו ,כי (610גרו כוחן כליות (1כ,ולכן
,
כ
*
ק
י
ז
נ
6
כ"ל ע"ד סחות:
כסגסירין דף
יטרף( ער ד' (6ויך'  6100ע(נוו יעיר עליךכסגך
סכטזינ 0המהירו (6י 6ת כ( זקני סנעיכס וקוקליכס,
סב ,כי כסלת כעוכיךי ס"ט6ך סיס
"
"
ט
סחטך
מנס מדכל  (6גוססי סלון ר' וקמר
5ריך (עלדחיקיןעל(ת6וסחמיעטו"תז ע11דIDDקl5Sס nקסכחקט5וסכס סס6סח6רדוןס ,קנ
 .שבטיכם רר*( זקגי ם 5כ( ססכעיס ,וסיס (ו
51עקר,
וסוטריסס ,פולריס ט( כ 5סטכטיס ,ומשתעות
ות(מס,רכחהיךקסקחו(נתערתיכסמגכווכ(רויסלומשרכםו  Sbד' ,הוול6כןסוןמויס (סוכמתי
וכ גלילו 6מל זקני טכסיס וזקני טוטריסן וזה
וכקוס לסליחס קמרו (6יו ,גכוכח ,כי ססס כעלמו  hSיתכן' לנוכס סס מדויק מפסוק כפיי מסטימרו
תקב( לכיס] כ( תק 6עון וקח טוב כו' תסור  65ז"ל כיכמות רף פ"ה בתחי(ס ( 6סיו תעמידין
יומיענו  6(1כמנול עוד (6ריגוי סו 6ממורוי מיקכ( 0וטייס  6(6לון הלויס( ,כן 6מו וסוטריכם,סייגו
ע( עלמו (כלי (חטהעוד.ועייןכפירהסרחג'ןכזס,
סס1טליס  (0ס(ויסי"כ( ססוטליס סיו (ויס*
 5תקש סיום נח5ו5רוה גו' (קים מס
ם
ך ליוסי טסיסוריס סכלי
י
ו
אר יקהו ,כי סקוס
י
ר
י
ש
ש
ר
נ
ב
י
שנקמר וקין שלטון כו /וסוף מררם פ'
הססס סם כסכ6ס מכתנת כ 36סמכהבני
י ויחי וגראס נזסוס סכ( ימי ממס סיס סענוודתענן,
ודייג
ו כנוו לדון טמסתיר פניו מעכרו ותלוינה כגין
,
ם
ה
י
ג
פ
(
ע
ס
מ
ו
15יסיסהונספלסמטין'
עטיו יסורים כלי מהגחה שמיו S~h ,סרס 6ומריס  16קסתך
I)DO
ס,מר קומס ד' סוכס כו' ותקעו
גס 61מסתיר פניו ק6יגו נוכיט ע(יסס631 ,תת  o'aפסיי
'
פ
כ
יג
י
מסחרת פכיסן סו(6סטסיו
ו נוכיט סיטרנו( כסקססלינו כח5ו5רות' וטחו סנוב61ר כסע(וחך כספרי ורק"י'
,
כ
תכן קינו תסונס נתורם "61כ מעגן טסים ככול ססי"ת סיס נוסע ע"פ
רולס ססגחהו
ו
ס
י
נ
ו
מ
כמוס*כ סקר
(
ך
ר
ק
י
ס
ק
מ
ק
ס
פ
נ
ו
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'
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ס
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ם
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ס
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פ
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מ
6
י
כ
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כ
(
1)DO
כם(ח בעוניך כור טסמכקו(יס סרנים מכווניס מ6ח כמכומר פ"ק רתעגיה ,סוכרת (גג11גססח5ו5רותססס
מ מן סכרת קים6ר (56ס
מק"ת ,קחו כו' ומוכו ,פילוס סיסונו כרפיונם כל סיוכנ"ויס ע( I~DOו,י
סמכס(1יס ספגעוס 1כ( ספוגעיס  (6 610ד' 1סח5ו5רות כמלויס על  'I~DOוקוטי סיו מקדיסיס
קיכיגוסיס כ6יס מלתו כמכוון 61ז 6רס 6מטוכתס6 ,ותס ועוטים 16תס ((6ור( ,כן סוכרחו לנגוז ,ולמען
טירפה ד' חוגי סתו 3כ(( וכפרע 6וסכס נדפס6.מן :ק(6ייתל
ו יסרך( כי 6י(ו סיס נזסס חי סיס סענן
ידעתי 6ת יקלו 6סר סו 6עוטסן פירוט מעניגי וחטוטרות( ,כן נגנזו כעורו כחי'( 1סריות (יטרק(
מני
ק (סזון מסיס קריך סיס,
י
ע"ז 6טר כסס גוחקכס כמעטס כדפתר סוףן כי ל 6כתסס תלוי
ך (סס גס כעזך מקס חי כגנזו
hlotnh"nhI)S1
וכעת קמן יור

י

היי

יקוג""-יל"י"יול'2

1יזנ

ויו

סח515רות,ודוק כזס:
ידעתי אתרי נזותי כי סטחת וכו'elh .
ויעכרו 6ת ד' כ( ימי ישוסע וסזקגיסטג6כמוי
/
סיסוטע חי כ"ח
טהלמידו ח0וכ כעלמו .וכסור
ן
ס
0גס וסזקגיס פתת חסגחיי וזסכי מסה גחקכ
(תלותת סעורם 61י(ו סיס כעין יפס תטת'eib 6

ומחטו וכליו ומקמין כן6 ,כ( כי יעזכו סססויעכרו כני

אסי נכר ס6רן6 ,יך יעיר סס'ת כעוד ססו 6ילעג
עריס( ,כן 6מר 6גכי ידעהי 6ה מריך 61ת עלפך
סקסס כו' כשדגי חי עמכס ממרים מיחס עס ו'י
ס6ף  o,"nlevסיחם 3כ( זס טס ו"וכוקיס (6
ו" וכתו 3ענ( שוס (סלוג 6יס נסחיו  6(1נויחו
ג'יין וכפעול סוקיש  onlhוכ(
 1pnvשגר
זימרי)
ף התתרו 6ת
~6
 ,ו6ף כי לחרי מותי נורקי0ר
,
ס
כ
כ
ו/
פי 6ך רכר ר' ולסכת תילתו יסיס
כי
כ(סיתות סנדויוח כעת סיס סמחוקק חי סחקו
(ענו (ו ולטרי מותםגהקרסוכמקריסרכיס וכתוענותן
( 6כן דת סיסר(6ה 6סר כחיי ממס עמר כעלס
תקסה ו(כן
סכ10כ מן כסווגי חי ט' 6ף כי

טויס

לסוי  hnluסיס חי קין סכס זס 6חד לו6רכעיס
כד6יח 6כאורה אריסו( ,כן כ( סם(סיסיג
ס גחסכ
כאילו חמס חי /וסכן:
משהממרהשינסיסיך(ערר'קלויהכיכסלתכעוניך
קמרו 3יומ 6כתם ל 6חלי  6(1מרגיק נכרך
למיל סייפיס 5,hvג6תת יע(תס ( 1רוץ כטניס
( OnSD 6(1ו .מעגין כי (סעכירס גריך ס(5חס ,כי
נקמח חלו( ססס סג6ס תן מעכירה קסס גפ(יס
יותר מן סעכירסן וסעד שנקמן ע"ז מלנור ר'
מןי
6י פסיו עסדיי(כןיסיסכך מספר (6עי כחגינס 6ס ר61ס 6דס קיללו מתגעל ע(יו
6ו
לתרי מותי כ

ישי
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רם "4

ן כו' ,זלכן קמרו מסחמירס  SDמס"ס ט"ו למרו  06יכופר (כס מעון על
ילך (מקוט מכינוי
סחורם כגגנו מגגתןכי ( 6חס ט( ככוך קוט ,חמוחון"3ייכי"יןיוסנ"פ מכפר ).ellDיומ)6י ולק געה
קיחידי 6ז  610סעח סכוסל
יר 6ומפכי ססס ל 6היס יר 6סחתינוס
ומפגי כ
חסינ*
לס
ססר כ1גדוסרסיססקי"ת ,ולכן יתכן  06הו 6מ!דס קססי"ת יסס
"וכ טוגו  s~nhטד( סככי וסחרטסן
זר
וסוף מכו
גקגס סטור כי ( 6נמ 65כעריס 61ין כ6ןח( (1מטס גי 6ט  610ימחו( ע( ח( (1ככורונוי יטמר לויוי
סקיכו ות1.
כי ( 6סיס כתפחו 6גסיסי וכן לפי ערך ס6נסיס לכן ככעי'5ה סורו ספסוקיס למס
י
ת
ו
ת
ח
,
ה
(
כ
ס
(
ע
עזן
סר61יס ולפי סרגלה סדרר ופנמלתו  (56סר61יסי כי ל 6מנ!פן כתות כו' וכיוו כי
ן
ם מחספס
וטנוס" 6כי קרוס סס ,0כפגי עסיס מיסרך( וכן ח( (1ססי'""' וזס כרטוס 3כתכ 6מת סיי
63מה
חלול סטס נפניעמרסוכיו' 3לפיעיך.ימנהסעכירס (תס31סוים תחילת סתג1551ת סתחטגס
ק
6
ין כליות
ס עולס 16תס כמכוון להנקה
עימ
ולרלונו (גכיגו ולטוסי ורק (השגן עלילות וצוח
ולזיון (ככו' ( 6כן חלו( סקס 6קר ביכומכוון כלל נחסכי ים חנויות סקנ1551ת טהרם 6סר  06יקרס
 (56העוקם לק תלוי כפעולה סרכר 56ל ז!לחוי וקין 6יזס וכר טוכ (6יזס ענין יולד תחספס טסורס 16
תקיפין כחלול ססס 6חר מוגג וטחך מזיר (פ"ק גס פעו(ס טוכס תן סעס זוי וע"ז כלנזרכי 6תס
דקדוטין),כי כלסר נסרג הלוס כקוגמ נו15ס כיד (3וך כונון כליזה ולכ כי חחסכה ס(3כ גס נו(6כיס
גולל סרס לסרגו' רה 6הליק גר5ח ,כן סרבר כחלל יודעים ,וכמרת 6מר סכותכ ק"מ 6יגו חייב לק
סקס שככור סט"י כקלס 56ל הסמון ,ויק טני וכסיס מסיס רוגפ,תסכ,,קזס סימן 06יודי
ך מקרט (חכירו כי
לכן 3כתכ 6מת"5
( ססי"ת (כד גס
עכרו עכירס 6חת זה כתפיים עס קונו וזס ל6 6ין זס
נתפייס,כי זס עכר ול 6ר6ו 6גסיס 6קר פע( o55hרסוס,היין;ו גס תחי(תסטסרס 6סר ג6מ5עותסעגיגיס
16לי יומלח גס סו .6וסכן:
רחולךו,ל עסכסיסר'סומדזהססתהכמ,כסכןr:עlsכsירהסססד'כתלכסןכט כלע6כירהויסת כקורבנה יסיך( י
ן 3 tlt1Shג1סג ט3עו(ס
6וס סתכזס כו" 6נל סקנ*ס כו' עמס
חה"סי כי חי רלה ,זלכן מקפיד  SDיו6כ ,וכנוום"6
,
ך
ל
ב
ק
מ
ולסר טקס (י י!6כ ,ססר6ס תכתכו כי סו 6גרס חימס 3יו:י לנינך 61גי
ילקוט.גריסיכסוף
מיהיס חה*ק 6( ,כן עכירס דם (!6קעכר ט( דכרי יוחץ
כת 31מכסס פמעיו ל 6ישיח וכתום
י
מ
6
סככי 6כפרהסי 6סיס קיקלין לגכי 6הטס וככוד סס"י לקלי כו' כסוי חט6ה (*ק כ6ן כעכירות עכין olh
סוק( כטיבי מסמון ,וזס סרכרכו כי לעכירס קריך לחכרו כוח וס 61ולחררו 5 OntDער גכזותו 3רכיס
ס5לחס טל 6יה 6חה"ק ,וע"ז לנולו נ3ר 6דמר 6לכן תפייסו 3ר3יס' ו(סקי'ת  06חע6תמס צפע((וי
סייעיה ,ולכן 6תר סוכהיסי6ל עד ו' (6דיךיכי (כן די דיגו (כין עלמו ,וזס כ( זמן סבין חשל
נו(כות 6דרקיע כעיןתסכיתך ד6רע ,6ומגס  SDסכ( מקהת (3,1,כמקוס מים חלו( סמהח סו 6עכירס
ים טיפטיס וככוסנועל גכוס כו' ותיחיגיסומטת6י(6יכ .,(0סגין 6ר( ),חכרו 560ל 6חרי 0מתח(( ככווו וגעקס
ף מחטיף 6ח לתריס כוסן
ככווו כנ,ולין חלילם וסי
ופמנויס וטיס (כף זכות מחנות ליזה ,כותי
(ו
ן מרר טכוגע ככבוד סנורך16 ,כינס מחייכים ,לכן כוס קריך לפרסם חט6
כן.נרסיס ולסוויע כי סו6
כעי
כי חי יוכ( (תחול ע( ככור התלך כלערי התלך מפקם מחי(ס מסקי"ת,
י6 (61מר קר 16ע5רס
כעלמו יוכל לתחול 6חרי הכגי והרחחיס ,תכן 6מר 6ספו עג) קוס קה 4טיטי3ו ויזעקו שד' כרכים
מוכס יסר6ל ער ו'ילדיך
 ,פירוט סער ד' כעלמו וכפלסוס תסוס מסיס חלו(
בעונס כתו
,
'
ו
כ
ו כעריס 6יה oo'~Sh
לולס מוסע
יניע סתס31ס ,כימי יוכ( (מחסו((5חסח,ון חמגויכיכסלת (גוסייזמר
כי ח( (1הסיר קינו כי כ( ג6י עמס יכירו
כעוניךי כי היס (ך מעדר
כינוליד נוכוון
ל
נויכו 1(6כיס ימר63 (6קר סוכו לקרי ע5כי סנויס
ר
"
ת
'
ד
ק
ר
ו
חט6ך סיס ק"ל ססס גדול
כתחתיורכ כי
,
ס
ס
3
(כן
חסר ומרכס לפלוח ,וכירוםלתי ריס סגסדרין עמלו כי כסלת כעובך וסטם יתכרך עמס דין
6ף לק"3ס 6יע דן יחידי סג6מר וכ(  635מעמיס 6מר מגי  6( 06יפרסמו חט6ס כרוכ 160ןוסתולס
אוחס 6ל 6כיחיד רק טיקיכו ניגס (גין סקי*ת נעלמה וזס ס6תר
עומרים כו' וכמסוך חותם
(
כ
ט"9מר 61גיד לך 6ת סרסיס ככתה לנזח .וסגס כ( כג5כיסי6נורו סנויסכו'כו'ויחר.6ף ו' כו' ויתסס
ימי תס31ס מתלך יוטב ע( כס 6ו5כ 6סקתיס ן' ק6ז (* 6סיס ח( (1סמם קסגויס יכירו סססי"ת
ן 3הס וכלרן ע( סמרותס 16ת 1וענדו עורג*
טומדיס עליו יכו( למועיל רק על ערירות טסן עססדי
כגגו ערירותן 6כ( (כן כי יכ 161עליך ג(סיכריס ס(6ס כו' וסס3וה
3סס חרז( ססס

יעורי

עי

סיס

סימר

סיגו

י זכ!יו"
סוקלי

6ל
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וזממה

 Shל33ך וסכת עד ד' (6ריךן סו 6ניסוכו נינם 6ף סססינ סנז(סופייס חליה גכ"ז גס סמוסכל01
(בין ססהת 3ע5מס,עד ד' כעלמה ועזיבת סחטך זס ממס סמספטיס סכת חט6ס מס סס6דס מתרחק
וסממת כקולו ויתקבל תקוגתס וס 3ד'קלייך .כו' :מסתורם ונתר"ק מסמקוס "3ס ונעלס ססכ( סקו
פף מכי(תיןגרי
ס תסורס ;זרועות כעסו פוספטייגס ספפפיימספיסגיםפסינל יסות ויעמס
ספות סנ6נור כי כסלה כו' קרי ליס מכה(
וללח כמו סר61יס 6ט כמיאק סיוס' (כן ר6וכן
ס מלר
כו' נעטו כזכויות (יק כ6ן ת6סכס כ6ן מיר6ס ,סכ(כל י15עי 6כיו וחטף ככנור קניהסי
יתכן ססס3ר ,רכ6מת 3כל גדריס כעיגין חרטם סמוסכלותוע"ס ע* 1תקוכתסמ"ק( אסליל qD1' 06
ומעיקרך ע( מס פדרי 6נ( חיטס נססתך ( 6מעפיי סספסיו על ירו ס3גורסי וכמו ס6נורס 167
מועלייעגין ר'ן נדריס כ' 6ע"6 ,3מגס כמו*ת מס כיני (כן חמי כו' וסכל כרי ס( 6יקער 36יה
רינזיוחסות סימן רנ"ס כתג ו,ס ~3 hptר3ריססריגו נכ*ז סבין סבת  1hwnמס סריס נרנריס סיעו
רולס כסס וטפר ממסי 6כ( כניט( כקנס  16עכור לפיו
סנרהוי'וס גרס לו אכלכל י15עי 36יוי אכן
ן
ת
ט
ח
ס
(
ע
6חריס ססכריחוסו לגרור כמו 6סס כנדיח כתורס פתח נתטוכס תחילס ססתח(ס סכת
ולכן
וכיו"כ סגי כחרטס  'finDolילפ*ז נר6ס דניר6ת סכ לקקו (1תעגיהו ססו 6תרוכס גינו לכין קונו,
סעונסכססוסיגגיכחח,רטס דססת 6(1 ,6מסגי רק לעסות וכן טומע 6מר סורס יסרך( פר ר' קודיך כי
0016
וטעמך דסגפק סל סיסר6ליסו 6זך כסלת כעולךי כעון ק6תס חוטך גנך ס16מס עלמם
מ6ר  pSnר' מן  otYvOוקינו רולס לסכור מכירס' סייגו זס נגד זס ,ססכס (זס נוס ססורחקת מך'
רק מחותר מכריחו וכמום"כ רמכ'ס כסלכות גירוקין ,קודיך ,ולגן קחו עמכס דנריס ,סייגו סיר6 15חך
וכסהו 6סכ מירמס וסוי חרטס דססת ,6לנכי סחומר (חכרו ויפייסו זס (זס 61ח*כ תוכו  (6ד' סססכס
גפר סחטך36 ,ל לנכי סנפם סי 6סמכ( כיון ס 65סחט6תס זס (זס  610מס סחט6תס (מקוס ,ולכן
ל5ס כסעכירסי וסוי כהו קסכריח 16ת 1מחומל( ,כן גיחת
ו תתק(ק( 1ירגטותיכם כספופכלוס' וסנן:
(
ך
ר
ס
י
ל
.סגי (ים כחרטס רססת ,6דסי 6קינו ר51ס כסעגירס סלק ט1נ  610דברי סגכי6
איקח עוב כן
רק ככרי לסקקיט הקוהמחומריי ולכןגס6י סעבייס
ט 3י(קוע ,וכן ;6ר כך ילוחס יתום 610
מפי
חימריות כל 6ססכ( וסוי כשגג ססו 6טכי
רס כחומר ככרי סג3י( 6ס16מס סירחמ 1על מיתוסי (כן 6מר
כ( 6ר15ן ונזוסכ( סנפטי ורוק .ונר6ס דזס
6 rJttDOרפ 6מעו3תס כו'כי ס6 3פי ממניי טחרון
3ססרט ל 6ככ((,סכל(סיסר(6ימקטר גס חונורדיווקת'
ס 6ף (6
כ
י
י
ר בהורס רק געו*ג ו(63נוגס ויתום (6
,
ן
ו
ג
ע
ת
(ססי"ת מנסירת גסס וע"ז סיס ססכועס עססכיעס
וכיון סמזס אכו סכ 6פי ממנו וסכך (טמר
ממס סככ((1ת תס 6ס6ומס קקירס (סקי"ת ,רק מסייעין אוחו ויזכו לתעוכס נמורס.ויעוין מולס
ק6נריס 6חריס מס16מס יכלו לסתךלדלי וים 6נריס פרק ל"ו מחלפי וסכן .ומגס ערכות  610רק ע(
סמדז(רליס סחן מעליס לרוכס שנמעט סתעיררוח ממזיר ( 6יתכן טל ~( 'aalnגן 6מר יכסוס עוגותינו
יחזרו לסכל( ,וכיון קנס כלליות חומר ;( יקר6ל עע( סמון חוסכ סגכי 6מס 61עלמו ככ(( סער3ות
מקיסר לססי"ת ורק סכות חימיות נוכריחוה 16תן וירך מגרגר לספיית כנוכח6 ,כן ע( סחטך 6יט
(עקות עכרות (סור מסמי"ת(,גייס
ו גס (מחומר על 3ומדגר גגוכח (ססי' 0ותסויר גמ1(15ת
ן
ק
ג
,
ע
ס
יס כ( חט5תס:
סגי כחרטס דסס ,60סייגו הסזכס מירקם
o'nt)a
ולכן נתרו  1'Shכל תס 6עוןיסייגוססו(נכג(,ליומ  onifioוטבת י' ע*6ינ
יכיס
פכי
6ד6קריקנויסייס כו
ו'
1מ(5י 6מר כעכ
גי6יכ6
וקח עו3
תס 6כ( מעון ס( 6יסחייר לפירו
ל ךסנר
פייום תחנסו3ס,1סו כזכיות ססגסקע כעכירות קנס לו לפרץ כפלפל סרי כו 7רכ 6ליפפו 6י
ונכ*זעומסוממס מכפילי מלוסוכלוקוסןמו :כר"מ דף י*ז כמקן מ5ליגין ס6יוג6 6קלירי גר'
(טקוה
המררתם1 ,יסנ ר16נן קסכ (סקו ו(חעגיתו כו' יוסי דרוס גיוון ככ( יום( ,כן 6מר כעכךsnp 6
( 6כיס  olhסחטך (פני גו' ופתחת מריס ,ומנס סגהר 6מייפי ר6יס נזקרנו ולפסיס
פכרו וממפט עמו יסר6ל וכר יוס כיומו
כתקוכס חייך כו' פותח כתסוכס חחי(ס סכ6תר
,
ס
י
י
י
פ
ס
פ
(
כ
נ
1ק*5ט וקמר לקמן רלכור
מוכס יסרך( כו' ,סכ6ור רנרת סיפר5לי יס דפוסים ינוס גידזן
יסמם כמעע כ( סנ"ות פין 6וס (חכרו ,וחקיס תטוכספירפס בל מפנס6 elbחר גמ*די ומלך
י ~o'h
מס כמעט רוכ מ"ת טפין 5רם (יזקוחסכ,רו(,כן על ס61כלכויי *61כ סייך נס 6דין כ( יוסות"
.וכן 6מר 3ירוס(מי דר"ח סס:
ליהיר
"נונס
( 0חגרו קריך סיר05
נולותסכין"ד

ירפא

עיי

יף

כי
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כני

משך

ניר

סנה עיניך פקוחית על כל ורכי כני 6דס למת
ל6יס כדרכיויכפרי  tl~sSDnסכווגסןכי לקפוע
6יס פרט .ויחידי סיגו רומס מי  6100כמקוס
לריקים (מקוס רסעיסי וכן סזמניס תיגו רומס ,כי
סרכם נמפעל ס6רס מסליכות זולתווסרגליה סתנל
כטרק ומקפה ,ער כי כרכות סיתיס נס סחוס
6יט הרגים על 6קר עטו מפילות כלננו ל6ט (6ט
ללחות הכל ודכרת כני ס6רס כמוט'6 6כגיס"חקו
מי '6ורק לתוכן עלילות לו י6הס
כליות ולכ
(,
ו למרע
וסכות ותלערי נכר 6קרסכיני
חקוו
יהרכר מורנס
כלככ כ( 6ים מסכיל ,לכן 6מר 6קר עיניך פקוחות
ע( כל דרכי כ" 8ככל( סליכות מזחן וסתקוס
כהתכוץ כת0פט לתה לטס כררכיו וכפרי נזעלליו,
כי ל 6תדין ס6רס ספרני רק כס0קיף על כל
דרכי כגי סקוס ככלל כערך סזתן וסנוקוס:

האז*נר
ףער~ף כמטר לקחי .נספרי 6ין עריפס כו' חס
עגנם חכפרת עג טפיכות ומיס כך רכרי
תורס שכפריס על הפיסוח דחיס ,פירוט על ססכיכ
להפיכת דמיסי נססר6גל 1,סר1לח כעלתי  06גתל 6לחרי
ורם (ל"ד מכפר,
עריפת סעגלס
רק דכר סג
(כן 0 S~hnנרס לגכעוגיס עכין טסו 6כמיתם קכתוכ
6ער סתית כו' וקרי ליס כסוף ב"ק גרמך יעו",0
לכן ניקול מפיכוטת ,וכגזו ד6מר כירוקלתי ויחתול כו'
על מפיכיקת טסיס 6וס נכור כתורס ,כטעיליס עלי
יס'6נוס קע.ריס סללו כליס על חט6ות ונזכפריס,
כך דגרי הורס מכפלים  SDעכירוה ,וזסו על גוף
סחט16ח כתו דח65נ 1כעלי  06יתכפר עון כ"ע
כזנח ומגסס כו' ס 6תתכפר כוץ (רס"מ י"ח)י
תכןנטלססגסיגסכרולסחכיתעלילטוכתס,לגסן 'מרוכס
ככגדיס לר"ת ותטוח לכ"ע 6יגו מתכפר רק כפר
61ין עליו תס לכפרכד"ת ,כי רק תסהסעיר מכפר
נכפר ד"ת,מכסן תטוח ~ hwnיותר גדול 51ריך פר
מפכי חלו( סחו יתכרךי סלפי גרולת סכסן סמם.ח
מחלו( גדול יותר ,וטוכס קללתו טל סקכ"ס יותר
מכרכתו סל נויו (1כר51ח כענג  06ר"ח קולטין
מקיל וערי כחכות ,יעו"ס ודוק):
מס ן' 6קר 6סכו גודל ל6לריגו ,פיר!מו ע"ד
תיסכל ,גי ולעיקר מתכליתי 6סר יחנסגסויימה
עקופן עכעי מועגת פרט וזס כייקערו וי6ספווכגס
ל"כיח ד' ולמסרתיוסקוו0יס,
ור6קית כל  708לו יוכ
o
~
s
ר
ק
6
ו
נ
וסלק פענויס כעגם יעז
ת
ח
ת
ל
כ
כגפי

כני

חממה

י "4
ר

הכטחון סללני 1ינ 161להרבית פורתסיףר /וכבסריי

לכת תונ:יף סברן לתת פריה
חישת ר' ע5
ך
ט
5
ת
ו
מגויס 0כינ ,וככל מפעל
יזכיר ויכרך 0ס
סכוי'ח ,ותייס כוס סו 6תירס יוהגייס' ויקר טעם
6חח מכל חיי סעוס"ל,לכל תתכונןי  %כן נימי
מפס 6טר גפרלו ננולות סטכע וגסרסו מכלרי
ססנסגס סחתיריח ,רק ל 6פעלו מ6ותס,וייתן יורר
וכל 6חך רולס עתוד סענן וכצוד ריי וע' ס1לך

לספעגויסס'סכ,,סלזס יקוץ תכלית" סל66ין זס רק חיי
חיים 0ל תל6כיסי וכת6תרס ז"ל ל 6כתרס
תורס 6ל 6למוכלי מן1זככי חז"ל כעתדם על ענין

זס ספקנו לרכר ודרתו כרוח קוקס מקר סחן זס
כורו ס( תמסוסכל סייפיזס ררומליחזקיס ,מגס כו
סיס גס 1פ( 6כמפלת סגחריכ וכיו"כ כעתידת ס5ל
וכיו"כ6 ,קס ירקת ד'כי' זס דורו טל ריכ"6
קסיו עירס מחכסין כעלית 6חר כי'ן וזפ 6טס סו6
ססחומר פעל פוע( (6רי 6( ,כן כדורות
סל
ה
חלוזתי) pDnכטלס סכחירסונסרקו תפעלי מחומר6 ,ך
,
י
ה
מ
6
ס
06
ס
ח
ל
ס
ז
(
ו
כ
ח
י
ג
ס
ז
ת
י
נ
כ
ב
ס
16לס
6ין
כ6טרינוידסתורסלנכי 1ל6יסיסכןיסור ס6תינסוס16תס
סו 6מ' אגס ס"לון כי כזמן כזס יכף לפרם סתורס
סיטכ 1ל1כך גפסותס ער סיוהס יזהר כתעלסכ6יסיס
סנכך(ינ) וסטרי0י ס6תוגס וסכפס ס(6רי כזרעם
6חריסט ,וגס זס ממופת על ס6מח לקלי סרעח
כתוים רמכ"ס' ולכך הוארכו לתמס ,וזס כמכות (6
כרמס סקכ"ס כסגהגס סנסיית רק 6כרסס גתן ן'
כו' עכור ככרת 6רן ,וזס ואתי ד' ל 6גוועתי(מסי
ל 6כן כתפס סו6 6יס הללויס כעירק ןמטרגות6
(זוס*ק)  6100כיט (1מוסוות סעכע 6קל סי6
סחערל'ח 6סתנסגק כתכל (סגר')6י ולכן 6תר פסס
 ocnרעו כי ככס יסיס סנסנס הטכעית 5מר גקר6
כסס כלריס ,רק כי קם ד' 6קר,6סזססגסגסג0ית,
סכו גודל ל6לריגה מנזמן מיסי6ל עובין ר15ג 1סיח
מטיפין כח כפמלית סל מעלס סו 6סגסגס טבעית
6סר סי 6ספמלי 6על מעלס .וסכן:
ם
י
ר
סס ו' 6קר .6כספלי סת(6כיס תזכי לחלי
סלם תיגומ ונוסס 6מר וי (י ק6סיס 6מך מז'
כמהמכיס ,לכן מזכיר 6חר כ* 4תיכוח .לכן ת65גו
כפ' גיר סגסס קיקר6ל מזכירין 6חר כ' חיטת ,סו6
סכלל' 6כל  ot)filnסמם פרטייסהטיגן מתעלין זס
מוס ,וזריסגיניןק גתפעלין מווי  Sbא 4והששסייג
כליס ר5יחס ככס כו' סככלליותס סתם פרטייס
ספונן 5ריכיןזסלזס61יגןמחעליןע"יסקכוף(6כןסברס
סו6ליי
ך לחגרו וכמו 60תר כ"ז  ?olhכו' לכן

כי

"ורס

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

ש4

משי

האזינו

חכמה

תולה הגרימה 610הקנין והכ((יוה טגפע( כ( 6חך ( 6כן (61 lSOSה תקלות הטמיס וסקלן כיוס עסות
מבכרו ונחט(ס ע( יד" (כן ס;(( יוקעתהיו"ר י
'6osll)hרןוקחיסכהגרשן"6תגהכל6ס6(6כ6נלהס
מעקרה פעתיסמסיחיד,
ט3עסרס פטמים מסני תיכות טהו6הסיג מעלתו טלחוה הכירך ות5י16קו' לכן (56ו
קרוס 6רן (סתיס ודוק:
היה ( ("5מטס (הזכיר 6חר עסריס תילות וה61
סיס מזכיר 6חר כ* 6היכוה,
* יסוככגסו כזקגיס :פ'רוס פסיו יוט3יס
ן 3מ6ס סוחרנכרך
כ
ס
י
ם
כ
נ
ש
י
כללכת סגזיח כח *5גולן עגו(סי וזסויסוכגגסו
ן  Sbרתע ומזתנין
כו' ((6רי יסרך( ,וטטרס פירסי
(ח6ה עפר פעמים פגה,
קליו יוקכיס סכים העולה:
כסס טמתע(ין 3כ((יו"1
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(*3ג' וכן 6י(וקכ(61חריססיסגימלה רק(סמקג(יסי
*61כ מרויחו3גי עסו מס ס( 6קנסו יהותכו כר5יחס
3ס  6( (*6חרוק,
וכיו"כ ,ורכך כקק(6ו מה
י
י
ת
כ
'61כ  6( 06 qhתקכ( 1יסיס סכיןו(זס ו(זסנ6מרס
וכין כך וכ"כ (6סוסית o)~lhר5יחס וכוסס כיו"ר,
ןר15ן הסי"ת סיס טיקנ(ו התורס ,ודוק:
6ם ות (סו* יהכן עפ"י סכתונ 6ף ידי
יסרס 5רן ויפיפי יפחס ;מיס' ווס
ר מימינו  610כמו ס6מר ממעין המיס:
סימ
(יגנז* שכן עפ"י מס רכהינ ויר16

מימינו
ם"יט
יה

חכמה

6ה (6די יסרך( ותחת לגפיו כפלגת סספיר
ה
תורה ( 015גו מסס מולסס וכו' ,נגמר סוף
מכות,נגימטרי 6תורסן 6כ(6גכי ו( 6יסיס
יכולב למצנר
(ךתפי סגכורססמפנוס ,כיירוסס
י
ג
י
6
ללמיהוה רקלימון כן :תלוח6ין כגכי6מוחזק (כטקס
רק (סעס וכן (כ"ר סגדו(י 6כ( ע"ז תפינו (טעס
סוי מריתןכי ס6מינס ולהדוחו וסעכורס(( 1כןו סו6
פלמיוה נפת סיסר5לי 5פר יופיע כס 6ור סנטרי,
והגה סתורה כונס כנטות יסר5ל כפלשם ר6ו וקמעו
סעס נזדכר (מעם ו6תס ערי וכמו סספלי 6לדבר
כוס ספיקריס ,מסד"כ  l'nhnoמסכהדיותות ומופתים
6יגס (5ו(ס ו6מיחית כ6מיתח ממוחק (מלמר ר5מין
פי"ה)' (כן  SD elhמסות נני גח הס  ot11SY1רק
וסי5נל o)~h
סמוממסריםטססכ"ריכרי6םמרמהלממתמס;נבלסאיונ:ימ5ירטסמר
ול
ית3סן,לפי ;פל
נ3י5יהס ברבר סס".ה ל6 5מיההפלמיוח כמיחס
כמו סנ 5פל נכולב מסט  :11ס5מר נפ' גסס
( 6ג5עוו יקרץ(  6(6מסיכי צילך (רמכ* 0פפירוס
סנוקגס חו(ין) 6( ,כן ג"כ סס טיכס מ15ויס רק
תגכי6יהס ~וע"י מסס סורים ססי"ח סנלטוו 3סן
נ3י5יסוי כמיס"כ רכינו סלכוח מלכיסן שבס ססורפס
לסם מקסל
מחורת מסס ל 6רדו נעלמם רק
פרח י;ר5ל' ולכן ניון טחן (סס לOיIמDו~ת מוחסי oh
כן מקות סרסן סו 6רק קנוירת סמרר קרוס (רת
מנימוסי ,ק( סנטו( ע"יכגי 6כקות ומופת וכפיחוס,
(כן 6ין (סס רק סייף 1קזס מיחס ממסורס נס
ר;6ו כסייף
(מלכוה כספר 6חל ןה הגיבוסי
י רלס5מין ע(
כל3ר' כמוס*פ רכינו' וכיון ;כןח6
ות"כטי
דכא כטכ(6ין סייך כפיס' רקע( דכרסמוקם כטכ(
פכן הו6 6ך הסרקן קינו לולס (סיות מסוענד ע"1
יהכן כפיס ,וכמו טנו65נ 1סלקכיס
ר פמרו על סר
ו במוחס למיתה סתולה וטימותס'  16כפס
סיניורי
עליסן ססר סירנו להיות מטועבריס6 ,בלכפיס (סיות
מקמץוסל 6יתכן(,גן 06 Dh~nכי6ון כופין ס16נוות
(סתניילן  (36ע( ( ',ו5והכופיןטותן,כי זס רקקמילת
מסדר והגית היקל סכורך 6סל עקם ה6דס יסר
וממט נקשו הסנונומ לכיס,טטעס1ט13טיסOStDO (36,
מעיר טסיו5ל י5לה' (כן כי כופין (כדי(סגדי( סקקר
כעו"ג וכיו"ט  KStnn 16יכו( 16סכיר סי51ל הלחד
ס6נויתי ,וזס (גו מורסה ( 6(1כ"ג ,כיגי קללנו סו5
 6חלס מגפת ס6ג
רימוס סמותס ו6ף נפס סנריםסי
וכמו קרמו  (6זס  11DOסר6כ*ע ,ונפקסיסר(6י גועיך
ע( מעמר סר 0ינ" כי חקוק ג15רת גפם סיטר5לי
גל ססחפפליח 6סר נרג; ונסמלסיסר6ליגפפנו פל
כו':

ב"
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ריב

3א

וסלרוססיכגונ"ווזז*ס(ענ6יסןרסיססכגויטספ,ססכטו'נועססכלסיס6גסמקומחר ענמסדחוה גגיכי6עמ6ו1דחעונגןסתעומרוסדעל5תיסהו ותור וסקל"
סיתן
עגןתדגר וגהור 3קוסי6י 16לס
כסר סיג" ( S~hג'נ 8ינסמורקס ,סיין כדגרי רגיגו לכיגו מסס כמלכות יסודי סהולס פיח ס6ריךן וז"ל
סוף סככות ת(כיסי תגוון לדכריגו כקרר כפיח פ"י  et5oנ' (פיכך 6סעמד סגכי6ועטס צוחוחומיפחיס
[כמט"כ רכינו ולכ( מרולס (מתגייר ים סוד קבס גדו(יס וכקץ (סכחיק נכ61ח 1ט( מטס6ין סומעין
גפם סגל סי 6מגטם" יטר 46ועיין סכת רף קמיו (1וצגו יודעין ככי6ור ס6ותן ס16תומג(סט וכקוףסן
גריס  Sthnמז(ייסו סוי ,יעו"סיירק]:
 'DSקגכו8ח מסס כו' ויגס עפ"י ס6ונעמ כו' bSh
יסנרינויתכןנוסססינכססססנחססע(יונס(סכיך נטיניגו ר6יגו 1כ16גיגו משעגו ססחע  610ס( 6בס"ד
ךגףב*
י טיר15לקכל 6חסת1רס סיר16
6ת עמלקכי
_
ת
ו
ק
ר
(
כי 6ין (סן חקוס טכעיות (כו6
גוי ( 6נחרג
וחגיהן כי כלסר עיח מעת ירו
ר
כ
נ
ו
ק
ל
מ
ע
י
ח
ר
כ
ו
י
ו
ר
ו
ע
(כוף יקרסוחומרוחס סטכטיסריסנפריקת (אחוז
וחקית,
כעכוהוח 6סר תטיס למורס ע(יסס
(ויפידיס .1חכו כנזכדס
קוריס
כר
ייני ,סו6
לכ
י
ע
ס
ןס כרתפווכיודי
ט
ט
ס
ס
י
ו
ק
ר
ס
ת
ו
י
ח
ל
ן
י
6
ס
ככחן
חיי טכעי
ופרקי ככ(  'O'nDOרקכאופן סקגחספרטית וכקמירת
סתילס 6קר יריו ללויס כס (סססגחס מפרטית ,וז0
כי16ר מפסוק נם(ח 6ה כ(6סר  015ו'קליכם כיר
תסס תן סייס"סר 5וס ד' וס(6ס לדורותיכס,כ.
תמעמד סר סיגי ג6חר ונסנך י6ת'גו  to)ttsכי זס
6חיתתסמוחס 6קר סם זכו (גכו,ס וקנזסו 6יך ססס
מוכר  (6מקס SJh ,קורס מחן תורס למתיגו לק
מפגי סכותות ומופתים.ו(זסכיון ר'יקניטו( כסוריות
רף ח' 6יזס מ15סטג6מרס תחי(סזו ע.מסמן למסות
סנ5טוו נ6נזיחח סמוחס (ס6חין (דולות סיס ע"ג
תחי(ס .ומיוטכ קוסיחסגחר6דס 6כמרסג5טוו תחי(ס,

יבףותר

יעו*ס ורוק בכ"ז.

(עריס קסעידו  o~hlע*ך קר 06נעיגיו קצינו כנוו
טר6ס כו' 1ס61י( חין 6ג 1ת6מיניס כמופת 6(6
מסגי כמלוח ס15גו מטס רכתו ע"ס סי6ך גקכל
ח6ת ז(630 0סכחיק נכי6ח1ס( תסססר6יט ושמעגה
יעי*ס כרכרי קךטו ,י(פ 17ערזין יט לפקפק ח(י(ס
 06יגוף נכיף ויחן 6ות  16נופת (מפוך ( 16כס(
סרכריס משטוינו ע"י הכרסס
הסיגו ע'ס  16ע"י
גח כתו 6נוס*ח' וגס"ג ע"י יעקכ( ,זס סורס רכיגו
י ( 6ג5טויגו לק ממקס קוזקיות 015
(עיקר גד (1כ
ע"י מסס טגיחו( נמו ס6מל ) ~eollhוכןכובס ,ותו
גכו8ת ת"ס סיס ט*י ר6יס תוחטת כסרסוסגדו(
כנוטמד כחס רככותמבפיס יקר"61 46כ כ( מי
סיריוס 16ח ולזופת (נט( סקר כפיה  6101ע"י (סט
 16כקוף  16כעכור (נסוח כמפורסנחורסיורכן גנגס
מהורס כימי נוטס  6(1כימי ס6נותי כי 6ז מיינו
5ריכיס (ס6מיכסי מס"6כ כימי מטס טסריכוי סיס
י ר6יס*6 ,כ סגד( גרו( כ1(6
גד (1מ6ר וכז(סעי
ס
י
ט
(קבס
סמבות טנ5קוינו כסס
נותן תורס
זמן
t
o
r
ך
ו
ס
ו
י קודם מעת
נתינת כ(( סתורםגין (6חר
כ
סיס אפטר (פקפקי 31נ 61גכי6 6חר נקות ומופח
(כס( (מי יאמין יותר6 ,כ( 6חר מ"ת כ(
~
l
n
l
h
e
טכע(1ט 1כ( גני6יס ל 6יוכש לססיל 6ף דבר 6חד
מן ותיגי 0קדוססן וזס סומר שולס 5וס (ט מטס
מורטם קסטת יעקכן8חזגוסע 6געזכוסרס"י] ס6ינס
 :טסיו נמ15ה קרס מ"ת פסיס ק(סביטו(
כפימי
 6(1סוחזקס עויין ( 6כןתירס ( 015גו מקס מורסס
ירוסס סי(6ע"ס לקסטת יעקר [ומפרס מפגי מס]
ויסיק 'כיקורון מלך ל0ת6סף לוקי עם יחד סנטי
יטר(6י טוס סיס כקכון כ( כ((יסרק(וסיס מ(ך זס
סקכ"ס כמוכסוכולס זכו (נועלת סגכ61סורזו נרקיס
חומית גס
בכל דגרי מהורס ס61חי ומפגי
זסיחי רקונ6
ן(די (6"1ימות [מיתק תנייג 6תרגום)גי
6ז כעברו עדיין ( 6סיס מוחזקת כ"כ וסיס מקס

(ג6ר וכרי רניגו נפסמ*ס רפרק
נגיסק"ו
יוסמטך סכתוכיסי זז*( ; oaוטיס
נ
(כלך פ( סעיקל סג' סוס כו' וסו 6כו' לפי ס6תס
סר6ח לרעת סכ( נוס ט6גומרחקיס סיום  16עוטים
סיוס 6ין 6גופיסין 6ל 6כנקות סקכ*ס ע"י תסס
רניגו ע"ס ( 6ססק"3ס 6מר זס (ג3י6יס קופאיו
כו' וכנוו כן 6ין 6גו מלין מפני oo~ahnושיגו ע"ה
מל עקמו ו6ת כגו  6(6מפני ססקכ'ס 5וס 16תגו
ע"י נוסס רכינו ע"ססגינו(כמוסניה( הכרסס דכינו
ע"ס כו' ס( 6תרוס גוס טומרו"לי*ג מלזה גוחכו
(ו למקס תסיגי וכ(  SS)n 1(6סמלות osl~ ,נוס
טסמח ע* 1ומס 1ס לעיקל גרו( סל 6ד3ר סו.6
ונוגס נגריו מוכלחיס עפיי מסטס6ייך נסמל סמדע'
1ס '61כי רכינו מעריס גווןסטייך נספל ומעות
ומדיעותניוןט6מיתחסנג61ס חויכנהיגת 8ות ומופח,
ט  .i)ti)DSולו"ק.
(חי
ף ילמוז כיכסיגי ודצי 167ג51ס ככוךד'י 6ך גס
(סור *4
( תוער תתסס נקמרוספרטיסר6ו כנוד ר'
P*n6כ~lכPיליוגקסו,לכגמכסי6גל6מחןלמ1ס.תםןי6וותהל מן16זמו(והפו'ת 61מל ג"
נעק

- - --

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

משך

א*

חכמה

ברנה

ן ככור' "6כ
כענן פתח ס6ס(11 ,ה ם6מל ויהי 6כיטלון מלך ויעלט כרעתך סיקרת( יס לו יי
מסכינת כגורו סיס כיסרן( elbכקעססקרן(סגסי6יס סתולס סי 6כחלק ככורס' 6 061תלסככור קיני נוע(
כעהקעו כצחנןוזס כסת6סף ר6סי עם 16 ,כסעס 61יגי גוחן ר;6י רמתנס קיי
 6רחמגס (כ"כ קכ"ד)
גרפו יחד סכטי יקרץ( ע'6 1מר ד( 6כן ,דהם תכו (רעיך כמוטדרטו רז*(
וולרת6קועוכוכלטסחיכקחו5ר51ררו'תס6י
לען פתח ט6ה( חוסר1 .ד*1ק .סכפס ע(יסס דונגית ומתגם ליכ5כע"ג( ,כן 610
ררן 5,,דל 10נפסחים מ"ע "6מ מורסס  6(6תפרס כי תורס סקוס לכו לוטה יולעטסי 6לקהלה
מ6ורססן ומעגין רפרק ח' קס 6ית 6והיס יעקב ,ירוסס טי 6ממנסס נכותן רק מעני חס (6
פיוס ססו 6גסס ל' תקרסי קיקי  6(1חקרני(יעוד קכ( 1סתולס עד כו 6נוקה תופגי כי סמה סיו 6ך
כפלי 6חר ר' יוחנן ככסס ככיח חתים  6(1ככלס פרטים וקין מלך כ( 6עם( ,כן 6ז געה סיזה כשוה
ככיח נכיס ,וספירוס עפ"י מס דקורו כיבמות וף יסיק(טיי
ס רגול 6ז סיס גיטרון תלך כסה6סף
,
(
ק
ר
ס
י
וכיון מסתורט ירומם
מ"נ 3מלנז 6נס61ין  6(3סעווס 6יכ 6סתרם  h)hלקטי עס יחד עכסי
אירוסין כ 63סעידס "י 6יכ 6סמחה ,וה 61הבזחן וככר י 165ס6כוח מכ(( כגי גח"6 ,כ כקרוסין ה(י6
סכית סין יטרף(
דטם6 6רס קניסה ומפותה
ככיח"גיס( ,כןהיס סטתחס מ(ת 6ותנגס 6כיו
נוןו
י
ל
כ
כ
,
ו
י
כ
6
ן
ס
ר
י
ע
הטלרית ע"י מ
ת1
י (6יתות כתעססכלמס ,ודוק.
ם
י
נ
י
נ
ע
ו
6
1
0
ח
י
ע
פ
ס
ס
חתריות
"61כ יחי רעלכ
גטמייס 6סר כסכת כפס חלה ססמחס סרוחגיה על לשן יתכן כי סתויההיגס נכדכםגין(קען כין (גרו(
סיפק ונעכס הנפם חוסי נון עכ1דח סחוחר וסי6
ו6ף חטה רכינו ע"המיהטריו ג(6זהרוח ועוגטין
מקיסרח (קונו יחכרךי וגחו כצחרו .כמו"ק רף ט' כע( כ( 6חר מיסר6ליו( 6יועיל רוס זכותסכפק עד
גכס(י6ו' מחגכיס כטמ*קוסיו דוחיןיוסכמו מעוס רסתחט גי יקנון כסמים סלוחכיס כמנס (כטל  elbnפרטית
גי "ולס 15ט (נו ממס מורטסן
ספודס ליכולי עיי'סי 6ג(לעחיך קיס סטתחס מטטייח' וזס
נז
נד' נע(5ווהו יתע(סן ונמו הלחלו
יכלי חחנסחהקירס(כיבלי למכ"ם)
ת
6י
סר
סקנ"ס סי 6ירוסס"ני
חיריקס עליו קסטה יעקם פירות 5כ( סעדס כ(י סכי
( ופלוץ*
 nlnuSתחו( ל5ריקיס וכל %ד ואחדטמ
נ~נעוי סיסיגו סמחס מע5מוה טטגה 6לדה 1יהכרך 61מר טמטמת מקס סיס טסיה כיס1רין מ(ךן וכמו
סנ6מר נגילס והותחם כיטועתי כניכו( כמס טכוטע סמלך קריך (סמול כ( דכרי סתורס ולכלי (סור מן
וכמוסאניו גירוס(חי פ"ר ופיכס (כס סמ15סילזין וקתל( כן סיס מלס ,וכסת6סף עס יחד
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סעודס 6יכ 6סמחס ,ומנס קמלו כירוס(תי פרק יק תירה לגו תסס חולטס .רז (.קמרו קיתו
5ק"
ו
כ(ו מס סקכ( 1ככררעך כ6ןסיט מודעם
יוחסי
ן כ( מקוס מגומרמורסס לטון סו 6סתיכון
וס6
"רין כ( כמס רכ16( 6רייה ,6ומענין וכפה ע(יסס סרכגנית פירסו
ר
ט
תורס ( 015נו מסט מורה
סמ
יל
י
ת
כ
6
סגין מגיס מכיון ר6יסו (עי סקדנזזגיס רסוק סטטכילו הכליח סטיגס סעליונס
י(ית
י( (עי
י
וט
תטכמ טונליסנ
"ססוכס כחו תאתרו כססחיס פ"י  1671כי טו 6דכר סכרחי ומתורס סי 6קיומו סל
מעיקראכי עכיר 6יגם 6דעת 6רנפטי'עמיר דעוסס מעטי סתיס 61רן ,ועניןהמודעך סו6רתתנו כק6נחגו
כן כסביל (סמגכד ( 16סחפרגס  16כיו"ש וב( כנוס כסמנם סע(יונס6ז סייגויכו(יס (קיים6,כ( כטססגסגס
מציגו מייגמ עלתוכסלמ1מ ollnoל6מיתס(סין דיסק ,סלולרית מסתתרת 3טכט 6ז 6ין6גי יכולים לסתגסג
גי קינו גחנכם (6יו סמקי חכתם וטיגריס  161סו 6עפ"י מכויסי  o)nhכיתי לסחר טהסטגחססייס
למון 6רוסט
 onnDנ( 6סעודס  610סכנת (וסהתרה ויקרה( סיו עכרי 6חסולוק וככ"ז מסרו
,
ס
ו
ג
ב
ש
(
ג
6
06
S
D
ס
ד
6
ס
ר
ו
ח
ע
ג
י
י
ת
ס
(
3
ק
ס
ס
פ
נ
ח
ג
ו
ס
ם
ג
ס
ו
ל
ע
סחונור וסטכעי
סנ(וי
סוי
דגרי
ימיו
(סמם 61ז געקס.כתעין סתתגכר וזוכס לסכיןצמיתת מטור (6ור וסגסגות ויד טמ (6סו6הגנגססמסתתית
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(מז ג'ז יק ~hDTtn
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קם עוד כגיל כו' ו(כ( 0מור6סנדו( 6סר עמס
מקס לעיני כ( ,יסרך( ומס סנזעיריס ע( רומסות
:ע(מתכוגתסל6יעתט
 67130תגוירי ולכן יסיססכריני
גכו(ותיס ויסיס כמו כרעית 3ר 6עריס סתם6ר
סכרי6ס כמו כר6סית כעת גר61ס מר' ,ולוק:
עירק התמל,ס ,כספרי מלחדקהר6הז גן ו5ויקיס
מטיי(יסכווכן 16610מווכו'ר" 6מלמל טסר6סו
סתוכסניקרס (56ל גן סרן) גי0גס ססי 6ק5לס
עיר סהנזריס ער
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וזהו סתחס ק( ניהגס1 ,זס 6מר וכה* 6עירהתמרים
ס סי 6ח(תע( 0וכו'.
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ו רחוק תמקוס
ויחם נזם ,וכדרך כ( סיפררסוייג
הכפרד תמכו קחוזר ומגפפה  S~hס6יס מקס קטרגו
סייך  Shמגססכל(כחיווסיס כנדל מ6סהי ו6רכטיס
יוס כל( 6חס ותיס ,ורכרי
' עתו תגיס  (6פנים
ת
ו
י
הו 6תיכף מקגפסק הסהקס כין סגפם(ג'ונוו
תיכף כין 6ר(6י קורטייל
 6ירע היינו כמו (6
ספירןוכויו 6סר ידעתיו וכיו"כ סרכס] ס( 6סיס
סייך 6ל מקוס קכורתו כ( 4וסוף  aDWnמסיס 6ים
(6ךיס ,כחייו וסגיו נו6ר  6(1סיס  s'pnומסוכך
 (6סחומר ועגיגי כ(( כחייו ככ( ס6רס ,וז 0ק6תרו
 6(1ירט 6יס 6פי( 1ממס.
רבנמרש סוף סועת וי"ל ( 6מח מקס סג6מר
וינות טס ממס וכלתר ויסי סם עם ר'
מס כ6ן עומד ומפחס 6ף סס עימו ומקמש סעגין
כי ~ olhגקר 6מולך כי הו 6סוגך ממורגם לחורגם
(זכך גפסו ורוחו ולסקקיח 3ככו מסחומר והגיגיו,ל6
כן סמ(6כיס גקר6יס עומויס כי סס 6עס סו(כיס
ממעלס (מעלס כזסירוח ע5נזוחסי כי סמה סכלייס
מופסטיס ,בכן כתיכ וגתת (י תסלכש כין הע!נ!ויס
ה(6ה "61כ ה5ןיק ממח 6ף כי נשקו 5רורס כקרור
 ottnoכקמיס מ"מ נקר 6מח נוקר מטלתו ,כי hlo
געתה מסופך טומר ומיתם סוגת ע( ,פיסת ספטולה
כמו מלמרו (מס גנוזת(עגיך גס 6גחט גס 6ןתהגוי
6נ(
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חממה

ריריש

6כ( תסס קססיג תכלית ססטגס מס ט( 6קם גכי 6כיתו ותיעקד גפע (פי עע1נוין 6 ShSחד סן רפס
עוד ו( 8יק1ס וסיס (מעלס חנו(6כי מטרח ורקס 6חר' ו'לכן בגורו כתכי(ת 6ס 5פזולסיטרק( מס טס
חס ק':יסיכי(כלל(,ר16ת '6כ סיס כמו סח(6כיסודייג
ו 6חת לוקס כלחן בהכריס וסיף,מרנסח ככ( הכריס
(
6
י
ס
.
גקר 4מת
ל
6חר (וקם וכולן מיגיסיף וספלינו רחל
וזמו קלמרו תפס ל 6מת כל כך
'
סג6מר וכו
'
ד
ר
ו
פ
ג
ו
ס
מ
עס
וימי
[מררנס מנגוס כזס מהתרו ק6ססיתס6יטסמעוכרמכו' מכח כסג(כ
סכתררגות] מס כ6ן עותך ותקמטירייקו עומד ס( 6וספי(ס גורס (0כיגסטתס(6ק נויטרון( ,כי סימרה(
סיס נורריגס  hSnסקיגס 1כקר 6עומר כסמ(6כיס ככללן סס תעון ומדור (לכינתסקי"ח ,תכן חס טסים
כן סס
:ךעותר וימקסלמףס("6 ,נכוסוסרגלוי',ד(כ6נמרמךת כל( .וסכןן ) P~hקורס תחן מורס כתונד'60ס ר6ס "י
ט מקרי
ריב:
6ת
6תת ותכיר ח5י6וחו
כ כניי
פ"ק דסוטה תכס עכרי כן דת ח6תין
ומ(6כי
ם ע5תו i9rDSמיחס פטל זס 06
הסית 6ותריס לרקת ד' עקם הסתכן ערתו וסיגי
ותקפעיו עס יסרך( ,עיין ככ( סמ6תריס טס ,דע כי הי6נילוה שכס וח;וכס זס קורס תתן תורס 6סר
כי יט ככי ותספה ככי יק גסעלעול(0גטרף 63ט כ( 6ח'ר סיס (עלתו 6( ,כן לחרימחן תירס ים חק
 06לנ 6כן לו יחס כמיס ויסך6 ,תגס ווספד סו 6ותנפט ולסור (סטתכן עכור זס ,גי '6נגיר5ס (מסור
סתעיררות חררכי הנות ומרותיו (1'nlSIDDIזובחו ,וזס ע(5וו6 ,כנהו 6סיזקכ((י (סכ(3כולו וכלן ססמרניסין
ט6נול מספר ע( סריס' פירו;ע( מספיע(זבתו כמו כהסדרו ו8יך רק6י (מזיק (סכ( 3וכיו"ב מרכס[תכן
טליןעריך ליסרג עליהןן
ספד קמגיק ותקפיעלסכן יכתים" 6סגיסדין -זס ממס כן כח מותל(יסרג ע(
"
1
5
מ
,
ס
"
ד
מ
ל
,
ק
"
י
ו
ע
י
61סרן ,כי ( 6( 06סקפיע(זו(תוסליעסהכטכי(לסכת חק"6כ 3יקר( (6סיעת
~גן נתמר
עלמו ,וזס (ספור (קרס [מכך עקתס עוג וסלכתס הי 6תו65ת  6(1ר5תס (ס(גין פס 6דס נרוקן' וי41כ
חסדים (6חריס טד כי חקרי גסים סרה וכפרק"י כי 6יך יו' 1(:סספיל לוחו לחלי 4על מס טסים תעלות
כי קרס  onpסרס קסי 6סרה ע( כ(] (1ככותה ,רתות 1נס16ת קורס מחן תורסע *הרי תשתן הורס
עליס כט5נזס [ט( 6וכחס (ק .(3עונג תנן סעסועיס 6קל  410חק ומספע ג5רוף ס5פ",
 4ס 61לסול
מתחך גפטס(ס1כי(הו לאטלס (רקת נותנו ולע 6סר (עסות" וזסלוקסו'עסס 6ז
(פךיןסמקוס.סזתן ומעסי
ר
~
זס חפן סברס] ,ויג
eilhכעת חספסיו
ס (מי י16ת (ספוד 3מי סידט עפי נוססרקי :תקון פלקי
ורניו חיוס סולדו עד תורווי כי  6( 06כן  'Sthעס יער6ל סו 6סכל( 6סרמטריפו גקר 6יטרק( יט
מהפט תס המסור לסרוס גררסגלני,
ן 16
יפליג ויסים ככ(( כסס סנפרעין כוץ  oh1יקעי
ימטט זס בזיון (סגספדי (גן כיעקכ רסיס מקפיט רדמכמכה סגניתי כי 6םיכון 4דסלעיר 6סר סי6
רק י"ז הכס כת5ייס ז( 6ידעודרכיו וגיוס הולדו
כסלסלי 6ין נס (מורומוסר ודלך 'X~h
ת
6
כחיג ויכפו 6ות 1פולריס6 ,ו(ס כקער (קכרו כ( וס6יסיטריח ((מד גגיסס ולססכילס ולסרריגס
עכרי ערעס וזקני מלריס ויכ 16כעכר מירדן  16סיו (1סע(1חס ע( כמחי סמוסכליח  n1SI~Dolסלורקוח
16חן 0סכירו 16תונזגעוריו ויתפרו סס מספו גוו( ,ותחר זס יתרגם61 ,חר זמן סריס יסכתו ססכס
ס לקה מס תמלרי0
גי סככעגיס סיו יכעיס שתו ממסנפעדו,ריו ושמגריס ר;6וגס 6טל סכי6ס  'rrlכןמי
111קגותי* וסנס כלוקס ( 6כתיכ
מיצרי ע"ז כות 1חחריססיו 1כ( לעס ( 157תער
וע"ז נשזרו
לי
לג
סת
גירס טעתיס כי 6ין 6כו יכוליס להספידו ,כייס (
 5סתומן 05מיונק כזרועו
י
י
ייס ,ונקלס כלסר
;6ר כהתחלף הזמגיס 6ז ימיו6nlSIDDOקרסיו רמות יקכ5ס ,וסכי6ס(ג( סגוידותסטוכותודרגיו' סגכוהיס,
כערכן כנו5כ סעס וסזתן סחו(ף,וכמו"כ סגוכחי ס( ו6רכעיס סנהליתר 15תססירס ומלוחיונעסו.מ6וסליס
הסמאך 6ין זס פעולה כ6ותס ויגוע זס (חכנויס כי נסלמות ,0ער כי הסס סיו 5ומריס כי כל סעדס
סטוכות מןכהיערף (סזתן והפס ,וכפרט תקורם מתן כילק קריטית לו" "5כ 5ינמיורעיס מסנסוקיל 6ותף
חורם (6חר תתן תורס,ועכי('.סך6ל גקר6ו 6יס ,טסם כי הורגלו כררכי ופסוח מי0ריסיקולס(סיכ"ס
ינורעיסן כקסיויסרך( מרעין
לס
סחין ככ(( וסיגו כ6 6מר מי יקזס (יסע
6וס י6תר ע( סיחיד
ר
,
ן
ו
6
(
ז
ע
ו
מ
ו
6קך
כריכוי 6רתיס קכו(ן הן 6רס
כ'
יו 6סר
Dמי י71ע דר
6חר (חכרו חי ילו'5כ (י  Oפוטרי
(פי מכילן ממס קוים ספוגים  Shמלכו 6חך סו 6גתן גפפועלייך עד כי סני6סלפיוח נוי קןוס עס
הכורך יתנרך 6קרנקרך (כן ט( יסרך(וכמו קכתוכ סגו(ס ,חיך יוכל (סספירו וכלגון כ( מע(חס
סיס ז6ת (סס,
5ור לככי והלקי (לטון רז*() וע"פ ורכי ההורס
ויותתוהס hio
סמ6חרח לוחן1,כ 1קמרוכמו"ר תכנעו כתיכ גפקות המכה סג'יכי סקומסלתנ
יר5סיחו עיר פר6 5ךס
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בולה

ילד ,ולריך לסהתוס בזוכי ו' (עקור ממט מטסספיה לכ6ריטריל
 ,פירותכי %ס טירפו %ס
כ( רגם שוד ותליה  161ניכל הפעו(ס כג( רגע ספטס53לי סי' קנס ל 5סיס לזרך לס0פירו' כי
%יסרבל %רור רורי ובס
ורגע ,כמו קסולך סתיטק (כיח מספר ה( 6מרגיק סתורס נלתיוח (6
"
כ
ת
מ
ת
שומר נכ( יוס דכר חדף ער כי יגסס (כס כדרכי רסוס וחקוק נזפע(ות ממס ונועצותיו1ע(י(1חיו (סריס
ד6 16 /יט ניגר ומורגם ספש(ס כחוסי 6כ( נכ*ז קרן יסר6ל' ורור לרור יציפו חסלנו 03סר סחורס
%סס טפ"י ר' לצגי יטרלל,ודוק:
5טר
ספעו(ס יותר נהרוס מקמר חפפו( געת י(דוחו רק
י נכי 6נ( תמס [נופגי סכקתכחו ג'
יח
ס6יט מורגם' ,וסגה ככר נקרנו שרי סירומ(מי
ע
ם
ו
ס
י
ק
DtD~1
ת
ו
כ
מ
ס
ס
י
פ
כ
ל
6כרסס נט( 6ה סיקר יפיטר ענו קנ6מר 1מ65ח
כלכלו]
כן
(
כ
ג
ו
וס ( 6סיס יכסה גידו
ל (ווסרט לגומר טן נו( 6רוח חכתס
6ת (ככו נ%5ן נו' רור (6היםיכי
עגי ח(( גקרכ" כי על ה6פקורסיהמטעה כסנאיות (מהררינהוימפגי קל5קסנכי6עור 3יסר5ל כמטס ,ווסו
נחקירוה 6 610יגו יכו( (סיככס תפני כנידוח רק (גלחיות ההזלה  bSnיוכ( (חרק
מעתס וכמו"ס
מפגי מופתיס המרסיס דרך ויכוח' וזסו ורך פסרהן ינזכ"ס' תכן תמו ימי ככיתו ,וט*ר אחוח י"ל מפני
 011סיס 6 (56כרסס,יחק
ר כ( סספיקות כ6נווגס תס מ65גו כרכינו סקדום טס0פירויו כל י"ג חדם'
וכשוכח כפ(סיפיס עד כי סכיר 6ה גורלו מעלמו מפני טל 5סיו יר6יס סמ6ייכה
ו סלכוח טסו 5כחב
סירס ט3ע"ס כמצ'נס קלו:
בל
 6(1ירעחי סו 6סכורך וכטס טריו סתר 6גי
סיד~ oprn.הו 6סהגסגס סגסיותולכל הנזורק
כע( שסירס ,הנונס  (56רוד סיס תהגי ,ותטוס
י5
סחו( זו גחי סכיגס ,ונמקכם כעכ( יטרק(
יוזס ולכי ח((
יכוט( רק כי ירכ6סו כגנח כתורי
,
(
ג
ר
ב
,
י
נ
ו
היו תרצין (הס ם(מס הפגים
נקיגיי 6נל 6ין  06 e~nDיזקר התק ולבן כהית כקין (רקוח
כלכרפס (כצו ,סיגי (ככותסי
ס י"5ט וי5ס"ר ,סלוקו כסדורו וסוך סנהגס הכסיות והיו מחין פני
,
ו
"
כ
ז
ווס מעין גלוי סכינם
ססגיהס גלמנו וגתפקלון וכדון גתיכ פגי ח(( !ה הפרכת וה:רוכין מעורין
ס מהבן כאירו יה' לסיגי כל יטרללורחלן
י5ס*ר (כד ,והגה מטס סיס מתפלסף המיר כקצרות תיבו
י
ו
ו
:
ו
כ
ו
:
ם
מ
ס
י
פ
ל
ו
ר
ג
ס
5
ר
ו
ו
ל
ס
ר
ס
6
י' ,וסתפ(סף,כגז
כי חקר
"
ל
ל
ו סגיכר מספרו כנכ
סרמ3ין
יר(כסי
כ
ת
ו
פ
פ
ת
ס
'
פ
ס
מ
י
'
י
פ
ו
ס
י
ס
ר
ס
ה
ו
ר
ו
ר
ח
י
ר
"
י
ח
6
"
ם
ו
ת
כ
ו
תיוג טגונו
ר
כ
ר
ה
'
ה
"
ל
ע
ד
ו
ג
ד6ף
6כן
נתדרש ט( 6סיס יודע מפגי חס יסרק( גריס] ער דעתחתורזהכמי מעולס מרטתפ5מו'6,כהעוקם תעסס
כי סגיע לעורם רכל 6מת תככיה סטגססנודעית עד ותתרה גד( חט 16מתי סוייגו  O~lDתעססויציגו
טיעול עיתו( רוח הגכו6י ,וסיס מתדכק עטתו (כורך  osspnר5ון סם*י' 6כ( גוי ממוטס %רלוןסיי"ח oh
כנור השי"ת 6גו נמקו(גמ6זגי 5וק מס עריפת טפי ( 06עגור
סיהםכ(רסךכעלחדיכיתכלסייתס וכסטיס( כמתאריגכיותשוכגיגסי
ו( עגמו נגד ( 16 n~Soקייס סעסס ע'ז 6מליגין רהעוקס מעמס
הסי"ה וגחסכ (6יןן ומוס !כה (חכמה לנדיח וכמיס מלתה 6כנס לסמלוס סמי"",
י סמתע תתרוח ל"ת
מ
י
סיזרדיס מבכוה (כמ,ךן וזה
י ו6גחגו תס ~ומס סו6נגדריר,6וגרול מדחס6סכסמסיריוס6לל ססי"חי
שס
 610כיסו( גמור וכחיגת חגה
לנ]ו
 ,כן עקר תסככו כ( לכן הריפף  omnnסעסס לל"ח כיון מס סלו3ס
ת16ס ער כי גסים כתללך ו' 5כ6ות ,וקמר (ו  ODכלקיט צלילית 6ין זס מ5ד המרירק ת5דאווי סקי*ת
עתוד עתויי ספירט תן ס6קס ,ולכן טכסיו כ( סמ' ((כוט גןי(יס6 ,כ( כסעוסס גגך ר15ן הסי.ת וך6י
הכססכירו16ח(1ם(ס כגל ד3ר עד כיסיס לבוללך ד' ,נדו( המתרס ועונקי חתור מנוי סתתע61 (5יגו עולס
6כ( ( 6ירעו (ספר ערס ססגיש לתכלית סקלתות מחוס ,זס כיקוריכריז .ו(פ"ז "6ס רכמקדס חססכיגס
וסיס מיגעמ6תעול,תו (סזרכך ולהסתלסן וכעת אינס טורס ועסרס גסיס געמון ומרוכסה6ההרכגס( ,סל סירס
(כך סזסירס
י כרכיקות (ססי"ת נק( (נז 615מדת
מתפע(יס
כי ידמו כי ה 6( 61סוס עסיור
הרח
6סה יורי חומר ,ונס ם,תר מי כשעכס ומי יורע תורס ומתקרייתיר,ו' סט 0נקל לנעוה
ספחקקרירס,וכר  610ספיסר עס ער המואכלי כצרכי ספהר מס5ר ,0ולבך6ין עמס דוחס ("תDSIטlכ~מסריי
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