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לסערותכ3סדכריט סנסנוייס 3ננפ(' דמיינו (סערות ירוס' כגק סו3כיס  36סיס סע(יון :וסיס 6מר
ממועריותסגי5ו5ותסקדוטותסיסכססוסייגו כמהכנו 6יןכי (ך  (56כן  O~nDסי' טיט עוד (מע(ס

:::
'

יי

רשך

ל"ע ,בלי1מן

~וי
'

'

מזו

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

אלימלך %48
%עש -בראשית
שו מטרנס ס4ם" כמו מדלגת
רקמסם רכינו ע"ס כפסק עי"ו מדכיקות * כך6ין מיתי כ6כי(' פ"
מסנים למעלס סוניקומ כפ
(
כ
6
ת
(
"
ג
ס
06
6
(
ס
י
י
מ
כ
ס
נ
ת
ו
י
ג
מ
ו
ר
ס
ת
ו
ל
ע
מ
(
ך
ל
נ
ת
י
'
ג
ו
ו
כ
נ
( 6מות תמותון :חסו ס" נרהסית כרה נסכי(
סנ5מיס *
.

ויש

ונחוור

חורם גו' גג"( וכסכ
.י(יטרק(כו' רמו ע( דביקות
ככורה ית' ויתעלס סדכוק כויה' סעי טירות
ותסנחות ונס רנמ יסר 36ים'ר *  S~hונסני(
כיכוריס סגקר6יס רוסית רגם ע( מררנת סעל6ת
ב"ק כמיס ראיתביכורירקמתך חניך ניח ס' כו'
דסייגו סגי5ו5ותסלסלו למעםמכיךכיח ס' (סעלותס
מעפר כנ"ל סססיורע ררך ס6נות לענדו כסניטת
נהמת ונתמים 6כי"ר *

יףסתעי

.

ט3ס' וכריס סעו(ס
)P~U
קיים ע(מויןוו מורס כו6יתה תורם
גנחהקרי דק כדו' שסל סטיי נגס וע( ס6מת
שינו (מדרגת יעקכ ססו DSIDDO 6ט 610רממיס
כמ"פ תתן 6מח 4פקכ ופ*י כמעלס ג'ק מעורר
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ר6י' מגניע'  .'Y)h (6כי פ(6כיל' אמת סי 6סטורות וסתורם סקרוטס 6סר גתן לסם ס6ל
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 13ספחת סכ 3וכינס (סכין ו(סטכי( כעולמות
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כ"ס פותם לו מעיינותסחכמ' לסכינו ו(סטכי3ו ככ(
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ר6ו"(כנוע כע"ס עד טיעלממדרנ'תמתמ' העבור
כסדרנ' *וסיו 65שם ם6מר  bwnהרס"ר זריך
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גטניח ע5מיגו (סתננר כקדוס' 6וי מ"ו
נוולתי ()ס כלחי 6ססרי
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נע5מך תסיס כריכם3סספיע :ו6כרכ' שכרכך ר" 3כח סנסציות יתננר * 3כן למריג 6לחותי 6תסי'
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עד ספסור הותו 6חל קשתך -חסו עוכ עסית עס כלסר יכער סנ33ר"3סיגהחיותקרום' נסכסנ(3יס
דסיילו כסנסציות וק"(:
ענדך ס" סטוכרסייגו ססעסעת גתת כיר עכרך
ן ככד מהוד כו' :כ" 5דס5דיק כסגספע
ססו 6סמססיע  s)sסעו3ס כג"ח רק כעופן ס'
כ
ש
י
נ
ב
ו
4
ר
כרכרךדסייגו סיסכימו עמו סכ3ויתגזרו כולס ע(
 1ספע מריד"מ מתירק מוס ננקוד
ס5דיק מס' מסכיס כרכרך  !61כולס גססעיס ע"י ע"ד קטונתי כו' .וע"כ סוט מתננר יותר געגודת
ססי"ת )3ס 6מרויסכםהנרססככוקרר"( לסחסויס
ס5דיק סעסע רכ וכרכס *
לקר6יס נוקר ולזהת כמסיס מניע  1356סמסדיס
רעב בשרש כף
ע"ד ממוסר נדפיס 6ן כיותר סנכיר (!ינק "6ע וסלך (מדרנס

שהי

רי

כשמרסכתוכ(6רעע
ממס 5 6%מ( 6מיס כף כי (06סייו
ע דכר ס'*
ה:מ 65וס עיקר סרעכ 6ס מ"ו עס כגי יסרק(
תיגס מתגסניסכסור'וסו(כיססוככ כדרך 3כסח"ו.
ועי! סס נורמיס נס 3ס5ריק סס3ס נועציוסיורר
ממדרנתו רעדות סקךוס' ת"ס סכתוכ ףסי רעכ
נטרל גג"( ררך  o~)hמ5רינוס סי' ע"י )ס יורד
כסס לכרסיורך ממדרנתו -ו6עם"כ
ס5דיק
כי יסף  63יוע( (נמרי מ"ו רק סיורר מ5רימ'
וסייגו גועריקון מי"5ר י"ס טיעם' (ו 5ר ודומק
כקדומתו סע(יוג' טסית' (ו מקרס י"ס רננ! (קדוט'
ע(יוגסיס סע(יק * וכ( )6ת 6ק  'a1Dססי"תנ"ט
(ס5ויק סיפו( ממדרנמו מממש רטעת סרסעיס רק
נס )ס (עונתויסייגוהנור סס *י36ו3י nbfסיסות
ממדרנתו ק5ת 6ססר סינכ' (כו ק5ת (סחנד(
כמדרגתו וקדומתו" ועתן ע"י סרוה' ס5דיקסיס(
ממדרנתו סו 6מתניים מהוד ומתחרע וסיגו ממזיק
עקמו רק כנר כקרןןסייג 1סממזיק עקמו ססו6נר
כעוס"! וכעוס"כ מהחר מנס( ממדרנתו :ויפי כלר
סקריכ (כ 6מ5רימ'סי' 6מר טרו '6ס5דיקכי קרוכ
סו 6ה 3סמדרנ' סכקר 6מ5רימ' * ויקמר  (6סרס
קסתו * רסגס הגינווגיסים כעכורתס5ריקרסייגו
דרך 6חד (עכור כרומניות :ודרך מסגי סנס
כסנסמיות הריך 3סתקדס 31טסר ע5מו מקול מהור:
וסכחיג' ס 3ענודת סרומגיות כקרה כסס"כרס
דמיינו מ5ך דוכר :6וכמיכת עכורת סנטמיות נקרה
ס וסו ויקמר  (6סרס קסתו וסייגו ס5ך
כסססי
ספקנה נקרההססולינור(ס * מגס להירטתיכי

סיקרי

סיותל נכוס ומכם ממורו וס מומר סנוףי ועסו
ו6נרס ככד מהוד כלוקוס ר" 3ססי' 3ו למם 6מס
ז
סספפיע ( 1ססי"ת נקלס כסף ו)סכ*וידך 3מס
ע.
סי' (סורסו ו)סו ס" רם"י !"ג ססרע מקפותיו
דסגס 6גו מנרכיס ככ3יוס מדכים ערונויס תוקף
כפוסיס כי כ(6יס מוקף כמימ(יוח ס( עולססוס
וכטסו 6נמדלנ' נדו)6 '3י סו 6מוססט ננמי5וגיות
ס( עוס") ונסקר ערום ו)ס המרס סוי ערוסכירטס
עד סמ(ניסין קותו כמהוקף דרכגן מעורס סע3יון:
וגס סרגו מכרכין מסכים ערומים קימת כססומ
!וקף כסוסים דסייגו ססו(ך העורס סע(יון
"
6םוזסס6ט'ט.
רם"י satפרע סקסותיומרסוןוסלע 6תי
וסייגו סקסוחיו ממוקף ממי15גיות *

י

שדיאמר ל

כד דסכססטיי
ק טסו 6יסע

ססו 6ממסיע ומממת )ס  610רו'5
3סענניס 3סססיע 3קרוכיוולתלמידיו 6כ( כקמתללוגו
ס( סמי"ת ם( 6יעלס ע(ממסכתוכ(( טסו6ממסיע
רק טיעכוד ססי"תכ"ס כס(ימו' וסטסע מנוי63כ:6
 1CfIויקמר כו' (ך (ך מ6ר5ך כו'י"
( ס( 6יעלס
כנ:מסכתך כ 33וכר סגונע63ר5ך כו' רק Shסקרן
הסר 6ר6ך :ר" 3סכ 3עכוותךיסיס רק ה 3סקרן
סט3ימ' וסספע ממי 63יכ 6וקע *
הכרס כקטר דגר 36יו כף .נרסס

רילך

י

לפרס דכנר דקדקו קמלי ע 3סנוסנס
מטס קיכ 3תורס מסיגי ומסרס (יסתיי
ע (מס
סיגם סוסון י (56ממס נקמל (סק קכ(ס %61
יסוסיע כקמר(מוןמסירם6 -ך מעגין  610רסחורס

סניתגס
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ו סתמ(תס
פגותיו ט( 6דס כעונד ס6דס 6תכורי
מחמס בליס (מקרץ עד  q1Dסגותיו וסם מכעיס
ס ס( נוקרך רומזים (דכריס
מגסכי סחוס סיי
נרקיס (רמן סי os~pnסנומתיקיס ס' נכורותכידוע
(י"מ וקמר סכתוכ סעי"! סיכגיע ויסכר כק מרע
סכויסים מסור ככ( סכותיו ממנוס ופד מכעיס
וגסו 653תו מחרן ר"( כ65תו מן מחרון סו 6סמוק
סרע סט:
מקוס סכם
אברם כארץ
עכ
ר"
יס6כרסססיס
עוכרוריו(ד ) * 'al~pעד מקוס טכס רמו (סתור'
טפס (ססינכ 5סתור' ע"ד ויט סכמו (סכו( עז(
תור' * עוהקון עורס :דסנסנהיכןיםכתםוכגוס
עגסיס וכ( סעגסיס סס גנחוכריס  (6מעיקר
סביהן .כן כ( מ5וס ומ5ו' יס (ו סורס ועיקר
ת
 'SDtSכקינן סע(יון וצריך סברס (מסכי( (
ר'ע.
סורס סעיקר ס( 0גנ5ו' 6(1כנגנות 6גס'ס מ(ומד
וגסו עד (6ון מורם סססינ כ( מ5ו' ומצף עד
 :וזמו ט6גנר סתג6
מסורס ססו 6סעיק'
*וסיס מכיר  l~shר"(
י
6
ס
'
ס
ססו(ך כדרך סי' כררך
.
(
ט
ר
ו
נ
1
6
ת
ו
5
מ
ס
ן
 e~kinמכיר סורססביה
פ"
וסיס מכיר סנדריס עריך סקוס (עסות נדרים
*
(עצמוכדיר ממותר כדי פ 63יכ 36 6ס6יסור
והמר מכיתתי תמכיו רא( מקומר סיסמות תמת
ס6ען 6נ(היגו מסכי((ססינ ססורט ועסות סמ5ו'
כסורס' * (66מרכקוס ' 6 061מרסכיתתיכעיקרו
פי' ססו6מסכי( (דעת(עסותסמ15ס נעיקר'וסורס'
יס (ו בבסיס כף רם!ס(ס5ריקסוסיט(ו כ'הבסין
דסייגו סעוס' ימול נמור כבנסין דסייגו (6ף סל
הרכי  q~Sb1ס( 6ק"י כידוע (יודעי מן וסכן *

סכיתיס ע( סרסיגי 63קנ 6יסרך(ככמיכס6חת:
ן
רסלס ססי"ח כפס נחר כסרסיגי מכ( מסריס(
ית.
עליו 6ת סתורם סממת ססו 6נמוך מכ3מסייס
ועיקר סו( 6עסוקכתורס כסכגפסומסםרכיכו ע"ס
סיסעגיו מכ63רס וסיס נ%כטר ונווכן(קכ(סתורס
ע"י סככעס סכו מסר סיגי מסיס נ"כ ככמיגס
סכגעס כד6ית 6כמדרם כמרקס סרסיני 6ת תסס
סיס רן (קרחתווסטעס מממתפסיוסגיסס ננמינת
סמכמגדערסנת :ולכןסגסיומ6רסגמגסעסס.קיכ6(15תוכרןססמ6סריגייטררח"(( ךיונברר
סיגי
hSnסיו ככמיגס סככעס :ולכן סיו קולות וכרקיס
כדי 5טכר 6ותס ו(סכי6ס  (6סכגעס :מממתספמד
וסמורך ולכןיסוסיס  hSnסיס כ( כך ככמינתמסס
ע"ד  hnsh~.פכי מסס כפגי ממס.ופגי יסוסיעכסגי
3סק שסירס חסווילך לכרס
(ככקכטסר רכ(רכן(6גיל
יי ר" 3טסו 6סיס מוכן(קכ(וכר
ומס
ק נדו()"DDhl :
ס' כטייכר (6יו :פסיס5יי
יתו (וט סו 6ססס"ר סגקר( 6וט דס5דיק qh
מ6
וילך
ססו.6ככמיכ'נדפסגריך(י!סל מסי5ס"רס(6ימטירו
מלילי ו6כרס כן חמס גף ר" 3פסיס מתקן סס"6
פ(סיס סקדוט ואכעיסים
! ססיס כמררנת עי"ן
ע"ד טסרסתיעיניס' ממוטטותככ( :דס5ויק כקרץ
כ 3ר"(עיני וגן מס מתרכסות ככ(דסייגו כס5ריק
יפקימ 6שסכורך כ"ס ע( יסרק(:
וכירו (פתומעינ
תסועיכי כ(  Tibיסכרו ר"( סעיכיס סמת(כסיס
ככ(דסייגו ס5דיקיס סס ממכריסומכט(יס ממירות
סגנ!ר מאתו 36 1071יך יסכרו (מוןסכירס ססקכ"ס
נחר וס5ויק מכע(; וגמ!ור3כי6ור סכתוכ ולכרסכן
כו' כ65תו ממרן ס"  161י 65מסמרוןדסייגוסכיט(
סנ!ירות ומרון .ויקם הכרס 6ת סרס הסתו ר"3

:

ס(קמ נס סמדרנ' ס( נקנות וסע(ס 6ותס :ו6ת
ש
ר
מ
כ
ש
4
י
ר הכרסכהרן עד מקוס טכס*
(וט סו 6סי5ס'ר מפךנס אותו (טוכ עד wonנס 14ך
ייעכו
(כהורן מנת מקוס סו 6מיותר וכ"(
סו 6כן קמיודמיינותו(ד' ס(י5רטופ סכקר6קמיו
(
כ
ס
ו
(
כ
ס
מקורס דסכסהלו 6ומריס
ע"ד מהמרו מ!" 3ככ( (גגך כסני יהרך *
יסכחוך
יורוך
4שךי4שכמלט
י
(
'
ר
(
כ
ס
36יס כאסר
ויש עולס
כו' וסייגו סיס עקמות סגקר6יס
כו'
י
נ
ד
ו
כ
ק
י
ד
5
ס
ר5וגו(י(ךכדרכי סססככמיכי טסייך סודיות ויס עמס  T~aDכו סכמיםוכן
ן6מגנוסר
סי דסיילו כ6הצ ,סכחיגס ממס כולס מרומויס ע( עולס ססייך כו ונונע 6לסורסו

יתך

יכר

סריכר סי טוסי סדיכור ססו 6כקווסס וכעסר'
וכדכיקומכן ררךס5דיק 0רו( '5עסו' ו(קייסננ5ותיו
ך 6תו (וט ר"(
"תסיעסי נ"כ ככמינס !ו :ויס
סמוק סרפ סכ6דס סמעורכ כעוכ ורע מעת מט6
6דס סר6סון מתמי( האתנכר עסו (מדימו מדרכו
סטוכ וסתקגס (סכגיע  pSnסרס סו 6סיסים
ס6דס סס( מקוד כעיכיעצמו כ( 6כחסכ רק כרכר
מכוסף כסו ו6כרס :כקומר כרכר סעפ( וסגוסף
 le~bפוע(כןחיטוסכעיססכ 0כ65תוממרןועיקר

חסו ועת קנס סכ( קנס  su~,טמתחי(י צריך.סברס
כ( סע(1ננות ו6ז
טיסים (ו ידיעס ע(ידי
י
מ
י
(
ת
ו
צ
ע
סכל קגס ר"( סיוכ( ל
h
J
S
1
'
נ
ר
ו
מ
ל
(כווין
סעו(מות סע(יוגיססגקר6יס סכ(ו!סו עיקר כתס(%
דסייגו סיתם(( נסורססטייך(הותותסי(' 011ס6גנר
סכתוכ וכ( 6סריקרה (ו סקוס גפם חים סו6סמו
ו(כ6ור' .קסם כוודוי כבסר קר( 6סס ממות כך
סיססמם 6(6סס"י 610כךסו6סמונעורס סע~ון
ס סקוס
כסורםססייך 63ותו חי16( 16 0תוכסיי
סר6סק
.

'
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סר6סוןכיוון (קרותם נהסס סגנות טים (מס טורם
3ססס סוס כבוקס I1'iDk1חסו ויענור "גרס כהרן
עד ננקום טכס טע(ס כתסיסתו ססתס(( ע( נכי
יעקכ כפירם"י ו"( וסיס מכווין ועו(' כתסיסתו עד
עולס 0ע(יק -טסו 6ננד טכס :וסייגו ננקוס מכס
כי כ( דכר (מפ' יט (ו סורם  -~SDnSעד הלון
שרם כנר סירסתי דפוס סו 6גקר6 6י(ן ע"ד
שמרו (מס  D~hדומ' 6(.יק סגטיע כו' וסייגו
סממת טפוס טורטו(מע(' וכ( ככורודבורסיוע
 1'DDנקדוס' וכטסר' סדכור.סוס נעט' נ"כ 6י(ן
רסיינו ענפים (סורם סליהן וסייגו ויסב("3וני
ממרה :פי' ממרה סו( 6מון למירי כסייגו כ(
המיר' והמירי סי65יופיו סיס געס' מסםהילות-
ן מורס מורס סוס (סון ירסס ר"(
חסו עד"(ו
כע"י יראתו פסיס מקדים עגננו ומטסר :געס'
מסס היסכות ויעתק מססמסרס סו6רם)(עו(ננות
סע(יוגיס סנ"ק הכותוקנות גקר6יססריס -וסייגו
סמסמדרנ' סג" 5סיס מתנכר וסטך עוד 5עו(תות
סע(יוגיס .מקרס הכית ה( ל"( ססיס מסתוקק
כ"כ וננתח)ק עקמו ( Sh 63מדרס נרוסס מקרומי
כקדום' יותר מכית  56רסייגו יותר ננקדוטת כיח
סננקיס טסםסיסעיקרסקדוס' * כי כן5ריךס"דס
(ססתוקק ו(סתהוות טיניע נעכודתסכורהעד"י
ןקן
ו סי' לועס
התכהית ויע הסקו סי' ט"נרסס"כיל
6ס(ו דסיגו ירבועופכורתוססיס סוכך (סטי"תסיס
גועם לכהןובכסן (מכריעכמכרעם המיתות 6חסוט
3ס(יננות ( 16הו * ורקס .ליתה( מיס ר"(וחיץ
נעגמו ססקיוסס רמוק' ממגו מ6ת * וסעי מקלס
סי' סוס סיס (סכי הכרסס תמידטוילו עוכרסטי"ת
כטס כר"ף' וסיס נ 651:מסרסות וענגות כע5מו:
פסעי רנמ ע 3ענגות ס"ס נמש עון ~ SDnעכ!
ןמעסיו כוחיס כעיניו
לחרס כי כן ררך ס5דיקס"י
ורוהסתנייך 3סם(ותו .טסוסגהנ:רכהכרססומהמין
3ס' וימטכס (5 1דקס~ :כהורס מס רנות 6נגס
מסלמי ,מס' ועפיילכריכוסכ"( יכופר נ'כ דויחסכס
5 %דקס ק6י ע( הכרסס רסיילו סהכרסס a~o
רופס ומסד"כ( ע( ע5ננו תמיר ורפס תמיר מוג
(ע5נוו * וכבסר 6מר(ו ססי"ת כס יסים )רעךגוי
סובין3סי וסיס מתמס ע 5עלמו כפחס )כות יניע
(ו )ס ומיסכ מהין )ס  h~hחקת ס' וסכן *
84דזי
ש סרנריס ס(6ס סיס דכר ס'  (6וכרס
נממ)ס (6מר  (6תירת  o~3hכו' תלכי
מצן (ך סכרך סרכ' מהוך כו' והגני סוסך כו'
יהמר  o")hמןלי ( 6גתתי )רע כו' *ו5כ6וי'
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נרקיס 6תס (עולס * דכ( סדכריס סם S~h
ס גתנ('
סטי"ת ב"ס נכח  :ונגיסיון סטטיריסי
סוכר סיס" יר(6 6קיס  :OSIDSוכהן נ"כ ספ"י
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סוכר כי 6ירסג' סאזס 6סירוס' )( 1טווס כ3י

סססק כמס מדרסו ח)" 3חיגמ כזמן מכית סנוקדס
ר
קיים כו' ויקבור (ו קמם(י ענ(' מסוק פי' גנ
רסתול כדן .
זס טעמו יטרק( נ' ענ(יס 6חר ככרכ
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עליון סגקר 6יום ככ (8וק"( :
4שך י4שכמרש וירק ס' מקריס (סרם ססוקכי
לדיק ס' עקות הסכ כו' י6ית6
ת קמים דלכ חגיגה 6מר ס(6
כנמרה ס6יינחי
כו' ס6מץ כו' עיין טס 6ננר (ו סיימת( 6סכם"
רמר 6הכקורי ~6 hSkגו ממכמין 3ססי"ת סכמים
רכים נס מס ס 63המרוהכסי כגסת סנדו3ס 6ך
נר6ס דסגס סטי"ת כ"ס גקר 6כסס רחום ומגון
ולדיקוכלידס טעוכך 6דס 6תסכורההיעורר סמרם
.
)( 1מעלס נעו(מותונקרה סנורה גסס קותו סמרס
וזריך ס6דס (עכור 6ת סכורה ככ( סודות כדי
(עורר 16ת 1סמדס 3ננט(' וכקטר מעורר ס6רס
ז ססי"ת כקרה כסס נדיק
סננדס סגקרה שיק"
וכדומ' ככ( סטו3ננות  161נתעורר רמעיס נוו(יס
ע(כ 3מעולסוכ(סדיכיןכמסכין (רחמים ס5דיק
ס)ס :ו)סו נדיק ס' ר"( כעת סססי"ת נקרה כסס
 rעקות )k~h
לדיק ע"י ממסכת מלריק כעכורתו h
ו
נ
י
ג
פ
ס
ז
מ
וסייגו רממיס ושקות(עמס :יטל י
פ"
סכתונ מסרם מי סו) 6ס סנורם 61ת .יסר כף
ר" 3סו 6סיטר 6טר ימ)ס תנגיד (סננסיך סכורה
כ"ס3ססגימיותס(ספוריות*"כ
(ס6יאגמיתקמיס
דרכמגיג6טסיםתזכיר .סכמיםככינוי 6טר ( 6כרה
סכורךי"תעו(ננות כ( 1(6כן 6מר סיימתיי(מהמיס
ונזרך" ונסו(6יו ס' כשתי -שיור" 3כסכינו ע"י
עבודתו סיס גראס ס' כמרת רחעיס כ36תי סיעו
סעו(מות סע(יוניס כלסר כתלתי (עי( מננר 6ר(8
ע"י המרות סססורות ט( הכרסס הע"סטסיו כף
3סננסיך סכורה יתע( 03עו3נעת ככ 38וק"(*
~

16

f

f

t
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אויאטרע~~ע::נביין"~עך::ף
ו(סיכן

5מ5ס סקנ"ס :D~h
5מ5ס 6ת ע5ננוטננעתי
 sט5מ5ס ע5ננו כתוך ס16תיות סתור'
ננסי מורי~r
 6סעו(ס 61ננר סזס ססירוס ס"מרו מ(",
סכסס כר
ככיכו( כ"ס ר"(ע"י כ"כ6תווין יכו( סקכ"ס (סיות
טס סעו(ס :וס5ריק סעוסק כתור' (סמס כקלוט'
סו6ממסיך 6ת סכור 6כ"ס ויתע(' כתוך ס6ותיות
ס( סתור' כנוו כסעת סכרי '6וזסו ויר(6 6יו ס'
כ(6וגי ננננר 6מננר 6סו( 6סק 6מיר' כג" 3ו6י(ן
סו 6סתורס וסננ5ות סס פנסיסו6ננר סכתוכ טע"י
6ננרות סטסורו' סטסקו כתור' סמסיך 6ת סכור6
56תוך ס6ותיות ווסו כ(6וגי ממר 6ר" 5כ6י(ן ס5
6ננירותיו גר6ס ס' (6יו .ו6ננר 0כתוכ מסיכן זכ0
 nhrטלר(6 '0 '6יו ע"י עסק תורתו"1 :ת סיתס
(ו מהמת סכגע' נדו(' ססיס כויסייגו  hlk~1יוסכ
סתמס6וס(דסייגו qhססי' 5דיק נדו( 6עפ"כסמויק
ע5מו כסככע' גדו '5טעדייןיוטכ כפתח וסתח(' ט(
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ח

ננע( עכרך סי'.ססתס3ל (ססי"ת .תסי(' ק5רס טע5
יעכור כנ"תנו יוקח ג 6מעט נניס סי' סיוקמ
(תת 6מסדיס .ננפע סכן ררך ס5דיקיס
6נו(
נ
נעניר(י"ס מעטועוט' סלגס ורמ 15רנ(יכס סיי hSn
יסיס סוס (ניע' ( 'r~nhlסלנ(יס ן0ייגו 3סחי5וגיס
(סלות מסקרום' וססעגו תחת סטן ר"( ס( 6יסיס

(סס סססע' רק ננסתננ5ית וכ( סספע 0יסים
(יסר"( וסכן *

ר ךי 6ס' כו' דסיס סנס טעגר
י4שבמ
מסכוג וממר 6סיו כעגי נרית
6כרסס 6עס"כ סיו כגעגיס :וזס טמתרנס סכתונ
ויר 6ס' (6יו (63וגי מננר 6ר"( ס"יך 6סטר
סיתר"ססטי"ת(6יוכ(6וגי ממר 6ססי'ננןסכגטגיס
ו6ין סקנ"ס מטרס טכיכתו כמקוס סנויס :ו6ננר
סכתוכ  Shתתמס ע( זס :כי וסו 6יוסכ סתח
60וס( ס" סכן דרך ס5דיק סנס ססו( 6ננעס 6נ(
עיקר יטיכתו סו( 6מע(ס כעו(מות סע(יוגיס רסס
גקר6יס  Sk-1bננועד מחננת ססס תמיד כחדוס
וטמח' כננו י"ע :וס5ריק סננסתוקק תנניד עס
מחטכתו ומתננר (ע(ות  ODמחטנתו 3עו(ס סע(יון
גקר 6יוטכ סתח ס6וס :5ו6ס ת"ננר ס6יך 6סטר
טיסי' (מטס ו(ננע(ס כעו(מות סע(יוגיס( .זס
6ננר סכתונ קח (ך ר6י' מחוס סיוס וסייגו
ננססננט טסי( 6מע(ס נטנניס ו6ורס מזריח (מעס
מרמס כ(6ו סי( 6מטס כן ס5ריק סו 6כמוססיוס
ססו( 6ננעס ו6ור תורתו וקדוסחו ננזרימ (מע('
נמעננו' סע(יוגיס ווסו 6טרי תכהר ותקרכיסכון
ח5ריך ר"( כעו(ס סע(יון:

84י

ע(סקיוט' כמוס סיוסי"(

סקדוט' ר"ס( רמ1
סיס כגי 6וס סגר6יס ססס ננוכגעיס 6נ6 3יןתוכו
ככרו ו6ננר סכתוכ ס6כרסססיס מוכגפנדו( כ6ננת
כ(כ ט(ס ננמט וכרור כטמס כעיגיו ט6יגו hSh
מתחע נטכוותו יתנרךוזסוכמוססיוס :ויר6וסנס
6 'nSDגטיס ג5כיס ע3יו רמז סר6 '6כרסס סננוט(
ע(יו  rpnjנ' עו(עותרסייכו יר6 '6סכ' ומפ6רת*
5.ריך (תקן 6ת סססס ק5וות ססס ססס
כי ס5דיק
ינני מו 5וססני ו"נ דסייכו נ' לפגי ססכת ' ו"נ
(6מר סטכת (1כן תסק סכהוכ כ3סוגו רק ס(טי
6גטיס וסו 6כע(ימד כ( סססס ק5וות חותןס(פגי
סטכת פס 6ותןט(המרסטכת * ווסו ט6גו6וננריס
ותןכ(כגו (6סכסו(יר :'6סנס טכ"ננת 5ריךס"דס
(סקדיס סיר"( '6סכ' * 6ך 6נו לנתס((יס ע(
0יר '6סכ6ס ננתוך "סכס .יסיילו ס(ם' ימיס
ט6מר סמכת סס 6סכס טסס סייכיס (טכת סעכר-
ונ' סימיס ס(סגי ססכת סס יר '6טמתוכסכ"וס
ססכת וע( ןס 6גו מתס((יס ')ohi
6 Shסכ'
ו(יר6ס כסססדו
"ינני סחו( טמתחי(' "סכס וסדר
ר
יר6ס (תקן סטטס ק5וות.
וירן (קר6תס כו'
פי' ר"תר טמתקן ס"נ פוו(ינרנ"
ות ככ"(  lUSDכ6ס
ססססעס (עו(ססוס וסעיקר 5ריך(סיות
תו"
ע;ר
ן(תת 6ווסו ויי
ת
ו,
רי
"תכ
 6וירן (קר6תס ןסייגו
ס;ס סו 6עיקר כמו ס6מר סתג 6ורי,ות מכי(6ידי
'

4יןי4יי~ך

גקיותכו' (קר"תס
 .ר"( לנד סעו(ננות (תקגסוסייגו
6תערות 6ד(תת 6ויסתמו 6ר5ס דסטתהוו"ס סו6
כדי (סננ;יך 0ססעות (ננט' ו)סו ויםתחו 0576
ר" 3ססרנסיך סססעות (מעס :וי6גנר  Shג 6תעכור

6סרי תכחרכו' רסגסיט נ'נווגי
5דיקיס יס 5דיק ;6ר לסטו חוסק
ומת(סכ (טכוד ססי"ת כ"ס  b~hס6יןיכול 3ספ(וח

ע5ננו ו(סתמוק כעכורתו ית' מחמת  k-t~hמגיעס

טכו :וים 5דיק טסו' עוכר ססי"ת כתור' וכתפי5ס
ע ננזס ססו 6עוכד ססס וננח;יק
רק  h1TCיוי
ע5ננו (עוכ' ססס ויס 5ריק סעוכךכ"ננ' (ססי"ת
ו עוכך כ((
וככ( עכודתו טעוכך ננח;יק ע5ננוס6יי
ס6יגו  b)hכננתחי( כטכורתו יתע '3חסו ויר6
כג"( וסו 6יוסכ סתח ס6ס( ככ"( ססי' גדמס
כעיגיו ט6יגו  hihע( פתמ ס"וס( סקרוט' -כחוס
סיוס פי' נ"כ כג"( טסיי עוח(ט (56ו כתוס (כנו
ס6ימ  hibכמתמי( 6 1or1סרי תכחר ותקרכ ר"(
ס6תס ססס כוחר כו ומקרכו  )"DDhlכעיגי ע5מו
6יגו חסוכ ודוננס (וס"ינו  hihסוכן ח5ריך סייגו
כח5ר ט(סגי סכית נכגק כ(("
( סקדוט' כן
(
"
ק
חומכ ס5ןיקט(ס"
6ננתי תגרד ו :
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תנמו ותקרכ כו' ער' ע( יוס סימרת  hSDיפו(ח-ונוקרוטהוגי עכוומו
או
מלנורתי ססי' עג מס י"ס סס _כסרריס סת(וייס נטפר' סהס  63חסר
סררסו ח)"( טמעו כה הכירי(כ 136ס5ייקיסכונס כענודחו וימסר  03כמופ ססער' 6זי וסטטן
וב
גחוגי' כסקס יוטס לופפים שרוע וקמרתי סס"י ע(ימינו בספגו מ"ו ',וננסי3ו מתדרנתונו
יכן הריך
נ,רועסייגוס5דיקיס טסםקרוכיס (פורקותסע(יוגיס חי)וק
כתסי 03ונתחגוכיס יומסוביסס (ססי"מ
מהווי
טי)כסס5ויק (כ3
 63יעטורננתכו:
ומוכן (סגיסס (יטו( סססעות כיוס כקוס ססו 6טיע)רסו
קרוכ  (56היגס דכר תום ( 1כק( (יפו( נידוכן מתורנות סג"( הזי סוף ומה
מכ
ו
ירח נסוכים המריס
ס5דיקיס וגסו יסכון חסריך דסייגו ס5דיק סו 6סוכן וממוכיח 6חריס 6זי סו 6דרך טסמחסכו' )רות ם(
כחגלות קלטיך סע(יוגיס וגופן מטס סססעוח המריס נוס(יס ע 3ממוכיח סוס ובכן 6מר כבסון
(סטסיע(גו ו)סוגטכעסכטובכיתך טעי") נס6גחגו ס"ס יוקח ג 6מעפנניס דסייכו כמו ע"יס(יח ו(6
גטכעיס ככ3פוכ כיתךספ(יון וסכן .וגח)ור(כיהור סתקרכ הביסס כחוכמתו ככ( נוסו ונודרנתו רק
מטס כ( *3סיס )סיר ונסנור ט(6יסו( מקדומתו :ורחבורנ3יכס
סכתוכסס5י
יקמוחרוגטםבנדתונ(ג'ידדססלייילגוועוו
יעיניווירה ד0ייגו ס6כקטכרנ3יס'ססמפויי
ס וסדקרוקיס סק3יס
כה
יט
ו6מ") )וכס (
ס כ6כק ו6עם"כ בריך כסרס ווידוי ומרפס וזמו
ס" ע"י ר6ייתו הרולס ומסתכ( תמיך ע 3עגמו סי
כגג( )וכ' יותל וסכםס(סס לכפיס ג5כיס עניורמז טגהפר כיעקכ 6כיכו ע"ס וי6כק 6ים עמו וכרסו
(ם(ס סמלרנות ס5ריך ס5ריק (עכור כסס וסייגו חז"( מסיו ננע3יס 6נק עו כס 6סככודים (ונגר
יר6ס ו6סכ' וסתס6רת .דסייגו ממסקר ססי"ת מסווגו נ"כ(רכריגוסג"( פסיו מעריס סחפ6יספסס
כמעטיו כרוממותו ונדו(תו יתעה וסנ' תורנות  1(6כ6כק עד כס 6סככוד רם) ע"י תטוכס ומרפ' כמו
עונגדיס ככיס ע( עמוס ומכונס 6(1יזיזו נתנגו ם6ננרו S~rnנרוכס תטוכס טמנעת עד כס 6סככוך *
ו סם"י (6קיס ג5כ' כעדת  (6ר"( סס5דיק ננססך (וסכסכו תחת מען ע"ד ס6מרו (ו עוקמך תר6ס
ויס
מרס"ר עד סססס (6קיס טסות מדת סדין פומד כחייךיט (יפר ע"י סיתקרם 6דס כקדוסס נרוסס
גגכ ע( עומדו כקרת  Shטסות מסך  Shכ( פיוס 6זי סו 6מרניםתעגונעוס"כ כחיו וגסוססעגותחת
ועודיט (ונור ג5כ-סו( 6מון כהי כננו וילך סכ5כ סען ר"( סתתעכנו ותרניטו גול( סתעגונ טתחת
6מר ס3סכ כסייגוטסטס (6קיס לעט'כ(י ס 3מסלי מן'מחיים) ו6קחס מת (חס וסעדו (נכס -דס5דיק
וע"י טקס ממרינות סג"(מנוסיך ס5דיק ססספותמי' סרו5ס(סספיפ (עורססו 6בריך (סססיעע"י5ריקיס
מזוגי כגי" 1hSכזכותךת("מיטתך hifn) 636ת(" הכייס כסתחכרו עמסם וע"ישגיבססמקני( 6ותס
ס ע(ידו וזס ס6מר
 hnYnדסייכו סעו(ס סע(יון סגקר 6מ)( 6כתעורל כקדוט' כמטך סססע' ניוח
ע"י ס5דיק ומטמיע סס(ם  036סג"3וים (ומר סס"י ו6קחס סת (6חכסי'3ו.סערו(.ככס דסייגו סתסעדו (ככס
)6ת ר(כ סו( olpn 6טכק כו
סכתוכ  63ע( ס(מס (כדו יח" ס6ד' כי ע 3כ( כקדוס' ע"י
סכתוכ וגכי( 6ככ חכמם )61
מו 65ס' יכיס 60דס ר" 6( 3ע( סרחי גי'מ)( 6סקדוטי ע"ד
י~
ן והנור סכתוכ (ה ע( )ס כסתעסו כן תDסbסn
ע ממפעות (התריס וזסו 6חר
מוסננהידין כמוסככםירי
ר עלססע(יון סכקר6נמ( 6מוסך תעכורו ר"( טתעכירו סססעם (החרים נ"כ וסכן:
כבכדטס5ריקייעור
ממסעות מי' כו' כי ע 3כ 3ננו 65סי ס' סי' 6(6
נס  ohס5דיק מו 65כסיו מססקרוט כרבויכקדום' ךי4שנמר
א סוג6סונהביך כעתכו' וסרס'סומעתפממ
וכפסר'  ?fbנ"כ מוטך ססספ' כג"( וכחזור (כיהור
ס6ס( -ותרחק טרם כקרכ' (6מר קמלי
ס
י
מ
ס
ר
ו
ס
מ
ס
ר
ט
ס
י
ק
ו
ר
ק
ד
ס
'
ו
כ
ך
י
6
'
ו
כ
ס
ח
כ
ש
ו
סכתוכ וירהוירן (קל6תס ס" 6חרסס5ייק נשתכל כבו
תיע( רעתטטרס המלו מ5חקח"ו ע( דגר ס'.
'
עור ורו '6וננסתכ( ע( ע5מו יותרובכן ג6מר וירSID 6
וסף ()ס 6יך 'SIDפ( דפה סתכמטסרס כנדס'.
סני מעמיס :וירז (קר6תס ר"( )6י כבתי 6ססרי וכ
(ס5ריק ס)ס (סמקיפ עגות ו(סססיק עלמו מ06כחו 6ך תעגין סי6( 6רסט5ריך 3ססתכ(  SDעק.מותמיר
רודף רן 6חל רן ככ(מעטיו ותנועותיו כ(י 0ססק  161כלסר יתמיר
ויריבתו ותס6רתו י"ת רק
ג
ת
נו
יכ( )ס )וכס מסלח כססתכ(ותו ע(שבמו ירטו בזיכיו גס  06סו 6לריק
ש("קילטתלמחסזמידקרנועתגננ0ו1(6כסת
יס ויסתמו 6ר '5כו ,נמור.ר(סעמיסיפכורע( ננמם3תוk~Phנומטנ'hSפוכ'
מע
כל
כג"( ויהמר  36ג 6תעכור סי' 6חר כ 3מעוכרות כמו פוףססורמ כרנע6חדכן מממסכי ס)6ת סורחם
ומדרנות ס(6ו טי)כס בריך חיזוק כתסי '3ופוגרת ע 3ממחסכתס5דיק 6ךס5דיק רומס ומרתק
וכתחכוגיס(מקותובחגןנגסטי"תכ"סס36יעכורממגו 6תסמחטכסספתותיגורו5סכסח(י3ס6 -ך6עס"ג
 631יסור ממגו (עו3ס כי ככ(יוס בריך 3ד6ונ ( 6סדכם ס)ס' וסרו5ס (דעת )6ת סלמת 6מי
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שכי( מהוו 3ססתכ( נתמיוות ע( נ( שועותיו
ו מטנימ
וירחו עיפיו כי דכריכחננת :הכ( נויסוייג
ומסתם( ע( עקמו (ח ידע מוס כ(( ויסכורס"ה
ע(תס ע( מחסכתו ננחסכס סןהת * חסו וסרס
גומעת סי' ססיתס מהרגת כחננת הדגרי שימות
משך ס'* סתם ס"ס(סי' ססית 0שמעת כמדרנס
ז6ת  h'onמתח מהל(  11'iDOסוס 6סר יסמם
ס6יס (ק%דכריסי גורס(עלמו מעוסה סתח(מוס(
מעליון (כגוס כו (נ"ע * )1ס .סיס לדקת ס( סרס
המכו כסמת סטיתם ננהמגת חך ממתת חספוס
כנרה כנוף סנטני ועכ"ס כלתי 6פסרי סלה יכה
(ו היגס גדכוו מחסכם ( 6טוכס מעוכרתעליוכג"(
מממת המורייס סכו כיווה (יודעי חן סמנוקוס

6מורייס גממךק5ת מחסכות (6עונות -חסו ס6מר
סכתוכ וסוף6חריו ס"מנס ס5וקסכהמגותס כקמת
6עס"כ סיתם (ס מחסכט ק5ת מ"חורייס דסייגו
ט0יס עוכר ופורח עריס סמחסכס ולדוגי )קן סנס
ט( 6מסמס (נוחטכ'nhrוימחטהוחסו 63ר5חסכס
6עס"כ ( 6פוכ סרנר .חסו סי' ספסוקיס ות5מק
סרס כקרכם ס" ס6יכו למון מחוק וסיחו( מ"ו רק
(מון טמחס כמוססירס"י נבי הכרסס ויסו( פ(פגיו
וי5חק ססי 0ספח סגעס' (וגס כנס (כןגנהססגם
יולד :וכננו כן ספ"י כ6ן ססיתסמסננחת ע5מסע(
סנס נדו( כ) 0סגעט'  03טהחרי כלותי סיתם (י
פרנס וכוורתי סוט המתטיסים 03בן * רקוהדוני
זקן דסייגו מסיס עוכר ע( מחסכתם סמחסכס )6ת
ותדוגי )קן ודמ' סממסכ' 6)0חכדרך ס5דיקי'וסכר'
ס6ין  Ofתעה ובהחר ס6יג' רו '5כממסכ' 61ח
ויקמר ס' (מס )ס 5חקס סרס (6מר ~ qhkהמגס

.

36ו ס" סנס ססית' מ6מגת כאמת סת3ד 6עס"כ

זס לחסכ 53מוק וסיתו( מעכרת סממסכ' כג"(
י
'
וסיף ( 6ע(תס ע( ועת' סוס גחטכ (גדגוד עכיר'

ומעט כג"( מהחר ס( 6רסס ודחתם סננמסכ' ס)6ת

(5ן ותכמס סרס 63מרלהsnpnlסי'ססית' מתגעת
(6ננר ט 63המקי כי יר '6סי' ממנגח סר6ת' טסית'
יר '6מממסכ' )6ת  6%סית' חוטטת פליי ודמ'
6ות' וסכרי ס6ין )ס מע 6ו 63נחטכ 53חוקוסיתו(
מ"ו ויהמר ( 6כי ומקת ס" ( 6כמו  tnbGסוכר
~) phס חע 6(6 :6נס )ס כמסב (5מוק סנס )ס

( 6פופ (לדיק טיעכור ע( מחסכתו ויפרם 6חס
ממסכ' 6(.עוכ' רק הריךהלכוד ס5דיק עד סחדכך
ויתעמר מחסכתו
נדו( ועמור כלי סוס סיג:

כ)יכי

יית5מקסרס:דסעכקסו6כךסס5דיקהריך
714י14כמר
(קדטעלמוכ"כוהעכירלס63ותונדורות
סכורה כ"ס ערסיכך (מדלנ'כוו סנס  ohירש 'rh
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סלה ( 6יסליק כעיניו (מירוס נרו( ננד גס(15מ
סכורה יתע(' מכירו  nltDSס 63פלות יותר ויותר
6ין קן * וגמ 65מס  hSDn~nס6דס ע( 6ח' ס(6
מסוה מדוס נדו( נעיכיו סו 6מיעוע קיקם וכמקוס
כ"ס ע"ד למרו  S~rnסיימת" הנכחה דמר 6נום(
(ננ3ך טנוק(סין הותו כף תסו ותוחק סרס סי'(טון
טמח' טסית מסממת ע( נור( סס(ה טעם' (ס
סטי"ת כ"ס דסייגו החרי כקותי כו' * ויהמר ס'
(נוס )ס 5מק' סרס (המר ס6ף הננגס (6ד 'hD
ננס )ס חיווט  hSe1נדוף כעיגיס סדכר סוס
סיפקה מס' דגר ר"( וכייט (ך דכר סיסת ס(6
(ננדכחי טיםכידי (עטות) nlhbDנדונותיותרויותר
וטר' סית'ירה' ס( 6יסהסוכר הכרסס ססי6סיף
מטחקת ומסתוית .ר5חק' סוט נ"כ (סון סמוק
וסיתו( * (כן ותכמס סרס (6מר (ה 5מקתי כי
ירמסיסייגו סיס (סמוקכתיגי וסגננת כןסיס
רק מסיתי מססר3י"
חת ע(נוד( ספ( 6סגעם' (ס כג"*3
ויהמר הנרסס 3ה כי 5מקת ר"( נס סטנומ'טסיית
מטממח גחסכ (סמוק וסיתו( ח"וכי6ין )ס חירום
לסכיו י"ת וכהוסיימתי' hn)Diדינרהוהין )סררך
0ככון לס5דיק סיתס(ה כג"( * s~pi

.

יימסהןכו' ויקמרכף6רכעיס
ליען הנרססכו'"ול
וממס'ים (דקדקסוסון 6ו(יימסרוןכיסיס
(ו לותר 6ו(י ינו65ון הרכסים ומממס כמו סססיכ

י

ססי"ת וגרה' כככר כתכנו וס5דיק סו 6סמססיע
(יסרק( 6ת טרם  0(6פכימיי ומ)נל 6ך כר5ותו
(סססיע גריך ס5דיק פירד ק5ת מרכיקותו ו(ספה1
עלמו (רקות לרכי סעו(ס  0)%גום( (ומר
~DD
(
(נגס ס6מרו מו"( כ( תם '3ספין כס מוטעייסרה
6יג' נטמעת ו5ריך (תת עעס(סכמ ע( )ס (מססו6
כך 6ך עפ"י סרכריס סג"( יכופרדסייגו סס5דיק
כשסוך כדכיקוח נדו(  rf6כלתי 6ססר (ו טיססיק
מדכיקותולסססיע ליסרה(וכסיסמוסעייסרה(דסייכו
ססטע כסדרנות יסרה(  qhסריגו רסע נמור כ"6
טסטע כ6ות' מדרנ' סגקר 6יטרק(  )6סו 6נורס
3סססיק ס5דיק מדניקותו ונורם כוס טמע' ס5דיק
ע5ש (לרכי סעו(ס מס טסם 5ריכין (סטסיפ 3סס
 )61מסלתו גסמעת עכורס (כ( 5רכיסס כמ 65ככ(
תסי('5ריךסוטעייסרך( 6מו(מגיןעטריכויטיפעו(
הת ססספע' כגעיית ס5דיק :וגססימר שרסס
שמות (סולו 6ו(יימסרון ורץ) ע( 6ותס סממסריס
ס5דיקיס 6 '61מר ממם' ס"(ממסיס כוודאיימסרת
ממסיגי (כ( עטר' ים  h1Dn '6ננדרנח סומכי
יטרלל '61דייק כלמוגו ספוט 6ו(יימסרון פ"ט63
מכיה אוחס כנספח סממטיס5ויקיס מעמת ס6ינס
נמורנת
'
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נמורנת סולקים נננוריס :וע(זס ססיכ (וססי"ת חמי
פפהרנתיומיניקותי  6%כגחת וט6
"
Y
S
(
'
ר
3
ע
כמקמום ע3יוניס
6 hSnמטכ 6ותס 6עם"כ ( 6קפחית  b~nh 06ט' מי מגומות ילס(גי
(
8
ץ
ו
סם מיס:
ורכקותו :
האש חע5ש"%ס ס"ס
פהו סש נסכת 5רסי מלליסי רסלספיטר ר'אכנר
4ש(ס  :ויקמר
נסדדנתססספסקפורפופכרסניםקוסתוללעירםולפ"יוכססיירריוקתיסתסמלירדול(י6ם הכרסס (6קיס יר6ס  %סססיעור
סכני ככר
תזקיק הס ס5ריק גקר 6כסס סכת סטכת רמז דקדקו.קמטי מדוע מייחס סעקידס שכרסס hS1
לדכיקות וכסירות סנרוג מטורסע 3ס5ויקיס * 6ך (יגמק וגראס (פרס רולס שמת הכרסס וי5מק
למסקרים סו 6כ"כ לספספתומעלעיס סוס וסוך ירעו ס( 6ס" רפתססכשס %ומ1י אנרססמסיס
ל
דכוק תמיד כעוקמותע3יוכיס6יגויודעכרכיסעו(ס מדתו פדח ספר סל יכיפו
ו ספגו סגיסס:
.
ק
ר
כ (3וננס (סספיע (סס וגזי סעכיע ססס סעוכ כמ"פ וגסתחוס ונסונס הפיכס
ס6עפ"כ
ת
מ
ש
ג
ו
ת
ו
ק
:
ברחמיו נחי' כנריקסב"(טיסי' (ו נ*כ  'rhתעגונ  o~JSleכמסירת גפטס כ(6ו (המוס
י חסו וירך 6ת סיקוס מרמוק פ" סמקוסר"ה
ור15ן כעוס"ו וכונק (ו ק5ת סכ '6נסמיות נ"ככ
ד 1מנס סס" רולססי 65ממלויעקכ סכ6מר כו ויפנפ
מידע 5רכי סעו(ס וכהספיק סו 6כמלרנפ
6
כמךעכונ כמקוס * 6עפ"כ ס" מרמיק מסכו ספמסלס וסת
ת
גקר 6כטס סמםכססטססמס סו 6ללסי
ו
ךרוסוס סהר סממת ססי' סטך כס(ימש כג"( חס ס6מר ינמק
ב"כ סל 6פפלי סלמס לכ"מ לןסלי
יטמאכטפת סגם ס6ס וסע5יס ר" 3מקמר מעסית עכודתך
6
ושסירותו ומהסיע (סעו(ס נ"מוזו סי
ק סנט( וכוונתך כסכימות כרחו" (פי מדתך :וליס טפס
י
י
ט
ס
ר*( מס טסטי"ת ב"ס סעכיע כנ
'סםטמם סו6כסכי( (עו '3ר'(סיכן סו 6ססס סס" ר6ר' כסיות מוכן
ס
%כקק,ר 6סכתסיס" (מעמיס ככ
םמיעכי עמו (סססיע בנר :ויקמר הכרסס (6קיס יר6ס  %כף וסוס
פוייס סשס' tpv5
ע
יימ
מרת נכורס
ק סכך
נסס כ( %כיסס  WDס5דיק סנדק
י
כקרפס .והמר (רו"(הכורס"ססרוס6סזסיירס
ססטסעות חסרו .קור (ער
6ס
פ(כץ  SDהו *
 ~DSמדתך ס6הר4
סטם כלסר ים"(עמסכני
הר 6ומגס ס6 %נסיס כף סוגך כנכורם 6( :יר6ס ססס עד סתעל' פ"נ
ןךד:ך ירכסו6דרעי
נ
רל*יכסיכטדכרלךסיסיכג"ו(סנ6סכרמסקסתהוציירגךווירך למכמוורכס לפיהם 5ש ינפהרפסיליי
ך סיס" לסרך
נאר פעמיםיכוי
לפולס וססלרפ לשקוד לוחך ע"נ סנמכמ
עלס
סיס כוטו עיגם 6ס סטאז' 6גסיס ר*(כגי פיק ותפסיפלוו6רךולכן פיפססכהרכספקייי(הכרסס
ונמוגי סננרנמ כמ '3ס(סס שטיס ככיס עליו ר"( מממת ססו 6ססי6ו 54חקסיעס' ענודתו כסתגכרף
 omמוע( עטו (סססיע (יסרך( otsn6(6 :סיס פ%יותר ממס סס" כמחסכתיומקננתמי4ועקירת
6ךז 4רד מדכיקמו וסיס ממוסק כרכר  obמותל
 pnPכרממיס תטר (פ  w)hש
י יטרק
%עסססיק נניכיקותו,כסכי(
( 6(16ו2
כ
ר
י
ף
ס
ר
ספסוקיס כורך 6מר :ד(כ6ורס
רט (1ו6מסרר רש"ו(סכגכ"יו(וכו מתל נלס5ו1לפ כרפו או
ס לדקרך 3ססוס ויעפר תסס נף
י
סרי
טס"פסוסס סרי לספסיס
 %5תסור 5הר פירסו סיפלו ר'( סמררנס 610ח מלס  nhoוסע5יס (מס 6מר 3ס' סידיעס .מש
לטעו( טקס (6ס סגי( (סספיע (יסרך( סירס ממנו ( 4ומר מנס 6ט ועסיס כף 6ך נרסס דסגס עוד
ס (סכין (מס ס"  %ל6כרס' (יקמ ערס מכיסן
ט( 6ס" יכו( (סעו( ככ'( טנפתי.כסכרי (ס
קססיע י
6
(
ס
1
י
ת
6
ס
(
מ
6
1
ס
פ
ל
פ
6
ס
מ
ס
ררך
06תסכסרט"ס(יקמוס(חיררעק5תמדטבויויקנוותויכו(מרדוהיירן
וכי ס"
כי
(קר6
י  06ע5יס ככ( סדרך סזס :נס 06
י
ס
ס
ר
מ
א
מ
ס
6
ר
ס
ת
6
ו
ס מוסס
כ
" מ5ר ע5יס ככ( סדרך .עכ*ם
סל5סרסיך (מעות שמו 6%חם פס ססעעס 5ריכין פן  6( %161ים
.פיע (ססדי 5רכס *  06סתחוק ע5ננו(עסות (מס סיס (( 1כקע 6ת סע5יס כ6ן סיס (ו (כקת
כן חסו וירק ~ sffפסט5ריך 3עעס וירן(קר6תס כמקוס ססע(סו(עו 5נס (מס6מר יו
מקו6י0מפס
.
"sffלסיסיפ גסס כ( 5רכס  sUp1חסו ס6מר דוד לפול' סיס לו לופר  onpו6יס פו6 4ך סעכין
סמלך ע"ס ס' רועי hS
כו' ר"( סס" סו 6רסכס סנורה ) OWוכי
ס יתעלס 6סר קוסכו
כn
י דסייh
ו~Dעם ספופלעלי כגננותיו1ג1כו (קיים מגושו% pb .ך %יתכרך
מתפ(( סי יסים יוע
לספית 1ס יעמס ספחת וכדו ס
a~hיס0יע (יסרק( עסייתמלותי רקסי
ס רימ ניחום לסליו יתכרך
כזעף :ובכן (6
פפהוי
יתכיךסו6
רל ס5 %רזלתמסיר ט6מר ולפטם
~pnh
ראסכוי
י ש

"ף

הנה
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יאמרי
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וסקס (עסות רקונו יתכרך
סיסי' "5דס רגון
ולמלה"הר כוונתנסנ
(כ
(
" מןסן סדכריס 6סכיוון(כו
ס נסוס (סמו יתכרך נר5ון ננ( 6וסקס
(עמות"יג
מכוולתו
ו ככר 'hnD
חסיכ(פגיויתכרךמידכ"(
מ~
hנr
nמ
ססכרחי ( o1h5טסותו
הנימס
ור סקוס
כh
כלנעמס 1
י"DוDס~ כנתי olhi .-e~shהיעמוד ע(כוונתו
כבירור סיס 6ככוולס ס5ימ 0כרקון ננ * 65נס 6ס
ידחס ("(1דס מכוונתוכווג'.ם(ימ'(עסותסמ5ו'(סננו
יתכרך -י6מין (עלינו עדסינננור סמ5וס * כי
כן עכס חוננר נוף ס"רס (מלעו מ(חטוכ ננחטכות
כר5ון  hSnום(ס :וכבננת"מרו ח)"( ח"כ (עסות
ננגו' ולנס ו( 6עם"ס מעלס עליו סכתונ כ(6ו
עם"ס וסטעס סו 6כדכריגו סג"( טעיקרסו 6כווגת
330
כ"ס מכוחן (ככות וחוקר כליות יורע
מחסכווסתנו)רס"ס"דס פסיס.כווגתו (סננו כרבןס"ס
ננסך כסר ודם
5כן חוסם (וכ"(ו עס"ס
"
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