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סס חי ע(מין כו' כנ"( חסו עוכר (סוחר מרסון כרך הת הכרסס ככ( :דסגס הת )ס (עומת )ס
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סנועככיס 6ת מהדס ( hl)Sדרכי ס' ושות' סכי( (סרס (6ס תולדותכו' כסכר6ס ודרסו S~rnכסי
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מממ),די כהרס סהומר עלס כממסג' ר( (".עולס סממסכ' סו 6סעו(ססע(ית
ורפס טין עולס מתקייס כו' ר"(
ים(ודידסייגו כמו רכ (י ט וחדוס כרכר זס ונרפו
מס
נו
הסיס כמכידו(סכר סקכמרוכיס סרוס סמקטריניס 6כ( סע
ד"ס)"יר6ס טין מתקייס כמפס"ד סיעף כו
המרמז קנ מרוכיס (עולס סחרוכ :וסוף כמעסיו נודת סרממיס ~ OSIDמטד יכנס וכוס מנוהר וכרי
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נכסף וגססתדסייגו סתסוקס וס"סכסיסיד (כעליו פסיס כווגת' ע( 6נניר' המרת כסכי( סרומגיות
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ונסו תסי(ס (דודהרומזיך כו'סי' פ"יטללי ננרוננס 6כ5כיסרנו(יםכמוך סקכ"סממיסננתיס 6ף ס5דיק
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כורך 3ט 1כ( סכ 63 174 6ימנע  1W5Dמלעטות
 06פוכ אס רע 6 :כ( 6גכי 8ים מ3ק ר"(
טבע כף נססרימ לפהק
יעקד
ך
פגי5ריך (סטתמ3ק ומ5ומ5מ 5מ כאוותו ית
כר.
וס יסוסע 6ת ענ%ק ו6ת עש
 pl~D.וימב
מנ~
ויתע(' כלי סוס סיג ופסולתומןולוטי ח"ו ע"י
סנסמיומיומסך(כימעניתו חתכג"( 'S1hlימוסגי (סי מרו  nYoטסיות סס(יעס ס( ע( עס
6כי סכט~ס סכורכן יתעלס ימטרו ויסססס סקווס סו 6סכ(ככמ מלותכיכר 6כעססעי
סס וכנגס
י עלי סיס נינזדו כמרכו חסים5יו כטין ט( י5חק 061
כמעסי וסייט כעיניו כמתעתע  :וסכילת
ק((ס  hS1כרכס מעשי ו6ת סכרכם י5מימ 6 eSSpמר  13ע 3מרנך חמים סי* כמכי( מלות מעסית
מלידס ומלידס .ותקמר (ו 6מו סי 6ססכיכי כחרכך ע"י כך יסי' (ך חיות ק5ת ו()ס ( 6כמכ
סקווסס עלי קאתך כגי רש( ע( S91D 4סמור נמרכך תמים כ" 6ע( ס" כמו כסכי( ויסרק(
קותך מקלגס 6 :ך סמע כקולי %ך קם(י ר"( כסרו5ין 3סמ(יט כמו  Saעטיו 6יכס 5ריכיס (עמור
סתקכ( סכרכומ מעוסק נ"כ סיסים (י ר"( נ"כ גנןו ככמ כ(חרי"נ מלותסמקיימין כי 6סי3ו
(פכודתו קטננו סננו( טתסיס כותתך ככ 3עגיגי ככמ מ5ופ 6ין  13ס3יפס ע(יססת
מיסם קיים
כי
עוס") ס! נ6כי(סוסתיס וסקר נסמיות רק (ממיס כנור 6כיותרמנונו כמכו6רכתורס סקדוסססיעקכ
(ר,ו5י6ניצנותקשוטות מתך סמ6כ(כלוכדך כקדום' כיצד 6ת 6כיויותר כדהיתה כמדרס מעטיו( 6מ65
51עסרס וטיסים 3ך כמ (עכור (ו י"ת ולעסוק 5יד (סכיה ו5ר כ(כ ורוס (ס6כי3ו 63כיו .וגננ65
כתורתווכמ5ותווכןככ( וכריסים כוונתך 3סנניס :מגי' ועי' 6כ( 6ת(סי' נרנ :6חסווימרס יסוסע
וילך ויקם ויכל (6מו מוכן  hisnnסטסס מ5ומ כף (סי מרכ סי' (סי מדרנתו וכמו ס( מרכו 6סר
(וס סגנ5י((1D)D 6מוס עסיסרק( כוס 1D5Dסחבים
ססכע' (קכ( מכרכות כטוסן סוס חטמו
*
י קותו כג"( *.תסו נ"כ ס" וי 65יעקכ מכלר טכע
יתכרךויתעכס זכרו (עד ו(ג5מ ג5מיס לנוןסנך
מן נגיר טחותיו 3ך סייוע סכור הכע רש (מצרנותניו(ומ 6טר סים
י 61ת כ 3צמיו נתתי (ו (עניים (יעקכ6כיפ טתיקןכ( סטכעמדות כמכו6רכמסרי
) ותירוט סמכתיו ונך  hlDhמס לפסס כני קורס 06כסס5ויך(סתיי5כגנבעטיוו(כ) ( 6ס(מיס
ינ
ויקמרעמיו636כיוסכרכס 6מתסי(6ך6כיכרכני גנדס ככ( מדרינותיו לנדוחות 6(6י65ר מכם" 61מ
נס 6גי 6כי כו' ויצנזר (6יו מכס משמגי 6רן כו' סגקר 6כ6ר סכע :וילך מרלס ס" מסיססו3ך ככח
ויםשדקדק (מסממתין יוחקעד ט6נזרעטו סכרכס ס(סס וגסווילך מרכס ועמס וס(5ימ כנדם :S~p1
 )pD~ 6מכלרסכע וימנע כמקוס
יי5
568מ(חתוכוי כ%ל6כםכירךנסצו(תכוקומריסד ככמטו6נו~רר(ונמעססכיוסיס(5מ6ק או
כר נ"(דסגסס5ויקמנמור6ףסס(ך
(י
יר5ס (כרך 6תעסיו ו(6 6ת יעקכ * 6ךסעכין ממדרנ' (מררנס 5ריךסידמס כעעיוכ36ו 6 610יגו
די5מק סיס רו5ס (כרך 6ת עסיו כנסמיות ו6ת עומס כלוס כ" 6סכ( סו 6מספיית כ"ס -חסוכי
יעקכ כרומניות כידוע וכסר6ס עסיו מכירך י5חק עמך מקורמייס כו' ס" דפ סמע*ס 6מר מס
6תיעקכ כשרכססר6ויס (ו3עסיו 5ומוצנזר (6כיו לגי מחס(( ע( סמ%ס ונתרפק 6 11עו נגממתי
ס(356 6מ כו' עכסיו מכרכת 6ת יפקס ננסמיו'  6(6כי עמך מקור חיים .ונטורך גר6ס 6ור ר"3
הסייגו הסס גססעיס ת"נ עוקמות עכאי ס( 6כרכס וסקור סגר6ס3יסו 6סכ163רך ס6תסנותן כחסדך
טס 61מעמס 56י(ות מניע(י חסו (56ת  4וכו' סנדו( -ונסו וי65יעקכ מכלר טכעדס5ריק מתחי(ס
וסמיכ (ו 6כיו סן נכיר ממחיו כף וכ( קמיו כף מתקן סמססק5וותוגקר6סו 6אכעסיוי85מחדרנות
תנןותירום כף רמן סס(סס כרכות סו 6לנד טקסס (6ווי(ך מרכסר"3טפוסיך ומכע(ממרון  qhמיסר:36
תסכ"(כתתי(יעקכהחיךו(ך  h1Dhמס 6עטס ונס ס"וידךסמליך ונכיףחירות ויפנעכגנקוס ר"(
עויינו
כגי סי' סי 6סכרכס מעולס ספטי' סינרך קותך 6ףססי' נכ(
כס.סכ(חפינותיו
ו
(
6
ס
ס
ו
מ
ס
י
ס
ת
ו
כ
ר
ד
מ
מ
כס וזמו מס 6עסס דייקה רא OSIDn 3פטי' והמר ססו 6נזתפ33סכ(סו 6מהתסמקוסכ" 16ים קומר
(ו עטיו כגו סכרכס 6מת סי3 6ך 6כי ס" מנס סס" ויסנט כמקוס סכ( תס(ותיו ( 6סיו רק ע(
כנסנ~יותכעו3ס עסי'תננ5ה עת נרכס 3נרכגי נ"כ ססכיגס סגקר6ת מקוס .ך(ן ססכי כ 6ססמט ליל
כרכו ככרכת נסמיות 6כ( כמהמר ( 1תח3ס ככ( עת 6סר כ1(6ססכזם דסייגוסכסירות ודכיקות
ולמכי
יכו נכרכת רוחניות כג"( ס(56 63ת  63סיס סיס עום' היגס רסייגו (י3ס ומוסך כמסכו ס6ין
ר
(
כ
ס
נוטתו
ו  631סטיו  4כלוס ותסס עשו )סננע5מי ומחנותי כ( 6יסכסירות כ'6
פונס כ(33דירי
יתכרך.ויח(וסוסגםסוס כו'דסכסס5ריק  610מוסך
כ 63ירעו וססיכ (ו מס 6עסס:s~pl

ריצא

ישי

ריעןישוחק"1מייעסו

יאמר

סמסטר
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ש
סיס 6ססרגסס וס(חס ה6 135טר י)כס (פגינויות סתור' וטוד גוסף (זס

סספע' וסרגסס ו5ריך
כחלוס :רסייגו ס(6יס 6ס(חסה(5ו רק ננ5ך ססכרמ
סכ(תי 6ססרי (טו(ס נ(( 6מס .ו()ס 6ותיות (חס
סו 6ח(ס -ונס 5ריך (סיות תנויך גנר עיגיו ספ(ות
פ5מו .ורוממות  Shיתנרך ו )6תסי(תו עו(ס (פגיו
י"ת :ונורס (ע5נוו סינ( 6ו קדוסס ע"ך ססרסתי
(עע כס' תערותדכריס סיו65יסמן ס(ככו' רסייגו
סינרי קרוס' סיו 65מ(כ ס6דס גכגסין ((כ 6ותו
6דס ע5ננו ומרכיס וננוסיסיס קדוטס רכס יתירס :
וכן(סיסוך מ"ו.הסוויח(וס -ר"(ססיס (56ו סספעות
ס(חס כח(וס ועוד וסכס ס(ס מו5כ 6ר5ס ר"(
סתפי(ס ססי 6עו(ס (מע(ס ()ס רומ) ס(ס; סיס
גוו5כ 6ר5סרסיינוססתמ(תוסיתסנוו5כ 6ר5סססיס
מסת.כ( נסם(ותו' ור6סוננניעססננינוססיינויומנוות
 Sbזסס(  r")Dוסגס מ(6כי (6קיס עו(יס ר"(
סתפי(ותוסוכוריס סקיוסיסטטו(יס (ננט(' (טו(נוות
סע(יוגיס ססס נקר6יס נו(6כיס :ויורדיס כו ר"(
6ומס סדכוריס ט5נוסירדוכודסייגו כקרכוסגתוסף
(ו קדוסס כג"( וק"(*
יעקכינ(יו נו' ע"ד סומ) ןסגס 5דיק
סו 6כו((ות קר(6וסו 6ננט(ס כ( סספ(ות
6סר לעסס כיסר (6ח(י(ס (סכי6ס Shסקדוסס )1סו
ויט 6יעקכ רנ(יו ר"( דנס סוספי יסר (6מ(6יס
מ5ותכרננון רק ס6ין כח כסנו5וס סתע(ס נננע(ות
קרוסיס מחגנתעכירותסננככיס 6ותסוסורירו 6ותס
(רנ(יס (ננטס .וס5דיק סעוכד כ6ננת ננו5י 6סקווס'
מסק(יסס ומע(ס 6ותס (ססי"ת נ"ס ו)ו סוhP1 6
יעקכ סו 6ס5דיק סגקר 6כסס יעקכ סו 6מע(ס
ומגס( 6מע(ס 6ת רנ(יו ר"( סקרוסס סנפ(ס Sh
סרנ(יס -וי(ך 6ר5סכגי קדס ר"( געסס סו(ך עס
ס6ר5יות :כגי קרס ר"( סגונע (סכור 6כ".ס ססו6
קדנווגו ס( טו(ס :ויר 6וסגס נ6ר כסדס דסנס
סכתוכסויס(גו 6ת סדרך 6סר יכ6כו ס5ריק 36
סמדרנס סג"( סו 6ע"י סס5דיק רו6ס תמיר ע(
ססגימיות סתור' סקדוסס דסתורס גקר6ת כ6ר -
כ6ר חפרו' סריס  .וספגיגויות גקר 6סןס 6100
מק( תסומיס  :חסו ויר 6וסגס כ6ר כסך' ר"(
סעיקר סתור' סי 6כסכי( ססרס ססו 6ססגימיות
ס חק( תסוחיס כג"( וססיכס 6סר ע3
סגקר6סי
יי
ויסינ סגימיות סתורס סו 6ע"י ג' נחילות סגתן
ססי"ת כ6רס דסייגו גסס רומ וגסמס וסייגו 6חר
סיטנר ס6דס סנסס סכסנניות י)כ' (גסס ססכ(יות
ו6מ") י)כס(רומ ו6חר 6טר ימ)יק כננעו)ו כעגורת
סכור 6כ6מת חכ' (גסמס וע"י נ' כמיגות (6ו יוכ'
(ססינ סגינניות סתור' סקדוסס .ו)ס רנו) ט(ס'
סררי 65ן רוכ5יס ע(יס כו' רמ) 3נ' כחיכות סג"(

רישא

'
ע"י
סיססיע סטסעות טוכות (יסר -(6חסו כי מן סכ6ר
ססו6יסקו סטדריס סס יטר(6סקדוסיס עררי 65ן
קןסיס :וס"כן סנדו(' ט( פי סכ6ר ר"( דסכתוכ
ננסרס דסורס נוקוס קרוס' סו( 6מע(' ' ו6ותיות
סקדוסיסגקר6יס6כגיסכד6יח6כססרי5יר"וכעו(מות
ע(יוגיס סססהותיותנדו(יס ו(נונתן ססי"ת6ותיות
)עירין כרהית 6כ)וסר סקדוס 6ית 6תווין רכרכין
ו6תווין  l'~'Drו6נו נומויכין (קדס ו(טסר ע5מינו
ו(קסר6ותיות ועיריןכ6תווין רכרכיןסטליוניס וסו6
ע"י נסס רומ נסמ' סי)כס ס6רס' חסו  I)hk~1נרולס
ר"( ס6ותיות נדו(יס  610עס"י סכ 6ר"( כעו(ס
ררס סקרום'.
~ I11Dkסגקר 6סי סכ6ר סס סו 6סו
ונהססו סמס כ(סעיריס ר"( 6מר 6סרי6סוף יחר
כ(סנ' כחיגות רומ נטמס סג"( )6 :ונ((6 1ת
גס"וספיכ' רסייגו טעס סקדוט nhrn
סהכן ר"( נ(י('
סס ננססכיס ננדת סדין (מרת סרמנויס וממתיקיס
סדיגיס כסורססוססקו 6תס65ן ס" ~rhסס נורמיס
סססעות(יסר65(6ןקדסיסוססיכו 6תס6כן (מקומס
ר"(
וימור ס6תווין ועירין
(6תוויןסנסרכרסכסיןנוסרענ(גייסוגיקסיסו
יסס סו 6עיקר מקונוס
ס
וי6נור (סס יעקכ 6הי מ6ק .דסנסס5ייק רעיוגיו
ס(יקי ע(יו תנניד (מסוכ תמיך יר6ת ס' ו(דרוס
ר כ( 6וסגי יר6ת ס' ועכודתו ימכרך ויתע(ס
עחקי
כ6פנוחטכותיו ננדכריס )ס (וס (1מר (ו 6חס סיכ'
וספו(' סי6( 6רס סיתעורר (כו (עכורתו י"ת חסו
וי6מר כו' 6חימ6ין 6תססייגו מ6י)ס  ID1hוסינס
כ( 6כס סתעוררות(פכודתוי"תוי6ננרו מחרן6גמגו
דסייגו סעיסיו ומחסנותיו יסיכסו .סכ( 6סס עיקר
סתמ(ת סתעוררות יר6ס מממת סס)כרנו סמרון
ססכעסגו סננו סנרו( יתכרך ויתע(' :וכפרט כעון
סמ5וי נעו"ס כ6סר יוכס( ס6ךס כטומ6ת קרי )6י
יחרו ס6יט וי(סת 6חותו מי(ויעוס וס(5ות ועי")
יתעורר (כ ס6דס(עכורתוי"מכ6ונורו 6יךסכעסתי
6ת סס סגדו(וסגור 6כמעסי סרטיס וכס(ת נעווכי
 k~r1ס6מר 0תג 6סקחכ( נ"(0ס ןנריס 61ין 6תס
כ( 6ידי פכיר' רע מ6ין ג6ת מטיסס סרומ' פי'
מ6ין כ6ת (סתחע נעכודת סכור 6יתכרך :רסייגו
סת)כור היך גכט(ת כעווגך כמקרס כ(תי טסור
ו)סו מטיפ' סרוחס :ו(6ן 6תס סו(ך ר"( 6י)ס
סיכס ו6ופן יכי6ך סתסי' סו(ך כעכודתו יתכרך:
כווכרך סתסוכ (עסר רימס ותעע' ססינס ~nhrk
נוני63 6דס סכגעס נד '31וסו 6סעיקר וסורס
(6דס סם"י סכגע' יסיס סו(ך ומתנכר כיר6ת
ס' וכתורתו סקווס'  :ו(פני מי 6תס עתיר tnss
דין וחסכון כו' דסיינו 6חר סת,כור סגי דכריס

סל"(
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סו

סג"( תזכס (רוממות  Sbיתכרך :חסו וירק וסגם 6גי נותן (ך ע5ס לסייגו עורגו ננדכר עננם ר"(
ס3ס ננו5כ 6ר '5כו' :סקס כ 63וי"ו נימ' סיגי כעת התחחי( (דור כדגרי תורס -ורם( כ6ס עם
סטיסינ 6חסתור'סגיתג' ס65ן ל"( )6
(דיר כיר '6וסחך ככ"ל6 -סר
דסייגוססיכ'סנורננות(6י
כסיגיסו 6מעיקר סכגע' תסו מוח 6ר '5רם) 3סכגע' המכי' סי 6סיר'6ססיננ' ירקת סכורם כ"ס וכ"ט
נדו(' ' ור6סו סייגו סקווט' סיסיג עי"ז נכניע ויתע '3סו 6יכינ
ו הכממיס יעס' עמנו חסד וימס
ך טיסי' ססתוקקתו  11hQננקוד טינית כלמגו הסכתו ויראתו (טד 31ג5מ ג5חיס 6נק*
ססנניננ'וירי
גקרוסתו ( 'SDnSמע '3ער 6ין קן ותכריח ויסתוקק
תמיד
גנתי הניע (מקוס הכותי :וסג' מלהכי 1שך ומשנמך וירא וסג' כ6ר כטד' כו' ' דסגס
(6קיסnbS
6גו 36 o~lnlhקי הנרסס כף והח"כ
עו
~(יס כף דסג' סדכוריס ס( 6דס סננדכר
סנדו( כו'
ח
,ד -כי 6ין הכות  6(6ס3סס
כקדום' גכר 6ננכ( דכוא ופכור סי 65כקדום' מלקך
ס5י(16ח
6
ס
ך
קדוטונסומלרכיכו'עו(יסר"(מסננטורריסהתערות וכטורחם כעולס
גקר6יסנדו(' נכורם תס6רת
ד(תת6ויורדיםכוסייגו התערותך  hS'D51כמפסעות ונסו סנדול כו' כי תפארת גקר 6גורף כידוע וכ(
עונות ע(יסרך(* וגמ)ור 3כי6ור סכתוכ ויהמר (מס הנעטינו כתור' וכגנ15תסו 6כדי (משפיע כ 3ממסעות
סידעתס 6ת 3כן כן נחור ר"( טמחטכותיו סו(6יס מלמעלס (מרת מלכות סנקר6ת נהר נניס חייס תו
)ס ()ס  Dhגתנו (כ (דעת סמחסכף ופגיות טסכח6וי
ס סו 6פי' וסגס כ6ר כטדס .וסנס ס(ס'עירי 65ן
,
ר
כו' הסככות סס גקר6יס עןריס סננססיעיס (גו
(6דס כמעתס(יננוך מתורס סקדוט' סגתגס 6ס
ע"נ 6ס (כג' ונסו רמ) 3כן דסייגו סתור' כן גחור פ"י ננ3כות * חסו גנן סכ6ר ססו 6יסקו כו' רק
אסוןנוי6מינחרוכידטייגו0סגיותוסוכתותסננחסכות ו60כן נד '31ע 3סי סנטר  .כי ירו.פ ססחי5וניס
)רותטכ6כתוךלימודויהורוידענוממחסכותיויסיכסו נקר6יס 6כן נגף סס ננעככיס מטסט ונסו ונקו
המנס כן סו 6יועגו סגתוגגו (כגו (ססתכ(תנייד סטכן נגע( סי סכ6ר טמס(קיס סהי5וגיס מסכ6ר
ע"ז -ויקמר למס סס3וס 3ו סי' מן 6מת ס6תס כדי סת3ך ססססע' :וסטינו סטכן (ננקוב" כי
גותגיס רעתכם (ססתכ( ע(ססגיות ומממסכות,רות( :עתיד יסחט סי5ס"רסייגו טסק(יס'יכוער מןסטרן
6כ 3ו6ת 6כי טו"(6תכס  ohתקגתס וסס(ננתס 01רחגיות סכו יום6ר וסכ( יוחזר (0קיוס' כננסר'
כינוילו אכי"ר:
6ת סמד' .סחת (סיות ס3ימוד ס3טס נס3ינוות כ3י
סוס פני' ויהודרו סרס ולס רח3 3תו נ6ס סס
ס65ן ר"(עי")ס"גחגו תננידמודע,עיס ויר6יס כרח(
סיסיוע' 6ת65ן(כן מנותרות ג"( (טרם
נוסס
ן רנת ((וכן סע(יון 651ן רמו (יסר36
יאכ
סתור' סקרום'*
מו
SקDו)ס'רמ) רכחולססכטת(ומגרווממודו)תיyנhו'כ
יר 6כת :ר6סכס 65ן קדטיםויעקשהכילו O"Dסיס רוי (תקן ליסר36
ק
יכ
דס
ו סגותרות
גקר6כן -וי6ננר סן עוד סיום נדו( ר" 3דנם ו6ת כנ3ו' סנור וסננתיק סדיגיס מע(יססויס
הומר ס5דיק סן תקמר סן תוך סיוס נדו(
רננו (נאת סנור שהגחנו נותרנו מעט ננסרכ' .וסו

תריס

ס"3

"ת

ריעקבנ

")
כטכוד
rh
~
lnD
(תו י"ת כקטר  k~)Dhמטסקי עגיגי עוסS
התחי
,כעכודתו י"ת  (6ת6ננרכן כי ( 6עת ס6סף
סמקי ר"( ס6ין עת qlnhSקגיגי עו)"0כי 35ימינו
ע3י 6רן חך כן תעטו ותשימו :סטקו 6ת ס65ן
 Sעניני עוס") ונרים סנסf
מייס יסי' (כס כננו
גסיקס כדרך סמגסקיס סלינו  6(6גניט' כעוננן
כן יסי' מחסכותיכם ע(  'pDDעגיגי טוס") כמו
כניע' נעקמה ודכר מכרחי -והכו סי' ועיקר (וכק
עוננוככורה י"ת כדכיקות וסכימותנמור חסוותיסק
פרס' (חמות' רגנ) 3דכריס סנסנניס סגקר6ת כסס
סור"ף יסי' כמו לסיק' ורות דכק' כס רמן נעליגי
עגודתו דסיילו לרוותו כסירות ותסכחות סריך 3וס
דכיקות ניזו
ר  :ויקברו ( 6גוכ( טד כו'  :ר"3
סננחסכותיו יסיכסו כי ת6ננר סרי ( 6גוכ( 3סתחי(
כעכורתוי"ת עד 6טר יהססו כ( סעררי' כליל כ"6
ה"נכחיגות (פס ר"ג וסדכר קסם עלינו עד מקוך:

רועם 6ת 65ן סייגו יטרף( סגותריס כנהות סמר
סיס יוע' קותן  .ומלותיק סדיגיס ממס (רחמים
ויקח מק( רמ) (דיגים ע"ד סכטך וכמעגתך דסייגו
ססכעוסננק( סססןיגיס ססו(טיסמביז' סלךיעקכ
(תקנlס ו(סננתיקס ע"י ד' פרסיו~
ת תסי(ין סקדוסיס
)
ו
(
סמרומויס כלרעע תיכות (6ו (כב' (מ Dn~DI
דקרכם פרסיות ס( תסי(ין סס רוננ)י ע(
ד
מממסס
ר.
ססכס ו
ורחמיםודין ונכור'דסייכוואסכת סו6 6
וסיס 06סייו
ע סו 6רמנניס .וכתוו נס ונתתיננער
6ר5כס טס 61ע"י סרחנרס קרס 0ו6דין ססכס
ככורי ננ5ריס ' וסיס כי יני6ך  :סו 6נכורס :
טל6מר גסכיכיד מזקסכו' .ו"דתיסות(6ו רומדס
נ"ב .רמ)יס סג"( ' וסייגו (כגס רנ( ):מסך כוהו
(כן (ח רמ) (מיס סייגו רממיס( -ח וערמון רמ)
(דין ונכורם :כמ"מ כ)וסר וע"י סר' מרטיות סיס
נננותיק סדיכיס :ויסה( כסס ס35ות(ככות ר"(ססי35

נסדיגיס
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ככ( מנמותיסס רק (סערות 6ת ססכיג'  63סס
 Ok~SDסדכר סג"(וסיס סעטוסיס((בן ר"( ס6ותס
ס5דיקיס ( 6ססנימו רק (תקן (וכן סע(יון הסעדות
ססכיגי :וסקטורים (יעקכ כג"(  on~hסיט (סס
סתקסרות עם כתותיסרה( סססוע(יס כ(ס5ערכות
ססטסעותסכ5רכיס (יעקכסייגו 3כ( עם כגייסר(6

ו מסד ורהמיס :ננמסוף (0כן'
כסריגים פ65תסייג
רסייכוססננתיקס עדסגתנ(ו סמסדיססמנו(יס6 -סר
ע 3סמק3ות וי5נ 6ת סנוקרות 6סר ס (5כרסטיס
ר"3ס50ינ ופע( סוסיםליהגו נ"כ יכו(יס (סננתיק
0ויניס ע"י סתור' וסייגו כרסטיס גסקתות 0נניס
רננו(סוצרי סקדוס' 0גקר 6כרסטיס כר6ית 6כנוסר
סקיוס 6טר  ')hl%ס65ן (סתות ר" 3כלסר יכולו
מקפיעיס 3סס כ 3טוס העולס פננן*
ס65ן קרסים וסיעו יסרק( (סתות סתור' ו((מד'
01יססעטוסיס((כןוסקסוריס (יעקכ:
ת
(וגסו5כטמרכסו5ת6ן:יסר6ק)(יכםנ"קות(נוסכנחגר(ססגויסססי כו(יממסגמס6ונרכועווון נשר
ומגס כתיכ תסקס (סגי כי יעטוף *
קסתות דמיינו סיכ( 6מס רימוס נדו( כסינוור ס)ס -דסגס ס5ייק 5ריך וסערות סעו(ננות סתחתוליס
ויחמו ס65ן  Shסמק(ות ר"( סינוניו (סס חיננוס מהמטס (מעלס עדסורסס חס כקרל עיטוף וסייגו
ע(סדינים  SD1סמ6ורעות 6סר ( 6אופיס .ותפרנס סכ(  OSIDגעסס (כוס ועיטוף (עולס ספגי (ווכן
ס65ן עקודים כו' ד6ית 6כמסריס סקדוסיס ריס עד סוף כ( סמדרגות  :ותסי(ס סו( 6כון מיכול
עקמות גקר6יס כןעקודיס כו' הכרסס סכורך כ"ס כמו כפתוקי (6קיסומית מהכות גקר6ת עכידהית
כקחי(' וסם סיו די ולמ"כ ממריכן וכרקס מחדם (ס מנמרס שוס כד6ית 6מוסרוהסגי ס'
ומונס כרממיס וס5דיק כתורתו סקיוס' סו 6כורך טיחוסי' סס5דיקהריך (סע(ומ כמחסכתו כדכיקוש
המיס מדפיס .וככר 6ננרתי סטעס סס5דיק יכו( עד רוססלעיות  hlk~nמקוס סכוכןסכי
ו רממיס
(נט( סדיגיס סקכ"ס נוזר ו50דיק ננכס( סו 6עי") חסו (סגי  '0כו' חסו וסיס סעעוסיס תנן כו'
מממת ססנ)ירס גנ)רס כ6י)ס עורס וס5ריק עום' ומנס כתיב ומחס יקם 6ת ס6ס 3וגסס  13כף
המיס חוסים וגמ 6( 65סיס סנ)ירס כוס סעו(' * וקרה (ו 6ס( נוועד כי סטיק מתדכק בסרסו
וממיקססנוילסכעי'3תסו ותפרכסס65ן עקולים ר"( כרוס סמע(ות כסתכוררותו ולפתילתו ופקסר לפסו
ופפסיך ססספ לפחס ונסו 6ס3
ססס ע5מס מופדים ועוסיס עוגמות ועוסיס 6ותס לפילפוח
~S)1SDOננועד ויום טוכ וסלת כי כיוס
רחמים נמוריס .וסכסכיס מסריך יעקכ ר"( ככס מוער  :מרסון
וכסכ סו6 6חך -וסוף ) 1Shגכתכ ככסיס וסייכו טוכ וסכת סו 6עת ר5קכי רעוו 6דרעווין הסתכח
רם)  InlhSסכ6יס כסולעניון מרסון כסרי ככסי וכל וילין פתלפין  :חסו וסססוריס ליפתו פ"י
דרממג 6כו' 6ותס מסריו יעקכ דסייכו סיסת כ( סססשהסרים פרפם לפפסכחפ נל"לסם ממסיכים
עכודתס ע( ססכיגס סיסים (ס ע(י .0ע 6כג"( סטספות  . 3pD'Sויסוספ פסיס לפדרנ' פחותם
ויתןסגיס65ן Shעקוד :ד6ית 6כ( ס6ומר סעקיך' ננמגו כתיכ ויסוטפ 3ןכון כער ( 6ימים
וננכווין כ(6ו עוקד ע5ננו ע"נ סננ)נח 6וי סקנ"ס ס6ס( כיגוע סעיפי סקולמסכילי בלוכן כפן"9
מ5רף מחסכתו (ננעס'וזוכר )כו' עקידתו (יסר(6ונסו מלסרה לפר וכ( סעו3מות מקנביס ע( יכו וכנס
ויתןסגי ס65ן Sbעקוך ) 36ס ספוקך עוננו כג"( :יכו6ר מפסוק ותקרס ספו פפס כי לע סמךס
וכ( חוס כ65ן (כן ר"( 6ותס ס5דיקיס פסס כין פסיפסו פ" לתלת פלריס סיס סס" ירופ לסם
65ן (כן ססיסרק(כג"(סכלוכסודסע(יוןוננחנננניס ספס' סול פכסיורס כל סמסריסולכן סטליכו"וחד
ע5מס לעלות 6ת ססכיגס ויסת (ו עדרים (כרו  :לפיס כרכחינ וימי פנרילכין פיס  : o~nSגפם
ו( 6טתס ס( 65ן (ק ר"( ס( 6סתם  SDיסרק( פרפם ספררו לסורגו רסילומספירי מוחו מכרס
מע"ייסי' ססססעומ (יסר :36רק וס" כג 3יחס
ן2
סתחתוגיס וכתדכק כהורסווסכ
th~oסננקוסרותרסון סתקסרות ר"( כ" 6ע"י 6ותס
(
ס5דיקיס סיט (סס סתקסרות פס כשות יסרק
1
ונ מרפשת
וגנחממיס פ5מס (כס( כ( סויגיס מיסרו( סס
מססיעיס (סס כ( 5רכיסס :וסס יעקכ 6ת סמק(ות
מלאכים
ע"ז שש
סייגוסדיגיס כגססס ( on~hעיני ס65ן :נרסטיס
ר* o~a 3ימתיקו סויגיס ע"י סחור' סקןוס'  -וסגי ס5דיק כ( עכודמו סו3 6סיותו צוק כו
ק כממתו תחת כס 6סככוד 'olpn
(יממגס כננקדות ר"( כסכי( ססס תסניחיס ע( יתנרך ויתע('ידכ
* Sh~aוננחממיס עומס ע(יסס (ממתיק סרעיס :טרפו וס5ריק סמ)כך 6ת נוסו ומעמר ע5מו מכ3
ונסעטקףס65ןל6יפיסר"(6ותס ס5ויקיססעעופיס סת6חיות סמי5מיס6וי נס נוסו סעסור רסק ט

י*יכנר

יספי

מתי

וישלח יעמב

וישלח

ימייי
ימי
"צר
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פז

מכרך :חסו סו3 6סון תסי '3כסייגו דכיקות כעו יתר מן סר6ויס נמסים ו6רגוכיות נ)( ים" כידם
נסתור (6קיס כו' מע"י סתסי3ות סוכות וס35ו(ות ועי")ירכס ס' פקעוכ.די (ו כוס ס6גמגו גכגפיס
ן (סניו וחעקיס (ו כנוד עם 3כן נרתי וקמר פך
כממסכות טסורו' כתדכק בו י"ת :ווטוויסלחבסו
(ווים כננוזינו סרעס 6גטיס ויט3מו הותו תרנוס געכת3ם ..דסג'(כ:וגותיותגכ(רסייגו סי5ר סרע נקרה
והמר טי)כ' סורס העכוב כסכייכריס כקשר
ויסלמו (61ווי6ו ר" 3סס5ריק מ3ווס 6ת סננ(הכיס
סגס(מיס(סגיו דסייגוסוכוריס סיו65יסננסי ס5דיק ככ( (ככךכסגיי5ריך )6יסי5ס"ר גססךתכןוסייגו
ככרטיס ננסס נ!(6כיסוסייגו 0נס מסו סטסור סוט (וכןסע(יון61 :יננתינכס 6דס ()ס מעיקרסו 6ע"
עסייע (סמ(6כיס ס3וסיענו )( tSDnסניו  Shעסו סכגע'סיח)יק אננוכוס סעו(סכנר :ו)סו פס3כ,
קמיור"( עי")נורס מעסו געס' קמיו6 :ר5ס מעיר פי' חכיתי סיסי' סי5ס"ר כספך מגכן 33כן טית'
סיס  ollh.ס" טגעס' החיו 3מע' ()ס רם) 6ר '5ססיכ'  :06נרתי(סון נירותדסייגו ססחוקתי פלגני
ו כנר כסכגע' נד :'31וכע )6ת  63ע3ת'כירי כימים
צעיר ונס ) 'CDהחיו 3מע(' ר0ייכו כעולסטר
סגקר 6סרס הדוס ספר ס( הרוס גפס' נ"כ החיו .מועטים כ" 6ואר עד עתס פי ס6מרתי כעכודס
וי"15ותם 63מרסי' 15סו( 6מון)ירו) כר6ית6 6ין סלת יום 6חר יוס וסג' 6מר הגס ו)סו ל6ננרתי
)h~h15ירו)דחויינוסס5ויקמו5י6דכריומפכי"וכ.סקדוס וככר 6ננר 6ג 6ססס מסננע קעו פי' סמן הרוך
ך
כקדוס'וכ;ירחכ"כ סססלעסיס מ)קיס (6מר גריך ס6דס (5עוק 6נ 6טפס עורגי ט)6כ' (ככ
ד.
~שיאמר עי
ממש סינר סוס היתססך עטו כהנות :ו )6וגסנ!ע קולו 6נ( ( 6כינניס גנועטיס
.י "0סרגסתו 6 30דס ()ס 6ננר
ר
!
נ
6
ת
ןסגכון(עסות )6תעיקר 061
רן
יכ
0
נ
נ
ו
יןי " ז ..כיכוודויי6יןני
ו
מ
ח
ו
כסייגוטססרגס' כ6ענני(6 6ס
סתפי(' לק ע"י סדכיקות כאר תסעותיו ודכוריו וימי(י סור
 30ס5ןיק כננמסכות טסורומ 351עות ננגני 63יו 65עוסיס ר5וגו ס3מקוס -ו6ס(ח'(סניה 63רוגי (מ615
סדכר סוס  1nSIDDSהנס לויניו יעליס פננו :ונסו מן נעיגיך ר"(כי כן ררך סקורות כר6ותס כצוד
רסיסוסבכיךו3ה תו5י6ו מס 6ננכתיכס ועוטריסרק( )6י  610חכים וגוסך מן כעיגיסס 6ף
רמזט5יו 0י
.
(
כ
(
ט
וגסג' נניסר6 (6עס"כגוסךמןכעיגי0ס -ויסוכו
o
l
h
ג
י
י
ו
ס
כיוס סטנת
ו
ת
נ
ס
ג
ס
ס
ג
ס
ד
ינני
כסי
ס0כופימיסמוןכשמהכוחשסורותכתסיס)6י אכת סנע6כיס  (6יעקכ 63ננר כקנו  (6המיך כוי ר"(
קודם כתוקם'כוקדוס'יתיר'יותרויותר :וכן3סיסוך סרמ) 0נס ססרכוריס ס( ס5דיק סוט3יס וגגכסיס
מ"ו  ohסו3ך סוככ כדרך (כו כממסכות )רות כ(כ עסו סימואך (החיו כג" )"DDh 3ונס סוסך
י כיוס סאת כ( סמחסכות ס(ינני (קראך סי' 6עס"כ  610מתגנו וסוגך (קרובתך
ומעורככות ,6
סמו( כנוחטכות מון ופינוק ומ"ו גסתנניס סערי ומעסיו 0ס סתגנדותומיסך כועסיךסטוכיס :והרצע
תפיסת נ!(ע3ות תסיסות יסרך( דסייגו סעוננדיס נוהות 6יס עמו רם)  'ctDn oJcכ( מעסיס רעים
פ( מתח ססעריס סע(יוניס וננעכניס תסיסות סער העס"כ 6וננר ססו6כן עמס סכ6סיס3ו ת' פקטין
יסר :36וגסו סס)סיר 6ותס סבכיה 631ת51י6ו נוטה וכסוסין כסו ענר סטופר העמו סם 6רכע מקות
רמ
מנתיכם ניגס סאת רסייגו סננמסכות )רות 0סס
( ,ת' ע(ננין כג"(:
ויוני(יסורוממור -דסג' כ~כ ויקמר
כ
כננסה נרוקופוכרים.לסכיו כיוס סאת תממת סמס
ו
א
(6קיס יסרבו ממיס 0רז נסס מיס
ו 6ותס כסערי ירוס3יס
נסס כ(ינני סחו( וסכיני
רסייגו סל 6תכיילו 6ותס סתסי(ות סמתסג3יס ועוףיעוסף ע5סהרה .יס (ומר סרננ) מע"י סתור'
ר' מיס י)כ' ס6דס (גסס מיס דסייגו
כממסכות ורות כמעריססע(יוגיס ועומדים ע 3סתם סקדוס' נ:גק
מסערומעככיס תסילףיסר( 36עקותדרך ס0עריס* (גסע' ט(יונ' .ועוף יעוסף ע( סקרן ר"( טיעוסף
איך ( 6יעלס מורה ע 3ר6סו וחרר נדו(' כ(כ  ODכבמסכתו כעודנות סע(יוגיס וינר6 o~p5h 6ת
ארס ס0סו 3פד סיכן נורס כעוונו 3ו ו(6מריס סתניגיססנרו(יס ופירש"י וכרכרי הנדס  610לוויתן
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ע"ס (סתפ(( קעוגתי מב( סחסריס כו' כי כמקקי
עכרתי כו' :רמ! כנגק(י סו(6מון קו( טמתחי(י (6
סיס (י רק סקו( קו 3יעקכ .ו 63זכיתי
ן
י
י
ד
ע
ילסלי מחלות רפו לל"ג
נעמס סגומםכות ועת' סייח
ספיתי פתל לסלי סירנות לפולס סרכור ולעולם
י  SSDnnס5יללי ל 4כו' פן יכ6
ספמסלותולכן"ל
וסכני 06ע.3כגיס .דסג'ס5דיק5ריך (עכוךסטי"מ
ככ (3וכפרע סכ (3סו 6סיר '6מסיהמסורסוסיב
וסמ5ומ
ן :גס סמחסי' לקרה
לקרחת לשב
וסרלוריס'.סלס5דיסלקרהיסכליס * -.ומס
י
מסר
סכל רכור ודכור סו 6מרע כסגי ע5נגו  :ו!סו
מן
יכ 6וסככי  06ע( כניס פ" סקי עתירהס(6יכ6
ס פל
ח"ו ויכ(כ( 6ת פחסלותי וירהתי ססססי
סכלים כנ"ל .ולסו כיקור סכתוכ כג"( ויקמר 6ס
יכ 6עטו  Shסממג' ס6מת ומכסו סי' מנס טיכס
16תי כממג' 6מת ןסייגו נפמסני סיכלכלהותי ח"ו
י פחל'
וסי' מממלי מלסהר ר"ל הר D")Dיסי
רל
הפת וסיילו סרכור 1ה 1פ"י סרכור התתוק למקר
לממלחיסר6סול' רסיילולפולםסלוסטכ' וגסולפליית
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(תקז סכ( נוניקות :ולק קרצו סר כנק .ויקרץ
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סיוכ( (ומר 6תסכסייגוטיכרך גרכ' כתקגס דסייגו
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ם (גויסייגו תסלת
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ס5ריקיס וכוס גתע(ס ס6נקססומ עד סכסךסככוד
חס טלטלומן"( מקמרהסערו 6כק עד כ 60סככו
וכך  610תמיר טסכע"ד ממור (ננ 615עעס כס5דיק
ך ()ס תמו סרסורי תסוכס (ספנותקותו
וסוף5יי
 pshעכירות .ונסו עד עקות מסמר ס" סכך סו6
טנו6כק סי5ס"ר עם ס6דס ועגמועזיו5וסס
תפטי
י(שיק כו' ס; ( 6יעוכגו כו' ער בי"ס ע(וח
ע
ר
יסרב( (גנע(' ויכף נ6ו(תינו מסרס  )61יפכור רום
סעומ6סגנן סקרן ויכע(  16סמ(חננ'כין 6לסוכין
יזרופך ע(ות מסמרסחר סו 6ננ(סוןדריט' סידרום
ס' 6ותגו.וירךכי ( 6יכו( (ו כו' וינפ ככףילכו
כו' (סיות סכתנו ססוסקיס ע( מס סבין מנרכין
פ 3סני '6ס( 6בסור (סגות ממוס") כ( 6כרכס
ובמרו ע"ד ט( 6"6סיות כ( 6הפרוכות סיטר מרע
כתוכו 3כך6ין מכרככןעזים וגננ 65מסכימו ט6י
טפסר טיסים )יוונ כל 6מערוכות חסווינע נכף
ירכו טס %ס (ו 6חי)ס עממתט6י בפטר (ס)סר
סי' (עתיר יכקט
כס ויקמר ט(מגיכי
מחס'חי
סכע"ו מיטרנו( (6מער(ר~סגי
3י כ) 0ותט(חוגי
מבטכס כך כמו טסותכי ככר ( 6ס3וע כגוויר'5
3ספער כך
י ( 6בטרמך כ" 6כרכתכי ס"
ויתת
אתחוור (נו 6
מכ( סכוכות ססססדתגו טע"י 63
סיס ( %מכרכות ס '(6מחמת טסיימ (גוחטטן
ו(מקטלנידי
ך קותו טס סעט' כר15גס *
ק%ונתי כתיכ נומנ גססו 6ים חסיד וסייכו
ס5דיק מעוכר ססס נ6ננוג' סו 6גונג( (גססו וקננת
סו 6מדלנת יסקכ כמו ט6ננר תתן 6מת (יעקכ.
מכ( סמ0דיס ומכ( סלמת ) sffרסנם
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סו 6סכסך סטכלימ הסר לתן ססי"מ ) O~hוכ5
תטוקתס
רק(ענודתסכורך (ע(ותליורס'(מקוס
מה5כ' סע(יון* וסיב נקרבת 6סת מי( 6סס עוכי
יכו( סברס (כו( 6מררנות
מתגי עוכס (כע(' '"DD
נרוחות (6ין קן ותכתת .ומנוחר כעכורת סכורך
כבננת6ין(וטוסמגיעם כעכורתוית"סבסיחוננ6סתו
מננט הררלס ג"כ מסייפתו כמהפרסכרכוס ס'
ררכי לוי יטליספי
"פפו  :kl~h 1וספלסר"יס שתי
גסיוט( 6דס .ונסיט (6רסטחי פסחות מס הגסם
שכסמטת וסי5ס"ר ומהי הלס סם מגיע' (ענודת
סכורם יתעלס6כלכט6דסמקרס ומטמרעגמו ומסכר
מקוות סנסנניותוסי5ס"ר )6י סכ( ננסייפין (ו וסוף
מו5י 6יקר ננוו(( ונס סי5ס"ר געס' טוכ ועוכר ס'
כסגיי5ריו כי"5עוכי5ס"רונססגפטסכפפיותספכי"'
הותו (תקוותסנטמיותסי 6מסייעתוכי סו6מקיט
נשומר 5א כלכילתו ופתיתו וככ( תגעותיו
קמפי
ג
ם
ת5י6לטסיוו6וD6Dת'Sסתסיכ(טס6ח(וחסיקוד.וט'ו6ספתליו6לח'דוגעסומרילדיוה.
ס
רננ) (סס"6כידוע דסק(יס'סו6י"6כסור פסחי
יריעות עי)יס -ו6תזס לפומת )ס כו'ייונ
ו ססי"מ
(סקריוי"6סימליקפורת כדי (כע( 6ותס וכ(S")o
סיסיעקכ6כיגוע"סכ5רקתונתולרותספעטיספוכיס
המר פסס סיס שפלס סכל (עולמות סט(יוגיס
ונסוויעבור 6ת מעכר ינ"קרננ") (נ' טננותסקרוסיס
סויי 6סי"ס 6ך"ני טפססרס יחק חס נ"כ סס"
ויעכרס 6ת Sn)oסייגו גם( סע(יון וסכן *

ייגס

וייפ
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ק סכ 6כיח מנח'יט (רמ) סיות סנננח'
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עלמו ננ6יזס רסע 6סר סם הזי פסרי
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נתם

עמס סכי סי' עיקר קנינו וסייגו(קגו' עוס"כ סיס
רק ימוריס וסדכיקות וסכן :ננסוס מחוטט כנדיט
נעטות (ו סוכם כי ידוע ססוכס סי 6יחור וקמר

כטס5ריק סנרו( רולס (קרכ ו(סתחכר (עלמו 6ת
סכ( כסוים כרי (פסות יחור עמסם וס קילו יכו(
(פעו(כי כ( 6חך סריך (עכור כעוננו סיפכ (כ6
ו סמופט נגריס (רמו) ע( כ(
 Shסימור ס6מתויס
סעו(ס סוקרך נדים ססו(ס ננסוס תעמס סי' 6תס
י6מריס וק"(:
תפסס כעוננך ו( 6תןסעסויס SDיד

 %מרששתוישב
ב כקרןמנורי6כיוכוי נ"(נ5ירוף
ריששיעק
מפסוקימי סקוס נמעך סקוס
%

כ6רמגותיך ר6ית ,6כננצרת גניוס סגכר 6סעו(ס (6
סיס 6דס סקרת (סקכ"ס קרון עד סכ 6הכרסס
6כיגו ע"ס וקרצו הדון (כ6ור' מס רכותה כ)0
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יפ

כרי סססקסיסנפ 3מסנו5י6ות וסמורךופמוורעום
סכ6( 6דס עי")( :כןסססכרמנניו גתן (גו'סתרי"נ
מ5ות סגעסוק כסס כנוסינו (עכודתו וסם תועות
(6דס סיסי' לסטר ( 13קייס נרכיקותו י"ת הסו
י (מון וינרמו6כ
ויטכ יעקכ כקרן מנורי בכיוצינור
דפיינו מסיס (ו יסיכ' ועככס כננדרנ'  nhrתנזיר
(סיותו כיר '6וסמר ירקת ס' בכיו סכסנויס :כקרן
ככען ר"( ע"י טסי
' עוכר כנוסו ועסק כתורתו
וכנויותיו י"ת תנגיד6 .רןכנעןרנמ (סנוףעי")סיס
כלסטר (ו טיתקייסכרכיקותווססתכ(ו' כרוממותSh
י"ת נממסכ' חסויסיס(וס כחיקך ר"(סתר'6סי0י'
ססס סקס (ימרס (6מד כג"( חיקך רננ) (עו(גנות
סע(יוגיס כקר6יס חי(ע"ס ססס כ( חי(5כ6מרוס.
וסקוס כ6רננגותיך ר"( ע"י מיסיםטכוס כ6רננגותיך
דסייגו כנופך ככ( מכריס (עסוקכננ5ותיו י"ת פי"ז
תסי' דכוק כו י"ת (יחד טנגו יתכרך ויתערס (ער
ו(ג5מ ג5חיס לנון וסכן *
'

סקרינו הדון 6 :ך גר6ס רסגס רגמנו 5ריכין
צימד סטני טילות סוי"ס וכדגי ו6ז גקר 6סמכ(ו אלה תולרות יעקד qcl,יי6
' (סרסע"נ
יתכרך הדון ע"ד ס6כו 6וננריס  Shהוון SD
מרמז דסג' 6גמגו כנקות
ן וסמוסיס ווחוקיס נרומה סטפפוח
סננעסיס  .ר (6סו 6מסד כננס"ס חסך  Shכ( סנור ס)סליוויי
סיום וע"י ספגו מיחדיי סמו ית' 6גו נורנניס שלתפפניפיסרהלכפו"מ:וסטי"תלרוברחמיוככיכו"(
וגנמסיכיס סחסדיס וסרממיס (עורס -חסו  Shעמו לנכי כ5רס :וסטכין טכיגתו כתוכיגו וסיף
ר"( כפטר 6גו מעורריס סחסדיס ע"י טנגו סגנקיימת 6ותג 1כסססע' מגיתן  SDידם :כננו
מיחדים טמו ית'  rhסו 6הדון  SDכ( סעעסיס  :טסכפימ ססס יתכרך (6כרסס 6כיגו ע"ס כס יסי'
ולסו וס' נסיכן קרסו סם מסניו כ(
סססס )רעך סי' סטכיג'גקר6ת כס תסי' עס )רעך תמיד:
:
:
רע
קו
יג
6דג"י סו 6ססיכ( 3סטם סוי' כ"ס כ
י וכמעת חסו ס6ננר ססי"ת (6וססר6סון 6יכ"ס "6יכ"ס
ס
ץ
מ
ר
נ
נקות ססכיל 0ו6י' תסגס ע5מר)
סלתיחר סמו סנדו( כסיב( קדטו דסייגו סימוד דסייכו6.יך
(
"
ר
ססססעות
כסס 6דג"י  :ס"ס מסגיו כ( סקרן ר" 3ס"ס כנקות חסו (6ס תתרוח יעקם
כנמפרי6 6דג"י סייגו ס )6גקר 6לדון ע( כ( סכנות מעלססגקר 6יעקכ :סםנפיס ע"יססכיכ'
סקרןי ונסו וקרס6ין לעכור שלרמס" פ" 6רמ 0סגקר6יוסף וסוף תסיסת מוסף למון סוסססננחמת
סו( 6טון 6דננס (עליון פטריך ס6דס (דמות ס5ור' ססססע' כ6סכקומי ככמ נדו( ט6גחגו ננוסיסיסכמ
(יו5רו (יחד כ( סעו(מות (מפלס (יארס (6חר ע( כמ (מוריד סססע' (6יגו :כן טכע עסר' טגס
ית"ם ויתעלס  :ו)סו וקרס 6ין לעכור ס6דננ 0.ר"( כנ(ות 6סר ככ( 5רתס (5 1ר לערניו(
סי' bSDסיס עדיין 6רססיוכ( (ימך סעו(מותכג"( (טכיגס ס6גסחמ
גו
י ומוקיס כג"( וססס סוי"ס סו6
(כן ו6ך~ 'SDמןסקרן רמזhSnסיס גקר 6סקכ"ס rhכקפגות גימ'טכע עסר')"DDh1 .סו 6נימטרי6טו"כ
קרוןו(זס רמז "6ד ססו 6רקכ' 6ותיותמחסלדגי( -סס.סיע עגינו כב פוס וסו ויונד (תמר (6מר
פד סכ66כרסס 6כיגו ע"סוסטכי(כטכסוסוךועכר כוי דססכיג' גקר6ת תמר ד6ית 6כ)וסר סקןוס
6תסי
ס 63סכס חכס(יחר סננו ית"ססוי"סכלדגי דתננר סו 6ככר וגוקכ .6וי"( רמטוס סכי גקר6ת
כג"(  rhlסיס לקרל לדון כג"( וסג' עיקר מפכויי תמר ע"ס תנזר דסטכיג' 'סי 6סנוססעת )nlnSID
טפ"ייתימר סמויתכרך סו 6ע"י ססתכ(ותנרותמות סע(יתיס סננעסיס פונים ט( יסרק( וקמר כך
Sbיתנרך ונדבתו כמורץ וסחר סכ 6ל6דס גומי( 6מקכ(ת סספפס מפוגמות 0ע(יוניס והופעת
גססתכ(וגורלותיווגס(6ותיו"61 :ת(מסגתןסטי"תכ( (יסרך( ולכן גקר6ת תנור דסי 6דכר וגוקכ6
'

סתרי"נמלותלעסוק כסס :געכוד לוחוגמורך וסחד סמססעת לעימות סע(יוגיס ומקכ(ת סססעס
ע"יססתכ(ותכרומעותוית"סכיוןטוססי6עיקרמענודי קיסרך(  :ויסו כרמזו מ~"( מועכת ט( כיש
כממטכ' 6ך 06סיססברס גנסתכ( כרוממותומגויר ר' תגזר סמן  :דרכי ע"ס סיס דו6נ

ממי
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תמיד  6(1סי' גסג'  r~o1Dnר6ית 6ננצרה יומה ססו6מקסננקורומריחים(וריחכסמים(מען(q5%~ 6
דמחיך רכי  h~nhסורטגות 6ע(טוג6י יטרק( ר"( :כן ססכינ' כנקות סמר סוס ככיכו"( מתעקפות וקלו

וסוף מחנות טכינני רכי סיס 5ריך (סיות מתיקון
ן !ס :וס5ריקי' ססו(;יס נעקכותיו
(ססכיגס נג'וס
פסס תננעכיס ע5ננס וגדחקיס ומ5פריס ע( נקות
ת ימרה( מס נקר6יס ע"ס כיח ר' חסו
סמכינ'וירו
ננועכת ס( כית רכי ר"( ) flCמטוך וכתות -תמר
סמן ססס ננסתתסיס ט5ננס כ5ערססכיגס סגקר6ת
תנגר כג"( חסו ויונד (תמר (6מר מנס מנויך עולס
תמנתם -רסגס סיחור וס!וונ מסננות סקיוסיס
סנקר6יס 6כ 6ו6ננ 6עתםכנקות סמר כעוס"רהיגו
יחוד ו!יוונ נמור  hbhכמו חיתון פד סיכך מטיח
5דקיגו כננסר' כימינו  rhיסי' ס)יוונ סקס  :וי"(
טננטע' )ס כלסר (גו מיתון עכ"וס ' (ננתן  hSיזיק
(גו ()ס ס6נחכו 5ריכין (יחד קכ"ס וטכינתיס ע"י
חיתון כנקות סמר ' חסו סנס חמיךר"( כנקותסנגר
עולס תמגתס תננגתס סו '( 6תנוגס דסייגו ורוס
סרו5ס(סחכיס ירריס פססכננדת חכננ"ס סי6סורס
סרחמיס וסייגו טסמי"ת עולס (סמך' ( nhrסתגסנ
ענננו נננרת רחנניס :סנס ס6כו דמוקיס וגנוסיס
כנקות סמר וגסו (נח 65כו רם) (ימרץ( סנקר6יס
65ן קרסים סס כרח( (סגינוכו מןוחק סנ(ות סער
ו( h)hנגען(יר6גו
6עס"כסו 6כרחנניס נדו(יססוייג
ו( 6כסוע( נומס ח(י -4וסטכינ' תסוקתס מקוד
כלסכה קותנו ט( 6יחסר (גו כ( טום ' ונס כעת
6ין ר5ונס סיע(ס נזורך פ( ר6סיגו  6(1יעלסעלינו
קו( גונם  :וגסו ויונד (תנור ר"( ס!ס קסםכנייין
(ססכיגס סגקר 6תמר (6ננרסגםחמיךעמס תמגתס
(נה 65גו ר" 5נס )ס מסמס סטונ עמס כרכסיו
(נח 65גו (מען (יר6ס כג"( גס )ס קסס (ס ננקוד
כנירין ותנגיד סי 6שעוררות רחנויס וננ(ננות !כות
ע(יגו .וחסר 6תכנדי (6ננגותס ד6ית 6כנננ'הכמנס
ע( סס ננגס -דסגס עם כני יסרה( סקרוסיס סס
ת
 o~hinמ5ות כרמון רק )ס (סענני חסרוגס ק5
5סת נחנותמנזון.
ע( עסקי שננוןים כיגיסס פירוד ק
וסטכיגס מסירם מיסר36סקטרונ טע(סכנייס ו6ת
ע"י ססי 6מלמדת !5ותע(יססכסר6ות' 6תננעסיסס
תמסור
סעוכיסוסקדומיס(סניססי"ת.ו)סוו
ן.כנרי(6ננגות'
מ
טסיהמסירססננידסססו6שחסרוןט 3ותכסנ5עיף
תרנומוררידיןכננווירקעופמי!סכטסות(סוןדקותדסייגו
טסיהמתרכסתנתרוסס מסדכריס סדקיםוסרוחגיסט(
סכ(
יסרת( סקדוטיסססוע(יסכנזעסיסס סקדוסיססי
תעגוגס :ותתעלףלטוןעייפות מ('ו(6יכנס(מרמןטמ6
יתעלף:וסייגודססכיגסננהותסמרס!ססיk 6ויניעס
וע"יספסרותוסתור'וסקלותומעסיסטונים6גונותגיס
חיותותעלונ (סטכיל' כר6ית 6ככתכיס( .ננט( סחו('
'

נותנים (ס רימ ניחום כתס(תיגו וכתורתיגו סקדוס'
הסוותתעקף :ותטכ כסתםעיגיס דסייגוטסיךאוחזרת
תנויד ט((ונויי תורס (סרס -ונס רנו) עיגיס הסס
(ומריתור'סכקר6יסעיני סעדםוסיףיוסכתכסתמיסס
(קכ(ריחגיחומ(סשיכ 6ת )~UDככיכו"(ע"י תורתם
(מס' (יחר קכ"ס וטכיגתי' ווס רמ) (6יתם(( olh
"66(6כיכנוסטימורסני סתח,ס רננ) (יתךסגיממות
סוי' ו6רג"י -חס 6סרע( דרך תמכתם ר"( ע(6י)ס
(ומרי תור' ממורת(יסג כסתחיסס סס סס(כיסכררך
תמכתסרגז)ס(ומדיסתורס (סמ'וסו(כיסכררךמכמס
כנ"( תמנתםסרו5ס (סחכיסידרים *כי ר6תסכינד(
סיקסר"3סססכיל' רו6ס סנדו( סםכמ' ס6גו כסכמיס
כנ(ות סמר )ס ינניס ומגיסרכים ' סיקס ננ(סקסו(
תסוכוופרם"י )"((טוןשכמסונסי"(ססי'סגיט3רס"י
!"( מאסון וים( )יתך דסגס כנ(ות ס!ס כעושרר
טנתננעעססטסע'נניסר(6וכ(סספטות נוע(יסס6ומות
והין 6גו יוגקיס ה( 6מסתמאת דסייכו כדוחק כמו
)ריקי ס)ורקיס 3גו סססע' ק5ת חסו כי גד 3סיקס
טנדו( הריכות  nlSJoומיעוע ססססעות (יסר36
כעוס"ר* וסים( 6גיתג' (ו (6סס ר"( ט!ס )גנןרכ
סססכיג' כנ(ותט6יי'כיחוד מנמור ס6מיתי כ"6ע"י
חיתון כג"( -ויר6ס יסורס ויחסכ' (!וג' :ו6ית6
מוסל מקדום ע"ס גם(' ו( 6תוסיף קוס כתוהת
יסרה( ו6ית 6כנננר 6כלנערכםמתראי סרי גפ(ס6(1
תוסיף SID)Sעור .קוסכתוהתיסרה( וכנוסרמקרוס
סי' נעגין 6חר וננ6ריך סס כדרך סמה( (גנ(כות
פסיס (ו מטרוניתה ונחננת ס(6סיס כליוננתגסניס
כטורס .נרם6ותס ננ6תו ונרם 6 onhת סמטרוגית'
והח"כ גכננרורחביועסיסםוספח ו(קמ הותם כמסתר
מחמת נוס'שעדיין ( 6סיו ננתגסניסכסור' .והמ"כ
מוסיפו כסרחוגסונרה 6ותס עס סמטרוגית :6וקמר
 (6סמטרוגית6 6( 6טי( 3קמת קותך כס.סתרכאסר
כתמי(' :עד 6טר 6ר6ס סתקגו מעטיסס hl)h rf6
כעלזני (6יך :כן סגננס 3כימי פ!ר 6שסיס ר6ויס
(יסרק((עסות (סס לס ככימי ממס רק מחמתסמט6
ססיס(ססנסים נכריות(קח6ותסמגאותנכ(כססתר
ע"ס סוסון תוסר סקדום תסוגסוס 6(1תוסיףקוס
כתולת יסרק( ר"( ( q'nlh 6עור (סקיס 6ת יסרק(
כאסר כתמי(ס ט(קחתי 6ותס כססתר  .רק
כלסר יתקנז 6ת ננעסיסס 6ן  ht~hנעלמי 6ליסס
ס"ט וסו וירסס יסוך' ויחטכ' ()וגס ר"( ססטי"ת
ר~6ס טעדיין6Dין ננעס"יסס גנתוקDגיס ומסיו(iסס
לטיס נכריות  :כי כסתם סנים סי' וסוכרם
(יקח 6ותס כססתר ננחננת כוסס ( .כן

ויע

*י8
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ויט (6י' סררך סי' סטי"ת מטס ע5נמ (6י' וי6ננר
מכס נ 6ר"( תר"ס (סיות מוכנת ה; כ6סר יתקכו
ננעסיסס ו6כ(6 6יך ר"( h)h )6כעו.נני (6יך
כל"( ל 6כנתמי(ס ט(קחתי הותך כמסתר כי
"
(:
ירע כי כלתוסי -6ירעננ(סוןכי ירעתיו(טון '9oh
ן (ו כוס 06כ' כי כלתו סי6
סי' טססי"ת כ"ס "י
ר"(ססי 6הקוככנסדפיינו כנקות סנור מסיחור סו6
ע"י מיתון כג"( ותקבר מס תתןליכי תכ(6 6י סי'
ססכיכ'6וננרות (סקכ"סננס תתן(י"
)יותרכי תכ6
(6י כמסרס onhnננכטיח(י 'ו"י)ס רכר טוכ תתן
(י  )6יותר ננקיכון סנ(ות סר6סון ' ויסנור 6גכי
6ס(מ נרי עי)יס מן ס!6ן סי' כי"
) 6ס(ח 61סיר
ר סב(
כ( סק(יסות וסס" 6סמרוננ) כנדי "D'IDסי
מס65ן פי' שיסרה( 65ן קרסים -ותהמר  ohתתן
טרכון עד סלחך ר" 3סטכיג' סי 6שכקטת ננססי"ת
מיתן ( k 0עריכותוננתיקותכתוךכך~כנקות סמר
קורסטיניע מעת טתס(ח סס" .6וי6ננרננס מערכון
ך.סי' ססי"ת"ומר(ססכיג'כטיני מתיקות
6סר6תן (
סי 6ננכקטת ותהמר מותננך כו' פי' ) 0ערוכ (י
מנסיו הכמנו מת
ונניס ורטונניס כך כחותם ע( (כך
כחותספ()רועך .וסתי(ךוגקדיס לסרם סססוקסכגף
מתי( תכלת כו' ו)כרתסכו' (נגען תוכרו כו' ו(כ6ור'
כפ( ס)כירות (מס 6ך גר'6
כנמרה תכלת
"
ת
י
ה
ד
דוננ' (ים כו' ככרסרסתי כטוסן 6חר ועתם"מרתי
(סרס תכלת רננ) דסננ5ותדוננ' (יסדסייגו ט6ין (מס
סוף כמו סיס סב( 0נמ(יס סו(כיס  (6סיס וסיס
זיגגו ננ( :6וים דופס (רקיע :ורקיע .סי( 6מון
רקועי פמיס רקיע דופס (כס 6סככור ר"( מנס
סטסקכננ5ותס6ין (סס סוף 5ריך ()ס (רזותכדכריס
דקים רומכיס דסיינו כממסכ' וככ( וזת סננקייס
סמקת ועוסק נדכריסרוחניס ככ( )6תגריך תסוכם
ככ 3פעם ונס רננ) רקיע דוננס (כס 6סככוד ע"ר
נדו(' תסוכס סנננעת ער כסס"כ -ונסו מכנף מתי(
תכלתוסיסלכסל5י5ית ר"(5י5יתלמוןננגין מן סמרכיס
וסייגו מע"ימלות5י5יתמיס כססתכלת עי") תסתכלו
' (יס:
(ר16תהסמנות6ין (סס  q1Dכג"( תכ(תיומ
ור6יתס קותו ו)כרתס 6ת כ( נגנות ס' -סי' והחר
התסתכנו כג"( כ5י5ית סתכ(תוגס 6מגס  ohתוכרו
ותסגרו טכגר פסיתס 6ת כ( מלות ס'6 -עס"כ
ועסיתס6ותס סי'5ריכיס 6תס (סור ו(עטותס מחרם
כג"( טסות דגר סטין  13סוף .ול 6תתורו כו'
רסיילו ס5ריכץ עתם (עטותםכליסוס פגי' וסרסור:
(מען תוכרו סי' ס)כירס ססגית סו6( 6מר סתעטו
כן כג"( )6יתעלו 6ת כ( סננ5ות סעטיתס ער סגם
תעלס (מע(' למע(' (רזון הסס לסגי ססי"ת כ"ס
בסווסתי(ךר"(סססכיג' מסקסתמסקכ"סטסותיע,ור

"ת

ג"

אל'מלך

מ

448

(סס (יטרף( מיסי' (סס ()כרון  O'i'nDOסיכמו
(ננררנ' סג"( (קיים נוהותיוונסיות תמיד כתסוכ' כי
קטם (סס מקוד (כ( 6ננדרנ')"ת מע5מס וכסרט

ן(גו תכ(ת רק חוטי(כן רמן ס"כחלו
כנקותסנור"י

5ריכין (שכוך ססייית ככ(כמכו (עורררחנניסרסיילו
(וכן ולוס 5ריכין סעד (תומכם* ומטך רננ;ס"ננר
ההיסע (עכרו קח 6ת סנוט' (מחיות סיקר * חס
רננ) סססכינ' מכקסת ס.תן סםי"ת ממטס סוס כיר
ס5דיקיססיסים כסס כח(רס"ותו(סחיותסכתסי(תס-
ויתן (ס סססי"ת ססכיס ע(ירט ותנתן (ס כ(סט(ט
סג"(
"(יס ותף (ו סי'  )6סי 6מתעכרת
יכ
"טוכיס ס( יטרף( ושכי"ח לסכי סטי"ת
וס
ננסננעטי
 r"'Dנתעורר רמנניס וסססעות נזורות טל ימר6ל
(עולס 6מן וקננן וסכן *
*4ךי4יבמר 4ויסג יעקנכהין שנורי כו'יסגס
 rכתיגטויתי ס'(כנדי hתכניך כו'דסנס
ס5דיק 6סר (סענניס יכ( 6ו 6י)ס גדפך ק( מגוס(
ננננררגתו נס )ססו( 6טוכתו .כיעי"ן סו 6מתחנק
וננגר) עלונו יותר כעכודתו ית"ם ונס סמכיהו (ידי
סכגע' ופס( כעיני עלמו ומוגע הותו כנדקות :וכ(
מעסיו סקודנניס ססר5ויס (סניויתכרך ' חסוטויתי
ס' (:נדי כו'דננ"5וס סו 6סוי"ס כ"סכידועוססי' כך
צויתי ס' (כנדי ר" 3נס מס ססו 6סתכנדות (יס6ני
גוס( ננננדרנתי :נס )ס סו 6פסס סגיי נ"צ נס ;ס
(ננ5ו' יחטכ ככ"( כי שימיני כ( הננוטסי' עי") (6
הננוטמס.נניןסניסללי מוכרתלסתתיותר;רי)וננוכגע
ומס( כג"( חסופי' ד' טחיושניני ר"(מן סדכר סעו)
ססו 6סתגנרות לעכורתוית"םומן סרכר טסו 6נננילי
דפיינו סמלותמסםמניגיס סכ( ס"ססוי' כ"סכג"(
ו
טננכי6כי(קייסננ5ותיוכוירו)יוס
תר
"ו)סוכיכו כטח(כי
כו דייקה דסייגו עי") 6גי מתדכק כו יתכרך יותר
כ)רי)ות ו)סו וימכ יעקכ כקרן מנורי 6כיו ר"(ססי'
כיר '6רושמות ירקת ס' הכינו הכממיס -ונס כקרו
כנען ר"( טסי' כסככע' (6 :ס תולדות יעקכ 'qD1
ר"( מתולדות שמעסיס טוכיס ס"(ס סיר '6נדו('
'

וססכגע' נדו(' גס 6סגס( (סענניס ממררנתוסנדו('
(ננררנ' קטג' מס רם) יעקכ ססי 6מדרנ' קטנ'-יוסף
פי' עי") נורם (ו טגיתוסף ( 1עוד ננירנ' נדו('
מסר6מונ' כנ"( תחנות טסו 6מתחזקוננתנכר כעכודתו
יתכרך ויתעלס כזירוז וכסכגע' יותר וק"( *

14ךי4מכמר
 3"1 4יעקב כסקדיס (סרס סססוק
ט"מר רוך כמע"ס 6ך טוכ וחסד
ירדסוגי כל ימי חיי כוי ן(כ6ור' בינו ננ31ן מגת
ירוסוגי סוסון רדיס' סייך כמי טכורח ורורסיס
קותו6 .ך סעלין סו 6דסג' יטכלי 6רס סמעסיסס
מקו(ק(יס רק ננחמת סיט כסס 6י;ס הדס טוש
מ5ו
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ושות'טוכן
 :תסו

מע5םדכסגיעכע6רסוסי)י0גוטננסוועית((3כסעםוגטחנוו)תר(יסמסי

(ננסועע
ו
י'וסמס'
ט6ננר דוד 6ך סו'( 6נניפו' ר"(סננפט
סני )סירדסוני כ(יננימייוסכתיכו'ט6סכככיח ד
63ורךינניס:חסוויטככוי ד6רס מעוכרס' תמירלופ(
כן('יסיכ'סגתייטכ כעכורתסכורהית"טוס'עמוע"ד
וע"סכיקה (עמוד6מר(וסקכ"ס
סמ5יגו כ6כרסס"כינ
סכ ו6תססימן(כניךס6גיעתיד (סמוך נעדתסדייגין
ומסיומכיס וגמ 65מ5יגו יסיכ' כמקוס ססטי"תטוכן
ססנערתקדוסיססעוסקיסכמ5ו':ו6ננרסכתוכד6דס
נסע"יהדס 6מתטוווסייגוסיסי' סס(כערכו כרכר
סגדט כעקכ :ו()סרני
) יעקכ(' עקם סננח)יקע5ננו
(סס(נסעי") י)כססיסי'13יסיכיכעכודתסכורהויעכס
עוגנפיציס' כג"(וגסווימכיעקכ ר"(ע"ימכת עקנ
סי6עגווס וסס(ותינכס(יסיכ' כג"( ו6מרסכתוכנ6רן
מנוריסכיו )T~hכגפןסי'הסיקו  ohסו 6ככר מורג(
כננעטיס ננקו(ק(יס ע"י סרג( טרהס 6 (56כיו חסו
מנורי 6כיוס6כיו סי' ננתגסננננעטיסמקו(ק(יסk~ril
רם) T~hכלען וכהמר ר6סכן עטם גס סו6כ6כיו:
 )"DDhט"יניד
ת עגווס וסס(ות סיח)יק ע5מו י)כס
(סוכ(ס'(6 :סתוצרותיעקכיוסףס" (6ומןמתעדות
ס( )ססחיט ססו6טס3כערכו -יוסף ר"( סככ( יום
ויוםיוסיף סגסגותיטרותומדותעוכוחוננ5ותוסכימות
דסייגו 6חרהיחזיקכ"י)' הדס טוכ' 616י)ס מ5ו'יוס
 16יומים ויר '6כט5ננו טככר מוחזק כס )6י כיוס
ממחרתיוסיף עוד (מחזיק כ6י)ס מרס טוכ'16מ5וס
קמרת ' וקמר סכתונ כ( ז6תסי 6סענוד' כקטנות
חס רננ) כ! סכע פסרס מגס כי סוי' כ"ס כקטגות
כממסר קטן ני' י") ומיינו מנס טגקר 6כן (ננקום
כ"ס 6עס"כ סי 6קטגו' וצחר סיכ3 6מררנ' יתיר'
ו כ5הןדסייגו
סימ)יק כקדוה'יתיר' י)כ' (רעות 6ת"חי
סרכים יטוו  11DDויח)ירס(ננוטכ .חסווסו' כפר 6ת
כגיכהססכו'וגקדיס()ס(סרס כמסדקדוקי'(סידרכינו
ס(6מננססכתוכיס -וירץסיכיהגורס (6סכו'ותסו
ותקד 3ן ותקרץ סמו ר6וכן כו' ותסר עוד כו'
ותקרץ סמו ממעוןכו' כי סננע ס' כי סגולםהנכי
כו' ותקנה רח( כו' ותהמר סגס המתי כהסס כ6
כו' ו6כגס נס הנכי ממגם -ותסר כנסס ותנד כן
ותהמר רמ3דגני כו'ונס סמעכו' ותסר כו' ותהמר
רמ( ) 'SInDכו' ותרץ (6ס כי פננוס מקרת ותקח
 k1DStכו' .ונתחי( (דקדק6 '6 :יך עולס ע 5דעת
סיעקנ הנינו עליו סס(וס יסים סוגה (קסתו  :כ'
סקר6ס כןספגי סמעון מטעםכיסמפ ס'כי סנו6ס
6גכי ס( 6מדעת (ותן סכן סר6סון יקרך טמעון
מעעס )ס כי סמג6ס סיס מתמי(ס כמו ט6ננר
סכחוכוירק ס'כיהגורסklhiכו' ג' ותקמררח(דגני
'
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כו' ונס סמעכקוליויתן(י3ן וכיכגססיס וס( 6כן
ססחתססיס וכ(כווגתססיסכדיטת(ר נססי6ועדיין
(6יהדס :ונסגטי(דסכנסס6ת גסתני6 .ננרסרמ(
גפתניכוי נס יכולתי נס )סהינו מוכן (כהורס די
ותרץ) k-bכו'ותקח 6תז(פס כו'ננ.ססיסכוולטז nhS
כגתיגס סטת ס( 6סי6ככד יהדס 6ך מעגין סוס
5ו6לו .י"ג הכטיס טמסס
דסגס ס6ננסות ידעו סי
יסםיסיו6נטיס5דיקיס
סמ
ימתכ((ויתיסדכ(סעו(סכ ננ

ט(יוניס כ6רכעס גנדרנות וע(יססרמוס ) k~hנקור6ס
סס הרנע' נגיס סקסרננ) ("ר ננדרגות5דיקיס6סר
ימיוכין ODיטרק( .ס( 6סמםס6חד קרקססמור6וכן
(טון ר"6ו כ"ן רני) ססו 6כן המקוס כ"ס וסייגו
ס5דיק מעוכך 6ת ס' ננ6סכ' ומטממ6תסמקוס נ"מ
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כמרוסוסננחס כקרץ כסס כן וזס ס6ננרו ח)"( כ
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כזמן סטוטיס רקונו מ( מקוסנקר6יס כגיס(מקוס
כווגתסעוטיםרזונו טמטממיס 6תסננקוסכמעסיסם
סטוכיס גקר6יט כגיס -והחרטסו6נדיקכוס טגקר6
כן)6 -י כ( 6מפרנס יתירס סעו(ס קנ6ת olhעליו
סננתקג6יס כו וסונ6יסהותוכמוסמ5יגו כרכרי ח)"3
ס6י 5ורכ 6ננרכגן דרחמי (ים כגי מת6( 6ו מטוס
סד 63מוכח(סונמילידסנני .6ונמ65
דמעני 6(6ייטו
סמטננטות כסכי( דמוכח (מן כמיקי דסנני 6סוג6יס
הותו :וס5ריקסוס ססי"ת סוננעכ( תסיסותיוכננס"ס
ו(6קיס יכקס 6ת מגרוף ו)0רננ)ס(6סכקור6ססמו
ממעון כי טננע ס'כי סכו6ס6גכי סי' טמע  '0כ(
תסיסותיו מחננת ססו 6טכו6וסול 5דיק נמור כג"*3
ומטס סם(ימי קרקס טמו (וי :רננ) ס6מר )ס יכ6
ר
יכיכקל
(ננדרנ' גוו(' סיכל (דכיקותנדו( חס רננ)(
ס.
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ווד
כתכנו נחס כננס פעמים ססי(6סי
ן (ו"
וסכן סרכיטי קרהס סמו יסורס (פון ~ thllkרמ)
טסות ננודס וננסכמ (ססי"ת כ"ס כסירות ובסכמות
וכזס
לסקסומתוקן ססס סוי"סכ"ס ד' 6ותיות מכסס
יסוד' .וקות דלי"תדכססיסורס רמ) (סכיכ'סקדוסס
גקר '6דלי"ת כידוע טע"י ססס סקדוס.סו 6ננסוס
6ת ססכיג' ' וגס רננ) (דוד כידועוסכן וגסקמרו
 S~rnננון ד( 6כרע כננוריס 6מר ז' מגיס לתסס
סדרתו נחס רמ) מ6ן ד( 6מניעעדיין (ננדרנס ז6ת
סיס 6כורע כמוריס דסייגו סיסת מ( 6כטירות
ותטכמות (סודות ו(סכח (סננו סנדו( )6י עדיין
ת
דד
ויגו מתוקן כ( 5ורכו ו6ף  06סלךככ( )'סקמ
ו.
ני
רג
מו
סידועיס 6עס"כיס כו עויין מסונ מנחם
ע(
חס סרמ)פ (6ס טסיה ע(מ6
 D)thמדרנות סג"( סע( ידםד6יח
סןי" ססס
כק
תו
סטכיגס ' תם 6ת )ס ידעו
מקדום ומעליס 6ת
ס6מסות ט(עומת ד ,מדרינות ס5דיקיס סג"(
' מררנות 6גטיס פחותים
יסיס ג"ככין יסרק(י
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ותפויס  '3ופמוטי פס כ'  nblSIסיתם כווזת רח(
יסססמו'סמרומד'
נגתילתס6ת(3ססטסמת'(יעקכ-כד
(סננררנו' ספמותי' י65ו גנסססחות .ו()ס קר '6סננו
רןטסות ('כין(ים) ע( כבי  o~hססמווויס טסם
תנגיד כולודין וסייגו ססיסס מ( 6קתות ו6רוריס
סו6וסקרוכרום -,ו6תכן ~ S)Ckם(כהסס קרקססמו
גפתני :רמו (כגי  olhססחותיס 6סר קומרים גופת
(ידסייגו כ( מתיקות סעוס"ור6וי' (י oslnhi 6(1
ס(וננדיס סעגייסוכליס חסרם,גפתני כוסת(י .וטס
סיס כוונת רח( נרהות' הכנרי(ד' (6סר' סמרומ~י'
(5ריקיסומיתייר'6מ(6י65מננכ' (עומת)סד'סמרוגנ)
3נ"( כי ידעם טיסי' י"ג אכעיס ויסי' 3מ(ק,סיס
ולכן מסרס(ו סססמס :ונס (6ס ר6תס טעמריננחרת
' עוד (ס ל
ססי' (ס ד' כג"( וסית' יר '6ט( 6יסי
סנורוגנוי'(מסועי עםסמניפ (מ(ק'עור כ'ולכן נס
סי 6מסז' 6ת טסחתס הסס(יעקכ כריסננננג' י65
מ"כ סג"( ובכן קרקס מס סלחו נך ותקמר כנך
כפירם"י )"(ננ)(טוכ רננ)סיסי' כיןיסרק( כני 6דס
סיסי' (סס גס(טוב נעסירות' וחסרעוד ותקרץ סתו
6סרכי בסרוגיכנות רמו ע( מדרגם ו' סיסים כין
יסר 36נ" 6סננתנסניס נדרך ס6ינס(ונודי תור' רק
פסס מתגסניס כפורס ויפריס סס כעיני כגי 6דס
ססטוטיס סג
.קר6יס דגות פסס ננ5ך סגוקנ 6וסם
מטכמי' 6ותס והחר סרקוס6ננסותמי65ודי בררנות
סי"( מסססחו'וסיויורעי'סיסיי עודו' מדרנו'התריס
מע"ייסי' קיום (סחוטי  ODוטיכגיסס (עכודתו י"ת
(מחויר כתסוכס(ססס(יס:ו"
ס קרקס 6 k~hiת סס
כלססחנויסייססכררסוןים טכ"ר רמו סכוולמ' סיס
(תקןסיסי' קיוס(כן סססחססקרתי הותו נד (רמ)
טיסי' (ו ננו( כמנוון ועכירות ובריך סיוססע  13ט3
ירי ס5ריק' מנססים(ו סו(
כ6ס
6ין
~"DDb
~
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כ
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ס
י
ר
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ו
כ"6ע"י ס5דיק וקר '6הות
כי סכרתיך
כדודתיכגי -רסכרמ5וס כסקי (hn~Dיכ -6מסירות
ס( סננ5ו' 6וס 6וכ( כעוס")' וספירותס( סמ15ס סו6
פ"יס6דספום'סמ5ו'גסננח'ומדוסונסטראנס כדכרי'
כיונקי כגי (מון דוריס וחיכם ס( כגייסייג
ו ע"י
6סכסוסטננח' ט(סמ5ו' ר6ויס מסכר סעוס")-וכסלי

יק

קורנס וכלון רמוסמע"י סכןט( סטסחס סקר6תס
6סר דסייגו ססו 6מתגסנ כטורס יפיס ספררת
סכינ
י ע( ס5דיק ס( 6יעוככ סטר6תס כעכורו :
ונסו ססעס י)כ(גי 6יסי ר"( סיסים דירת סטי"ל
 356ס5דיק ע"ד ססנועתי מט( מתוק פסי 6דומ"ו
סרן ממניד דק"ק ר6ויגי )(ס"ס וסוף סרגו רו6יס
סכעת 6סר 6נחגוכנקות סנגרים כגי 6דס טווכיס
(רוחסקורם כק(יותר מכימי סככי6יס טסיו 5ריכין
ססכעות וסתכודדותי
כ כיןוע כוי סיסינו סגכו6ס
'
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ורוס"ק -וקמר מס3גס 63ופתוק (מס( סמלך ססו6
כמקוס ככורו ככיתו כח5ירו כפ(עין סקוויכש 6י)ס
6וסכ סמלךויל5ס(ס)מיגו(סעודתו(כיתו 'rhכוותקי
יכעוס עליו סמקך כי6ין )ס ככור ס( מסך (65ת
ננס(עין ספ (כיח  o~lnhנס  06יסי' ססעוד' נרו('
עד(שקוד :וכותי הספריטתננין 6ת סמקך(כיתו עד
מיכין כ( סכנות ויעמיד ננ(י5יס וסרק(יעין נדו(יס
סימ65חןכפינימנעך טיכס (סעורתו' 6כ(כססמ(ך
(וסע כורך ורו5ס((ון כדרך 'rhכחסר ימ 65מקוס
נקי כהכסגי6גקי 6 qbסניח סמפון סו 6נכפר oh
יוסנית מהוגו((ון ססוסכננט(מוכן
סו 6רקגקי,6
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י
כ
ט
נננני(6כונוןפכיתסמקדסקיים
ככודונכית
ס
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6וגכי6ותסיס5ריך עכווסננוגס סמ5יגו כסממת
כית ססו6כס טכס סיו סו6ניס רוס"ק6 :כ( עתס
כנקות סננר סנסססכיגס קדוסס נ(תס עמנווכעו"ס
סי 6גע ו.גד נקרן ותטוקתסמ16ד מ5ו6יפקוסדירס
(סכון כס ו6ס מ65סניגוח מקוס בקי 6רס טסו6
רק גקי מסכירות ומט6יס 6זי ; oeסי 6דירתס
ודסח"ח חסו ספעס י)כ(גי כו' (פון דירס וסייגו
ננהות סננריסי' (סדיר' (ססכיגי .ואח( 1)Dhסית'
סי
רו('5תקן6תסגיסננררנותסכו(ריס מססחת' כהס
והכן קרקס סס כגס *וסף ות6גנר 6סף 6 o'pihת
מרסתי כו'(6ננר יוסף ס' (יכן6חר* ו(כ6ור'סיס
(ס (קרותו qDhכננו ס6ננר'6סף נרקיס 6ת
חרם~
6ך סי 6רמ)' כקר '6סמו ' qD1סגי וכריס כקמר
כי סי 6ידע' ממתם כ(יותס 6ת ככימין ותקרש
י הרמח כסמו 3סג"(
קותו 3ןפוגי וכפתי נססי
פכן רננ)ס סכ( כסס ככס יוסף .כסייגו ססו6
יתקן 6ת סמדרנ' ססחות' ם 3נ"6 6סר רמוס 13
כטס רן כג"( ססו( 6סוןדין ססיסס מ( 6כקמות
ו6רוריס וע"י ס5דיק ס.וס 6סף 36קיס 6ת חרמתי
; hlorימוירס (ננועכ וסוף נס סו 6ימקן 6ת
סמדרנ' ססם(ס ס( כ" 6סר~' כסס גסתם ככ"(
ו(כן  'hnpסמו יוסף רמז (מדרנ' נימס כי יוסף
סו 6תסעת  qp1nט )6סי 6סעורת סעו(מותכונס
(מע(' עד מירנה מכמס כידוע (יודעי מן ושמרי
יוסף כו' כן 6חר רמ) סיסי' כמררנס נרוכס יותר
ננ6ותו סכן מרמוס (6ס סקר6ס פותו רתוכןר"6ו
כ"ן ככ"( וסות יתקן סכ( -וגמ)ור (כיהור סכתוכ
וסוט כער 6ת כגי כ(סס רמ) 6מר )ס יכ(6גנררנ'
נדו('כי געררמז (מדרנ' גדו(סכמו סמ*5גוכיסוסיע
טגקר6גערוכמס"סגעריסרק(ו6סכסווסוףממזיר 6ת
כניכ(ססוסייטכני6דסססחותיסססס(יססמרוננ)יס
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6תונתם לעס6Sbכיססוסייכוכ( וכל ועטי6לע
ח"ו גסוס כר יסר)6 36י מכיה הותו סדכר (סני
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כידכם וסכן  :ועמס 3ו כחוכת מסיס פ" סטי"ת
ן מקוכןסע(יון (עוס"כ וסכן:
עומס( 13כוסיןקריסי
השךי4שנמרא וינץיוסף 6ת דנתם כו' דסגס כתיב
טסת כי"מ(ים ת5קטוס וכיוס מסניפי
סכת ( 6יסיט כו
רסלס קריך ס6רס (עכור
סכורך כ"ס כיר '6וכלסוס כ( ספתימי סחוף-
דסייכו פירנס 6ת טפסת ע5מו ורוממות  (6י"ת-
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ו)סוסטת ינניס ת(קפוסו רמ) ((קע סג"ק כ( פסת
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ר" 3ממעה כסיניפ יום מסכת גוס(יס כ( סק(יסות
סמי5וגיס (גוקכ 6רתסומ 6רכ 6ו(6יסי' (סס סוס
6חחס נסקרוסס .הססדרור סכתונ סנן 6יס תמתין
כו'דסיינו כיוס סמכת ססמי5תיס גס3ו (מטס וסם
מתמת (6דס5ריכיס 6תס (יסכ עלסם (ככום 6ותס
ט(63יתן (סס לסריס ר6ט כ( 3מעתם פ( סטנוע
סנ 6וקמר סכתוכ ככ( )6תתיגו יו65ידי חוכתו
רק 5ריך ס6דס (פקות (נודרנס יתירס נחו :דסיינו
36י6 65יט ממקומו ולמדו חד( lh)D 3תחוס סכת
לבסיס 6מס :דסנס סטכיגס נקרבת מקוס .חסו
כ( סקונע מקוס (תסלתור" 5עםתסיסתוסו 6מעכס
6ת סמכיגי תת6ס (קונעס 3טכיגה 6עי(6ס161 :
כסס5דיקפונס (מקוססע(יון )6י סמ(6כיס o~lhla
מס סע(  Shו)סו 6י' ננקום כנודו  :ולס גיוס
סכתוכ  (6י6 65יס ממקוננו דסנס כ(ימי סחו(
סעו(מות סס נגפי 6(1מטי וכמו כן ס5דיק מוכרח
(סיות כ3ימי סטנומ כסוד מפי ו( 6מטי ט5ריך
'
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(65ת תמררנה 6סכס (ירסס ומיר6( '6סס6 .כ(
נעם סמכת קורסספימותים (סס פ(י' כמו קודם
סחטה טסות עומס מתיקון וגריך ס5דיק נ"כ נסיות
כננדרנס )6ת ס( 6י 65תננקומו סט3יון חסו פוגת
מגת נסכתו ע(עובת סתגניך :טסעעס מ(מו 3סי6
כסוך מעי ו( 6מטי ככ"ג רסייכו עורס ויורד 6כ3
עקת מכת סו 6כסכתו (מע '3ו 63מטי כ(( :חס
סרמ)ו מ (",ט(מדו מספוק  (6י 65כף כ' הכסיס
6מס רמ) (נ'ההסיס דסיינו 36ף חכננס (6ף כינס
כמכמס גקר66וןו)סו 606ין6גיכו' ל"(כטס5ריק
עולס3ננדרנת מכנו; גקר6 6גי ס" 6ז6יז בריךבירד
(סיות מוכנע וספן כהין וגקר6 6ני ) olhס6ומר
6ני  610ע"ר 6ני  'pDh1כו' והכי סס 6n1%Ihין
התווין כדין כבתווין דדין וקמר 6 06ין 6גי סקלי
סו6כקיןדסייגו כמורנח חכמםמי(יסי'6
,תקנתי
כ(בורכי 6תסעו(ס סנקר6מי ססו 6נעורס כיבס
ססס גמתקיס כ( סדיגיס כטורטס ו( 6יסנוט סוס
דיז נמורס וזמו 6 06ניכ6ן סכ3כ6ן ר"(  ohהני
כמירנח6כי סכ3כ6ן ר"6 3וי מתוקן מדרגת סכ(
ססו 6לדיק יסוד עמסוהין כמ לסדיגיס (ט3ופ כוס
סעו(ס' ו)סו סויתיד' (גנדיתמיר סי' מס טתקנתי
6ת ססס סוי' כ"ס 3מע(' עי"ז נרתתי מנס נוס
סעעס יסי' תמיד רחנויס נננוריס וזמו ענדי רנת
()ס סעו(ס ססו(6סלי (ננדי' ונסו (6ףחכננס qib
כיגס סירוסו נווכן גונני( 6כסס5דיק סו 6כננקוננו
ספ(יון ככת טפוס (גנע(' למדרנתחכנו' )6י מתוקן
ס"(6ף נ*נס כ( בורכו 61ין סוס  :DJDפסוסימרו
ח)" 3סיו 65חון (חמוס יס (ו ר' המות (כ( רוח
ר"(  06עולס כמדרנתו פור 3מע(' ממיגרנת חכננס
ססי 6סוד מוסףים (וד' המותט 3ס3כס s)sרוח
סי' פנס סרוח5סון ססו6כ3י ממי5ס כד6ית 6סטעס
סו 6סועףנ"כ מסס6נור סכתוכ ו6תס5פוגי 6רמיק
וכס ס )6יעכור רוח ספוננהס מן סטרןוהין הורך
(רוח 5סון טיסה מרוןכהי מחי5ס -חסו ויכף יוסף
6ת דנתס רעםה6 3ניסס סי' ס5דיק סוססיקרה
י מכיה כ(
יוסף רמ) ססו 6כמדרנס נדו3ס סנ"ל,6
סמעסיס סמקעק(יס 36הכיסס טנסמיס ססס סכ3
כט 3ומלוט( וקין ממס ויטר6 36סכ 6ת יוסף כו'
6ומסרף(.עי( פיקרהסכתו
סקכ"ס גקר 6יסרק( כמ
ונתטגמ
ו)ס ס6מר' רח(
סו( 6ס5ריק ספו3ס (מדר
6סףהכסיס 6ת מרסתי ותקרץ סמו :ו3כ6ורס סי'
3סהקרותו 6סףכננו ט6מר' 6סף 6 o'pibך סרס)
סו( 6סג" 3דסייגו 6סף 36קיס 6ת כ( מחרפות
וססם(ות וגתנט( סכ( ותקרה סמו יוסף רמ) ע"י
סמורם סמררנ'ססי 6מדרנתמוסףככ"(ו)סססירס"י
)"( כיקס יפקכ (יסכ כסקוס דסייגו סס" כמררנס
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!וטכפס כ( סדיגיס תחתיו ורקס (שכ כשוס קמן
עטיו רומו ס( יוסף סי' ע"דט6מילו ססי' ויחמוס
ו עוד  h1)Dהותו :
יוסף מלוס ענד("חיו ויוסיס
י"( סכווגת 6מי יוסף ס5דיקיס סי' (סוכת יוסף
כססמעו טהמר חמוס חזנותי וצותיות חלס אוה
אותיות מח( וסכינו היטכס (נדו(ס כדהיתה 6ין

6דס פוקס לנדו(ס  )"hhננוח(ין (ו כ( עולותיו :
ורכןויוסיסו עוד סלוף קותו(מען טי" 1יתמ~ק יותר
( n1SDSמדרנ'ניו(ס  :וגסו נ"כ קסןעגיו רוננו
ר"(
ס(
סימנס (מדרג'ניו(ס
(
מדרניתוסמףוסף וגסכוכדייסרק( 6סכ 6ת יוסףעייןמ(סעוי"
ו כונס סריס עליותיו רמן (5דיקיס כגי ע(י'
ויס
לע"י מעסיסם מס 3תיס למיס חוסים :פוע(יס
ולגודלו ט( 6לן ר"( כ( ס6נווות 0סס ע( סקרן
יסדם ר"( סו 6נניסד 6ותס כרחנניס מקין מנע
וסכ( רממיס נמוריס וסכן
ך סמ(וך תמלוך ע(עו הס מסו( תמסו(
רי4שנמר
ו"(.פ"ר סג"מ סירסף סי' מעלס 6ת
ז
נ
מדת מלכות כג וגס סיס תסוקתס נ"ב וכיוסו
נדגריסס ) thSDeססכיגסע"י והמרו סמ(וך תמלוך
"חרוגס פסיה מדת
ר"( ס' נגל כו' רנו
"(ותס (מעלס * 06
"ע
סס
מלכות מלך תמלוך ע5יגו((
מטו( תמס( כגורסיס ס5ריק כסרו5ס לסמו( 6יוס
דכר זריך (סנוטי( 6ת סדכר ס5ריך ע"ס מט(
וכוונתו מע"ס סרס( יתוקן סגמס( ססו 6סדכר
ס5ורך (ו ו)סו ס6מרו  S1DD 06תמסו( כף .ו)סו
סג6מר כסלמס סמלך ע"סוימי ( 1סנטת הלסיס
גוס( -סי' סקסת  "D)hדסייגו נ' הלסין מע"י
סנ'  t'Dshס( סס 6ס"י יתוקן כ( דכר ס5ורך *
ותיקן סלמס סמלך  D~Vסמם( 6ת ס(6סין S")e
ויסיסירו חמסם (6סי"ן רם) המר 0כ 6ה( מדרנס
נדוגם (סודות הסורר (ססי"ת לירות ותמימות
ס
עי"ז סע( (מעלות הת ססכיגס סי 6ס" 6החרו
ג.
סר תכנוס ססי 6רמ) (6ף ססו 6פ3ה תכמס וסנן
ת 65ן 6ניסס כו' סירט"י )"(
(רעות"
עקמן .כקוד ע( 6תתמרך ס(6סככו (6ה (רעות
6ת
ורכר תמום מהור (ומר ~6ת  SDקילוסי
ר 53י(ס (6ו חיים וקימים כנקות
עניון סכטי ים"ס
סמר סוס  :וגר '6סספי' סו 6כך מסגי סכווגת
ססכטיס ( 6סי' רק תמיד ע( יסרה( (תקן (סס
קיום ננהות סמר וסיפסר סכ)כותס נם" כנוים-
ר ט5הן גקר6ויסר"( וע"נ כהמר ויזכו (רעות
וידה
6ת65ן הביססדסייגו יסרה( סס(כו (רעותם והיתן
דעתם ע(יסס 6יך סיסי' (סס קיוס * עק המרו
מס פטו(ס עסקו (סדכר סוס הסככו (רפות 6ת
ע5גוס ר"( (תקן 6ת גפטס טיסיו כולס כרוריס
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(טכודת סכורך כ"ס ויטמור וכובס (יסרק( כנקות
סמר סוס -ווס פ" נ"כ יוסףכן טכס עטרם מלס
סיס כועס 6תהחיוכ65ןר"(טנס סו6כננדרנס-'nhr
6עס"כ וסוףגער 6תכניכהסס סי' 6עס"כ סי' טפ(
מפיגיו יותר מכני כ(סס ססס כגי סססחות ' ויעקם
הכינו ע"ס סי' נ"ככוונתוכעכורת ס65ןכך טג6מר
ויסת פגי ס65ן (6עקורכי יסרה( נקר6ין 65ן כנ"(
כרכתיכ 65ןמרעיתו6דס6תסו6ית6סרסרוס(י5חק
לנור ע"נ סמ)כח ()כרון תנגין עקידת י5מק ו()ס
6מר ויסת סגי ס5הן ה( עקוד דסייגוטינין שמיו
פ(יסס עקירמ י5סק ונס כוונתו הענד 6רגפ עטרם
סגם עכורגסיו (6סורח( ' (תקןס6רכע פסרסטגס
סר6ס סרעס כמקוס סני סוכע ורעם סיסיו גי)וגק
ע"י יוסף  6(1ט"י מרפס סיסים דרך קדוטס ו(6
סיכך .ח"ו סטסע ורך סק(יפס ססרעס 16תיות
מעורף וידוע ד(6ס ורח( .ססטוי עולמות hn5D
ד6תכסי 6ועלמה ד6תנ(י' מכעס )ס ס" הריכס
ל6ס לכ(6 6יו ג6תכסי'  6(1ידע ססי6( 6סוגטכי(
!ס סי' רוו ססכטיס מלס(סי סכ( סססעותכליס
מעלמך ד6תכסי' ' ()ס סי' (ס פסס כגיס תנד
ססס קהוותי וכת 6מת כידוע :וסרעס נ"כ ר6ס
ע(מ6ד6תכסי6ועלמהוהתנ(י1(60 6מסרותסגכ(עות
סס ככנר ע(מ 6ר"תכסי 6וסרות ססגייס סס שנר
ע(מ 6ד6תנ(י' ומס ססרעסרמס עוד 6רכעעירס
ך"מ עיתים ס6מר
שכליס יכול (סיות סר6ס
ני
ס(ננס סנגע"ס נמסר קסטתכגס
סס י"ר וי"די"רימין
וי"ד סמ~ (6ס (פומת !ס ידיעין כקדוססיד סמ(6
כק(יס' וסרעס כקמת ר6ס סגיסס ויוסף ס5דיק (6
ר5ס נוס סיסי' (סרעס ח"ו כקדוסס 6י)ס"מי)ס
וכסכי( וס 6מר (ו וע 3פסגות סטטוס פעמים כי
ממסר נרקיס (עסותו ו( 6כמו ס"תס סונר סיס
(ך נ"כ  *rnbכקדוסס  6(1סי 6(6 6מהין (ך רק
ניד סננה( סהתס סרעס צותיותסעורףוסםס"6והין
(ךשחחי כקדוסס כ(( :ועודג" 3מסמפתרוסמרעומיס
(סרטםסיעכגיס 6תסמוציוכו' 631תגסו סדכריס
י כסייגומס
כ16גו :נס זס 6מתססר6ס(וכגיומזוי
טסתרוסחרעומיססו6גגי -וננסמפתר(ויוסףס5ריק
סו 6ע( מזוגי -וכסריסי מסולחיי ( 6סרהס(ו :חס
גט( לסףוהמל(החיו(מחיםטוחני(o'pShסגיכםסי'
יסייגו ח" :ויעקנ הע"ס רפס נר6יית.ו מוכס סיס
כלריססט(סהפססייגוכגיחיי'ומעכי והמר(כניו
סוכו סכרו (גו מעע 6וכ( דסו 6מזוכי -וליס סו6
מייס 6(1 -גמות סו6כגיכמו ס6מרו S~rnמיספין
(ו כגיס מסוט כמת .ורכס כקומרו סוכו סכרו (כ1
ר"( (גו יס" סקססוכרים ס(6ססג"(( 6(1ססס(6
יס"(מהריסכס(ס'דכריסכ(( ' רוסף(6סיסכווגתו
רק
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לק (סכגיע ק(יטת מקריס ו()ס ס(מ (סכיו במרס ואמרי :גכגס
למוריס ועטר לתמות גוט6יס כר רנו! כגס סס(ח דסקל"ס לסרק
(ו כ( סעסר מס"ק כויסיכגיע 6ותס יעקככסיותו ט6ננר סתכ 6סחבות סתוחס וסחכווכי מקיף .גכגס
ן ס0ס נומ (סכגיעס מכח קדומת (חנות ר"( ס5דיק סוס תעוסק כנמיכות חסדים610
63רן כנען עדיי
"6י ו()ס סיו גוס6ותכרוייו
ע ססק(יפי גקר 6כ"ר עוסק נ"כ כתורס ' תסו וסר5יק ככרו  (0תגווני
ו ססך(יק  D~hכקרוסס נרוסס ע"י מתורס:
חס ס" סססוק וכי יכרם 6ים כור וגפ( ממס סור רסייכ
 16ממור וידוע סס5דיק גקר6 6יס סס5דיק 5ריך וס5דיק סוס מעוסק נתורם ונמיכות חסריס יכף
(מסור כור (ספי( טמס טול *16מנגול טסם סכי (סעו( סכ( .וסייכו סהלווליסיור ונפל סנית חייכ
קניסות סנקר 6סור וחמור ומסרם ננמר 6טור ו( 6ר"( מעיקר סחיוכ סו 6ע( ס5דיק 0סו 6ננחויכ
(סעו( סכ( וסוף כקרל כע( מכית 0סו 6ממסיע
ס וכידועוסכן:
6יס "מור ו(6ככי
(6כ( (חס ויסקו עיגיסס כו' וננעיסס  O)1DSנמו נע( סניתטמססיע (3כי כיתו :וקנ"ס
כוס6יס גכ6תוהרי כו' מכס רפ"י~r
 sככיכו"(6ין סמיוכ עליו מחננת טסלריק לנר ע"י
סי' (מס מרסס סכחוכ הס מסקס(1 .ענ"ד ג"( פפטיוססרוטיסיכי
ל לפפול סלל".ללסלית תלוולי
דסכס הכרססע"ס הנגר ((6יע!ר עכרו ו6סכיפךכו' לרז פנהון ר"ל obח"ו 6יןפוטיםר5וגו ט 3מקוס:
6טר ( 6תקם 6טס (לגי מכנותכגען כ"6Sh 6ר5י ו6ן סקכ"ס 5ריך (סדר (חוור 6מריסס היעסקו
ר (6נגוועתי תזך(כהורסי
ט(דקדק ס( 6עיקרכוונת כהורהו סקרוני כי סקנ"ס פטתוסס טילפרו ללי
ל חורתוואריך (סמ5י( 6סם גרו וקור תורתו
הכרסס ( 6סיס רק סיטה (ו  006ממטסמתו
י
ר
פ
י
'
י
ס
ו
(ו (ומר כקי5ור סתרך (גוססמתי ו(קחמ 6סס (כבי (מק .סחגווכי חייכ ר"(  rhסמיוכ ע( סטי"ת "3ס
יפסיע  DnSכחסדו סנרו( -חסו ויטלולגלול
מ0ס ' וגטקס דסלס כלרלרסברס רולסלסכרכתו
זריך הלנרו כרונמת' מג" ונ" ע"ד טמ5יגוטעוכדי' מלספו
יר"( טסטכפיס ר5ו למעול ולסיוטיך ססספות
ס
סככי 6מתנכה  SDקרוס .ודרוגיכןפוכר" נר קרומי ע"י 6כי(תס ויסקו פיליסמ וירקו וסגם קורמת
ס" 6מר .סקכ"ס מסס 6כי 6ע(יס' מגי' כי'  h)hיסמע(6יס ונננ(יסס גוס6יסככלתואריכו' ר"(מנס
(יז( כרנת וגס סיס כווץ לכרטס לע"ס בסי' סס" 6סתרכנס פמפס נס סס כוס6יס כ 3מיני
((6יע)ר כממיס רמו כ( מיני ממסעות סנס סס לפתקים
רולס (טפל 6ת כמ ככען מס פסס
ל וסכן:
פסיטרי
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