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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
6סר ( 6חקה 6ססלכלי פללותכלפןפפליסיליפ1ר
ס" פגר כלפן וס" רוסס הכרסס טמסס OnlD
%
יסכר 6ה כחס.רסיינו 36יע)ר טסי' שכלען יסכר
 %פרשת
סו6 6ת ללפן ויקם (6יע)רעסרס נמאיס כו' וכ(
עוג שרוכיו כירו -דסגס רפ"י פי' מנקי לרעיו
מקןכו'כ"(ע"ס~hnshסגוחכנויסכקטוןכו"
הכקורס מס מ0מיעגו כ!ס וכי כ6יזס (מון
פסיו לכרים כו' :ולפי ררכילו לרג' רהיח 6לגפי
 'hl~k1נמל לתלום פיתי לגור פליו ולילל משלס6 :מרסיס (סס נסכות  hihכר( '6פי כטס6רס עוסק
ולכהורס יםליחןפעםלטכס (מס כקנותראיית סנמ( כקימור תורס  16כמלוס5ריך (מגיח כס סגי כמיכות
כמאוס ירש) ע( ס(5סמנגית' :וגראז' דסכס כננרככ' וסם ס6מד מעסק טעוסק כרכר ססי 6ססו 6כעלמו
עננ6ס סו 6נם( וננו( סו( 6סק נומ( דמיינונמיות קרו0ס ו(סוסיף נס היחסכיע(יוי' ט( ירסס וחספס
חסר וסייגו לע"י נמיות מסר סו 6מסכר כמ סנמ( (ממסיך כעסקססי6 6ור מעליון מעולמותסע(יוכיס
סלמו פי' כססי'
ט( סמרככ' טמ6ס :חס טמר6ין (ו כמאוס גם( חסו סגו מלמון כפול
חל
ופריכספויוס
יכסלי בחיגות סג"(
רנו! רומו ( 1מע"ינמיך חסדסו 6מלנר כמסנמ( לופריסספ0ל' סיוי
ס
מס"ק וליללמפיחס -חסו רקח עטרםנפלים פ"רכל ווסו ג"כ מססימרו כל ססול' מלכות כוי וסיס(ו
רכר פלוססוט לכללנפסר ור"(נתגיססייגונמיכות (ומר כ 3ס(ומדסבכותכיצגו כוס לרמח פל סכוול'
שלטיפימיסכו' ימיס סו 6רם) SD
חסריםס(אדוניו :הסומנמקילדוביווכ(עוכלכוכיו סל"ל ווסו
כידו ר" 3כ( סמעטיס טוכיס סלחרוליו לקח כידו סקדו '0סלסר 6יגס וקמרסכתוכ 06יעכס ע( דעת
לרי לסבר 6ח לפו סלכלפן .וזס סי' ספסלםגפן ונגחם3ת 6רס הככר סו 6נמור גמדרנ' ) (0 1ס"ט
ך  hlkinפסכר לת מנפל סל כחיגות סג"(חסומקן סגתיסימיס ר"(כלסר יקמר
פרון פסחן ר"לסירי
ספרככי thnuפ"י"1ת טלוסנריך סוס סו 6ממטיך ס6דס מכנרסוג כטליכהילוהסל"לירע למפלססגין
סססעותאעורסוזמופאוןפסתןספועןP~PIססטפעוחסל ממסיהוהפת רק סממסכססז6ת כ6ס(ו מ5ר סנוף
ה5סטספומפ"רבוהןלספיוסטתי סמומרסמרם(וכעכורסוסוכרססו6גנדרככ3עוכוזסו
מפוליירפסתןסוגינ
(מכות וסרליק כלדו סל חלוולי :
חלולי וסתור' כקרחת מגות עזר

רישננך

ימר

לסייי

ריאלי

מקץ

פין

,

וסרי

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

&@

מקץ

נועם

אלימלך

כנ

ש44

וסרעס חו(ס פרעם סו 6וגותיותעורף רם)  SPסנוף וסול 6מר (סס כסת תככינו חי סרעס  06כו'
סו 6סמע(ס (ו מסרסור ססו 6סטין כו ממם כננו כי מרנ(יס 6תססי' 6מר (ססשע"יססכילס סגקר6
סח(ומות סו 6ידגרווסג' עומ'  SDסיקור יקור סי'  thrתכחגו סי' תכולו (כחיגם )ו חי סרעס טתקחו
כננו6ור סייגו כמחסכתו סו 6סכור עומר ע( סקור 6ת חיות ננפרעס סס סק(יפות כי מרג(יס 6תס
63 (36ננת גריך סת6ננ5ות נדו( כסגי כחיגו' סג"( ותפסיעו ככמכס (יטרק( וי6סוף 6ותס סמטננר
כלי סססק :וסוסגנןסיקורעולות סכע סרות כו' ים טפסת ינניס סי' (היותסמכ"ן (מדו מיסרך( 6ינס
ם סיות טיוסף ארוין 53רס יותר מנ' יפיס וזס נ"כ סיס כוונתם
(וגני ר0כתוכ מרנמ SDריריםניודי
0כ' מקומות מקס  '6ט( תכו6ס וסגם 6גמגו כע5ננו נוס ססט(ס ס6סף 6ת לחיו כמסמר נ'
נ"כר"
כו'ומלוס ט( סמם וירמונסיות טיוסףסו 6מדריגם יגיי
ס (סעף )6תכסעודתו סקדוסס שתמיד (1D'DI' 6
ס וכן דרך 50ריקיס
מיסור ססו 6ס5דיק"סר ר15גוומסלו תנויד (סססיע (יסרק( כעת 5רסיותר מנ'יגיי
(יסרק( כ(עוכסר6וי (סםכר5וגו וסח(וס סר6סוןס( סעוטיס עוכרות וספונות ומחטכין כלותן סעוכדות
תכובס(רתחע(ססרנססטס5ריק5ריך(שמטיך(ימרק( כוונותנדונות
כמעסיסןעוכס(דורדוריסוסכן*
ו(
ט6גנרו
סגים עפר וכו' סקען 6ת 6כיכו
רחמים סיסי' סרגסתס ננווננגות גסס כריש ו6מ"כ
עוריי
וס
כו' נ"כ ע( סדרך סנ"( טסוסינו ע( ננס
ר6ס מס סס5דיק סוס( כ5רקו כעוגמות סע(יוגי'
סמרונמיס נסמם וירמ ולחד עטרכוככיס וככס נ"כ ס6מר סירס (סטגיח ע( פרנסת יסרק( הרמח
סלעם ר6ס כ' ח(וננות (6ו ע( טותן רננ)יס 0(1יות כתיכן ננרנ(יס ססי' ס( סרנ(יס כג"( (~ס למרו
סיומותסיס(ססיגיקסמןמסריסמסיויטרף(ננקריכין (ו 6גחגו סו(כין כמןרנות נדונות כי כווכתיגו (תקן
 hihטסרעס סיס מ5ד סגוקכ 6וזכך ר6ס 3דמוחו ס"יכגנוניללכסוןוננחס3ותיגו קטורם נטמותקרוסים
וסיע ע(יוגיס וסקען סיום לסיגו רמו (נעך סננסימ
סרותוידוע טטכע סו 6רמ) (מכעס ינני
6
ו
ס
ס
יומכ כעלס סט(יון סגקר6
סלוח כריקות ושוכות רנו) (קומות סיוטכיס ס(ויס 0ו 6דוד מקטן
'
וסקעיס וטבע סרותדקותורעות ת6ררננו ע( יטרק( קן נסור כננכ61ר כנוסר וסול סטיכ )~6 Okס
סדוויס וסחופים כנזות סמר ותכ(עגס מסרות רעות ת65ו מנס כ" 6ככול 6מיכס פקען מנס סי' (6
תמיד
סמר6סכו' 6ת סנרי6ות וסמוקותרננו סיכרויסרק( ת65ו 0 k~rnננדרנס ס( ננרנ(יס סי'
י
ו
ט
ח
(
6ת  nlnlhk1מרוב קרוסתסונופרט סכתונמסיכן כ6ו עכור ססטספס כתחתוגיס ער כילת
כמסר'
ו1נטי
013טיכסו סתומות6 OISIננר ותכ6לס Shקרכגס כימינו  6( 161ח5טרכו
ס6
)ס ו
י65ו מוס
ת
י
ו
ס
ח
(
 6(1גודפכיכ6ו (6קרכגססי'סיותטגטע ס'סעוכ סמירנס "
( מס ם(מע(ס דסייגו (חסוכ כעוקרות
(
"
ג
כ
ע(יוכי
נר
רס וכממות סקדוטיס
וסכן:
יחרנינויסו כוקסרדככקסו5תדיוקמיוס5גכעתוךומ(ככוסססטככוסעסר סכדקכררכסו06סם י~לנמ
 4וימי ננקן מגתים ימים כו' (כקורס
ס
סיס(ו (כתוכננקן שתיסגיס וגר6ס
כמטתנעיסכפגי סעו(ס 6סר ( 6יודעים נמס וכסי
סרם)
(עכוך
6סר6ננרתיסי'כימיםסקדמוגיס D~Dננסרכסוכך
י
סכרו'כ ((סססריט"תפכ""רס ולקטרדססנגססמיסו5תדיכקרוח5רנייךות כסייגות
י(
וכ
וכ
ננדכגי"דםנ"ככסירוס סג"(טנ5סוןכ(כס5ייקי
(
כ
עוכ ס6סכ0וסיריו
ס וסתגלנות חסו ננד כ" 6סייגו דכר סעוטס מן 6כי(' וטתי' ומן דכר נטמי
ן יודפיס גריך (סיות כוונתו (ננעלת )nltSIDסע(יוגיס ככוונת
טסטסתגנדות(טוחן כ"6יוסכיס(חטך"טר"י
מרכעוכסיריוסומסק ס6סכס כורזינוי"תויתע(' ימודיס.ע(יוכיס ונס (מטס 5ריך (סיות"כילתו
'
מסו ס6מר ותכ6גס כו' סי' טכ( 6תונס דגר טור כקדום' וגננ 65סי 6עכוך' כפו (מטס ו(מע('
)קסיקרם סיוס יום.
ו( 6נודע כי כ6ו  Shקרכנ 0ס" דכר טלין יורעיס וכן 5ריך (סתגסנ כ( 0ימיס ו6
ם ו6סכס ודביקות סקס  :ו6ס 6ין  D1k-קרוי יוס סטין )ס יוננו -וזמו
כו רוכ ססננון ומסיר"
" כבכרסם ו"כרסס )קן כ 6כימיס ר"(
(
ומקוסכ'סיוטכסיס(רננו) ע( ססרגססס5ריך ס5דיק סיפסר
(ססס"ר (יטרק( כלרקתו וסול נ"כ ע( סררך סל"( כימיס טסיי מתלסנ כקרוט' כ %6 6קדוט' נמורי
ותכ(עג0סי'טיטר(6כו(עיס 6תכ(TDnעוכ ס6וננות (ננדרנת ) IPrס קנס חכננס  :וסו ויסי נזקן
כי סכ( ( 6גכר hih 6כשכי( יסרק( וגס נ"כ מס טיתיס יגייס סנתיס סירוסו כסו( ור"("תר טיניע
סומריוסף("חי
ו מרנ(יס 6תס סי' טר5ס טיכגיסו ס5דיק (מפרנס  nhrסיכך  (6סוף ~ t1Pnkעכודתו
עומסכמדרגתרנ(יסוסול (חטוט תמידזורך סרגסות ם( סימיס
ענודס כסו(' כג"( ויסי' נננור
"61ת ינכס עוד (מדרנה יתיר'.
יסרק( וסס 6ננרו ככיס לגחנו וסתרנוס ס" כוונין כקדוס' וכמדרמנס
'
י )6י
6נמגו סי' "נחגו רו5ין (יזך כגנדרנות נדונות דסייגו וסרעס מובס -פרעך (פון ניקוי כמו ומרע
כעוקמות ע(יוגיס וככוונות נדונות כיחודים תמיד ר6ס ס6סס דסייגו טגתנ(' (ו ססנס ע(יוג' טיוכ(
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(סטינ סכנות נדונות ועולות ע(יוגיס 0)31 .רנו)
ח3וסוקוססו'66מסריסכגכו'6וסיףססנסננעו(ננות
סע3יוגיס  '6מס' ' וסכר סכתוכ נסווסממנית לסטת

ססיגס תסור גנן ס6דס כ( סחוסים סמעככיס קותו
3ססינ סטגות ע3יוגיס וככן"נג
ר סכתוכ סגתנ(' (ו
סח(וס "כ3כיוננ
תס5ייק סננוסרס ונוכר( מעניגי
f~k-1D
 'rh.יוכ( (ססינ תנגיד
עוס")וקין חוסיו
גר
פ
יכיןימן וסגםעוננד ע3סיקור
סמנתט(יוניס
ן
י
י
ע
כ
וסנעמידתו תמיד  (56הורות סע3יוגיס.
סי' ס5ריק ס
ו יכו(יס (כנות 6ת
סיקור סו( 6מון "ור מהין"ג
ספו3ננות סע(יוניס רק כסס"ו
רכרי (מכר 6תס6ו)ן
כרכר סחסוכ (ססנותיגוסי 6סטור טסות יותר דכר
תסע3יוגיס
חטוכה(5יגו'ומיו"דמ(יהורסו6רם)(עויינו
סגכר6וכיו"רכננם"סכי כי"סד' 5ורטו3נניס עוס")
גכי 6כס"ק ועוס"כ גכר 6כיו"ר :ופנס מן סי16ר
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וריעותו6מו' )ס ()ס .כאחו (' החוס והמר סכתוכ
והעושת )סים נ"טכגי הדס .וסג' סכת סרות 6חרו'
כו' רמוסיס רסעיס 6סרננעטיס' כננעס'5דיקי' (סי
רקות פיני 6רס -וסכע תועכו' כנכס -חסו סרות
אחרותסירות"תריסננעססרטעעוצות"מריסןמעליס
6 ohחולייס רננז (מעמי קטיפות :נון סקור ר"( גנן
סקורם( תורסעוסיס ח"וננטססקניסותohננטננהיס
עומס מ"ו בעכירות -והנזר סכתונ רעותנירכספי'
מנס טסם עוסיס  on5Dכ5דיקיס (עיני כגי הדס
העס"כ יודע תוכן (ככס (כגי 6וס וסכרת פגיסס
טגתסנססססי"תנותן(נ(סכין מעמיסם סרעיס:
חסו רעות מרקס ודקות כסר סק(ק(ו 6ת סנסר כג"3
ונסו סומריוסף וסיסס"וכ((פקדון רננ)ס5ריך (וסר
ננקורננקוד ככ(עניני סגסמיותסיסיו כקזוסס (קמר
וינוור
נימיות כרומניות כג"(כוי טעי") מס
י
ו
ק
ס
י
ט
6וננרכןיקוםטס5ריק נחרוססי"תמקיים ונסג6ננר
טס ותעם סקרן (קמ5יס רמ) ס5ריך ס"דס (מוסר
מאוו ממדותקגנ5גותוכיקיתכננו ן6ית 6כמסרסימר
(רכינו חס יסיםכו6.דסכיקי מיינוקמכן 6ין6,ת
סננדס סרעס (כרס רק אמרת מהכר 36ס ח6ת
ע(תס ע( כו(כס וסוף דכריו ע"כ הי המסר הכיקי
(סיגת עוכר ס'עיין סם וכריו סמתוקיס ס6מיתיס
נהורך :חסו ותעס סקרןכו'כסייגו יוסףסיס מתקן
סקרן כטכעסגי סכע 6תנידות סקמ5גות מכסס
וסו (קננ5יס כי6י( 1ך  olhגמ(ט ממדם 06 nhr
(6כואויםנוננק5תווים 6סר כסס 6סס ק5ת קלתו
דכר ננסקמ5גותו5ריך ס6דס3ססיר עלמוממרס*nhr

"ת

פורותסכע סרותסרותסו6רסוןסירותטס5ריקעוטם
סירותומ5ות וננרמ) סכתוכ טיט כמס נווני 5דיקיס
טלין 6חר רומס(תכירו סכ( 6חד ים (6 1חי)סכסגי
"ס
עווננוכעומס  '6ממכעס גנדרנות סע(יוגיס ' מעוסק
כמסגם(טמסהחיותו כעולססמיוחך (מסגם -ומעוסק
גת(גנוד ג6ח) ) OSIDסמיוחך (ת(ננוד וכן כ( 6מר
ולחד 3פידרכוועגינו גימודו כ6ח' ID1hיסי'(ימודו
כן סו 6החיותו כעולס  '6מ)' מדרנות -וכן ג(
דכר "סר יעכס 3סמ' ים (ו"חי)ס כעולס ככיוס "ת
מדרינס ע(יוג' סטייך ("1ת 1דכר  :יסות ננר6ס
וכריקות עטר רנו) יסות מרקס (5דיקיס 6סר 6ור
סגיסס תקיר (עילי כ( 6דס חכננת 6רסתקיר סגיו'
וכריקות כסר רננ) נס  06היגו (מדן רק טסו6
מתלסנ פ5מו כיוסר 3סי יכולתו וטומר 6ת כסרו אשךוכשכמרויפי ננקן טלתיס ינניס וסרעס מ3ס
כוי לוכ( (ומר טסתורם קדוסס רמוס
טיסי' כריק ס( 6יתקתק( ע"י עושתיו מ"ו כסרת
ספיקר נס )ס "מי)תו ע(נקות סמרסוס 6סר o~ln1Dע(יגו(כ(ותילווסקכ"ס
טטוננר סכרית סקדוס
כלחד ממדרנותשסכעע(.יוגיטססיח"
סו מרמזו ח)"("נר קטן ת5י3לו מיום .וסוף פ"ס סכתוכיחייגומיומים כיוס
ים קומר ססי' רעע כמס"ס ( 6סט(יסי יקימגו ולחים (סגיו דסייגו טססי"תימיינו
ים כהדס רעע
רעכ 33חס כ"( 6סמוע דכר ס' וסייגו נס  06סו 6מיומיס מטני חורכגיס :וכיוס סם(יסי סייגו כככין
רעכ מהילו כ"כ (נגרן מיוכ( (עסוק כתורס תמיד כיח סמקדס ס6חרון סיככס כמסרס כינניגו יקימגו
העט"כיכו( (סיות סכע Dhטומר 6ת ס6כר ססו
 6וגחים (סגיו  .וגסו מקן טגתיס יפיס ר" 3כסוף
כרית ממעורוכריתס3טון וסעיליס מססתכ( כגסים .סטגתיסימיסדסייגוסנ(ות סמר ס)ס' ומרעסחומס:
הכע רעכ רמ)ססיסוך מוס הס היגו סומר סכרית רב( מנך סמחדס נגירות גקר 6כטס פרעם6 :כ3
ומטנהעגמוח"ונני6ופיס nlhnlv1טוגותנססתכ(ות סקכ"ס מבינגו מירס וכ( נוירותיו כטלין ו6יגן רק
ל ע 3ידיסס יעננ 6כח(וס -וגסו ומרפס חמס .וסגס מן סיקור n1SID
גגסיס וסהר דכריס כרומס"ס
6תכסרו כרית סקודה מס )סננועי( ohסו 6הנע סכע פרות כו' דסגס סמכותסיו ר51יס תמיד (תקן
כי ינ(עלו סק(יסות 6תהנע מדרגותסע(יוגיס(סערות 6תסטכיכסדסי6
נתור'6 .עס"כ סו 6רעכ
י
מ
מ
(
כ
מ"ו ו5ריך ס6דס (מתהמן מהוד והטמור 6ת גססו כ6רסכע:וזריך לדיק(י3ךכדרכיהכותסר6סוגיס
פ"י נטרוט63יטמא כצרוכג"(ויסי'יסות מרקס וגסו כי טכע יסו( לדיק וקם סי' כ 3מנמתו ס(
וכריאות כסר מ5ריקיס סג6ח)יס כ '6מ)' ננדרנות ס5דיק סו( 6תקן 6ת סכע סננררנות וקס וה) סו6
ע(יוליס .ותרעלס כקמו רמ)טס5דיקיסיט 3סס 6סנ' קומ"ס ט(ימס .יסוךסוט(מוןסוכן כמ"ממינר6תך
'

"ת

עזיך
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כד

עליך ים%וזמו ומגס הכע סרות עולות סו 6רם) סו 6סדכר כו' ס"(
למנסס מדרגות גתיקוןסטכינס סס5ריק5ריך (תקן-
ותרענס כ6חו סי' ועיקר סו 6ס6חוס דסייכו לחרות
עי") יוכ( לתקן .סג"( * וסכ' מכע סרות 6הרומ
עולות 6חריסן סי
ס מתורס סקרומס מרמו 6ת
ס5דיקט5ריך (סטתננר מקוך 3כ( יסו( מלידס נ6י)ס
סס(ות דכסקליססיס נ"כ  '1מדרנות וסיף תנויד
עומןות ננ6חוריו ס6 3רס לסכסי(ו ח(י(ס  :וגסו
6 n1SIDחריסן (טרוף סקדוס' ח"ו ו)סו ות6כ3גס
ספרות סרעומ כוי ר"ל סלסעמיס מ"ו עורסיס
סקווסס  hSI olhnגודע כי כ6ו  (6קרכגס *
ו מרנים כ(( (דעת ו6ת סכטרף ח3י(ס (6
ר"(ודייג
סקליסות פ"כהריך 50ריק"ס
ר  :ו6ר6כחלונני 6סרכו' סניך (סרעסר"לדכרי'רעים וקסיסכניויס

6מר מגס הכע ליס

:

'

ה
מד
וסגס סכעסכ(יסעולות כקנס 6מ
ור
יוז Shססרגסס
ותתן ס(  olbזריך (פיות נ"כ כקגס 6חד
וסס
"כהמיות 51ריך נס כן סימור נוו( (כ 3יכף(
םו
מג
יי
ד
ח"ו כג"((כןזריך ס6דס ככ( מפסיו 3סוסר (1ססגנר
(כ 3ימסוק מסקדוטס וק"( :
י שננעתי פקיך (6ננר תסננע חמוס (סתור
רעלנ
הותו :ויען יוסף :נקריס (מרום כמקוננות
ס( סר סמסקיס כתוכ 6יס כסתרון חלוננו חלמנו:
והמ"כ כתיב 6יס כחלומו סתר וזריך (סכין סיגוי
סלמוןדמוי (יי (מכתכ נ"כ ויפתר (גו 6יס כסתרון
חסוניו :וגרי
ס לסרם דודג' כטס5ריק לוי (סננטקר
6יוס טמע ע6 5דס סרנסס6.ו סססעס לחרת סנריך
"5a1hiי:
ס רכר רחמים 6וי מקטר (סם קותו
6רס בנססו ונווניך סדכריס סנריך (ו  (6סעו(ס
ממיוחד לקותו סדכרו"1ס סר סמסקיס 6יס כפתרון
חסומו כ(וננר טה5וסטגנו סיס כסתרון ד0ייגוןכריס
ססוטיס ו( 6סתומים וקין5ריך (סתרון 6ךיוסףסי'
יורע מסורס מעליון ם 5סח(וס וסי' מע(' סרכריס
(סורסו (סותרו כסי ר5ונו כלסר סי'
ך ט6תסר
י
ר
י
ס6וסיס יתלוסו ו6ת סר סננסקיס יסיכו  SDכגו

כקות סכע נדו( כו' (ונגנרע6ת
'י(סרס ומנס כשת ירע
ס6דס ohסוכךכדרך ס6מת כעכויתו יר"םירקותו
סטין תפלתו ורכוריומוורין ריקם וכ( ככר 6מר סו6
עומסר' מ(5ימ כירו :וסוך רו6נ וננ5טער תנזיר ע(
נקותססכיג'וכתותיטרק( ו)סוססי'סדריכגיכחננתך
ולמדגי ר"((מדלי דסייגוס6דע סכן  610ט6ני0ו(ך
כדרך סלמת ע"י ס6ר '6כי 6תס (6קי ישעי ונס
חותך קוויתי כ( סיום פי' חותך רייקך סייגו נקות
ססכיל' לקוות עלי' כ(סיוס תמיר כטת 6רעסחני
סוטךכררךחננת -גמ65ס5דיק 60מיתי נורם שוכות
לעולס וכןלסיפך 6וס רט יכו((ממטיך רפות :וו"ס

)ססייך 3סרעססניד(מוןנידים-יסייג
וסכע ס(3יס
סרקותיסיו מנעסגי סרעכ610 :סדכרכו' נניעוס
סו 6ר"( )ס (כד 6סר ס36קיס עוסס סר6ס 6ת
סרעס ' 6נ 3ספונות כלתי הסטרי סינף ע"י 6דס
רע ' %כן כהכניס .סרקות הנגר(ו יסי' סני סרעכ
וסוף סדכר כנ"( 6כ( כמכניס סמוכות (6 6מר
(ויסי' סגי ססכפ רק 6מר סגס סכעסגים כהות
טנע נדו( 6כ( ( 6ע( ידך כ" 6ע(ידי*

4שךי4שכמר
ש סרריכגינ6ננתך כו' ר"( מדוד סמלך
ע"ס סי' מחסל( ע3ע5מו (כ(יתנ6ס
(נו כטנודתו*4נ:%ס מיתן (וססי"ת (כ 3סכיז ססכ(
סו 6מהתויתנרך ססו6כרמנניו עוור (ו (ילך כדרך
.י 6תס 'pSh
ס6מת ו)סו סדרכגי כקמתך ולמוגיכ
יספי ס6ותךקוויתי כג"(
ף 6ת סח3וננות 6טר חלס כו' ויהמר
ריזכנר81ייס
נסס מרנניםכו' גכ6ורסהיגונדוייקוכי
נסכי( סוכר 6ת סמלומות יקמר (סם ננרגליס 6תס
וכי מס וטייכות )ס  .0)3וגראס דסגסססי"ת
גק
י
ימתני סס5ויק יתן חיות 3כ 3סעודיות
י
גתן (ס5דע
כד6ית 6כננדרס וו"ס סרעס סננעתי כו' לסינר נכח מלק הלקי ננמעל טיסכו :ו)סו 6תס ו' (כוך
תסיי
ע ח(וס כו' סי' ס6תס מסמיפ סינרים (מפל' כו' ו6ת0ננמי' 6תכונס ד(כ6ור( S~k" 0ומר ומחי
(
"
ג
כ
ו
ס
(סור
ר
מ
ו
ל
כ
ת
6
3
י
ע
(
ך
6
'
ו
כ
ן
ע
י
ו
ס
ס
ו
כ
:
י
ג
י
י
ס
ף
ס
ו
י
ס
א
ר
ג
k
~
r
a
כלטדי
6ך
מסרי ק6י
ק6י
רו5ס לקמר גסם סרסע כגפפי כג"( 6ך כלעדי נ"כ ע(סטייקכזומר ס5דיק כקלה ו6תס ססו6מזק
 o'~Shיטנס כו' וסכן:
נומך חס סו 6וי"ו ססעו(ס ור"( טס5דיק ככח חזק
רי4שבמרשייסף  (6סרעסחמוס פרעם כו' 6ת6סר (6קיס מח" 6ת כ( סעו(מות ועי") 5כ 6ססמיס
(6קיס פוסס מניד (סרעס ' סכע סרות (ךננסתמויס סי'כיון ססו6גוחןחיות ( DDn1עקמות
מעוכות כו'  -וסכע סכ(יס סרקות כו' סו 6סדכר ספגיוניס  r"'Dנס סס מססיעיס סליו געוס")
.ו '( 6סכגעס
6סרדכרתי כו' 6סרס(6סיספוסס סר6ס6ת מרפס :סססעות סגטמיות וגסו 3ך ננסתמויס ס
וים (דקדקתסגי מסכטבע טכסיס מרעות6מריוסף ססס מכגיעיס ע5מס נסססיע בעולס וידופדיוסף
סרעס ימיו סכעמגי ר.עכ וכסכעסכ5יס סטוכות  65סי' כגנורנתשיקוגתןחיות ( DDn1עולמותסע(יוגיס
6מר יסי' סלי ססוכע ועוד סו 6סדכר כו' סו 6ולכן ח(ס ( 1סססמם וסירת וסחר עפלכוככיסרמז
י ככר 6מר (61סרכו' מניד (סרעס -ועוד (פולותסע(יוגיס מסתחויס (ו (הלסיע (6יו (עו)"0
מיותרכ
כג"(
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ויזכור
כנ"( ע"י ססו 6גתן (מס מיות -ולכן
י
י
ת
כ
יוסף 6ת סח(ומותכו' סלחך עמר כוככיסננסתחויס
(ו :דסייגו ס)כר ססס לריכין (סספיע (6יו ססס
רומ)יס (6חד עפרכוככיס וסםננססיעיסשליומעילה
(תתה :ו(כן6ננר תרנ(יס 6תסנעטון רנ(יס פמתס
5ריכין (סספיע (רננים דסייגו סעוס") גקר 6רנ(יס
ע"ר ס"ס סקרן מדוס לנלי וי6ננר 5סס ערותס6רז
כ6תס (ררותפי' ס6תס כהתם (ררותנורך סנסמיות
סגקרה ערותסקרן כרי (סםסיע (ססויס
ו טוב ס'
(כ(כו' סי' טוכ ס' סו 6סחבק (6קי סים 5ס5דיק:
סו( 6כ( סו( 6כ( סעו(ס מע"י גקפ.עיס סעו(ננות
סע(יוגיס ע"י התערותך ד(תת 6ות"ן ועי") )l'aD
ת"ד (סססיע (עולססעסיי' .ורמציו  SDכ( כועסיו
סי' )ס סרחנניס ס( סכורה כ"ס כי  ohסיס ססי"ת
כעלעו גנססיע ( 6סיס כח כעז(ס סמעסס (קכ(
סספעס '  6(6ע"י מלדיק כעסין ננ"ג וגוכ( (קכ5
סספעס"
כש
ך מבשכמך* טונ ס' (כ( :סכ( ננס ססקכ"ס
עומ.ס סכלבכונס הסיגו מ"וסננטגיס
(טועתו היפ"כ ורחמיו ט( כ( כועסיו
ס6דס
"גס סו 6נ"כ (טונתו כדי (לרמו.והכותו (מתוודות ע( טוגותיסס וק(קו(יסס ומתס((יס (6
וו
סע
ס6ף סס
(חי' עוס"כ  )"DDhסו 6מרמס עגיו ונוט( ממגו סכורה יתערס חסו וינסו מנסס (הפיכס  (6ס6יס
סיסוריס וספוגת ומומן(ו ומודם ועות ירומם* )ס סקנ"ס סנקר6 6יס ס' 6ים ננ(חנוס 6סר ע5
ניחיוסף ססו( 6מט '5ננכה כעוקמות .וידכרוההיו
ר (סס מרנ(יס 6תסכו' (כהורס סתם מנית ר"( כעוד ססס כוס מפוקס ססו 6פתמ
1שךוכשלמרשויהמ
ים פוך (דקדק וכייוסף ס5ריקי6ננר  (6סכית כית מגוחתס (עו(נניס -ויאגור כי הדמי
רכר סריגו מרננים התם ונרה'רסיס יוסף ס5ריק ירד ירדנו כתחי(ס למכור 6וכ( ר"(  oonננתוודיס
ת רכס"ע כחננת סיררגו (עוס"ו (מען סכווג' סגמכר
סיס כנודרנס נדוגם כג"( מסיס ממסיע (עויינו
ע(יוניס ועי") כ 6סספעס (עלס סתמתון ווססר"ס ס6וכ( רסייגו תצוות סנסציות וסתענוני' ומהגריס
כחסומו וסגם פגמנו מ36מיס (6ומי' וטכס קמם יתיריס ככ"ננר ומסכיעין קותו סוי לדיק ו(6תסי
ת ססכועס :וסיס כי כהנו (6
ההומתי רנו) 3סספעות סרגסס:וינירההיססננרנ5יס רסס וקנ(גו ע(יגו"
6תסכסונ"ר 6תס6יגכס כננררנס נדו(ס רק כבפרנס שננוון ר"( סעוס"ו ס6יכו (6ה כיתננוון ((ון ונסתם
קטכם ננינ(יס דסייכו מעורס מתחתון (רקות 6ת 6ת 6ננתחותיכו ר"( סכרס וסכטן וסגס סכסף הים
ערותסטרן ) onhסי'סיס גנדרנות כגי 6דס סכ6יס כסי השתחתו ר"(סיס כ(תהוותינו כסכי( סמוננר-
(פוקס (סוכימ 6ת כ"ט ע( מעסיסם סרעיס ח"ו וגסכ"ותוכידינו סי' ועתס גסוכ כתסוכ' ככ(כחיגו
חסו (רשת 6ת ערות סקרן * 61מרו ועכוביך כ 16וכסף 6חר סוררנו (מכור 6וכ(י"( 1גתמ)ק סיסים
(סכור 6וכ( ס6גחגו נ"כ כמררנ'נרוסס סלו שתכריס (גו תצוות 6חריס תקוותקנוסות( .מירעגו גני סס
תאוויות סנסמיות סיו עכריך נורג(יס6 :ין6נו כספינו כהרתחותינו פי' נס  on~hמתהוות ססי'(גו
(ב"
לנחננת סילס"ר סו 6נרם
י6ים 6חד כחנו כננררנס נדו(ס סיס נ(( כ5ה יריעס
ננעו(ס סתמתון :כ
(1
(גו כ( וקת וצחרי סוס6י(
כהחריתעניוןוק"
" גחלו וס5י(יגו וכפר 5נו
נו

כתמוכ' ומתמלטים ומתוודיס ע(חט6ותיססועכקסיס
ע( נפסס ננ6תסנורהיתעכסובסוויראוס6נסיס ר"5
לסיס כסריס מתייר6יסתנייד כחומוס כי סולו
כיחיוסף סי' סמ 6סניע סיום חמן 5נ 56 6טוכס
סע(יון סגקר6יוסף :ויצנזרו ע( רכר מכסף ססכ
כ6ננתחותיכו פי' ע( רכר כ(סתהוויו' סנסמיף 6סר
נכסוף ככססנוכפוס"ז 5ססיכ סכ( 56סחוננר 5מ65ות
מכרס כננ6כ(יסיתריס .לחכומוכהים (מתנו(( פי'
ליס מוכרחים (כ6כנצנו( ח"ו :ו(סתגס(ע(יכו ר"(
ננסוס לפטרסיםכגי  olhס6ינס ננתיר6יס ננסנ3נו(
סיתנ(נ(ו כמותרס מנס סעוס") טוכ (סכיסס )5ס
6מרו(סתגס(עצינו ר"( 6כ 3מייורע ohיפיססנונו(
(טוכס6 .ו(ייסיססנ(גו3כבפיקס דפיינוסיסי'מפי(
וכוויכנצנצוכעניותודוחקוכספקותנדו(וגסיםננוכרחיס
(סתנ(נ( נקנו( כתרנצנו( עו סי)דכך סנוף וסתומך
נ"כ (פגודת סכורה חסו לקחת צותנו(עכדיס ו6ת
ד
חמורינו ר"( סיקמ גס מסנוף וסמונור (סיות ענ
ם.
ג6כנן(סכורה כ"ס סוס סו 6ססכרח וסוסו ס("ר
וינסו (6ס6יס 6סר ע( כיתיוסף ר"( 6חר סננע(יס
ע( (נס ווכרוגס הת כ 5סג"( הזי  Ok-ננתחי(יס
'

'

'

'

ך ס6נמיס כי סוכמו כיתם יוסף כו' ג"5
ךירש~ש
ע"ר סננוסר וסגסנס ימרס 6יך דרך
 o'n)heכסריס סיר6יס וחרריס ונחרדת יום
סקורתס תמיך ומעריס ע( )כרוגם יוס סמיתס
ועונם מעוולות וסחט6יס נעוס"כ :, r"'DIס חנניך

ע( כ( מט6ותיגו 6מן*
ךי*שכמר
ש כו' כססכם כ56 6י -וקסם 6יך גכתנ
נתורם דכר ספינו כסרי ( 6כ6
סכסף ס5סס (6יו -ונרפס דסגס ידוע מיוסף
(יקט כ 5סכסף כננס"ס וילקט יוסף 6ת כ( סכסף
כו' וכוונתו סיס ((קרס כסכי( יסרך( כד6ית6
כנעץ
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מקץ

כנננ' ס(סס 6ו5רותמן -וכך הנור (סם עכר יוסף
כססגס כ(6 6י ר"( סל 6כ( מכסף סכ'Sh 6
מכ( סעו(ס סו 6כססכס סכ( כסכי(כס "61כ ("(
סכסף טוכס רק סימר (סס כורך מכמס ססס
ו כותתו וק"ל:
(ה יכינ

%

ריגש הייו

מרשת אנש

%

כי הרוגי .לקרוס

יסורס ויהמר
למרוט סססוק כשסייס וכיר"תך עכרתך
כוי -דסגס סכורהכ"ס6יןטייך כ 1טוס יר6ס רק
סיריוס ספתיט (ו (מטס יתעלס טגנתיירhS~ 6
יחפץ מהדס מח"ח הסכתו ט6וסכ 6ת ס6רס
(סטיכו כהמריתו כידרכו יתכרךלסטיכ (כ3 3ר61י1
ולכן נתירהט(6ימת" .וגננ65ירקתסכורהכ"ססי6
ירפס מתוך 6סכסוכן סעוגסבמעגים (6רס סו 6נ"כ
נגממת סרו('5ספיכוכהמריתו :ננ5רסו כיסורין
וס
סו
נעוס"ו כדי סיוכ((קכ3סטוכ (ע
""כ ונסווכיראתך
עכרתך פ"כמו ססיר6סטוךסי6ננתוךהסכתס6דס
כז עכרתךסהתסמענים (6רס סו6נ"כ ממגנת6סנס
(סטינו נ6מריתו( :נוגותימינוכן מורע ' כיסברס
הריך (רוקכמדותיו יתכרךכמוססטי"ת יראתותתוך
6סכס כן סקוס 5ריך (פיות יר 6כזו מחמת הסכת
סכורה יתט(ס סיע(ס מורץ ט( ר6סו (מפוק נגממת
6סכס ט6וסכ (סכורה כ"ס וסביך יחע 6וימריד
הסכתויתנגו ח(י(ס כי סטורם סדכר סוט כירטס
6יןסייך 6(6גנמססעיגיו רובות6 -כ( ונגססוייגו
גראס 6ין סייך יר6ס כי ונמס ננתיר6 6כ( הסכם
סי 6כ(כ וכף יכו((בייר עלמו 6סי( 1וכרסריגו
גראס כ(( ובכן סכורה כ"ס  610כוודאי סרו6ס
וסיגו נרססובריך ס6דס(נייר גחכו 6תנוד(מנוסקתו
וגורבותיו וגס(הותיו י"ת ועי"ז ינ( 6ו הסכם רכס
כלנו (סנורה.י"ת -וננס נס סכמחסכס יכה ס6דס
(ססינ ססנו' גדולות (6יןקן כי סממסגס 0י 6נ"כ
 -D~hוב"כ הריך ס6דס (קטר ע5ננו כעכותות

אלימלך

כה

%48

6סכס6 :כ( היגס כמו סמכת פ5מו כי סבכת
סו 6רק 6סכ( 0בו6כ(ימיסמו( סס יר '6ממתת
6סכס וזס כקרץ מקלת סכת .וזס רמז בפסוק
6ת מכתותי כו' ר"( סגי מכתות סייגוימי מחול
ויוס סמכתכיימי סמו( גקר6ין נ"כ סכת ככ"ל
וננרננז ימי סמו( ככס( סתווין(סריות ס6יגס כמו
ת ענננו ססו 6כולו 6סכס תסנוורו רמז פ(
טי
סממסכס כמוו6כיו סמר 6ת סדכר וסייגו דעיקר
6סכס סי 6כננחסכס כסג בג"( וסיו( 65גו מוס
ט6גחלו 5ריכין (קטרינני סמו( כסכם כרי (ממטיך
6סכס מסכת ע(ינניסמון ויסיס  'hyגנתוך6סכס
ע (גו
חסו (מגו'ימיגו כן סוןע ר"( סססי"תויודי
כרחמיו סלננג' ימיסנזו( עם שסגת פיוסיוסר6טון
כטסת כף כרי טיסיםיר6ס מתוך 6סכס כמו מדת-
סקכ"ס טירחתו 0י 6מתוך 6סגח ס6דס וזסו סי'
ו ע(
ויקמר כי 6רגי ר"( נס מרין רסס סרכי ימ
סדין סו 6ג"כ (פוכתי כג"( וכיראתך עכרמך וסכ(
סו( 6עוכ' כדי (מגחי( סכר עוכ (עוס"כ כרוך ס'
ס 6ען :IDh1
אעור
.
ס
ע
ר
ס
כ
יע
ים (ומר
ם כףכיכמוך
או
מקמר דסמס סכתוכ ו( 6ג6מר
 Shמי גס רק (6יו סתע 6גוב( (ונגר דקקי ע(
סקכ"ס סס5דיק גקר 6יסודם:
מנים (6יו
"
1
0
1
ר
מ
ה
י
ו
ו
מ
ית"ט כתסי(ס (סתפ((  SDעל
כי הדוני
(
ו
ד
נ
ת
כו' ו (6ימר 6יף כעכרך רק
ו
י
נ
נ
ח
חסדך
עמי  (61תדקדק החר מעסיכי כמוך כסרעס ס"
סכלתי 6ססרי (כונן 6ת
(מס תדקדק ענני
מהוח(י
נוחםכותי (דכר 6חד
פסמיס תחזק ננמטכתי(עלות
כמחסכתי (מעלות נדקותסע(יוניס כמדרנת5ויקיס
פסס כמוך סס5דיק נוזר וסקכ"ס ננקייס ו(סעמיס
תחוס עחסגחי ו(סכ( רמס מבטס תעתועים כסרעס
ססו 6צותיות עול"ף טסיהרם( ,ק(יססוכי פ(~ס
תסקמ עיניך (דקדק 6מר מעסיו (כן עמס עמי
5דקס וחסד וק"( *
וינס(6יויסורסכו'וגקדיס(סרסמסוק
סרסתוי65וידריעקבכו'(6מר6סיסיס
(6קיסעמדיכו'וכ(6טרתתן(י עטרכו'וסוףחמוס
דיעקנמע"סננוכחרטכ6כותיס 6מתססעםססי"תכ"ס
כקטריעמס(ו כ(מעוכות ס6ננוריס כסרסן יתן (ו
מעטר 6ך ל"( רסלסדור סמקך ע"ס6מר סמםוגננן
ד'נרקיסי"(ססי'כננוטסטמסכססי6מ6ירסכנסירות
נדו(כצתי6ססרי (ססתכ( כסו(קכ(הורס כ" 6ע"י
מנןדסייגומצוגימכיתסמו55יסכסב" ומס(סממםכמו
 (5ועי"6 1גו יכו(יס (קכ( סכ6ת הורס (ססתכ(
כס כמוכןססססוי"ס כ"ס כ"מ מממסנור(סרחנרס
וסקדום' (ה ס" כהספרי (קכ( סטפעות סרפפיס

יאמר

ךי*שכמיא
הי

6סנס ומתוך 6סכס יסים ( 1סיר( '6מעוה ח(י(ס
סן ימריד6סכסחלילם -וזמוסי' 6תסיתומיחסמורו
ו(כ6ור' סיס(ו(ונזר 6ת
תימוי
ו ננסז0
כס(סתוו"ין:ו~י'6כיססכת - ' -סו 6רק 6סנס
וס6דס הריך (קטר ינ סמק
כיימי סחו(
י
יניי'6ייכ'נ(ט
נו
סי
סס יר6ס וכתכנוטס
ת ננתוך 6סכ':
ולכן מכעס זס 6נו מונים ינוי סמו( פ"י סמנת
סיום יום ר6סון כטכס וכן כל יוס ויום כרי (קמר
סטנת כינני סחו( מנס כימי סמו( יסים 6סכס
ויסים יר6ס מתוך 6סכ' .וכאסירתיסי6תתוך6סנס
שי'גסימי סמק גסר6יס סכתכי ססנסכן מדרנוח

שבנתי

-

'

סנ~*ס

-
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י )ס (6קיס ססו 6ס (5הדכי סי' טססס הדגי סו3 6י דסייגו ססנותקתיו
סנרייס וסקיתס רק ע(יד
(
ט
(
6
1
(
כ
ו
י
ו
ר
י
6גו מקנביס (רחמים :יחר6סך כו' ט(6
(ססססרחנניס סם סוי"ס נ"ס
(כ(6ידיחרון
ק
י
ד
5
ס
ס
ו
ג
י
י
ס
ו
י נס כסס 6ךגי מומתק (רחנויס וק"(:
ק
י
ת
נ
נ
מ
סססעות סרחמיס וסקדוסס
6ף מ"ו כ
'
וינם כו' ז6ית 6נחררם מנסס
ס
י
נ
נ
מ
ר
(
(סם(6קיסוממסכוושכגיסו
ו
ס
ח
ס'סוננרך 4שך
גנוגמננ' מנסס גתפיג' י"ג ספיי
ס
ך.סי' מסומריטרק( סו6סטםסוי"ס כ"סטס
מיי(
ס'רח5
ס
(
5
ס
ל תגור 6וננר ויקם סקנ"ס נחר וס5דיק
6
ו
ס
ס
ס
ט
ס
ס
ג
ו
'
ס
ס
י
ק
ל
6
'
י
ס
5י(ך
רסלססירי
ססו 6ס( (5סמם סוי"ס כ"ס נס סו 6געסס מות מכע( :וכ6י)ס סיכם יכו( (כט( סו 6מחנגת סגכור'
סרממיסע"יס5דיקסמתתיקוונססו 6מסכים (סמור סכו ססו 6נכור ו6יס פלהמ' ((חוס ננ(מננת ד':
' (6קיס וסממת תפי(' :חסו מבסס (ננ(ממ' סנסס לתסלס:
מותגו .תסו ט6עריעקכהניכו ע"סoh.יסי
עמדידסייכוסיסכיסעמדיסהמתיקכו וסמרניכורך הסו וינס 36יויסורס רנו) (ס5ריק (קר 6כטס י0וך'
י(מס(6כו( סו 6ינס (סקכ"ס כננ(ממ' רסייגו כנכור' ונתסי(':
כף טנס סו6יסי'(י(סומרכג"( :ולהן(
דסגססגספיות להרסיסרילים(1כ!גיתן רמות(סנוב ויקמר כי 6דני דככר כתכתי מ!ס ד6ית 6כנמ' (6
ן פד ס %3הלרסס
לעוס")ננעכיכיבסננירסיילו%כיבסוסם"וסהרפליילי ס" 6דססקריו לסק"3ס "דו
גפתילריפס5ריסיפיפ'חיססויו5י6ומסםגי5ו5ותקרוסות וסריו :ילל%ור' פס סירק
ו %רו
ן 6ך I)Dk-
5סכניסס  (6סקדוסס (61ו(י)6ת (6סי'רסקיס5ריק סו 6ד6ית 6( 6כסבוכר
יכ (6י נקרץ ככתככי"ס
תת
וכ
כג
י
5סססיק (1ססריד 6ף רגע 6מת מסקדומסוסדכיקות וכקרץ כת"ד .ומעגין סו 6דעוס"כ מתגסנ ע"יסוי'
ו6ומריס
ולסטות (1D~Dדכרינטמירקכדי(סכגיסס(6סקדוסס כ"ס ועוס") מתגסנע"יסס%רל"י וגססיל
רם6י ק5ת(ירד ו(ספסיקק5תננוניקותוומ"ו6יןרם6י  (6הוון פ( כ(סמעסיסרסיילוכלסמעסיסמלפסיס
לשפרירעלינו רק מעע  (6סכווכס סג"( ועיקרסו 6לזם סמולםסו
,פ"יירל"י וע"פ חסר  (6כ(סיוס-
(6חו) סלמו כקדום'ודכיקות ונסווגתן3י (חס(6כו( וסגס ס5ליקיס סקודנויס (הכרסס דסיילו התומרח
סקוסן וסרתי לפלוס %ל ליח 4כי פ" שח"ו ( 6וכח וכניו ס" עכוןתס ע"י סםסטי"ל כ"ס והכרסם
6סריד  s~hפססריסס פי" 1רק ס6ו5י 6סגי5ו5ות הכינו ע"ס כ( 6מררנס טסו 6סגסינ 6ת סעו(ס
סקדוס' נוסס ומיג (ססיכ 6 (6כי טכסמיס כסקוס  D~Dהדגי כר5וגו וינזר הומר ויקס חסו ויצנזר כי
ר פלחו סססס %רל"י מתלסנ
וכל %מר תחן לי עמר כו' תמדו מן"( מכהן הוגי סי' טסי'מתסבי
' '
תמיר 3סכלע' נרול
" rlr)nkהליוזכו יותר גנחומס(1 :כ16רס מס )ס ע"ס סכן ררך ס5ריק
וכ
מסד
ל כסרוק (סעו( 6י!'
"ר 6ו 6 S9)sי)' נזירי
סוסון סמכ)נ) סי' (ו (ומר מכותן -ולסי דרכינו יל
13 tיון רסיילו )6י מתלכם פ5פו 3סתפהרת  hlk~nלריס )1ס 1ס6גו
יכוער כע)"ס וספכ)כ) סוס ~cs
סס5ריס פלוס "%פ לספסיס פסרליסות  (6דכרי  O~SSDnnד' שפתי חפתפ פי' סס סל %רנ' ססו%
סנסמי  (6יל31ו יותר ממומס ר"( ס( 6ימסוק מכ( סמלסיג פוססימי ר5ון ע"י מסתי -ידכר ל 6דכר
וכ( רק מעפ כסייגו להכעס ח(קיס יסקר כסקדוט' ג)6גי הדגי וסייגו סנסס( .תס(' כמתסס( (ססי"ת
ודכיקות רק חלק חנניסיגיתן (ו רסות (מסוק רננו סילסל תפילתילו לרפפים כי כפוך כסרפ' רסלס
דכר מועע ונס ) 0יעלס ויכניס  Shסקדוס' כג"( ספולפות נסעם טים (סס ע(יי' )6י סס ננתנ(יס
(סערות ב"ק כב"( ויקיף(ס סנמ' נויעקכ 6כיגוע"ס ופפסיפיםלפיס .ב"פ מלריסתסולתי לסיות כנווך
ס6מר וכ( 6סר תתן (י רסייגו מעניגי נסמיות ( 6כטעם טסעעמותנותנ(יס וכותגיןסספע'וגסו כסרעס
6טס  D~hכ" 6מפע כג"( הסו עטר 6עסרגו (מון נ(וי' כננו כן תסוקתי תמיד(סססיע (נוט'ע"י
דסייגו מומט כג"( ומרץ נכתכ חומס רם) נ"כ טס 6רנ"י  DDCנרכ' וס(5חסוחיים (גווגג(יסרק(
6כיס"ר:
כדיורי
ו טנס סמעפ סוס 6ע(ס (ך ג"כ 6ל'nllpo
''
כי עפר רמו (סקדום' .ו)"ם יוסף ס"( 6כס )רע רזשבשךש ל6עגרךדגרנ)6גילדגיו(6ימר 1Dhכו
וסרט"י )"(יכנסוןנרכיכ(נ)6גיךוקמי פסיפ
כי ידוע דיוסף סי' מ( ומנייר 6ת סמ5ריס וקמר
(סס ס)ריע' ס(כסדסייגו סעוגדות ס(כס תפפולפס לבוןסכלסי כמגיס ו(6מ5יכו סתור' ט6מר ננסס
ס"6 %מרוכ' סי 6סטכיג' :וגתתם חמיסית (סרעס (ימר3 16 (6ס6ררכריס מיכתוכ סלמוןסוס סכלסח
סי' כסחפו ע5פיכס לרכרי גטמי הל תפו רק חלס הזלים :ולר '%רסלס פלילו סימר סקכ"ס לתסס
ספיתיכי 6 OD~Dותיות מעורף רת! (עוס") (עניני סביל %1תוכרון 3ססר וטיסנבגייסוסעו(כ6ור'ים
בשפיות ' והראפ ירוח יסי' (כס סתט%רו 3סקרוסי (סכין כיוןטיס" כחוד בספר "%כ כלפיסיר'5
י
ר
ס
י
ייסוטפ:וכן3וסזסל'63זלי
ותהמנוהסרככ(ע6י(דותנסקד.וס'ול6תססיקו(נמרי61.ח"כ 13וסליךטייךוטיסנטוי
סקדוט' וגסווינס(6יויסורסויסנורכי כו' וכייכימוסכפניווגר( '6סרס דסג'כתיג ויקמר
תכניסו

י4שכמיש

'
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כו

היןקו(עלותנכור'וקיןקו(עגותח(ום'S~pעגות6גכי כנגנךותוקםסרס ציתסרעסכוי ו6ח*כ-כ6כימ(ךמזר
סומע :ו(כהור'סלהיכו((סכין !06סקו(מדוס  6100ו6ננר 3ס6ננרי (י קמותי 6חויסלחהכינקךויקח6ח
קו(ג5מון  16הס סו 6ק%מהוסיטסו6גיקס ולעקת טרסי וי5חקשנור (6רנקס 6ננרי(י6מיסו6וכתיכ
גר"' סיסוסעסי' מטמר שגיס טלו סל 6ויסקף שכיגונך וסגס י5חק מלחק הת רכקס סטתו0ויh~h .
וסנון כ((ומכסנכור'כקר6יסמסוקי (כ6ור'ים(סכיןסעכין מס סג(קמ' טרס סגי מעמיס
יסמיעדכרסוייג
ד)ננר'מסוהכרי()נגרערי5יסוסננורוחוהריך(סננתיקס (סרעסו(6כימ(ך(561 .י5חק נתוודע(הכימנך ססי6
ג"ככנכורי כסורטס(זסגקי16נכורוח .ומהסס רם; שסתו ו((6קמם :נס0סעוי(סול ס6מר(סהמרי(י
(תסי(ס ע"ד ס6מרו מ)"(  SSDnnoע( תכירוהריך 6מיסוה66(1מרכהכרסס סעליןסוהססתור'רמוס
סיח(סעגננו עליו טסיהמגיסת כמ כמ"מ וים(נגסס (גוס6יך6כותיכו סקווטיסכתגו ועתםע(יגו ונתקן
ג%מד ססמ(ס עלמו .ו)"ס יסוסע (ננסס קו( 6גי (גו(פיות(גוקיום כנ(ותיגו דסייגו הכרסס תיקן ע(
סומעכממג'6ין)סקו( עלותנכור'דסייגו)מרערי5יס כ'נטיות דסיילו נקות ננ5ריס ונקות ככ( :ו)סווימי
ססי 6ממתקתסדיגיסוהיןכו'קו(ח(וסס סי6חסי(' כשסר סקריכ (כ 6מ5רימס ~ suכשסר ר6ס סנ(ות
ט5ריך (סמלע5ננו רקקו(פגותהגי סוגנער"(סריגו מלריססי 6קרום b)Sכמוס6מר(ו ססי"תידופתרע
מכין סמע%ס hSסילעתי קו(כוס ס "0נוסמרעגיו כו'סתמי(6כר0ס(סתפ((סיס"(גוקיוסכנקותסת"0
י3יהמותי 6ת ע"ד
ס(6יטמעדכרס6יכוסנון .וסגםים(יתן (ODDסכמ סטכיגיעינגו :וז"ס הכרסס
ר
י
נ
ה
מס )ס (און מסר ססתור' גקר6תססרוגר '6סססר טסי'ס(6סיךסקיוס ע( פסוקעייחנך כ6מ (י כו'
סוס (סק מדיגות סעוננדיס ע( סססר כמו טסססר 6מ65ךכמון הסקךנס (ה יצחו(י סי' פ"ר ממט(
סומרת 6תסננדיג' טלהיכ 6טוס סוף ע( 0מדיג .0רסגסהסכת6יס(הסתוהין6סכתוכמרסוס(כ((מכק'
ו6סיריך 6וס(ננייכ' 5ריך(ילך דרך סססר  :כך ו(גסקסכשוקכיכו)יכחו(ו"כ
(שסכת6ח(שמותונס
סתורם סי 6סססר סוגו ססי 6נוסננרת 6ותגו כו' ohיחכקנ' ויגטקג' כרוק (6ינונו(ו:
ו
ס
ח
ך
ג
ת
י
י
ז
נ
כו' ע"ס סוסון.
וכס5ריכין 6גמגו (דכקע5מיגו כסכורה יתע('5ריכין כ6ח(י כלסתיסרה 3המר'מייתגך
הלחגו(דכק ע5מיגו דרך סתורםססי 6סססר:וידוע וי"( 'DSדרכנוססי'כך הננ65ך כמון סו 6רננ) ע(
ד)6חלקרויתססכיג' .ו!"ס סקכ"(0נוטס כתוכ!"ת סנ(ות :ססכיל' שוערות (יטרף( נוי יתגך כ6מ3י
)כרון כמסר ר"( כסת(מוד כתור' תר"ס טתסרי כהמ65ךכמת ר"( כנ(ות כמון(הרןהסקך כו'יסג0
ס
ססכיג' כתורס סגקר6ת ססר כג"( :וסיס כשגי כוננן סיפרה(טרוייס פ(הימתססטכיג'נקרשתעכ""ט
ס.
יסוטע ר"( סלה תלמודסתור' עם גני ס6ין (1שגיס כעוטת כע3ו(6כןכמ"(חסו מי יתגךכ"מ(י
ר (6
י(י שמותי 6ת ר"( סמינ
כרוריס כנוויסוסעוסוה דרך רע) כמוכהרייסוטע ו!"ס שכרסס"ניר
וגסו נ"כ ספר כהן כי יסודם ר6ס כרווייתו )0גס ססכיג' 6ננרי(י שחותי 6ת כנ(ותע5ליס :ושמ"כ
ס סו 6דירנת יוסף הע"ס  hSnידע סוס  qD1sכ6כיננ(ך"מר נ"כהמרי(יהחותי כו' רמז ע(נהות
טי
פ5ננו 6עס"כ רקס וסכין כעין סטכ(קרוטתוסנדו(' ככ(-וכקותוכ'נקיותסי'כמ(סרעסו(גכוכדג5רטסיו
(סיכך המר(ו כי הרוגי ס" דבר 'DDו6סיקסם(ך עוטין עלמן  nlpShמממת טכמ5ריס סיו עוכרי ע"ז
ע"!  1SSk11כו'.
6יך 6תס יכ( %דכר עגני ספגי מדכר כמירנתי ניסרה( כרטיתה כנמ' סמו עוכרי
סנדו(' עד מסוד ופיך 6ססר סתדכר עמי6"!( -כי וכנקותככ(סי' (ססכסיס ככריות ונססססתמוו((5ס
ידור ג 6עכרך דכר כשגי שדוגי סי' 6גי רו06סים וגתנו כח (ה(קותס וסוף נ.קות סטכיל ענו כי
(ך  o~)lhכרוריס ויכנסו דכרי כמזגיך *כי כמוך ימלוך ומסמסכי תירסנכירת' וגסרמ)סג(קח'סרס
כסרעס 31כ6ור' (מס (6 6מרכי 6תס כפרעם6ך מיה ססכיג' מלקרשטרס מ(קח' כ' סעמיס (סרעס
מעגין כך המר  13ססקווס' סלך סי( 0) 6עונות ו(6כינג(ך טגתסם' וג6מ)' ססכיג' כ' סעמיס
)ס ט( פרעם כמו טסרעס סו 6כק(יס' כן התם ושכרסס 6כיכו ע"ס סי' רו( 05תקן נס נ(ות ככ(
(עומתו נ0קדוט':ולכןיורע6גיטיכלסודכריכחגיך ע"ד טסרטתי ככר 3עי( ט6כרסס קרחו (כס"מ
וסכן :
סר טרנמ ע 5מקדם טלמרכ :חס סעגין לחילת
ן יסורס סלח (פגיו (סורות (סגיו נוסלם נוטן (כחוכת טרק רמז  qhטלתסטס ססכיכ' Sh
רמזר
סרם"י )"( לתקן סם כיח חלמור סמסס סרעס  )"DDhגם6ר (סמקוס 6( 'plpמח כקדומות
.רס כ' סעמיס
ח 65סור '5לרר לסרס כהיתה כפרדס  'DQ1טללת כהרן נוטן :וגמ) 65ס רמ) כלקימת ס
סרפס הת סרסוסיביר 5ותס ל"כרסס כ"כ (ס וסחזיר' דסיילו ע"ד מי(כנע ויקיהגו וי5חק 6כיגו
6רןנוסן ככחוכת' .ו6נכנכשרסעגין ט6מרשכרסס ע"ס חיקן (לו (סיות (לו קיוס גננות סס(יסי סו6
6כיע ע"ס (פרס המרי (י שמותי 6תומירז' כסטי נ(ות שדוס כ"ט קמרי 3י 6חי סו6 6(1 6מר

"ך
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יחד נקדוס'ודכיקות .וס 6קם"(כילתסמאומעכנתו
נלחכו(נתרוננ' סי' ןס סלינו 0ו(ך כלמתכדרכיס'
סטין (ו כפירות ססגנס דסייגו סקדוס' ) 0ננעככו
מ(6כע כתרוננ' :ולין כסרתו כו' ר"(כסי' רמז ע(
כילתנניי
ח ססו 6ע"י תטול וכפר' ע( עוגותינו
כך6ית6כזומר מקרוסדכתטוכ' ת(י6נוסתך) -ס6ין
מחככומולכו(נתרוננ'דסייגו(ט6וכסקיוס'וסדכיקות:
כי נס כנ(ות תנור 6ס יח,יק כעכודתו יתכרךויסוכ
כתמונ'ס(ימ' ע( עוגותיו (תקן 6ת כ(6יכריו ונידיו
(קרם והמסר 6ותס כננ6כ(יס כמריס וט(( 6סכגיס
(תוךמעיו מהכריס6סוריס ויקדם 36ריוככ(o~)nlb
י)כ 0נס עת 0ננהות(ירי רוח סקורת הסוד6מריגן
תסיסתהכות תקכוס ו6ית 6כגנדתננידיןתקנו :וסכ(
6חד דהכר0סתיקן תסיסת מסחר וי5חקתסיסתמגמ'
ככנר תמידין6 :ת סככט 6חד תעכס ככוקרכו'
ד0ייגו ס0ס תיקנו (נו טי0י' (נו קיום כנ(ות ע"י
ככט 6דרחמג 6דסייגו סודות סתור' והורות נדו(יס
סגנך כסס (חנות כסס תמיד יונס ו(י('  :ויעקכ
תיקן תסכת ערכית כגנך הכריס וסדרים רמ) 6חר
סגתקן6ת 6נריוסחי5וגיסו0סנינניסנמהכ(יסכסריס
כג"( גוכ( נ"כ (סתקיי' וכלחח כסקדוטי סיו( 65גו
מוס ס6גחגו 5ריכין (דכק ע5מיגו כססכיכ' סקדום'
ע"י ננעסיסעונים וע"י 0תור' סקדום'((מר'(סמם:
ווסו ו6תיסודם רמ) (סס מקרוס טס סוי'כ"סוכ"ט
סרח (סרוגות (סגיו נוטגס :רסס סי'  olpnוחרק
נסכיג' טורט סכיגת'כלסרסרסנו דכריסמררםסגתן
(( 0כתוכת' -וסייגו טיעקכ 6כיגו ע"ס סי' מרכק
עגמו כסטכיג' ט"י מעסיוסעוני' טסיסננקדס עלמו
(טסו סנדו( :חסוססרם"י (תקן(ו כיח ת(ננוד ר"(
סיסי' ס(יננוד מתוקן (טמס סמסס ת 65סור'6ועי")
6גחגו חיים וקיינניס ננ(ות סמר סוס -חסו כי כי
ירכו ימיך ר"6 3ס ירכו ינניך כגהות מקיטס ויסי'
פלוסן טתסיודכוקיסכי כג"( 6וי :ויוסיסו(ךטפות
חייס :י6ית 6כנמ'.סית ~Dlh 6טלי סוי כו' שני
ההסיסיינות סקסית וכעוץי 165מססי65וומיסר
(גוסיתום שיהוססו (גו סטכיס6י"סככילתמסימנו
כמסרס רסייגו טטג6 0מת יתנד( ויקריך כמוטניס
מרכס וטלות חייסוסקוס יוסיסו(גו כנ6ו(תיגוקרוכ'

כ6כרסס קמרי3יוזחותי 6ת מחמת סעתסננסותסמר
סוס  qhפקסס עגילו 0סעכוד ועו( כגמות 6עפ"כ
.
ססכיג' סי 6כיגיגוויה כגו כח (רכק עם 0סכיג'
וזס רננ) ס(6ג(קמ' רנקס(6כיננ(ך (רמ) ע( ססכיגי
סכקר 6רכקס ( 6כ(קח' ר5ס (ונגר ס6ין (0סקמיני
כסוקמר (60ננרי(י6חיר"(סססכינ' ימתטטעעיללו
כמו6ח:הסווימיכי 6רכו(ו היביס ר"( 6חרמקנחנו
כנקות סמר k~roינניסרכים .ויסקף 6כימ(ך כעד
סח(וןרנו) D~Dננסר6ית6כמסריס (56מיסרךויסקפ'
כעד סמלוכןמ(חומ6י,ת 6כמסריס ס0י' (ס רסיס ע(,ס
סגתסס
 10)1 :נ"כ ססי'כ6ןוישקף6כימ(ך
ר"(שנס0מי5וגיו' ים (סם ר6י' ע( )6ת ט0גסי5חק
ננ5מק 6תרכקס קסתו ססס רו6יס טנס כנקותסנגר
ים(לוסעמופיס עס ססכיל'ו6גמגויכוקיס 03וסים
כג ולסו
מלס לחוק עטה(י (6קיס כ(מטומע
נומק(י:ותדקימ5י
י
חקרננו ע(סנסורססו 6גלותיותקןחי
ט6גמגוק5יס כחייגו כנקות סננר וקוברתססכיג' כ(
 Dnt~oר"( נזי סיסמע (י (0מ)יקכיוכקדמתייכו(
סמוק וטמחס וחדוסוקדוס'נסכנ(ות סמר.
(כ( 6ידי
חסו מקימתי קורין 6ת טמע כערכית ר"( קיננתי
טסטר (גו סגסי' יכו(יס (קרות (סטי"ת סיסמע (גו
6ת כ( תפי(תיגו י כערכית ר"( כנ(ות סמר ט0ו6
חוטך וערכ(ינ' -מסעם טסכסגיס גככסיס (6כו(
כתרומתם סי' סכסגיס סייגו 5דיקיס כסעססיכגסו
כמדרינ'( nhfס6וכקדוס'ודכיקות -כתרופתםטיענו
6ח ססכיכ'טרגממרומ' תרו"ס ס"6וגס גקר6הכיקי
ע"ד סג6מר כ6כרססהכינו ע"סוסוף עומד ע(יסס
תחת מען ויתכלו דסנע6כיס ( 6גתכם (סס תור'
וכסלו  (56הכרסס פסיו טוננעיס נופיו דגרי תור'
טסו 6ען סחייס :ו
יתכלו ס" סקדוס' סז6ת סמיו
סו6כיס סי' 6כי(תס .ופקסס סנננ' מכרי כמגיס
הימתהוכעס כתרומ' מסעת 5הת0כוכניס ר"(קימת
יס"סננררינ' 61תסיסיו טו6כיס קדום'ודכיקותנננור
מסעת 65ת סכוככיס סי' כטיכ 6נטיח 5רקיגו-
ויתגס oSin 6ס(יטרק( ע"ד דרך  .מיפקכ סוס
רמ ,ע( מסימ הלקינו סיכה כמסכגו'כ
י ניתכי 65ת
י נס לעס ססכסגיס גכגסיס (6גו(
סכוככיס כ
כתרומתם סי 6כמעת 65ת סכוכניס ככ"( .ומסלי
י כימינו שכי"ג:
כניסר
6 hnSnנכ 16רמ 6קמ"ן סי' סתג 6ננסמיעכו הע"י
סיגך 6דס נהורס וניסור כדרכי ד' ותורתו סקדוס'
%
חסו 6נכ 6ורמ 6ר"( 6נכ טילך כקורמותס5ייקיס
 %מרשת
יכו( נ"כ (ס6וכ  'm~oנדו(ס ו(סניע (רומ סקודס
(
"
כ
יעקכ נקרן מ5ריס
נס עמס כגהות :חסו הימת סכסגיס כו' מטעת
ע"ס ד6ית 6ננמ'
קמרו פקיו ע( ר"ח כ"ד כטסי' מתסס
 nhSסכוככיס ר"( כקמת עיקר סקרוט' וסדכיקות
(
ע
)ס מי כו' קמרו (ו
סחו(ס סי'
חמסימ5רקילו )6יסי' עיקרסקדוס'
יסים 6י"סככי"
.
י
מ
ו
ק
06
ע"י חרוש חרךס  h~aו )6יס" הסס כרור' מכין 6תס 6 DIPמר מסלחי סנורם נפי

וסי

ךיחי

ויחי

סי6
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כז

סי 6מקונסם( :כהורסמקתסנור' 3סיהיכומונןס" (ו ית"סע( חסרו סנדק סננע('עביכ(6ו ס"מבתי
וסנן:
(ו (ומר
06תתס6לתךיסעכייון65סומטסידסגכ'לי(כ6נוארנ'וסיםכ(יסדכויןע 14ךי4שכמר
ש וימיכו' ע"ססססוק)מרוכצודסמו
(
כ
ו
ק
ו
ס0י 6נ
סימו ככור תסכתו גרש ס" פיות
ססיכס~ thrkסס5דיק נוחס(( SDסח 6101 '(1מתרפה
וגר '6סונר כננו ססתגות ח(י(ס (56סכורה ס6חד סתמ(ות 6רס כעכבות סכורם כ"סכוורתיתיגו יכו(
סססוט מעמיתי וח(י(ס (חסוכ(1וננר כך6 :ךסעלין תיכףכסתח(תועקותכמדרנתע(יוליסכיפרייןסככוסו
ו (36
דסגס כ( סעו(ננות וכ( סגכר6יססיו מתחי(' קורס !ריס כממסכתו סדכוקי כעס") ססס5וכסכויי
כריצת סעו(ס ככמ "6סכ"ס :והח"ככסע(סכר5וגו זריך6רס וקורס(סגותגנחטכתווקמר ערי5יס ממס
סססוט (נור6ס  ohs51oנוכח  (6ספוע( :וכ( מס סק(יסות סנוכ(נ(יס קותו מענודתו ופס זריךעכוד'
.
'

סיסי' סו 6ססי' ככח ס"6ס כ"ס וכ"מ וגמ665ין
כ6ן סוס ססתגות כי כ( nhrס" ככמ סה"ס טוס
יסי' חו(' וס5ןיק יתם(( עציו ויעתד כתסיסתו וסו6
ססקכ"ס ננת6וס (תסיסתן ט5 3דיקיס הע"י סתסי('
ס5דיק מתרנק כסכור6יתע(' חס תעלונו ס( מקוס
סס5ריק עולס ומתוכק כו61 :ית 6כמסריס סטעס
רגו רו6יס ט(סענניס ) o'hסגיכגי 6דסו6וסכיס
)ס 6ת !ס מצוד נס ס( 6סיו ננכיריס  r~hrמקורס
כ" 6עתם מקרוכ כ 16וגתוועוו ימד וטגיסס רכקו
יחדיו כ6סכ' רכס :וסטעס נזהמת פסיו הכגיס !ס
) (56ס כיסיכתס כנ"ע יחר ועתם ככובס (סדרי
לתעורר כסס 6סכס סיסג' ססי' כסס גנ"ע :חסו
ס6מן ר"ח ע"ד  ohתסלחיסנורי ר"( סתפי(' סחת
ס6גי מתפ(( עתס סי 6סנור' כפי כמודגר סרני(
ססורנ( כס ככר וננססו 6ססרנ(סייגוגנה טס!כרלו
(עי( בסי' סדכר סוס וסתסי(' סז6ת וס5דיק סיו
כולס ככח ס"6ס ע"ר סגי 5ריקיס ס6וסכיס r~br
מחמתססיוכיחך -גידועטסי 6מקוכ(ת ממסתמכנר
סי' ככמ ס"6ס כ"סוציןססתגות (סגיומ(י(' :ו6ס
6יןתסיסתיסנור' כסי כמ 6( 65סיתם סתפי(' ס)6ת
ככמ ס"6ס רק ס6רס יועקמו סו 6מתם(( גידוע
ססו 6מטורף :ומגס סיקרמחיות ס(ס5דיקסי6ע"י
סתסי('הע"י סו 6מתדכק כסכורןיתע(' ככ"( וידוע
כע"ימססקלות סי651מפסוק '6ת'ססמיס61,ת'I~bk1
6
כלריקסי
גכר 6סעו(סוסוףנ"טו"כ :ועיקר
תפילת מלריס.
כ
ק
ע(ססכיל' סקרוס' :וזמוויחי יע כקרו
מלריס(סגןמיגריס זסייגוע"י ססי' מגער עלמוע(
נקותסטכיג'סלקר6תיסעי"ןסי'13מיותבסי'מתינוק
כסכורם כ"ס' סכעעסרסמגספי' סכ(!6תס" ככח
ס"6ס כתחיקתסכרי '6כסכרם כ(כ( סגכר6יס וכ(
סעו(מותע"יטס סקדוט ססו6ני' י") כל"(סכו ג3ר6
סעו(ס-ונסוכרוךדיהסר(6מסירתסיסתיספלימתס(((6
ססיר6ותסממלימחמתססי'!6ככחס"6ס"3סוממיקם
סי6נוקוכ(ת.וחסדונגבתיסי'ופ(כ()6ת6ודסיסמבחר
פסייסתסי('ס!6תככחס"6סנמ)t'hD65סננחמתימ5ר
פעולתיסיסי'ר6ו"(סגתן(יסכרע(!ס )"DDh1לותן(י
ססי"תסכלכ(6וסית,ססעו(יממגי.ו)סוומסרומ6חיס6ורי
'

רכסו6ח"כיפנסע5נוו(עזותכנחסכתקרוטיסכימור"
וכווג'ע(יוכיסו)6גמסכ(ו6ות'סעכוו'סעכ'כתחיקתו
וסים ()מרערי5יס כ6ותס סענוד' סחסוכ' מעיקרית
סעע' נס(תכניתוכיון סכווגתו סכ((ס"ס וסכ( 6י
סי' כג"( ססעכוד' ס( !גויר
כסוד
חסו
עריסי!םמרסוו 6חסוכככונ'ווסימוככורתסלתוסתס('כקיק
סננדרינ'סנדו(' ס(ס5דיק סמ6יר (עוקמות ע(יוגיס
ותס(' סו6חסון 6ור כמו עסיטותיו חס( 6ור חסו
נ"כ ספי' כ6ן וימי יעקכ כקרל פולריס פסס סי'
ענורתו נמררנת קטלוח ולס רננ) הכע עטרס סכם
ני' טו"ב ססו 6ססס סקדוס כמ"ק ממנותבסי'כקרן
מוריס מקוס סק(יסות וסי' עיקר סעכדות ()מר
ערי5יס 6עס"כ סי' גמסכ (,1ס כסקרטסותיו ססי'
עונד כסס כמדרינתניו(ותוזסווימי ימי יעקכסני
חייו סי' ס!ס סי' גמסכ (ו כמגין ס6ר סגותיוכטוס
כנ"(:

4שךי4שכמר
ש ימייעקנ סכימייו כו' (סימעיקר
סחיות ס( ס5דיק סס קותן סימיס
המוסיף כסס 6ור סעכוד' וסםגקר6יס ימים ע"ר
סג6ננר ויקרץ בבסיס (6ור יום ו)סוויסיינוייעקכ
סי' סימיסססי' מוסיף נסס6ור סס סיועיקרסגי
ו וק"(:
מיי
יזשכמר
ש וימי כו' וגקדיס (סרט הסמוקסודו

4יך

(ך' כי טוכ כו' וסגס סטייק ע"י
תפילתו ס!כס וס(5ו(' סו 6מנוסיך 6ת סכורך כ"ס
וכ"מ (מוס"! :וסריסו 6כננו סמכי6סמו סנדו( Sh
סקטגות כיעיקרנדו(תז ע(ססמ"ככורו ונדותוע(
כ( סעו(מות וס5ויק ממסיגו ()ס סעו(ס סו 6כמו
קטנות וססס סקדוס כקטנות ניגני י"!6 :ך עי"ז
סננמסיך 6ת סכורך (עוס") )6י נוכבס ס6רל מסדו
כסססעות וכרכות וסוכות סרכ' ו)ס סורו (ד'סייגו
סתתס((ו(סגיו וסורו (ו -כיטוכ ר"( מנס סתכי6ו
טותוית"סויתענן כמו 36סקטגותדסייכוסטםסקדוס
סו" כ"ס כקטנותנימ' טוככג"ח כי (עולס חסת ר"(
כי עי") תפעלו (ממסיך (עוס")חסדו סייגו ססספות

חסדים וטוכות -חסוויחי יעקכ כברן מ5רי' סכ6
עסרסטגסר*(ע"י סססקדוסססמסיך(מטסוסוףנ"

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

ויש נועם

ויחי

י"ו בג"( עי"ו סי' (ו מיות וס0.סעות חולות גברן
מלריס -חסוכרוך ס' 6סרכו' ומסדומבתידסייגו
ך חסדו(עולסכג"(וק"(:
שכינורס(סמיי
י
יס
מע"ית
ר6
4יש3כתמ

4יך

ויחי יעקכ כו' דסנס רבוי (סטכי(
ולסכין  SDקכלת סכרסננלות סגם
מנר ססכ(וסדין 6יגו נוממ' קיום סמלות כימבחר
טסכור' ית"ס ויתע(' כר6גו(ככורוובין6כונונ)סיקיס
(סודות ע( 6חת  q)hnכו'  SDסטוכוח כו' סעסס
עמנו :ורבויונכון סיותיגוננקיינניס ננלותיוסקרוסיס
כמ6ננר סתג( 06 6מדת תורס סרכ' Shתחניקכו'
כי (כך גולרת6 :ך עיקר קכ(ת סכריגו סו 6מנך
ססכוי 6ית"ם גתןכגו י5ס"ר ממסית6ותגו ככ( עת
ורנע ומתני' ע(יכו (סת6וות תבוס ולסרסר ח(י('
כעניר' וכ(ילל ממסכותיורק רעכ( סיום ' וס6דס
עומרעינדו וכבמכוצות יעמס גנ(ממ'(ניו (ס,סר
ונסתנור נוכ(דכר רעמתגיסות וסקריםוחינגותובסון
מרע ותקות וסרסורים וסרוננ' (סם (וסלריךמ(חננ'
ופנודס רכס (סכר כח סת6וות סי5ס"ר ו!סו עינוי
וסינוף נרוץ עיד סקכ"ס מקוטוומטמרו כ(6ועטם
מלוס כיע"י סמלות6כו מתקוטיס ומתטסריסכבמור
06ר קדסגו כמלותיו :וזמוד6ננריגןכנמ' סיוטככס(
ו6יג 1עוכר עכיר' מערס עליו סכחונ כ(6ו עמס
מלו' וסייגו כג"( ע"י ססו 6נוטכר כח סח6ו' 30
סילס"ר ס( 53מט 'SSSn 6עי"ז וסוף מתקדר כ(6ו
עמס מנוס * הסו טסתם(( נוססרכינו ע"סהנוחינו
כימות עניתנוסי' טתטממגו כקדומתך כימותעגיתגו
ע"י סילס"ר ט6למלו מוכרמיס (טכר כח תקוותו-
סגותרעינו רעםסי' כ(המגיס 6טרראינווססתכ(גו
כרעם(ס!סרו(ססגורממגו:עי"זיר6ס(6עכדיךפע(יך
ר"(יחסכ(סכיךכרועטינוכ(מלותיךופעלךכנ"צסע"י
עיגויסוסינוסים מסינס"ר (סכרכמויחסככרועסיתי
כ3ממנותוזסותבות(כוגתת (וכףזס מגתת (6דס
סכחירסיעם' כתבות(גו:ופרטתטפוחיוכ(מנטתס3ס
 hSnמנעת ממגו(ככרשמפתיוכרלוגו :כ(ו6תעסית
(סוכת ס6דס:כיתקדמגוכרכותטוכסי'עי"זטסכחיר'
(6דסוסילס"רמסיתווסוףכוכם 6תיללועי"ז יקרתנו
ססי"ת כרכות וסכר נרו( ע"י ססס מקלוס 0ס סוי'
כ"ס ססו 6גימ' עוכוסיילו בסיקוכנצות סמרסססס
סו6נקטנותכי(עתירטיסי'סססכנדקותכוודאי6יןקן
וסודוהס' ר"((מטססוי' סמוסנרו(
וסוף(סטסעתוויס
ית"םכיטונר"(qhכנצות סמר סס '0כקעגומ6עפ"כ
סוט כנימ' טוס וזסו כי (עמ' חסדו :חסו יססכר
ממור גרס כו'סי' י"מ מנ"ר (6דסע"י ססממורסו6
סגוף ממומר מחומר ומת6ווס וסברס מם3ר כמ
תקוותו סו 6נורס (ו (סכר סנר .%רוכז כין
סמססתיס פירוס ס3סון 0סו 6רוכן נין סמססתיס
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ססכמיר' כירויזדכ
רכבטוגוכרלמו .וירק מנומססי'
והדסננסכרכחתקוותווהין רוסס רקסיסי'3ומנומי
ננסת6ווית וסממ0כוחזרותעי")נורסכו:כיטו"כסי'
סיס(ו סטסעות תסס סרממיס ססו6נימ' :חסו
וי
כר כח
טס
וימי יעקנ נקרן שריס סי' ע"י ססי' מ
סת6וויותסינס"ר סגקר6יס 6רןמלריסטסיךסק(ים'
עי"ז סי' ( 1מיות וסססעס מסקס סרחמש ססו6
נימ' מנע עסרס כג"( וק"ן*

אויאמרויחייסקככקרןאריסטיד6ית6כנמר'
0סירחסיתם טועלת(סגי סקכ"סס~ך
6ס0ר(סגימהכיס(מסתמםככתר6מר 6מר(ססקנ"ס
(כימעטי עלמך6ננר'(סניו רכ"0ע כסכי( ס6מרתי
דכר סנון (סגיך 6תס קומר(יכך 5מר (ס סקכ"ס
עחידין נויקיס טיקר 16כממך ות  hlDטמור(
טכ
קס
ס
י*16ע3י
סקען ר6ס ס6יגס מתסייסת 6מרסקכ"ט
כסרס ע( ממעטתי 6ת סירמ עכ"ל סנמר 6מרקס
(סרסכי ינוע .מסכמם וסירת סס סגי עולמותסגי
טמות סקרוסיס ו6ית6 5סרגסיך hwnsודרסומז"(
הסריסדורססכסי 6ימט -6ו(כ6ורסהינומוכןוגר6ס
סירוסו כיסלייק כקרץ נסיף ע"ר גסיה (6קיס 6תס
כתוכיג 1ומנסמנריק סו 6כמדרנתוסנרו(' 'SDמן
סעס וידוע ר0גי מעקות  04קטנות ונר3וח וקעגות
סי 6מדרנ' קטגס ומעיקר סו6סני13ת כמס(סתיגוק
כ0סו 6כקטכותהיןרוח רכיוגומי סינונוכ"כסעריין
היגו יוכ( (סכין כקוס וכססכן כ (6 6סנר3ות )6י
רוםפכיוגוח' סירגוסיוכ( (סכין ושמוד ו(ם(ס 3כן
כירקתסכורהיתכרך סמו כספדם סו 6כקטנות6ין
יר6תו ולסכתו(0ימ'6(6כסכך (6סנדקות6זיכממזק
5סכ' ויר '6סקו ורוכסמון עם פינסיכו(יס (סנכ"

עלננ' (ענוותסטי"תמנוך(סנסמיות ס3סססמנוסמיס
כיותר ' וסטיקסוגךומתנכרתמידכנדהותוכיר6ס:
ו6ית 6כנמרץ ע(מסוק טבעוכהרן מעריססננחוכגי
קרח נוס( (0סח' ס6כך' קיתוןט( מרס כתוךסכור
והח"כס(כ' כתמ3ךוססי3סקיתוןט(זסנכתוךפוחו
סכור טממס k~nibסססמס ע"ס כ!סו 6ממס(כ6ן
ס יכו3יס (סנכי' עלמם (עכוותווהכן
ססעו(סייג
סקכ"ס כרממיו 0ו(מ 6ח' מט( 6מלדיק כדי סיכוך
נס סו 6כקטנות וקמר 0סלדיק יתנכר (סערות 6ת
ס עמו חסו
עלמו (קדוטתו ינניס נס 6ת סעי
ארי סדור 6סר גסיך ימט( 6מען עי") יתכם16
כ( סעו(ס עמו כמזילתו (סנכיס עלמו כקדושתו :
תסופי' סנמר6ר"עכססי' SSDnDכנכחך סיסנוקיר
ועולסר"( ססי' מקטין  ShD~hסקטעמוסמ)יקענש
6ת
ססו' מקלר כעכורת סכורך :ועוץ לח"כ
סעו(סעמווכססתם((נימירר"( כסס" כמדורמננ'ם"נווך
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שלמדוח סע(יון6 :דסמנימוכ)11יות ) 1ר"(ססעו3ס
סיוסוכריםססו 6כעוס"ו -ומ165סוית לחרתסעגנר
כעולמות סע(יוגיס ססי' כ"כ כנדלות :וסג' מירח
סו '6 6משמותיו סלסקכ"ס וטפג' (פליו י"תסטיך
6ססר לסגי מלכיס כו'  :דכ( סעו(מות מס דבר
וגוקכ6ממסיע ומקכ(וסית' רו '5מנס סס ימיוכרכר
ונוק63דסייכו ננקב( ומפסיע וססיכ (ס סטי"ל (כי
מעעי עלמךיסייגו סתס 6סי6סננקנ(6 :ננר'כסכיו
רכ"0ע
סימרתי דכר מגון כו' וסיילו סס"
ר5וג' כסכי
יסי 6סננספיע :וסטיו רגולך (סטפיע
" סססם' סייגו ס5דיקיס יקר6ו ע( סמך
6גי הת0ןתסל
ור"( דסג' כתכנו סס5ויק 5ריך (כה  (6סקטגות
כסני(סעו3ס כג"(וכדי סל 6יסמר נס סו 6נקטנות
ולכן כמסריקרינ
ו כצמך דודסקסן כו' סייגו כ6סר
יסיו כקטנות וסי'(סס 6מי)' כך ויוכלו (סנרי( D~h
(מ)ור (קדוסתס סע(יוג' ע"י 6מי)תס כך ויעלו"ת
מפס עמס  :ר6ס סעןיין ( 6גתסייס' ו(ננ' נקנית
( 6גתסייס' (סי ססכר' 6יך יסי' כ6ססר (ס5דיק
(עסות כדכר סניו( סוס (עלות כ( סעס מננס-
ננ6חר 0סננ 60ככר יככדו הותו סייגו סנסמיות
וחטמים יפככס ננלעלותכננעלותקדו0יס :לוס 6ננר
(ס ססי"ת מכילו עלי כסרס  :ר" (6 3תמות ()ס
רקע(יכס ננוטל(סכיה דסייגו 6תטרות 6ד(תת.6
(6י

 'SD1כסרס ועני נווטך לכפר סכ( כ( מט6תס ת6

יעככס סוס  hDnוטון(סנניס ט5ננס (טכודתיסי651
(גו מוס מחננת 0ס5דיק 5ריך(סערות6ת סעסעננו
(כן כסכי( )ס סיס מיעוט סירם כוי סיסים 3סס
6מי)ס .כסירת ויוכהו(סגדי( Sb OtiDמדרגותנדו3חו
כג"( )1ס ס6ננרדוד סגנע"סנדקו (ס'6תיוגרומננס
סמו ימדיו סי' ננס (כס ס6קטין Sh hJS D~h
מקטלות כ0כי(כס כרי (סעלות 6תכס והריך מיפות
סירמ כדי 0יסיס (י 6חי)ס מוץ תכולו גס 6תס
 (6גנדרנות נדקות ומרומנס סמו ימויודפיינו סירח
ססו 30 rninDn '6 6סקכ"ס כנ"ל ולרוממוסו ול6
ריך סוס נניעוט ויסים 6ור ס(כגס כלור
יסים ג
סממם .וכקמת ס5ריק י( 0ו 6חי)ס כסס סוים
ית' ופס סויס נמספר קטן  k~i1Dכני'טו"כ וגמ65
לסיקו כקטנות ג60ר טו"ב ולכן נס כעת סס5דיקי'
סס כקטנות 6עס"כ י( 0סס 6חי)ס כטו"ב וס"ס
סודו (ס' כי עו"נ ר"( לסיקו כססו 6כקטגות סו6
טו"כוג'ני
ה (עולס חסיו סס5דיקיס ים (סס 6חי)ס
כצמו סנדו( מן כססו 6כגך(ות סן כקטגות .חסו
וימי יעקב גהרן מלריס ר"ל 6ף כססי' כקטגות
נהרן מלריס  qhע 3סי כן סיס 3ו חיות מכח
0סי' (ו 6חי)' כטופ חסו פגע עסר' 0גסרם) (ט"וכ

ככ"י

וק"(:
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כח

ימייסיק( כו' וגקדיס (סרס סס0וק
סכעגוכנוקר חסדך ו(כ6ורס ס(6טופ
(נו (סתפ((0יסכעגו כחסדו מסד  (6כ( סיום6 -ך
לרקס רסלס סמסריס לקר6יס כוקר :הטו ויטכס
הנרסס כנוקר ס" ר6כרסס הע"ס סס" ודיקגרו(
וסקדיס ע"י מעסיו סטוכיס (ס0כיס (1סקדיס 6ח
מנוקר סייגו (עורר סחסדיססגקר6יס נוקר6 :כ3
ס
6גחגו דליכעס וחסרי (כ6נו מתס(3ין (ס0י"תכ"
עגוככוקרמסדיו0סו6יעוררט(יגוסחסדיס.
ססו6י0כ
וס0י"תכרוכ רמשיוסומע תפילת פתו י0ר(6ומקכל
כרמגניס וכר5ון תסי(תיגו וי( 0כווין ססי' כננס
מתקיו3גו כסוס כרכות ר06וגות (ונור נום( מסדי'
טוכי' ר"(מסייסטוכיססייגו סמסדיססססי"תנותן
3ס5דיקיס סגקר6יס טוכיס -ונוננ(סו 6מ03וןוינמ(
לרסס כו'סי' ססי"תסו6נונו( 6תסמסדיסטוכיס
'
וסיגו מננתין עד סיתטוררו סחסדיס ע"י 5דיקיס
רק קונס סכ 3סי' ס0י"ת כרוכ רחמיו גנקכ( 6ת
כוהו ' ו(6עוז  6(6ונוכרחסדי הכות דס(0כרכות
סר6סוגות גקר 6הכות וסס סס(ס מוחין סגקר6יס
 067וכהותן  030כרכות 6ין סס תסי(ס כמכו6ר
כא"ע "6ח :וי( 0יתן טעם (0כח )3ס מסגי 0ס(ס
ברכות סר06וגות סס נעקמות סע3יוגיס וסס 6ין
ך סוס תסי(ס רק תסכות
קטרונ כ(( 3כן 6יןירי
ותסכחותכי6יןתסי(ס"(
 6כפקוס קטרונ ונסוחוכר
המדי כו' סי' תיכף וגניך כסתח(ותגוהכחין סס סם
ר6סוגות מיד סו6נוכר 6ת מסדיו (עסות כ(לרכינו
מיד כ6כו' סייגו ס( 0ר06מות קודם נמר תסי(תיגו
סו' יעלנו תרס גקר :6חסוסי'ח"וח 3כו לתת3ו
דסת6וס וסתסוקס ס 3ס5דיק תננירסיסיו כ(יסרק(
 o'hinוהכעיס כ( טוכ וססי"ת גוחן סת6וות ס(6ו
נ(כס5ריקכריסיתם(((סליוססקכ"ס מת6וס(תפיסתן
כו' :ו6ר0ת מסתיו כ( מגעת סקססי' וססי"תיוצנע
תסלתו ס( ס5דיקולה עוד 636כי תקדמגו כרכות
טוכ סי' וקורס0יתס(( עדייןסוט מקדים כ3כרכות
טוכ -ע(ידי 0ת0ית (רפסו עטרת ס) ס" מחמת
סעיד כסתח(ת סקס ר06וגות סגקר6יס ר6 06תס
עומס ננסס עטרת ס) ולכן ארס יקרה 6תס תעגם
כי 0ס 6ין 5ריך (תסי(' כג"( חסו סתס(( 1כסס סי'
כעולמות  000רקתסי(ס * וממילה יצמח לכ מכק0י
ס' מיד קודס סיתס(3ו ' ונסו ויקרכו ימי י0ר(6
גננות פי' יעקם 6כיגו ע"ס סי' ממסם תמיך 6ת
יום סמיתס ססו 6קרוכ וסננה ימות סיוס .חסו
ויקרכו כו' ר"( סכ 3ינניו סיו כעיניו קרוכיס
3נניתס ועי") סיס ננ)כך הת נוסו וסיו כ( מחסכותיו
כטולאות סע3יוייס -וגסו ויקרץ (כגו (יוסף סי'
)ס רנג) 6ף כ0סי' כעגיגי ע"סו דסייגו (כנו
וכרומס

רילךרשבני

"ת
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וכדומם  qhע( פיכ
 ,סיו כ( ממסכותיו ליוסף
דסייגו עולס סע(יון סגקר 6יוסף:
עלךי1ינמר
ש ויקיכוימייסר6לכו' :טיס ג6ירך

ויחי

תמתירכי גראס דסכס מעיקר 610

(ימך סמו סנדק כסמת וסוטהימסור 6דס כססועל
קדוטת טנגו יתכרך ויתעלסוהכן מ5ות עמס כתור'
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סכסכת ססטעסע(יסרק(י חס
סכ""6מפססיויגמכועסיגליתבייסי
רק(6גיכו יותרכי עיקר מנמש
סי' (מטוך טוכ ע(יסרה( :וכווגמיוסף סי' מיסך
סס"סכרסמגם' מסוכממנותרוככוולתוועניית
וk~tS1
(קח 6ת 6פרי'(ימין עלמוכיכותתוסיס נ"כ כסכי(
יסר( 36סננסיך מכרכות ע"י כ'ס5דיקיס ס((ו6 .ך
מסכר קוי מלסריס כמימינו גמ 0ססעמידו(ימין
עלמוכזסיסי' די (סעףסכרכות(יסרה( וכג"(ועיקר
סיס(56ו מכם' (סי ס0יסעוכר כמגרנותנדונותולכך
סעננייו(ינגין 6כיו6(1 :כן סיס דעת יעקם הסיכו
ע"ס 6דרכ' (מיסך (סי טס" הסריס ס5עיר(כךמכ(
6תידיו(כרכו כינניןכי )ס סיס עיקרסעודתיעקכ
(סעיכ המריוגרורותיוסיסיומזומג
.יס כ(טובסססעס
ורחמים חס סיס מדרגתהסריס חסו ס6ננריעקכ
ידעתי כגי ידעתי סי' ט6מר (יוסף סיןיע' ס(
י
ככ.
ידעתי ננוס נ"כ סמגם' סו 6מיותר נדו( כמדרנתו
וקולס לחיו סקען נמדרנתו ינו( ממנו הרעויסי'
מ(6סנויס סיסי' כ( סעו(ס מ( 6מסססעותיו וטוסו
ולכך סו 6מכיככעינייותר(זסויסס 6ה לסריס(סכי
מכס':וזסוסודס'(יר6יווכריתו(סודיעס ס"סיר6יס
ססס5דיקיס סממסיכיססססעות 5ריכין (עסותכסור
כמסתר מסלי סקערונ ט(6יקערנ ע( ספוכ ס0ו6
וכריתוסו6ס5דיקסמתגסנ ע"ססכריםוסתור'(סודיעס
ו נומנו סדרך0עוכ
סי'סיודיע )6ת (כניo~hסירפד

(קרות ק"מ ערכוכוקר סוסימוך טוום6נו ננוסריס
גפטיכו (סמוסניף יתכרך רק ס5ריך ס6דס (ומות
ככססו כחננת כ(6ו עתם נננסר גססו ע( ימודסננו
סנדו( וכן סו6דרך50ייקיס :וזמוויקרכויננייסר(6
(מוח סי'יתמיך סיס ננוסרגססו כ"כ 63מת ס0י'
קרוכ (מית' ויקרץ (כגו (יוסף (כקורס סיס (ו
(ומר (כנו יוסף 6ך מענין סו 6מס טס6דסמקיים
מתורס סריגו עוכר ע( נוזותיוחיגו 6(6
י
נ
ר
ד
מ
כ
ת
ו
י
ס
עכר ט6יכועוכר ע( מ5ו'חיוכי
ו6 :כ(( גקר6
כן (ננקום זריך(עסות (ע5מונדריםוסייני' ו(סוסיף
נעכוד'(סי סכלוסוךננננדרנ'(ננררנ' פסוויקר' (ככו
סי'מי סו 6כגו qp,,sטמוסיףתמיד כג"( :טיס כ6
ידך(סי סס5ריק סניו( ממוסיף תמיר כעכוך' 5ריך
(סניור עלמו ס(( SID' 6נסות מחמת היסנור ססו6
עוכ ונועינ כענוד' (מוסיף כסתנייד וסתקג'(,ס
( hloזכור תמיד ו(חסוכ סכ( !כיווניו  o)~bכך6י
(סג6 ODD (5חדניחטףקרי ר"(  ahכזרמן(ווכוס
יכנע וימס( ולסו ויקרץ (ננו (יוסף ככ"( סיס כ6
ססו: 6
ידך סי' כל כמך סם סתורי 1סמ15ה ס6ת' מקייס
6ת כימים ,סנסורו(כ6ור'סעעססו6
סיססכ( תמת ירכי רם) SDסמקסכ"( 06ח"וכודננן
י
י
ד
י
(
(ך rhסכ3מקףועכרמ"ו ומס תג(5מןסנטוסתסו6
(
ט
'
ר
נ
נ
(
6
(
6
ססיסך עסיס
ך6רן
תור'יר
ך
ו
כ
כ
נ
ו
ס
ג
י
ט
1
(
6דס כמכירו(סיסר6וי' ו6עס"יטסים
תקכרליכת5ריס סס סק(יסות סלקר6מלריס וק"( *
ן'קח יוסף 6ת סגיסס 6ת הסריס כינויכו כו' יכו( יעקכ 6ע"ס (מזור ו(סעמירס כרקונוזס(ימיכו
י מימין יסרה( ויסלח כוי וסוט ס5עיר כו' וזס (סמקנו 6(6 -טכווגתוסיס ס( 63כייס 6תמלם'
ו כרטסם וק"(:
סכ( 6תידיו כי מכסססככורוים (ןקיק 630עיקר
ורכך סכ( התידי
ן תוי דחיסכו' ע"דסיס! ל"(דסגסים
כווסו5כפחירסכמתמנווכלנסוו6וימי(ןסרסוממסץס(ככםו(ריסיו'סףמינסיוי6ן מייסורתהר( ושכמער
סגי מירנות לריקים ים לדיק סעוכד
6ך גר '6סעיקר מחסכתיעקכ6כיגוע"ססי'(ממטיך ר' כדכיקותו)ס כקרץ כטס(וי ססו6מהטווסוננתדכק
(יסר6 36חריו כ( סימיס ממסעות ומכרכות כונס (סכורך יתעלסוסטייק ס!ס 6ין דכורו מהר ריקם
(סיותסקיימים תמיךורכס(ממטיךע"יכ'5ריקיסס((ו וכ( יכו( (פעו( כרכורו :ויסו לחפרו חז"ל ושוי
הסריס וננגססכ6וננרו כך יכרךיסרה( כו' כלסריס 6מר תומיך וקוריך וכרסו מז"( טמס(ימיס דכריסס
וכנוכס' וסעעס(מסרוקהע"י(6וס5דיקיססיותטסעעס רמו ע( סג" (.טס5דיק סוס מסריס דכריו סריגן
5ריך תמיד (כ' מיני5דיקיס ס6מד סו6טימטם תמיד מארק ריקס 161ריך סמ6יריס ןכריסס דסייכו
כעולמותסע(יוגיסוכיחודים(סוסיף 6ורתנגיד (מע(' סגנכי6יס יר '6וקורות נדו(יס ע"י דכריסס (כני
(ננע('והחד(מסוככ5ורכיערסנוסהעולס5ריכיןפרגסס 6דס -וים 5דיק ט 610ננתס(( תמיד כ( 5ורכו
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