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ול 6יסים מלח  .faDnnחסוו(6ססידות כו'דידופ
דיסר (6סו 6ננדרנס ע(יוגס סגקר 6יסר 36כידוע
ךסקכ סו 6ננירנס תחתוני ונסו סנגורו חו"ל (6
סיעקר מס יעקב ממקומו  h~hיסרק( עיקר כו'
ע"ס דמגי ססנוות סו5רכו סס יסרק( כסכי( קימור
סעו3ס סע(יון ומסיעקככסכיןקיטורעולס סתמתון
כנ"( וס5דיק נמור 6סר כסס יסר"( יכונס סו6
ו כמדרינ' יסרה(
מקומר כעולס מעליון וס5ריקסוייג
ים (ו המחס כסס יפקכ ססו 6מררנ'תמתוג'וכלכד
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רום כלי סססק ווסו מקוד סוי סס 3רוח :סוי(סון
דגר מסוס תמיד וגסוויע5מו כמקודמהוד ר"(מעטו
ע5מיות כמד' שהת ס(6סיס ננקריות(56סלסענניס
כך ו(פטמיס כך רקתנניד סיו כננדת ספקותכע5ס
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ננדרנ' כגי -ויוסף 6מר סטוד6כי חי רננו(סיסיך
מיס ע"י מירנ'וו כי (מעלס ננוו יס ננדרנ' סגקר6
נסס 6כ וסיס מנגסיך מסם מי' -ונ6ננר ויכ5כ3
יוסף 6ת6 .חיו סייגו מזוגי סו 6נ"כ פ"י מןרנ' וו
וסלם  036סס גססעיס ע(ידי ס5דיק סגקר 6כסס
יעקנ ומגס רפ"י ו"( פי' (6ס תעודות למ עיקר
תו(דותיסס סס מעסיס טוכיס יס (ומר סכווגס
ע"י ססס מתקגיס 6תסעו(ננותסע(יוכיס סלקר6יס
טוכיס ע"י ~ס סו 6עיקר סתו(דות כעולס ססס
ממסיכים וסוף ע"י 6סכ' רסייגו סירות ותסכחות
כג"6 3כ 3ס5דיק ססו 6נ"כ כמדרנת יפקכ סגקר6
כסס יר6ס וסוףחנניך ממניחומט' 6תעוננו 5ע(1ס
(סססיע (ססיכו((סספיע 3סס כ(סס(ססג"(דסיעו
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כנימיי ונמוגי .תסו וייסע נרקיס למילדות דסיילו
כמסיו סמי(יות כמדרנ' )ו ס( סטכ' מסיו מתקכיס
6ת ספו(מו' סע(יוגיס כנ"( ' וירו סעס רע5מו מ6ד
פ" ס" )ס (נד ססננסיכו תולדות (ערס .ה(3גיסי
כי ירקו סמי(דות סי'סירדו ממדרנתס ק5ת (סטות
6ת ע5מס (סטניח נ"כ  SDסעו(ס וסייגו ננורנת
ירפס סגקר 6כסס יעקם כג"( -ויעם (מס כתים
כסוגם (וים מלכות דסייגוססמטיכו כ( סג"( כסוגס
רם) (כגי רע"י מכסן סו 6וגקת' וגזרע' זרע ' (וי'
רמ) (מ)וניר(וויסגיתן (סס 6תסנועסר ונסכות רמ)
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כמדרנ' זו(סטסיע ע(יסרק(וסכי
(ננסס כ(מרעות
וסספ(ות וסו ~UD 6סס5דיק גנע(ס קותו סדכר ער
מדרנותמכמ'ופס נעס'  .וכףסיסהסוסחכמס
מקין תמ65וס5דיקסוס  ' -נקרה כטס חוכרך כי
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יונקת ננסקדוט' רק מ5ך סגוקכ 6ט( סקרוס' כי
סק(יפ' גקר 6נ"כ כטס גוקכ6 6כ( מ5ך פוכרה6ין
(ס ראות כ((יכ(( (ננוע והינק וסי' סרעס רולס
(סכרית ( tS~Snסיות יונק מ5ד פוכרך וקמר כ(
דסייגו 5ד דוכר 6סי' רולס (כסות
וס(כסןגגיסעיכו
יי(' חסו סי16ר' תס(יכוסו וב( פנת
ח(
תתיון דמיינו 5ד סלגכות ננסס סוה מקוס חיותו :
קנז).-זןך) (עגיניגו דס5דיק ססו 6כמדרינ' (כס(
כ( מרעות וסגסגות מיסרה( סו 6ע"י
סמטה
9ן חסוו6מריגן
6תסך3ר ערמחכמיוגעס' 4ש.
גנמ'החות(לוקפליזועילססזכת' -
((ננוד ו(6
)כח' ((מך וסייגו כג"( כי סלוען תורס (סמ' זוכ'
היכריס סרכי פי' ס)וכ' (סעו(יפריס סרכ' (סטיכ
ו(סססיע ולכס( נזירות רעות וסס(ומ ועילס (6
)כנוי ((מך דסיינו (סטיכ (המריס וגסו החות
(גו קטג' ) 1עילס ססי' (יננודס כקטנות וסריס
8ין (ס טל 6סית' יכול' (סססיע (6חריס וקמר
סלמס סמל ע"ס מס נעס' (החותינו סי'
סוימנו 5ריכין (עטות 6ת קמותינו וסייגו
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(ינגודיגו עד ( 'SD'Dננדרנת מ"מדסייכו מכמס :כיוס
סידוכר כס פי' כסטנו 5ריכין (דכר (סעו( היזם
דכר ידוכר גס כ6ות' בורנס וו"ס מפס רניגו ע"ס
61גמגו ב"ס כי תסיגו עורגו דסייגו ססו 6סי' נזדכר
עמסם (מס' וכוונתו סי' 6ףכי תלינו ע(יגו הנחנו
יכו(יס (סכיה הותו סדכר עד שכרנת ע"ס ונננ5ה
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סס מתפ((יס ככווג' ס(ימ' ונסו ותע( סועתס (6
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ונאוך ויאמר ננס נורא ר" 5יורע ננס
וטמרו 3י ננס סמו סי' 6ס יטמרו 5י כ6י)ס כמינם
וסיניגרו"רה סלת כי נוי לכי ס)6כסמי3ננר6ס סנסדוו"( נעכורהותו יתכרך ' וי6ננר (6קיס 6סי' 6טר 6ס"
סוס ולח"כ מ"כ ולמר סמקוס סוס לפטר סמקוס סי 6סננדרנס סע(יוג' כידוע (יודעי חן מ3ת :~ah
' לפפם פן.
נוכס סקרוסססנרו(ס סטת ולח"כ 6ננר6ין )ס כו' וכתיכ עוד ויהמר כו' 6סי' סי 6מדרנ
כיון טרנס סקרוטס סטת כהי מפסק 6ננר כוודאי ויהמר עוד כו' כס תהמר סי (6קי 6כותיכס (6סי
6ין!ס רקכית (6קיס ומתחי( (סתם(( 3סטי"תב"ס הנרסס כו' )ס סמי (עולס ו)ס וכרי (דור לור
וידור נדר 6ס יסי' נרקיס כו' וטמרני כו' דסייגו דסייגו כ"ות
תפס וקיימיט (עולס
ל
ס תמירקיננו'("
ט(מ יגרו' סמט' ח"ו (סססי'ננפגוסקרוט' ס)6תו)"ם ע(ידי טכגר
גו
יותיגו סמדרנ' סו6ת61גו
לכ
ח6
מטס רכינוע"ס מי 6גכי סי(6ךכו' טסי'עגיומכ( ננקסריס ע5מיגו כג"( וע( פיסס 6גו מייס (עולס
נכל דור ורור וסכן:
6דס וטס( כעיני ע5ננו ו6ננר 6יך הסטר ט6ניע
י ס' כרכתך לסיג פלריפס רסס כל
(גנירנ' סטת וכי6ו5י6כו'פי' ונס6:ססי' כהסטרי רי4שכמר
סמוסחים
ט6כ( 6ננךרנ'  nhrט(6ך  36סרעס 6יך 6כי ראוי
ממחי כירך כו' ועני
3נ סרסם ו(כ6ורס היגו ננוכן ורס"י !"(
'(מדרנ' נדו(ס כטת 3סו5י6 6ת כגי יסרק(-ויינז
ר %תגס
'
ו
כי 6ס" עמךחס (ךסאותכסוגייך כו'תעניון כ סי' (סי דרכו ולעכס נס 6גכי 6ת מקקי דסנס
דסנס סינון טונ 63דס' כמסוה טוננע מססריס ס5ריק סננרכר לכרי סכולה יתעכס כנתי.הסטרי
ממעקות ס5ריקיס ועכורתס כקרום' (סמו יתכרך פלשיסכרו סרלריס ס%לס' %ת ללסטימפימ ופנס
ססי"ת

ית

יטר
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ססי"ת כרוך  hloסי' רוגס סיח)ק סרעס 6ת לכו
ב nw~eוארס ב
והיךטפסר סימוק 6ת(כומהמר סיסמעדכריססי"ת
ר הלסיס  (6מחס נוי גר( '6סרסר6ית6
ננסי מסם תכן 6ננר (ו ססי"ת ר 06כ( סננופתיס
ב
ר
י
ר
תורס
ננננ' רסעיס תחילתן ט(ו' 1D1DI
61ית 6כסיסדרין מחסכם נגועות6סי3ו
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(דכרי
וסירם רסי' 6 S~rןס ס16ננר טי(ננך כך וכך וסין
)6י כוודעי 6י 6פסר סיקייס 6ת דוריו ולכן 6נור
(וססי"תנ(כתך(סוס ננ5ריננסר6ס 6ח כ(סמוסתיס
ד0ייגוכלכתךכדרךתחסוכסכ 3סכן תטסססננוסתיס
(סלי סרעס וע( ירי)ס תסכר (כו וכקעתסממסכס
מועקת ו( 6תועי( דכריך (סכר 6ת (ככו (כן וסגי
וק"(:

רישפה

~rnh

נמשה  Shס' כו' ומ )6שתי 3דנר
כמעך מרע  ODSסוס 6( (501
(50ת (כקורס ס 63 (5סתת סו 6כס( (מון כיון
ס6מר פרע (עס ס) 0נונני( 6( 6ס5י( 6ותסוגר'6
כךמירוטו דסגסלצמגוכנקותסנורסוס 6טרכ5רותיגו
(ו 5ר ונלס ססכיגס ענננו 6ין (גו (ד6ונ 31סת16גן
 6(6ע( נטת ססכיג' ( 6(1חסוכ כ(( ע5 3רותיגו
כ" 6ע( 5ער ונלוח סטכילס ו(6ו סי' מנמותינו
וגערנו רק ע( 5ער ססכיכס ול 6ע( 5עריכו כורחי
סייגו גנ(6יס נניד 6ך כי כסר 6גחגו וכצתי 6פסר
(סכו( 3גו 5רותינו ומכ6וכילו (כן הרכו (גו סינגיס
כעולינו מרסיס כנהות סמר ממתת ט6גו מטתתסיס
לערינו עס 5ער ססכיגס והגו חוטטים ע( לערינו
 1(61סיס צדיק 6מד כג"( סיס מ5י( 6ת כ( סעו(ס
כוהו גנן סנ3ות :חס סהננר נוסם רכיכן ע"ס וננה)
כתתי (וכר כסננך פי' כ(רטורי  63סי' רק כעכור
סמך סנוו' וסקדוט טסות כנ(ו' ו 63כסכי( נ(ותיגו
ומסינון ור6י' סלמת 6חי סכווגתי( 6סי' רקכעכור
מגנך סקדוס כי 6גי רו 06טפרעס סרט (עס ס)ס
ס)ס סימן (6דס סרו5סלסוכימ 6ת תכירו 6ולרכר
דכרי קדוט' 6יך ירע סכווגתו סי' רק לסנניס כלי
ננמסכ' ופגי' החרת  ohרסס כדכרו (סגי הנטיס
ס6יגס ננסותיס ו0ס כוטסיס ע( לכריו כודרי סי'
דכריו ככווצה :ט(יננס (ממיס (כך וכע)ס"י דכריו
יעסו רוסס .כ"ס ננססרכינו ע"ס כ( וכרי (6סי'
(טוס כווג' המרת רק כטגנךננמט וס 6ר6י' ססרע
(עס ס)ס וננ6מר טסיו דכרי רק (מען קדוטתטגנך
תן סרהוי' סי' טינפנו יסרה( מיד ומדוס ס6( (5
ס"ת ח"ח דוד סנדלך ע"ס הפיכס (י ספון יסכך
סי' נ (6קותנו וסטיכגו נוסר' (6ר5יגו כי כ(
כוונתי 6יגו
למען טבון יטעך טתנ(6גו נקולס
"עתך לסטיכ 6ת מכותך סי 6ססכיג'
(ו
6ט
קרוכ'לניעןי
סקדוט' וג( 6ננעגיגו כ"(6מעלך ומטס ינ(6גוכננסר'
וגניל' ונטנוחס כיסועתו 6מן:

לנ

יסורי!
ו5דיקיס תמיהתן יסורין וסוטוטווי ים סונור ססי'
דס5דיק 5ריך (פכור הת סכורה כ"ס ננתמי('כירטי
ולסנוורעלגנו נני"05רולסכר כ(ת6וויותסנטמיותונסו
תמיסתן יסורין :וקמרס)כ' (סכרכ( 0ת6וות ו6ויכו
סו 6סי5ס"ר סס(יס עסו IDID )6טווי הסו וידגר
לבסיס טדיכר סו 6למון קטות ו(6קיס סו 6מררנה
יר '6ופירוסו.וידכר (טון קמות(6קיס ר"( rhכטסי
כננדרנתיר '6ויחתרקליו6גיס'סי' כסכךומדרנה
06כ' כסייגו ד'  )6סי' 6נניר' כלבוןרכסויטלוננר

)סו כווגח רס"י )"( וידכר 36קיסיכ
ר 6תו משפע
 SDססקט' (דכר וסונור (ננס סרעותס (עס ס)ס
וכוויתך נננדרס ססטיח וכריס כלסיניעלס וכקננם
מ"ו טכוסה רכיגו ע"ס יעימדכריס ננד ססי"ת רק
) 0סי' עממת גור( לסכתיסר6ל חס ננור0ע 3נפ(
לסכת סנורך ית"טומסיי כךוידכר(6קיסכו'כ(וננר
6ע"ס בסי' ר6וי' לרכר 6תומספע עלטסקט'(רכר
כו' 6ךנוחמת ססי' מנורל לסכתיטרק( טסיךn)oh
סכורך ית"ם (כן וי6גנר (6יו 6גי ו' ססי6 6נניר'
רכסכ6סכ' וגסוססתס((דודסמלךע"ס סקס (ענדך
6מרתיךכו' סי' ססטי"תיסייע ((1כ( 6מדרנת6סכ'
ממרומן כרסון 6נניר'6 :סר (יר6תך ר"6 3סכ' כוו
ממתוך 6סכ' 6כ36יר'6ססי6סיר
ססרונננוותוק"(:
ר4שר*א כו' כתכ רפ"י )"(ו6ר36 6ס6נותו(כ6ור'
מס נעי רפ"י כוס ס( 6כמסוק ננסורס
6נרסס י5מקוירעגו פסס נקר6יס קנותוגר'6כווגמ
רט"י כוס כי הכרסס סי' מדח חסד וינמק כמי
נכור' ויעקכ הסקרת וסיו ננסתגיס )ס ננ) 0כצמיגי
"61כ 6יךטייך סלכו(ס יתר(6 '6יססכ6ל סריס(6
סדרך סו 6ככסי ננדרנתו כ6ס טריו סקדוס' ננ(נוט('
6ך סססורס סו 6כודר ס)ס כך סמ5ד סכורך כ"ס
6ין סוסססתגות  hihטס6דסכעכודתו לסי מדרנתו
כך ממטיך עליו גננ6 65כרסס מעסיך  SDעלמו
סננד' ט( מסד וכן י5מק מדתו וכן יעקכ 6כ(גנ5ד
סכורך כ"ס סכ( 6מד סססוט klrS1סרם"י )"(והרק
.(6סבכות(ונגר ט (56סכורך כ"ס 6ין מסרטוחילוק
כיגיסס כ33וסכל 6חד (כך גר '6הביססככמי' 6מת

נ (6סדי וק"(:
ר4ור*4ש כו' נ (6טדי וטוני ן' כו' ונר( '6סרס
ד6ית 6כנמ' טרי שהכנר (עוגניו די
ו(כ"ורס ים (סכין מס יו( 65גו מוס ס6מר (עודננו
ןי ס( 6יתססט יותר 6ך מעגין סו 6סח)"(
מטמיענו סטונ' סנדו(' סעט' ענננוית,סכורה
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ופרא

ית' דירוע ססג (56מס טסו 6רמוק יותר מסמ56ע
סו6גתנם' כיותר ולמ 'SIS'h65ט6מר (עוקמו ריסי'
סעעס נוחטטע phiקןוסי'סק3יפות מתסוויןכעולס
מגוקכ 6דתסומ 6רכ6ועכסיו ס6מר(עולמו סו6
מעכס ס( 6נתסווסמקיפות כ"כ ועור  hwhסרי
ע"ס טסותננודד מערכותד0ייגו סססס סוסממדד
סעכע (עוכת יסר 36ו)סו ו6ר 6כו' כ 36סריסי'
כסגר6יתי (מכות3סכעיח 3סס ע("6י סכעמתי(מס
כסס  Shסרי ססו 6מסרר מערגותככוי ט( 6יסי'
( ~rnhקליפות  n1DIhSIכע"י נס  06מ" 6( 1ימיו
ר6וייס יסרק( :וממי ס' (6גורעתי (סס ר"3ט63
סכעחתיס כעססוי' כ"סוכ"ט מן מ"ו ינרוססחע6
ויסי' כמ (סק(יפות (ינק מ6חוריס ויסי' (הומות
6חי)ס מ"וכע"י3כן לר3 '6סס כ (6טריוסכן )6ת:

יי

יאמר

סריסו(6מוןטניס ממטסזסיוגקיס
יסרה( סססעוחו6כ0ו6נ"נ מפסיע
(גן חסו והרק כף ) Shטרי וסרם"י )" 3ו6רSh 6
ס6כות (.רנו) סנטוס זס גרפס 3סס כ (6טריטסות
י 6סס
סמטפיע וי"( טוס רמזו תו"( מטמרטייס
נוטסרת טס נעלס ותינוק יונקנוסדי 6מו ר"(גג"(
3רננ) סכעת סז6ת יונקים יטרק( מסוי הננו מיינו
מטס סני סננטפיעוהיך ( 6יעלס מורץ וסמרו6ימ'
ע( גני 6רס למסר  )6פס קטתו רם) (סי5ס"ר
דסיינו (עסוק  )6כדוריס כעריסוסכרי עורסוסוף
3סון תיגנ' 6סס גנססרת כוי וחיגו נוסנימ סתיגוק
דולק ננטדי 6מו ופריך סנמ' מ6י קמסיכ 6י סוף
6סמור' כו'יממה סוף ר"(וכי נמ665יםכוסטירטר
 )6כרכרים מעליס  6(1יפיס ( Shכוכי עת (חגג'
וכ 6מוער (סתפ( 3תסיסת מטמר ומתרן (5 6ריכי
( 6(6מהן ונכי נכית'6ס(מוכן ממירק סוסמכסיך
6סר כמוטך סודך ונגי כ6סי(ות כהין מטיס (Shכו
ירקת סכורה כ"ס וק"( :
4שךומשנמי
ש ו6י 6כף ע"ס ר6ית 6כמ"ע 6( oh
כיוון כעות מוזר (ר6ם ויט (סכין
סעעס ננס עעס רווקה נהנות תחר 3ר6ס 6ךסעכין
סו 6הכרסס תיקן מדת חסר כו' כל"( חסו ס36
סנדו( מנכור וסגורה ריעקכ סו 6נורת 6מת תתן
המת 3יטקנ וסרו3 '5י3ך כקמת קריך (סיות כמורה
גדול וזמו ס6מר יעקכ מס כורה סמקוס סזס 6ין
זס כ" 6ניח נרקיס עסי ררכיגו י" 3ססירום כך
מחננת מסמולך כמרת 6מת 5ליך )3ס עכרותניו(
ומורה ופמר וטנניר' ככ6 3וסכיס ו6ננר יעקכ מס
גורך.סמקוססוס ר"( כ6י)'נופן טפסר(כ(6מררינת
6מת 6יןזס ר"לסכלתיטפסרי h)Sלנוררינת קננת
ססו6ננדרינת גורך כ"6כנוסן )סדסייגוכי 06כיח

4שי

.

אלימלך
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נרקיס סי ט5ריך ilnhSכ'מדרינות '6סידמ' כעעץ
כ36ו עומר למעלס כעו3ננות סעליוכיס ככיחo~pih
ממס לסכי סטי"מומררינ' סכ'היהמו) כמרח סכגע'
מקור מקוררסייגו וגס סער סטמיס ס"ימסוכ תם?
ס ועומר ע(
כ(6ו סו 6מתחי( כעכורת סכורה פי
מסער ומתח סתמית עכורת ססמיס ו5ריכין 6גו
כתסי3תיגו תסיסת מ"ע (ילך מתתה (עי( 6רסייכו
טמתמי(' 6גו6ומריס 36קי6כרסס כו' ססי6מררינ'
תמתול' והח"כ 6נו 6ומריס ס(6סניו( כו' ססו6
 610קמר (עוקמו
מורינ' ע(ימ' ומגס סי'
ממתמיהת סכרי '6סין סעטוד(SימDו9תtננתסטעיס ערסימר
ועוד פ"טריכקומר
(ססרי ונסתקסוסעודיות
קרותינודי ו6ננר ו6ר 36 6הכרסס וסרם"י ז"3ה3
סיכות מסיק מטרנס תמתתס רסייכו טסת תיקנו
(כעס וסערו רחנניסכעמס ו.גסו כ(6סדי בסי'ספגי
ט( טדי בקומר (5רותיגודי ומנני( 6סיס רחמים
ומסד  (6כטוכס .וגסו וסמי סי ( 6גורעתי (סס
ר" 3סס סוים טסו 6מדח סרמנרס  63סוקרנתי
הסכיל (סס כמדת ססס סקדוט ס)סכי סס פערו
רחמיס ממיקך חסו  6( 06כיוץכנכות סי' 6( 06
כיוון (תקן 0מדרנס סתחתוכס קריך (ח)ור 3ר6ס
(תקן מתתה (עי 63ככס חסו כמהמר מסם רכע"ס
(מס סרעותס (עם ס)ס  )6ויוכר נרקיס  36מסס
וי6ננל 36יו 6גי ס' סי' ס) 0נוע(ע( ס5דיק(מטוך
מדת סדין 3רמנניס פנס 6כי מדת 36קיס יסיס ס'
דסייגו מדת סרממיס ע"ס ס5דיק חסו (6יווייקח
ולסו ס' 36קי חטועתי ס" נס מדת נרקיס גספך
(סויס טסות נדת סרמנניס תרנן פסולי לדקתך ר"(
י תרגן ~קתך דסיעו טרגי נורס לרקות
ע"יסיוג
כעולס 3מעס כג"( מתתך (עי( 6וק"( *
 6כו'וסמי ס' (6ניעתי(סס:
4שך
ו6י
דסגס ססס סג טוי סוף מסיד
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סכ 0מקח נכס קינו מס )ס נתינת טעםכי 6ני סכנו6 %ת(כו %רכס
מדוקדק תנו סיס ( 6ומר סכווד6י ר5ס סרע' מצמר טסככיר 6ת 3כו (עם (ו
כמנס ס(8
תיתכו (ו מופח -ועשים(יקדק 6מל ססר(16סניו כוד6י ( 6יסמע ונלעס (פרפ יסנס כרוהט
שסח סטהט' נססךלמנין ויפסו נס פמרטונניס כן ס5ויק כפשותסניך  %כמיסלע ממגירו סטיק
מס סיסגריך פרש מיתק ס(כ כמ"מ ויתוק (כ דכריס קרוסים 5הי סו 6מת(0כ כעמדת סכורך
 hS~ 'D~Dממעך למר סר '6אנס סמרטושס יתנלך ויתערס מסה"כ סרסע  qhכסרו06נסיקות
6זי סו 6מתר
עסוכן hקריך פקוק (וס 6ך נר '6מסוע דסר  16סס5דיקמדיר (6ט סעס
מכ
6ר
rומרכניסיס סססי"ת עוס' (ו נס ככ( (פי סעס 6כ(הינו מתקים כק
יו 6טס ומן הצ6
סברס סע(
עת  ~rhסו 6תסגדמידוט ונם( 6כעיניו סנססרובן ככ(כ סג  36קי S3h :%כסס5דיקמיכר שיויום
סססי"ת עומס(ו  fDnגיסים 6עפ"כ סו 6מס(י 6יוס 6ו נרגזותו נפשות סטר 6יוס 6מר יכה
ל 6כ(  'a1Dk1וכר מירוס פעם (סיות מתקיים כמץ ומן רכ חסו כ Sh 6פרעס
סדכר (מינוסניו
6מד ע"י כיסוף וכדומי)6י כפעם סנים  phמזום כקכשות יוס 6מר
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כעיניולכנוס ע6מר סעטס כע5מו סעס 6חד :וגסו נקמר (ך ססו( 6פון קרעי וגסו מנהוגת טעםכי
שמר ססי"ת כנסכי יקר (6יכס סרע' תנו (כס 6ני סככדתי כף (מעןסיסיכוחותי רש( hnvnlh
מופת פ"יתעסו  nDIDכוס סנס (כסיס" (תוס' סקדוסיסממיכר 36יויוס %יס כשכווייק6
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תכי 46ךכסיס סר6סק ימכור (סורו כי
83 ')(1 3
ן 6ת מטסו (סלי פרעם תפכי
יסר
כ נקער נשמתי (רם)נמכת פותותיסני מפמעותנסק
מרטומיס כתיכ ויעסונס מסכ(טיסס כן כחי
ן סיס מידת 15תות כפמוטו תם נסק צותיות כנ"( ולמעןתספר
(סני סרעס תסוס דסס(כמ מטסיסר
י סרעס "סכין ססו 6דכר ס' סממת סרס כלזני כנך כף פ" דסנ' כסס5ויק רו '6כסקלותכף
(סנ
ןסיס(מירוס6 .כ(כמרחומים סעס 6מד 6וי מת(סכ %ו ~נק רכ וכסימ)ור ראלף
סנסכעיני מפס
ר
ס
י
ו
( 6סיס סוסמייוס (( 6סס ו(( 6פרע'כי ידעו עור נסעות )6י כ( 6מדרני ישרי (מסר נרו*מץ
סעוסיס פ"י סטותיסס לכן כקמר אסיר רמ)ק ( 3יוחכרך (דורי דורומ ונמ 65נס זס נתינת סעס 06
ן סול (מען
פרעס מסיס זריך מירק ס(כ כי סכין ס6ק נסס ס(מ יטמע (6יך מרעי ~DDDריסו
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המשדץ (סיעם סתס6רענ
מדעכי 6ין כס' לנקעו כר '6סכרו6יס6 :ך מממסססססעתסכורך כ"ס סו6רכ
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סכ 6ע(יסס(מונס 6וירע
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מב(מעיקר סו 6מסכורךימס :חסו (עום' )(6 nlhSDס כקלפוס6ימ  yvnnעלץ סכותות כי מסי
ן ( 6ת 65סרעס וסכן:
נדושת (כרו פ" מס טסקכ"סעוס' כס63ות עס ע%
עניו
ס
ויאמר (6 63סוע' כףi-DnSסיתיכוירסג'
כשלרו6מ(ר6מעמוסכ6ת(ס6ס(פכענוי:סככ6י'((עועלרסס.מחססידווסיר'"(כי (עמרסד א
כתים 6גי ס' 6סר סו65תיךניקרן
ע"י
ס(50דיקסנומ(מסד עס כ(6דסככ"( :וסר ס5ריק מלריס ונגקטיס סעו(ס (מס שכיר י5י6ת מלריס
סמספיעכר5וי.ו(קב(סססע'5tSDninריך3סקעיןעלמו יותרמכרייתעו3ססוססו 6מירוט וסטכ'נרע'יותר
כריככע'נדי ולמ"ככעתסטפעתו(עולססו 6פמפסס 6ך סלמת סעיקר כרי6ת סעעססיס נסכי( סתור'

סקרוס' כך6ית 6כרוסיתכסכי(סתורזסוקרויחסית

פרמו ומתרהנ(סססיע (כ( סעו(ס כ6דס סמתסטט
פ5מוככ(חוריו ( PtPSD1סכגיס כסס כ( 6סר (ו ו )6כי5י6ת נג5ריס מתחי( חירום סתור' (כן 6מר
(מ163ח 6ותסכ(עוכויש 6ס6ותלביסו6רגם ע( 6גי ס' 6סר ס651תיך  oraסעיקר טסי' סתמית
ן כוסצי סתור' 6סר כסכי(' סיס עיקר סכרי '6וסג'סקכ"ס
ס5דיקסמקנווממסיעדלות)ביכתבנו
קדמלמוריוס(סגףןוסרקםסע(יוןס( סגתןסו6קען גנת6ו'  Ins'Dnsס( 5ויקיס עפעמיס סטי"ת כ"ס
לסרנו סחמתקסו6רמס וכ( )0סו6רם)ע(ס5ןיק :נחר נ)יר' כדי סיתם(( ס5דיק ויכט(' ונסו כ(6 6
סמקנ( סססע'סו6ע" מכש ומיו"ד 610מכי'51ריך פרע' כי 6כי סככותי כו' ס( 6יס(מ 6ת יסרך(
ס5דיק(מקטיןו(ר~כגיעם5מונעתקשתוכמיסוסחכמ61 ,ת ,חנט(  lDD) nhrסיתי 16תותי ר"( 6ותיותי
מ6ק חמ65ס"מיטסו6כעיכץ
ס5ייקסוס ס( סשר' סיס" כעתDnh5משריסססי'  16טתמ(ת
סתור' סקרוסס וק"(:
תמ 65מכנו (קכ 5מטס סספע' ' '.-ס5דיק סוס
מסס ננעוריכו וכ)קגיכוגנך כף נר'6
סמ 65מכמ' (קכ( מחס סספע'וככן ר6טסע(יוןט5
(פרס ר6ית' כנמ' כלחת טת'~hlno
ן סו 6קטן רמ) כעת קנותו סססעתו נגסיו"ר
סיו"
קריך (סקסין ע5מו טיס" נעעיו כלין כג"( וסרנ( סדו 6ומריס לסרי י3רותיגו ס( 6כייס' 6ת !קכתיכו
סתמתון סו 6רמכ רנם כג"( וסיעו כעת סמטסיע וסייגו טסיו מתכסוס מיד כיערותס כסור' ו(6פיו
 OSIDSסו 6מתרמו ומתפחס (מלק (כ( ככ"( סכן ננתכייסיסנוקכותס ממסס' כערותם טסיונ"ככקרוס'
ו מתנסג גקדום' כיערותו ( 'rbעת
מסור 6פ"ונו"ן נקסיעד (רש 6ס הכחנטימנס 6כ( מיסוייג
ו )קג1ת 1סו 6מתניים נועעסיו סקוונניס ושיך (סור
למי ס%ג 1מנק כ"כ(קכ(סו6מהסים(ו 'pD1עימ
%ו (סטפיע נס  :6ףסו ומרו ס'כי נ6ומ עטם מדרכו ע"כ טוס סיתתן) עלמופוי :תסו סומר
פ" )מרו (סטם סטוכ מעסן וכרךנקויגכ"(סס5דיק סכתונ הנוך (גער ע( פי ורכו נס כי תקין (6
ממסלע ומתרמם  1D5Dכפין6דס סנותנ :'6מויעמ יסור נומנו כנונור ס( 6יצטרך (סור מפרכו מקורס
)6מנכ(סקרן ר'(ססו6מספיע(כ(Phoנס(ס6יכו ויוכן (יגך כעקכות (עודיו כמו פסיס מתגסנ עו
סנהכ"כוהסידרכינוססספע'נקר6נססנסדקותדמיינו עתם ונקל ינק לסנור ספהת כ"ס :וגסו נלעוליגו
סטוכותסססי"מעוס' עספסו יסרק(סקרוסיס כקרה וכזקנינו נלך ר5ה (ומר מגתגסנ וכנך כקדוסס מן
גפ(6ות6נ( מס ססקכ"סמכיהסורעגיומוטוכסים פ( ככעורינו ומן כזקנינו נכניגו וככגותיכו כנך סייגו
סרספ" גקר6 6ומומ כמש מחותותמסמים  (6תחתו טגרריך 6ותס כקדוס' -כענינו וככקריגו נטך רמ)
ס6יןיסר((6סתייל6מ6ותות-ונס סמסכחעוגסיןורעות נס כעוכןות סנסמיות כמו.מס 6ומתן 'Y)blוסתיי
פ(סתומותסו 6נ"בע"יס
5ריקכיעפיעתיק 63ת 65וכוומ' גצך ככ( וס (ססי"ת כי מג ד' (נו ר"(כי
(
ו
סרעומ :חסופ"מפסוקנו ככוווכיסועתךפי'סס5דיק סת3סגות 6טנוער כנו מלכודתו יתכרךמנעויתע('
וכרו :S~p1
שנד(וגתססטוכמרמככנודו כעם סספפתולעו(סס)ס
נ Sh6פרעםכו'תמען תפסלכו' כרש
610יסועתך ומססיחרה(o~hSnוטנעיסכ(טוכסי6
כיעיקרכומת סכורך י %כסכות 6ת
מהמוען(ססכיכי ומפרטסכתוכסורוסררתטו'פליז
י
פ
שביססולרלו.הלפרר"לפפסרת4סלרלוהללרךיתכיס פרעםועכדיו(ננע,יסי'6ות(נכייסרק(וסיתרנוצותיות
קר OSIDS(6תמן 10כסמח'6תסניךס"ונססמדרנ' סתור' ע(ידו כ(6ס סדכריס סג6מריס כו  6(1ים"
ו6תגחמ(ס5דיקס6ת'מסממונוסססו'ע"ידוורוסקדוס סססרהור'מסרלסיקו6ות6מתוסג'סריסמססכפסלך
ממסיךעוכלורעותע(סרסעיסוסייגו6תפכיךרסוןרוס (56סרעס (6ס" סלךכר15כו סטוככי( 6סי' ממן
ממסיךס5דיקכימלתך(6ת65סרע' :הסוויסמרס'( 36ססתכ5נדמות6דסרסע(כך6מר(1ססי"תכ"סכרסק
מס0כ (66סרע'סירס"יוסתריכוכקומרמע"ידכורך כ6ר"( סתנ6שיונר5וגךכיים (י ע( יגו (מתוסף
ממסיךעגיו160תותכי6ניסככדחיכו' 6(6מלתי ( 6קדוס' ע"י"ותיוה סתור' סג6נ:ריס עכורו6061ין
י סדיכן נניקרי 6ף ק6דס
ח65פרעות(כן5רז6תסהסתרות(13מפןסיחיהושמו טילי כ6ן 4ננר(מון לכ
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סלך ס(6נר5ונוכי D~thססו(ך מ(6נר5וגו 6עס"כ
סתעס'ס5יכ'כרנ(יומעסית -וכי '6סי6חייךכס6דס
כ 6כר5וגו ומחסכתו סו 6סמכי6( '6רס  (6סוכר
ססו :6חסו (מען חיתי 6ותותי סו 6ננ3סוןצותיות
כג"(:

כלני בכך סיות כמסקנ"ס
רלכמען
כרמנניו עום' לס כיסר6כ
פעם 6חת וגוסס (מס ננ6ויניסס  )6נתעוררו
סרחמיס וננועי( הסיקו (עתיד ככ( דור כסיפרת(
5ריכין לסכקס מ6י)' סוגת מעומד ע3יסס (סככידס
כעו( סררס 6ו ננמך  )6סקכ"סעום' גקננ' כו כיון
מככר יתעוררוצותןסרמגניס כענין כוס וגסוולמען
תמסר כוי 6סר סתע(3תי כננ5ריס וכמתספרו ז6ת
תעוררו 6ותס סרחנניס ויגקס (כס מ6ויכיכס (כ(
יוכלו סי5ר (כס כ(( וסכן:
 (6מטס גסס ידך ע(  Tthמלריס
נ6רנ' וים (דקדק ע(ס5סון כ6רכ'
וגר '6לסרס עסת פסוק כמרסת ו6ר 6רכתיכ סס
כמכת כרר כי עתם סלחתי 6ת ידי ו6ך צותך
כרכר ולולס כעכור )6ת סעמדתיך כו' ויס (דקוק
(מס רווקה כמכת כרד 6ננר לו )ס 6ך סטגין;סו6
כי כ( סמכות טכ6ו ע(  'D~Dסיס פ( 6י)' )כות
ססי' (סס (ימרה( 6ו סיסי' 3סס :וע( קותו )כות
נננכוון ~ t)sbכננדו חסו סי' סססוק סג"(כ.
מכת כרד סיס כ 6שכוח סרסור טמרכריס ומוריס
תמיד (סטי"ת כ"ס וכיון סכן סיס מרין גוחן טיכ6
כמקוננו מכת רכרכי סס ס6ותיותממס ם(סרכור
כנ"ל ופ"ו 6ננר כי עתס סלמתי 6תידי ו6ך קותך
כג"(וקוקס
כדיר תחתננכח כרר כי כך סדין
י מסכתי 6ת
י
כעכור 61ת ספמדתיך 3ננען מסר מ
גומת
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סקדוטי סו6 6ור מסוט"6ס כהי 5ור' וכס6דס(ומד
סתור' וננ(כס ע5מו כסקור )6 D~hי (סי ננררנתו
מ( סליק ססו6ים(ו5ור' (6ור סוס (סי מדרנתו
ס( ס5דיק ססו 6סננלוכס כו ונסו יו5ר6ורכי קונס
כריצת עולס סיס סבור סתויי סתפסיוי כלי 5ור'
ת עולס כמהדס (ומר 6ת סתור'
6כ( 6חרכריי
ססו6ים (ו 5ור'
ומלכס עולנו כסקור 6זי
ס~
lho
טייק עוס'  15גורס:
כג"( חסו יוזר (סון 5ור' כי
וכוס יוכן ננס סרני5יס (ונגר )כותוינן עלינו ו(מ'
יתן ס5דיק )כותו 63מר עוכ לו מיקחלולע5מו
(עוס"כ ססו"6 6ס 6(6ס(
" (סרט סוכות סוט(סון
ים
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"1השני%:ובהי:
סרכם
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6ת )רעך כנ"( וק"(:

רי4שכמר
שוץ'  (6עטם געס ירך ע 3ססמיס וימי
מוסך ע6 3רןננ5ריס ונר '6כסקויס
ספסוק יו5ר טור וכורה חוסך וככר דקרקו קמ6י
5מס כתיכ כקור (טון י5יר' וכחוסך (צון כרי'6
ולי גר '6כיסטי"ת כ"ס ותורתו סקווס' נקרסו6ור
"6ס וזמ"פ וירץ6לקיס 6ת סקורכי טוכפי' סקור
סו 6כקרץ סתור' סקדוס' וכט(וננד 6דס 6ת סתור'
5סננ' גקר6 6ור כי טוכ מסה"כ ( ohומוס ט(6
5סמ' ח3יל' חס סי' וירץ 6לקיס כו' סי' סקכ"ס
סו 6ננסנימ ע 3סתור' ס)6ת ט6דס (וננד (סננ'ו(6
כסיומ
ך ס( 6לסמ' כי סכורה כ"ס היגו ככמר ודם
ט6ף ט0דכר סו( 6סניו ו6יגו נסתר מגנרעיניו יכו(
סו6ס(63רקותקותוסדכרוגססס'.יוזר6ורכיסתור'

ע(יסס ונסו סי' גטסירך ע 3ססמיס טתטס ננכ6ן
סקור סגך ט3הינין ע(יסס )6י ממיקה יס" חוסך
ע( 6רן ננ5ריס וק"ל:
,
(
6
ס
רששה והסרן עסו 6ת כ( סמוסתיס
(פני
פרעם ויחנק ר' 6ת (נ פרעס ויס
(דקדק מס כ 6סכתיכ (ססנניעגו '6(6ים"(סרס
ס)ס ק6י ע 5סססוק ם(6מריו סכסכי( )ס געגס
פרטם טחחק ד' 6ת לכו כסכי( ט( 6טס על (כו
טכנס' סיו סגפ(6ות ס '36כיכסס5דיק עוס'גסיסות
6וי סור' עליו רוח סקודה וקרוס' וסכ( יכוייס
לסכין טננסי סית' 61ת וסרע' סרסע ( 6ר5ס(סוס
על (כו ז6ת חסס"6ס ומסםולסרן כו' (סליפרעס
ר"( סברס 6מר סי' יכו( (סכין סמסס ובסרן (6
עטו כקוס  6(6סננס' סית' )6ת רק (סגי פרעס
ר" 3כעיניו סי' טננטס והסרן עסו )6ת מערמם
ורה ר5ס (סוס ע( (כו טמס' סו6) 6תורכך כעגם
סחי)ק ן' 6ת5כו:
דשחרךשש ס)ס (כס רונסון  610כו' נר( '6פרם
ד6ית 6נמדרט סקכ"ס כרn1DSID 6
וממריכן והמ"כ כר6מונגנותוצנורסדיןסגי'(יוסדין
(6מכי'(יhn~hlכמפריס סטעס ס(כריבתסעו5מות
מסחריכןוהח"כ כריצות סעו(מותמן עו3סמתיקוןסי'
(מען יסי' סכר ועונם -וגסו מחחי(' עכס ננגחסנ'
(כר '6כמדס"ך ר6ססבין סעודם ננתקיי' סיחף כו
ננדחסרחנניססייגוננתחי('סיוכרימתעוקמותסמרוכין
והח"כ סיו כריצת עו(ננות סתיקון טסות מרס"ר-
ונסו מס ס6מרו ח)"(כסכרה סקכ"סטורמוסי' כמלך
כגסננת ס5דיקיס (כ6ור'היגומוכן מס )סססי'נמלך
כ5דיקיס 6ך מעגין סו( 6סי דכריגו דסגס ס5דיק
זריך נ"כ (סיות עכודתו תמיד כננו טסי' כריצת
סעולננות ססי' ננתמי(' עולס סחרוכין והמ"כ עורס
סתיקוןוכ( מסטכר6סו6ג5חיות תמיךכ(יסססקוזריך
(סיותתחיקתעכורתוכעניןעו3ננותסחרוכיןוסיילוע"י

סו9
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סינוףותעגי' חחי(תןיסורין וסוסן '1(0דסייגולח"כ
כסננתקן  D~hכמעטיוסקווסיס כ(לכריוונופוורוחו
וכאמתו )6י עכודתו כעולס מתיקון דסיינו כ( דכר
ורנר סס5דיקעום'rhסוע( ומתקןנוסעורותוחיקוניס
נרו(יס  hn~hlכנמ' כ( מס סכרם סקכ"ס (5כיוגס
נכרינ
ו ו(יעתסככרכו וסייט ססי'ססי"ת סו6 (6ת
ועתם 6ס סםרו5יס (סכר16ת ע(תכלי )סוע3עכוך'
ו6ת ומסכימו כונס ונסו ססי' ססי' למסך נגטמת
ס5דיקיסדסייגו ססי' כמזךעמסם  06דעתם(מיוחס
גנר6יס ע 3תכלי סעכוד' )6ח כעביןפולססחרוכין
ועולס סתיקון כנ"ל  hn~hlכסטריס טכרי6ת עולס
סתיקוןטסות מדתסרחנניססי' כסססגקר'ע"ססחד"ם
לע"י ססס(0מ"מגתחדסועקמותסתיקון:ונסוסחודס
סוס (כס ס"סחיםוסייכוסרסמסורסוירכס ונעורר
רממיס ע"י ססס ס(ננ"ססחוטכעניןסכרי'6ר6טוג'
ודרסו ח)"3 3כססיס6קידוםסחודסכסיר' כקרוצים
ומד 6מר (כס מטוכיס כמותכם וטסי דורינו מר
6מר חד6כו'  6(1ס3ינידס*יגו (עורל רמעיס5ייך
חטוכיס כננותכס5ריקיס נדו(יס וחד6מר רשס5ריך
לחוות ומסג' וקרכות חסו מס ס' 36סיךסו(6גוננך
ס" )ס מתעוררות סרממיסמנס36סיךדסייגוגנו"סד
כפם' מדמ"ררסייגו מססו" כ"ס טסות רממי' וסות
ע"י סס ט( ננ"ס כרכר ס)ס טו 36ננעננך ס6תס
 SIDDnכ(  :nhrר6םמדטיסריסו
ןסו( 6כס(חרטי
מסג' סי' זס תסמקו ע"י נועטיכס (חרס תיקונם
כעולס סתיקון כעוקמות סע(יוליסססס נקר6יסר6ס
ןס יסעו( 3כסרחנניסנוס  OSIDOססו 6כקרםסנס
כר6ית 6כמסר י5יר':
ושנברך  36כ3עי
ת גגי יסרק( כעטור(חורם ס)ס
פי' מעיקר(עורררממיססו 6ע"ייו"דססו6
חכמ' ע(יונ'ויסו סוחח 6ת ידיך קרי 3י' יודיך
טסמי"ת גר 6כ'יורי"ן ססו 6מכמ' 'biPומכנףתת'6
סוס גי(' ספיית ומסכיע (כ(חי ר5קי"
( חס מסר
סטי"ת (ס5דיק סלקר 6חי כס"ס כן6יטחיטס5דיק
יפעו 3סר5ון ס)ס וססכיע 6ת מלדיק הע"י .תעורר
טר5ון ס)סדסייגוסרמנויס :ויקחו (סס6ים סס (בית
קנותכנר סרסתי טכ6) 3תקריך סככע' נדו('ס)סרננ)
סס .ו6סירועעספית מסיות מפסודרסור)"5מחיותו
דפסדסייגו  ohימעע ממגו סריותדפססריגו יכו(
(קכ(סכגעי -ולקח סו 6וסכינוטיתקרכ  (6ס5דיקיס
ויסי'(ו לדות עננסס -כננכסתגססותסי' ו )6נססו6
' ר"(
יסי'כמסכון גפטותס5דיקיס -וזסווננ '3ככורי
ססטי"ת פסססתנ(ותכצודו ורקס כ(כסרסי'ו6פסר
(כ( 6ןס נס מיטסותככתכסר ט6יגו5דיקכ"כיכו(
(כ( 6רקות 6ת ככוד ד' ע"י סתחכרות ס5דיקיס
61מדותס ו)סו יחדיו דסייגו סיסיו נ6חדומ וק"( :
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או יאמר שיו  Shכ( עות נלייסר(5ועןתו
(סס 6ים סס (צית הנות טס(טית
דסגי ספורם כ 3ממרסיס (6חו) גמדת עגווס חס
נורוננ) כננסת סס ססו 6נווכגע נגכ( ס65ן וים סגי
כחיגותס5ריך ס6דס (סנגור ו()ר)עווננוכנידת עגום
ס6מד כגט ס6נגר סכתוכ וסכמי עמך וכיח סכיך
ךיסיךסרסתיככרוסייגו 6סתכ36מררינ'
ויתהוסניפ
)6ת נתסכת נו6ח' עם פחס ומביז' צית 6כ 6תס
גניוחס  )6ית 16סנונך ננ(כו ס( עמס 6חיסיךחסו
ספ" כ6ן טס (ניחהנות דסייגוסיס6מוכנע 1olnsn
וננכית 6כותיו סס(ציתשריך (סמור ע5מוננסני6ומ
סכ 6מספנינניו' סגקר 6כסס צית דפיינופיון תסה
שמחסם סננתם(( ככווג' 6ו ננס ט(ננד תור' (סמי
ובריך (סננור ע5ננו נוזם ס 63יסי' ננוחסכתו )6ת
מידע ס(6סניעעדיין 3תסי(' ככוונ' 3 16תור'3סמ'
 ohlימעע סכית לנסיות מטס פי' ו6ס (6כ6עדיין
(מורנ' ו6ת טיכחין טעדיין ( 6כ( 6ננירנ' סג"3
והין (ו מןת עכו' 6וי 31קח סו 6וסככו פי' סיבר
עוכ ססו 6סכיכו סקרוכ  (6כיתורסייגוססו'ננסייע
(סלימיותו :כמכסתגסויותר"(טיססרתמידמס5דיקיס
סנרו(יס וינוג'תנייד 6ת ננדתס סיסריס ונססותסו6
רננ) ע( ס5ריקיס ומדותם6 :יס(סי 6כ(ו תכוסוסי'
סכתוכ מזרזו  k~rסרו63 '5מח כמד' )ו ס(orl~ 6
כמית מלדיקרק (סי6כ(ו תכוסו ע( סטם6(1ינוס
כמדתו כי תזם  65תכה (ך סכגע' כסתנ)ס כעדתו
סס תגייס )כר סי' סים עגיוות ססו 6נהות נדו(
דסיילו מפרת'ע5נוו hlonעגיו וכסגימותיוים(ומזם
נבות נדוק כסומרו ססו6עגיו ופ"ז 6ננר סכתוכ סס
ת גרו( ננקד
תפויט )כר רסייכו סחסי' עגו' כתנייניו
סןכרות כן טכס פי' סיסי'ככן טכס כ( 6מט 6מן
סכנטיס ומןסטי)יס תקחוסי' סעדת עגו' תקחונון
סככסיסיסייגו סתר '6כננס סו 6לנבוס מרת נבות
 olhJססו6עמ' כעע(ותמס ט(6כנגיע(6יו כבקיט
סו 6ננ(סון פלסנבכם וממס תר '6כנוס ~ hlkננכוס
נגדת נקות ותקח מדת עגו' o'r'Dnt :דסייגו ננע)י
 O')Dסנוור הקתנ"כ ר6י' כנ"(וסיס (כס (מטמרת
פד 6רכעס מסר יום (חודם סי' טלפיך6תס (מנגור
עלונך כנגרס )6ת ולידע טעריין ( 6תקנתפגמך עד
6רכע' עטר יוס (מודשדסייגו עד סיכךנסיח5רקנו
ותסיס ס(כגס כלניקולס וחירוסס וק"(:
או מאטר דננו  (6.נוי יסרך( כעשור (מודם
ס)ס כו' גר6ס(י דסתורס סקדוסס
רננ)ס (גו כוס דרכי ססס (עטרתו ר6ית 6כעטרם
ננ6ננרות גכר 6סעו(ס כו' '(1תן סכר טוב (5ריקיס
סמקייגניס 6ת העולס וכו' דסייגו טס5דיק סו6
יסוך  D51Dונותן סססעות  (6סעסרס מקמרות
ט"י
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סקרו5יס טמא (%ך ומחננר ככ3יום ימכם06מסרו דלדלועםסמסדיסחכם 6תסממנו
ע"י
עסי
סכורם וכ( מס סס5ריק מחרם ע5מו  36נ'כ סיסכיס עסו סט %כנו 6 %נ( יומק 1Y)b
מת
נענוד
סקדוסס יתירס ככ( סעס 6זי סו 6ממדם 0ססעות סיס תסוק %דוקה סיעתך ויטמע ע(נכי סנג)כח
יתירות (6כעולמותככ( סעסחסונורותיוס 3סקכ*ס והכן תוטססכתוכ כלמרסס כמיםיפן ( 6מסכת כף
כס"ס וכעוכו מחדם כו' מעמס כר"סית ר" 3סככ( מסוס ט6ף סס" תטוקטקסיס6ר 6 %עפ"כ (6חסך
יוםממרססספעותכמעסם כרחליתדמיינוכסעו(ננות :ומלע 16ח 1ועמס 6חהיות סכורה כסממ' רכסונק
ווסוכשסורר"(כעסר'מהנירותסג"((מוכםר"3סס5ייק ככ(כור נמכירסטיית 6תסעקירס מעקך הכרסס 6ת
מחדק ט5נגו כקרוס'יתירסכג"( וע"י )ס  610מחדס ינמקכנו ע(נכי סנמכח6כ3יוחק"כינ
וסיס מדש
3
כ
כמהנירותסג" 3סססעותנרוקות :ויקמו (מס"יםטס נכורםורסס(עסותכמדחו(ססמע וקילומירוס כך
סי'(וס60יס סליקסרו( '5סססיעכג"33סחויקע5נוו כננו כמנרפס 6עס'כ מסרו עור קדורות :ונמ65
(גו נמסוהממורס ר6סמס5ריך ס5דיק (עכוב
במד' סכגע' ססו 6מרנמ כגלת טס כמ"מ מס סוור'
(
ע
(
(
פ
ת
ס
ע
"
5
1
י
ס
יסרבלסי' !ס 6סר כססיסר36יכוליטסיההדיקנתור
כגיר6וממורגוער :סגיםכבכיס5ועקיס
ר6ית 6מ(6ך ממות כעצוכבכיס5ועקיס ומז כמסמר
5ריך נסיות מוכלע ומס( כעיליו כסס ועור
(
ע
"
ס
ח
מ
6
ו
ס
כממתוסוור' ככ( סעכיגיססגונעיס (דכר ס' :כלון שגי מ"ו סתנכרות מייוהריךס5ריק (סחגכר
סוס מלעו כספר חוכת סלככות מהמר חכם המך (פעו((ממטיךכגי( :חסוותסי5עקסנרוססכמהריס
ססס י5י(כי וסינור לסט פ" 6דס סים (ו לסיס כו'ובצגייסר6( 36ימרן כ%במונו סיגוכג*( ססס
כננקומותסרכ'גמ65לפסוס)ור' נכ(ממקומותסגכסיו  13DDוסתנכרו ע 3סק(יסס (סננסיך מי :מממורס
סס(חסוכו(ר6ונ עליסס כמהגנר מתלה מרכילבסיס סריסיתמינוקיונק מטדי6מו סיעונמוגי 160הריך
מרכ' ד6נ' כמוכן ססי' כ6ן סס ס)ור' וסייגוכג"( (ממסיך שתי וע"ס כנמ' ) hpD) 1Dlpמילס 3מ6ן
טיכס מוכנע וסףכעיניו וגססוסוורי ככ os)D1h 3דגלי ככיח ( Sobיקוםוייקרי קאם גחוגכ'((יומ
רדסכי
כתור'וכמקות וכנמיכות מסריס ננופו ונססו וממונו ס" ל"ממכ3סניח3תסכצריעו3נו 630כורה*
וכדומ'  )6כססיסר"( יכוכ' וסריסו 6לדיקנמור :ס5ריקככ( עת וככ(רנעסו 6מתס(( ע(סב"(והמר
חסו ססי' סססוק וכ( סער חמור חסדיכססס"מי (מהןרנניככית6פ3וסיעו סכסע6סר כמוסךסלך
הרולס(סיור 6ת עלמו מחומריות יסרס 6ת ע %5וכ6סעס~ow~sינקינךי6מ סמעס"יקשוסקסתם
כסס רסיילו מוכלע ומסלכעיני עלמוכני( חסיועי(
פססמיעו מז"(:
ף
כ
3ו סיסי' סעור מכ(מילי חומריות ו(S1)s !6סטסיע
יסיסיתמנכי 6וס סודקמן דסגס6כותיפ
ק
ח
5
י
הכרפס כוי ססגקר6יסוכיהדס סממת
ניסר"( הת ס3ם 36ס כגי מ" ונפוגי :חסוסדם
6
ע
מ
6רס 0ר6סון וסייגו יפיסית
מהמרוח סוי ס(י(' גופמור' ר6סוכ' ממור גוער כף סססנכרמו התקן
(
ו
כ
י
ן כ5
ו3כהור'נוסמודיענוחז"ל כוס ולרג'סדכרנדוןככרו מיסוי כמ טים 3ך ס6חס (ובמסיךיתק
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רוממות  36כג"(  bSיס 6נמק ועיכז כהדס:
סכמיל'סכידריךלסכין ( D~hסססיע ninD~oנדונות
(כ 3יסר 36די סרלסתס :כמיג' נ' כעת עסיית
סמלות (עטות' כקימות ושוור וכסנוח' וכתמימות
נדו( :חסו ויהמר (6יס' מסכו ס" סתנוסיכו 6ח
כסמתכס3מע( '3מסוככעקמותע3יוג" קורסעטותכם
סמ5ף סולת ס(
רtכ'ן פסם י וקחו (כס פ" עיף
קS
Dnin
*
קידומך רכ 6כירירת' (בע'
תקחו 3כס
65ן (מססחותיגססייגוכמינ'כ' פי'סתכיגוע5עיכס
(סספיע ו3סגנטיך פרגס' (כ( מספמות יערטל:
וממסו סססמ סייגו כמינם נ' כעוגיית סמ5וי כג*(
וגסו פ" ספסוק נדו( ככורו כיסועתך סייכו נ*כ
טקס מדמנותסנ"צ רעסייתסגו5ו' סו 6יסוע' נחכיר
טסות נהמר קכ"ס וקכיגח" ע"י עוגיית סמ5ף
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חסו נרו( ככורו רסייכו למתנע( ככורו ס( ס5ריק מסמר 6ת מכירובירך כ(6וסו 6עגמועוסקנתור'
כקןוסתו ככ"(המנוסיך 6תגסמתו  '5DDSוגנקכ( ממס ממפת סתקסרותס6 :כ( מי סטין עמו פי' גריך
סטסעות קרוט' וסוף  ~ffDיסועתך כנ"ך סוד וסדר כעלנו לעסוק נתורי ;ס סוט כסס5דיק סו 6סמ(וס
תסוס עמיוכי חטיתסו כרכות (ער סייגו כמ" כי 6כ(  ohסו6 6ים כע5כוריקן  rhתועלת(;ס כמס
ס ט עגבותווגנססיקו
(ממסיע (כ( יסרך( -תמרסו כסממ' 6ת פגיך כמי' מוס מ(11ס 1ו6דרכססו6מגיי
י כסלח סרעס ר"(
נ' דסייגו עטיית סמ5ו' כסממ' רססמח' נקרקש יותר תקרובתוסים כו -וזמווימ
מחננת ססרפס סלח 6ת יסרה( מחמת ס5רוממלנעו
סנים טגנר 6ע( ידם מלך מקרום וק"(:
(
כ
ן
ו 5 6(6רס ומחננת
כו גנקו' סנ6מר וישהיי
וס סכגיס 6ת יסרה( נס כן כע5כות *והכן ו(6
2
ונ מרששת
נמס (6קיס כו' כי  6( 06ס" סרע' מקוי 6ותס
סיעס 6מ ספס לרקס (סרס ס" ססי"ת מו(ינס דרך 6רן ס(סתיסכי קרומתס
דסגס סרעס סלקר 6י5ר מרע ס" מסמרת 6ותס 6נ( ננחמת סלעם טסססיקס
טסו 6וגותיות מפורף טמקסס ערסו ס( 6דס וסגם מקדוסתס כע5כותו ( 6ר5ס ססי"ח (סטיכם ררך
(סענגיס יתעורר 6רס כתסוכס ומתחרט  SDמס 6רן פ(סתיס כי קרוכ סו 6ר*( זס ק6י 6סרעס
טעסס ונערס ועחנ 6ת מטוליו וגסו כם(מ סרעס מחמת סעתס מקרונסכךסרעס  ollhnוסיסעדיין
סי' סס(מו 6 :l~hwnnמ סעס רש (מסוטי עם 6(1
רוסס קנותו כסס פכן ויסכ כו' -S~p1
6ת ע5מומיוסףכי ססכעססכיע
נמס (6קיס ס" % )"DDhן סלחם (סגיו ית"סוקין
6תנכי יסרך( כו'כי סכם ר!"(
י
כממס לסניו ע(פחיו 6מ חמקיו ממגנת ~6 mlhת
ני ר6סיןט6ע"פס6ומ; כננהותסוכותטיכס קמרו כנמרק ויכף סכיתסלפסות פל5לתו מר5פר
סמכ( סט
נם(יננות .חסו ררך %ן ס(סתיס רם; סמלינו כו' ומר 8ער (עסות 5רכץ מננס גככס  6(6טר6ס
טסס(סתיססיו כררך 6רן ק5ת יותר מסקרמוגזות דמות דיוקנו  (0פכיו כר וסוכר תמום  hSoמום
י סטכ( קילו כך סכס6דס רו5ס (עסות עכירס מ*ו
טסיו נגקרניס 6ת י5חק כס"ס 6ניננ(ך מגסהרג
לסליך כו'  )"DDh1אמל ויקכ6ו קותו ס(סתיס ס( 6וכי ת( '5סיות (ו מררינמ סר"6כזסס(6גריך(זס
ך  ohnסו 6סגך מ*ו
סלו טונתס נם4שת כשכן !ס סעחכ 6ממטוויו קדוס' וסריסותנדו(ופיךאיי
 1fhעחכס אמריכי נךוכסו6ס"כיס"דססוס נעטות גרכיו סיזכס (ל6י" כזקת (רקות 6ת פכיו
סו 6קרוכ (מזור לסורו כי 6מר (6קיס פן ינתס ועוד תמ" נדפסוכי יוסףס5ריקיסורעמססטכותו
סעס כרהותס מהממס ר*( כמסר יקום ע(יסס 6לו מייס וקיימיםכנקות סמל ס)ס (ומר 1SSDקמיו
מהממס סי5ס'י וסכו מריימס ט" יסוכו  Shיר5ס (עסותש"ת hSh .גר6ס ט6מת סוכר כך
ספי"5ר י"סדריייגו (סורס סר6סון (נמרי -ויסג סו 6ט6נות סקדוטיס סט כ(6מר וקמך ע(
*ממ.ררנתו
ך סמדכליםסוף ס" סטית רמסנו כנויע הנרסס כמסךי5מקכנכור'יעקכ גת וסכם
(6קיסיל
י
יפקכ הנינו ע"ס ס" פונדססי"מ כמרתו ססו 6ת"ת
וו
לכ
כר
סו 6סוע( סיכות (ססכ 6ת סעס (ד
ירך סננוכר סייגו פ"יסתכוורות כמדכר -יססטסו
ו סוננע  16עום' חהוכ(npS
"
י וכ( וגר ססי' רומס
וף
סי' ונס עא סתור' סכקר 6יגס וממוסים עסו כגי ממכו סתפ6רות (סכור' כ"ס(ננס(  obס" 6וכ(orh
יסרק( מקרן גנ5ריס סי'  (36ס5ויקיס סנמוריס דכר סטונ (חיך מיסכ ביעתו !ס סמ6כ(סו6גנרל
ןמזויעים ומי גתן טעם ספוג כוס סמ6כ( ס( 6סכורה כ"ס
סמכוליס כססיסרה(עסיס עמ5ריסככהיזיי
י סכ(
ט( 6יס(ש כסססיגס"ררקםמטס 6תעדנות יוסף ו6ס ;ס סמ6כ(סו6כ"כ טוכ טסםס(6כוודוי
רמז ע( ס5ויק סגדו( סכקר 6כסס ננסס סו( 6קמ טוכ סטעססו6נכו.רה כ"סית"ם 6יןקןומכליתוכך
(ע5מו סמד' ס( יוסף רסיינו סמחויק ט5מו כמתוק
חוסכ ככ(רכר וכוססו6מוכןמפסוקויסקיעקכ
"
ו
ס
וע5מותבענודתסנורהית' ע5מות(מון תתוק וק'(( .רמ(נססו6תמוס טיעקכ6כיכו יעכס כהת6(6
ך מסיי סו6כך כלסרכתכנוסכ(וכר
~vpסטוכ סר '6יסקכ
ר ~סי כס(מ כף ד6ית 6כנמ' ססו(
השך ומשכמ
.
(
6
כדרךוהין עמו (ו" יטסוק נתור' הכינו ע"ס כ 6מכח דכר ססו 6סדכיקות יח"ס
ו(כ6ורס ס 63כ( 16סכי סו 6ננחויכ תמיר (עלוק ויוץע(' וככלן סרוס 6ת רח( ססית'ימתתוקר עו
כתור' כננ6ננר מתגהסחוסיך כררך ומסכם (כו כון מהורסדכיקע5נווכוית' ע(ידםכג"( :חסוססי'ויסק
וגר6ס 3י (יתן טפם (מגות (הת כססגדיק מגוס6ח יעקכ(רמ(טסרכיקותלקר6כסיק'סתדכקותרומוכרומו
מכירו מס מתקטרים וס סס כקדוטתס ונעליס ומקת (רמ( כמו כסכי( רמ(ויוסף ס5ךיק ס" רוה
כהמד וקרוסתוס(וסס5יי
קמעוסקנמור'
( hloסתגסנעלמונמדת6כיוחסו(עקוםלרכיודסייגו(רקותי
'
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