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עגיומי כ6ן גריך(סססי( עלמו(ומר מיהלכיט6יכי
כ((כןסו6סררך סיתכסנ כוסיר
ס6כ(סכורהכ"ס
כרום רמגניו סו 6מקכ(מאתנו  qhסמיעוסטפוסים
כעכירתו*מ * ,וגסוסי' סנמ' ופערם סיס 3כ(י מק
וירטיכןכנמ'מד 6מר  % qhסקייס כ( סתור'כא'
א 6חיסר  636מק 6ימוכרם (כ 6כנסילסחקיני*
 6( ('6גימא (מרייסו קומר כך  6(6מי hSnקיים
י לרג' רמר"6מ ומרס"מ 6(1
6ס" מק 6מר כו' וא
סדיני רסיילו ע"ס
סנףו סססס63ורנסע כתעמיינדיועכל6מפויריך
(סיוע כ 63וידמםנעיכי
קילו
עוסי כ((  S~hססי"ת מקכ( סכ( מלתגו כג"( וגס
ט6מר אפי' מי  hSbחיסר  6(6מק ) '6ס ק6י ע(
ס6דס טירמ' כעיכיו כך  hS 06 "Dhnימסר 636
מק 6מד יוכרמ הריוחננסעס מ(ימ' 6( Swhכימה
(מרייסו כו' ר"( (סנורכן כ"ס ( 6גימא קומר כן
כי סכול 6כ"ס .כ6%י ( 6יאמר כך כמו ס6יס
~יך (מטום כע %5ססו 6מקש סכ( השתגו 6סי'
מק 6מז * וגסודי
ר  Shג'י קרוסים תרוו פ"
כוצכםטוין (עוכס
( (56יוגי*( רק סיס" פלוסןכי
קוום 6כי ט'י
' כסת צדיקכוס טסות לקרת כסס
(
'
ק
ו
*
6גי
של תסכו  Shס(6י(יס כנמ' אמרו  Sbחסלו Sh
מדעתכם :כר'6פירוטם ע"פ טכחכ כמסריס
סככ( 6נר  16הכועס ט6רס עומס כס עלוס 6ו
ססי6וכטסנטעס
דשכררםקדוכסמסומ6ס 1ססל6אכמרס ט6ו1רססש6כ
כר
י מתנועע עכמס

סי 6סתגועס וסנסננס סי6ח3ק הקוס נגמעו 6פר
כ( סטונכו ופס כם6דס עוסס תגוטות מכירוקילס
מקוכ(ת (סוס 6רס עחנגתשיגו סקו  6(1סי'גוזמתו
כסכרססי 6כטעטס סתגועס וסיף כ( 6קזוססוסוף
ר*( כע"כ 'סעוסס תכועס ט6יגו ח3ק  nipibכ"6
תממת ס6סכ סתנועס טר6ס מחכירו 1תננ 65ח!
כעיכיו הס פיכו יודע ט!ססי' מחמת סחבקבקקות
ססרוי' כס6כר 3וס סעעס סתלועס מתוקם ומ65ס
מן כעיכיו6 .כ 6( 3ממתח סתכועס ע5נניות כ"6
מכם טכסנגס סטרוי' כס וסוך עוסס כ( 6טכ(וכ(6
כועס כ" 6ננחתת ימס סתלועס וב"כ סו 6עוכר
(סתלועס ועומסס"כרמעומס כס סתגועסכממכס
(עכור ס6כר ססי 6וגס סו (6 6תסכו  36סה(י(יס
 Shתסגו (6מדעתכס כו'ס(6סותכס 6סרמצק(כס
סכורך כחסרו סי 6סנסמס סקרוסס  (6תסכו עכס
ו36קי ננסכס ( 6תעטו (כס פי' ( 6תעסו (ע5מכס
כנוסכם כתלועות כזוכות טלין כסס מיום (6קומ
כ" 6תעסוכדעתכם וככוונםוזוסי6 6כי ו'36קיכס
ו"( ננכח ס36סות טסיך סלסעס סקרוסס מסרו"
ככס *
מ'כמו'כמ כו' ס" טסתור' מצמרת קומלו
כטכוכמ וכמי סי5ס"ר * שנניס (ס' ר"(ים"
שרימס ט(ימ' כונס (ס' ומפרם סכתכם (ר5מכס
שכמוסו סי'סתוכמו(סרטון שכס ט(6תרדיכואתכס
כ6כי(' (ננקטות מלות גססכם hShכ( כוונתכםיסי'
(טכודת סכורך סיסי' (ך גם וכריקות (טכודהן :
וגסו כיוס !שכס י6כ( ס" כ(6ו כ6כ( 'S~DDסכומם
לסטרי ) hSוס ועיקר כותתו (ממסיר ססספות פש
לכילתו * וממחרת ר"( טיקכ( סכרו (עוס"כ ע'ו
מקערו תו"( סיום (עסותם ולמחר (קב( מכרס *
וסגותר כיוס סמליסי פי'  ohתר5ס מיותר(ך (יום
סס(יסי סי'(וגנן ננסיםנרקנו ס!ס נקרךגיוסשיטי
כנג"םכיוס סם3ימי יקימגו וכמיס (סניו*כ"סיסרף
5ריך 6תס (עכור סכורך כנסכות  06ודכיקות נדוף
כרססם 6ס ומאסנת וכאמת ובמיס *
ישתמר
* וכי חוכמו כו' ונקריס (סרסמסוק
ויכ 6קין מפרי סהרננס מכמ' (ס'
ופרם"י,רע ססתן סי'  'tlh)SIקסם נגס סי'חע6ו
נדו( כ"כ סו6סי' עונד 6דמס וסכיה מסרי6יעס*
6ך לרקס רסנ ,ר' סענניס כתיכ כד 3ס' קמרי נכי
בנדיכסוג' כתונת כרקורםיטכסוננכגג)י כךו6כגעכר
ומלפתכדוי"(סוסרם!נדו((קמורעכוד' סכורהית"ם
דסגס
'

רכסי

ישך
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דסגססטי"ת "3סגר 6עלמות עד6יןקןוקיןממסר (ח0וכ זס (כדסיסכור6 6חדלמיתי רקזריך(פורצו
וכלסנ6מויסכסמוסקדו0סוי"סכ"סו5ריךס6וס(דעת ע"י מעליו כג"( ונס (ס5ץ יותר מס מגיתן רפות
6תד'ע"ימטויו סגס(6יסוסנור6יסו(קסר סע~מות (6דסלסור(ו :ו)סו פסתם5מל ופסתיסותפסכחסן
עד6יןסוףג*סk~rnסו6עיקרענודתו ית"*0ו(6י6מל כפ" י"( )0ס ק6י ע(סג0ננס סל olhסרורסת%ה
ס6דסנע5נוו0וי13כוסהמקמין0י0נורק6מךלמיתי פליסהי%יססילם סם פפ%קין וסג( סוסקיק(
ע(
כג"( *
לחפן כפי' ס"
וסנדנרפתך'ס66יןמי(תוי(רמקקוזרריוךסו(ודוגעת6תמויטסיע"ויסמגעפס(י6ויסכמ(ה6מ)ר 1ועל"כיןספיס%תןפווסגחס %ככתמר "nDDפ"יותסעפי
פליסססספולפות
סכתוכדע 6ת (6סי 6כיךועכיסווסוף ע"י מעטיו סלקר%ימ  TDnהפלי ססי"ח פ"ו לל %סר  TDnף
סגס(6יסכיסכורהכ"סהיי
ונוף 6(1דמותסנוף ו( 6פסס רסיילו שפישר פפס" לססרספילפות פרת"ס
י0ינסו מטיני סנוף נ"ט עש מעריוו5ריכיס אגמנו ל"ס בל"ל* חסוס%תכלפרללן1ס%י הפרשותללפיס
ד*
רפרפות סו %לקון ספר%ס סגרולרס סלריך לוסל
(ענוג ונתמך(עי
וזה רמז ד מעמיסכדוכד סו 6ננ(סון 6חד :דכ( פשר סל %יתפוס %י1ס וזפ פלילסלפריס סלרול
6ות מסרס סקוושי 0כועוגמותיכי' עד6ין ומפרס מהלה סטה פ"רלפפפיס ים להרספריות
מססרוסריך ס6דס(קורס 6מד (6חדומתחי(סכתוכ גדולות רסיילוטסו,פוסס לתורס ומ5ות רק מסוה
(פרסכסדרנסכחוגתומכגסיס ו6כגפ וננ5גפת פסס
פלפו לסם ומתס6ר כסס כ5ננר (גןסי' נס
פסל
(נו0יס מתתך (עי( 6וי"( k~rDס" חט6קין0סכי) 6
טג
ימטכ כחטךסללפר (כן ס" כמעלסננ5ין~olpn
מגחם כמרע סרתןוסרתן עולסכד גרוסייגו בסי' ס6ין (ו רצות (ס5ץ ככ"( וס6רס סמתגסנ עלמו
ממ0כי
קכר '6ס" סיטכורך 6מו 6כ( ( 6מי0כ כעכורת כורך ית"ס כנ"( סו 6עורס  oSnכפמפם
כעולמותככ"( וגסוט6ננר סתג 6סמקנ(0דסממכירו ס( מטקס וכסמליך  30מטס ע"ו ססתסלליס'רנון
למגיסמופטותפי'ס6דסססו6סמקנ(ס0דסר"(0ננקכ( סתס(0 6סכפננ(י 6ס"מ וכף * חסווכי תוכמו)כמ
ע(עקמו(עכור6ת סכור"36סוסוסרננ)(סרסתסומין :כלמיס (ד' פי'.כ0תר5ס()כוח שד'כוילעטותהכמיס
ממכירו ס0י"מככיכו( גקר 6מכירוכדכתיכ רעךכו' (מעכס ו(מעס (ר5וגכס ע"ד מסרסתי ככר כפל
י חגותיו 6 30דס שכטיס שגס ר15גךנגפני ר5תו סי'סס0י'גתן סכמ" (6דססיפסס
(כניס שועטותיימ
ממונפק ועוכרים כמעערגע ( 6תרעלספסתן נרכן כר5וגו מן(עוכ ומן לסיפך חאלסומנסיר סתכ6כט(
ככ"( ופר"0י מורע ססתן מכמיה  SUSטכס י"(ס6ס ר5וכךרסייכוכמירחיךמסכירטון סכורךממסןכסלוקך
 63ימרוט כ(( ע( סעו(מות0כר 6ס0י"ת גמ 65סו 6כוי 0יכע( ר5וןהמריסר"(סיכט(כ( סדיגיסנומך*
מכייס כ 3מו"ס פסססעעמות* ונוס ד6ית 6ססנ( ו)סו (ר5וככסת)כמוסו סי'שעיקרמתיכתו %חר5וגכס
מט6נ'כ ת()0ססי'מעלו0ס" מכיךמגמסמככורות* סייגו מכמירםטיכ
ס ואכמור כסייס *
65עדסייכו 0ס" מ5ץ כמקוס 60ין רוות (ספי
ןעי ר4שכמרש סכתוכ כהיעמסכך סכרויסי'סרכם
ע"ח רשית %לנפ' %רלפס לללסו לפררס כן
פ
י
6
מ
ע(פיסעדו*כיוסססו6י6כ(ס"מסירות
ס1ןכוי וסילו פ"ו,מרו פו"ל סטופר פס (מעלס
ת י6כ(כעוס" rhומנזמרתוסקרן קיימת(טוס"כ* ומנותר
מס (ננסס כף ועיקר 5ריך ס6דס (עכורת ס0י
"ר עדיום סט(יטי ככרפרסתי ע"ד גיוסס(0י0ייקימכו
ס
לחסר ספולמות פר "%ס כ"ס וכ"כ* וסעו(ס 6
י פל פקרס  O~nbסכן" %וסיילו 6ס תרגט
ר
ס
י
6ין (גו רמות(ס5ע ולית מעכס הפיפס לו כלל
ס
ו
סתם * היותר (ך (עו(ס סתחיס כ6ס ישרף לריך סברס
לקר5 %ער (כן ו60רספולפות לסר%יס5נ
נרסעו(נוות לפסותמפסיו  4יס"ם לסתלסלות %ס גרול*
חסוסיפ
ר סחלבמלוחן 5מו (5נע' דסנס
סםמלוקיי כמיכינוהיוכ( '6נוון (ע5מוכירועוזריך ואמר סכתול ו6וכ 14דסנסים כפס כ"%ספופריס
ס6דס ליחדסנווגין סוס לסר %ספתכםוסטי"ללתן
פלסלריקיסוכפפםרו5יס (אוכלסעוונויס6
ל%רמ לפ (5כוענהגי מעולמות ודיילו (סמתיקס* 16י ידע ג6מגס0עווגוומיומסי6ין קותו (רכר כסס
חסו סגותן 5מר (5כע ומקדימו סיורם ס" 0סקויח דכריס  6( 706כד
ת :,ועוד 6מר וכקו5רכס כו'
ק5ת מחמת סיורס דמיינו ע"י סנוף 0סו 6חומר 6ר5כס ( 6תכלס כו לס5דיקיס גקר6יס 6ר5כס
עכ  hS1תיקן כר6וי פתן לו רמי זמרו ס" סס "0טסט סננקיימיס (כס 6ת ס6רז 60לו(י ס5דיקיס
גוסן (ו סכרו (סי עכורתו * ומסרס ס.תג 6( 06 6סי' סעיס ננתקייס וכ06ר סכ" 6מיכריס
סטכפ יתר כו' רנמ כסי עכוותו כן סכרו נמ 65כסטייק סומל ססו 6מק5ר כענודס וסייגו
סעו(ס (כו גחם דריך סקוס לעכור ססי"ס כ"ס וכקו5רכס כו' 6ר5כס סי' כטח דכרו כקי5ור
לקפר ספולצוח פר  p~bנשם וקין  p~DnDעכובם ס(6י5כס סס ס5דיקיס ככ"(* ( 6תכ(ס
פ6מ

.

.
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ס6ת סדך )ס רם) דסנס ס6דס זריך (נ3ח סטערות כתף סייגי (תלנוךיכסף 5סון כטיסס (סטיףסמספות
סססערות מסדינים וגוס ססי"ת (סליתסטותסראם )ס עוגלות מנ:עכ.נ (נ"(6ריר כו וסססכרחנגיו
כדיסיריוסס6רס כקמתכסוערותססהמעלסרחנגיס יוגנחוי
"(קדם עלתנו סיס 6וכורנו כקרוסס מנגיד עד
עולס6כי"ר *
נננמנווררייסס סחיףפךט3גסעעננגנטיסס סססססדמיקכ5יסריוסכנווכפככןורסת5וריק6יכס( י*שכמר
ש וכי.תונחו כו' 3ר5ונכסכף ולוכדיו
כחמת סו 6ססיסך טהורך סעס (סס (ק5ר גנג65
כו' כי סס(כניס רומנים (מצרנות
כס6תס מחסנים 6ת סנר6ס(עיגיכס סכ5ויקנוקדר ע(יוגיסונפוייס ססס טקס(כעסיס ולמוכח עכסגיס
נעכודתוגן סלמת מלידס גנג6 65תס מכניס 6ת ומס רוננ)יס (ס5דיק נמור טעוסס ט(ס כסתריך Sc
סס6ות כי מסערות סס דיגים בג"(* ו( 6עודע"י כנע(' ושננסיך סספפות OSIDSסחפחון וכפקרםרולס
ס6תס ממכריס כס5ריקיס נמ1ריס 6ין (כס סכלי (סיות כך 5ריך סריסות נדו( )3ס ו( 6יסי' (ור5ון
לעסותהמוט(ע3יכס * דסייגוולקט ק5ירך (6תנקט (סוס דכר כ( 3ו 63ית"וס כ" 6ר5ון סכורך כ"ס
דס6דס ססו3ך כס( ח(י(ס ) r~nh 06 O'nDDנניד וכ"מ * ונססי' כסתתו()כוח )כמי(0נניססי'(עסות
מתחרט  SDסמיעט וקי5ר כפכחותו ית"ס (hicנגד טכוסכעולמות ע(יוגיסותמתוגיס * (ר5וככסתוכהוסו
נמרץ
ססריס מנס )ס תנכחו 6ת ר5וככס ס(6יסי' 3סס ר5ון כ(3עכורכם
ל
ג36תקטסי6ע'ורי(ן '6ועומסו(סרווסוקןין3סו
סו
גי
יי"ת וננקכ(ווגמ 65כ" 6ר5ון סכורה (כדו וכפתפסו כך כיוס וכתכם
 06תפגם (דכר ג5דיקיס 6ין (ך סנ6י ((קט 6ת י6כ(ס" סח%כלוספירות לפולםסוסונגנומרתסססרן
סמיעוט מקיטור ס3ך (מתמרט ע(יסס כדי סיע(ס קיימת(עוס"כ כנ"ע כקס5דיקיסתיכה
ו סו%סחפלונ
ך ( 6תנקט כו'* וכרמך סלרול פר6ין קןותכלית כ6ס יסרוףמהסכתסכורך
3סגיו י"ת 10)1ורקעק5יי
 63תעם( ס" כ 6סכתוכ (ס)סיר ג"כ 6ת סטיק תכער כו כ6ם כוערת(סרוח כין ס5ריקיס ססחל"ס
( 6יסי' 6כי(' ססי6
טס 61גקר 6כרסדי 5כ6ותטיס 6ג;סר נ"כ(סמור פוסס (סס ככפיס כי
 bSn 1D5Dיעם' נ"כ לכריס סכר6יס (כ" 6מ" 1תעגוב גסתי כ"% %סלח סלוד %ל"מ * חסו 061
ח(י '3ס6כ( ' S)hוכו' פי' ס"ס סכתנ נססריס מלעתיר
טסות נגק5ר כעכורתו ית"ט ט( 6יכי6ס
סירגרו כו:גסי סגר6ס 3עיכיסס 6ף ט(כח
טנ
6נ
"ת6יגו כהיכףנגטימלרעלויקכן6ת סעססמסהריסוס5ריקיס
מקטר כג"( 6עם'כ קריך טימור  bSnיכסיף כ" 6ימיו 'סננוכיס 1(56תנגיד ו6ותסלבסיס הסתרסנוכנס
סעו(ס כנקות כטורס 6ך ( 6סי' (סס סכ( (0
(וכר כו*
וערלך כמספל סכתוכ 6תסלדיק ופרע כרמך ( nnfb 63ענש %תסלוד %ל"מלכלסיופן" וסיו%וסלי
תלקט סרטבסוןסרטיוחסייכו hSnתפרוט רנגון רק טספרו  On~Dפן סחפ %לפי os)n
 (6 Dnlhסיס 6וקיי6גוס וסותמ
6ת מעטס כרננך סס סנגע(ות וננע"ט*  (6תפרוט %ו פפיפ
ליי
סנגחיס סס ונגלף סס 6נכי' טונות
פת
6ותס (3קטס ו3ספרס נמלי כ" *6ח(י3'3ך מעטות (סס ס6ו5רו
כרכר סוס רקבעגיובנר תע)וכ 6ותס סי'עליסו 6וכסף הסכ סרכם מ6ד וגוט(ין מפס כ 3מס5ס
מעני כרעת וכמסוג ס' ו(נר סג(( 6מור ממעט' וסו(כיס (כיתם כרכ כ5ע כסףומון רכ* וכסמ0יח
ס5ריק תעןוכ (סס ססס ימסרו 6ת מעטיךסטוכיס פורח  D~JSכקרוסתו סניו(ס  )6ס5דיקיס טלרור
כריסיכך 3ססיר6סו6סכסכבכסס(עכורתוית'וחקכן פורפים %תריו לנ"פ כלח קרובתן ופריסומןסנוולס
36סותו* וזסו6גיד' כו'כדיסיכיכוסבכי36קיכס* ו6ותס 6גסיס סקכ(ו טונתס ור5וגס כקוברות ס)סנ
והנורסתגL~rh6סרפו6י)סעו((ותכ(סטין(6(1כתף כסרו6יס סנרוגס סן6ת סס ר51יס נ"כ לספחות כן
 6(1נטף סי' ד(סעמיס ס5ויק מספל כנוגח עגמו ו(סרומ כיגיסס ו6יגס יכו(ין ווחמח כונרפסיס
וסורס 6ת מעסיוסעוכיסוכוונתו כוס כדי (סססיפ בפפיוחם טרללו פלפם לכסף חסל * חס 610
(עורס סספעוחרממיסוכרכס ססו6כמגמר)כותע( ו6ס ס6כ(' S)hכיוס סט(יסיפי'יב
ם ליוםסס3יסי
ע5נגו(פכיסנורהנומר0סו56ויקוכךטונעטםועכור יסי' (סס לכיוס נסנגיות שיסכלו מפלוג לו%כילחם
*סרבוי3ננ63ותנגס(6וחיו3סססיעביסרה(כ(טופכנג '5ושכפסס ועכס סנף סו 6( 6ירכס וסוכליו כו'
כוונתוהיכו(סתכס6ות כ"(6סכיהכרכתטוסע(יסרק( ונכרתם סגפך כו' סי' כי 6ף סיחן לסם פסיפ
וסרס סטונ חוקר (כוכוחן כביות טסתכותיו ונומר לל  olDnור5וכס 6כ( לפסס תפרח כיוס מסו%
כעזו(טוכס(כ(דכריוופחסכחוססרופסהוכרילתמוך פפם סקרם כפת סריחתן ) DUJויסקלו סס (מעם
ובסער 6ת 6י)ס הרס נרכריו 3יר6ת ס"ס סככנה מס"6כס5ויקיס 6סר a~Dnור5וגס סיו תמיך3סנוד
וסבורא 6( 16י)ס כורך כעס ורכריס ) 1Shמייתן 6ת סכורך כ"ס כסכימות נדו( וסוכו תמיר
זכר יוכר* 6כ(סדיכורט6יכו (6כסף6(1גטךסי' כזכיקותנוו( עננו י"תוסורקיו ככךכ(ימי מיוחס
ונעטו
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וכעטוכרימוכ( ,כך ויסי' (טס ק(סוכר מ6דככי6מ מנס כ((  6( 16סי' מקוס (ק(יסת גונס (ינק
מסקרוס'  6(1סי' ( 0מיות כ(( (וט 5ריך סטיק
מסימנו כ"כ 6מן סוס *
ית
5ת (נוע
( iסיות (fו  k~I'hממ
ן (סס ~
ן k
lרון כננק)
6תקריר 6ר5כס כו'גר' דסתור' חיות נ"כ" וסו ונק51ריכססי'כסתריו (קרור 6ת
רננקר)נרכם מקמרת6ותגודרכי סתסוכ'וסייגו סק(יפות ו(כערס  63תכ(ס ס6ת סדך (ק15ר ר"(
ננססק(ק((1סוכ  SDמטלתנעוריו סתע;וכ (סס 6י;ס מיות ק5ת ננגנס (יגיק וק"( :
סגריךס6רס(תקן
תעו(( כי כרס מרומז (יכיקות
חס גקר' מח5ןי  bipnססו 6קודר 6ת סקניסות
ך
מ
ר
כ
ד
"ון רם; (1ייןסננסוננרכענכיווסססוק
סננר6ו ע"ימטוויו ולנור סכתוכ וכקו5רכס 6תק5יר
(ל
ע
6ר5כססי'סקרניותוסמונוריותכסתתחי( (ח15ר(1ק5ור מוכיח (הרס ובכנר (ו(כסתסי'כננדרינת כרסססו6
תהדס סדכיקות סע(יון * ( 6תעו(( סי' ( 6תעוונ 6ת
סק(יסות (6תכנס ס6תסרך ססגסמ'נקרני
ס ט"י התסנוף מדרגתך 3סיות כעו(( ויונק 6סר כער מביס 6(1
סייגו סרס תסומיס ( 6תכלס.6ה
16תס קתעכיות וסינוסים יותרמרקי רק סכ(כססכ( כינת 6רס (ו 6ך תרסס (עקות מערס ומע('
כדי ס( 6תכ(ס ח"ו 6ת כפינתן ס( 6תוכ( (ענוד וכמתני' כך ופרט כרמך ( 6ת(קט סי'כי סברס
סכורך כ"ס ע"י חפיסת כחך סתמ(יס הקילס" חסו 5ריך (קרס 6יכריו וניריו כטוכרין סכין ו(יינען
עיניךכסרס6סר יק5רו מגערים וכקרים (סרספסוק כמעסיס טוכיס סיסיו ס6יכריס מקתסיס כוכיקות
סיגי ס' 5 (6ריקיס כי 6ג( סנורך כ"ס וכ"מ 6ין סכורה כ"ס ו(עכודתו ומוואליס ס( 6יעכסו כ(5
סייך (תקרו כסוס רננות ותוקר מלידס וכיון 60גו כמחסכת רוממות ס (6ית' ובס ג5טויגו כננ5ות
רו5יס לוננר כו 6י;ס ססנמ' ססו 6מצניח כרכר6ין סעכור' גירים וככ( סנוף(ננען סתקדס נופנוסיסי'
סייך (חח כו(מון טיגיס 6(6מכח ס5ויקיססעוסיס מוכן (עכור סכורה ס6מיתי ומעיקר סו( 6דכק'כו
ר5וגו ונורמיססססנמס 6נו6וננריס כו לנלסוןעיגיס ובס גכר 6סעו(ס (סטיב (נרו6יס וססטכס סו6
ססססע' סוככת ע 3ידי ס5ריקיס וכסס סייך (סון (קרכם (6יו כננס"ס ועתס יסרה( כו' ו(רכקס כו
עיכיס* חסועיגי ס' 5 (6ויקיס כ(וננר כטכי 3כו' (טוכ 3ך וכטס6דס גנגנל כעכוענו וכ( הכריו
ס5ייקיס סנורמיס ססנמ' סיסנימ עלינו סכורך כ"ס סנסמייס כנר מקורסיס וננוכגיס (עכוד' 3דכק' כו
כעיגולסקימ6סייך (וננטעיגי ס'* ווסועיגיךכסוס כלתתכלי סוסשכיעס גוסס כ(( 5"6 16כ(( (עסות
סי' כמדבר  (6ססכיג' סנקר6ת רות כידוע עיגיך סננ5וס כנוסו מע 0דפיינו (נוס(  nlnDSמוכסכידיו
כטדס סתסנימ ע( יסרק( ע"י 6סר יק5רון סגעריס ננמט כרי (יינע נוסו כעכוך' כי ככר נוסו מקודם
סס6סרננתחרטיןועופי! תסוכם ע(מטפתגועריסס*  636סריך (קיים סננ5וס ססי( 6יסכ כסוכם ותעס'
ן (קרס לכריו 16
וזמו וירך (6קיס 6ת סקורכי טוכ 0סקנ"סמסנים סמעסס סמ5וי ע"י מיס5ריךעייי
6
ם
ע( יסרק( (סטיכ 3סס * חסו וירץ (6קיס 6ת (עמון חיטים (ססמ סטמיגי נו
ו
ג
י
ה
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י
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ג
ע"י
סקור סס מעוכותסנרו(ותסמ6ירין עיניו 6 30רס* לריק נעור כ" 6פיוס סמ5וס ססי 6כ( 6סעכוו'
וסעורות סמעס'ס( סמ5וי לקרל פרט(טוןמרטיות
כי טופ ע"י ס5דיק סגקר 6טוכ*
ונחזור (כיקור סכתוכ ולקט ק5ירך כו' פ"  06תו סי6וסרטכרמךסי'כס6תסכמירינתכרסממרומז
ס (עסותסריסם כ'6יסייגו ((קוטכסף 3רכיקו' כג"( ( 6ת(קט מסרט סכםכי6יגך5ריך(וס
תרי
ווסכ ועכירות מרסון וילקט יוסף ונס תסס (ק5ור ככר* (סגי ולנר תענוג 6ותס סס סעדרינסססס(י
6ת חטטת כעורים  63תלקט ( 6תטיס כך רק ממך סנכגסין (עכוך'  6(1גתקדסו 6כריסס עויין
5ותס כ( ~כס סס יתגסנו כך כדי סיכולו  Shסדגיקות
תעלס תסוכ' כטלימוח * לפלי ולגר
תעצ
סע(יון סוכך וקור עו ככון סיום *
יוק*
פר
פ"ע"י סקס כמס"ס וחטבך כסקס
אמור ב
ייק51ייכ
ס כו' כי 3ספמיס 6ף
ב
או
ס5ויק סנדו( 6סר כנר יפ %
ו ולמזת ההיסס כף א5
טנויר' גנןססמיס 6עפ"כ (פעמים פוססרכלכחסרון אמור %סכסייסי
'למור ולמרת * ומתחיה
ע( כס( (סון
ו מכוין כרבוי כביז' כרכס כתסכתו
כ"ס כנוןסוייג
(
6
1
ו
ר
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ג
י
ו
ו
י
נ
כ
מוכסוסדומ' (וט ומבין כ6וס (5רקכוסגר' ססו 6נסרס סססוק דכר  (6הסרן
מקרסי
יסיק(* דסגס ים כ' נווני 5דיקיס ים 5ויקיס
ע( סכתוככססריססיסקניסתנונסססננוך(קדוסס
כי מורמךסיוגקיס (וססי6סמוכ' Shסקןוס'סיסיו (סס כסגגיתקיסו מ6כותיסס פסיו קדוסיס וייי6יס
מקוסונמיותוסכ(תקרשנדיקוכיק ס(6סי'(5דיקסוס וספינכס ומתורס מחזרת ע(  hs)D)hסקס
וים
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ויטלריקים סגקר6יסג)יריס ע"ס סריסותם מע5נגס סכסכיסתס(' סמםמייסכיסע5נוס pmn1טכסם אגף
 '"DDhפסס לליפליי מדעת וס5ריקיס ססס ל 6מי סס נותפ((ין וסקדוס' ססי 6ונכיס סנווחיןכעת
כמסר' סם יכו(יס (יפו( ממירנתס סקןו '0כי  Pbמעסק כס 6כ( 6מר סתפ(ס6ועסק סקןו0סססו6
(סם SDמססיסמוכו וסם גככעיס כועתסומסנימיס סו 6נוס( (קטנו' סננומין נסי(וכו כסכליסימן הס
פ( ע5מס נעיג 6פקימ 6תמיד כלי סססק *  (%שיגו תכלית סעכורס ס0לינוס כי  olbקריך (סיור
ס5דיקיס סקדו0יס שנתקררו מ6כותיסס  qhססס תמיד כקוו '0וכטסרס כלי סססק רנע ( *'6זס
ו כ"כ כעתסנר(ות מממנתונססנה
מלליס תורס ומלות מחמת )כות 6נותס מסייעתם יריך (ק0רעינג
(מעמיס יכו(יס (נ 6ע"י זס סגי' ונולות מוסויפ %גיס סיסי' ממסכתו קמורי 6ף סיגך ממגי * חס
מסר ממררנתס וגסו קמור  Shסכסגיס גגי לסרן ו(ס)סירנןו(יספ" כסעס טסםכנך(ות* ע(סקערס
סי' רם) (קותן 5ריקיס 06ר סס בגי גדיקי' וסס שיסקרו כקווצתם 6ףשיטיו כקטפת וק'( *
גקר6יס כסג" כגי לסרן תוסיר 6ותס מ6ר hSn
ק
ד
נ
ס
(
ע
ו
יעלס ע( ממסכתם כ(( ימוס 6כותיסס יגור
ו
ט
6
ר
סנף
מאחיו %ריתץ
סלאמס :פ"סע*יסמכים כ3סספעות
ויסרסו(עימס פריסות ננחדס ויכמרו (סס סירך
ס
י
מ
מ
ר
ס
ו
ס
ס
ט
ס
י
ק
ר
נ
ס
י
6
ר
ק
ג
ס
מ
ט
מ
ס
לטון
טמן
*
סעונס * ו)סודכר6 shסרן  (61כניוויגורומקרסי
כ"יר"(0נסססימיו נ)יריס וסרוסים מעומסויפנימו ומץ 6תידו ((כוס 6תסכניי 0פ"סיס כמכיר
נ"כ ע(עימס מקוד 6(1יסניפו ע( )כות שכובס היק כוס (סבכיה 6ת סכנייסכי כנר סו 6מלסת
עומס
כוי  hSnיכ( 6סס ממיקס 6חס סתיסמות מתנגת כנידס ס" סיכו(מ כירו (כפר ע(עוון
ממס (נוסי קורסך סדרךס5דיק (סוכימ
ימוסיסס ותומכתדי כ( נכס (כ *
יוהנגיר
ומ
יל
קע
וזהו 6(1ימסו 6ת סס קדמי 6סר סס מקויסיס ככ( עת ואומר כסני כ" 6תמיר פסוק מקודק(
מ חסו מעור (6סכסגיס 61מרת (6יסססי' כמעסיו וס 61סורס (שביסס מט6יס טעוסיס enlh
שמור ושיזרת רמ) (" 3מירינות 50ריך 6ת( 0מזור ס6ר כלי6יסותונסס5ריק ס)סכע5מו 6ותס מטקס
שכיסס ולסו( (סס סוכר כדי ט( 6יחרכו לכות כ(6ו  ohnDסו 6ועץ סו 6מכניס כלכס ירפס
שכובסמסייעתם ויפ( מ(י('ע"י(orנקותו(6יסערו גדו(' וסס ליס מעווגו~ססונרוכס תפונסט)דוגוו8
כלוס* חסו וקמרתטויסססי' (6יפנימו ט()כות כעסיס כזכיות גנג6 65ותס סכנידומ ע5מס ס5דיק
6כותיסס כ" 6ע( ע5מ' חסו 6מיר' מתקמר (סס כמכמתו עומס מסס זכיות ולנוסי סקודס כמלות
תימת 36יסס סי' טיכיטו ע(עימס כ(6ו6ין (סס ע5ננס ואמר סכתוכ ס5דיקכוס 6ת ר06ו (6יפרפ
ך ססס"ר
זכות שכות כ(( וגסו (כסס ( 6כענניוכיע"י פי'  hSינגס סמכמות סכרטו רקירי
 PDDסס סיחוס 6נותס ססיישכנפניי
ן (טמ 6סגסט 6ותס מ6ד לעתדיכורו עםכ' 6וכנריו(6יפרוס
(כך מכס( (סססיכר סוס מ6ו וים" (סססינ( ר"( ומדרנס 6)0ת ממחזיק ע %5סמיו 03פ 3תמס
וכר ויכמרוסירך סיסרס  161טוכ (סס *
וכבונדמאיקס( 6יסרוס רקיחזיק כמדם ז6ת*OSIDS
כו'ו6כגימשכיסס סירס"י )"(שמור
לשך
קרס כטננס כו' דסנס יפקד
וקמרת (ס)סיר נכעיס ע(סקיגיס
כי
36יגו ע"ס 5מר  06ים" (6קיס עשף
יטיומר כוונת רס"י )"( (ס)סיר נרקיס יסייכו
5ויקיס גדו(יס ע( סקטגיס ר"( ע( עכירותקעכיס כו'וגתן(י (מס(6כו( נכ(06ר תתן (יעמר6פ0רכו
ס6דס ו 0כעקכו *
(ך ו(כ6ורס ק0ס ע( סמוכחר פכ:6כוי ידכרכתכפי
אמית יסכ(( דורך ס5ויק ( 1ית' כאסר יטיכ (ו rf6יעמר 6 %ך סעגקסו6
אך
מרווי
( '5סוכימ 6דס 6מד 6ז 5ריך דדרך ס5ריקיס ס6מית" ססס כ( ימיסס כתסוכס
6ס
כ
(סיוע ס6מילס ס)( 0כ(3סכי )61 o~hממילךיוח( ונכ( דגר מעוסים גע65ין ט תיסרק סCnD 63
סדיכור (6יס ס)ס חס ג( 6סורותסססוק קמור
סדכר כ~קוכו וע"י חמסרסל" כתסוכס תמיש סס
סיס6ס6מירס(כ((ושמרתשכיסססיס6סדיכורי"וfמ
( מעריס אותן סכי5ו5ות סגס(ו (מטס מחמת מט6
~f
( '6חס ס"רפ"י (sffrס)סיר נדו(יסע(סקעגיס" sffס6ר כ" 6כ") סס מתקנים ככמ סרסורי תסוכתס*
טיסת ~( tlklthכ(6 5ף(נרו(יס כ0רו5ס (ס)סירע( ו6ית 6כנמ' סמכ)כז  Shיכ)כ) יותר ממומס IS)D
סקטגיס וק"ל*
מיעקככו'וי"(ספ" ער")סנוכ)כ)סו6כ' תיכותסמכזס
בע"אגר('6סרספכרירפ"י)"((סזסירנרוססע3סקטכיס נו מסעורותנקיא" כ) טסס כפייס וכעורים מ6ר
וסוך מסס  on~hס" 0סו 6נתמרט תמיד ע(מעסו
תכ3סורסכמפסהעוסקכתור'16כתאי16
נסיו
קP
יh
דורקרוסי 616 )6כנדפתממומקוכךסררךס5ו1
יס~ טמואכססממרון PDIימסכ(וומסרסרכתסוכס* %
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סמססיע כסס ככמ ס"6ס

יכ)כ) יותר מחומוס סי' מעיקר  1pCDי0י' כקרוסס
סע(יוגס הרכעידות (ך' (תורס ו(כננוס וחלקחנו-חית אכן
onhnתקריו וגותיותסתורם כקלוסםוכעסרס
יתגסנ כררך סג"(פסו סקטור יעקכ הכיכו ע"ס 06
יסי' כו' וגתן (י(חס (6כו( סי'סיחן לי ננררנס)ס 6תס ננע(יס 6ת סעו(ננות  (6סננררנס נדפיס
(סערות גי5ו5ות סקדוסס תמיר ע"י סרסורי תרוכס סגפפעיס ע"י ס"6סכ"ס כככורוכי ס6ותיו'סתולס
ו (סכורך כ"ס rf6עומס
סה)כס (ססתכ(תנזיר ע( ננעסי'סולניננק5רכעכורת ססהדס ננדכר ומקרכעוני
סכורה וסי' ר6וי' סס(חס יהכ( הותי וכנד ((כוס יחורככ( סעו(נוותול)סג5טוינו(קרותכתורסכמכתות
ננלסון כניר' וסייגו (עסות ושכנירות (כום עליון וכנוועריס (ייחד מעולמות ו03ע(ותס* וננ(ננדהותכו
(ננירנס )(1סערות סעו(מות ממת
חילוקי ולכנן ט"י סרסורי ממוכס וסכתי כס(ו'  36סכתוכ 6יך
צית6כיס" ס6תגסנכ"כ כקרוס' ער (i1Dnhaסטנו יניס תעלסס
"6כס ס" כסתעסוק כלחס מהטכס
כ(
גמ
סכ( 6 (6כיסכסנניסוכ( 6סר תתן (י עמר"עכרנו  (6תכניס כ( ננחסכתך כמהטכס רק טתעסוק כס
(ך סי'ס6חרכ(  nhrהחזיק מעיקר כקרוססע(יוגס ורך ערלי וסננ("כס תעסס  "ShDכן תתגסנו כ(
רק חקק מנניסית החזיק כררך )ס כג"(" וגסורנני סכתימי סמעסס וכיוסססניעיסכת סכומן סתקרס
חסידיו יסנוור פי' סגי5וגות סקרוסס מלסגו (מעם ע5מך כ"כ מע"י מסכת ס6ת 0סומר (מעס תתקן
(רנ(יסוסחסיריס מעריס 6ותסע"י סרסוריתטוכתס 6ת ססכת סע(יון טיסה סכתון סכות סקס* סכת
וע") סונ"ר ססי"ת וננ5סס ההיסס תנזיר" חסווהים סי( 6ר' ככ 3ננוטכותיכס ס" ככ( משס ס6תס
כי י6כ( קורס פי'סיגך כקדוסס חנניך כמננס סי' יוסניס יס 6ליכר תרוס סקווטס וסקורט 3ססכת
ככ"( ממו 65תמיר מסרוגותכעלונו (ומר סטננכסס 0ן גנית ומן נמון ככ( olpnיקירויזסיר סמרס(
ו( 6עס6ס כר6וי ויוסף חמיסיתו עגיו רם) (כ(
ססכת קורס ככמ קווסתכס סנדו3ס
יכ
יכ)כ)יותל מחומס וגתן(כסן6ת מקורססו6סקכ"0
ר
ש
ו
ר Shכ"י והמרת (6יסססועדי
(
ש
י
(
פ
ף
ע
ס
נ
כס3
ד' כו'(6ס סס
סכקר 6כסן סיע(ס סכ(  PShי"ת וסכן *
כסכ6ו עז כףומכס ס6דסהריך(סיו סמון* דסכס ססי"ת ככס כתן (כו סנשעמת טסם
ת )מן סממם ותעכונ 3גו וססי"מ כ"ס עיקר תעטנו
עוכר סכורך כ"ס כ *6סתגרנות ס6חד
ר וספחתו סו 6כלסר לגמנו מתלסניס כסס כקדוסס
טהריךסי(ךתמיד כדכיקומ נס סרקי סיכסף תמי
כ( כננחסכות עסורות חסו 6לס מועוי ד' סכתן (כו
(עכודתו* נס הריך לסחנלר כפלור (כע(
סריך(סתנ(נ 3ססי"ת למועד ו(סממס* 6טר מקרצו 6ותס
*
ר
ק
מ
סדיליס* ו6ס ( 6ערס '6נוכ()6136ה
קדם סי' כשר תקר* 6ותס כקרוסס וטסרס 16
ו
ע()ס* חסוטור ס" מררנמ סור דסי
ס
ע
כ
מ
ן
ו
מ
(
ויכ(מסוס חסיד  036מועדי ס" סי 6המחתיותעשני* וקמרסכתוכ
כע"ס ככות לעוס עלי סור דסיי
כ* 16כסכ(כסף סר6י' (וס ססעיקר מהם סמחסכס סקדוסס הסרי
כעיניסכלו רוממות h
ת
Sומדסביקןותומתיח"(סת כסמך וכיח טסת ימים תעטסמלנכספ" סמל6כסכעמיתמצליי
י
ממיר (עכורתו י"תכ
ך עסתם סמ63כס כ* 6עש סנורך ~ea
יתנכר ע5נוו(כט 3סריכיס*כי ולSD1D 6יד
כפ 16 6עז סי'
ס עכור 6מת מסגם (תקנס  631ו6פס"י ססמ63כס6ם" כחו( נעטיתע"י סכורךכ"ס
יולך ר" 3סכ 6ננ3נ(
כסכי( עכירס ח(י(ס טכעת יעים רמ)(ננגיןסגותיו 6עס"כימטנ(כסססכיתסס6מססוכתיסכסכתממ(6כס
ו (טוסכלוonhבונדסממ(6כטממםממתתמ5וחסכת
ם( 6דס מכעיס סכם* יסים תמת הננו פי' 6
סמ63כס ככס*
מ( חסוו(6תעסו מלכס טסכתוכ
ע
סי 6ססכיגס ככסת יסרה(וסיס מתססת תמיר
תפ(( שלה מועיי ד ט':יסכםיםלסכין מסס50ריק
יסרה(ףסי' לדיק תמת 6מוככסתיסר 36נ*כ (ס
SSDnnוכעלסכתסוסתס( 6גר '6כססתגומ
ע( יטרק( ו(סתעורר רמנניס ע(יסס 6מן*

6מר 6טרתקרינו 6תס מקרסי קוס ס"עיי
~DO
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י*ינמרש

שור *

.

חים

ושבנר פ"יכו'  036מס מועדי דסנססטי"ת
כ"ס סו 6המעלס נק ס)מ! סכו חת6ין
3תת כווגנן כ(( כיצוע* וככר כתכתירסעימות
יקר6יס מועדים (ס1ן )מן ומועד (סי (560סעו(מות
טייך(סון IDrססס תחת ס)ננן* וסכסידועדסגסנהמ

6י

סעו(נוות סו6ע"י סס סוי"ס כ"ס ספותןמיותומסע
(סעו(מות* חסורכר"3(6י מועןיר' ס" סעו(מות

סגקר6יס מועד סס מתכסניס ע"י סס סוי*ס כיס

ןסו6כך
ומקיטס(מימירס6מיתימססחכווע* 6ךסעיי

ס כטעם ססו 6מחס((
יסדיק סמתכפכ ((3ע( 6יזס6י
סו6מתפך( רס"מלכריווסס"סניויוכויסוסמטכס
)רםוסוטמקמרקותו6דססנותפ33כערוכרמ"מלכריו
ס3ווסעמקרסומססו 6כעטכי מסיכך סטימסר
(6רסכוויקי מחמת פוץ ע( מע 6טעסס כ'6מלכרי
נוסו וכעת טס5דיק מעעסו ומכססו עמו  16כעסם
לכרילותו  olbעםלכרי סדיק6חווממעלכעתקן

ס6דסוכען  IPD)nסמט6מ*

עכר הטוכס ממט*
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חסו כ( ע%5תי מ6מרגס כף מ5י 5כף דסלסכ6סר 6ת ס6ננירס ( thrנוע(ס (עו(ס סע3יון * ועסיתס
ימט 6ס6דס6ותו חט6מכי66ותו(ירימחסכותורות כיוס סכיסכס 6ת סעוכנר ככס תנניס כןסגתו (עו(ס
וגענו6ותמחסכתוח(י(סו)סוסי'(כסס (6יטמ6כענניו פי' כסיסי' ננחסכס וסריכור יחר כקדומס טוכיס 16
ס" ס( 6יטמ6 6ת סמחסכס סי 6סגסם כעמיו סס יעסס ככם וררנ( 6סע(ות הותוסדיכור (עו(ס (ר'*
ס6כריסחסו כ( ע5ננותי כו'כס"גי ננתס((כננחמכס ו)סו וסעוננר עסירית סהיסס סי 6ר6ית 6נכי 6יוכ
)כסו(5ו(0וכ(6כריסססמסכינגיסענניכעכור'ועי") ס6ננר(ו סקכ"ס 6יסס סית כיסרי6רןופייכססריס
ננ5י( פני ממ)ק ממלו סו 6ס6דסס5ריך(6י)ס דכר סס6 (6ותוסמי"ת 6 eehnיסס 6תס ננ6רססר6טון
וסו6עגיכדכר )6כי5ו(כי 6כי מתס((פכורווננקטרו כי כ 3סנסמות סס סיו ת(ויסג6יססר6סון והננר
עמי וכר(עי(* חסו(6ס מועדיס' כף וסקכ"ססו( 6ו 6מור(י ססורם ס(ך סיכן  * h~k-ו)סו וסעונור
(מע'3מן ס)ננןו6ין נו שס סטתגות ו6מר סכתונ עטירית ס6יס' רעסר רמ) (קרום' וסיינוע"י6ננירו'
036ננועדיס' ס3סעמיסיכו( 6תס (מ5ו3566סכור 6קרוסומ וטסורות מקדם 6ת ס6יסס סייכו ססורם
ססו 6כ 6מטס *
נ"כ !מן וססתגותרסייגו  Slnnh ohס"  DI'bמילס
כג"( וסיוס גסתגס (טוכס* וננסרם סכתוכ נגסיכן ונהזור (כי6ורסכתוכ ומנחתור"( i~SDnננגמססיה
כ) 6ס כ6ננתShסכור 6ס6נניתי ומסרס 6סרתקר6ו
עיקרס(כט3ריכיססננתחי3יס("5ת)6מטרסס
Dnlhו6ית6ננמ' "6ת6ותס6636תס רשל תפ(ת ונמתקיסע"יתס3תס5דיקיסוכד6יתהק(6יסוhSגעגס
ס5ריקיססמתס((יס ככ(6כריסס 6תסרייק6פ"ככ(  hihכתם(ת סמכח' * ו)סוומנמתו טגיעסרוגיס ר"(
נוסכס ס(ס כ(י עירוכ ננמטכ' )רס ח(י(ס* ו)סו כ'מררינותקדוסות *סעתכ(ו3סכסמן רמ)(סססעומ
כמועדסוסעו(מומ גקר6יס מוסד ססס תחת ס)מן טמספיע()ססעו(ס* 6טס(ר' סו 6סססעותפמטסיע
ס5ריק 3עו(נוותסע(יוליס *
וס5ריקי' סננתס((יס נכווגס סס סמקייננין ספעמות
ומססיעיןטוכסומיות(כל סעו(מות)(1ס סססנורמיס וטפרתם (כס ממחרת ססכת מ(סון ססיר סמ6יר
(ססך מרס"ד (רממיסנמוריסכי סננס סמוס(יס ככ(
רסייכו
קרוסתכסותספיעו6ורוססע
י
י
6
ת
ס
(
"
ל
כ
*
ככמ מיותס 6סר גנטפיעיס(כ( חסו 6ס נמוקותי (מע'3כעו(ננות ע(יתיסחסוננגומרת 0סכת
ת(כוכו' ס" דסעו(ננות סס נקר'מוקיס ננ(טוןמוק מיוססכי6כס6תעומרסתכוסס כנ"3סתע3וסריכור*
חננן גמן (סס וסיינוכסתת6ננ5ו (י3ך כמחסכותיכס סכע סכתות תננישת תסיכסס" סתתקןכ( סכעיס
סעסוריסכעו(מותסט3יוגי'וגתתיגסנניכסססנטמיות סנס 6סר 6תסמי* מנוומכותיכסתכי6ו 5מסתגוסס
סוכריסוסננחסנוח 0עו3יס מסנוף חוכך נ'כ ויע(ו ר*( 06 qhיס" עת hSnחסיו כ"כ כעדרנ' ע(יוכגם
כ"(6ננט'כננוסכותיכס נס )6תכי6ו (מסיסי'יכו3ת
(ננע(ס כעיתיס סע3ימיס *
חהו כי תכו6ו  Sbס6רן דממסכות טסורות כהיס כירכס(סמסיך סססעות * תגוססעי") תלס6ו~stnS
מ5ד סגסמ 0ומחסכות6חרות ססגנסנוףו6ננר (מררגתכ'סתיססי'פ"י טמימדרינות 6סכסויר*'6
סכתוכ כ6סר ת!כו (סננטיך סלסמס כ"כ כקרוטס טגיעסרוכיססייכוסכ( 6מויסי' כ(ו( ממכיסס סעס
נוולס סע"י ימקרס נ"כ סנוף כממטכות קדוסות סיר '6תס"ס6סנס ועס 6סנס תסי'סיר6ס * סולת
ותכו 36 6ס6רן פי' סתכו6ו (!ס טתעייגו ותסנימו תסיעור"(סכ(מעסיכסיסי'נקיכסו(תנקדוססועסרס*
 Shס6ר5יות נשכ (סכניסו כקיוסס*  )6וק5רתס חמן ת6סכססיי ככ( 61ת (6תח,יק ע5מך(כ13ס לק
6ת ק5ירס ס" סמורנס " nhaתטכי( 6תכס(סנין סתמ 65נע5ננךממיד חסרוגות תערוכות חמןותסי'
סמץעוט וסקי5ור כעכורתו י"ת * וער סיכן 5ריך תמיך כתסוכ' * כיכוריס (ס' וכ"ף כקו"ף מתמ(ף
(תקז מעסיו וסנ6תס 6ת עומר סו 6כמו 6ומ"ר כ6ותיות ניכ"ק )ס סוה סדרך ס5ריך ס6דס (כקר
ססיטיכסיסיו3ד'(סמוסנדו(6מןכי"ר*
) qShכי מתמ(ף וס כ)ס כ6ותיות 6חס"ע סיי כתחי(סו(ררו
ש
ט5ריכיס 6תס (תקן 6מ סרכריס כט(יס סדכרתס *שךי*שכמר
'
ו
כ
ס
3
6
ס
ד
ו
מ
כ
'
ס
מופרי
סר6סת
ותר6ו(סע(ות 6ותס כקדוטסטיע3ו 5ר5ון 3סניוי"ת
כ6רכעס עסר5חודס * ר"5רסכתוכ
סנקר 6כסן ו)סו  Shסכסן* חסו ר6סית ק5ירכס מ(מר6ותגו6יךכטכורססי"ת כסררנסדסייגו כסיומ
כי סדכריס כט(יס סס סמני6יס 6מ ס6רס (כ 3ס6רס קודס ח5יסגותיו ו()ס רמ) 6רכעס עסר (חדפ
סקי5וריס וסס סתמ3ס (כו3ס * וסכיף 6ת סעומר קויסמ5יחורסכין סערכיס ס6)6יןס6דסיכו((קכ3
(פכי ר' ר"( טתע(ס ותכיף 6ת ס6ומר (סגי ב' 6ורסקיוס'ו(תקן 6ת מעסיו3נגנריועדיין 610כין
(ר5וגכס * ר"( (מחסכותיכס * דסייגו טיס 6סערכיסכין((5יערכסעדייןסתנכרותסי5ר SDס6רס*
ס6עירס וסממטנס ימו כקווסס מממרת ססכמ טסמ(ס'פייס5ריך(חקן )6כסיו סס סחססססיסש
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(סתכועע כךכגועע5יסיער כ 63פעםורימ מסוכר
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שטוש  %%טפ" (%מ ממוס* ש 1shn 1סי'
מאפרוגרמאמוריש %%16וימי ט' 636
( 6חתגסע כך ומנטמו מס' ככ( 3כככס  )61ת3ך
~ סססק כ %תפיו  63ימסר כ 3כס*
מהסעss

כיר

"6זימכ
ו מהמתש * כף פ" ומכר
למק נתעכר מלרוותו סו 6סעו(ס טע(יון
ומפגו גמ5נ וסוך המחתו כאמת ( :מס( שטר
הנחגורואיןכחום סס6דס מתמעתנזועסו 6מקומר
פ %שכיו כעכותותס6סכס וכ% 3ר יגד( ויתמ)ק
מזיכיו
סג %כנטמיות מעולס  16גפרת מעט מעט
עד %ר יפררכואו  65*1מסכיו ףדמס כבמרע ונס
סגטננס 0י 6כך סמתמעמ נובס  OSID~ 0)3פריין
ים 3ס סתקמורותכעי
' סע(יוןכי מעלס גמ5כס
ומרכסכסכור'סכורךוהמ"כ כסס6דסנתסוסכנסנניות
פתוס")ויסים עינה h)SIסרסמרי סרסורי רמע6ס
כמהוותיו  )6לסררם ממסכש מעכורתסנורך וסוכר
כעלפו עלה ככרךכ"6לסכליס)עןותקוותיוסנסננייס
ונתמכר וכתרוסס מססי' כ"סוינוכו כעוכס :חסו
ופכר מ6מחחו ומס מקכת" ונ 6נובלו סקרוכ שיו
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י 6ת וננכר
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כסתקסרות גסמתו מסורס 6מרסו
קמיוסיסייעסו ויעורסולפרום עלמו ננסעעס סספ(
סז 0ו(דכק ע5ש כעולמות ע(יוניס * חסו סי'
סססוק עוכ סכן קרוכ מ6מ רמוק סכן קרוכ סו6
קרכם שגססתן 6ע"סי ססס כוס סעו3ס כרמוקיס
)ס מוס 6נ( סם קרוכיס כעולס סע(יון )ס סוט
מ6מ רמוק ממי ססו6 6מ כעוס"ז וסוך
ירושמרקטו
ינסו כעולס סע3יון ס)0היגויכולמסועינו
מ
כאס כ" 6ס5ריק 6סר סו6 6תו עמו נמורט 6מך
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מומס כו'* ג*(  D'Dו6ית6
יגמ)כווסרר סקרעיי
י רסתורס גקרהת מונוס ויסו
ה
וממיס (מס חומסמימיגס פי' )סו מתורס סגקר6ת
מומס ונס מיס וסיב מומס (יסרה( ע"ד סכתוכ
הורך ימים כימיגס וכסמ36ס כף* חסווכי ימכור
כיםמוסכעיר מומססי'  06יתמכר 6ןס 6תמעסיו
מאיקס מהניו סכסמיס (עכור ע 3שותיו וחורתיו
סקרוס' סגקר 6חוננם כנ"ל והנור סכתוכ וסיתם
נ6ו3וע ער תוםסגת ממכרור"( 6עפ"כ 36יתייחס
ע(ח)ור נתסוכסויכו( עדיין (נ6ו( כססו כתסוכס
ומע"ס הפיקו  06עכר והגס ומרכס לעסות מרע
כעיניר'כ(ימימייו 6עפ"כ סערי המוכס (6גזענו
כמ"צ תסכ שוסער וכ6ער דכווכו ס 3גסס ונסו
שםפגתממגרו*ו6סל6ינ (6עז % nlhlSDכו'

.

פי

אשומיך

448

פי' ס6ס  63יטוכ מלידס לעוקם * רקס תנית
6מר 3ה מוסס לנוגס שווע פ" כ 3סזכיופטיס
 n'hSססו66זכוע6 3ותסס5דיק סנדו(ע"ד הסמרו
וכס גוט 3מלשP_ND1
_מכרו כנ"ע *
ן רסס מומסכו' ג"( ע"פ :
ובתי סמ5ריס 6סר6י
י6ית6כממכס  (6תסיכז (כ(6רס ו(6תסי מפ3ינ
ך ( D~hoתקן
(כ( וכר י"( ספ" כך דידועסליי
ססלססעו3נוותרמינו עולססעסיי' סגקר6כססוסם
ו 3סע3ותכיק סכפ6101 13
סו6מתיקון נמעט'דטיינ
סנכ( ננס סיעסוקיסי' כוולתו לסכורך כ"ס ועי")
סו6מו5י 6גי5ו5ותסקרוס'* וסמניסוט עולססי5יר'

מאסון וי5ר הותו נמרטוסייגו סקריך מהדס (קרס
דיכורוסיו65מסיו(ייחדוולקורו כעלס סג"(* ושלס
סס(יסיסו 6עו(ס סכרי'6סוסוסרכיקותמע"יס5ויק
סו 6מוסך ססספות (עמס* ו)סו הל תסי כ) (כל
6דססייגונוררינ' סר6סוג' ססתנ6כנסיר  olhlס(6
יס6כוויומסוקן כרכר מסייך(כ( 6רסוסול ננדלינ'
סר6סוג' (תקן סעו(ססעסי'*  361תסי עפ(ינ לכ(
רכר(נודרינס סכ'סלהיפלינלחלק דיכורו מעולס
סע(יון וננס(ינ סו6ל' סקנהסי' מי3וק(משין* ו)סו
וכתי סמ5ריס 6סר 6ין (סס חומס כו' סי' 6ותס
נ" 6ססטוטיס 6סר6ין (סס 6ל 6מ5ר סלפני מכית
6כ(כתינווטי3ית 3ססהכויןולקמר ןיכורס כעקמות
ע(יוגיס חס סו3 6סס עחמת ס( 6עסקו כתור'
סקווס ,ו)סו 6סר 6ין 3סס חומס סכינ ססתור'
נקרה חומס כך(עי *3ע( סרס סקרן ימסכפי' ירקו
עכ"ססיסיו ע( מדרינ' סר6סוכ' וטיילו (ססניח ע(
ב"ק סגס(ו שרן (סע(ותס ה 3ססר' סע(יון ו)סו
ימסכפי' פיחסנותמיר כוס* וכסיתכסנו כך נלעס
ס נקולס (גססו ונס כיוכ(
תסי' לו ר" 3ססוע3כ"
יג 6סעוסס פעו(' סכ 6כעולס סיוכל כידוע*
וערי ס3ויס כתי ערי המוגרס )ס רש 3ננדרנ' סנ'
רסייט סלריקיס ססליעיס סרכיקים תהיו נלי
ם סירוסו מא' ססעס
סססק נקרוסתו ודכיקותו"וי
ינוס6יסיכוי* וכתיעריממונתם ל"(ט0כית ס(סס
סו6כסורם סע(יו ,כמקוס 6מחת'נלופת עו(ס תסי'
(פיס סי' ססס נורמיס  'S1haוסססע' (עולס ו)סו
י0וןס 6תסיתוךהחיךפי' כס6תס כמדרינ' סר6סמס
סמכוכס יסודם" יוווך המיך ) 0סוס וכר סכיכר
(כ( 6דסויודוך"חיך*ידך כעורף6ויכך)סומררינס
סכ' (כוף 6ת סריגים (סמתיקס (רמעיס * חסו
נ"ט יכו( (פיות סריס (גו סמסכס וכריס סכ"(
ס 6ר5ותלכיעוריסורסועכר סיררןוסנטי(
כ"מרסס"
ולס סוס ככ(  * '61 '6כידוע דסש(מות סס(ס'
נחג עס3ס חסו
שכרגו 3ננע(' כ6 3מן ממס
סי'ס(ס 6ר15ת(כשור חסיי%
ו(כרר סקדוס'
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מתוך סקסתי הנס סקס סדרנות  '6יסוף רש 6יךעוטין עכטץ פד ם(53 1Shn 6ריקיס  6(6ט(6
(מררני סל6טול' ססכרמי וסוס 3כ( 6וס סנוכוגי סוגרנו (ידע נס סיום (מס יס6פ ומס היכפת
כטס יסודם 3גסונ כך וסוך תיקון סעו(ס סעסי' (סס 636גרז' טסנמ' סי' סו 6כך טעחידיס
(סעפת 0ג"ק (סיותכווגהו ככ3יכר (כנוד סכורך 50דיקיססיסיו כגנןינתס כ"כ נד '31ססקכ"ס יעטס
כ"ס וכוס סו 6ננו5י 6סכ"ק * וממוריגס נ' סו 6כ( ננס סי 115ככ3ינוגסוע"ימי סס"י ערס עשי
עכר מירדן ססו 6מותיק ויגיס ירדן סו( 6סק מלאכיו ססס טווחיו (כ(יכר סמלך וסככךימיו
ירד וין (סוריה סריכיס ו(כערס * וננלרינס סנ' סו(6ין (5דיקיס (6מר 6תס יודע כ( מס טיפע3
סו6סנ3י3סו6ס5דיק סנדו(סמננטיך סטסע' סגרם) ססי"תוכ 3נוספילוס אותנו לעטותכי 6תס סנחר
כטס נקי( ע"ס טג6נורגי כב(( סדכר סזס יכלכך וככן לנגור (גו מס סע( 6 36י)ס פעולת סגעם'
ס' וסוט למן (סספעות וק"( *
וכלך כס(יחותיגו )רצין ככ( ככרך 0טוכ כן כעטם*
"6יו כו' נ"מ כקמר כתורסכי ימוך וגח;ור(עגיגיגו ססס'יסו 6כ6מ (5ריק כ) 0טעוסק
יךכוי * וגל6ס ססו 6רמז (;ס סכגמכיס תתיר כדכיקוח וימודי' :ופי'וכי ימוך אחיך טסות
י
ק
יממ
ס6ר"י  hnshססמעוק ם( סמיע' ננסנת מסכתיט סס"י סכק' 6מ כאטר ימוך מכמ עווות יסרק( *
( 0ע(י' נרסס ער (גנע( 0גנ56י(1ת 6כ( 0סמיט 0ומכר ננ6מהתו סי6 6רן גמלתו וכיח קוטו ורכיל
6ין (ס ע(" כ" 6ט(טס עוקמות * ונסו וטכוס מקדרוו6סל6כ6 '6חחחו6(6מאחוזתו(סיסטכיגס
סקרן רם) (6רן ע(יוגס ססי 6מבכות:
( 6ז)ס ונכות( מערכיעדיין  qcin )"DDh1ע3יכו
שבת (ד' סיסת (ס ע(י' נד '(1לוס ג5טוס סקוס 6ורקדומתו וכ6גוזזו סקרוכ(6יו ונ6 (6ת מנוכר
לטמורססנחוססמיע' סע(ירויתעבוספו(נוומ  hlk~1 lsnhסטיק סל"( ' Sh1ככיכו( אותו ננסנ(ות
כע(ייתסהסקוס מיסרך(סו6כובוסמותיוס( סקכ"ס S'noסמר וסלגנסרסוסככמקווסתוופריטותוסנוו*'3
סמקומס ו6חיזתסם(יטרק( סו 6כס' 6חרוג' טנסס וטיסכי (6יסי'  13נו (6סי' כסלקימיי לדיק כוט
מקדום :חסו6סר טס טמותנקרן ודרסו ר)"( "6ת טי0י' סס"י יכו( (סכים סנ6ו(' כשקתו ותוסע (ו
ת  636שמות סנוטו ממותממס ססו) 6רוסו וחמתו סננכת0ו (סוקס מתויכיו ו(30ס S1D1
שבמר
כקו חמותיו ט( סקנ"ס * חס סו 6ט6גורו כגגנ' (אוגליו ו()ס גק' 6ים (מון 6ים מלחמס טי5ערךטקט ( ai~hכיעור יסורס ועכר סירדן ורגנני( פי' (סתננר כנכורומיו וסטינ' ידו וגנז( כזוורטיטינ
מנםעניותכעוקמותע(יוגיס* ו6ר5ותסו6רנמ(6רן כיוו שמו וינ(6גו (מען סמו ונו65כרי נ6ו(נע
י5דיקיסיט(סעו(מו' ונוסיכן ימ 65ומסרס סכתוכ וחטכ 6תסגי ממכרו
ע(יוגסופי'סו6כךע"ירססחייכ
פ(יי'יסודרוסי'סים לדיק 6סר סוסךתניידכיציקות סיחך סקס סעונכרחמיו 6ת לריכול סנדול ספר
ויחודיםכהי 0ססקכ(( )ס גקר 6כססיסויםמגסנסוות 6.סוס וססיכ 6נדתוןמעודף 43ס 6סר מכר 6כייט
(ססי"ת עודף 3ט(ס ומזכי ס6ומות כס"סגננף
ססססוי"ס ג"סהרויכתוכווסד' רמז גמרת
וענרסיררן סו6נ"כ רננ) ע( לריק סגקר 6כך ע"ס תחת מכמוסת 6כי 6כסף כו' תמת ר"ע ומכיריו
מעסיו מממתיק דיגיס ומעכירס כשקתו הסו ענר ננס תס 6ע3יסס גע 65סיס ( q11Dמס"ת כיס
סירכן כלומר ממעכיר מיררדין כסיוררוין ח(י(ס עסיסן ר"עוחכיריווטכ (במחתוכננסר' כימינו6מן:
(עורס  )6סו
 6.נעכירהותוומגערו (כ(  DISn,ח(י(ס ואם ( 6ע65סירודיסטיכ (ו ע"ה מקמרו כנמ' )כס
כעס מקורט
(
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וסי' ממכרו סדסגת
ן כך:
גריך (סתנלנ( וסוף מלסת כנ ((.סרנר סוס 6טר סיוכ(וכיוכ( י65וסכ (בחוזתוכין כךוכי
יימוךקמיך ומטסידו סמךכו'כ6ןרמז(סטייק
יומרופךוnסrס~Sרגמ(חניעםמ(מסו(זסר' כמטרורריסנת -(61136ו ססיס'(טססטויכקי רכ
נסוגי 6סרחיגוכ"ככרכיקותוימוריסכנווסר6סק
סר6טון6טרדירי
וכן סו 6ע( מדרינס נדו(' סיכול ות סי 6ומעםירו עמךס"תס נרגנת כוס סעע0

כי

.

(סכיה סנ6ו(' כשקתוויחורו טסו(ך תמיר כרכיקות ידוס( סטי"ת ככיכו( ועמךכלומר סכמך :לכך6גי
ויחורים ותויקכגסססי"תכ"ססו 1(56 6כ6מ ג6מן 6ונור(ך וסמקתכוסתמייםכסס*י כ"סו (6תע)וכ

(קיים רכרו 6טר י 65מסיו וסוף מנחר וסקכ"ס
מקיים* ומרי רכרי כוס לסרם מסוק כתורי כעת
יקמר (יעקם וליסרם( מס סע( וסי ננמ' עתידיו
5דיקיס טיסיו מחילתן (טג" מממילת מהס"ס וימיו
סמ63כיססופקןהותיננססע :(63ו(כ6ור'חמוס6ס
ספרטניםאינס עועים פס ספש('פל ססי"ת Yh1

קומו  :נר ותוסס רנת (סט"י ניס ססו 6תוסס
כעולמות ע4מש גר כעולס סספ( סזס ומי עמך
סתר '6כברקחך (מוסיף כמ כסמלים ם( מעלס
ע"ד ט6גנרו יסרב( מסרגסין 63כיסס סכסכמיס:
תקחמזתוכסךותרכיבפ"כסחפסס 6חסרכם
פוגל6תרוס56לסטרייחס4קמפסערתמיםפפל

ששי,

ין
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מעסיךסטוכיס טיכ3 6ך 6תס סכ"  16נקות ח(י(' ככ( טוכ3סטסיע(עוס"זע"יסתקסרותמלדיק תמ65
וכוס תמסכ )6 1Shתס גוסךככיכו( 3סכורךטיט(ו
1ערנרו(מוסותועכתס'כ(נכס(כ6hSh :דרנסימיו וזהו  06בחוקותיתלכופי' טתסי'סוככיםכעוקמות
כ 3כוונתך (מסממיס ופסיקוכ((י5ון(סגיכוי6יגו
סע(יוגי' סוקרך מק ותסרסרו כננחטכותכס
ועי"! ג!כס (נ6ו(' כמסרס כינניגווזו סי6 6גי סי (קורס תמעלו )6ת -וגתתי נסנניכס כעתם מנס
(6קיכסכו' (תת(כס 6רןכנען (סיות (כס((6סיס :סנטמיות סעו(ס ימיו נסתקסרות עס סעו(מות
ימו לחיך פמךיימכ
ר3ך כ6ן רם) (ס5ריק סע(יוגיס סגקר6יס ג"כ עת כג"( כמס פענניס *
(
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כגסנו(6יכו כ"כ כמדרינס כמו גסמס חדטס* וגסו יקר6יןערותכמ"מהעידותיככס כףוכסרט"יכס16יגו
וכי יתוך 6ח.ך !ס סם"י כ"ס ססי' לחיך מקורס ט6ס יזכו יתכו פרות מכסס כו' ע"ס כסו עדותיך
ועתם ננ(נו( נמכר (ךרסון גתננכר טגעטס כזר ס6גחגוטיוחים כערותיך סס ססנניס והרן ססס
כעיניך * ( 6תעכור כו עכורת עכר כי מ5יכו ג6מגיסמהוד (יתן מכרס 6כ(6י! טננחתיגועיקרית
כננדרט טכ( מס ססעכר עומס (רכו עסה סט"י ע( סגותגיס(גו ממחות נטנניותכ" 6עיקרסנוחתיגו
כ"ס (יסרק( כמדכר סכך עורך טווחן וססי' ערך סנס סנסמיותט(
כו יקומרכעולס סע(יוןוכוס6גמגו
.
וס6כי3ס (חס ססנניס סעכד
סננחיס ננהוד חסו(כיתך כססקודם *lao1
כטוו'וחןוסקכ"ססוטיךמגסמ!וע'סורך (סגיססמכול'יך(ספ6ניסר י1פכמר
*  06כחוקותיכו' ע"סל6ית6גנתחי('
3ססוכן ככ 3דור וצור (כ( לריק ונריק סט"י כ"ס
ערס נמחסכס(כררו כננרס"ד ר6ס
(
היית (כ 3וכריו כמו מעכר ס5יית (רכו ככיכו ספין סעופם מתקיים טתסו (מרס"ר וסגם ככר
ר סטרנו כ)ס 6יך ח"ו יערס ע( מרעת (ומר כן ע(
ס5ריקנוזר וסקכ"סננקייס*וזמודווקא כ5דיקגירו
6סר סוכך תמיד כדכיקות ויחודים ( 6ינוח 6סי( 1סכורהס6גנת ננתחי(ס ערס כממטכ'כך.והח"כר6ס
רנע  '6כמחסכתו סקרוטס וסטסורס 6כ( ס5דיק כו' ח(י(ס ומהימס שסכורה מססתכות ג"( ססי'
סכתג(נ3וסיגוכננדרנתוכ"ככמוסר6סון 6סרדכרגו דאיתה כנננ' כ3דיין סדן דין 6ננח 63נניש נעמס
כו* סו 6ננו)סר ס(6יעכור גססם כ"ס וכ"ט עכורת סוחף (סקנ"ס נננ"כ וככר פרטתי סח)"( רמזו כ!ס
עכך  6(6גריך (מתמגן שיו ננקד מ6ד כעת ע( סטיק סס(ס מגקר 6ריין וסוף דןדין 6מת
ס5ערכותו וססס סטוכ ינננול כערו 3עוכס * 63מיתו רסיילו 6ף  06ח"ו6ין סעו(ס כראויויודע
סמחטכות סו 6מיודע סממת ונהר ח"ו 6תס נוירס
ב
ב
כורמי סנ)ירס סו 6טוכס נרוכס * 6ך ס5ריק (פי
רעתו וסנגתו ס6ין מכין סעוכס ':סי 6סו 6מנט(
כשקימי תדכו ג'( וגנתח(' גפרה מפסוק סנ)יר' ססי 6וזסו מקח (6נניתו רייקך וס5ריק סוס
ויעמייס (ער(עורס מק(יגיתמןך1ו(נ6קמירעכוליסגס חססוו 6כותף (סקכ"ס ססקכ"ס(כרנקתורתוכסמ5דרסי"קדמכס("
וסקכ"ס
עיקר עכוותיגו (סס"י כ"ס
סעו(מות
ננתחי(ס עכסנננחסכ'
סע(יתיס  :וכתיב כתורי ויעכור ס' ע( סגיו כוי סו(6 6ס 6קפוט וקוסט 6כר 6ע(נו 6ס6ס יחטף
' ס6רס יעגם ח"ו ורקס ס6ין ספוקם ננתקייס ר"(
כטסתפ(( מטס רכינו ע"ס ע Sh~ns 3ויעכורי
ע( סכיו ט(  ODrויקרץ סי ססו 6רחמים י 6נ( סססי"ת כ"ס כר 6ע(מ( 6סעיכ (כרו6יס ר6ס !ס
כם6כחנו מייחריס ומקטרים סעו(מות כר15ן סנורם מתחי(סס( 6יתקיים !ס  D~Dמלס"ד ס" סעו(סט(
ית"ם  !6ננמי( 6סרממיס נוכלים 61ין ט(י.טס כ(( ננדס"ד ( 6יתקייס כיסנדיק יכט(ס ככח תסלתווכך
 O')DSס( ~5 Ph1 ODריכיס (מעכרת סגיס וזסו סיתם סכרי '6מתמי(' סיסי' גנדס"ר ומלדיק יגעלו
מסה ויעמידס לעך (עורס סספמירטעימות כני וגמ665יןסיגויו!סוסחפו(מרס"רפי' סכר
ךס5דיקיס
.
3קסרס ימך עם עוס"ז כלסר מוכן מפסוק סמיירי סססטותסין ססקכ"ס נחר וס5דיק מכסל חסו כ3
מסעו(מותסע3יוניס כקומרוסעומן ססמיס סוקסו ריין דמסקין מילי' ממונך כדיגך 63ו דייגך סו6
סי כוככי 6ור כף מק גתן יענור דסעעננות רננננון סו 6רמ! ע 3סססעות סס5ויק ממסיך
31
"פקס
גקר6ין מק ונרגם כמסוק מקת
סכתונ כקרוסתו ו6סמ"ויט 6י!ס מוגע סננפקיע ססססע'
~
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161י ממלק סרממיס נוסרק ח %ו 63יענור סי' יקוס* וסדכר 6טר ע? 3ו יוכ( ס5דיק3כע(סמיר'
ס6ין5ר*ךמשיכרחטניס3פיס6יןסייעיכ((3סריניס ורסוסיך סססע'סו6ע"ימתורססקווססססו6ממיס
כנ34וכיק טסרממין טכרק 16מםרDDao 43סוככות כסמירוסיס רכתיכוגתתי עס3כיס כק סעומהס
נס סנסנניות ס( עוס"ז ונקומר נעו(מות פ(יוגיס:

רני
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ס0(6יסמ63ך כקרץ עוננד וסוף גנחננת סכ6סר ית"ס :!:ונסו מסרי סונזרי ננססע עומס 5רק 0ככ(
ת (עטות כלתי ולסטרי עת רסגס 0עו(ננות תמוקתס וחטקס (סססיעתנניר
יננסור (ו ססי"ת טייחו
(ו (סגות כ(( וכ(( 6כ(ס5ריק סס(ס כרוכקרובתו רק 0מט 6ח(י(' ננעככט 610ננעורר סריגיםוכטיס
סו 6ננס(ך כין סעוננריס מס  o~)hinktוכקרובתו בדיק מסומר 6ת סננטסע רסייכוסריניט ט(6יכולו
סו 6ננוסך וגוע( סרכר סס(יחות מסננ(6ך  kliDn1סו 6ע5 001רק0ככ( עתסי' ככ( סעו(ננות סיכו(יס
קותו סדכר (ננע(ס (עולססע(יון 6סר סס סרסמיס (מבטות מ)(6ותס(סספיע כקטרכר5וגס ותסוקתס*
נמוריס וסנ)ירס מעיקך כט(* ו6ית 6כ)וסרוסתורם ו)סו לסרי נוי סכ(6כ ,6ותלמודו כידו סי'ס(יננווו
סנע"סגקר 6חוקיט תסכיןסדכר (מס גקר6תתורס פוע( 5רק nlDSID) 0וס5רק'נזכוגס כסס יצוטכותן
טנע"ס סו 6סממת סס5דיק מקדט 6ת סיו ט6יגו כעודנות ":ותו עת (עטות (ס' מסרו תורתך ר"(
גנו5י 6מסיו סוס דכר כט( מ"ו וגסו (מון כע( סס כנ"( (עטותסעו(ננות סנקר6יס עת(ספכס(רחנניס*
ר"( טסות כע(ותדון (סס סלינו מדכר  hihדכרי ססרו תורתך ר"( וס תסערו ע"י סתסרו כ '65עס
למוטסומירוט" ד6וריית6כפיו מקרוס וגקר6תתשתו תורתו0ריגיס ס0מחסכ' ססו 6ממטככתור'סקרוס'
ט(וננרתורס הכע"ספי'ט( כע"ס * וגסוohגמוקומי וננחרס כס מירוסי' ד6וריית) 6ס נקרץ תורתו ס(
ן סעומריס עם  * o~hוגסו ולכרתי 6ת כריתי יעקם כו' 'tlh)S1
תלכו ר"( בג"(סיסיו מס(כיס כי
סחוקוח סי 6סחייוסי' י16ריית 6וכפרס"י סכהורס סי' 13מר כסרר6כרסס יוחק כוי וע"פ סכ"3יכו6ר
סכתוכ ננדכר* ו6ת מלותי תטמרו סי' מס ס5ויתי מסיר דסגס כטל6ננרו סקורות 6מר סקב"ס וזכרתי
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