תיש
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חס רמז סתכ3ת סדותי(ים ויםדומ' (רקיעדסייגו סוססנקסרכסרסו*bDnlותקויוסטךעדהנוטס כך
מע"יכ'מדרינות סססיר'6ולסכייתקכו 6ותסכנסיס סי 6כסמת יסרק( וסם תמיד קסוריס כו י"ת
סגיט( מסמיות סקורם דסייגו עם יר '6יתוקן סכי סחכ(ססו 6סס גסעתססקדוסיס* 6ךכם6דסמוטך
כנפים(יו"ר 6ותס מסיו מכסים כסס רנניסס חס  )6לפסקחכ 3סקדום' ונסקרסריסססו6כהיסורס
סו 6יר * '6וכ6סכ' יתוקן 6ותסכנסיס מקמרוכסס קדום'  0131הריך סכסוכי (מעטות טיתקסר סוס
סירי חס סו6 6סכ'rh1יוכנו(סיות מרככ' כמומיות 0חכ( ססו 6ויניע עד כס 6סככת חסו נדו(' תמוש
סקורם * ונסו ככ( עתיחיו כנדיך(כניסדרכךכקרל סנונעת ער כמ"כ ו6ית 6כנעי תכלת וומ' ליס
ו כ( 6כוס' כד6ית 6כנמ'וסייגונ"ב כו' (כ"0כ כו' ו(כ16ר' גר'6פסת יתר כי ל6ס("3
כנד (כוסיסייג
רם) סיר(( '6כן עוגותי0ס ס( יסרך( וסמן ע(כוי  6(6תכלת דומ' (כסס"ככיון סוס עיקר ממכוון*
רמו (6ור סע5יון סיספיע (עוקמות ע(יוגיס * וגסו  hihמסתורימקרוסי מ(מרלו כוס כיעיקרכוונחיגו
ר"( כעעסיגו סקווסיס (קמור עלמנו כטרסכו (מעך
כ"ס 6ונוריס כערכ כ( 6דסיטסוככוקר
י
ו
מ
ע
י
ף
ס
כ
כ
:
כערכ  ohרו( '5כס( 6י)ס דכר רע ססו 6ערכ
כצודוית' והיך סדרך (כ( 6נודרינ'כוו ()ס
ומוסך יטס סי' 5ריך (סטות עגננו (וכר )ס כלכד* סדרו 3כו  S~rnסננדרינות כסדרן (עלות ע"י עו
וככוקר וסייגו (ממסיך חסייס יעמוד סייגו  ~SDnסגוכון* חסו תכלתדוננס (יס :י
כתמךססו 6סגקר6יס
ססי 6כעמידי * וכס"ק קורל כדרכו ר"3
סת3נווד סי 6סתורי פי'
תר( '6מתמיד
י
ר
ק
י
ס
3סכור"3 6סכירכו ממיוחד (ו 3עעס סע(יון סי' ו3סתנסנ  D~Dסתור' ע(מר' סיטו כסתנוד' והח"כ
סיתומן (סיות מרככ' כחיות סקווש כנ"ך וממיקך ויס דומ' (רקיע* סי' רקיע סו 6דגר סדק מ6ד
יתוקןסכ( * וזמוודקתרהטך כ6רנמן דסטכיג'כנקות מלמוןריקועי פמיס פ"דכר סרוחני עד ננהווסי6
נקרה ד( 0רמסך כ6רנמן ר"(תר6ס (כ366ר6סך סדכקות וססחכודדות  13ית' תמיד הח"כ רקיע
עא

וסורסך תמת כ 60סככוד :כ6רננק רמ) (ע(6כי
סמרככ' סנורונמין כננות 6רנמן טסם6ורי (6רס(6
כו' כד6ית 6כססריס *

רי*4כמר 4ס'  Shנוסס כו'וט"ו כו' *יר
'(פרם
ע"סד6ית'נמסי קידוסין SDס'ותס6גס
ס מס (כנות (0
6ת סהיפ' ורות ככגסיסס* ושיסר
כיח כלרז מגערו""ר יומגן ) 1תנוסס כו' יע"ס *
וסגם רהיגו הככח סעכירות סק(יסס פוסס (ס
כנסיס וכני רסף ינכיסו עוף (עוף כעדוריסני0לס
(סכין מרור 5סרסעיס* ולוס זריך סהדס (ס)דסר
ו(ססניח ע 3וס תריר * וכמס יתקן סרכר (כלתי
תוכ( מרע (ו" כסכינו ע( סדכר ססו 6תנויד
ויככע (ככו * ויתחנק כמעסיס סטוכיס ננקד עד
סיעסס עי") לעזנו כנסיס העוף ו(סתנכר ע("
(ססי('  T~hbוה) טוב  er) 13וככה" ועתם ססי'
וסרו"(6הכיךמניוחעוסו לסם ע(5י5ית (מון ססתכ3ות וסנטם"
תנגיד כנסי כנדי0ס (וורתס חסר
כתיכ ססי' לרירתם פי' (ססניח ע(  on~bכלפיס
סגעס'מסכניןותומרעלעוף (דירתם(נגדוריניסגס *
ונהגו ע( 5י5ית סכגף סי'סי 6סע5ס 0גכוגסכיעסו
לע5נוס כלפיס החרים 63ותס סססתכלות מקדום
סיטנימו ע6) 3ת למען מכנע (נו (0טינ כך ינרנוו
כנוד( קדוסתס סיס.ו (סס נ"כ כגפים כיותר
סתמ)קות(כספי( והסתים כח 0ק(יססססי 6פתי(
תכלת* דכתיכ יעקכ חכ( לחלתופי' טלפנית יסרק(
ח5וכות נותחת כמ"כ וסלם(ס (נוטס (6רן כמכ(

.

דוק' (כ"0כ * סי' תכ( 6מדרינ' סיסי' כממתך
קטור' ככסס"כ ע"י דבקותךסטוכ * חסו מתי(סי'
סחנ(סקיוס* תכלת תכוף (נודרי' תכלת כמכ61ר
וגס סכ( ע"י ססתכ(ותס כסס13ת ס(כס (חקגס
וכדבעי( * וסי' (כס 55י5ית סי' עוד )6ת הנרגנו
טוכ לכס ע"י ססתכ(ות סקדוס' שתכובו 3מדרנת
ור6יתס הותו כדרךססי' כ)נגןסגכי6יסססיוכקר6י'
רוכס ומונסוסכ
*,

ויקח

ב מרושת קרח

%

קרמ תרנומו ו6תפ(ינ נ"( כסקרים(סרם
ס' ימי רקיע כתוך סריס כו' ד0ג'ים
(סכין ע(סכרה סקכ"סכעומססיסיו5דיקיסורסטיס*
ן5ןיק
וסלה 6ין חסן סס"י כרסעיס* 6ךנזמנותס"י
ק
י
ן
5
) T~hכו' והמען ס(6י 60מ"ו קערונ ע 5ס כי
50דיק הריך (תקן סעו(נוות סוס סו 6מעמס דקות
ורומניות* וע"י סרסעיס ניכר וגר '6הרקת ס5דיק
כר"ם סלמס סגלך ע"ס כיתרון כויכן יתרון סחכס
נוןסכמי(ומייסננסרסיסכמו סע"י מומךגיכר מעקת
סקור כן ע"י סכסי( גיכר נועלת יתרון ממכס
כחכמתו וכרקות סננקטרנ רסעת סרסעיסננדהדקת
ס1דיק טכמרכחיים ככחירתו מנתן 3וסס"י 16לסתם
פיו נו(קטרנ עוד  * 1'SDונסו סי' יסי רקיע כתוך
סריס ר"( ס5ריק טלקר 6כחס רקיע ע"ס מרקות
וסרוחליותנו(סוןוירקעופחיס~סכסיסי'(וכחלתקןע"י
סתור'סקדוס' סנקר6מיס*וימימכןי(כיןמיס(נניס
כגונדר
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כלנמר פרגגצכרמ(סיתסגד( כק מים(מיסוסייגו יעקנ וסס שכריס סכגרעסו כעמודתהסכיןקנוע
טמטמו סקווש * Sffp1
נמותיי5יי
ק* צם צתן רשת וכחיר' להרס 3סיסך
ק
ל
ס
ר
(
ס
נ
ע
י
ס
'
ה
ה
ח
כ
ו
מ
כ
ם
י
ו
ר
מ
מ
רח8ק1גין461סגך מ"פ כו' נרשות 0מקטרנ ססנד(סגין ריקם (סרס עור כדרך 6חר ויקח קלמ*ישתק
כדררם (עם תורת ס' תמיטרש לגי( 6400
כמרח וסרסכ6ין יט5מוג (קסרנ פקיוויכףס5רי
ק תמיכת כסס * ופנס ממדרס סו 6מוס(' סס(6
(פשעפמוית
ו כנ"ל* ווסוסי' סססוק ונחתיכסרך
 4ולרי כי סמקוכיס כתנו ססרמ ס" נבגו(
ף
נ
ס
ו
נקריס
ס
ו
ס
'
3
מ
ם
ר
י
פ
כ
ך
י
ת
מ
ת
ך
ר
פ
כ
ל
י(כך שכך ע"י סתימ' ס6רז כרי (תקן 6פר
סן
וי
כווסוסייגו  abמ'ו ס5ריק גכט 3ק5ת כחטה ק
"
מ
ס"כב"ל לעוצת )ס כתן סקכ"ס רסעיס כנע לננט OnlDס6יננס 6ת ס"בקמת דמיסג*Pnh 3ובוס
ו3
ק
 3סוברך קין (סתנ(נ( כקרם (תקן )סי ובמס 63
מקריס ום6ר קומות כוס וסכך כעולס כרי סער),
' כס 3מקטרב 3קטרנעל ר *p~o-ולכןכמיג תיקן קין  16כעלמו ~ס סדכר שותו ספפס 6(6
(6יס
יאפי' טכוס כנוטים תמתיך כיכיון סכסכת סנרה ססי"תכ"ס כנ(נו3יסכדי ס'סי' חורתושימס
כצבעי
מךקטרנשמילט ככוטיס תמת ס5ויק כ( *nlnlbeסה"כ סי' חסר פי ויקח קרמ כתורס :וכוסדכרי
חמסוסויקמ קרה תרנוגווו6תפ~ג דסיכוטעםסמלוקס סעדר' ממס מנוהרין סיטנ (מס תוראס' תמהים
וסנדל '"DCהמעתו ס" ניכרנדקת 6כיו מס"5דיק כסכיך ססי 6מסיכת כסם פי' כסכי( טסקכ"ס כר6
מעולס ע"י נ(נו(יס כב"( *
* ולכך מיחסו 6תר 6כיו וק"( *
מ כן י5סר גן קסת כן3וי פרס"י631
ךיקח קי
ייק
ס)כיר כן יעקנ סגיקס כו' וסיכן כנכר
מ קרם ו6תס(יג :כי נרקת
שו
6דס ונסותו אונס מתמת כס 6סמו ע( קרמ כסתימסס ע( סדוכןץ ויט (דקדק
שכטד* 5 06ריך לאיות עיקר דירתו כעולמות על קומיות רס"י )"ל וסיכן כו' מס סי' קסם 06
ס סתחתק עז "6ס ( 6ס" ג)כר סמו כסוס עקום וים (סרס סרס"י )"(
ע(יוגיס וזיתן סססעות מע"
כ"ס* וכפרדס פוכר ענירס מ"ו 6ו סו 6ממריד כיון כקוסיתו לסורות לכוריר ניו
( כי ס" קס'
ר כו' 636
עלמו ממעלמות ע3יוכיס"ין  ooiנו סייכומ כ(( (רס"י כסססוק מס 3גו (יחוסו כןייס
וכסקרניסו וכממתו כעלס ססע 3סוס* ונסתרגמו פירוסו סו6 npSn 6תסיכום ( nbloמחלוקתווחלק
וההס(ינ סי' מספריה עלמו מעוקמות* חסו 6וסכ ע(יסס ממסת ימוסו  6%וכר 6ת יחום ס( יעקכ
ד' סעריליון כוי כי 0פו3מות סס טעריס 63רס נממ3וקתו סניקס כו'וסורס סדכרסיכות 6טתסו6
נדול וסומרת(ו (6רס כסע'ססו 6רו( '5ענוד
ך טס (מקוס מולכו ו(ססכי' גסננתו תחת
סימ)וריר
כסעכ* ונסו 6וסכ ד' סערי ליון סס מסערים 6ת ד' סיסי' (ו סייעתם מן ססמיס (עסומ סמ5וי
סנו5ויילין כס3כ' ומס סעו3נוות סגותןכסס סססעס נסלימות ושתסיגו  636כסלק 3קמ מעלת סימום
ומיות וקימתי סו6 6וסנ"ותםנגכ( נגסככות יעקכ (5ד 6חר 6וי כושי עוצרת 3 13עכודת סכורך *
סי' כסיפרת( סוככים תחת כמ"כ *
ווס ססרס"י  6%ס)כיר כן יעקכ וכיון ס( 6בוכר
(
ע
סמו סממ3וקת )6י כושי סג)כר סמו (עכוית
6וסנ כו' ע"פ ספסו' מס טונו סכורם וסיכן נוכר סמו ומסרס סגוכר סמו ע(
4שך
סכוכן וסכן *
6וסליך יעקב כו' דמדרנת יעקג
ך קליו רנ (כס כי כל סעיס כולס
סוו66ס(חדרנם סתמתונ' ויסר 36סו 6מפרנס ע(יוג' רי14נמרש
קדוסיס ונתוכס סי כו' יסגס ים
סו 6כנין ערקי ונוסכן סו 6סקכוע * ונסו
~-UMיך יפקס סי' מס טוכ סו 6כמסמוכי (דקדקכיכ 3מערס מס )סנתיכת  ODDע(מקורס*
מס סוכו 6ס3
טס קוכעיסלתורס עיתים כ6ס3ססו 6כגין פרקי* 6ך מעגין סו 6רכך 6מר 3סס רכ לכספי' סנדו('
מסכגותיך יסרק( סי' ס5דיק סס(ס טסו 6קובע סיס (כס ( 6כ( 6כס מ5רע5נגיותיכס ס6תס ר6ויס
עלמו כקכיעות כעכורות סכורך כמסכן סקכוע  :לנדפס * רק מ5ך סכל סערס כולס קיוסיס ע"ד
ס 63רס"ר דור ודור
ומגס דרך ס5ריקמכתעחויכ(רכ(ד(' גקכיעות כרוס (6יו ר6ית 6נחררם ססקכ"ס סרי
תמיר טעריין (6
(סי דורסיו ווויסיו (פי סרור *
(כגום כעכורת סכורך ודורסיו כ
Dhו' סודו
יר 5דיקיס נס סדורסיס סס 5דיקיס
ורומס3ושיכועומר 636ע 3סעכודי ונסו שמר וסייכו
ו
6וסכוי סטריליון ס6וסכססD
ס"Dסעונ 6ותסס5דיקיס ומדוע תתנס6ו על קם( ס' ע"ד מסרסתי 6סר
סגג5וייניס נס(ג'וסס נעיגיסס כעומדים ע(סיער גסיך יחטט ופי' כנמ' לסרי סדור ססגסי 6חוטך
עדיין מכ 3מסככותיעקכ סי' מ6ותס סנקר6יסכסס ופירסתי כררך סוס רסנם ס5ריקסו 6מופרסומוכדל

נדי
יאמר

יכי

מכג
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ן (ו סיתות עס סמומך כ%
מכ(עניני עוסה"י
ועיר קסם (מעולס סיע(' ס5דיק 6מזסגי 6ין לו
6 :ך 6ס יקרע (5הק 6ח' מע6ח"ו
סייכה2
~WD
רנתו ומסרסרותסוכי עיר ית(לתגור
 )6יורר עמר
נס סעו(ס עמו כתפוגתו וסו פ6מרו 6סוי סוור
ס0כסחהhwinעיין כפ'ויחיג6ריכ' והמ"ככסס5דיק
ס סעוכד 6וננע(' סעו(ס עמו סו 6כ6
עומס,
(מדרנס נדו(' יחזר עכור )ס*ויס
ו ס6ננרו ונגדוש
המגסתו כף פ" ס6חסמתגס6יס ע5גנכססיס (כס
מדרנסי
ו (מעלות סעו(ס עמכם וכקמת 06 5"6
כי כ( סעו 0כולס קדוסיס .תם ס6מר ממס (6
חמור 6מר מסס נסקתי סי' ( 6כ6תי כ( (3מדרנ'
מ"יכי ( 6נסקתי 6ת ממורס ) 1נופם 6%מרעותי
6ת 6חד סי'  63קירע (י סוס חט 6ורעס ח"ו
ס6פיל לצלצררנסי לסמערכ עמסס כנ"( *

"ת

רי81בצר כו'כקרויודעס'כו' ו6ת סקרופויקריכ
(6יו כו' פי' ( 6כדגריכס מעלידיכם
כ6תי (מדרנס  6( %כן סו 6כ" 6ממתת אכסנתי
ע5מי נדרך סוס שתיכף ומיד כקומי שכקר ימנתי
סמו סנדול וסכורך כיחודים ודביקות * ו)סו ויודע
ס' מ'3ויי
ע 6ת מוס ספיי יחוד חסו נקר ויודע
ס' 6ח 6סר (ו סימרתי קכ"ס וסכיכתיי עס
סעו(מות :ו6ת סקןוס סי' רס5דיק שמ"כ מקרס
ע5מו כממסכות טמורות :וסקריכ  146פי' סמקרכ
כימ
ו (ססי"מ (סתפ( 3לסגיו ושמ"כ 6סר יכמר כו
יקריב (6יור"(מי ססס"י כ"ס נוחרכו יקריכקליו
סו 6נוקרו 36יו כגנדרנות קדומות  6(1כדכריכס
ס6תס6ומריס סע( ירכסכ6ת3 -נודרנ' ז6ת וקא:
'

ישמר ייייע

כקו
כו,כי מסס רגיכו ע"ס
4שר
ר5ס וווקף לעסות לסם טונס
סיס6רו חיים 3כן 6מר סימתיכו עד 6ור סכקר
 rbnסרחמיס נוכרים ומסר  (6מתנ(ס וכססחסר
נוגר 6 )6עפ"י סס6וס חייכ 6עפ"כ סקכ"ס מרתם
עליו כסיות סמרחס ע( מעכס ייי
ו ססס נרו6יו
לכלתי ססחיתס6 :ו מבמח ססקג"ס רולס ~כות
ס5וי
ק מגדור וכוכוחו ננרחס על סדור ומכפר (מס
סכ(3 .כך 6ננר 3סס כקר ססחסר נוכר ויורע ס'
6מר לו סי' .ססס"י ירחם ע3יכס כסכיך onhnסלו
וסוע(ידיו  16ו6ת סקדום וסקריכ 36יו סיקריכ
שיו וכות 50דיק מקיום וינן עדיכם למחו( (כס
וק"( *
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עת

ע שעכסגוסוסע גה תסס רסס
ע(סניו )?hhיד
ס" עניו מ %וע'פפ( תועשננכל6מדזס"שתידק
עלפו( ע(פניו 61מר פסמעניקרח ססת' ס1וו6סרה
וסכסוך פכיסר 36ר6ר סנדקי ממחי(  .ש
P)Dש  0)(1ג6חמ~' ויגמע נמש רש( כול'ימי
מ קמו לגס מחשת קרה
רי14כמר מסס  Shקי
כו'קטורת* כחג הס"י וכיססס"רדיו
ס( 6מתרס כסס 6(6ססחטפונכפסותסוקרםספקם
תססמעלוכו'ע")
ס"כו'ו(כ6ור' במוסנוס~ססטי
נאכ קס' 3מס מט6ותיטפסיססיו ה( 6נרד דסכס
כושי סכווכתססי'נדו(' מקוךנסססנניסכיתסוקתס
סי' (כסמי נדו('ו(סקטיר קטורת(סכי ו(פכיסוקסם
ס(5 6ריך(וסןכיקות סו(  6(6ע"כ5ריך(ומרסוס
גוסך מז כורטסכי סס סיו ר6סי סכסדר6ותכסס
(כן סיו מת6ויס  (6סעוכד 6סטת כדי ע( ידם
יוכלו(תקן 6תסכימותכפסס %נ (6 6סדכיקותמיותר
נן 31ותסססכין~סנ"כ 6ך מסכיןעודיותר ססס
ל6יוכלו לנמחהו6ת טרויקותס(ססכי קריך כסכרת
()ס דוקק כני הסרן סמוכמריס  6%ס6ר מעטכי
(רכיקומ הריך יר '6נדו '3ס 63יסנס ממל' (סגתם
ע5מו) ssרק סתפסטות נמור * חס סי' מט 6כדכ
והכיסוף כחסרגכ6רבי"ס כמשךסכי6ורותמי('כסרס
דכרי סנפי ס6מרו מ"מ גנתו כגי בסרן ע( מסורו
ן ככנסו (מקדס* ו(כ6ור'
ס(כ' כו' ומ"ח סתויייי
חמוס ס( 6כפ' כתיכ כסקריכם 6ס )רם * ומס
גוסרסיס טעמים 6חריס * %ר '6כי סס ל 6קמרו
רק סטעס בפסוק כי חט 6נכי הסרן סיו על
ססקריכו 6ס סדיוט וכקמת הנזריכן 6 h)a D~Dhס
מן ססמיס מ5ו 0לסניהנון ססדיוט ות"כ עסוגיס
ולמס כעכסו* וגוסכ6ו סמפרסיס סכ"( (פרססתט6
ולמס סיו ססוגס* וססי' סו 6כך סכומת גדצ
והניסוט סי' 3טונ' מ6ד כי סי' 3סס וכיקוםנדיך
מהוד וסדכיקות כקרה"
ס ע"ס ססהןס מקרכענעו

.

6 (6ור סכילתו וכוער כקרכו סקור סנדו( כ6ס
כוערת* וים נ"כ 6ס 6מר וסייכו סיס (6דס מסק
וחעגונ נחגגי ולכו כוער (וכר ססי 6וחס סוכיקות
גקר6 6ס מן ססמיס * ווס סנסמי גקר6 6ס נק
ססדיוט וסברס חרקך לסערות סכ 3לננעלי 6פי' כ(
ססכ6ות סנסמיות מן6כי '3וסתי' וככל סמדומבריך
(סו5י 6יקר מוו(( * תו סי n~Dh 6סכ6 6ס ען
ססנויסמ5וס3סכי6תןססדיוט6(6סנסע' שדםמדבק
ע5מו6יןרסקי(ערכבתוכיסוסקורךסגלתומח"ומונס
כמקוס ססו66סרסדכיקותסססור'* וסוס סס מץ
נשיקותנדוקמהור631סיורס6יןלקרב3ססנ6ס~רס
ייסמעננססויכילע(פגיוכויי"(ע"ס %כך נעשווידוע ססוניקות מרוס)כפםייןממסומר
דרךס53ס כיננמ'הסורo~hS
כענניו*%כךהמרוכנמ'סגעיסזע(ס6םורסככ6מרכפ*
וסוף
היסוי
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וסוךמסוססטעססגכגסוסתרייןומלשע(סיגיקהש ד 6ת סקס ק ס%ע' עמל כה פרס"יוכרעפלו
בתק"ם פ"ר רהטם סיקוס סכן סגףס עדשת פס מס6
סנדק סערתםכיין ו( 6ניו 5סס
תס(קכ1ר':
קרגי
(קכור'61ין(ו %3סכ" 6ו'6גי
סו
לר
ססו 6ס6ס פ(סייוט :ומש ע(פסו
ו'
י נ'ככך
סק6י ע( כסקריכם*  6(6טמסרס מס סי' ס6ס וכמ 65סס" סו 6כך כי ומשיק כס ססע(ס 6ת
נסס סמינר ועם מס6 ts~oות'ע"י חסוכיםלקומוס6רס
גרס ספ" סכ6ס נעמי כרקעי( ומסרס
פ
יסכףיכ ע(סכיו ומחקו כהכריסערכיס כממצרפ6דסמסוכ
תעגונ נח( שם ע( סכ6ו ע( דכר ס6מת
ס(
6סזרטכמו סלמתסו6טוס כגח ("01סםתעכונ ומסו(( כמותך יעס' כעת וספת ועיאמורכתסזכס
נמס סכומו סממת תו סי' ע( סטרו ס(כס כפכי קותו ס%סכמ) 65ס שפע( כ(ז6ת וכותו נרעיתר
רכן סי' ססס עסו כך כרעתס קורס פטמנו מסי מ6ר ע( ססו5י 6יקר נמוק :חסובסון וסטיק כס
רכןוכווכוסלמת1כ(16יריסכ6סנמסונסעתסרכיקות מרסון סתמזקות כדכריס טוכ" תעימי' ע"ר סמ5יגו
ם כןלפוחו לריק והמרו(ו כ()וכ'
(6סי' (סס (מטוס סנ6תס כ(( חס שמו ס" כרכי סס06 (6י
מס 6ר"ל  Pbסרקו (סקעיר קטורת קמען קתקרכ כף ע"ס וסמכו וקרה 6ותג רכי וכו' 6מר  'ssרכי
 (6סקור סע(יון (תקן כססם 6ך ממטס ירפ הסס קרית לוקערת 6י)י( ) hnh~pער סקנ( ע(עונגו
6עס נמדרינסזו* שריך  06כסירוס נדו(כני ס(6יעי כיכר מרע כו' ע"ס ס(סק* ומקסם
סוססל6ס ע5מיות( :כך 6ער(סס קמו (כסמחתות סנמ' ס( 6מעיקר סו 6סכגע' וססכנעס כ6(6יס
פי' ו6ז תנמכו  ohחוכנו(סיות נמדרנס(11סתקרכ ע"י ס)וכר 6תיוס סמית' סו6סנורם 63רםסכגע'
כעכורס :וכסכי( וס סכוונס סכומו ע5מס (סייס אכרוסטין (ו כעוקמו כ" 6ר" 30 6קכור' * תסו
6מר סטי כ"ס (לסרן סרס 6ת ממחתות ט' כי נ"כ פ" 6ין(ו (סקכ"ס ) 6(6 1nSIDד" (0 6ס(כס
קרסו* פי' סיס (סס קרוס' ((6ו סמחתות סממת ס"טוס עיקר סמעגונ ס( סס".ת כ"סכט6דס (ומד
ןמתג'6
סכוולתססיו(סמיסה( 6ס63סיו כמררנ' )1וכרקעי( סרכי כסכנע'נדו('וזוכ' ל"6כלימוד ס(כ'והי
(
ו
ד
()ס מקסס סגמ 65מעיקר סנ סו6
טתוסי
(ומ6סת'ס6סס()6ריםדכקס(Dה5ס1Dסי'סוסס6ס6דססדככיוקסותסדסכ(יסקסותיס(קכךר כ(קסיסמפויר(ווס
ויימו כסככע' ולה (נרצו כמסיכות *
ו
)ר ,ס(( '6מרמוק  hScיתקרכ (סוס6דס חסכותת ומסגיכיק וכסי(נלי דעתם זכגפי(יגימ( 6י'דלקני
רפ"י ) nUDסס חט6ו ככססותס* פ" סס סכרו כד"ק (6ניחה (י' ו(קגי פי' כיון יגס( ר"(כיון
סיתקגז כ)ס 6ת כטסם * וסכן נוהך ותרנם סדר מקלק( כ"כ טססי( 6ת כממחו (רנ(יס ממס וסכם
כסלעומכור'נהיי 6דעתי'כו' ר"(גר '6גודעתורגימה
וסור *
י
 (6 ,מבס קח מ6תס מט' כו':י"( פי' כססס(תו 1nSplplמעסם תעחועיסושתיהספרי
כסקרים (פרס דכרי סתג 6רפס 6ת (6רסכוס (סח)ירוו(סח)יקו ע"י סוכרתטפלותוויום
סמ5י'6כו' דסנסמס גקר6גנ5יהס ט"ד ס6מרונו65תי סגזיתסכי 6דס כ)ס (מית' ( 6חייב * ואו
כו
דוד עכרי ודרסו מ (",סיכן מ 165ככיוס  :וכמ6( 65ייחל  "3דלקני וצריךחיזוק ט"י נדלות (סחס
י
כיד
' כננעלות ומ.ן )( ehו nltDS
סגסנגס כקרה מ5י '6ולסכין סטעס גר' ססו 6ע"ד ססו .6חסונ ונגעי
ד6ית 6כמסר" סמקוכ(יס טעם (מס י 65הכרסס כממסיס 360ו ע"ד סג"( סקרהו רכי* חסו קם
מתרחוכן כמס5ריקיססקרוסיסי165מהכותסעומ6ס מ6תס סי' ו6ת תקכ( מ6תס לעיקר כעיניך* מטס
ופירטו מתמת ססמקטריניססמי5וגיס כר6ותססכסמ' פי' סככע' טיסיו מוככעיס והפסיס כעיגיסס מטס
ס מגים" (65(0ת (עמסועוסיס (דית6נ היכנעו עומס 6(1יתשו כיחוס6נותיסס:
סע(יונ' ונכוס טיכ
כ( סממנו(ות (עככס נגס עוס' סקנ"ס נותן 6ות' מ6תכ3גסי6יסס פי' וכיותריוככעונכסי6ות ע5נגס
כנוף טמ)616
6ות' ועי") כ6ת' סכטמ'כעולס hSnיתנקוכמסיכותע5מסונד(ותס להנגר כלכס ססס
מימייורדת(מקוסטמ6סוכרי'סכווד6י כעומסנדו(יסומכוייס* מגיסעפר מטות דסנסיס
ס
מת
בונסססכרהו
י
נ
 6"6סתע(סכמי(ותקדוסיס ונמ65סי 6כמומ5יהס י"כנ%3יהלכסוןטסעו(סמתכסנכססצריךנסיותסכגפחו
תסו ר6ס 6ת סמ5י *'6ר"(6יס מכס  Shמ5י6ת ניו('כ"כככ(סנכו(יסככ(סעו(ססנטוסממגירוסס
גסמ'* מפ( ע(" פ" ססנס כס כמו וכפ( עניו צריך סיסי' סכגעתו נ"כנרו('* 6יס 6תסמו תכתוכ
ומכסו :וכ66מר וממזיק כס ס"סכ 6הדיקוסמ)יק ע( מעסו רסכס כתיכויקרה 6ת סמו יעקנ ונפסו
כסנסמס וסע(ס הותם  (6סקדוס') :סססמזיקכס כתיכ ויקרצוכף וסרט"י סקכ"ס קרחו יעקכ ומעגין
מ %ס0ו5י 6יקל שו((  610 :כקמתסכ( סעו(' קלש יעקכ לק ממתתסכווכו
)כ' כס מזכותו
" סל %סקונות (ו ככ"מסי (6 ,הנגיחת סמו כפורסו סע(יון הנס נסורנו נקרה
הצקס' סנמ' וס6נרד
"6
קומיותסמקסן(סיוכריכוסוטכךד6ית6כסרט"יוי5ר כןוטססו 6קמרותנמור(כןכהנגרכבסוןימירויקרה*
ע"ד

קיעש

.

עי

רירבר
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ע"ז מסרסתי ע( פיוכ6 3סר יקרה3ו סברס כסם
מ" סחןסמו%כהור'6ין מוכןס"כודרי כקטרקר6
הורס כך מוכרח 3סיות ממס* 6ך ספי' סו6כנ"ך
ו קסמות כ'6 3
סו 6סמו כסורםמכיון כרום קימ
ו סע(יון*  S)bעסוסבין  13סורס 3מע('
כסורגי
וסוף כעולס ססירוד 3כך ג6מר ככמון רכיםויקרבו
כוי* חסו6יס 6תסמותכתוכ ע 3מטסור"3כסכי(
סכגעתו סנדו '3סנקר 6מטסו ינרו' סיכתו' סמו
כסורסו3מע5ויעס' סורס (מס'ופרי )t)DDאכי"ר*

בדגי

י'" "-וט'"'י"ג"~",יני

כסלתי ו63מרעותי 6תכוי :וים (דקרק ס( 6סמס
ספוכריס SDעיקר סדת ס6מרו6יןתורסנוןססנויס
ומס 6מר  Shתפן* ס 63כוור6י ידע כקמת ססס
מגחותי  S~hnמייס 61יך סי'סס"(56 6ו פיסן ססס
 Shמגמתס :ועור סטיך תלויכוס ט6מר (6חננור
 '6כו' דנגסמע  06סו' לוקח ממס ממור  16מרע
3סס ( 6ס" ר6וי (טס עמס ע( ולנגרס 6ין תורס
כף ומעגין מוסקך6 :ך גר '6דסגס תורך ס5ויק
סריגו יכו( (ררות לער  h~aכ(( וכ(( ונס ככ"6
רסעיס6ין רו5ס סיעגסו כוס סעו(סכי סיגו יכו(
(ר16תכ5ערס וכןסטכע ס5ריקיס ו6ס 6מנססמע6ו
וססכרחי סיסו(ס (סס עוגסס רו 05סיעגס כעוס"כ
 631סיר 06כ5ערס כעוס"ו * וזס ס6מר  (6תמן
 36כו' ( 6ממור כו' כתוך סדכריס סתג (5קסמיו
י"ת ס 63יעגמו גוס סעו3ס ו3ימד וכות ע3יסס
כקמרו  63ממור 6מד מסס כף * מסג' כן סו6
סמסגס ת"מ ו5ריקיס מנכסיו  rhססג6ס 610ת
תכי6סו סל 6כעסר' סו 6חוטה נסיות רסע נמור
לכפור כתורס מ3י !03ונס  Oh thrס5ריק נוער
כ6י,ס 6דס נס סנערס " nhrkסוע( כו ס( 6יסתקע
כחטטו כיס5ריק כנערתו מנוערכו סו6ניסכר מכח
סק(יפס ט( סרסע * וגסוסימ
ר  63ממורכו' כקומר
6כי נרמתי (סס ז6ת מע"י ס(( 6קמתי מסס זס
נרעם הסס למטסו ס6ס גסכיתי מסס סי' מנין
ס 61ת לכרתי יחטטו  :ונס ( 6מרעותי 6ת
עימ
6מד מסס כסוס רעם ונערס וגמ 65היגס חייניס
כ"כ (עוכס כעוס" 1ונס פוס"כר16יהיתן (סס"תר
סעוגססיעכסו ע( "ohwnחס ס6מר ממס3כן 6תס
וכלעדתךסיוהסגיד'6תסוסםוהסיןננחר*סי'סססי6ו
פ5ס טוכסס63יסקרכניסכםעולמית והמר 13תר6ס
סיסי'לךסחקסרותעםהסרן(פגיר' ממררמו(עוס"כ
כררךסומרוסיוס3עמותסומחר3קכ3מכרס*וסיטה
3גועזםטע"יגתיגס53ויקגסכריסכמסק(יסותוגתקסר
כקמרסלקיימהעססגריקס(6יסי6סוסיכרלחעוbPn)6
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עפ

ימגס
נדו(מ"ו ו6דרכס יתקנסע"יסטיק* וזמו
י
ה
ו
גתהי דסס"י כ"ס %ס (תת תרומ' (כסן ובמר (ו
סס"י מנססדיר סוס 6כי מטיל עליך (סיות גחון
כידךסתסk~nh 6סמסמרמס( תרומתימע"יסחרומי
מיתגו (ךימיו מסוננריס* (כ 3קדטי כ"י טיתקדסו
ע"י סכתיכי סו6ת ככ(מיני קרוסות * לכ(קיכגס
06יכילו קרכן ים" כקרום' * ו(כ(כתסhוn
 onהמר
,
כ
תנרוס
יסיכוסייכו  06יאסמונחטף ויסיכו
(סס סגתיגס ו6ת סיסי' תסוכתס ט(ימ' כן i1DDt
(סס כלקימתך עמס מתרומי * (עסחס וסי' חז"ל
(נרו '3כררךססגנ3כיס 16כ(יס :ד6ית 6כנמ'(עולס
יסתך( olh 3ר16ת נ%כי אומותס6ס יזכ'יכמיןכי'
ולסכין מס סי 6סכמג' סז6ת נר '6סיכחין (ר16ת
6יך מדת מלכות מוספקת עתס ננהות סנור ויבחין
ככיפתוסימנו כמסר' טיתנס 16 6כתר שלכותויבין
נדופתמלכות6יך מע3ת' נרו('(6ין חקר חסוכררך
שמהכיס הוכעס סי' פיסי'  DnS~Jhכקרוסי סמיי
 onS~)hיתקנו ננסת מלכות* 31כגיך ר"( כמוך
כמוסס יתגסנו כך (מק עולס*
ן יס '.לך מקלס סקדסיס מן ס6ם כו' * ג"(
וף
נ5ירוף סססוק דכר (6כ"י וקם מ6תסנוטס
מטסטניס עמר מעותוכו' מטסו יסרח מדקדקלנוס
גיוסססי"ת כ"ס היקח טכיס עסר מטות ס(6עיקר
ססיגנן סי'ססרימ' טוס דכר סס(ה וס" ןיכרקיחת
מטס הסרן (כד וכחסרירקוסיסרמ ננססי0י' (6ות
כיגיססויסור ת3וגותס* ו6סיקמרו 3יכחן 6ו(ינס
מטופס יסרח כטיגימוס ג6וס( מועד 6ז מי טיר'5
קירע ז6תי3ך'ויכמן ויגסס (עגמו * ולמס (יקחכ3
סי"כ כס"ה 6ך מעגין סו 6רסכס כתיכ קטרי
י יום יוס ולכ6ור' על
סךושמלעףןליף סלוסיק("ו(ר ע(ריתות
ף
נספח וסו נ'כ(קון רניס * 636
גר'ס6יס קריך(וכק עקמו 31עכורססי"תככ3נודותיו
 (61יהמר סוי לו לכמו' (ע5עו 6יוס מן' (( 16מור
( 16סתס(( 16 3יתן חקי 6ו 6יוס מוס המרת רק
הריך סקוס (קכ 3ע( עגמו3יכק 6ת עקמו ככ(
גססו ככ( מדותיו ס6פסריככ( ססת6מ5ות ולכןג'6
דוחותי (ומרסמחויכ (סקור ע(כ( ולתותי(6ובה'
דלתימיתיהומרמיעוט ~חיאגיס(כןמוסיףסכתוכ
(כתוכ דלתותי (סורות סרינוי ס6ססרי * וסגם
עיקר כ33ות סמכותסס פסיס פסר כננד י"כ סכטי
י"ס טסם כבנד י"כ גמולי הלכסון סכ( מגט גס"פ
סוטכע כו מדם 6חת מיותר מוטמע  1(56שכטסט
סכ' וכן כולס 6כ( כקמת כ( 5 o~hnריך (סתחוק
ו3סמ6מן ככלממדותלעכור כסססכורה כ"ס :וטס
 015ססי"ת (קחת אכיס עטר מטות (רמח ססמיוכ
מוטל (סחויק ככ( סערות (סקס כסס וזס ססרס"י
כשסוכר
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כמסוכרספרי סוכר סס4מקריס 40סרטיי מתרן סתמכרית.יכיקות ע"ס,כסת31י כפתותי כף וסרקנו
)6ת טכ*י  1DY 63מס וס ס5יוי'(קמת'כ( סי"כ סקכ"ססקטר'סיעסס כיןסרכקיסלס6כמכולקוצר
מפומ ס( 6ס"וי כמפסבסון(כד 6ך כבסר ר %כו-וסוך ככיכו(כגו סקיטסי
ת סכ '6 3וסייגו קסר ס3
ססרימ' ס(טקויס סריגו סגםסננו(סזס כ 6מחמת תסי(ין* חסו ס6גנר סתל 6יפם סעס  '6כתסוכס
מקריס ס 4פ"י ססו 6סוקר פ( ל( ממרות פוכות ומע"ע כעוס") מכ(חייסעוס"כג" ימס(סכיסקכ"ס
וסוף כו(( כטוגו 6ת כ( סטכפיס חסו סוכר חסן טעם 6 11מת ר"( סגעס' קמרותכהטוכס ומע"עכי
טקדיס סירוסו טסוכר ט(כך כ( 6מלרנ' סלת סו 6עיי סתסוכס ומע"ע 6גחגוגרכקיס כו וסול
י
וס
כי
יס
כו
שממת סקליס מסקר פ 3דוחות יום יוס כג*( * כלו וכעסם 6מת * כעוס")סיינו ננס ס6גמנוכע
חסו זס ים" (ך )ס נינה י*כ רם)  13סט"יסיח)יק נעוס"ז מכ( חייפו"0כ ר'( מכ3סתעגוניס סיסנו
ככ(סיומות (0מכיס פאר סכעי יס וסכן * נמו(ננות סעמוגיסכי תטוקת ותעלוג סטיית כ"ס
היגו ( 6(6מתאמד פכו (סעיפנו -ויפת סעס המת
ולימגסגח%כו'מטמרתתרומותי ס( קולת רומכעוס"כ מכ(חיי פקס סוסר"(וימס
4ך
כף :ל 5פיס דורטיגן כגמ'למור סעס 6מת כנ"( רסייגו ס6כמלו פופ(יס (ממסיך6ח
וקרסלרתכי למור (מעמסכר6סיחוקדס (מ"כוספ" סכורם כ"ס (עוס") (סיות הכיסחו כתותו וע)4ים
סו 6כך וסכורכן כ"ס וכים תמיסת כריקותו כר( 6סכולך כ"ס קורת רומכג"( ומסוככעינינוסקורם
6תריסוס כעומס סמחסכ'וקמרוסם ולמ"כגסתכם( רומ סו עום"כ ס" סתעכונטיסבסכורך סו6
י
ק"
גס
סו
עד סג6לעולס סטפ(* תסולמור(ינ"כסייכוכעלס עוס"כוסתענונ ט(1יפס (כו מכ(מייוהעיוני ע
סוגוכי )ס פיקר סכרי6ס
ו כפקס סמחטכי * וכ( )ס
סזס וקרס (מ"כ סייג
ן ננמ'מסידים סר6טוגיס0יוטוסים
עמס סקכ"ס כמסדו סנרו( (מפןיוכ( ס6רס (י(ך ןלרוך י6לוייג
טטס  '6סי' מסיו סוסים טעס ומקסריס
ממדרינ'(מירינ' גר 6לותו כעולס סטם( וקטרו
כפולססממטכ' וכוסיכה (olhסעו( כ5דקתוהיוכר ע5מס נדכיקות6 -חת ס" כסכי( 6מת כג'(סיסת
(מנור ו(סוכ (סורסו סעדיה מעויו כמייס מיותו * בסס תחרותכניכ (1נ"מ * קורס סתס(' ר"(ממינור
וממסתזסנוררינותס5ריקיותר(סטינכנדויתסכורה וסקיסורטיתדכקוכככיכו(כ"סע"י מחסכתססקרוסס
ממיותו6וסגיסקויסד (56מיון כתיכ ומחיותר5ו 5כדי טיטע(ו ע"י ממטכתסמקיטור ככ"(* וטעם'6
וסוסכי ר5יסועסיסוסוכריםסננסיניס סננר6ססנדו( 6מר סתס(ססיינו 6מר סגעטס סמיכור וסקיסור
וסגורך ס( מעלס מכס'כ ומנון( מסמך וסליתם ואמרותכיכיסססיו טוסים סעס ומכווכיס ממסכתס
אכיס (החוריסס חסו  6157ומוס 6כ( מהדסיכו( (סגותמסתענונסיס(סכורךכ"סכסתחנרוכגוככ"(*
ר פ"י כמ מעסיו סעוכ" * חסו חעגתיס טים (סקכ"ס ככיכוב תעגונ
(ספיג כסככו סוך ימ
י
וכוס יתורן טסקטס מסט רכך 6מרכי ( 6יר6כי כליס nirDnoליטרא(* ו)סוויאמ
פס
ע5
סר
ו6
ר (6לסרןכ
סברס וחי ו6ת בערת ו6ר6ס כו' כי ססי' סוטכך (ה תגח( כף 6כי מלקךוגמלתך כתוך כ"י -רסגייק
כי (6יר6גי ס6ןס וחיכעררינס  '6ומיסו6מאסון כראותו(סססיע3י0ר5 (6ריךט( 6יסה כווגלצ(סגלת
חיומ סקורם וסייגו סברס ומי לילם רו6יס לותי פ5מו ו)סוט6ננר 13סט"י ) 6(Di~hתגח( סי'ס(6
נסינגון 6י כי ר6י' )ס כר "6זס ססהרס יכה יסי'כוונתך(בורך ע5מךרק6כימקקךסי' ככסטיסה
(י
(ססינ חתרכרבי
"תוסבכנית וכ()ס סו6ע"י olhnכ(כווגתך (רכקעוניךכיטיסה6ני חקקך* ונחותך
ך
ר
3
6
ר
ס
י
ת
ו
ע
פ
ס
ס
ס
ת
ו
ק
י
כ
ר
כ
ט6ספיע (סס )ס
מרכקעקמוככו כ"ס
סי'
וכסכות6ט סקרוסס יס"כתוךכבי
סכו ע"י מעסיו ססונ'ונקנית פעוויכו
ח טמיס יס" עיקר גמ(חך :חסוכרית מ3חעומס סו6נריח
סלמסכ"כ וכפס כסכורך כ"ס סו" 6ה
ד ימיר סיעו כתורס סנק'נרית :מקחר"3משוןננננו(מטפי'
ועיו"ט* חסו ד6מריגן כננג' 6תס עטיתוגי מפיכס מעורכוטייבוכסס5ריקמערכסתורסכמחכ
כות קרוסות
6י כפו(' 6ף 6כ* 6 ntknhתכס חעיכ'  '6כעולס וטמורותכרי0יס6ניבחרותעםככיכו(כ"ס .עקםסו6
6תס  os9nlhטמעיסרטן כנ' 61ני מי כעננךיסרק( ס"tff~tסו6ממסיךסכורהכ"סכ
.פולסס~סלסיותסכיכש
נוי 6מו כו' * ומיינו כנוו ס6גו מךכקיס ע5מיכו בחוככו (1סססיע (גו ג(טוכ ומנס סדכיקותטים
ו הסכורך כ"סכנוסו6גק' כטס תרוסס וסעעס מחמת
כנוריוסככ"(ס ככיכו( כעו כן סנורך כ"ס מוכקיכ
וגעטס
וח"ן כליםסססעות טסט"י ורומס
ת.ומנכים6ותגוכקרוטתווהכן'Peתרומפ
6מד כלחרוש
תר
נדורות נעורסנע
(טוןמתרוממו וסרניקות'ט(גונקימסמלת5סיס6גמפ
וי(3יוי *
ר ע5מגו תמיר ט( 6יספיק וכקותי%
ךוךןך טימרוכנמ'ור6יח6חבחורימלמדססר6ס %סייכיסיסמו
סקג'ס קמר (0תמעין ר"5
פסנדר4ל"פלכילול.פליל' "Dhרגפי
(610טע
תסו
תפעי
.

י*יכמר8
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י סו 6ס5ריק סנק' כסן מלוי מקוד סריך סריסות יתור' ס 63ננ 6מ"36 1
רודפך ות ס' 636ס
ז מסמרת תרומותי ר" 5מתנכרותסת6ווסונס נממוןסריך (קדחפ5מו מהוך
נילחתי 3ך bh
ופלי
לק (קמור סדכיקות טגמ ימסוקוכקוש סיס"מ"וומתגו נהמונ' ו3סס ממיס כרי ס(6יסי'
סריגך
סגק' תרוסס ממרוזמו מסמרת תרוממי5 .כ5קרסי ח"ו עוצר סמור (כעליו לרעתו * (וס הנגד סתכ6
כל יסרי
ק ר"( סוס סייך 3כ 3ס5ריקיס סקיוסיס מעסרותסיינ (עוסר ס" ס6תסהריך לקרס עלמך
יכייסרק( ועי")נינגיסס~יקיס לסספיע5יסר (6כ"כ כמנגולך עד ססמעסרות ( 6יס" כ" 6סיינ (6
שכ
6ת סקס (6ס סם גגיחיי ושוכי* ונסו (ךגתתיס סעוסר וספסור יס" פיקר סקדוס' יותר נוקדוסת
סי' ססכ(כיןך (פעע מעסיךסעוכיס* (מסמס מעסרו6ססביון סו 6ככהן כמסוק וגמסכ (כסכו'
סייגו נגווע ע"ד מהמרו כררךהכגי מלכיס תוכסס פ"טסקכ"ס הומר 6לס5ריק סמקדס ע5מו כמ6כ3יו
כנדו('וסייגו סולקןמ(כיס* ולעגיךסייכוכליר6ית 6כקדוס' סכגגו כן יקרס עקמו  56סתור' ותס('כמו
כנמ' 6יןנעטיכין כסגסרריןחסוכי כניססגיןיודעים 36סנסמיות ותרומתכם 610רגם (דכריקווס'ננ(סון
ס כו'
כגער נילו( כניס ולכן הריך (סיוח (ס5דיק כליס סתרומגגוח * חסו כתכו '6מן סנורןוכמלי
ס  SDכניו" 4כי טפרסו 6כו' ס" כי ח(5יכס6ין חילוקכיןתור'
כיי סיסטים (יטרק( כמו ססו6יירמ
3מק עולס סיינומיי רכ( מר 4סס6דס מהריךינגיס  16תסקס 6והכיבס וסתים סכ3סו(56 6יכסענודת
ס כעולס סוס עיט סו 6מקונס מ5ות נורקו סכורה והיכו  636מיקוף נגעכוך' (עכוד' ו)סו מ3ף
יסגי
עכודתכס וק"(:
יוחל ויותר כ6מוג' ס(ימ' כ 4טוס ספיקות *tSsSn
ט  P)1Dע(יסס כסרס"י ואמרת ההיססכסרינגכס6תח3כוכו':יסנסס5דיק
וסגם סהוקיס סססעןוליו"
יכדפיקותוכקדוסס
נסעתתסלתוסו6כוודוי
וע"י ס6דס מהריך ימת מתחזק 6מוג' כוכו כזיכוך
ותילותנדו((קיים סמלותמוקיס כמוסמלותססכ3יות כנגחלותבסורות351י(ותוזכות* וכעתהכיפתו תממת
ר נסתי 16מור' עו(ס ע 3ר6סו(כ(יתנסס
ססו6די
וסייכומיי וזמו (חקעולס וק"(*
ךעבנר סכוי 6 610תענודת 6וס 3מועד* נר 6וינתק מסקרוסס ח"ו פ"יסהכי(סופכן סו 6נגתחזק
דסגססתור' כקרהSahמועד והמר(סס ומתהמן 3קדס ע5מויותר ויותר כעת הכיפתו(ינק
(סס"י סיכגיס 6ת סו 6עלמו כקמר ורכיקות נדו(* וגמ 65כפת הכיפת
דוסעיכירגוס3סוקיכ"דסועכגוקר6יעגסו
י6 6ת פכורת 6וס( מופר ס5ריק סו 6נגקדס מ"פ יותר נוכסעת תפלתו 6כ(
ו
פי' כתוךסתור' דסייגו תור' מסמס :וסס'יס6ו 6ת (6כןס6ר סעססיעת onSDnיכעיס (סתקדסיותר
עונם מוקת ( OSIDוורותיכס ס" סיר' לריק נמור מכנועת 6כי(תס * וזסו פי' וקוי ד' יח(יסו כמ
מקרס ומטמר ע5נגו כעת תסיסתו
וסקסס(6יכ56עעס חט6ע"ירקזספירר ממדרינתו רסקדוס'
ק5תדסייגו גגעו(שת ע(ימיס סס 1(56 0חק ותרי ו6כי(חו פי" 1סו 6לומן כח לפמפס סל מפלס *
כ"י וקוידי סס on~hס5דיקיסססימיס סמקויסומלפיס
קכוע (וורותיכס חון דירס *כי 6ת
DיD
ירימו (ס' תרומ' ר"( דס5ריק
ר' סוי"סכ"ס סיתמ( 6כמסר' ומיסףססס
ך(~nסיות
6סר
ר
ה
י
ר
ע
ו
ס
ת
(
כמורינ 11 .לסריס סקחס' * מעסם ב"ק סקרוס' * סקס כקרוב סס מח(יסיס מכח סי'מח(יסי' מסהר
ס סי' ס 63יסי' סעס ט (56ססננון  ODכמעת תס3תס סס יותר
ע3כן גסך כ"י  63ינמקלמי
למלתו (מס' כעולס ססס( רק כעולמות ע(יתיס כקרוסס 6כ( סס מקדסיס ומבסריס on5Dנ6כי(תס
וק"(
יותר ויותר מנסעת תסלתס * חסו וקמרת ההיסס
רנחווב לכס תרומתכס כיסכרסו( 6כסמ3ף כסרימכס 6תחפנו ר"( כמתרימו סקדוס' וסרכיקות
עכודתכס פ" כ" כמסג' סרקי הכות סזס גקר 6כסס מ3כ כננו כסקרכן סל 6גקרכ
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ס%ס (סיות מוככע עםסתור' ס3ונגר ומקייסhSn
יתנ6ס כסמלידס ולס רש 6סרכמו ס6מר
י~
נ"
hעtי"
ו
ר5סי ס6כרס' ס" מוכנעbכ
ובנכי פפרהיס
כעמר עסוק כבמת רכר עכ מ6 '%ך )6ס"בריך
(תפיס 3סתס(( סי' מתכ %ק5ת לקמר טננקייס
למותץותורתו "תסכרמז כ(6ף ס( 6סר כג"(וככל
ז6ת כסכנעס נדו('ככ"('" ונסו ובסף כו'כנוו6סף
6ת מרסתי * 6ת 6סר ספרי ר"( ככ"( סנותחי(ס
שיך (תקן סס"6 6תרוגס ו(נ 36 6קורנת 36ף
ססי6סמור,סקדוסי וככל )6תיר4י' מוכנעכמו6סר*
וסגים  Shממק (ממכי * ס" סכ( מעסיו סטוכיס
וקדומתוינים מממסכתו רסייגוסימנס (1טעייין
סו 6מחון לממנות קווסיס*  36מקוס טמור* סי'
כ( כוולתו ים" 3טמיס סיס" תמיד  (56סקדוט' *
חסווימידוך ככ 3דרכיו מסכי( סי'ככ( מעטיוסי'
מסכין תמיד ע3יסס ומסתר( כסס שינס עסוייס
ע( מכונס :וד'עמו  tso 1~DDb1מם?S~hסקדומס
ם( סמו י"ת * תסו מקנס סקרן 46ך  h~phסי'
6מר  s)haנק5ס 6רן למטס דסייכו ט6כי מ6סיס
ע5ש ס6כי כנסמיומ וקרויות כקלס ס6חרק שיך
6קר 6ע"ד ד' מרסוק גר6ס(י וסכן *

לשל*4שבמרש

ויקפו 36יך סרס 6דומ' ר"3
עיע""'
י סיצר' ימשיכו (בע' סרי
מ

%ומ' כידוע חשרת ,ס"סיס" י5ר 56תשמשם(6
~3 thOסס ? p~prכסוס 6כר מ6כריסס * %ר6ין
גס שס סי' ט( 6שי' תסס ממרון כטה דכר
ס5ריכס נסס' 6סר  63ע 4ע(" עע* " iffם63
יס 6כמ לעקום ע3יסס עו( מ(כומ ועו( דרך ph
וכ( )סיסעו( ע"יסתור'יכ
 3סמקכןעליו ע%הר'
מעכיריןפפנוכו'SW1ירך *phעורסחירוםממשך
ספוםוימעכודמרכזת* חסופ"ע3כןיקמרכסמר
מלמשת ך כףתיורסמלך עכס 6מרססמ" מססרש
סכור  36מהסריס  pnbnתמיר וסייס ע"י ט6כמגו
יוטס ט 6ם נטרת ו' ע"ז6גוכמסוקס ומטכסיס
ככורמם6רמגיורתו*ופעסס 1VPמניו סרגדעררקיע
ם ורומגיומ כמיס וירקעו ממי ס)סכ
סוד לסחינח
וס5דיקיסכקר6יןמעסי זטסלסקכ"ס*חסומערסידיו

אלימיך שלי

וסייכו 50ויק מניו סו( 6מון סכסכם  hlk~nמנגסיך
וכריס זקיס ורומגייס כנגעטיו סקדוטיס סכורך
עוקמות כקדוטחו:
ע"כיקמר כססרמלחמות ד' ר"(ע"יס5דיק
סמ6יר כמקור סנדו(  'ffDונחננת ד' סכו
תמיד(למוס נננ(ממתסס(תורס ומלות* ע(ס5ייק
סוס יקמר 6ת וסב כסום'ד(עתיר (כ6כסיכתמטים
5דקגו כמסר' ג6מרכו וגשרו (6יו נוים וסייגוסיס6
(קומות נוד(6סכס 36יוויתכו(ו לנתלות רכותכננ"ם
יוכיחוסי (נגורף וכמכסרכים :וס5ייקכלרקתונורם
מנס כנקות סמר ס)ס יסי' (לו מן כפיכי סכומות
וסגר6 64סכתסעסינו ונסו 6ת וסט כסופם ר"(
סאסקס ס)6מ וסגתעות מיתגו (גו סתומות כסופו
כסיכה ממים5רקגו י6נגר (כו כעת טנס DnDכנקות
יסי' כן כג"( * ו6ת  osSn)aהרגון ר"( טוס סועה
ס5ויקסכ(ע"יתס(ותיומכיס וסטסוריסוע"יסתורס
סקדום'סנמליססו 6רמ)ע( סתפ(' ע"דד6ית6כנמ'
סמתס(( ע(מכירו הריך סימנסע5גוו עליו* ומרלון
ן וגסו ו6ת
ס 6,רמ) ע( סתור' ססי' מתמתנוירו
ס
י
(
ח
ל
סנחליס ארנוןסכ( זס ס5דיק נורס פ"י ססו6
אסון חומסוסייגו תסי(סוע"י ארגון סו( 6מון הרון
דסייגו ס%ר'' והסד סנמ(יס 6סר גסס כו' ד6ית6
כנמ' כהחמס נטיו כ6ס3יס נטע ס' (נוס לסנגכס
( o~iohנח(יס ננסגח3יסמעריס 6ת60דסממומאס
(טסרסqhהסריס טסם סתור'מעריס6תס6רסוכף
מוכס (כף )כות :ו6ית6כנמ' מפיקותהכותתיקגוס
ר' יסוסע הומר תסיסות כגנך תנגירין תיקגוס וי"(
דבר "6מ ומק"מ ו(6סכיני וסייכו כאמת סאגות
תקבו סתפי3ות  6(6דכזמן טכסמ"ק קיים סיו
סקרכנותמכטריס תמיד ס( ע( עכירותסכ(י3י
ותמיד ט( כיןסערכייס ע(סמח
יירות ס( יוםוגמגם
עכ
סיו תמיד כ( 6חע 6ועתם נעו"ס סמרכ כסמק"ר
סתסעותמכסר*ןכמקוס סתמידקו()סתקכוסתסי(ות-
חס יכש (סיות מרמזו  S~rnמס לח(יסע"פ דכריכו
סכ"( ססלמ(יססייגותסי4ת מסגמ(יס כו'מטוכעס
כשסרסדסייפ"מכפריסכך כסריס נטעסייגוסחשרס
מכסרמ* ח%פ"ולסדסלמ3יסכסרם'ימסךסנח(יס
דמיינו סטורם סנטרך מסנמ3יס מס סחסעות 6סר
נסססיילוסועלס כג"(כ6ס3יסיטע* דמיןמתכופם
כסט ועי")גמטךס6כח%קינייןכנצ"מסנגר* חסו
(סכם ער סו6ומון עורר ט6כמנויטפיס (י0נכין
ס6וסצתסעורר"ע4גו*וגטען(נכו6% 3כ :ר"(סמורם
מנטעןטסח5י(וח נורמיס (נו כ 3סג"( סו 6מלכווך
סלסנוטכגו
ססס מקנו ( %ם63יס סתומותיכויי
יולעך נם %סיס01ייכ1כמו
(עגורריבכו( כת"ס וס"
שסיסש4נכוהו6יגויכוה3סענירוכךס6ומות(6ימיו

ריקנך

.
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יכעיס(עכולמנכו( עם זרעך לסלט (סם מ"ווסוך
מחנות סתסי(ה2סוגו טמכ0רי' ע(יגו 6ין כחגיוס
33ק 3ז סור כו' וננתמי(' נקדים (סרם
(עכור מנכול* חסו וכטען (נ (13ננו6כ ( 610מון
מסוק סתמו מעריס ויכףנוי 5דיק סומר
ננ6נ דרים מסכות :ומסם 63לס * דסג' ס6כות
גזימכס (סס )יובס  (56סכ6ר יוחק ויעקכ ונוטס הממיס דליתה כננג'סתמו(י סתם כסדקוס(ננחט
ולטס סו6סיכוי (סאסקסיידוע* חסווננססכקרס והכיכסתח (כסכסתמו ס(6ו(ס :ו)סו סתמוסעריס
דסייגוטסמיקסג"(ס6גחגועסוקין כוכסיותוננתגסנ סי' סתמו פטריסתסוכ' וכוס תנרננו ויכהנוי5ריק
כמדל ס6מור (מפ(').וכסעי") (גסמס סגקר6תכטס סי' טיסה תסלת ס5דיק עו(' עד (ננקום סורססכי
6סס סנ)דמגס(5ויקיס ע 3סכ6ר חסו ומחסכקרס( :פעמיס סי 6מעוככת מזעפות מחנות סרסעיס(כן
וכסזוכס (גסננ' rf6יכו((סססיע (כ( יסרך( כ(עוג תסוכו טומר 6מוגיס )ס ק6י ט( סט"י מסומר
מסע רחמי' רק יר '6ס5ריק ססו 6טיסי' (יסרך( וממתין ננהי תנ 6תסלת ס5ריק (סגיו וסונגר 6ת
לחרות :חסו סי 6סכ6ר פי' כס)וכ' (גסמ'* 6סר סתס(י (ומרעליו קננןסי(מסכיה עמונדכרסלמותיו
נלך:ויהפר שטסיטרק(
( 1חסונ"כ
6מר ס' (מטס ר"(  nסוע(
hוrג' כססמסנדניסקסטעס"סד"יסנ6
ד"
1ימגיו (3ס6גתתורןי וס'כיןטכוי6יו
מסתנוד( 5דקת יסרך(גזמו
ימ
נ5
(ננסס רמו (אדיק סננכ
ננמ' מטס מסיר ק6ננרתלסוף 6ת סעס סי'סיסי' (סימוןועוב (כך וינוננו6כ מסגי סעססי' ננסמוטי
5סס לחדות ו6תנס (סס6 rf6תן (סס רחמיםנדו(יס סעס6טרהיגסכ"6כמדרינת ירשסיגננו6כננתייר6ין
מססכי ס6דס (סי ננדרנתו סעוכד כך ממסיךעזיו
סננרוננ~יס כטסיני
ס וה"( *
ר "סרוססריסכרוס כף כמסעגותס* יר6ס ולותן טעכדו מירז'סננסיכו ע 3ע5מס יר'6ל(:ננע('
בבא
אסרס רסלס ננסתמפרוס סו 6נדונסוכרי' וסיו 6ימתס נבוטות ע( סוג6יסס וזכך וינר מו6כ
 0נ"כוכתיכ מסגי סעס * ויקו5ו מסגי כ"י סי' 6ותס סננרוננוין
סו 6מ 4חסירס קעגס ודקם ורמו"
כי יפרס 6יט כור וגס( סרס סור 6ו חמור כע( כמי' יסרק( וסם ס5דיקיס נדפיס סעוכדיס מ6סכ'
סכור יסקס* גר '6דסחור' מרמוס (ס5ויק 6סר סננסיכוע( עומס6סכ' נדו(' לכךק5וננו6ככחייסס
כידו סכם ונכורם (סננתיק סדיגיס וסק(יסותוסייגו כי )ס כזהי 6ססרי (רשע (קב( 6סכ'כסכו (כןק15
כחייסס ע"י ס6סכ' ס( 6יוכלו (קכ(*
כריקסיככרכםור6יסססססוק(6יסס5ודתיקסגסרגגנק)רי6ס 6כיתסיזתיעטכסורכרלי'ק אנךיתאמר
*  r~1Dמתחו מעריס ד6ית 6נס"ע
"6מ6יןעוכין 6מן 6מרכרכתט5ננו
( 6יצע( 6ותס(ניגרי סיור כסס נרם ינרם 6ותס
(גוק' דתסוננ 6רכ 6רק יתתקס ק5ת  :חסו ע6 6(6 6חר כרכס ססי6סוף סכרכ'* וגו '6.דסטעס
יכסכו כתסומ6רכ 6ועידןכת 3ספ לסיותס להרס סו( 6סי סכ( כרכ' ס6דס מכרך סו 6מעורר"ותו
כעס סוונרס (סורומחמור וגסו וגס( ממס סורכו' סעו(ס  30סנרכ'ססי6 6סר סס סורם' וקורסו(כ(
ים(ס סו 6סקכ"ס סו 6כרכ' וכרכ' סו 6עולס כפ"ע עדסוף כ( סעו(ננות
ו6ננר מכתום כע(
כו
יס כרחקו* ימרס ר"(יתקן וכרכ' ססי 6סיום סנרכות סי 6גנד סוף סעו(ננות
ס
כע( סנכורות (עסותסכ
 enlhכ" 6סדונניס (סורוחיוור (סיותס מלמיס3כ( (כך 6מר כרכת ע5ננו 6יןטייך (ומר 6מןכיוןס(6
ירמ ממס לדת* וגסו נ"כ ס" סססוק כ6ר תפרוס ננגר עדיין ס6ורו' ככ( סעודיות 6כ( תכירו רם6י
סריס סס מסס ולסרן פסססקו(יס ננד כ(יסרק( (ענותע(יו 6מן ססו 6כננסכי'על דכריווכוסמעלסו
ערו חפירס נדו(ס ככמר  nhrk1ססו 6חיי וזגוגי יותר (ננע(' 6כ( סו 6עגמו 6יגו רסקי כ" 6כסוף
ס מכרכות ססו 6גנך סוףסעודיות* וקננן סו 6מכח
וגני סנ6ר סו 6רם) (סם(ם ס(6ס וסיו ססיכויי
5פעו( נס 3סססיע (ימרק( ו6ף כנממיותס סיו ע( כ(מעימותיחדכדרךסכתקןמסיו6וערי' כננקדת
יכו(יס (סעו(* כרוס גדיכי סעס דפיינו מע"יננסס מן סעעס וער סעו(' וסתקיגו למ"כ (עגות 6מן
ולסרן גנוטך מנס גדיכי מעמיס סס ס5דיקי' וסוף  '6וסוף נ"כ ססירום כרוך ס' מעורס ועד
סננגדכ" 6ת (כס וגפס' כסכי( כ( יסרק( סיכו(י' עו(ס קננן פי' סכרכ'ססי 6מעורס עד עו(סננותר

וירא

2

.

נס סס (סכומיך ו(סספיע 6ותס (יסרך( ע"י כרי'
דקס * במחוקק כמסענותס סייפו נס סמחוקקיס
פסס ס5ריקיס שניגס עוסיס כ" 6חקיקס כעקמך
ססי' יותר דקסמכרי' נסססוגיככ(ו(לים(ממסיךויתקן
כננטעלווץס מסען 5חס ומיס
נ"כ כוס מייכי
(ננתן יסיכ זגוגי (חיי' *

(עגות 6מן 6חר כרכותיו בג"( * וגמ( 65פי )ס
סס5דיק סנדו( ססו 6עו(ס תמיד ככ( מכרכות עד
סוף סעו(מות סו 6סי' ננותר (עבותקנון 6מר כרכת
עקמו* הסוסתמוסעריססייגוטס5ויק מתפ((סיסתמו
(וסעריתסכותויכףנויודיקככרכותי'סוננל6נווגי'סי'
סיס"יכ( 31סגותקננן 6חרכרכותיווסכן*
6ו
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עי"כ hy1יל
קכו'כי גהקסי'מכין
או
ניסר6לסיכ%ין SIDDSכדיכורס5סס
כ(מססרו5יספ"רמקמרוס5דיקנתרוסקכ"סננקייס*
חסו וירק (' סככם טסכין 6ת כ6 3סר עמסיסרק(
סו( 6קמולי כלומרכסכין קמורי  610סוינור* וסו
מהמרו6ין כחן  hShכפיו* וינר מו6כ רצוי(סוס
(כ  S~hnסעס כהמר וינר  (561כ"י (מון ויקן *
נס (מס רמז כס( סוסון תר '6כי מנס ינקיסמלך
6מר  (6תתיירקו מן ססרוסיסכי ידע כסס פסס
5דיקיס נמורי' ו6יכס יודעים (כקוס פקס רק סם"
מחייר6מסקר סעס* ונסכ6ן6ותס ס5ריקיסמנקרה
כ"י מסם(הסי' נגתיירהיןכיסיוכעוחיסכע"כיסס*
6כ(מפיוטי סעס סיו מתייר6ין פסו וינר מו6כ
נופכי סעס ודקדק (ומר (56כ"יויקן (וננרסל6סי'
מתייר6יןגנן ס5דיקיס הסר סס מררינת כ"י hih
ק5ו כנגעסיסססטוכיס כדרך סרסעיס ס6יגסיכווין
לסכו( מעסיס' ולה כןררך ס5ריקיס ססממיס נטוכ
המריס יותר נגהר וק"( *
ם ניעקב כו' ותרנוסהתקרוס 6רי63
ימ
כמסיה 5כי' רייטיכ (דכית יעקכ כו' כעידן
יהמר (יעקכ %יסרה( מס עכו (6ס*6וים (דקיק
6יךת(י60 6כס 4מסוסרכמסי o)~h6רו5יססייטיכ
(יסרה( (כן יקמר (יעקכ כוי דסייכו רמ(6כי מסרח
טו(6ין מס מעל  Shוסליך ת(י' זס כוס ועוד ים
(רקוק ננגקר6ות סקווננין * ויכף  (6 "pihנטפס
(יגס ויהמר (ו הס (קרוץ3ך כ6וס6כסיס קוס (ך
החס ו6מ") כתיכ וימר 6ף ד' כי סמך סוס וכי
6ססר טסקכ"ס 6מר (ו כעצנו והמ"כ ימרס 6סו
כסיכוכו וח"ו (מסוכ כזהת *  otnhרסי' )"(סרנים
כוס חךוכרי תורסכסטםכו' :וג(פ"ך (סרס :ר0כ'
ממסרס"מסוריי (יתן ~ DPע( כי מ6ק (סס(יסרק(
(כמו( נ"כ כעוס") 6מר סיעקכ ופסו מקק ככמ(חכ'
עוקמות וכמר יעקכ כעוס"כ ומקין כ( 6סס פוס"ז
וב"( לעס (סנמימל ס5דיק 0ס(וס כשברנתו ע"י
סרסוריחסוכסונגעטיוסקדוסיססוקרממורגם(מדרני
עד מניע (ננדרנת ' hnSDד6תכסי' סיפ(ס סקוס
ן רמות ו6חי)' (סמכמסי' סס ומחס סו 6ממסיך
סיי
מ
י
כ
ת כן סו 6הכמקוס
סססעות
* ~hSn
יכרית סגגכמסיס טס 6ין (יסרי
( שייכות כנוייסו *
רק יטרף( יתק" ססעותיסס כמקוס נכוס ויקר
מ6ו 6סר 6ין(סס רסות פס * חסו מהמר ססע"ס
נס הת סעו(ס כתן כסכו * ר"( פולס סו 6מלי
גע(ס סו 6ע(ע 6ד6תכסי' כתןכלכו ס( הדיקפיכו(
(עקות כמדרנתו עד מקוס סכע(ס * ו)סו נ"כעולס
"קד ייגס וסייגו עסעולס סגעלס כשל פריך
ס5דיק מסד לנגידת טיכס כייככ' אותיות כינס ומס
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סבכתי מיו"ר כתחיקתסתיכ' סו 6רמז (מירחחימס
סו 6מכמס וסמכמ' נג6יןתמהה סוbnSD6
כי
ו"סי
יה וסליק סוכך כנגעסיוסקרוסיס עד סמ165
יכ
ד6ת
מפרנס ס)6תוננסס סו 6שומטיך טססעות 3יסר*36
חס נ"כירע; כנמ'ס(ססיכריסכליסשסיפחסיעת
 1(61מן גמם ומ5י '6ומסיח וסייכו ססגחסי' ממימין
דעת ~ hS~ thrkיסה3יסר 36חקק כעוס")% :פוננת
זס נס סס ננסימין דעתםפד סניעס (עו(ססמ5יהס
סו6ע"ס סכע(ס ססו 6כמ5י"ס ותסס סכסכת
סססעתס :חסו נ"כ ע(6,תיתד((כ(חסי יסייגו
יס חסר
סס5דיק יחס(( ע( כתות יסרה( סיס( 6ס
ורממי' כיחסיד סו6אסון מסר ומיו"ר סו 6רנמ נ"כ
(מדתמכמ'סכידסנויק(מנגסיךנגססחסדיםוסספעות
ואמר (עת נגהה כסיניע ס5ריק (עת ס)6ת וימ65
הות' כי סידותגקר 6עת" כיסה"ס כ"ס6יןטייך
כו עתרק סמרו'סיו כננוסי' ככמ ס"6ס כ"סומניע
ן גקרהי' עתי':
מעת טיו5י6ס נוכמ  36ספוע(והכ
וכסימ5ה סנדיק סמך' סטת כי )ס (h~hסיותעוגגר
כמדרנס סטת כתמירות רק סו 6כמ5י6ס וסייגו
(עת נג :65רק (מטף נניס רני'  146כף ר"( רק
ס סס n1D'Spo
סו 6נגיעט סגננגעט  qD~3מיסריי
וסכמסיס מסטסעס  nhtoסמליו (6יניפומהין(סס
סייכות (סססעס ז6ת ככ"(וסיו( 65גו מוססס5ריק
סוכך כנגעסיו סקדוסיס ננננדרנ' (נגררנ' ער סגג65
ימ 65סנגדרנ' ס)6חסטין לסנמסיססייכות כנוום*
וגסו סי' סכתוכ ויהמר הס (קר( 6ך כ6ו ס6כסיס
וכסרם"י סתקכ( סכרוסוף סעוס" 1קוס(ך החסכי
qb

ג'",ק

יי

1

(נגדרנ' כיסרה( וימר 6ף ד' כו' ולכןכסוסו סרנו

16תו 3מר :3חסו כוונת ס6 6'%לי ( 6כמסייטהכין
דייטיכ (רוית יעקכ כו' דסייגו ססס כליס כטעכ'
ססעוס") סו 6מסקס ממניע )~ Okומעתם מהין (סס
(יסרק( ח(ק וכמקס כעוס") תכן 6מר כעת יהמר
(יפקכ כו' סי' (וס גריךס5דיק (סערות (מערס עד
טונגה ו6תכסי'(סני'נגמחי5ת מס"ס וסםסו6רחמי'
נמורי' ומסדיי נר%י' *
'bn~h :כנט'סכ(סנרכות
מר:מןרבנך עוסקיךכי
ו
ר
ע
נ
ת
נ
ס
פ
ד
כ
מתמן
סגהערו פ"י
מפסוק סוס ננס סוכו' וסטפס  06גר' כסקדיס
(סרס מסוק ו(6 6נס כו' הגמוע כו' וימסוך כו'
יס (דקדק ומעיקרה 6מר ו(6 6כס (סמוע מסמע
ך טן
ס( 6ר5ס (סמוע (6ע כ(( וסור כתיכ ויססו
נגסמע ססמע  hihסססכס(כרכס :וכר' ססס"כך
ן6ית 6כנננ' מתוך כרכתו ס(מותו רסע 6תסיודע
מס סי' כסכו (ק(3ס ה( 6פססך סס"י (כרכס :
וכך
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וכך פי' סססוק 31ה 6נס :ר"ל ססקכ"ס  63ר5ס
לסנחע קשתו ולנרכס ככרכם ססי0 6יסך סק(ל'
סחיסכ כלעס *  h)hכרכס ככרכם סריגו סיפך
סקנסס :וכוונת סס"י כ"ס סי' כוס כדי ס(6יסכור
כלעס ססקכ"ס היגו חסןלכרך 6ת יסר636ך3כט3
מסם סקנסס סלה תחו( ולכך כרכס כסיפךסק*'(3
ולכן כרכס כ"ס ככרכ' החרת 3מע; ידע סכווגתו
6יג 0כ"( 6כרך 6ת יסרה( ננננס תנגיד* כסו 651
6כס כו' וימסוך סססךמחסכתו סרוס (ק(3סוסס"י
כ"ס כרוו רחמיו ( 6וי סכיט( קטתו  qhכרכס
כרכס החרת* חסו סי' סססוק וירה כלטס כיטוכ
כטיני ס' (כרך כו' * פי' נ"כ כדלפי( דמיינוסכ(טס
מכי' ססקג"ס 6ין כוונתו רק (כרך 6ת יסרק( 6(1
(כט 3קטתו (כד ס"(6כ סי' (כרכס ככרכם ססי6
מיסך סקל(ס ולכך עלס כלנו ס( כלעס נ"כ (כרך
"6י וחיסד ננחסכס טוכס ע(יסס וגתן סס"י נסיו
כרכת ננססוכו* ולכךנתקייננ 0כי( 6סי' כססוס
ננמטנת קללםננס"6כ כסהרמכרכות* ווסופי'סנננ'
מכרכתו ס( 6הותו רסע כו' וסייגו כרכת מסטונו
וסיט גקר"ת כרכתו כי  63מיסכ כס ק((ס מסה"כ
ס6ר סגרכות ססי' כסס תערוכות ק((ס חם סי'
עיקר ממסכתו ס 3טותו רסע כסס* 31כךגתקייננס
) :hp1I~ 1ופי' 6יךסי' כסכו ק6י ע( ס6ר סכרכות
וסכן כי מתוק למיך*
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פו

בר" 8תמזהיקריססי'כס' 6מרוגנך56סכי6ור
6סר 3פניגו וסוך כי ים (סקסות (ננס
געגס גוסס רכינו ע"ס כמי הריכס כמכותו 0ס(ע
ס( 6ססכיס סקכ"ס ע( ידודכתיכ וי 165נניסרכיס
(6ס" (סס(ע 5סו5י 6נניס
וכיון סעסס ס(6
וך
סס
כי
וכיעכיד רחעג6ג
יח(י'3
ני(סקריי 636גר'כוודוי
לו (6יס ס(6קיס ס(( 6עסותר15ן סכורה כ"ס6ל6
סדרך ס5דיק תמיד לחוור 6חר טובות יסר (6ו6ף
סגר6ס (ו 6חס דכר ק5ת עכיר' כעסותו 0דכר
ססו6 *6ך סיסיי  n1)IDSיסרק( עומסו ויקכלעליו
( qhסיותכניסגס עכורס כי כ( תפוקתו3סטיכס*
ךסססעע"י דיכורוסקדוס
וכסמת ס5דיקיכו((סייסי
כ5י סוס פטו(ס נסנניות כ (3רק ס(סענניס זריך
(עסות סעול' נסמיות כי כריכורקינו
ס5דיק
קנ
יכול למד
יכ" 6לכ"א סננ6מינ" כוס סס5ריק יכול
ול
וו
ע
(פעו( כדיוור* 6כ6 3ותס ס6יןמ6נניגי' כ)סזריך
ס5דיק 3סמסיך  15כדרך סטכע  0)31זריך 3פעו(ס
ו יכו( (קכ3
נסנניות כדרך מסל 6ל סחול'סיגינ
סרסו6ותסטוכי' (ו מחמתססס מריסי' כיותרוזריך
(כקם (ו רסו6ס קלס (סי טכעו סיסי' יכו( (סכו(
6ף  ohסי' אקח סרס61ס סמריפס סי' יותרכריק
ויכו((סכו( :וסגמסלמוכן*
מס(עסות(וכיוןסוייג
וכוונת ננסס רכינו ע"סנ"כ מסכר 6מת 6 ohדכר
 36מסלע יס"כרזון סכורה כ"ס 6כ((6 6ס"יכו(
לסעול כ" 6ל6נטיס ס5דיקיס כאסר כקרגו ( :כך
מוטכ 6עסס סעו3ס נסנניות ויסי' טוב (כעסוסכל
ו כראותו
מוין כטוכס )31ס ססכיס סקכ"ס ע(יי
כווגתו מטוכס ננמך (1וס כתיכ וי165מיס רכיססי'
רכיס פסיו כסכי( רכיס די לכונס כג"( :ווטו י)(
נניסננדליו סי' ס5דיקיכול(סננסיך 0ססט ע"יויצורו
כי סדיכור גקר 6ד 5כי גני סר51ס (פעו( כדיכור
ן כננו סמלינו כדוד
5ריך (סיות ננוכגע כך(וזיכיו
סמאך ע"ס סעסס עלמו (עגי כעת סתס(ס כמ"פ
תסקס(סגי* חרעוכנניםרכיספי' סססו(ותסנסמיות
סעוס' ומס כמו )ריעס נחסכים סס כסכי( נניס
רכיספי' כטכילריכוי סססעסיסיינייכ(קותןס6ילס
יכו(יס (קכ(  D~Dסדיכור וסכן*

ס5ייקסו6סמננסיךסספעות(סעו(עות
 ari1גק' דקיו מע"י כ 6סספע* וק"( ני5וק חיבור
וסוף כסר (סכו( כוכמו כמקוס ע5ננס ננ6חרסגח(
מן סדקי  (6סכור סוי חיכור 3טסרס" וס5דיקנ"כ
סו 6כך ססססע כ(6 6יווגוי
ת נתנגו  36ננקורס
 oSDnSע"י דכקותו  .וסוי נ"כ גי5וק וסוי חיכור
ויכול למניסיך סספעות תמיד כ3י ספסק כלי סוס
סעי
ס כ(( רק ככמ 5דקותו כג"ח 3סעמיס5ריך
י (ננקטרנ D~D
לעסות 6י)ס סעו(ס כדי ס( 6ימ
לקטרג זריך (עסות כיוס עוכרה מלוס  16תורס 6ו
תסקס וע 5יחס מנגסיך סספע וקו (סתם סי
סמקטריני' מעליו וקין (סם הקיטס כי נ 6ככח
ש סיגמס כו' :ויקח רמח בירו מדקדוק
ססעכורנהדס6כסתסוי it*s~r6וס;סוסרעעוילןסכוגיק'D;DSר1י5ע'פינסוס(י6סתכדוכ6ר' רירש*
נסורס מס ר6ס ורסי' סרניםכוס ע"ס*
הח"כ כן ססעו0 '3י 6כדי (סננסיך סססע * ונס וגר' ד6ית 6כילקוט ר6וכגי וירה סינחס ר6ס מ"ס
סי' סססוק יגל מיס כנדליו * פי' ס5ריק כרוכ מתוסס כרס סורחת (סכ'אותיות וי"ו תי"ו וגתיר6
דכקותו כלי סעו5ס יכול (סננטיך נ"כ סססע סנק' סמ"ו ס 63יס 6ננוח(כן ויקח רננ"ח פינחסני'ל"ח
מיס פסס טמסדיס * 6ך תרעו כמיס רכיס ר"( ונט( סנו"ס וחיבר(סננו וגעס' רננ"ח" וגקדיסלסרט
סססעו '3סי 6כסכי( מיס רכיס סס 0ק(יסו' סנק' טור ס"ה Dnh1 :סדכקיס כו'דסכ'6מריגןוכי"מסר
מיס רכיס ס( 6יקטרנו וסכן *
(ןכקכקכ"(60ה0יכקכמדותיוננס0והרמוסכו'וחג'
שטולאות
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סעו(מות כקר"יס תרוח וגריך 6רס (דכק עוננוע"י
עניות סננ5ות נעולננות ורומנס נס סעו(ננות מס
ננוסי' מע( נכופ (h"blןכקכססכ" 6כעמותסמ5וס
כסכימות* ולמרו (גו רכותינו 6יך גתגסנ כעסיות
סמ5וס וקנגרו מס סו 6רמוס דמיינו סם"י
מלימי
ס
(
(גו סו 6סכ(ינ5
י
ך סרחנני' כננ"ס  S~rnע ס'
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עומססמ5וס :חסוננס סו6רחום
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י
ס
סננ5וסתעס' נרחנניס ס 6כילד
נדול
כרס"ר ככ( רמ"ח אכריס וכוס 6תס כורטס ע(
עלמךונטירתך כננ"ס !"(ננסיטטס 6דס ויהי'יננות
"6עוסייגו'כמ6ננריגו כנוסטסו 6ממית עלמוכממ"כ
כעכורתו כוס מחי' עלמו" וגסו ו6תססןניקי' ר"(
סוי"ו מוסיף ע( מעגין רקבוןסייגו כסלתם מרכקי'
כסם"י כ"ס ע"י סכלוות תראו מחסיו נס 6תס
נסןנקו' סי' תגנסרו ע5מכס נכ 3רמ"מ אכריס
ותתגיסו סכ( נסדכקות וסגם מדביקות סו 6דבר
סתכוננתועיוניכסכ( (כסיר כ( מחסכותיו רקסיסת
חוטיו וממסכתו ע( סוכר סוס טסו 6עומס וסוף
סנקר 6נסס ר6י' סרו6ס כעין ססכ( (סרכק כדכק
טוכ* חסו וירא  Dn)Dדסייכו כחסכו (עסות סמ5ו'
( nhloנקום כקננת ס' ר 06לעסות סננ5ו' כדכיקות
נדו(* ויקמ רמםוסייגוכ(רס"מ אכריוומסרגפסו
וסכגיס כ( 1nSDכסדכיקות וידקור 6ח סכיססועי")
ססיכ סמימס מע( כגי יסרק( *
בנר"ש יס 61ע"פי6ית 6כגמ' OSIDSי(מפ 6דס
טל6
תור' ומאות לסיקוס 63מסמס
יומלות
ל
ס
ר
ו
ת
(אננס כ 6וממסע כר( '6סרםדסכסכ טגנת
סנעסיסכרי כוול'סי 6כנוףכ(י גסמס וכמ 65כס6דס
ננוס רק
(ותר תור' 16עוסה ננ5ף ס('nDS 6
סנוף (כד כ63ככמס*  6(1כן ס5ריקככמרקי
רוסס(ומד
(אננס
ע"ירמ"מיכריסרוחגייס*ויםיכלת
כירס5דסיוקכ
י(ומר (אננס (סערותסתור' וסננ5ותסל
רס
)ס סונרר ס(( 6סננםכי יכולת כידו(סננסיכו כסמס
(תורתו ט( )ס סעם' סנוף לכך* ונסו ספי' מתוך
טל 6לסרוס כ 6לממס סי' פסתורס סי 6תכ 6ליד
ס(ומד (סמם וסוך יתקנס ע"י פכרי סגטמ'* הסו
נ"כ יכו( (סיות כיון סססוק תם(' לעני כי יעפוף
כו' פ" עגי סו 6סגק'מעגי כיעחו6יגו יכו(לכווין
כתסכתו ותקכתומימכר "6עעםסטייקסנסורממכוין
)DSDnוסוף יעלס 6תnSDnסעפי עס תסלתו ס)כס
כי תסלת סעגי כטמרי כ( 6גסמ'וסטייק גנתן כס
מיות ועי"ז תם3תו עולס*
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סלעני6יךיעמססתקונלתסלתו(רקוןוננס'
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וע
כי
יי
רס
סע
ס
מעקיו בזכות סרנים :מסה"כ כטסות (כדוהריך
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פו

בנר"א וידנימכסShו06יממעות כו'ןססדכר מכורעככרוךזריךסירוסקיסר גגו(כו" ס"זריך
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6מ0תפעוסט"6ללמ(סר"(ע"יסמור'סקרוט'סכקר 6רין-ויטךעו(ס 'טסו.6רמעיי ויטל עו(ס' hlenננטותף
כח('6 :רן גגען (נכו(תי' ל" 3טתר6ו (סכרסנכו( '.נרמנניס :וכן-כלעו(סועו3ס גויוחד (ע5ננו כ( 6חד
ם(  "6"06ו6ננרסכהוכוסי' (כס ס6תלנכננמוכו 3מ5ותוותיקוגו.יי6,ךמחמתטיםכגי 6לס סננק3ק(יס
5ין סי'6חל סגכו( ס( סס" 6ע(ס6יגו מגימס(כס כמעטיסס
( 6טוכיס וסוננניס ח(י(ס נ6י)ס
3כ( 6ס6מ לנכסי6סחכמ' ע"ר סג"3סרו5ס(סחכיס עו3ס* )ס לקר 6גסס  ~DDnע"ר וי0עו מסר ססר
ן סו 6מדכר0יגי  hn~fblכ)וסל ס' חוקת דגע(י  hDShinת(ננוד 6כו'
יס* 'מדכר5ין  hnsh1ננרכר 5י
ילר-
רר-
יךס5ריק(תקן מס סק3ק(ו עו(ס)1ס
מ5
רגנו (סמור' סקדום' סגתגסנסיגי* וסס"6ננעככות ע"ט(טוגו*6ו
6תכס 'מעסוק כ fk 0ועיקר סעיכוכ סו 6ע"י 6רוס לקר 6כטס מכיי' ע"ך ס6ננר סכתוכ ויחןיטר(6גנד
למ"ט נני מעככ טעכור מ(כיות 6כ( 6מר טתסכרו ססרו(כןכ6מרויסעוויחגו :ר" 3מסמגסעוננקרמוגו
6ת סס" 6ונכו(ותיי ת)כווהיס (כסנכו( ננכננק5ס מ( עו(ס ק5ת וק(ק(ו כ6י)ס עו3ס :ויחגוסי ססי'
יס סמ(חקדננ *0ק5סיס ~ hlkסטו(סע(יון סגקר 6ס5ויקיס טכיגיסס נותקניס כנ"(( :כן כססוקויחגו
יס סמ(ננוד סננ3חי"
( תננתיקו 6ותס כנוו מ(מ כרתננס סי' רטי' כסרוסופ"סס(סו סרעט(מרג(יס
ןני' ע"ט ו( 6סי,
סממתיק.סנטר* קלננס סי'ע"י טתניעו כתורס(יס נקר 6סמקוס רתננס ע"םנח(י רחנ
סע5יון תעסו כחת לומ (סכור 6כ"ס טסו 6קרננולו כן נס6ר מסעות נטכי( ט)ס סחט 6סי'ננ(וי ססו6
"
( עו(ס וג0כ (כס סנכו( מכלכ (ננע(ס,עקרכיס מט 6סגורנלי" :חסו ויכתוכ גנטס 6ת מו65יסס
ס"' טת)כו כ)ס (סככ 6תכס עס סנכו( ס)ס 6חר (מקעיסס סי' סייגו ננס סס5דיקיס מו5י6יס כסיסס
סתחקנו6ותו פך 3מע(סעקלכיס ד6ית66סי(וגהם ככחס כסגינניותס סקרוס סס מתקני' 6ת סננסעות
ו ויר6ו יומכי ק5תת ננ6ותותיך  :ר"(
כלוך ע 3עקכו  63יססיק ר" 3כמס רמ) (גחם כנ"( :ויס
סקדממילטסעי(' זוסננ 6טעי"6 1ין 5ריק כ6רן 6טר יוטכי ק5וות סס ס5ריקי' סיוסכי'תנניר ע( סק5וות
יעטסעוכו(6יחע 6כננוסכתכתי נכר כסלסס5ריק רסייגו  SDכ' ק5וות (תקן ו3סמתיק סריגי' ו(עורר
מו 65תמיל כע5מו חסרמות וקי5ור כעגורתו ית' סרחנני' ע"ד יעקכ 6ים תס יוסכ  o~iohסי' כ'
וסו 6כ6מת מחמת  hwnסגחם ו)סו גהס כרוך ט( 6ס(יס סייגו דו"ר וננסרס סססוק (ס' סס5דיקיס
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5ממת סגחס ( 6יט0יק :ל"( כמכי( )ס ( 6יס0יק ר6י' מן סתור' סקןום' טכן גר' ע6ותיות 0תור'
מדכקיתו ' ו6ננרו מ)" 5סגי מי(י' גמס 6כ( 'עקרכ כ6סר מ5יגו כסתור' (כ6ור' תיכת ו6ותיות יתירות
יסטיק :זס רמ)60-ס ח(י'3כ6י,ס חט 6נכפ(טסו 6כננו סמסעות סג"( ס5ריך 6ונור 3נוס גכתכו ומ(ת
ו חט 6נוננם ח"ו עי") יססוק וימנו סו 6נניותר (כ6ור' hih :ססתור' רמ)ס כ)'
ח((י(ס סכגס דסייג
ע%3ו.משלכיק' ח(י(' * ו)סו ס6מרסכתי
ככסתסכרו מס5ריקימ תקגו סכ( כ( ננס סק3ק(ו 6ותו ככ"(*
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