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6גסיס5דיקיסכפירס'י 3"1ס6ותססעסכסריססי
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כסי(וכס(תקןכ( סמכסו(ות ומעקמומיתוסקטרוניס
ונסו(מוןמפירםדסייגוס5ריך(סיות כמסתרכג"(חסו
6תסדרך 06רכעלס כסכפירס"י )*(ס6יןררך60ין
כועקמומיותרגם(כ(סמכסו(ותוסקטרוניסוסנוסכיס
כנ"(ו6תסעריס 6סר נכ6כו' ר"(ס6זגכ6כגק(Sb
סעריס)סו 0ג6מרוייטנכעיניסוכרכי(פי כומתם
סי' סדררטופוזסווימלוכו' מסיומרנליספונים Sh
סדירסוסונחגו(כס על )6חויחיכוקותנודברויקמרו
טוכססקרןולפיעניכיגוסו6גווכן מס 6(0סזכיר(סס
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עוס"ז יוסיוס עי"זסו 6גתנסס )60)ffפילוסניסיס
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0ססיע סקכ"ס 6מיסר 56דרך סעדנוסו 6סממת
סכסי165עמ5ריס וקכפסחוריוטסקסעממתןומצמת
נפ 5קדוסתס ס" כמ גסס (ממתיק סדעיס 5גן
סגסינס דרךסמרכר ססס סו 6מקוסוסורססויגיס
כדי הימתיקו סךניס  Ss)D)Dוס להתלמימסעיר
למדכר תממת 0סס סו 6סורס טריניס וסק(יפות
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מסכ(פיו סק(יפות סנקר6ין עוף סכסיט 3סרומ
ו(סנכיר סדינים  tYSnע( יסרבל כסרסו S~enפיו
סקדוס* וזס  Shanמפלי מס עוסותסכככ( סמנים
ר"(  ~)DDמסיס (סויכיסוסקיס' סנקר6יסעופות
מתנכרות כ( כך ע( יטרק( וסחיט (ך (מככר שם
ססמגיס מסם ר"ל ססס6תס קריך לממתיקסדיגיס
כי עיקר סתנכרות ס(סס סו 6מסס סכמוכר סו6
סרוס כיעדייןכור סמדכר ( 6ממתיקו עומטורס
מממת ס( 6גכגסולב"י ממ 65עיקר כסיעתם דרך
סעדכר סי' מחמת נודל קווסחס וזס ס6מר סתנ6
דור סמדנר 6ין (סס מלק (עוס"כ ר"( טמ(קססו6
5סון (עוס"כ ד6ית 6כנמ' כ( Sh~Pיס (סס מלק
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סעוסקיס כתורסוכמנות בסן (סס (עוס"כסכעוס"1
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מזיוססכינ'סוססו 6סעוס"כ6כלדור סננרכר מממת
רוכ קרוסתס ( 6סיו5ריכין (ממתין (עוס"כ וגסנו
ממלקםכעודםכמייס מיותםוזססו6כוונת6ין לסם
מלק לעוס"כ ומממתסוור סמרנרלה לנלסו("6י ס"
י 0ככ(דור
מ0ס רכע"ס נ"כ מוכרמשות כמוכרפכי
ודור יתנ(נ(סו 6כגומתמיקויסי' ככ(דור5דיקיס
כגנותו*סיכולים(ממתיקסועים 1(61נ6מססרכע"ס
 6( '"hbס"יכו( (סתנ(נ( ס )6ס"מקיים כ( סמלות
סת(ויסכהרןועכשיוממתכמדכרפריין(6קייםמלות
מתלויותנטרןויכו(3סתנלנ(* ת"ס מ0סרכע"סנסכי
סת6לףהגנ((כסר"((סת6גףסו'(6ענף60ותיות6ח"0ע
מתחלסיסדסלסמותיסכססעגסיססגסיססממונריס
כסורםסע3יוןו)" 0מ0ס מחמת ס6תס63נכגסתס"63י
ול6סמתקתססיעיםעדסורססוהגימוכרמלסחנלנלנ"כ
עיכסכריסיסי' ככ(רוץנריקסיוכ(לממתיקמריל"
וכסכי()סגקר'ס5ןיקכססמטס מהמרומססמסיר
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6תמירדן ר"(סריניס גג"(ירידדי"ן Shסיסו ס" ס6תס קוסרס כסקוומיס כג"( כ) 3ס תסעו( ע"י
קטורת הכחס ולסכליעס *
כסיו סקווס* מסווללוי 6מר תומיך והוריך (6ים
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וטמרתם כל"( סיסי' (כס פהטל' עסול'
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סנ(נ3יס טע( ידיסס גיתן כח וסססע' (ד5מ"נו כן
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למריך* ולננסכן ולמרולסכךומרכך רסייגוסרו5ס
(סעיכ עמך 6ת סקס ס(6ס עטיינו רננ)(חי"מירכו
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ומףממית כגי יסרק( (סיותס רממכיס כס"ס מז"(
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ספספטיס ר"ל סריליסחסמפון לסמתיסס מן ספקנ
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וננוגס כ( סעוכיומ סמו יר6ס והסכי ושכת ככ(
כרכיו * ומסיס עור (עסות מהפר סכמצכ סוקל
פפפךכי  06כו' מר( '6פרס דסכ' סכורך כ"ס-
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סיר '6סנקר6תחכיסי'ממגי סתר '6סתם"סכינתי
סור'כנג5ו' ססי 6ע"י סיל*S~p1 '6
:o~h

1

פרשת ראה

,

1

ראהחיייית
ן 3פייכס כף ככר דקדקו קמטי
דסתח כבסוןימיד ר6ס* ו(פכיכס סו6
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ר"(סיסי' רמוק געיגיך סתוכ(  SIDDSככ"ל משכון
סם"'ת כ"סכעוצמו כע(כותו* תדעססיכס ססכי6ך
(מטוכ ז6ת סו 6ממסת * כי יכרכךדי כממוגך
וככ( עונך* ונתתככסףר"לו( 6גתתכ(ממסכותיך
רק כמממך וקמר סכתוכ  nhrסע5ס וצרת מכסף
ד6ית 6כנמ' 6יןממשין מעמרסגי ע(לסימון 6ל6
על כסף סיס בו גורס וסו וצרת סכסף סתעסס
סורסקיוסס ע( סכסף* כידך 6סר כרמותך וסככת
 Shסמקוס כו' ר"( ותלך עם ננמוגך כדרכי ססס
6מר יכמר ו' כו* וגתת סכסף ככ( 6סר ת6וס
גססךסי' סתעסס עס מננמךוכריס ססגפס מת6ווס
ו( 6סנוף סטכור סמונך ונות6ו' 3תענוני וסכלי
עול'  6%תרכס נ5דק' כפי יכולתך וחע6ך כצדקי
) סתרכ' כ5דק' (כ(
סרוק :כבקר וכ65ן כו'ר"(רני
מן לפסועי עס ומן (65ן סו65 6ן קרסיסוכיין
וכסכר רמז (ת"ח ע"ר ס6מרו מז"( סרו5ס (גסך

ן * ונב(
יין ע"נ ממזנח ימק נרוגם ס( ת"חיי
6סר תס(6ך גססך ר"( וכן ככ 3דכר תר6ס ס(6
יס 6סוס ת6וס מיקית רק מס טיס(6ך גססך *
rhולכסת (סני ס' כו' שכס (עסות מצות ס' ככ(

או יאמר

ס5ייקיס כג"( וק"(*
טסו תעמר כו' דסכס צריך סקס

(ענוד 6תסכורךכ"סכמעס'וכשמטכס
דסייגו ככ( מלוסומלוס סעוססצריך (עסות סננעמס
כקדוסס עס סננמסכס * ו)סו עמר תעסר רם)
לסקדוס 0וריכס (0יות כפוג נמלי 6ופגיס ד0יינו
גמעם' וכשמטכס* 6ח כל תכופת ורפך רמז לב(
כללות סמ5ות גקר6יס תכולות * )רעך סי' (סי
ס)ריעס סלך כמם( גני ט,ורע תסוקס נקי" כלי
ססולת 16י מ5מימ נ"ב תכוסס גקי' * ומי ט)ורע
תכוסס מעורכת עס ססו(ת )6י עולס ונו5מימ נ"כ
סתכ61ס מעורכת עססקורת כן כמזזות ס6רס 6טר
עוטם ים סעוסס כ 4סוס תערוכת סיג ומסולת *
וים סעוסס סמ5ו' כתערוכת כ6 3חד (סי כמיכתו
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צג

וקמרסכחוכ ט5ריך 6תס לעסותכקדום' כ( תכולת
זרעך גמעפ 0וכממסג' כנ"( * סיו 65ססדס ר"(
ססמ5וס  nh~rועולס (6פסיס סע(יוגס סו 6סוס
חפומיסגירות :מגסטגס רמזטכ( טנסוסוסגריך
סיר
סלעכור סכורך כ"ס ככחינסיתירס כמתנכרות
קדוסס*

84ךי84ננר
ש סיו 65מסרס סגס סגס רמ) מסוע(
 Shע"י סירוס ססס"י י 51ינעימו
0ע(יון סעענוות סתחתוגיס סגקי6יס
"סגס ונס
ס6דס מע(' 6ת גסותו  *k~SDn5חסו סגס סגס
כפול * ומלמד מותגו סכתוכ ורכי ססס סקר
נעכודתו ית' סייס וטכסת (סני ס' ר"ל סתתגסג
כ6כי(תך סיס" סכ( לסגי סטם דסייגו כברוסס *
ך ס6דס
ומסרס סכתוכ נועסר דנגך כו' סי'סירי
לרמות (עלמו כ(6ו 6וכ( מעטר  16ככורות קנביס
כמוססי'סכויומכסןטוכסיןבסריסות נרו( וכקרוס'
ניח
ס כן תעס'  bo~nדוננס כעיכיך כ(6ו סו6
תרומם  16מעסר* לנגען תלמד קירקס ס' כו' ~su
עיאןתרני( 6תע5מך סתכ(6ךיר6סט(ימס מסכורך
יתעלס * וכי ירכס ממך סדרך ר"(  obרכ סו6
ממך עכורת 0כור 6כ"ס ותקמר כלכךכי ( 6וצכ(
ס6תו סקסם עליך ננקד ומרכס כעינך עכודתו ית'
י ירחק מנוך סגוקוס ר"( )ס
6מר סכתוכ תרע כ
סו 6ממנות ססמקף
רחוק ממך 6 :כ(נוי
)~ff
סגוקרכ עלמו  671303כ
"ס ע"י מעסיו 16י ססי"מ
קרוכ 1'Sbוקרוכ (6יך סדכר כסיך וכרככך (עסותו
וכ( 6סר תעסס(עכורתוית'יסי' מעעכעילך וקמל
סכתוכ מי סקטס עכורתוית"ס 6זי )6ת סע5ס
שס
עכ
סיעו5ס * ונתת נ
יף ר"( סתתן עוגנך  (6סכסף
סתתקן 6ת מעסיך ע"י סכסף כמתיגת 5דקס *
וזרת סכסף סי' ותריס סתעס' 15רס על סכסף
6סר תקח נידךדסייגו כידים עסורות מנו( ונגיכס
וסהר וכריס 6סורי' ~rhכטתקמ סכסף ) ID1hסכ"(
מיד תעס' עזיו הורס קדוט' טתטרס קיוס' ע(
סכסף )0ס* וסככת  (6סנוקוס 6סר יכתר ו' כו'
ר"( ע"י סכסף סוס תוכ( (ילך  (6סמקוס הסר
יכחרד' כעכוותו ית'*  )61וכתת סכסף ככ6 3סר
ת6וסכפסך ר"( 6מר סתתגסנע5נוך ככססךכקדום'
ככ"(  16נס  06תת 1סכסף ככ( תקוות גססך
ככקר כו' וככ( 6סר תסכלך כססך ר"( ס( 6ימיו
 )6סת6ויוח 56לך תטווס ממס מתמרת ועיקר רק
כעין ט(6ס יסי' (56ך כרכר סגס (6לרוס ססו6
מחזיר 6ת סס(6ס וסיגו סלו כן ( 6יסיו סת6וות
56לו רק כס6לס ותלך מננגו סת6וס נויך וק"(*
השמר לד סן תע)וכ 6ת מלוי כ(ימיך על
הרמתך גר6ס(סרס ד6ית 6כנטרם
ססו3ך
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כררךוקין עמו (ו" יעסוק כתור'* וגו (:לריקיםי5ר טוןסופטן כו'ים
ססי' כיכןורך
י
נ
ג
ו
ה
לוננר סרננץ3גו כ)ס6יך (עסות (סתכסנעינךכצרכי ס5דיקייסיס (סס שכיח כקרכם סמוכים 6ותס ע3
סססי"תרסנםס5ייקנשרוסקדוס 6סרכ3גגמסגותיו כ( מעסיסם 6סר 00עוטים מוכימ 6ותס ע( שכיסס
טסוריסללעיס כלמלחות נשר וסורך תמיד ניכקות ונגרוס (סס נס כמעסיסם סטוכיס 6יך מחסרוו(6
וקרוס' ונס כטננבכר עם כבי 6רס גר '6כמרכר עס6וס כסככתן כר6וי' לעסות לסכורו יתעלס חסו
דכריס נסננייס 6כ 3שננת כ( ננחסכו~( 1סכורך י5ר טוכסוסטן* 631כן סרסעיס כי גססך סו6סכ3
כ"ס נס כךכייס ס6פ ועום' יחורים כסעס ססוסק מעסיסם טונים נעניסס ונס סמעסיס רעים מעסו
לתימודו )ס גקר 6כסס(ווי'(מון חיכורודכיקות ע"ד ננר( '6סס סי5ס"רסטוכ עסו* ו)סו י5ס"ר סופטן*
ססעסי(ווספיסיכו'* ו6ננרו מ)"(ססו(ךכירך ר"( כיגוגיס )ס וגס סופטן* כמוסינו
ר סתנ 6כנון 6נו
כורכי סססי"תכ"ס(1DD Ph1וו"סי'ו6יגו כמררנס כינוכיסוסייגו ס6רסהריך (סח)יק עלמו כסגי ררכיס
ע( מעסיו מיסי' תמיך
)~6hת(cnמכתןמכנרסו(6גסיתרוכיקסמוךכמחמססכמתיוקכננמ"ולר* (hכbס(י6נחנ"רו (סכקנלךוע(יכסיתווומכמסוכקקרככעו(חחמסי
יןסננמסר כענודתוית"ם
רו
נעיננווו6(6יעסוקכתורסתנגיד* הסו(וויתן )0י5רת ו6יגו יו65ידי חוכתו כעסותו 6חת נוחלות ד' יכין
(סמק כו ר"(בג"( סס5ריק כקרך כטס לוויתן למון ויסכי( 0עיכ ויחסוכ ט( 6עס6ס ככל ס5ורך כ(5י(ות
חיכור ודביקות* וס י5רת נס שיגו  oilDn 6(6רכות כר6וי' (ססס יתעכס ויסי' סס( וגנגס כעיני
י5ירס* (מחקנוססי"ת מסמק ומסתעסע עמו מ6ך' עלמו* 6ך 6עס"כ (6יח)יקעונגו כרסע מ"ו כהמרס
ועיף כעס (6יך יטכרון (תת  o))hכעתו מע"י  (6 iurתסי רסע כסכי עלמך ו0טטס  h~hכי Dh
ס5דיקסוס סקנ"ס ממסיע 5כ( סעעס :ור"( כעתו מ"ויחזיקע5ננו כרסע)6י6ין (כו כקרכו (עסות 6י)ס
כ6טכ כתיגו  k~rnכמ"ק ריס כ"ח עיתים ס6תר ננ5וס  16תורס ותסי3ס ו6י)ס עונר 6כסרס ויסרס
מלננססטמסמ6נ(ך6ע("סי"יינגיןוי"ך סמ(6וס5דיק הכגיס כי מתייקםע5ננו כקומרוס6יןרהוי' ()סוגמ65יריך
ן ועי") ) o~hרחמים וסספעות ס6דס (סח)יק כסגיננררינות ימדיוימיו תמים (56ו
נס
סיננ
יו עת (עסומ (ד' ר"( עת  610כהמרס)"3ככ((ככךכסגיי5רךו)סוכנון6גוכינונים.
נדונות (עורס* חס
ס5ןיק טעוס 0ומכניס כ"ת עיתיס (עת 6מל (ימין וכיגוכיס )סוגססופטיס :ו)סוסופטיס וסוטרים תתן
כג'(' 3עסות(ל'ר"( ע"דז6ית6ככיכו(כ1(6עם6גי( .ך רמן(סני סוסטיס סג"(וסייגוסי5רטוכ וסי5ס"ר
ספרו תורמך ר"( ס5דיקיס כ(6ו ננסיריס נורותיו ושכגס סכמוכ (סי5ר סטוכ כרסון סוטרים כי סו6
ס( סקכ"ס  6100נוגרוסטיי
ק מנטוע וכסו סמקנו כמו מסוטר סרווס כעס (כלתי עסות רע כמו כן
תמת(ר6סי ויגניגו תחכקני ר"( דס5דיקיסים 5סס סי5ס"טממוכיח ונייסר (6רס כסנט סיו ובורקס (ו
כח ככ"( לסכגיס  t'nso (6 Shnnoוססמ 36וסימין ננס סחיסר כטכוד' :ככל מעריךכי (כ( רכר מ5וס
מס כרפוטסטייק* וגסו סמקנו תחת (ר6סי  sfftוקדום'ים 5ו סער כסני עלמו וב( מססריס עומס
ססטמ (6סו 6כ (6 6מעלס סע(יון סכקר 6רקמי* כעוס-ו תורס  16תפנס 6ו 6י)ס קיוס' סו 6סותם
י  ODסערס 3סמ5וס ססי *6חסו ככ( סעריך' ( 6תסס
וינניגו תחכקגי עי")6כי מחוק ומסתעסעעינו
ס5דיקססכגיס סכ( 5ינגין . 10)1כטחכי יניח ירדן כו' ע 6תכיר מכיסיסגסכתיכ (6יסי' 5ך נרקיס
(6מיסו ר"( סטיק סיס (ו כטחון נרו( ע( ססי"ת 6חריס ע( פגיי"( ססי' כך ןסגס סכורך כ"ס סו6
ריס(וח3ק ללקות
כ"ס*יניםירדןסייגו ירעדי"ן* (6סיסוסי'מכסיו סנקר6מניסם3כ( דכרכיכ(די
סקדוט סו 6מוריךומככיע סדעיסוננניחס ס(6יס 6סנגסתסונגמי' 6ותסו6ס מ"ו 6דס חוץ 6י)ס מחמוס
נסס כמ ונננותיקס" ו)סו ססננר (ך מן תע,וכ 6ת )רם6ו ססו 6מסתכ( 6טס ססתנ(ות רע )6י סוס
סטוי ר"( ססכתוכמנסיר 6ת ס5דיק ט( 6יע)וכ הת מנרםותרמק6תספליםננננלווסנומסכומ)רותוסססת(ו'
ס(וי סייגו דכוקותו וחכורו כמחסכותיו 0קדוסיס וסרסורי' רעיס (קר6י' (6קיס המריס :חסו (6יסים
וסע0וריס כסנורה כ"ס * כ 5יתיך ע 5הדינתך 5ך36קיס6חריסכו'תסו(6תכירפגיםר"(ס(6תחט6
י ס( 6תרמק 6ת ססכיס
י
ר"( כ( ומן  D~hnכעוס") 5ייך  olhoסימור ו( 6המסוכ (נחטכתחוןכ
ך
ח
ו
פ
ס
ך
מ
ו
ס
ר
ו
ע
י
עיכי
עסתמ)ק תמיד נלכקות וט(ימות כ3י סססק והדפק ותתנכר ננמך -ו( 6תקם כי
ס
מ
כ
ו
ס
חכנניסכףוככדוריס(6עיגיגורו6י
ס
מ
כ
ע5גוו כדכק עוכ כ( סימיס קננן *
י
גק
טימ
ז.
נס
יס
סוחרו0סנרי6יסo~prnlומתיםנעכס מרקס
6ךמעגיןסו6דס5דיק סעוכדד' כזמת)וכס (ססינ
שופפים %
~נ
מדרינות נדונות כעיני סככו סי 6סחכננ' סע(יוגס-
יסוטריסכו'גרז'(סרסע"ךי6ית6כנמר' הכועיני ר' 5 (6ריקיס ס?סי"ת מוכס 6ת ס5ריקיס

מסוי

מניגשת
שופפים

כעיני
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שופש'ם איימלך ש4ש
ששש ניעם
ם נ( "כר וסכר סתם" קומס
ר
"
געעי סכ 4תעליק:
תקח כו'כי ססומד הה כ6, 3כרך
י
ר
ז
ו
(
ע
*ע4ר חנמרס כה ס"ל"
 hSPיזכס כעיני  1SJGט5ימסגנוסר קמרתי מסוק וקרקס ~ b1Dטפר'6
ג על כס :6הז(לס לחסור ו6ת על סנורך
המגמיעיטנע*לינס :ויפרף רכרי 5רינךס ד"(דניי 6יסיס

צר

ט5ריקיס סמדכריס נקרוטתס נו 6מסלף ~חס יתעלם סטן (ו דמות הזננומס כגל* 6ך פעוין
'  hShנס סיגזזק 36סככות סתקדס כקדוס' רכ' ;( 6כר ו~ר
רע ) 65ו נלכד ס 65יוטס למכמ'עיונ
ו ס5ריקיס הסרו כדכריסס 3סמזירו וסנים עד סורסו כקזמס סלימס ו)סו ט6מר ו6ר6ס
ש6ת 06ירי
(עוטכ (6יועילו דכריסס כי ירמס 3ו כ(יכריסס רננו' כמרקס 6דס ר"( סר6ס 6תדינותו ססגיע
ק תרדוף ס" סתר6ס עד כס 6סככודו)סו ועלית  (6סננקוס %ר יכמר
(דכדי' סמסעפיס5 :דק5י

(ס5דיק מעטרי מע"י סיד
ק ס(מטס תרדוף 6ת ד' ר"( טתעלס נקומחך עך כס 6סככוד *s"pl
(
"
נ
סידק ~( I1SDkסעפת'יסורסו עסננתיקו :ונסו ג"כ טנ' יכריז) גו' 6ח סנויס כו' דסג' מהדס
סו 6ת'דמ'י51ת סננחסכס סוף סנועסס כי כריצת
ססי' ומסטו 6ת מעם פססט5י
ק:
סםטיס כו' דסגס ים סגי 5דיכךס ס6דס ס"?יוםו' המרכ3כככר6יסותחילת סמתסכס
4ס היק שיוכן (סעו( 0כ( ע"י כיכ( סגכר6יס גכר6ו קמען ס6דסו5ריך ס6דסלזכך
דכורו מקדום ושיכו שריך כ"כ (יערק וקסתם((כי עגמוויניע 3עו3ס סננתטכותדמיינוטיסי'3ו ממסכות
דבורו עוסה רוסס ויכו( (עכס סדיגיס ס 63יכוסו טסזרותסיניע כססהסורסו*זזסוס"תרו מ)"3סרו5ס
כ : 33וים לדיק סלינו כננדרנ' ) 1ו5ריך (סחט(( (עקור ע")הריך(סרם6חרי'כיסממטכות)רו' גקר6יס
3ססי3"6ת' סד םיסמע ססי"ת 6ת תסיסתו :כסס ע"ן וסייכו ענודס סורס (ו*וזריך פרס ר"3
Sו
Iס
ו
עגי ד 5דיקיס וחגיו  (6פועתם כיסעיגיס סנריך(תקןמסורס 6סרממגו )oshוגוכעיס ממחסכות
~DI
מס 3ננע3כ  os)rhnכידוע וס5דיק 6סר מניע ) (6רות*כיכ(סננחמכות)רוחססגוכעיסמסורם מעקות
מדרינ' סעלית' עדסססי"תננסנימעליו נעין סקיח 6געוריסוננעכירות ס6רס דם כעקציווזמו הריך(טרס
6זי גסעל סכ( ע"י סטנחס סחת סססי"ת מצניח כף 6ך ככ( )"ת הריך סייעתם דסנני 6כי סכ6
ע( ככורוותכועותיו' ונסו ולגיתסי(סוסטייק ססו( 6שסר מסייעין(ו ו36מ( 6סקכ"סעוזרו (6סי' יכו(
(נוטס נומדרינ' ) 1גריך סועס ותפ(' חסו עיני ד'  13ו)סו כי יכרית כו' 6ת סנויס ר" 3סננחסכות
כו' רם) (סני נוררינות סנה  :ו)סו סוסטיס כו' )רות וסקליסות סנקר6יס כסס נוים * 6סר
תתן3ך כו' לסכייך ר"( סתתן סוסטיס כלו 6סר ד'  "~Shגוחן 3ך ר"( סוס מתנם ננססי"ת סגותן
יכויי
ס (עככ סריגים ס( 6יכוצו כ (3ככ( מעריך (ך6ת 6ר5ססייגוסנסמיותסססרסוך כסס" וירטתם
דסעו3ס סו 6ס3ס5ריק כר6ית 6מסטי"ת סי' כנגל ר"ל מע"י תטוכתך תו5י 6ננסס סלי5ו5ות סקרוטות
עם הגנת ס5דיקיס כמעס' כרצוית תסו (סכטיך מי( כלעויקיפ
ו* ויסכת כעריסס וככתיסס ס"
למ) סיכו(יס 3עככ סכט סדין :ונסו ס' חפן (עען שריסס פוןעיר סר 6דסייגומסוכותיך מסייתכעיר
צדקו כו' ר" 3כ 3מס טרפז ד' לעסות סן רהעיס סר 6תסג סכ 36 3סקיוסס סן סוכרים סנסננייס
ת וככתיססר"(ותניע3סדכיקותוססגינניותסע(יוןוק"(*
ומןוין ח"וסו 6סכ( (מעןידקוסרו5ס (עסותירקו
דסייגו סננעככ סריניס ע"י ס5דיק וסוף 5רקס לעולס
מסר כקן
וקייק כי 5ריך (עלות כננדרינ' נךו3ס ' חסו ינדי( תכנן לך סדרך סי' 6מר תר06
ותרחיכ (ך
נ
כו( 6ר5ךסי'
חורם כו' ו)סו סכטיך וננמענתך סי' סכטיך ר"3
6תכיי
דרךיסר (סכורך* וסרתמת
סדינים :וממענתך סי' 50דיקיס סנזעככיס  on~hמ"יסתס(יס 6ת ימיך כשקרס )"( (ע31ס יס(יס כו'
וסם 3ננסעכת (גו ס( 6יכוצו סננם יגחננו:י וק"(  :סריס כמקרץוסי'(גוס סרס כ( רווחפי' (גוס(מון
מרימוגס סי' ע"י ;סתעכס ותנני' 6ת כ(לכייס
ננו יפ 63ננמך דגר כו' נין דין כו' וקמת ועלית 6סרורגמורסיינו כ( )מן ס 63עמס תסוכם )6יסן
כו' גר6ס (פרס דסגס ס5ריק סו 6מפליך תוריוסן  6( ~S'Dnoסרסת(עילה ומוט( כרכרסגי5מ
ר סרו5ח
ס63ותנרוקות ע"ידכורו מקרוס נננתקיס כל סדיגיס ועתם תנכיסכו ותנס6גו ומעכס* ונסיכ
נועל יסר *36ונננוסיך ריכיס ע 3סרסעיס ונס סו 6סי' סרכר סזס 6סר סי' כר5ח ער עתם" 6ט,:ר
ס( 6נוול * ו)סו כי יס( 6ננננך וכר ר" 3כמסר ינוס סמם סי' ועתם תנס6גו ותנכיסג( 1ננע'3
תר5ס ססדכור ס3ך יטסס ס( 6כנ"(* כין דין לגין וחי ר"( סתתןכו חיותי ופס תצנזר מי יודע טס"
כף כנ"ל דמיינו (סננתיק סדיגיס ע( יסרק( ותמסיך תחי3ס כמו דגר סנר5מ* 61ננר סכתוכ )ס ספות"
סדין ע 3רסעיסותכחין 6י)סנין (סננתיקו ו6י)'דין 6סריכס 6ת רעמו ר"(ננעטיך סקוומיס0ן תורות
ס (תקן ותסיסותסלךסיוננכיס התרעך סו6ס5דיק
(ממסיכו ע(סרסעיס :וקננתוע(יתסי'תרי
רעמוסגקר"
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רעמו ( 6סי' יכו( (סכך 6ת מעסיך  6(1סיו ננתוקניס ע 3מכונס :חסוכי

עקוכ(יס ע 3סכריות ככלי דעת סי' כעכור פסיו
כלי ועת* ו6ס תקמר 6יך 6רע סוססיננ
ת וקמר
ף
נ
ו
ס
13
וסוך  63סונף ( 1סי' כי רצינו ט 65ס"
מפוקס רק מחמת מעסיו סמכועריס לכן מעסיך
יקרכוך (חקן סכ( וק"(*

 %פישורןכני תצא
י תצא כו' ורטית נסני' כו' רסלס ים כגי
כ
6רס 6סר כט((וח 6כייסס טס
%

ננוקריס גסוס (מטס נתענית וקינוסיסוכדונים.
"כ
 5כסרטות כ6 3כר ולכרכסכי ע5ננוקינו כר6וי'
ונכון ו(סענניס גכס 3כסס דמיינו כ6י)ס ר6י'
וססחכ(ות 6ודכור וסקר דכריס סקוס דם כעקביו*
ונסו רמ) כרכרי מז.לויכרי
ס ססקעו תע 3סת)כמ
ס" כג"( ס6כריס סוקעיס וגכס(יס כקרס ססו6
זוכםעגמו 5ר' :ימזיר סי' קריך (ח)ור תתקן 6ותס
(קרס כ( 6גר כפני ע5מו* חסו כי יס( 6מנוך
רכר למססט כף רסנם דכריסכטניס 6יגס גקר6יס
נסס דכור כ((" כ" 6דכריס סגונעיס (וכר ס'
ותורתו סמם יקררו כטס דכור* ו)סו כי יס63
תמך דכר פי'  ohיוסרה מנוך סדכור" כין דם
(דס -דפוס סו 6שגותן כח ות6וס (6וס* ו6ס
יסי'נך סני מיני רננים דסייכו כ' כ
חות ס3סעמיס
.
יתנכר כח סי5ס"ט ו(סעמיס (סיפוך וכרי ריכזת
כמעריך סי' ס( 6ימיו הכריך כמ)נ ממוס  hShסס
מריכים )ס טס )ס כג"( וקמת ועלית  36סמקוס
ר" 56 5ס5ריק ססוסט 6ננח שכימיך ועטית ע"ס
סדכר 6סר יניאו לך כמסוטו* ו)סו ועסית גנעקס
(ננך  631תסיס דניס ככיתך" דסתורס סקדוס'
נקרצת כסס ננ :דסננ סוף סנננין ע 3מכית*
ומתורס נונינס וננ55ס ס6דס" ו5ריך )3ס סיסי'
נסכגעס  hicיסה (ימוןו (סתפ6ר עסתנ6ות
בסגי כ" 6תסו עעקס (תון עומק וסספ(ס דסייכו

סכנעס תסיס לננך סי 6מתורס ע 6תסיס ונניס
גכיתך סי' כג" 5ם 65יס 6כך טלי מילי דמים
וכחות* רק סכ( כח 6מר כום (ס' * כי יסו(
שכוסן מננגו * סי' כי 6ף סננעסס סעונ 6סר
תעסה  SIDnממך ו( 6תתקיים  6(1תסעו 3כ(( *
סנ1ס 3משגו סי' 6סר נון סר6וי' סי' מע"י סדכר
ס)סיפלו ויוסלכו המריס דסיינו סריגים וסק(יסות*
ומ(ילכ  ohיס" כח 6מר נועורכ כו תסי(
נס 16תו סרכר ם 65תפעה כ 55ולכן 5ריך
ס6דס (תקן כ( 6כר והכר עד 6סר יכין כסכנו
נעלגנו ססו 6נוחסר כענויתו וב( מעסיו o)~h

.

ת 65לננ(חמס כף

דסיילו מהממת סי5ס"ר * ונתנו ס' כידך פי' 16
כאסר יתן ס' צותו כידך ר6י(ו5י סקכ"ס ( 6ס"
יכה  * 15ורצית כמכי' 6סת ימת תוקר ~hnsh
דסגסמס גקר6ת ימת תואר פי'  16תרסס ותכין
כעגמך ססגסמס סי 6כטגי' ס 63יו5ק"6תןס עדיי!ייי
מוכתם כ "55ומסקת כס
*
כי תא כו' וסגם מעיקר עכוו.פ
או
סקוס 3סנור 6כ"ס נ6סכס וירסס
ו6סכס סי 6סמחטכס רסייגו לחסוכ רוננננות ס(6
ועי")ננכגיס כסכו 6סכס ס(ימסכי כממסכם 6ססר
(צייר 6ף דכר ס( 6ר6ס מעולס :והח"כ זריך
ס סי 6סדכור
לרצותו סס3ותו וסיף סיריוס:וסיריו
וממעסי ס3סעמיס ס6רס ננדכר ועומס 6י)ס ננ5וס
מחמת יר6ס  16שיראת ס6דס סננתיר 6סטכם
יענטו קותו כעכרו על דת ימרק(  16מירקת ססי"ת
ו)סו ס6נו מסדרין ככרכת ק"מ כולס 6סוכיס כו'
ססו6מכחסננ65כיס )ס סו6כדילעורר 6סכס והמ"כ
6כו6ונוריס עוכיסככינוס כף כירטס :לעורר סיר6סי
והח"כ תפי3סכלחם וזו סי6 6סכס בהימס6 -תנס
ים גני 6רס סיס למס 6סנס צחרת דסייגו סט
3סס מתסכות זרות ונורקיזו סי6 6סכתס סלוננו
סדכר ססו6 6וסכ כונס כשמסכתו :וסקוס סוס
כעומס גנ15ס  16ננתס(( שחנגת ירצה 6דס סתסי('
סטת ננני6ס צותו ל6סנס סחי5וניתוזרם כי דכורו
מעורר הסכתו וכ( מחסכותיו לסרסר כסס כעת
ס.ננרוכיס
תסיסתו יותר ננ(6חר סתפ(ססטין מממכותיו
כ"כ 6חר  ~iDriOרק דוקק כספת סתסי( וגגנ65
ס ו)סו ד6מר
6חר סתסיל' הסכתו סהי5וליותכטיי
סת:ה כל הסכם מסיה תלוי' כרכר כס( דכר כעלס
6סכ'כי דכר ננלסון דיכור רסיינו 6סכס סמי5וניות
טסיהחלוי ,נדכור כג"( סדוקה כמעת סתסי(' כליס
(ו כ 3ננחסכותיו ס)ריס סנ6סכיסלו כט 3דכר דסייכר
6חר תסי(תו כטי5ס ספין (ו כ"כ ננחסכות זרות
כמו כמעת 6 .'SDntכ 6( 3כן ס5ריק סם(ס 6סר
גפסו דכוק'תמיר כ6סכ' כחסכו חנניד רומניות 6ל
) כי תh 65מת
 -OSIDו)סו
6סכ' כטת  kושיל
י "S
כקמר ת 65חון (סיטם דסיינומגנוכר כתסי(ס ויוסע
עם ממסכתו מולס תנרוס לעלמך (מלמנוס ) 1מלחמת
י5ס"ר ע 3שינך ר"( כסכי( ס6סכס !רם סחי5זגית
כעסם 3ך (6ויכ' ו6ננר סכתוכוגתנו ו'כידךדסייכו
ע"י תסוכס שתתקן 6ת ננעטיך וננחסכותיך סתם"
דוורך ו6סכתך 6חד*  16נסכיתסכיו דסיינו סמכי*
סם3ס ככר וטרסט סק5יס' (ע5ננ' תו5י6 6ת סכ5
 Shסקןום'61 1:נינות!(ך ע5ס (חסוכ געת תסוכסך
3סו5י6 6ח כ( סעכודות וסתסילות ס3ך מעסוקות
נסקליפות
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סכלען הטת נזלס (סש"תטקונם סכ 3סי 6סמוס
כסק3יסווע ותכי6ס  (6סקלהן' וק"*3
וססנמתו  :'~SDחסו ס6פ
ז 63יט סתי גטיס כו' וסי' סנן סככור סנקר 6כ 3קוגם
תיד
(6עס5ונגי
ו' ננר)תסי(' וקוכ' סכ 3חוכל
יו6ס( :כ6ויס מ(תוסי' 6עו מדוקרקססו6 6וננריס ככרכות ר
(סכ
(סקופ6יוסכיסו 3י' (נניננר ו6סיסי' סנן סככור מסוי 6כותוסייגו כססקכ"ס קוגס  1D5DSמרת כ3
יס רסגי סממסכו כקר6ת 6טס עי"וווכר חסןי6נותססססיוכעס נעדםס6,תכנש
כר וני6ס (סר
ססמ*מסכיעופד 6תסמעס'* וסנסיט סתימחסנות ס6גו 6ועריס 6כרססככ3י5מקמכ3כו'וכמוטג6מר
סי 6ממסכ' סקרוס' :ו6חתסי 6ע6סכס)ר'* ור'כירך 6ת6כרסס ככ(י5מק 6מרו6וכ(נגכ 3יעקכ
66ממתר סכתוככי יס" 63יס טחי גסיס סיסי'מעורכ 6מריס(יכ3רמו ע(סנזרססכא( כיווע ו6יתpb 6
ו
כסוכ ורע ממסכ' קרוט' ומחטכ' )ר' ווסו 6מת דורסין כגנעסה כר6סית כסכיס :יר6ס 3סרס רסנס
6סוכס 61מתטגו6ס* ו6מל סכתוכ וס"סכןסנכור ססי"תכ"סנר6ועסס6תעעמוועוססכוכר15גDDIDSI1
3סכו6ס רא( ס)ס סו 6כוו6יססכן סגו3ד ננטסנו6ס וסכר6סס"4תס5ריקסיכע(כע(נוירותיו* וסכס6יך
6 rססרי סיכט(סנוירות סככרננולו נסמיס כעו(מום
רסיגו סמעס' סכ6ס מסממטכ' )לסט,ס גקרa6
ס ע(יתיס :סו6כ6טרכתכגוכמס סעמיס כוכר טן
סו 6יס" סככור טירו ע( סע(יתס * וסי' כיו
6ך
פ" כסיניע יוס טילמי6 3תכגיו סעיס געסו דסייכו ס5ליק ע" 1עסקו כתורס (סמס
יכיס3סע(ותס (רן ( 6יוכ( 5ככר6ת וננמרס כסחירוסיסגעסוטנניסחרסיס .~CID1מעסס
ססכמסי3וסמע6סמ"כג
סו
כ 6סוכ' ע( פגיכן ססגו6ס סככור* (ככר סו 6כר6סיח וננג65מגני(6סנוירותכט(ין bSnסיוכ6ותן
ן(סון כיכוריס רסייגו hSnיוכ( (עסות סוס מ5וס סעו3מות סגכר6ו עמדט* ו6עריגן כעסכת תענית
נג
כס(ימות* ע5פני כן ססגו6ס סככור עחמח סכן כימי רכיסמו (6כלכממכיסוי כפל 6ועותג6 6מרו
ססגו6ס סו 6סככור (כן סמור ע5עך כמ6ד ע6ר סיכ כעכר גכעי ע( ת;*ווייסו  Phמכק"ין  SDטג*
ייס כ6מד ע"ט חסו %ןריסין כננעסס כל6סית
ע5מך 6כך 6ת מחסנתך כדי סתוכ( וכר
ר"3כסס5דיקרונס (ררוס כמעססכר6סיתע*יעוסק
וקרסוטס
י3עסות מ5וס כט(ימוח וקא(ש'
ט דסל'כ3עעסילו כמיר' (מדס סמיס חרסיס (כט( סנוירות ו3סספיפ
יקי6קז5סו כו'יי06יסר
יססי"ת כשס סו3 6סמסיך 6ותו (יסר36(6יררוסכסגיס רסייגו5כקט SDסגידכריס
ועכורתיגו (
nlnSIDk~Sרסייכוס6לו מכגיס 6ת כור6יכוכ"סעיגי כ6מר bff1ידרוטכ3רכרכסגיע5מו*ו)סופ" ססשק
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סתריה ממסכתך ~גס ועסורס ~ WD1ס מעקר) 6ת
סטכיגס(מעלס (ס(מהומס3ימר6הומס עםסקכ"ס*
61ח סנגיס סם סיסר (6סנקר~סכגיס(מקוס תקם
(ך תתם((ע(יסס(סססיעסכ(עוכ חס 6ססר(עסות
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גי עוג* ומקיטס(חסוכ וקומר ע(
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המגסכיכןס6מחסססנמתוור6ייחוט(סקכ"ס(סיוע
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5ריכין נאכ(סיותגורומים(ססי"תכ"ס (קנ( 6מ סעוכ
עאי סר "6ולמכס !6תכלתי לפטר רקע"יסטמיעס
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עוכ  hSnnככ(יוסס5יי
ק ממסיך סעוכ ססו* 6
וגסו ר6ססטין רסעיס כדקי 3ססתמם כקור ונלוו
(5ויקיס (עתיד 3כ *6וככר דקוקו קדממיס(מנין
כ6חס מקוס נוכ!ו סס"י 6ת סקור וס( 6סקור ס"
מסוף מעולס ותך סוסו וסיכן נוג~ו* חך הסטר
(וניר ע"ססדכריססג"( דסגסססי"תספניתכרפייתו
ע( ספור כרי  nro5עוג כגא( וכמ 65נס סרטעיס
יס" פסס סכ6ס מסעונ ססו '6מס עטם סקכ"ס
ונלו 6ת סעוכ כפור 53דיקיס לשתיו (כ6רסייגו
ככ( עת טי5ערכו יסי' עתיר ומזומן (סס סעוכ
כנא( במחרטעסיסם ככ(יוס מסריס ע"י מממכתם
סעסורס טממסכיס ככ(יוס כ(6ו  ODD1nסתורי
נסיני* וגסוכי תסס צית מרם רסייגו ססכימיות
ט( 6דסיקר 6כיח כסתכנט ססגימיוח סלך ע"י
מחסכות עסורות* מדם ר"( 5ריך  onhסיסי'דכרי
תורס ממטיס עועי ככ"(* ועסית מעקס (ננך סי'
וזריך 6תס סתעמיק ותססה 6ת ננסוחך * מעקס
(מון ממעמקים קר6תיך כו' וננ לנם (נפות כמו
וכסייסי(
סננ ססו 6נכוס כפק וסכ6ןח*עלמו 16יגיסכיבי
לסרסע"דסרנם
a~bיערסכר

גבייתמצא

יימס

ד6ימ6ככתכיס ס(סעמיסיזכסס5ליק
ע"י מעסיו סתכ(68יו גממם כעיכור מפטמתהריק
נדו( לק סמיסל פיוס גופו מטרימות סמ5וס 16
ממתמימות .ונטת סכטמס (6ס5ריק כסודסעיכור
פד סעוסס סנז15ס ס!6ת טמיסל כס  161מוזרות
וסוככת(מקומט* (שעסיס 6סס5דיק סוסססגסמס
מתענרותכוסוסךכלרקתוכתמימות6וי6יכססיכת
מחמו ומסייעת (ו (עכורת סכורך ית' וגס גקר6
כסס נו5י6ס *
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6
מ5י6ס דסייכו עיצורמסננת לריק .לערס(סח
רלערו רטב" גון  Pboר"( סעי" 1יסעו( (נער
ולנרם 6ת כ( סרסעף ומרעות מיטרק( :כשלס.
דסייגו ע"י טימרט מירוסין דאורייתא לטון קרקע
כתו3ס דמיינו טימרת רכר מרם כתורי סקדוטס*
6טר (16 6רטס ר6ית 6כנמ' סכומם תורס כסס
ע"ס כקו כזע(6רוסתו ) *P)Dו( 6כןס5ריקט(6
(מד תורס כסגי ע"ס ו((6מוססגייסגו (יסוד 630
שמס רקטוויד תורס (טמס* ומסמס ס" טיתסק
וטתסגק
6ת סגטמס ט(6תנךמהתווטככעמויסייג
עמו* וגמ 165סי' טיסי' מליחס דסיילו(ס5ריקס!ס
ו(סגסמס סמתעגרת* וגתן (6כי סגערס מסרכ6ן
ק5ת* חסו( 6תר6ס 6תטולחמיך 16פיוגדמים:
דים הדיק סגקר 6טור* (טח ססתכ(ות ע"רהסורגו
ו( 6קרוכ לסייגו טנוסתכ( תמיר כרוכלוות ס6ל
יפ
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ים'וים5דיק סכקר 6סםדמיינוססו3ךכתמימות6 :כ3עויין היכוטסור נכ3מחסכותיו* וגסו כיים"
נרמיס סי'סגומוגנננקוננס וכלו36יך כסוד ספיכור כו' מקרס(יגססהירע3וננקר6ותם( טס(ותומט6ימ
ננחרות ממיסרו ק5ת כעכוותס 3סנור 6ית' כג"(* מקיטס סגקר6יס(יגס דסייגוטלין נוסוטסור(נמרי
וסתע(מת ננסס ר"( ותר5ס (סתע(ס(כן6גיננ)סירך סיסי' גממר מטומנות קרי מ"ו .ועעיו מהססתכן
ססנ תסיכס (לחיך ר" 3סתר6ס (תקנו כי סגסננס ססתכ3ות ( 6סוכות 1נפר16ת כרע והוגיומסייוע
י וסיו .גנ(דכר דכר ס6יכוגורך נכ( 01עכודתו וירקעו
סעתענרת נוננוריע  13ננססחיסרס כנוגותו'עי
לתקגס' ו6ס ( 6קרוכ 6חיך (6יך ר"( ס6ין 3ס ית"ס וי(6 65מחון (עמגס סי' סכתוכמסיקוע5ס
קרנות עעך (סתיע3ך? 651עתו מססחיסר* וסוף ונקמר סי 65מק (ננחגת קדוסיס גריך (תקן עגמו
מעמתממעסיךעויין היגסנס(יננות כ"כ :ולספתו כננדרנתתחתוכותט(6יקחו)כדרכיס5דיקיססקדוסיס
Shתוךכיתךסי' סכתוכ כלסירך סחר6ס (6וספס 36ס6מתיססעוסקיס כסודותע(יוגיסכיר6ת' וכ6סכתס
תוךכיתך דסייגוסתוסיףס(ימותככועסיך וסי' עמך ס(יננס כ3י סוס סינ וגוגוד מט 6וסרסורעוןכ((*
ר"3ות0י' סגסנוס עפך עדדרוס Tnhלוחו ר" 3טד ו( 6כן סו 6ממחסכתו מנומס ו6יגס (5ו(ס נקרוס'
התדרוס6סריחסר(ו :ומסכתו(ו ר"(טתתקגגווק"(* 61כריו היגס ננתוקגיס והיך יכנוס כסיכ 63ןמ(כ6
(תפס (1סססם כקוברות מנעך סס מסויות סתורי
תנ 6ככיס רפךכו' ל"(דכרס ר' nlh)Sסו 6סקדומיס סעליוניס -ו6דרכס ח"ו קג6יס סונעיס
ן סמסוננר כעגכיס והמר כו סס סק(יפות סחי5וניס וגנת6ח;יס כו 3סמטי6ו
סודותמתורס כו6יי
סכתוכ )06כיח 3כ6לסודותסתורס* ולכלתכבכיס ו3סכסי(ו יותר ממיקס .והכן 5ריך (תקן 6ת גססו
כנססך ר"ל כסי מדרנמך ס(6
כמררנוח 6טר ולכריו כקיני עגיליס טסם ננמון 3מחנס סקרום'
עדיין (ה מנעת 3ס רקכסי עדnרDנSת~ך כן תעלס כס סע(יוגס* דסייגוסיסנף ט5מוכ6י)ס סינוףויתמרט
 631יותר * מכעך :ר"(6יך תדע ;ס 6ס סו6כסי ויסוכ ויוסר ויסמר ע5עו עסדכריס סננכי6יס הותו
ננדרנתך 6ויותר ו6ננר סכתוכ פי' כמתרפס ט6תס (ידי מטפיס סג"( וירפס לסתומן  pinnoilל(50י(
סכע מ;0ננ6וךננכ( תענוניסוננטדגיס* (61כליך (6 6תננמטכותיוודוקדקכמעסיוו3ססתכ 3כסס ohסס
תתן :סכתוכ ננ;סירך ם( 6תתעגנ נוסך מוס ע"ד עסוייםנחננתנ(נ סקסנקי סוסתערוכות ממןוקינ
סומר סתכ Shl 6תעמס עטרם לסתנד( כסס* וזמו וססו(ת וטיסי' מעטיו כררך פננת כלי סוס ערכוכ
כיתק5ור ק5ירך כסדםכו' דסעוסקיס כסודות סתורס טוכ ורע ולדכק ע5נוו כסתורם סקדום' והעסוק כס
ך טכי(ס* ו;6ית(סכ
נקר"יסמח5ןימק( 6ולנורobתר5ס(סיותכננחמי כטסר' (סכו(ע5מו כעתסירי
 1or1 * h~pnסדר ר"( סדם תסומיס* ופכחת עוער (בוכקרכו (וכקות וסת(סכות כסירות קדוס'ע(יוגס
כסדס :עומר כעו הומר כ(6ף פעין מתמ3ף כ(6ף וגסו כונת מפסוק וסי' לסגות ערכ ר"3כחסר 'e)D
סצונזר קדום 6ת סתערוכו' סרע ססי' כו כנ"( * ורמן כמיס
כצותיות 6חע"ס ר"(סטדיין תסכת"יג
סנונעכוס ועדיין63סנעת3מדרנס)( 1סיוחמננמ5ןי רננ) (סמור' סקווטס סגקרה מיס :ונס מיס
* 61מר סכתוג (ה תסוג (קחתם ר" 3נס 6ת כסנוטו סיטסוק כתורס כטסר 0כטוכ3ו כמיס כג"(
מסק
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מניט 36יס :לנר (ימוס ו(הלמנס יסי'
מוך סננחכ' סי' ינה סניליות סנוחנס
תhדcי~קכוסססו' כנר כסוס")וצין(ושייכות עם סעו(ס יכ"
סס סמורות סע(יוגיס וק"ג *
ס כו' ע"ס ממוסר (6דס
יסי' רינכיזהיטי
וסול מוכנע וסס 3כיתום* ודו6נ ע( נקותססכינס
6סר צילו כמזנ מטוס רק לפעמים יצרו
(ו ר6וי' סמררנ' סז6ת (מען יכרכך ר' כו' ס"
סכתוכ ננכסרך הנס תתכרך ע"י ;ס סתמטוך ע5מך מתנכר עליו
ריכ ולין מלוס כעצמיו ע"ר
יע"ס 6ין סקוס כעונני כו' וננסו
סמגמ"ד(רנס 6סר 6יגך ר6וי' (סעדיין :וגמור(סססוק ט(66נור רוך סמרכל"ע(ךגי
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כי תכ 6כקמתרטך פי'  obתנכס3כה(מררגס
המתי
נפולס כזו סתסיי קוננ' ס3יעס סכ( לכרך ונידך וספטוס נ6וסן :וס5דיקו 6ת ס5דיק פי' סם5רקות
מקדוטיס ומתוקגיס לססר6תטכינס וקדוסס* וקטמת
ויגס3 6ננע(ס :וסרסיעו 6ת סרסע סי'
טg
מהילות סי' תנכס לסו5י 6סקןוס' מלילות דדויינו ,
סsר~מעות מעמס ירטיע ננהר לסוכימ הותו כפגיו
ננסק3יסס ע"ד מי 3כלע ויקיהכו*
6ת רסעתו וינרי 3כעיניו מצוד 6ת סרסעות :חס
יסיסכך6יםהסר(6יסי'טסורכו'ע"דסרמ;ססתורס סהננרו מ)"( וס5ויקו הת ס5דיק ומעיקרה ר"3
סקןוטסננרנמתע63יסהדיק ססו(ךכירכיסטי"ת ס5וקותטעססננתחי('י5דיק*וסי'הסכיןסכותסרסע
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ס"כיןצפוןניגסר" 3כקמריוכסס5ריק3כ36ננדרינת
ניגס ססססי 6עיקר סתמוכ'* סכות סרמע פי')6י
יכס ויכתת 6ת סרמעות* וספי3וסמוספ ס'.מים(.
6תסרטעות bSnתטונ 36יו עול .וס:סו (סגיוסי'
ט5:ריק יסתתכסגיו  rhסרמעותכרי רסעתוכמפשר
סי'ע"ימס5דיקימסרכסכיו עכירותכ(6וכסי רסעתו
סעססוינכסנסכיוסננעסס סתעתופיספ".ויכתת 6ת
י תטוכס ס3יננס:
רסעתוס(6תטוכפקיועורויכההיד
6רכעיסיכנו סי'סכתוכמ3ננרו(ס5דיקכרזותו5סח)ירו
כתמוכסם(ימ' rbיחניק עוננו (שיקבנגור וטסיגנ)
6רכעיס עין יפס  '6נו6רכעיס הע"ס סנריך 6דס
3סח)יקע5מו3ניכוגיחנניך 6כ 3כלעס ץזריך(סחויק
עגמו(וריקנמורכרים65יוסיף פ 3רסעתו עוריותר:
ונסו מןיוסיף (מכותו ע k-ih3מכס רכסס '.שתוסיף
עזיו יותר מכות רכות ועומסים 6ס ( 6יכתת 6ת
רסעתוצנתרי ס 63יעמס כשת עור :וגק3ס 1'rh
(עיניך ר"(ותגרוס (ע5עך (65תמן מנ"ע (ר16ת 6ת
יסורי להיך 6יך סו6קצוי כ6ם ס(ניסכם3כן תר6ס
(כתת 6ת רשעתו טנדרי ס 63ימוכ  36רסעתווימוכ
נתסוכ' ס(ימ' וי)כס (גועסעציון וק"ן:

%

פרשתכי תבא

%

ה כי תנ6כוי (ר('6סרסדסכסיםסגי מרריגת
רסקי
5ריקיס ים 5ריק עוכר ר' מיר '6כ( יננות
סחו( וכמניע מכת קודםגיתיטף עליו קןוס' יתיר'
סעוכד ננ6סכ' כי כחיגת סכת סי k~)k-h 6וכ6
יכ 6ס5ריק כמררינת 6סכס :ויםידי
ק פנס כינני
סחוף עוכר ד' כ6סכס ו)ס ס5ריק גקר 6כסס סכת
כר6ית' כ)וסר מקרוס ת"מ .גקר 6סכת וסייגו כי
טכת סי 6כחי' 6סכס וס5דיק סוס נ"כ תתיר
ככחיג"סומת (כן נ"כ כקרץ סכת :וגסו ס6מרו
מ (",כ 3סעעגנ 6ת כסכת גותגין (ו כחוס כלי
מ5ריס ר" 3ס5ריק טסות תנניר ככחיג' 6סכ' וסוי
כננעננ עם סמכת טמתעגנין )ס עס וט כי סו6
תנגיד ככחיגת 6סכ' כננו ססכת גותגין  13כמא'
כו' ר" 3גח 3ס' סו 6סכה( ספלון 6סר ממש
ננוסך ס5ריק סםסע (יטר :36הסו ומ5יגו כ36יסו
)"( ויסכ כגח( כרית וסעורכיס נוכי6יס 3ו
נ
יס
כמ
3
"(1 :כ6ור' 3גנס צחרר' כעורכים סססהכגריס
ע( כגיסס טסם יכילו 3 15חס וע"ס דכריגו סג"(
כך סירוסו ויטכ כנחך בסי' מבנטיך סססעו' ננגח3
סע(יון :ודרכי סעורכיס מס .כקליפות (טרוף
טרף ססססעות  636מעונד ר' ננ6סכס נס סס
יסמיננו ויסכיתו עמו 3נ3תי ינעו נסססעס חסו
רננ) ססעורכיס סכינו 3ו 3חס ר"( סנס סק(יפו'
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סס:ימועננו הסוג 3סמעננכו' מותגיי(וכמאס ככת
לסרטיך סטסעות מגחלסי כ(יננ5ריס ר"( כ3יסוס
קטרונוננתפ  %ונסוכי תכ6אסוןימירדסייגוכסיסיו
כ( יטר 36כקמרות * 6פר ר' 36קיך ר" 3סככ(3ות
יסר 36ים סגי סכחיגות סג"63סכ' ויר*'6י
' סו6
6סכס D'pih1 ":סו6דין סו6יר6ס  )6נסתסיוכולס
כלחדות נותן (ך גמ(ס וירסתס ר" )6 5יסי' סכמךסי
כידך(סריסיך סטסעות קרוס' וכרכס3כ(ימר36
כף
תכלס
 C~D5ד6ית6כנננ' (עולס
"י
עס
לד
יסלים6
סגותיוסליםכננקר6כו'ים(וגנרספי'
כךרמקר6סו(6טון מקריות*דסייגו ס6רס כסתח(תו
כעכורתסכורךי"תחיגו636כננקריותט3סעעיסיתנכר
ע5יקרווכמעמיסיגרומתנכרעגיווקינורכיתנניריות"
51ריך ס6רס (מתנכר כסררנ' 3עסר מחרכותיו עד
סי)דככו לעיקר סו 6סננמסכ' ו)סו סררנו חן"( חמוקי
ירכיך 3מסגמאנודכרי תור' (ירך מס ירך כסתר 6ף
רכרי תור' כסתר סי' מסירך כסתררננ) ע(עגןקרי
סכ6( 6רס לנחננת מחסכות ורות ח"ו וסנוחטכ' סו6
נסתר(וסאריך תטוכת סממק( 3תקן ע"ירכרי תורס
כסתר כסייגו סיעקוק כתור' כממסכ' טסור' ו3סע'
ו)ס כלתי 6ססר סי)יכך עחסכותיו ככת 6חת כ"6
כסררני ככ 3סעס יותרויותר פדסנון ססמיסיסייעו
3ו :ולכן תחלת עכורת ססי"ת ננקר 6תחסון ננקריות
כג"(ו6ח"כ5ריךלעקותכמע('יתיר'בסייגום(יםכעסכ'
ר"5לאריךסברסאכוויןכאיסורו5פו5ננותע5יוכיס 3סס
יחודכידוע חסו(מוןמסג'רסייגו כפוף (קקועי' עטכ'
ע( 6סרילקטו כו' ו)סו סלוחכנניסכלטוןסנוטג' ר"(
מסגוכלמוןכוס ססו6מסג' כג"ח דסייגוסבסדו(ננט'
וכווגתס 3ננע '3איחר הסו כ 3סמוג' סלכות ככ 3יום
תוכטח3ו מסוקכן עוס"כ ינונןמנני 63כג" :3ס3יס
רססו 6הדס סביןנרו(' סיעגס כר6ית 6כנננ'
כתימו
רסייגוסדכיקותובסיס ונסורעוסריסוח~"(כר6סית
כסכי( סתור' סגקר 6ר6טית וכסכי( יסר 36וכסכי(
ככורים סגקר6יס ר6סית וסכל 6חד דסכ'סכיכוריס
רננ) ע( סכגע' וסס3ות סברס ט5ריך (סחויק עגננו
כתרת עגוו'וסכ:ע' חניתות כמחתר סתג6מניע (סר
מנית 6 Ii'Dhנריסס סמלך נוט( מסל ע 3כתיסו
וגכגס )ס סי'(נוטן סכגע' קוס רננו ~ h,rכלסוגו
כילך נולות כיכוריס 6רס יורד לתוך סרסו ורקס
ת6ג' סככרס כורך ע3י' נתי רסייגו ס6ד' סרוג'
3מכ' תקוותיו כי (כ ס"ך' מת6ו' (פרירונסוןוכריך
לסכר תקוותיו כוס כורך ע3י' נגני סי' יזכור יוס
סמיתס6יךיס 6מוגת כקכל וי5עיחעליו ננניועטכ:
ובחר מיכל סברס 5ננדת סכגעס ועכווס  )6ירתתו
ובסכתוס3יננ'כעכורתסכורךית'ו)ססו6אסוןכיכוריס
כסנוטו אסון כיסו( וננגר סטרי ו)סו ס(יס נת(עוד
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6כנמי0קוג'
סטין (ך %רם נוו('סימנ'* ונסוי6ית
סחיהיהגותמכיףוהיכוקורץכו' רמז SDכ'סננדרנות
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סקרן ומולידם וע5ננימס6ין סוע((עלמו טוססג06
ותעגוניוקיןסכווכסרקלשוכתסעו(ס וכך סו6ר5ת
ס5דיקסטין כוונתו ככ( דכר סעוטס 3סנ6ת ע%5
כ (3כ"( 6שוכתיטר3 36סססיע לסם ולעוררע3יסס
רמנדסחסוססתס(( נוטסרכינוע"ס ע 3עגמוסיסיו
דכריו כמער סוס סל 5יכפין כדכריו סוס סל6מ
עקמו כ%כי  06ר5ון סכורה כ"ס ועונת יסר36
י כע 3ע"ר מקערו
ת)( ככע((מקעמורסתקי סכיע'(טיסיודיר
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0נ"( דסייגו ס6דס 6סר עדיין היגו כ 6ומניע(כ3
סמדרנומ סג"( כ"ט הסנים מסם וסיילו רם) סני
היהגותי3*6ן רמ)  n1DSIDSע(יוגיס וסקמס פתי
היקנות5ין (ו קרקע ר"( טעריין6ין  %יסודנמור
מכיף פ" כ6ממסו 6מכיההותו סרכר(סגיסטי"ת:
וקילו קורה ר"(סוייג
ו כנגררנ' )1עויין טיסי'קורה
וכעכס מיד מססי"ת ע"י מעטיו כדרךס5ייק מנחר
הומר ויקס 6כ 3סקוכ'  'DSnהיהגות ר"( סקנס טיסי' חיות כדגרי וימיו כע 3סתריי כטעיריס עלי
(עלמו כ 3סם(ס סנגורנות סג"( ונס קנס קרקע יט
6כו' כג"3כעוסססעיייסוסרכיניססוע(יס(דט6
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דכרי כי
דומתימינרוהטוימסר3וויקיססו*ר נחגסנורכיכותכיכהלס (עטרע"
י' כטג' טס ד' 6קר6סכונוי
כו
(((6קיגו ע"די6ית6מתחי('
ן ר6סטלין0עעס
סס(יטיתר"( 6ס ת)כ'(כלות (נמורהת כ3תכו6תך עלס כננחסכס(כורזיוכמיתסיי
ר"(מס onhnמכי( 6סגיססי"ת כעקמותסעליוניס מתקיים וטיתף כו מרס"ר וככר דקוקו קמלי 6יך
סמכמיס כסס עמר וסוט כטכססט3יסית טכ6ח(כ( טייך(56סכורהססטו9ס6מיתיטמתמע'עלסכננמטכ'
כטלס סמדרגוח סנ"(*ונתח((ויר"(תתןותת3ססכ 3כך* והח"כ ר6סט6ין טפולם מתקייס כו' וחליל'
סכה (ך סמדרנות סג"( ע"י 0חחכרותוסת(ווית (מסוכ טוס ססתכות  (56סכורה כ"ס * 6ך מעגין
עם5ויקיס (נו כו' סם" מרת עלווסנלפתוק"ל* סו6וים (סכין עודע( 6ומרס מתמי(' כו' כמרס"ר
סל 6כרי6תוסי'לספיכלנרוה"* ולשל"רעורס
סב(עעילקי
%
%
נכון רכהמח ס" עיקר 0כרי '6רק למען
ס5דיקיס כדהיתהכמכרסוירה 36קיסכו'ננס ר6ס*
ו ססמיס ו6דכרס כו' כ"(
ר6ית 6ר6ס גססתן טל 5דיקיס* ומגס (5ריקיסר6וי'(טס
לקאזינ
"י
עט
כנוסרסקדוט(עתירכסיכהמ
ים5רקיגו כל סעוכ (סי מעטיסס סעוכיס (סכתן (סס מכרס
כמסרסיכ 6מסס רכינוע' 0וי3מוךתורס עסיסרה( ע"פ סדיןכי רממיס גקר6יס (פגים מסורת סדין
וינכס (סס סרזין ד6וריית 6וסירוס סתולס סקדוסס מנס טע"ססדין 6ין ר6ו" ססס סטוכ כרממיוגוחן
61מר (ססנוסס רכינו ע"ס ס)6יכו ססמיסדס(ומוי ( 1ננתגח חגם וסוףגסמ 6דכסוס6 6כ(ס5דיקיס
תורס נקר6יס ממיס ולוס (סס ססס ינקדו מתורס גנניע (סס ע"ס סדין * וסכרי '6סיתם כדי (סטיכ
ע"פ
כלסר ימוצו כס פיוס חירום ימיו ככמי' ס)6ג' (כרוציו וגמ 65עיקר מעכס סו 6סיס"
סרמיכני
י סי6
דסיילוסי16ילו סדלר מ(ננעל' נססעת סקור סקדוסס סדיןסל 6יסי' לסמה דכסופ66ךשכע סכ
ע(יסס מ3נוע 03כמלומד סדכר ססו 6ו )6יסרחו כמו ס)ריעס טעיקר כחגת ס)ריע' סו6סתכו '6רק
פיסם (רכר כס וע"י לימור סתורי מנרמו (קרכ ס9יעס סעודך מסולח מעורג כס גן סי 6סכרי'6
)"hnshכשסרסיטר "%ת :תסו מתחיל'כו' כמרס"ר
סונמ6קורל'ס*ותוחכסוו ול6סדמכורעסרס~יי'ןסתר6נוירניניות'ם6ימכסרי עכממכי
ס דסיינו טססירוס מתחקי סי 6עיקר סדכר ותמיהתו
לעתיד כמסרס כימינו 6מן *
ס"למען ס5ריקיססעתידין (סיות ויקפלו 19כסכדין
ויסגס סדכריס סיו5היסכנסי וכיוסר וכן סו 6קיים לעך ול 6נטתני סמחסכ' 61ת
סייג
לריק סגטפעיס (6יו מ(מע( srh '3עולס סכןכו 6תמידסס5דיק לו39סכרוכדין6(6 :
סדכריס ס6לס עומס למעל' הלמיס ומ6יריס עד תממת טסנרי6ס סי 6כטוס סננמי( *SD~ 6ספסו3מ
רוס רקיע  161 :יכריס כהדו נכגסיס כלכות כגי סססרסעיס וסוכרם(סיוחעכורסשיתוףמרס"רכוי
6דס ננרוכ קרוסתס מחמת סיו65יס מן ס(כ גכגסין פיס"קיוטסעו(ס (סיות ס6עס)וכיסמן סכיןוצריך
 (6ס(כ * ו)"ם ס)6ינו ססנגיס ס" מדגרי י16יכו (רמס ע(יסס זס ס" סכ( 3ממסכ' 6חת וכסקירס
כססמי' טיעטו רוסס (ננע3ס  )6 :ותסמע סקרן 6מת  636סממטכת כריצת ס5ויק גקר6תמרס ע"ס
קמרי פי ר"(  rhנס כני 6דס 6סר ע 3סקרן ססי 6עיקר כומת ור5ון סכורה כ"סככריכת סעו(ס
יסיעו ויקכ(ו דכרי ויכנסו כלכסכי סס ג6מריס חסוכיססד'6קר6סי' ס6מר מססרבינוע"ס(יטרה3
כקעת* ומפרםיערוף כמטר (קמי ומיינו ססתס(( (פי כחעתו כ3סולמות סס  456רממיסלפיהוסדין
טיסיודכריומכחילי והת כמטר ססננטרסנורוו6 0ת סו6רממיסמסדיןנותןלסעיכ3י*6נל6תסס6ילכס
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גכחיגי ן6ת* סכונודל(6לקיגופי'ס5ריכיססתתנו
נדו(סרסייגומסך(ססס(6קיכוססו 6נודס"דסתכגיסו
גו רמשים וחסר :ס5ור תסיס סעדו 5ור סנ(6מון
מחק,ותוקף קסם דסייכו כססטי"ת רולס (עגום 6ת
ס6דס סו 6עומס עגמו ככיכו( כתם דתם סו6
פסיכו יודע לרמות כך ססי"ת פוסס ע5מו כקינו
יורע ומעגיטו כרמחים (( 6סי מעסיו * וק"ת (6
יתנסנ כ(( נמדס"ר לוס 6נור כי כ( דרכיו ננספט
ך (סתגסנכדין
כוי לדיק ויסר סו 6סי' ססעעסירי
ו(פגיסמסורחמוין סי'5ןיק סו(6סיסדיןוס5דק*
ויסר סו(6סייס מסורת סדין :סחת(ו ( 6כו'פי'
רסני כ( הכרכות וסטוכות וסרממיס סו 6סכ(
קיסרך( 6ך כסקרם חוטף מ"ו)6י כלתי 6פסרסיכוך
(ו כ( סמוכות וסכטימ (מס  Sh )"Dthnיתיי6סו
ע5מס כי ככרסנטיחס6גיד' ( 6סליתי ו6תסכני
יעקכ ( 6כ(יתס ולסו ממת פי' כם6דס חוטף מ"ו:
 6( 13ס" גורס סססי"תעומס ננץ כוית (qShJ 6
ס5ריך לזכור 6ת סטכועס ס((6כלות 6ותס* ככיו
מוננס סי' סמסס רכינו ע"ס מוכיח 6ותס (6ננר
6מת  (6תתייחסוכי כוודאי אע"פ סתסמתו ח"ו
6עס"כ ( 6יכנס 6תכס מ"ו כג"( מחמת ססנועס
רק ס6ין יפס (כס ס6תס סגקר6יס כגיס (מקוס
כ"ס* סת(כו כמומיס סומכנו כע5נגכ' כמט6תיכ'
ח(י(' * דור עיקב ופתותו( סלח תנמקו )6ת סי'
כ( זס סוכימ  on~hסליך תעסו ותנרנוו כננעסיכס
ן קכ"ס וסכינת' מליל )6ת
מ"ו (עסות פירור כי
גקר6ת ססכינ' כידוע :חסו ס(ר' תנמקו (' ויגס(
6ת י5חק סליך 6ססר )6ת ס( 6ננשך תר6ס*כי
ס ססו( 6ננסס נעמי" ;
סו 6עמךימ) (נוףסרי
ויכוגנך ים) (גסמס סקןוסס ססי 6עיקר מיסוד
וסכןוסכסיס ס(כריאת 6רס* וסגיסססנוףוסגסננ'
מיוחדים תמידכני סירוס וככ ססו(נעמ מתנסניס
כלמד 461כ 6ז תעסו פירוד מ*ו*
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ללנר 41יינו
ת עולס פי' 6ך כן תתלסנו סת)כרו
ותחסוכו תמיר רוננננות  (6ונרולתו כ(
סכיסיסוסגס(6ותטמימותעולסכדיהתככוברומעותו
ונןו(תו כ(ככס* כינו סגות דור ונור סתכיכוסליך
דור סוגךורור כ 6ומס טוכ לדבק כמעמסס5דיקיס
(631סיפך מ(י('* ו6סתאמרוסליך 6ססר(סתנויד
(חסום תנזיר רונגגנות  (6ו(ספריד עלמי מעגתי
עולס * ננ(6כתינותי לעמית לפרכסתיו(סרנסתאגסי
כיתי* ()ס6ננר ס6(6כיךסי' סחפ(( (ססי"תכ"ס
סו 6בכיך :וינדך(סון סכסכם וסח יננסיך(ךשפע
וכרכ' (סרלסתך ולכן נכתכ נלסון ס6ל לרמן ס(6
ים" סכ( כ( נננמותיו כסכי( מפרכסי  6(6מעיקר
יסי' סעכורס (סכורך כ"ס כאמת וסכקסת ספרנס'
תסי' כרכר סמוס (6טהריך (סס כעגיגי : Osn51D
ו6ס תחסוכו (ונגר 6יךכרע טכסיוגעכיסכתפי(תיכו
ס(יו'ט סהנ(ג6רנססר6סי'5דיקoיtסnhסגסקיר66י(טכ)סק:נים)קנזויהמרול
)ס קנסמכמ'
יכולת כידם (ממסיך (כס סרנסס ומסע כדכורס
ו6ננרותס ס5רופס * ע( 6כ"ו כסתתפ((ו ננקירות
(ככס (סכורה כ"ס :ו6ס תאמרו ס(6סיומותסס
יוסניס סקטים וס(וויס מלסיס כ( טוכ ופס תנויד
ו כ(סכ"(
כעולס ססירור* ולזרוע 6תס מ5ווסעיינ
(עסות כ( סתור' סחת  SSDnk1S1ע( ספרגסיכורך
סקס* (מס כנרע מכ( סתומות 6סר סכמים (סס
כ( טוב כהין מפס' טוכ (סס כ( 3וגסו כסכם(
עליון נוים כססרידו כו' :וטס ססיכ (סס י5כ
נכונות עגגיס (מספר סי' פי' כוודעי (( 6סס סו6
סנוגוח' וסגמ(' סיס לפס עתס כי (עתיד כמסר'
כיגניגו תתמקק 6ר5ס (סכטיס (ממסר כגי יסרה(
ו()ס ס5יכ (סס נכונות ופסס סטוכ כמסרי
ינ(6גו ויתן (גו גמלת נויס ועם( (6ומיס גירס
(עט! (עטו הותו כסממ' ונטוס (ככ מרוט כ3
6מן*

8*4
דעת -אתרלימודייורדות ורוח

.11צ.181.עיעייי

.

-*es@j

