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

עשש נועם ליקושי שושנה

אשררך ישכ ל לטויך נעום") וטוכ כףכי
מס סעור לסדיק כעניני סעוס") סו6
סכ( כדי טיכס ע"י (עוס"כ כי סןכריס ס5ריכיס
3עוס"כ ממס סתור' וסוסות ומס 6יגס יכו(יס
(מעסות ו(ססע(  6( 06סיס (ו כ( 15רכי עוס"1
כריומ(מס( סככסת6ורמיססוכם ו6תרונ5י5יתמ)ו)ס
6ססוכגיס וכןוננס_(טס ()50ריך סכ(סיסי'(ס5דיק
מעותכריומ פסולסריך פ" מססיט(ךטוכ נעוס")
היגס עיקר סכווגס כ"ט ופוכ (ך (עוס"כ ו(זסג'6
 T~nhספי' דרך וגתיכ (כ 6ע"י (עיקר טוכת
עוס"כ וק"ל*
נודת
ר  4טעני 5דק כו' 1דסג'
מ1רזדץ
קכ
יו
עע
ס5דיקיס כךסי 6נכ 5מס מ
יך יותר
ו יכו( (מניע 36
(סכורה כ"ס סוט מכין יותרסוייג
תכלית סעכור'כי ת"סכרכר וגס סו 6עיקר סככת
ס5דיקממכין )ס ט6יכויכי
( (כ Sh6מתכליתמנמור
וסיט סי 6סעכוד' וגסו ס6מר סכתם סתמו (יסי'
ס5דיק הומר וייסתמו  13סטערי סענוד' (כ 6כס
(עכורסכורה (פי מסוכר טל DnD 6כקוסערייןו(6
ן (ו )ס מסער (ד'
סע( כעכודחן כ((פרייןומיויכי
פ" סי 6סי 6עיקר סעכוד' (ידע זס סלינו יכו(
(נמורכסעכוד'כי ס6ין(ו סוף ותכניתוסכן*
רכי
זך
ץ סיום עלסדי גף ) Sff4ס רמז ע( חכ5רוסי
סו"סגריך ס6ןס(כווין ככ(יוס וככ( טעם
ו(כ6ורס ס( 6ס5ירוף סו 6ממיקן כלסר עס6ס
סט"ת והמל סכחוכ גני(סוגסממס כןי"
(ספעלס
סי 6ככומס ( nhrnסכלים כס 6סכס וירסס גניוס
ים) קירקס כמו ס6מרו )"( כסקוס'ניגס ססתריי'
רערסוסמח'מיינו 6סנס וק"( *
:
ס(מ (עפו 5וס (עולס נריתו דסנס
סכורך כ"ס ס~מ רסוקם קורס מנוכס
ומס סו 6סרפו6ס סיעו המילותיו ונוכחיו ס6גמגו
מסגמיס ומפקרים 6מ סמו סנדו( ותורתו סקדוס'
וגסו כור 6רסוקותע"יגורף תסיסותננחרותתסיסותיו
סגור6יס סס סרסו6ות תקו פרום סלח (עמוסייגו
ססטי"ת כ"ס ס(מ מקורס סרות מכל לרות ומכות
קורס (מכס סייגו ע"י ט5יוס (עולס כריתו וסייגו
(כ(
סתורי סיף סרפו6ס
עינסוסלוועמ(סכל(גויקטורקד(ס rnhדכי
סעניכס ומלידס
1
כ
ר
6
'קסםלדרוס
תרמית *יכ6ור
 06י5מיתסכנגור' סיס יותר פוס
ולמס סתם(( (ס5מיתס כמסר * ונס סס כמסוק
יצוגך כף נקדרי ככח כו' תרתן 6ויכ נ"כ קסס
(מס כימין סרות ההסד * ויר
' כי 6ין לריק
ימתרכס סקכ"ס כנכורח (ס5ננית
כהרןגוי ו6ס ס"

נשדשריז

רבחסרך

אלימיך

48ש צח

ס6ויכ"סיויסרבלמתסמויסמליניתונזממתסנכורות*
ולוס מוסס סקכ"סכרחמיו 3כ(יירטו סמומסננורות
)(1ס עוטם נקמות נסוכה"  )"DDb1סו 6נות(כט
כמסריס נרוסס והין סוס פמד כיון ססו 6רממיס
ומסריס גמ 65סכרממיו סוע( הכיסס () 6ס כלכר
סננכריתס6ויכיס ט(כו  k~SID r~bnqbע( (כגוטוס
פמד* ו)סו ימינך כו' ו)סו נ"כ תסלת דוד סמלך
ע"ס וכמסדך מ5מימ6ויכי (כומס )*S~p1 1
סעסועי קנסיעלתי ג"( רסגססתורי
סקדוססלפעמים כקרבת תורס"סענניסכב'
עדות :ומקודי ד' מ5ות ר' כמס"ס תורח ר' כף
עדות ד' גו' פקודי ד' יסריס כו' וסכל סו6לפי
כמיץ ס6רס כ6יוס ככיוס סו4 6מר ס1ר' 06
(ומד סתור' נקרוס' וכטסר' כתמימות נדו( (סמו
סנרול יתכרך )6י כקרוצת חורת ו' כו' וכסלומר
ככחיגס לחרת )6י לפי סכחיכ' מלומד כך סתורי
כקרמת * וכמיכס 6)0ת סכקר6ת עדותים (ומר
ט6ינס כ"כ נחיגס נדו(' רק טס
יה מחכימת פתי
:
ר
מ
ק
ו
גורסמלך
כמס"סערותדי כו' מחכימתפתי
ת
6
)
0
ס
נ
י
ע"ס נס סדותיך ר"( נס סנמ
טגקרה
ס
ס
עדות סי 6נרוסס (56י כ"כ פ סעסועי טסיה
כמיכ'ניו(' כנוו מכתום כססריס ב"י סעסועיס
כר 6סקכ"6 0תסעו(ס כמוכן (56י סי6טעסועיס
סס5דיק כר 6סולמות כהורתו סקדוס' הלומד וסוע(
רפוסות וסססעומ נדונות (עולס וסיט כ"כ 456
כגוולינ' נדו(ס ססי 6הגסיע5תי ע"דסימ
ר סתג6
כ( ס(וננד תור' (סמי )וכס כו' מסגין ממגו ע5ס
* S~p1
3
6
ר
ס
י
כנמי כ( סדר
ן
ר
ה
כ
דומי כמי
סיס (ו  'pihוכ( סרר כמ"( דומ' כנר
טלין (6 4קי* וסננעתי נגקסיס סדיוקיס 6סדדי
דק6מר כ( סדר כל"י רונג' כו' מסיוע ס6יכו hSh
כדמיון 6נ( כלמת6ין ((6 1קימביז' *וסיר קלמר
כ( סדר כמ"ק וומ'סבין כו' מסמע  S)bכלמתים
(ו  * 'pSbוג"( ד6ית 6כנמ' ( 6נקו יסרק( 6(6
י כסכי( )ס
(מתוסף נרים * 31כ6ור'ים (סכין וכ
יסכלו יסרה( סקןוסיס עז(נזותוזרות ס(6טוכס"
סיכולו ס6ומות ("6י ויתניירו טס * 6ך כלמת
כסרו5ס ס5דיק 3פטו( 6יוס דגר זריך לירד ק5מ
ממררנתו  )61יכו( (סעו( כ 4כ( דגר 5ריך (סיות
מתפעל ע"י דונמתו ודונו' (ו* וסג' ידוע לקדומת
"6י סי 6נדו(' מקורוכמtso 6( 65כהסטרי(יסך(
פיסענו(סתוסף נריסממנותמטסכע"יקדוחתיסל36
רכי ונרוק ומסורסים וננוכר(יס מכ( וכ( מסכומות
והין סוססייכות כסס(סיותדונננתס (סכר 6תכחס
כדי קיתניירו* 31כןנלו יטרף( וגחון למפערון
ע,סקווס'

נם עייתיי

14ירצא

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

**ש מעם ליקופישושנה שלימלך

מעמד ויגו4ט (פעו( qpin~nע(יסס נרים :דסיג1
 qhסיס" 5ריקגקיוסי נרו(' יכו( (ירד עמדרנתו
ק5תוסוי ק5ת כעין דונננתו ט 3סנר סכ(6סתנייר
מיי6כ 3כ'6י מממסססקדוט' נלו(' מקווו6ףפירד
ס5דיק ק5ת ממדרגתו 6ע"0כ יט6ר כקדוס' רכס
6(1יסי' כ.%סייכות כנווםדסנל סכ( 6סתניירכג"(
חסו ס" 0נמי 6כ( סרר כקרן יטרף( דומ' כנני
טים כף ר"( 6ף מדמיון דסייכו כסיורר ממדרגתו
 )~Dtfiסו 6כמי סק  15קקי ו6ף 6ותס כ"6
הטיכסכ"כ כננלרנ'וטיכס  hihכדכרסדומ'וסרונמ6
6עס'י כמי מש  4קקי :וסרר כמ"( דוננ' כו'
ר כמ"(וסיגו מחיקעלמו כקדום' רקכרכל
ר*(סי
סדומ'  h1Dכמי טסן (ו קקי :וסוף ט6מל דוד
סמקך ע"ס  146סי קרסתי ורומס תמת (טולי :
ר (סתם((
דסכ'דרךפכי6דס כפסוקנ5רך DPhSדי
(סכולך כ"ס 16י מצמח טמחסכתו ע( טוחו סוכר
:
סמ(ך ע"ס
יסמ"סקטומקר5ת6עמסמ"רירנטתווויוומיסכייקוקחרורתיוורוסי
ייכו  qhכעת
ט6ניSSDnnע!קורני * 6עס"כ6יכגינפסקמננררנתי
ומרכיקומי תסו ורומס תמת (סמי ר*( רוממותר
יתכרך תמת למזר ט6גי עומס סניסס כלחו ט6ל
עתם(( וממטכג"כ לוממות (6וק"(*

ועמך כונס5ליקיסלפולסירחו 6רן :רסףס5ייק"
ספוכו" די נקמת מס כמו מסרסר םכץ
ממוכר וס(וקח* כמוכן ס5דיקיס סס ססרסריס
כי! סחור' סקוום' וכין סקכ"ס (סכיך ולסערות
סמור' (סניויתכרךדס5דיקסו 6רכוק תמיךכקורסם
ס וכתורתו תסו וירק (6יו ד'  6(1קמר 56
י"
36רסס (רמז 3מ(ת 36יו דמיינו (סרכוק שיו י"ח
ממיר סו 6ס5ריק ס6מימי מסוה דכוק כו י"ת *
וסכ' דרך מסרסור סרת' (סרסר ((וקח וכסכיך (ו
סמול' גריך (מגיח 6מ סקוג' גילך עלתו ומכקט
מגננוטיעמור וימתין ע3 5י6תו עם מסמורי :ודונו'
()ס ס"  (56הכרסס 6עם"י ססו 6סי' מסרסור
סלמיםכין סתור' סקןום' וכינו "מ ויתעכס וסי'
דכוק (6יו  nffsשמר בו %כי  Sbג 6תעבור

מע( פכרך סי' שמר (סקכ"ס סננתן ער ס6כנים
כו' דס5דיק רמות (ו (סססיק נודכקותו י"ח כדי
ך ו(קייס מלותיו* חסו ט6מרו ח)ע( ע( plpD
(יר
כירם" קמיע( ע"נולותי עונו ו6ת תורתי (6טמרו
סקולי לותי ע)כו ותורתי טמרו ר(כ6ור' סיגו ננוכן
כ(( סקוסי לותי ע)כו וים (כווין כרכריססכיכריכו
סל"( ס(וו6י קותי ע)כו סיססיקו ע5ננס מסיותס
ןיסנורומורהיסימכו
רכוקיס(יותורתיטמרור"3יגוע
יקייעו מ5ותי כנ"( וסגי כ(עכיגי עוסו סגמ65יס

448

כעולסכוי
ו סכ((ככורו כר 6ססכ( סו 6מס(ומ(י'5
(סכין כסס 6י)ס מוסל ססכ( וסתור' סקדום' ומי
מוכסו סקס כ(כ כיבס (סכין ו(סטכי( 16י מכ(פנל
כעמסים כיון (סבין מס( ומ(י (6 '5סתור'סקדום'
וגירסתו י"ת חסו קמר דוד סמ(ך ע"ס ו6ס" (סס
(נזם( כו' דסכ' דוד סמ(ך  a~eידע כעוננו כקמת
כסגסנתוכתור' ססו6גינו ככדעם( (ככיo~hסע'י
יסכינו 6י)ו סמה(  (6סתור'כי סו 6עגננו ס" כו
כ( סתורי ו6יגו כמו מ6ר ג" 6סעוסקיסכעגיגי
עוס") 6סר ננסס יוכ( 6ים ממכי( (יקח מט( (6
סתור' סג"5והסכין מוסר 6יך סו 6ננתמ)ק 3עכיכי
עוס") ע" 6כ"ו טים (סתח)ק נעגיגי עוס"כ וכדומם
( 6כ! סי' דול וגסו ו6סי (סס (מם( ר"( מסמקיו
סיונגח,יקיס קותו (מס(יסייכו טסיו 6ומריסעשו
טסו6 6יסטס(ח(י(סוננסוקעככ( עניני עוס")ו6ננר
דוד 6ס סיותי (סס (גוס( מע"י יסכינו ויקמוממגי
6יוס ננס(  Shסתור' סקווס' 6( 16י)ס מוסר ס"
פוכ * 6ך יטיחוכייוטכי טפל כו' ר"( מנס וט
י (מס(קינו מועי( (סס הסעו (יקח
טמח)יקיס"וח
ממני גנם( ומסיוטכיסער וטותי סכר* חסוועמך
כו(ס 5דיקיס(ע"ס וסכ'ים נ' סדרנות עולסכסם
טל :עו(ס סי 6סמדרינן ע(יוגי וסייגו(ע"ס ל"(
ו  phסס מעליס כ( ס6ר5ות
(מדרנ' ע(ימ':יינ
6סר כוסיסעו(ס וסכן *
משנח שבת לש יסב %ס (סני סססר
(מנמסעדSSDn'nכו'מססיקין
כוי לר '6ר6ית 6כנמ' חיסו ( 6לעלס 636כתסכת
ר נח5
מנוכחי ולננ 65דתס(ת נוכמ' סו 6מערסורי
ננקוד :וסתור'סקרום' סי6כקריתכמפר י"ל ע"ס
:

סמי

מנכו( ט(
ססו 6למון ספר ס( מדיג' ססו6
(
6
סננריג'וסייגו ססממל טמסססו(כיס חוךסעדיג'
כננוכן סתורם סקדוס' סי 6סתמ(' סיוכ( 6דס (כ6
(עכודתו ית"ט כלנות * נס ענין  nlSSJממערות
 hn~bכספרי קוןס טהריך ס6רסלייסר סנה ננד(
סטערכי סס"6יס (סס  tr~nhנסערותוס6יסגריך
ס(( 6יתן סוס ( ~rnhסס" 6גמ 65כנס ני(וח סו6
סתג 65 6יסע
ס6תדחס(ס(פג(יעוסוסיתסוריכות'"סס*"הכהסי)טסרמ
יסן טתקר6חיכת
בו
מסרמן 6 06קר6כמ
פרשומןכמפר 01ןכמסוטו
.
ו כ(עגיגי -סתמ(ותסיתחי(
כמהנףממם:יסייכ
י 6דס כעגומתו ימ"ש ( 6יחסום ס6דס כיוסנו(עסוקכססססו6מידכמלרינסנדו(סוזססרנו)כקומרו
(6יסע (סגי סססר דמיינו בסי' כמסר ננג'ס((ננוד
תור' 6ףמסוהעיקרענין עכודתוית'(היחסוכססו6
סמוך(מנחסכי מגחססוסממדרנינדו(סוסכוךוקרוכ

גס

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

* 8פעם

ליקושישושנה שלקולך

3ס*מביז' (6רס (מסוכ כן רקימסוכתמידסוייגו
636כנוחחי 3נעכודתוית"ס עד סיתס( :3פי' ער
טיס" כפררני סיסי' יכו( (סת ((0גננמטכ' עסורס
הכסו(5ו(סכבי סוס סינ ג((ויקיר6ור תסלתוגכ(
סעו(כנות )6יסי' כעוס ס( 6יפסיק
מ(
דתמי
ו6סעוס
י
עוכ.ור
יח"ס (עולס* חסטפפרס סתכ'6
ס"
כנגמסנתוס6יכוbihמתמיןכעכורתו
 ohיסי'
ית' 6ין תמי פי' 6פ כוודאי ( 6יסמיקו עור
ס מססיקין (ק"מ כיק"מסי4כפו
פס
מענדתומס
סי(קיימי
(יסוד תורסכיסי 6כע5מס(ינוו0י6דסייגוob qh
יעסוק 6דס כתור' יכו((סיות סיסי'כמיק מעכורתו
ית"סרהורייח4י
ורחימו ( 6סרמת*bS'DS
ל5רםר
ליעסק סמ5וסוריכס (סיות
ומעיקרביעו
י1
ח6
ד סתו
סיסי'ספלוגכגעכעיניעגננוסימויקעוגנונחננתט6יגו
6ל 6כמתחי(כעבודתו וכל"('ואיןננססיקין (מפקס
6כ( ס5ריקInSDnnלרודחך ללסלפריי (6יפסוק
עור מעכוןתו ויזך ויתנכר* ע"ס סלייךסיפר
יסכיהולריך 6רס
סחלרספליפימכוי רסלרסו5לפלי
~מותעוננו נענוותוס6עו עומר 6(6נמכרסנונך
י ו6יגו  S 6(6 1D1Vסער ממזר
 6%גותינווני
קרסו סל פכורתוית'* ססכימית סי'סיס 6רכר1ס
כפליפיותוליפת* מפולס קרים* ר"3קדים
ת
ו6
פו
ס
ל(
י' קודםו(סענוי'ממניתססי'לדיק3נ5נ31רונסון
נם פכסיו וסתך כטכוסת
זס בורם לו טיס"
ס
ספרא ו)ס סי 6ספו
יסריס וכר זס סוגם אותו
לרלי
ו נוחמת ססי'שיק ננקוןס דסייגו כנסנו( *'6
(ניק
וס)סיר סלטיך 6ת ס6דס 6סר (ו מדרנ' (6וסנור
ים" סיסי' מו5גע ומוסנר ס5גע (כת ל 6יסתת*
וכיוס 0סכתימתח  6( ohכסוחכסילתלוסכסירוח
סבדול פרוס סרוסנו וממילך יסתמ סגימותו מרוו
ססכער' 6סר כקרכו * וכיוס סמדט יפתמ :סמום
ן וע"י6י)ססיכם 610
גקר' ע"סס5ייק סמכע(כיכי
שכע( ע"י מכויך פולות מרס" כו%ימ 4נעדרם
סקכ"ס קראו(יעקכ 6 (6ער (ו 6תס  Sbכתמתוג"
ו6כי  Shכע(יוגי' כו' 6גי כורך סו(מו' ו6תסכורך
עו(מוי ע"ס כ6ריכוי ללולך כסס5ריס כורך טפיס
חרטים וקרן פרסם פפיל 6מרין לפהק כי כוס
ספסלםמלירק פסס ממוס 6יןסייך כו טוסדין
ססו6ט3ס5דיק* חססי'גיוססתודט ר"3כסס5דיק
רוכס (חרט ספיםחדפים רסיילו לכפל רילים יסתמ
קדומתו(סתס(ך גרחכס *
י לשל
יסמע16(6ניר כקנט פטרם פרוח כו
רקבי רסלסאיישת כ"ס לתן לנו מלס פטרס
פרות ו6גמגו 5ריכין להכניס 6ת סס(ס עסרס
עדות כסתור' סיסת סתור' לררסמ כסן דסייכו
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שנפ

סהס 4ליפורילו כהורתילו סקווס' לפורר 4ח ססלס

גמוססר(י פרותסיוריו פ"יסחוי' וע"י 6חספעים

3ג)( 6ס* וקמר מנ)יר' סוס ט" כ 3מססנור
ססי"תכעולמומןסרומניומ סןדנריס נסננויס יס6
סכ3סוס 3עכודמסנהר 6יתץ(סכגיסכ(סנסמיות36
סקווס" מק(וחומר פי' סןעכיר'קלסיס"כעיכיו
כתמורי ווויני("6עמסידנליסוס סססק עדסיועכע
רכדכריסכטניס:
(56ו כשנע עד כלתילפטרי(די
וגסוי6ית 6מרננית עוכ' סי' מלויכ615רו סל 4"4
פס"תלויכ5ו6רו
פ"פרבליח פקדוןסרנללפרסיכ
מגוסס יו65סדיכור וסי' ססרנ(כ5ו6יוכדיכורוט(6
3דכר כ"6וכריס טוכיססגונעיס (ירקתו' ולתורתו
סקדוס'*ו6מ"כ ת('6כנונך חמס :דסכססטננסכסס
ססי6פיירסכפוסחכךסי4פ6ירסכצולפותסע(יוכיס
וגעורי"1נקרסממסססי6מטפסתלפילםונפקססע(יק
לקר 6חמסססי6בסוןמינגוסודפיקות* סמססמ6יר'
כעוס")סי 6כנסמיות ננד סס6רס מכפולםספליך*
ונסוותלעסננלנלפפס רסיילומלפר 5פרודוולמריו
טיפסו כפוטו לסרביל מ"פ פר יועכע סוכר כעכע
לו(סתג0נככ(
יh
(סככיס כ(5דכרימבספיShסקרוט'רסי
וס ערסחנפלוח סרברסיכה(מיסוסוקדוס' ודכקות
כסיע* סכ(סיו6סכומידכתרסה פ"כ(מימרולס
ומקמין ()סנניד לחרפה חסוומס מסמסונמם ס"
ו(חימוםודכקותכג"(
סמפטמסוהמנספיכנ"לסכיני
וננגסהננוענ6נריסססי'סכלרומניות*חסוהסריכם
ליס סגנגסתס כטומ '6וי65תס כסע(סר' סי'י6כרי
ס6דס סן גקר 6כניס וכסתח(תו ס5דיק3סרני3
"6ע כב"( ככ( דכרי נשמי סו 6לעיניוכרכר עמ6
ע"ד ס6פרו מדל לנריע"ס מררם(סרוסים כו' 6ך
המ"ככסרני( "6עסיס(6ולפכעיוחכורתיסו4פסרס
וסרוס'ברולס לספסכתו ככלרכרבסמיקווסחסכורה
יח"ט* חסוט( 6כמדת סקכ"ס נוותכסרודם מדת
סקכ"סכהי מ 63ממזיקריקן היגומחזיק וגנדת כ"ו
רנ"ב ע"ססססוקוימנןככווו 6תכ(
(סיפוך*ויכוי
סקרן6מןוקמן פ"ס6ימגו5ריכין(ממסיךומסכיך 6ת
סכורהכ"סככ(סעו(מותוזמו6מן61מןדסייגוכעמס
סתמתת ונעורססע(יון תסוכ(ימ( 6פי'ס5דיק כוס
טסו6כלייטיילו כלהכריו סן קרוסים ופפוסריס
כפל מכברסויכפ בפבפ סוכל וכריסעיפי סו6
מכניס ומעקך ככור ס' וקדהטתו* ממזיק פ" עי")
סו 6פכויךגיבס ליטר6ל לסיומם פללים וסנעיס
כ( טוכ :וריקן 6עו מח)יק פי'  06סו( 6מיסך
מ(י(' ס6יגס פפטיכן 6ח כלזרו לכל ספולפוח 16י
4לו מהזיק מ(י(' וקרת ב"ו סו( 6סיפך * מ(6
סי'  06סו 6מ( 6וחסוכ כפיליוסיס כו תכפי
ופפלפז וסהיגו ממ)יק * 6ין יכו( (סמ)יק סוכי
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לכ( טר (6וסייגוסככתי 6ססל סיכ 6טורו ע"י*
ריקן ממזיק ס" מי ססו 6כעיניוריקן וסס 3וקנו
גמסכגעיניו (טוס )סיכו( 3סמ)יקשונס (כ3יסרק(
(סספיע (סם כ( מיני פסע וכרכ' ומייס oahSnll
כ 5טופ* וזמו (6יחס((כנגקוס נגוס פי'(6ימ)יק
 D~hכנכסות  hShכמקוס כמו פי' סיסת נסככע'
נדו(' כג"(* D~V1סי"( יסורה נגל סססוקגסרס'
מססטיסוירקו 6ת 36קיססי'מסיו תמירמסתכ3יס
ורו6יס ככ 3מטסיסן הסילו כנסמטתן סיו מסניחין
ע 5עומס ליס" 3ס' ומיינווירקו 6ת ה(קיס ס"
על o~pihוסיו מרני(ין "6ע עדכי* ותחת רנ3יו
כמעסם (כנת מספיר ד0עוס') נקרה רנ(יו כמ"מ
ססמיס כסקי וסקרו סרוס רנני ומן סיו סוע(יס
סכ( מססכעו"ס! וסיינו6פי'מנסכנות סיומכניסין
 (6סקדוסיוסייגו ותמת רנ(יו גססו כלנכתסססיר
כל'(' 6ך פט הדיק" פ5ריכין סער (וממכס (6
כ( *sff)Oוים 5דיקיססטן 5ריכין סעד סייגוקותן
ס~יקיס סנסעתן סו 6מעלס ס(16ות* חסו ו(6
56י(ימכי יסרה( ( 6ט3מיי
ו סייגו כנט הומן
ס5דיקיס סס" (סן נסמ' מעלס 56י(ות ( 6סי'
הריך סטיית (ס(ומידו (סס (תומכם כירורק פסן
י סעד ותומר*
עימס סיו יכולן  n1DDSכ 3זסכה
וייכר
ו ויסתו וימכו  D~pShסייגו  1S~Dhnהכיחמן
ושתיית!סיומכינוין  Shסקרוסס*

ע( סר6ס יורדע( מזקן זקןהסרן
ורי
ר ע( פי מרותיו * כ'( ד6ית6
טו
סי
יש
כנמרץ 6ין גווסיכין  IPrכסכסדרי! וסטעס ממתת
סטנע סזקן כהכזריוח וקעו כשכ כמות רממגומ*
6ך 65כגנית סקכ"ס מדת ט"ו ססקכ"ס כננס ע(

כנשמי

סיס כזקן  bSnרמנגיס וסוף נגממת ססרמנגיס
סעליולי' מעולמותסע3יוגיס ססס כולו רחמים מסם
יורדים סרממיס וגססכין  SDס)קן ולפסס נס סו6
רממיס :וזסו כסמן סטוכ ר"( סמן סעוכ סייכו
סרממיס סנמוריס ע 3סר6ס רם) (פוגמי 0עליוליס
סגקר6יס רסס :יורו ע(סלקן י" 3ססרמנניסיורדין
 oanע( סלקך :ונעס' סלקן זקן הסרן* דסייכו
פנס סלקן סו 6רחמיס ד6סרן ס" 6וסכ סקוס
ורודף מלוס ומכסן סו 6מסו ורמם"* סיורר ע3
פי מרותיו :ר' 5ס0רממיס יורדין ע5פי מדותיו
כנ"(  hSnכמדת סקג"ס נאוממית כ"ו סזקן סו6
מטבע 6כוייות :ומוח סקג"ס  IPr610מ(6רממיס

שמעתי

וסכן*
ת
ו
ד
מ
ע
כ
ר
6
י
ב
מקסים ע(סבס
כסוככי

3כסמד"רוחוטכסמנה 63ילוסמך61ינו
עוס' '63מר'מדוםוהיךסיז(סקרהמוסמר' מדות
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כסלמה כמולךויכ
ועוס' 16נעוס' ו6יגו סטך סו6
עכ"ס מד'על5ד
16כס3יכס 16
כ
"
ה
ס
מ
"
י
ס
ע
כ
'* דהיתה כמסג' כעמר,
הומסי
כ6יגומולךוישיג
וע
וג
נג6מרותכוי וס( 6כנגהמר
י '6כוי ( 636ססרע מן
סכרטוכ (5ריקיס* ו(כ6ור' ס(6
סרסעיסכו'
עיקרסכרי '6סי' (סטיכ (כרוהיס ול(6מיסך* מ"ו
6(6ססכרמי 3 610סרוע לרסעיס גסחוט6ין ועי'13
(חנ 6לומר עסיסך6לה (יתן סכר טוכ53דיקיס כוי
ולסרועכוי6 :ך לר '6רסכ' סירס ע(מהמר ססי"ת
(מוסעסינרך(מטסו*וריסים15סמ(יססכ6ומ' קמרת
ומ"ו(הותולריקסיקטרנע( :Sh~Pוסירסו סכך ס"
כווכח סוסע סמ(יפסכ6ומ'החרת ותר'6ככלהומות
 06ים כיוסהכסן וסספ3וסנרוע כיסרה( סו 6יותר
טונמעוניםסנהומותוגמ65כססתכ(כסתומות"יןגמ
(מקערנע3יסרה(:וכמוכן6יןלריקכקרןהסריתסס
סוכו(hwn~6ויסכחח"ולקטרנעסיסן6ךכרפותמעס'
סרסעיסיסתםסי סננקטרנ גמ65פיקר סיקוסמסכר
(ס5ןיקי ,כ6ע"ירטייתסספרס סכין סלסע(5ייק*
י
ועמווככן(מ5נרינקעיץס:כ(וכססגו"לסמ(ססכסרהעיכוכו'סולכךדיוחמיעג"ויDיוaת'ןסנכ
"כ
(מדיכינסעי")כ6טוכ'(ס5דיקמהיןכחגידסמקטלנ
(קטרנכ3ל ו5דיקכמתוגתוים"*
"סדך(יודעיךוכדקתךליסרי3כ' ומתמילס
נסרסמפסוקס"ננריעקכהע"סידעתיכני
ידעתי ססו6מלות כטוות* ועורט0י'(ו (ומריודע
6ניכו' חךנרהס דסג'סכסמ'מסיה תמתכסהסככוך
!6סי6יודעת(מסכי(כ3סתוריכרפיתהכנמ' ומלמדין
16תס כ 3סתור' כפס וכיק סי"(65וי
ר סעו(סכ6
מלקךוסטרוע(פיו*ויט(יתן טעם(סכם () 0סמתמ(ס
גגלנגוין  k~nlhוהמ"כ סנג("ך סטרו מ"( סמתח(0
סכסמ' ססוכגח תמת כסהסככוך ולמען (6יסה 05
נסמלככסוסהסי 6גכר"תכיווה חסוססכרמי((שי'
כל סתור'כו(' כי6י(ו(י וס 63סי'כ"ססרי(סגסמי
 36 th1)aסנוף סמונגרי 5סתנכרעליו (סכרח"וותו
וססכרמי(למדו כ3סתור' הע"ייכוללסנרכמותקוות
סנוף :ועוגהס(הסיוכלמדין הות' hSסי'כ"ססרי
(קכ 3ושמוו המ"כ 6ת סתור' 3כן מלמדין הותם
מתחי(סכדימהח"כ כגק3חוכך (קכ( 3(1מודסתור'*
6ך 6ס ס" כסקר כךכלתי סטירתסנגורך ל6ס"
תועלת גכרי6ותו כ (3כי ( 6סי' הריך סוס עכוד'
ופעו(ס (עכוב ולסכל כמ סטטוס כי סי' ככרמ(6
סיו מלמדין 16ת 1מתמרס כקווס' ג6
תורי
סס
כ6ו
יטרו ע3סיו ומסכמו6 :ך 6ע"פיכןכסקר
סמ3הך
סרוסם הכרטסכו כוסמסיומ(נגדיןהותו כ( סתורם
51ריךמהדס ככ3כמו1סתהמ15ת(1פורר6תסרוסם
עכ6וי
(6סנגע(ס טסי'כוקורסכריהםכמו
3ג
סכרסס ט(
טסת

יימן

משרך
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סם" נמח5כתו מתמתכסה 0כנוד :וזפידעתי פ" חסו מגך ר" 3סקכ"ס תסורכרסעיס דסתור' נקר6
כגרכסיועו תחת כסס"כ :בכיפי'  qhהמ"כ סייכו רסעיס תמ65יורך ממררינת תעכונ (6סכס :מס
עתםס6תסכגיליינועגיכעוס"זידעתיסי'נסעתם יסית ומס כעמת ר"( ר6ס סליך סי' עוכ וימס
כלתיtstDO (6סר6סמ' כמומסיתיקורסכוהי(עורס 6סכ 0גתעכוניס ר"(
6תס תעמס 6ת
נ
ס
יעגונ כג'נט
כג"(כימגס' סככורכו'ו,סניסוך מסוך (יודעיך:
 4ותקך ננהסכ' (ת
ר
ל
ו
*
סייגוס5דיקיססנמוריסמככרעכרוותקנו 6ת ע5מס
זיוע (נריק כו' ונקריס לפרס מסוק כס"ס
ימןמכיגיס 6תסכ(
6כ3תייערי עם דליכו' 6כ3ו רעים סתו
(סיותסכיויע'כלור'ככ"(וכוודוי
ויודעים טכ(יכ
רם
וכ
תר
רסו( 6טוכתיגו qhס6ין כר'6טוכ' וסכרו דודים* דסכס סתורי סקדוטס כמסקסכ(
,
כ"כיוועיןמסוף תכ6סעוכ מקותו ככר :כעסניכן כמוטכ6מרומתוקיםמדכטוכו'וכטס5ריקעוסק
מסוךמסרךסי'סיסתמידחסייס :חסועככי כקמת (סמסכדי(יימךסמוסנדו(וסותעגונו6כי3ס(סקכ"ס
ך 6טהוכנס סו 6ר"( הכילתו ס(
ימעךסי'עתימן5ר')ו6ע"סימסוףס5ר'כוויקי(יטועס ונסוכי ס'קיקי
י מיד(יסוע' ))sffוסכן* סקכ"ססו6 6ט וסיט סתורם סנקר6 6ם חסו נ*כ
כקסתינוסם"תכ"סטיילנ
ך מכס סרו6 '6תסגו(ד ולרג' ע6 3תקרכגי(מגני(6טידקרכןטסו(6ממי(6טי (עסוק
משנהושיוצק
סיר כתורססיקרה6ט :וסכססרכםמקומוסו6מ15יניער
מדרסו מ)"( וירק
ו
6
0
ת
6
ס
י
ק
(
6
ו (5די' ח3ססייום טססי"ת נס 6ת סגור והין סל6ס מוכלת כ" 6מלמכסהנ6(5מע5י סיער
כףינ
'ספססימיויכווין ~עתע"י סקור סוס ככר וקומרסקכ"סהכנתייערי עסדפסידסייגוכמסמיק
(5דיקי
מעתיד(סיות* וסכ'סתור' גקר 6מכמ'(מוןגקיכ'* עוסק כתור'(סמי סכקר6רכס )6יהכיסתיומעגוני
ו ממיער סו 6ס5ריק עס דכסי סו 6סתור'* ולעומת
וס5ייקס(ומדתור' 'nasגקר 6מכס כססזכר*וי
סי )סים נ"כ (ס5ריק סססעת קרוססמרעעך' חסו
מ
למרוסכיככליססס6ידקיימימקמיס"ת6%קי
יור הכילתוותעכונו*וזמו6כ(ורעיסיס5דיקנקרהריב
ו
מ"ח :וגמר סתנ 6פחסו מכססרו6 '6תסנ
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(ככס תו סי' מעלתננסס רכינו ע"ס טכ6כגנדלינ' מתוך גרונו :ומסרם (מס 5ריך כ"כ חיזוקוליינון

נדו(' כ"כסכ( כם3יל נון( עגוותכוחוס6מיתיטסכי!
כעיננו 6(0חיקןעריין סקומסכ((" וז0סו6מסירוס
לסור (ילך.כקוגנס )קופס סי' ם6סור (סכורכעוננו
ך tloS
סכור תיקן סקומ' וסיף !קופ'נגר hihתניי
ף למק ו )6פוכ (ו:
טסלוגסס סייףעיילסיי

טומרי מטסםעומס מקסנכ( עתי6ית6
ננמ' 6נר 6ותעכית5 6דקת 6וגמ65
ס5דק'סו6יותרמן סתעגית וקבס סbn'h 6ננמ'
ניוח
ס תעניתיותרמןס5וק' ט!ס כנוסו 0)1נמננוגו*
כרסרכך סו 6ססירום ע"ד ממט( מי סגתנננ' (56
סרסננוט( (סיות סוערורור' (כלגני סיתחייכ 56לו
עונם :וכבסר סברססננחויכסעוגם מכקם ע(כפסו
מסטר (ממו( (ו ומסר כותן (ו כתכ ספור  16נס
סטוטר ים (ו סנ6ס ננוס ט6יגו סריך (פסותדין
כ6דס :וגמ 65זס מסר כמסכ כ6פ עמ' לדקי DD
סטועל טמתחי(' ס" ממוג( ,עסותוין עת' נססך
ושממיס ומי נרם זס (ססר סיעמס ס5דק' ס)6ת
ס6דס טנקטמזיכו סמחיל' ולככע (פגיו :כןסוכר
(כ (סוכ (0כור 6כ"ס
ס)' ס6דס סחוטה
ילו נזר ויכו וסוס כ(6ו
ון
כי
סע
כר
ומתער ע( מעביו קו
ת
טטפת כ"ס כתן כתכ רסוס לסמקפרנ טל 6לעכסו
עוד וגססךסממוג' ע5מו(רממיסעליווכמ65לגנסרע
ס6דס סטכ עט' 5דק' עססגנ(6ך סמממ' ע(סדין
וגסו 6נל6דתעכית5 6רקת6סכרסתעכיהסו6ס5רק'
סעוט'עס סננ(6ךוכדבעי( לסובסריטופריננססט
כוי ט" טמסמר 6ה סמספע סו 6סכין סגקר6
מטסע מטמר קותו ס(( 6כ 6עבו ו6ורכ' יתמסך
(למסיס ומסרס סקרך ע"י מס כעס' וס ומסלט
עוטם 5דק' ככ( קת טרו '6ומסמר סעימיס סחע6
לעטות תסוכי עסיסם ו(סתענות ע(יסס ועי"! עוס'
 'pNSDעס סמקערנ וגספך (רחמיס נמוריס 6מן*
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"לסיס )מח סמו * כ"(וסירסו 6כוקכ6
וסוףטייך(סם נרקיסססו 6מברנתגוקכ'
וזמרוסו 6רכור 6ט0ו6טייך (סס סויי כ"סמעתיד
ימורטססיר' ומץ נ"נ (מדפנתסוי' חסו סירוגרי
פיר חדל ר"( סטיר היתמרם (עתיר סו 6סירו (די
טיסיי כחיגת סירי 3סוי' וסג'
)נגר ססו6
דררינ
ךיס6דסטיננור
משריני נדו(' ססי 6דכור 6וככ"(מג
נדו( (כ( יתג '6נמדלנ' ~ nblkולטיך (סחמ)ק
כמש מ6ר טיסה סומר כך כקיטו סטכילי מרכר
מתוך נרוכו חסו זמרו רן כי נהות עמ'דים(יקדק
ע 3שסו!)נגרוד'כי(ד' ס"(ו (וננר636ל"(מדרנת
סומרחר'6כ(6וד' כעשו שמרג(6וסטכיגי שמרת

נוו(כ!ס כי נ16ת עמס סי' מחמת קעם'סס"ינקות
ך לסתח)ק כננררינ' סז6ת וזמו )6
כעולס (כן ברי
יסיר ממס ונכי יסרק( וקמרו מז"( סר (6( 6ננר
 636ימיררני
) (תמיין סמתיס וכו' וסייגו  16ר"3
לעתיד יסיר ננסס 6ת סטירי ס!6ת ססי 6כוקכ6לד'
ר~(סיחוןס (גנדרנה ן' "סו6סוי' כ"ס 6100פוכרך
ונסו סירו (לפסיס ר"( רסייגו טסטיר' סייך (סס
(6קיס וערו טמו וסומרסו 6סייך(סס מקרוססו6
סוי' כ"ס בכך ( 6כתיכ )מרו (סננו (סי סגריך
סתח)קותכ(6וססכינ' נמצרת ונתוךנרוגווכדבעי(*

רוןשףקך* (כסירקיסמיסמםהק'ומרסק (כלסי"
נ" 5ד6ית 6כנמ' סעום' תסלתו קכע
6ין תם(תו תחנוגיס  :וי"( ספי' ע"ד ט6ננרו מ)"(
מ"פ סגנעו ג 6בכירי (כ סרחוקיס מן ס5דק' מ6ן
בכירן(כ 5דיקיס טכ(סעו(סגי)וגן כ5רק' ומסגי)וג.ן
שלוע ולגורתי ססי' כזרוע ר"( ססס 0ו(כיס
כמררנתס (עולמות ע(יוכיס וסס קרונים (סעעמות
וסרי סו,6כקילוכופ(יס ססססעס כידם כהדסטסות
קרוכ  (56דכר ונווסיפ ידו (יקח הותו דגר ו)סו
ספ" סעוס' תסלתו קכע וסייכו טתסלתו עולס
שנניד כקכיעות ~ DSIDסע(יון (עולס סמיומד (ס
6ין תסלתו תמגוגי'ר"( זס 6ין 5ריך(יקם ססטסעס
ע"י תמכמיסכסייגו טיסהניזון כלדקיכעגיממתמכן
ע( ססתח כ"6כזרוע כנ"(ו( 6כן ס6דסס(ספנניס
ממזק עלזנו כתסכתו ו(סענניס יחוס כמו סטננעתי
מהחי סרכ Sh1יכ 6ככ( עת  (6סקודה ובמר ספי
ט (6יכ( 6עתיס  (6סקרוט' רסייכו ס(סענגיס
יתנכר כקדום' ו(סעמיס ימרס רק סיסי' תנניל
נקרוס' כלי עת וזסו נ"כ ססי' כ( סקוכע גנקוס
(תפלתו רי( טתפ(תו עו(' )6 olpnחד סנגיומד (ס
(6קי 6כלסס כף ונסו ספי' סמט כטכס5דק' (עגיס:
דסג' ס5דיקיס ססו(כיס תנניר נקדוס' ומסתכ(יס
כרוממות  (6כ( ימי סטכופ  rhכיוס סכת קורט
כ( 6סס סגסירות סנדו( וסקדוס' מתנוטת מ(6י'
6כ( מי ט5ריך כטכת (מתעוררעליו כסירות מחדם
ע"י ססו 6ננסתכ( וממטי( (ע5מו רוממות Sh
כטכת ע5עואעפ"י לנס !ס סו 6פוגהיגו  6(6כמו
5רק' הנכיס ס6ין הסס מם3סס כפס חסו סמם
נסנת ר"( טסו 6גריך (ססתכ( ע( סכסירות ככרי
סימסי( (ע5מו לוממות  Shכטכססריסו6כננו 5וק'
(עניםכג"(גוסווזרמ'(כסירטיסמיסמם 5דק'hD~nl
ככוס"וסייגור"(טיזי
מ (כסיראיסמי(כסרייקהסי'
מממתיר6יט(כסטעכיתסעליוכ(ימיסמיטננס5דק'
י6גיגוחן ('0כגדק'תרח(כסממי:63
סי'גנםט(6מיי
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וערפל ככנסי' רם)  SDס5דיק סמעוסף תמיד
וממועט ככנסיוכעודנותסע(יתיס סו 6נורם רס61ס
וסססעות (יטרף( וסו סנטחס (ירקי סמי וק"(*
יףקךןין
ך ס' דורסיויחי (ננכס (עד' ג"( רסנם
ק
י
ר
5
ס
ס
כ
ס
ו
5
נ
נ
ס
מ
ו
ע
ומקיים סגנ5וס
נסורסס  16ננכי6ס קותו 0ננ5וס (יני מיננוס
וסתלסנות מנוער כו*  ~UDסננ5וס טכסם ל)ננר
סירותוהשכחות (ססי"ת כ"ס :ותויסטו ס' דורסיו
נסירות ותסכמות ננמננת טיחי (וככס*
מלכותך מלכות כ( עו(מיסומננסיותך ככ( כור
ונור :סי' סדורותגננוסיכיס שריסס מלך
כסי מעטיסס  06טוב 6ס (מיסך ח"ו ונסיכך
יורות סר6סוג" סטיו 5ריקיס וסננטיכו שכיסס
מלכיסטוכיס 6כ( כעו"ס כדורות סעו כנקות סגנר
שנתמעטו סדורות 6ין 6נו יכולים לסננסיך עלינו
נגנך עוב6 :עפ"כ סקכ"ס כרוכ רמנניו וחסדיו
6עס"י ס6ין(נוננסך טוכ6ין סקכ"סגוחן סמכנס(ס
כידוטיסי' מ"ו מוס( כגו 6ל 6סממט(ס גס6ר ת"י
ס( סקכ"ס כננו כדורות סר6סתיס * ונסו ננ(כוחך
כו' כ 5עו(גני' סי' ססנו(כות סו( 6סי  OSIDeכננו
טננמטיכיס 46סס חג( וממסלתך ככ( דור ודור
סי' ןסננמס(' גס6ר קיים (עד כידו ט( סקכ"ס
סנג( 6רמחים  6(1כלו (עד מרור (דור*

עיר

נעלסלע":":נ4תכ:וסרכתי:ו:
ןטמךלע(ס
מסר וי"ווים (יתן טעם (סכת (מס נקמת סו6
גע(ס כנקות* כי ננהות סנור סוס הגחנו תמת

סויניס ח"ו וסקכ"ס כרוכ רמנניו כסר51ס לעסות
(גו חסרים )6י סו 6מסתיר 6ותס כרי ט( 6יסי'
ע(יסס קטרוג ח"ו ומעליס 6ת סמסדיס וסרחמיס

כסחכן וכסלע ס(6יכינו טרו5ס (עטות (גו רחמים
וסוף עוטם (גו חסד כמסתר חס נק' כסקלות כי

תרנוס ס( 6סו 6ו6תכסי' חסו כתיכ(עומס נסקרות
נרוקות (כדו כמכסס סרחנניס ם6יגו יודע כי oh
סו(6כוו ו(6עוד 6(6סגתן (נו5דיקיס 6ף כנקות
פסס מ~כיריס 6ת סרחמיס תמיר (פגיו ומעוררים
רחנניס ע(יגו וס5ריק (קר) 6כר סננ;כיר (0קכ"ס
סנס סטין סכמם לסניו 6עס"כ רריך התערותך
ד(תת 6כירוע וס5ריק סו6 6תערוח 6וכוס ננזכיר
.כ"י (ססי"ת סמעורייס רחמים ע(כניו" חסו כתיג
;כר עטם לגפ(6ותיו ר"ל  '"DDhססע(ס סרחמיס
וזס גקר6גסיסו
ת כעל עסו לסם )כר סו 6ס5דיק
מיזכור תמיד כסס* וגסוזססנני (עלס סג"( '"DDh
טטמיסויי 6גי מעליס העם"כ!כרי לדור צור* ר"(
ככ(דור ודור6גי מעמיו (טס 5דיקיס סנקר6ו)כרי
כג"ח  1erפירס סססוק מלכותך נוסכות כ( עו(נני'
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קנ

ר"( עו(נניס (מון גע(ס הסמליות סלך נטלם 6כ5
ומננסיותך נכ( וור ודור ר"( וסייגו ס5דיקיס
סמום(יס ע(סרמנניסוננמסיכיס 6ותס ע"יהתעלותה
ד(תת6 6תס מעמיד (סס ככ( נור ורוה*
שלכמרך נגמ' גניטיט (ו לעקת (ניננס ע( חצירו
ורומס סקכ"ס עוטס 5ודין ) sflספי'
מסגי ססהרס ים לו לסתסלל תנגיד כעך חכירו
טלע5מו 6ין יכו(  SIDnSכ( כך טלין חכום מתיר
כו' 6כל ע( חכירו  610געגס ננסרס וכ("
' יט
(ו (סתס( 3כעךיזכירו ונננ) 65ס פוע( ()ס חסלו
ונס  06עד סכו(ס געכיס ונסו ס6ננרו יסרה(
ערכים )ס ()ס סי' עריכין למון נתיקות כנוו וקולך
ערכ מסגי סממתיקין )ס (;ס נתסלתס סננתס((ין
כ" 6כעד נזכירו ועי") סס געגיס ועיקר סתס(ס
סי 6נמחסכס מפני שכמחסכם יכו( כלק( לסתקכ(
הסלתו כעכור סטין ע(י' קטרונ חסו סי' כ 3גני
סים(ו 5עקתלנימם ע(מכירו ס15עק כסכי( חכירו
טלין לו פרוצס ורומס סי' טננע(ס תפלתו כעולס
ן* פי' ספוע( ר5ונו
סמחטכס סקכ"ס עוטס לויי
סטוכ ולעוס כתסכתו ש
ייי6י
ו יעמס ו6ת טועתם יטמע ויוטיעס*
כר('6תרן ע( ממתחי( כרסון יחיד וננקייס
כלטון רכים ונס כס( סוסון (סי סס5ריק היגו
ננת6ווס לסוס רנרנר5ולו כיסוט כל כך נתררנתו
סקרוט' ס6ין לו תסוס לסוס פכר 6ךניסיכן כ6
)ס סס5דיק הריך (מעמיס (6י)ס יכ
ר (ננ)ון 16
(ננ(כום ( 16כסף חסכ וסדוננ' ל0ס )ס סו 6סכ(
(לרכי מעולס ס0עו(ס 5כיכיס (כל זס חנניך
וננת6ויס (סס תמיד וננתס((יס ע(יסס רק ט6ין
כח כירם (סיותס געגיס כתס(תס מסיי טלין כמ
כתס(תס (עלות (ננע(' וכטס5ןיק הריך נ"כ (קותו
דגר ומתסס עכורו ותפלתו סזכס עולס כלי טוס
סנט )6י כאחוין כ 3תסלות יסרהל כאותם סתפ('
ונענין כ( יטרק(כזכותו* וזוסי 6פי' רגוןיריביו
יעסס סי' 0טי"ת כ"ס עמס רנון (ס5דיק סיס"
הריךלביז' דכר וית6וס לס כרי ו6ת סועחס יטמע
כו' סיסמת חסלת ס5יכור ויוסיעס*
לפרסו כע"ה כי נס ע( ס5דיק יס (פענניס
עבו קטרונ ומסיכן נ 6סקערונ ננפגיסבין
לדיק כהרן 6טר יעסס טוכ כו' סי' סנ 6כטח
6י 6ססר סיסיי כרור ו(5ו( כלי  hpnכ(( כי היגו
יכול סברס (סיות כ"כ כרור טיעס' דכר כלי סוס
 OJDוככ( דכר סעוט' יס  k~I'hסל' 6ו נדלות*
וכיון סבינו כרור (עסות ךכר כ(י סוס פנס כ((
ע( )ס יס עליו קערונ ר"( 6כ 3סטי"ת כ"ס
כרוכ רממיו סנדו(יס סוט נוסט( 0קטרונ וכמס

רוקביי

ישך

מכשרו
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נר 6גכי גריך (סיות סעוס") כרמסכעיני ס6רס כ6סרמכותר
סי 6תמימ' הסו ס6ננר רוד סמקך
כקרןר"( ספגימיותסמרוננו כתיכת6גכי סנורנו) SDטס כ6ר סיטם כלתות לסולו סוך וספסור* חסו
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ר סננחס (6יםכו' * דסגס יגועטטיקר כ1(6יו65מסטטוססוסכןיסים מסירתגססו נמורס
קשרומשכמ
סמיות ס( כקות יטר 36היגו  b)hוס(ימסו6ויסיכ 6תסכסננס ;שעתסו65סמן סעו(ס
כלרזסקדוס'ססי"תיקכןכדמינונגסר'(מקוסמיותגו .סע(יון*ר"פ6וננר כסעת תכיעס סי'ואין (ך 6דס
6ך-ההיק סדוק 3סכור 6ית"ט וכטגנוסנדו(ים(ו ס6ין (ו ססס סיתעורר עקיר מתעוררות תסונס
מיות 6ף ככ( ננקוםטינוף תסו ויחי יעקכ 63רן  k~SDD50הסו טעת תכיעס טסקכ"ס תונס אותו
מלריס ס4ע טסרס מנס*סי' יעקנסי'(1חיות  qbסיסיכ 36יו ו6ננר ר"ע טיסת תעיד בסרסור תטוכס
כקרן  osh~nע"י סם סוי"ס כ"ס וב"ס ססו 6כת"ק כסעת סתכיעסננ(מע(ס ו)6יסיסיכו( (עסותכנסירת
סכע עסרס כנימע' טוכ .ונסו סמחס a~hiכננעגס סגפם כטליתות וביותר ים סייעתא 6ס סינף (1
סיו כי  a)Dnסו( 6מון מעון ורירם דסייגו ס5דיק ס6ר 0וסתפוררות ע"י ראית 5דיק כפגיו סכעכור
ע"י עסקו כתור' ותפי(תיו ס)כיס וס(5ו(י' כדכיקות סיר6תו ע( פגיו )6י סננסתכ 3בסגיו ננקכ( ס6רס
6מותס ססעס
נדו( סיס (וים (ו חיות ונמ65סיו סו 6דירתוככ 3נפולס * וזמו ס6ננר יעקכ '6
יפקוסססו*6וזססמחס(וולסרי(ו(חלקוa~hSמנריק .אמריראותי סגיך ד6ית6ויסוךיוסף ע(5וו6ריוויכך
בב"מ רף(' * מאנס 6י)ס סי6 6נירסכו' וג"3ע"ד 6כ( יעקכ (6נס3ננסוסיקרא ק"מ ומסתננSSDnt 6
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הוכר כן לצמתו והנור מ65חיזור 6ו סרס רועי' 6ננותסספעסדמיינוסעתס6וכ((עסותננס"כנט(יננות
כירך רמעור סו 6נוף וסחוננר ס( ס6דס מעוסק אמריראותיסגיך וקכ(תי ננמך ס6רסוקדום' נפולס*
כעגילי סעוס"ןודכרינטמיסרויף 6חריסס ו)ס סו 6למשנה ככ 6כתרץ כפרקיסגוח(ין ומגחי(קכו'
 "Dk1ט 3רועים סרוע' 6ת עלמו נננרעס סעוס")
ג"( ע"ד סרנו) דפס סס(6ו יסרק( סיס
ס  OSIDתסי'
 )"DDhn h)hסו 6נדרך סי' ססו 6גוסנ 6ת עלמו ס' כקרכגו 6 06ין פי' סטקטו כאיי
ט ועולס '6
כדרךמיסרטלוס6תותן כ6ננוכ' 6ין )ו6כיר' כסכי( עכודתס דסגסיס שפולס 6חד לקרץי
~ס היכו ע6כד מ" 1כסערו * 6כ 3חמור וכהיו נקרה6ין ן6ית6( 6כסלוגי גכתכ 6גי גקר 6ככתכ
ססוכיס *רכ(יס סס ס6כריס ס( ס6דס ססו6ננסננס כיו"ד  h~bוגקר 6כ6דכ"י וסקרי6ס סו 6סס הדלי
כסס  06סס ססוכיססי' סק(ק( כסס ומיסך 6ותס גקר 6יס טסו 6סכנ(ס וסיס סוי' כ"ס גקר6 6ין
י  610סוכך 6ת  blonנסתר* הסו 6תס סו6 6מד קורס מנכרםכו'
ננעונ (רע סרי)ו 6כר' סכוםכוודוי
גוזמתו (כן חוס וחתון ורחם ע( (פסך וגוזמתך 6תססו6גנגסוסוףגסתרואריךס6דס (סיותעכודתו
י סעסס יכ( 6ססס סוי"ס כ"ס ו)סו
ותחוורכתסוכ' ננסר' (סכורךית"ס :סחוירס וכרמ' :ע"י טס6יג"
סח)יר' וכרח' אפי' 6רכע' וחספס מעמיס דסייגו ר6ית 6כנמרם מיום סגכר 6( Oi1Dk~ 6סי' 6רס
סחור כתסוכ' כב' סעמיס וחור (קלקולו 6עפ"כ Shסקרה (סקכ"סהדון עדטכ 6הכרסס '6ע"סוקראו
יתיאשעלינו ח"ו(ומר (מס וט סכ( הינע hihחייג הדון ו(כ6ורס ננס חיוט הכרסס הכילו דווקא כסס
ת סוכר נדו( חירם סמתחי(ס ( 6סי'
(סח)יר' סח(עליוחיוג סתסוכס סג6ננר ססכ תפיכם "כון 6ךסיגננ
ננסננט לסיקו כמס סעמיס וססי"ת סמקכ( שכיס ענוית' כ" 6עדסס סוי"ס כ"ס וכ 6הנרסס וקראו
יח)ירגו כתסוכס סינוס (סניו וימתורחתירהיותמת הוון סייגו כג"( והימד ס5ריך 6דס 3י(ך ננתמי(ס
כס 6ככורו 3קכ( 6ותגו כרחנניס ולתקן 6ת 6סר פ"י סס 6דנ"י וננסס יכ( 6ססינ ססס סוי"ס כ"ס
ממתלו כרחביו 6מן כי"ר*
וסני ססמות סקו גקר6י' ירסס והסכת ססס 6רל"י
ח ידבפקדוןכו' סו 6גקר 6יר6ס וססס סוי"סכ"ס סו66סנסוהריך
כמשנהסוף סרקממפקיר*מסי
ע"ר ממוסר נר6ס (מרסס דסגס מיסמס .ס6דס (כ 6מן סיר6 Sh 06סכס וסייגו סמירה
ואדוןדסייגוסססכי3כמכמתו
נקרא פקדון סגתן ססי"ת ) o~hסיסננור 6ות6 6(1 0כרסס6כיגו ע"ססקרינ
דכסקרון  ohnח"ו סיחורטס 6דגינססם סוי"ס כ"סחסו פרנקיותטוכ'
יפנוס 6ותס ח(י(ס :חסו סטו3מי
סלח ידו כפקדון סי 6סגסמס סקדוסס 6סר מפקד סי' תקוי כ5וו6רו ס(
סיילו טמןס5וו6ריוטה
6תו שפנס כס ח(י(ס )h~pיסקס כחסר וכיתרסי' סדיכור הסו טס 6רג"י כידוע חסו~כור וסמורוגסו
סנענס ננחלותשגי דנריסוסייגו מחסר ומנס (עי(136 6טמרויסר 36סגיסבתותסייגוסרגי עו(עותסג"(
וסנס (תת 6וסנס כגסננתו ווו סי 6י3קס כמסר * (יחוס נגירסיוגנ36ין*חסו כיוס מסכתסגי ככסיס
וכיו"ר סייגו עכורסגינן כמ כסק(יסס סגקר6תיתר כוי כשטיס סו( 6סון  '5DDומדרנ' כמו עלס כככט
ס מעככת 0סי' וסייגו כג"(
דכ 5סיתר כנעו(דנני * וכס"ק כמעת סו65ס פ" כי סגקור 0איי
ר
מ
י
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ש
ו
טלי
6יך יעמס ויתקן 6ת 6טר עוות וקוק( :דסייגו ט5ריך ס6דס (עסותכסגי
ס עולמות סג"( כגי סגם וסנ' סי 6ניננט' ססירס
סירסורע5מו(ככוךקרוסתסמוכמעתסו65סמןסעי
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דמיינו טסכי_סעו(ננות Sho'hJד0כ(6מדות ככלמוס(ירם  '6תזרם 6מך ר"( עכ"ס  36תעווד"
תסתוי' (נמהי
6סי3וס(3 6סמססוס גקי[כסמ,וקכ6
גנטסר ח3י(ס
6חר
וסייגו.מתינניס וסגי עסרוכיס
ויננקנ6% 3ננססיע * ו)סו יס כומ(ין 631
מ6
3%
ועיף פוע(ס5היקסולת סייגו סטפעס לקי'* מגחם סלינו 6
ר"'3מעורס ,גמת רום 3,סכור 6כ"ס סנורם סטסעס נגלחי(יןסכן 6ת ס6ססייכוס3וננדט(63טמס סנקר6
(ננע(סכעולמותסע3יוניס* נקולסנסמן :דכתיכעוכ כסס לוק' ס)ס לילו 636כומ 3סספע (מטסוכג"*3
ן מכומתי עני עו פס 6טכ כי 6ויתיס לק'
(סנםגדתננסמןסרמטמויפס* ער""י("דוסרלדיתקוירסתםננסדסקכוירס מכדקיתיטסנגנךן ?קשר
נ5ירוף סססוק כצת יכ36 6סקויס
וסייגו(יסמ(וורנסנייחססותוערוסג (ססםרסר"(ונ)עםליסססקסוסרוגתעסנסדוע3ויסג כסר כן כקר י"( ספי' כי ידוע ססhסoכ~יlנ' נק'י6ת
ע"י
ססו6וין וממתקתסדיכי'לריך3סיותכדוגמתוןסיינו
טגססך (רחנניס סו,5עיי סמן
י סו 6סתורם עם ננור' הכחסד סססורס סו 6חסר סו. 6ממתיק
וסקור סעו3ס פ;-יל.סלרי סטו
קיס* חסו כלולס כסמן מסך סננכורס וכעסם סכ( חסד ו)סוכצת כו'כסר
סייגו סיס 6נ( (1נקור סתוים*
יסוףדילים כידוע כן כקר סו 6חסר נלסון כוקף
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on~h3סלריקי
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ממפת
ג יסר 36מסרגסין (6כיס' סכסמיס* ומסרס מגוחני
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ונוגמי3ין סכגיס 6ת ס6כ סייגויטר 36וסייג
ס
נ
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י
(
מ
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'
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(
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י
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ס
ססנ5ויקיק סגקר6יס כגיס (מקוס וסוף 6כיגו 6גו ס6גימטייוננספך תמיד ע(ננ)נ6ותריוסס,כ*ןןכ*יקוית".
מממת התקוותי
מנמ(4ין,הותוית"ס סססעס 3ננע '3וס6כ 6ת סככיס
יומניניעיךכו' לסרי סעסכו' ג"3ומכס
 1(3סססעס (מטס* ונסו וננמדכר מתגם
וסוף
6ית 6כננהחסידים סר6סוגיססיו שסיס
וס5ריךס5דיק (טסותעלמו כמדכר )61גיתן
ג
י
י
ס
ר
כוי גותי
(וסתולסכננתג' :וננמתכסנמ(י36ר"3סמגחי(סתורס סעס 6חת כו' וכומתם סי' כדי ()כך ושסר 6ה
363ית'ונוגח(י (6כמות ר"(עי")גותן סססעס  'SDDiננמסכתסו(דנק שמט כעצמות עפוכיס על(סניעס
כש"ע "6ח רק
כעולמותסע(יוגיס וננעמותסניףפי'מממסיך סספעס קרונ 3סססעות סנסמיות
ננ
ו0
6י( תס3תס סקדוטס
נר
כו
ן ס6נ סי' כנס )ס נורם סססע' למ"כ נסעת סתפ3ס סדיכ
(ננסס :וס6חיןני
כסיס המדותכיןיסר36וקמיןסו6מרסוןמהמסמןס6כ נתקנס מנני 63נממסנותס מקודמות תסו מץ סהע'
תנננור* מחסכם עוכס סקכ"ס מלרסס 3מעט' סייגו'סדי"ע
סי' פ"י ט6כ 6מך(כונסעי")יס (ססהמיו
ס ננירנ' נרו('
ויםגוחלכןו(6מגמי(ין:י6ית6כנמ'הורך"ייל.%מ'.מיפמה ססו 6מעט'גני סננחסכ'* ועויי
כו' 6(6מעוסק (סמםיס3ונס קורךינניס והעוסק" מזו וסייגו כטעם סתפ(ס כממכיס נ"כ כעצמות
וכסוד (כד וסייגו ססו6עכ"סנורם ווכוקיס סס כ 136קילס כוס סעו3ס כ(( ומוכן
ס(( 6סרס
סססעס(ננטDס~6CIכ((36ננע(ס כעולמותע3יוכיסועיקר ,מנני( 6קטרי יוסכי כיתיך פי' סיוסכרס ,כעצמות
עסק סתורס סקדוס' גריך (סיות (סגנ' סעי");יוכ( ע(יוכיס עזן יסמוך סקס ל"( אפי' כמעת תס(תש
3כ3 6דעת 6תסיו(סכיר נוו3ותיו וגס63ותיוו(סוכק אסרי סעס הככס (ו דסגס סקכ"ס גתן 53דיק"
ע5מו כהזקות חסו וידכרכו' 6תכ 3סלכריס(6מר גנתל' סיס6כח כידס 3כע(נ)ירות %ממתיק סבילה
3נו כ( סדכריססייגו כאסר כתכנו מוס פעמיס סרכם* וגקדיס (סרס
6כג3כיסתכוו'רסר"כ3ונטסססכ"וייכ6"3סננרהננהי
נכיס'36סיך פי'הע"י ננס סקלו פולריס כי כ( (6קי סעננימ (6י(יס *
סתורסיסי'יכ(%ומר (1nlp)hגו :וככן)סמתירו(גו וך' הנניס פסס ו(כ6ורס 6יך מקומר סיס( 6ריט6
חכמיס ק5תולנגרו 3טו3סי3מוד 6דסכו' סננתוך כך ונס סי' (גתונ וך' 36קיגו כרכר ומיסוכו6 :ךגר'
ספורטסיסתומעיקר סו(6המסכוי(סטינ דסג' ידוע סכ( ס6ומות סס -תמת סטריס סמם(
יכ(6טניס
ללקותוית"סומסט6ננרוסננותרצמודט3 63טמס ~ hlkסלמסומגסינסוסטראינויכוץ(מחוץ(ססע(סרמוכס*
ו 6כ6 3גחגו כגייסר6 36ין3נו טוס סר ומלסינ רק
כד ס(6י3ךס6דס כס((ניגרי.מקיטס ויסועמיסויס
יעבגימוסרקניךרמזכוסכעסקכתורס(סמסוסליך סכורם כ"ס כככודו וכע5מו ומחמת חסדיו סנדו3יס
טמ
סו6סדרך((מרס (טפסוננסרטטיסהסתורסכטת(ננוך גתןכמ כיד ס5ריקיס (סמתיקדיגים ו(כט(וכמגוכ(
6ותס (ננוסר3ךמתייסר ותוכים לותך טת(מוד (סמס מנזירות 31סעמיס ח3י3ס סקעלוג נדו(ואיןכחכ"כ
וכדכיקותועי")סו6נק'כן(6כסוףסכורךכ"ס*(61תטוס כירס5דיק (ממתיקווכעו3ססע(יון 610עוננךלקסו6
ו6ן
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וקמר שסרי סעס סדי לדקיו* ס" ססקכ"סכע5מו
יעס' !6ת כוננן ססו6ויעתיקנעגמו סדיגיס ויססכס
(רמצים ע 3יסרק( עננו 6מן*
ד (כ3גי
 ,יסעוס"3נקי ,סכ( כך6ית6
כנננר' ס(ס' סקפ"ס סטעינון ננעין עוס"כ
6גרסס י5מק יעקכ סג6מר ככ( נגכ( כ(* חסו
טוכ פי' סמעסיס טוכיס ם6 3ןס סקנ"ס עומס
ננסס סנו(ס (עולס סנ "6תסו ד' (כ( ססו 6מלס
(ו כעוס"כ סגקר 6כ( :ורממיו ע 3כ( מעמיו סי'
ועגיגי עוס")סססי"ת נותן (6דס  ok~nלקרל מעסיו
פסס כ!ססעעס סעמי' סס o)'hה( 6מ5דסרהנויס
וסממך שסכורת כ"ס*
כמק o~nhסגיך 6סכעס כמקץ תמונתך ג"(
רכך 6מררוד מחמתטסי' 6וסכיסרק( וממק
ננ6ך (סטיב (יסר( 36מסיר ננסס כ 3דיגיס ושמר
הני כנדק פי'כ5דק'ותס(' סנקר6נ"כהרקס כמרומז
' קרוסותכייוע
כנני(ת 5ןק'  '5למנין ק' כרכותי
וכ( ננס סמי עום' )ס סכ 3כטפי( יסרnnhS 36
ננסס ססגיס ם( )עם וזו סי6 6ח!ס פכיך וכ6תס
סופן יסי'(י סכר (עוס"כ היגו כ" 6ע"יס6גינומסכ
כרוממותךתו
תהנמגיכדעסכעכועקוממוסתסעכ(6ימיססו6וכעמוקסיקןת
יכתיךכנווכסכי(
יו
כנ
תנ
מקין תפוגתך ננסעיי מקין ומעורר עונני (חסם
כתמונתך" 6נ 3מסורס סמלת סננעסיס טונים
6כי לותן (יסר3 36סססיפ ע3יסס רחנויס *
העושה תסכתו קבע 6ין תסלתו תחנוגיס פ"ר
0מס( 6דס סמסתכ(כ"י)ס חסן טום
וסיגוהיטיס"
( 3כ מדי יום מעקות סממן ססו6
 )6סמסן ססו 6היגו גור מן כעיכיו סממת סרנ(
ט :ותמגוגיס סו(6סון חןוסייגו גני טעוס' תסכתו
DJpסי' סטינותתרמז קננו ככ(יוס כתסוקסיתיר'
יותר מיום סקודס (6 1ין תסלחו חמגוגיס קין
גוססתחןכעיניו :חסו ד'מגינו(ךקוינו סי'מחננת
ט3ך כ 3תסוקתיגו ומקויםפגמיו (ך (כך סו( 6מן

 !61ססי"ת כ"ס כרום רחמיו ומסריו סנרעיס מטים
(סמקטרנ סדין עמך וכתיכ כתורתי 6( 06כריתי
חוקותסריסוקרן (6ממתי וכיק ס6תס קומרסכני
מטרו 6 )ffh ~)DSמריכ ו6כע( ממיס  T1h1וב( 6סר
נסס*  !61כסננעו כך סו 6ננירתת מ6ד מדכרס!ס
ן*
מטני מנס כו6יסי' כע( כם( 6יסי' ממיסוהי
 !61נס סו 6תחר ננדכריו וכמפוך (סגינור וגסו כי
כ(  'pihסענניס (6י(יס ומס נוקעריניס עזינו
וססטו(ס ()סודיסמיס עמס כג *(4חס ס6מררוד
סמקך ע"ס סטמיס טמיס (ר' כג"( סססמיס מס
שד' סי'(סוי"ס סמרם! (רממיס טע"י סמגניסגססך
סדין (רמנויס כג"( וגססטי"ת כ"ס כעלמו עוס' דכר
)6סטר* כולסקררןןטניתסןה(ככגחי 6כוידסםפי'(מסמנתסיקכתסןריכגמים5:3ריוק)יססו לפני
ך ספכס סי'
הטרי סרס סככם ( 1מרסון וממתסניי
אסוריו (סעס כסיס 5דיקיס כ(6ו כעולס 6סר כמ
כידס (סכך כעס ומימם ו(ססקיע סדיכין וסקערונ'
'לקסיור"ג כג"( (qhnסעמי'
ממכו לטרי סעססי
מביז' טסקטרונ נדו(ואין כמ כידס5ייק (סמתיקו
ו )6סקכ"ס עום' סעודתו כככודו וכעקמו (סננתיקו
ע"י תמוכת סריס ולרן וננכע( סועים וממסכן
ן:
(רחנניס נדחיס ע(יגו וע( כ( יסרך( אננ
וג~ויסססו (6יסי'(ר(6קיס6חריס
או
ע( סלי טננ(
מתע5פכי6ין (1פי' וגר'
רסכ' ס5ריק 3ר5וון (סננתיק ייגיס ו(כט(ס גריך
! nl~DSס כמסתר דכר עד מ6ד מסלי סמקטרנ
ס(6יכין כו* וססגיס סו 6לנסס ו)סו ( 6יסי' (ך
(6קיס 6מריס ע( סגי פי' ס( 6ימיו (ך סריגים
ט0ס (6קיס 6מריס ט(6יעיו(ך סי'טסך ם(6יסיו

כסיב

יאמר

גמתקיס כסיסיו ע( סני כסתטס' זס כננ(' כ"6
כלסתר כל"( ו)סו לסרי סעס טככס (ו סס" כב"(

סיס לריק סיוכ( (סכך סדיכיס כסתר וקו רייקך
טסו( 6מון נסתר* לטרי סעס סד'"3קיו רסגס
ים עוד לוטן 3סננתיק דיגים סייגו כסיסר (6סס
גלמיותוסייגוד' סלקיו(סוןימיר ססס כולסכלים
6מד ולסרי (סס ססדיגיס כמתקים מטויסס*
י(4כנר מסוס י(סעמיסס5ייק כעלמו כריך
(רחמים  )61גס6ר סע~סמכלימנין
ו5ריךסקכ"ס כרחמיוסנןו(יס כעלמו(סמתיקסריכיס
ו)סו לסרי סעס הככס(ו ר"( טים שיק כוס ט6ף
(טורך עלמו יכו( (סמתיקדיליס ו!סומדרינסנפויס
כי6ין חכוטמתיר "6ע 6(1כןסו60 6ף (ע5מויכו(
3סע6 31ך טסעו(סגט6רמכ3ימניןכי50דיקסיו5ס
ךסססעות (יסרק( גריך ט(6ימום (עגמו כ((
(סייסי
ו(6יס6כוונתו (סגלתוכ"6רקלגטכי( יסרק( (כד*

שיר

.

.

(נועד מ6ד
ידעתי מערותיך כי (פוקס יסרתם כף
כסקליס (סרס ע"ד סרננ! כיהר עכס
ככל סי'
עורס ממדרינס (מלנס ומפרס
וסיס (סוככ פי' טיפוס ערו( :סייסות יסרק(
(סטפיע (סס וי 5רכיסס ורומית ר"( סי51ס (כ6
 (6סחכמ' כננו סרו5ס (ממכיס ידרים מזרמית
סי' נגיד כקומו כנוקר (ה יפנס רק ה( סתור'
לנמס ינ( 6ו סי)ריח 6ור נוו( חסו מסמס י 65ע(
סקרן סי' כטיכ 6סכסירות ע( סקרן סו 6סנוףע"י
עסקסתור' קוט כ5 6וערס ר"(י5ס"ר סגקר(6וט
כ6

קרם

כיש
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קו

כ5 6וערסמ3סון ג'נפרס:עטס מלערוקטן* מורחית
גסוגית פי' עם סקור !0ס יכו( (סססיע סססעות
וטונות נדקות ס5ריך !3ס ס5פגס וסטטוס נדו3ס כשךוכשבמר
י מיק מוסלכו' וננתחי3ס כקדים(פרס
ס3ה ינין סנוקטרנ ע"ד מסרסתי סרו5ס 3סעסיר
מס מככר כתכלו ננוס מתמי(ס ערס
י5סין פי' גני סר51ס (סעסיר 6ת יסר6ל והסוסיך כננחסכ'(כר6ו כננדתסדין ורקסספין סעו3סעתקייס
ע(יסס סססע' 5ריך (ס5פי' סדכר גנן סקטרונ :סיחפו (מות סרמנגיס וקבס וכימ"ו יםסיגוי(סניו
ו)סו ננ5סון )סכ י6תס ע"י סי5פין יכ 9er 6סייגו כ"ס וכ"מ * וגר' וכך פירוסו מתחי(' עלס סנורה
ו תמיהת כריתותו סי'
סספעות* ו)סו קדם ר"( ע"י ננ)רמ סקור ידעתי כ"ס כעולס סמחסכ' יסייג
ועדותיך סי' 6וכ( לדעת מסגי דכריס סנקרהיס כעולססממסכ' כמדתסדין כיסס 6ין5ריכין3רחתיס
עוות ןסיי:ו נגורס סי' כדרוס והולמןכ5פוןוגיהר נגממתסטין סס י5ר מרע* ורסס ס6ין
~
k1
עDוS(Iס
לסגיפנז פרוש חסו ידעתי ננעןותיך ס6וכ( (ססינ מתקיי' סי' ס !6נהותו פעם כסכרה הותו ס
שחימס כרי (סספיע כי (עולס יסרתם פי' סכ( )ס ר6ס נ"כ ס6ין )ס ספו3ס עיקור סקיוס כי כ(
יסדת כסכי( סעו(סכדי (משפיע 3סס*
כוונתוסי' רק(סטיכ 3כרו6יס ונס כ(תעגונווסיחף
סןעבמרורויו כי טוני
' :וים (פרס דסגס מהדס כו ננדח סרחמיס סי' סכרה טוס") סתמתון סקריך
!.6רסקי(סגות ננסעוס"ןמן הכי3סוסתי'" לרמנניסומ"ו (מסוכסוס ססתגות ח(י3ס רק סכריה'
ננתחי(ססעו(ססע(יוןנדיןnוהמ"כססוס"ו
סר6י'  oרו6ס כעיניו פסס עיקlר סחנוי
ס סית'כסדר h
כדרךס"ננרו עין רופס (1כ חומד ו"6כ סריך ס6רס כרמנניס* וסגם נעו(' סע(יון סדיגיס גקרהי' כסס
כבכר ד' וכרוחניותו יר6ס כי סס  63סייךדין  C)1DIרק כעוס"! גקר6ין
סכ( רטיותיו  63יסי'
ן ועוגס ח"ו כעוכרי ר5וגו וסגי
לכמון כגס(6ותיו ומוכןכת"נ"ני( 6טעננווכפ(י' כ( גנם דיגים (עסותיי
סתטעננו כפס סי6הכי(' וסתי' ורשו ננססתרינו ס5ריקהריך(עסוק כעכוותו סקווס'הססךהת סדיגי'
)ס ( 6יסי' סכ 3כ"( 6סכין כי טוכ ד' 3סכיר כעור")נ"כ(רחנניס חסוסי' סמסנס סכועות סתיס
סמן 6רכעכו' דעיקרכעות מתורס סס כניס מ"ע
עוצתו ונצולתו ית'*
טעכנו ורבו כו' דהיתה ננס סיסות( ע"ת וסכמות ננסכיסס סו 6סןכיקות ככורה יח"ס
מתרעמו ע( סמן  qbמסיי  t'DDIDע"יננ5וריו וסןניקות גקר 6כסס הכיסס רמ5יכו
כו כ 3מיני טעמיםסרי
ו (טעום רק עמדות ס( 6כננ(6כיס  (56הכרסס ג6מר כסס וי6כ3ו וקססוכי
ר6ו כעיגיסס סננ6כ 3ססו 6וסי' (סם )ס כסומק סייךהכי('  (56סמ(6כיס 6(6סוס ק6יע3סדכיקות
6סרהין (ו סוכע * ו)סו טעננו ור6ו כי טוכ ס' דמיינו הכרסס הכינו ע"ס כקדומתו סנדו '3סי'
סי' ננס ס6תס טועמין סננ6כ 3ונס רובין קותוננס מסדר (סגיססססו(מן סטסור כקיוס' רכסוכדכיקות
סדור ססו 6סכ 3מחננת כי טוכ ס'*
נדו( ודכקוסננ(6כיס וגסנומיכיקות )ס ס( הכרסס
מוס( נירקת  :"OShונרו (פרט ע"פ מס הכינו פ"ס ססו 6דוררוחני וגססי' 6כי(תס hSnn
הסרסתי ככר כמסוק 6סתחוס  (6סיכ( (פ") לכיוס גקר 6וכיקות )1ס (עומת )ס מנס(56
קדמך כיר6תך* ר6ננרינן  onh1סדכקיס כו' כו' עניר'סייך דכיקות כנוו סג6מר ותדכק כססוכויגס
וכי המסר לרכק כססי"ת כ"ס הלה סרכק כמדותיו כו' וסרכיקות ס~הת גקר 6נ"כ כסס 6כי(' כמיס
(1כ6ור' כיון ההדסהריך 3רכק כעדותיו ס 3סקכ"ס 6כ(ס וממתם סיס* ו)סו מנועות סריס ססן כו'
"6כ קסס 6יךסייך ירססכסכורה כ"ס6 :ךננ65יגו ס6וכ( 6 hSaוכ( סי' סכועות סקוס מוסכעועומר
נ"מ ירסס כססי"ת דסייגו ממתיירך כ"ס וס"ס ס( 6ננסר סיכי סס סתיס וסיעו ס6וכ 610 3סדכיקות
~6 hwnרס ויעגם מלידס* וגמ 65סהןס גריך נ"כ סטונ סירכק כס ס~ס וס(6 6וכ( סו 6סרכיקוח
(סיות (ו יר6ס !ו סיס (סכורה כ"ס סיתיר(6גססו סרע סירמק ממגם ס6ןס* וסוסיסו מלעיס עפ
סן ימט 6מלידס* ו)סו ושתמוט כו' כיר6תך פי' סתיס ס6כ(תיכו' דסנס סעו(עותסע(יוכיס כנרקיס
כמות יר '6ע מסייך כססי"ת כיר6 1) '6סתמוס כמדת סדין כגי( וסייגו סגלתיות (עפרע ע"פ
 (6סיכ( קדסך נס שלכי* חךון5ייק סס(ס  ohתסרק דכ( וכר סיכר סוה רחמים וססיסך סו6
רולס 6י)ס 6דס סחטה 3ססי"ת סו 6עומס סדקו דין וסעוס") סו 6ע"ס "6כ סימר ססו 6רחמים
ומרוס וננחסס עליו כקדומתו סנדו(' (כלתי עגם וס5דיק 5ריך (מפך מדת סדין 3רמנויס :חסו
יעגם ח"ו וגסו לדיק ננוס( כירקת  "pbbסי'טננוט( ט6כ(מי דסיילו (סעגר מרומן (תסריק (עסותו יסר
6ףכיר)'6ו ס( ססי"ת כ"סדמיינו ס( hwn~6ס6דס ע"פ דכקותו יספכו (רממיס וסרסעיס מספכין
ן:
ויעגסכי qhסיחע6ס5דיקססו6ננוס(כוסומניןעליו ח(י(' (סיפך וסוף ס( 6שכלתי* וסגנסכי(יכי
סל 6יעכס ומתפס וכרקס עליו מס3מ 3ו*

וסי

*י
ךיבומך
כשריק

הרוקע
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 %גוש לקשישושנה
ס סעיס הוגעתם דיתייכסכי ס~ס5לזמסעת
לרשע כסכ6רךט סמיםיי'6יסי
"סכותיוכ"כמוריס ערסכ(סדכריס
6מ
מ
יקריע יסתוה שכמ"ע ויסור
עכ
448

סעסר סו 6דכר עכ ומומר סגוננסיך 6ח ס6דס טידכר ס(6י0י' 3ריק ויניעו עד כס 6סככודויעסו
 nlhnSסנוסכיות לכן סו 6קס 0מלוו (מעמיס
ו ע5מס מכיו וקמו נו י"ת וכלסר ירגל  'Pbריכול'יס" מחטפתו כ~'
(סכר כמ סת6וס ע"יס(6קיצ
כסע' תקמיט ויסה סעפך סו 6נדו( כו עיט וסו סדיכול סכ( (כבוד סכור 6כ"ס  qb1כירכר כצרכי
ד6מריכן כננו' ) olpnסועדי תסוכ' עומויס 6ין סעו(ס כוואט י "0למגויס ו)ס סו 6ספי' כמסוק
5ויקיס נמוריסיכמין (עננוד וסוף (כקורס דכרור סונעתס ס' כרכריכס סססוקמלמדיגו סנסי'יכריכו
סס5דיק דנזעיקר6( 6יסי' יכף (עמוד כממיסת כ4כ כרוריס סד שינעו  (6סכורך כ"ס ו,
ס ס"
6סר יועמס עכר ולס ועמס שמוכס  6(6מממס ספסוק כ( סדכריס ינעים ( 6יוכ( 6יס(ריר כי
סכע( תסוכ' קסם (ו (סרור מתלתת סנוסגיות ע"י כריך (עכור ע( ~ס סמדרנסתמיד היניעודכריו (6
 1~DlnDעכ ו6עס"כ סו 6מסכר עלו ככ( כמו 6ת סכורך כ"ס  6(1יסכור סכור סו 6כמטרנס )ו (סי
מלותו ולכן סכרו מרכס מקוד* 6כ( יסוד סמיס סוס צריך ענודי ממירית וסס(וח ס6דס ססו6
ת סכורו יר"ם וגמ 65ססכגע' וסעכיוות וכמיספור סקר סו 6כמדרנ' %
סו6מנוסיך 6תסורס (עכיר
ס (ו נצות וכיון סיס (ו נצות נווד6י 6ין (1
זס חסד  36ע( ס6דס ממסכר כמ תקוותו ונננניר "6כי
יסור סמיס ע( סעפר* חסונרוקע סקרן ע( סמיס מורנס ) *1ונסו כ( סרכריס ינעיס דמיינוסוכרים
סי' רוקעסו(6טון חחוקכפירט"עי(ע(ימי רקיעכתוך ס6תיסכו(סוכר סכור מניעו  Sbס' ית' כ"ס כמיצי
סנניס* וסייפו (רוקע סקרן סמיס פי' טכר6 6( 6יס (דכרכיכוורדיצינו כך כיון מסוכר
כך כדמעי( וק"(*
סקכ"ס יסורסעפרטסו6מזקיותרמיסורסמיסססו6
ן
ממסיך 6ת סקוס(תקוותכג"(כי(עולסמסדו(מע
6נס מיס מלמיס למסיכו מיס
ו
יסכר סורס 6ח כח תקוותו  qhסקסם עגיו מ6
י
יכייססכי 5דיקיס* ס5דיק
ל'
סר
ב
ועי") מסדים נדפיס ליס (עו(ס:
~
יט טמננתיק ריכיסכעכודתו סקרוס' סמססך מoדbסn
"ד
ל
ר
ט
נ
נ
י
נ מ)קיסו פכיו  (6מקיר כו' כ
ריכמב
(מרס"ר* ועודיס 5דיקסייג
ו עורס סוס סעו('

פרי וכ( עכודח ס~' 5ריך ( nhrסיועתמידדיוק

ההופכי

6מר'  SSDntk1קריך ס( 6י "0וכר ח51ן
גינווכין סקיר* ועוד 6ננרו 'nSDיכריס מ)כירין
כו' ו '6בסן קיר גלוי כיכססו(ך 6רס תמתסקיר
כטוי נתקין לותו  06ר6וי (כס ס( 6תסו( סקיר
עליו וכנפרך סר6סוג'ים(דקדק כרסון סקיר כס"ק
סידוע ולננס (6 6מר סתם כינו (כין קיר 6ך
פס"י סנמר 6סני' סו 6מוויק מסיר וססי' סו6
כך סיר
ס קודם סתפ(' 5ריך (שסר ממסכותיו
סיסיו(פיכלי סוס סינולטתווכ((פססס כשעטיו  06מי6
סתס(' (עקות כלי סוס
(עסות תסוכי סליגנ'
מסך סיכוי( רק )כ' וכרורס  40מינו( כ((וכוור6י
ס6דס ממדקדק ע( עגמו (סרסר כמסוכ' תפיר
ו(סספס כמעסיו כרצויוממיט סו6
ומגוק'
י
ס
ו
ט
מ
ר
י
ק
ת
ח
מכ 3עון וחע 6ומותר (ו (ילך ת
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נטוימ5יohqh'5יעכורתמתי'ו)6י(ך(סתפ(3וכוור6י
בסי'תס(תו)כ'וכרור'ותעס'סירות(מע('וסורס(מס'
וזמו סג6מרכמ)קיסו ויסכ מ)קיסופגיו(6סקיר סי'
כזעי(ססספסכמעטיוכ"כ עדט(6תם"סקירסססק
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יכו( (ס*ט כ(( וסמסדיסנוכרים מכותו* חססו6
ססוסכי כו' כיסייגי' פק' 5ור ססס קסיס כמו
סטנן וס5ויק מספך 6ותס 5רחמיס ולדרכי ממסיך
מסדיס חסו ססופכי 50ור הסס סויגי' (סיות 6נס
מיס סססמרואיין  Shממסך* חלמים סו 6סטיק
מיותר נדון וחזק כמו מלמיס סוס (מעינו כנע
(מעגו מיס כקומר כסכינו (כר כצי טוס פעו(ס
רק שכותו מנין וכ 6ססטע ע(יי
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וכנ"מ ומחס(( עםס5יכוי כ(6ו סדקני (י ורככי
כו' ו(כ6ור' ס( 6עסק סמור' סכ( ככת כי ~ס
עיקר עסק סתורי מסמס (סמול וכעסות וברייס
בננס פרט 6ת (6ו נ"מ ותס(' עס ס5יכור* ונ"(
ר6ית 6כנמ' כל סעוסק נמורי לנר רומס כמי
ס4ן לו ללקי  6(6כתורס ונ"מ ועת p1PD) hn~h
ויכופר סכ( כסיננון '6וסגם
נום( גפסו eh
מם
6גו מתס((ין כרח
סי6כ ע( כגיס כו' ו(כ6ור' 6יך
6לו מחס((ין מירמס ן' עבינו רק כרמס 6ככוודען
רמסיססי"מעגילוסס6ין6~TPךגרידסג'סרממייס(
סכורתכ"ססס כקר קמטסו3ניסכדרכיוומשטניס
כפורס

ומנכמרי
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כסורם  'rhסו 6מעורר רחמיםעילגו* וחסר סו 6כידוכיסט"יממן תמירומח6ווס(תסכיתןס(בריקים
(מכיס ננסורת סדין 63 qhילו סנון כיכתיכ ומכותי טססנניחדיסטגנו סנרו 3כ6סכ'(כן ססססע'נמטכין
(
'

6ת 6סר לחון לע"ססריגו סנון וגס סלנומתס(3ין
סגסי' כמדרינ' )ו ט 63ג5טרך (חסדים רק מנתקן
6ת מעסינו וסול מרמס ע(יכו ע"ס טורח סדין כן
תרחם ע3יכו* וגסו מעוסק כתור' 3כר כו' וע"י
עסקסתורי!וכס (olhכ Sh6סרכיקווו ו(סתעוררות
רחנניס ו6ס עוסק נתור' (כד סי'כ( 6דכיקותכ"6
סבוניך תורם כוך6י סו 6ננחרות ננעסיו סננקו3ק(ין
ונסו ווננס כגניספין3ו 36וס כיון ספין (ויניקות
כסכורך ית"ס  6(6כתור' ונ"מ מגפון וינמק ינמק
ר"( ע"יעסק סתור'יגמו( סמסריס hSnי5טרךעוד
36יסס* הסו נוננ( כפסו סי' סנומ 3כססו מסתויות
סכסמיות ומרני( עלמו כתורס גנניות סעי") ינה
סברס  Shמגסם ססכ(יות וסדניקות 6יס מסד(מון
כע3כמו 6יםכענני רסייגוססו6כע 3ולרון(סחסדיס
6כ( סו6 6יגו בריך 3חסריס חסו נ"כ כ 3מעוסק
כתור' וכנ"ח כג"( מע"י סתור' סו 6נוזנק סחסדיס
ס(6י5טרך (6יסס :וננתס((פס ס5ינור ד6ית6כנננ'
כ( סקוכע מקוס (תסיסתו (6קי 6כרסס כטורו ~sfl
ספי' כך דסגס ס5דיק בריך(סננסיך מטס כ"סוכ"ט
3עו)"0טיטרסטננגווישפיעעילגו ולח"כבריך(סערות
6ת ססכיג' ובכן 6גו 6וננריס שתסלת י"מ 36 %קי
מברסס כו' כי ננתמי(ס 6גו 5ריכיס (קטר ע5מילו
כלכות טע"י ים כח כידינו (ממסיך 6ת סכורך
ככיכוב בסיגו כעוס"! ולח"כ 6גו 6ומריס סנדו3כו'
דסייגו ספידותסע(יוניס סלנו ננדכקיןע5מינו3ננע'3
כדי (סערות ססכיג' ונסו כ( סקוכע מקוס בתסכתו
פי' סרו5ס בקכוס רסייגו בסיסיך מסכיל סגקר6ת
מקוס (תסיסתו (6קי "נרסס נעורו סי' בריך3קסר
עזתותמי'3כלכותוסייכו מתסDD 33ס5ינורסמתס33
ע( לרכי סמיכות המרס 3סס סטסעות כג"( כקו
סך6לי רסייגו סע(6ת סמכיל' ו6ת כגיסנורם 3סס
סטפעות ונסו טבורו פססט פי' סנגרו ט( 6יס" כח
כדיגים(סנוטשיתעורררמנניס ע"סגנעטיכססמוכים*
ועסו נרקם סו 6סססעות טסם 5יק' בעולס * כי
י סו 6סעודת ססכיג' *
קרוכ' יטועתי יטועס סב

וניר

 nhrיתסבך כ( חסיה 36יך (עת ננ5ו 6רק
(מטף מיס רכים 36יו ( 6יניעו* סלםננסת
ג( סו 6מיותר (כדורס" נס 6ין מוכן 3עת מ5ו6
(סי סנוטו עד מדרסו ח)"( כר6ית 6כנננ' o)nh
ג"( דסגסעובת חוכם ע3ס5ריק וננוט(עביו3סתס(3
חסיד ע(כתות יסרק((D'Dna5סם סססעותחסןיס
ורחנניס* חסו נגממת סס5ןיק עוכר 6ת סטי"ת
מ6סכסו5סכסכו6ס5תרוחויחורטסוסנדולוחסןסי

'

קו

ויורדיןע"יס5דיקחסוסלנו6וננריסככרכםק"מ6סכ'
רכס לסכתנו כו' ולגו חותננין מכומר כפפו יטרק(
כ6סכס רסייגו ע"י 6סכס צחר 6ותגו ומתימם סו6
תוקף סרכרכיתיכףותירכ6מירתיגו סכומר כףמיד
סס מסו(קיס תסתמיס סיות מספיגינו ומקטרינגו
סעוננריס ע( תפ3תיגו כי סדכר 6סר כחמס כטכעת
סנונך6ין(סטיכ וח"ו6ין כרכתיכויוזה(כטקס ומס
סחתיגנ' סי6סכסכיולסני ננימ' 6מו שע"י סקסני
סו 6סהמןות6ך מן(161י עניין6ין )ס6סכסס(ימ'
(כן 6גוסומרים 6חר)ס תיכף סמם יטרק(ביחדסמו
סנרו 3כנסירת סגסם(נגען תסי' 6סכס ס(ימ'ויחתל
ס(יס 061כי 61חדגיננ' כ" 1סו6סוי"סכ"סוסגיכססס
סוי"ס נ"מיסר'ננדרינות ו '6ננסססו 6בדרנות טס
ס( מס וססססוססולמסונור6נניתיסע(יוןט(יטרק(
כנ(ותיגוכי6ףכמהריססיונהויוינועסססס!ס(יסרק(
וכס 6תי מטסרכינו ע"ס (סקכ"ס מכס 6גכי כ(6 6
כבייסר36כףוהמרו(יננססמו מסהומרהכיססר"3
כסססיתגברו (י ננס סמו נס 6גכי הומר הביסס
סכדכריססכן 10הסוס סטס ממסמר מותגוכרמנניס
וגססלמיימ)ק(6סנכי 6ו6ר6סרננותכננרolh '6כו'
כי %סננימ' מסרביתי ססו6יוסכ ע( כס 6רמנני'
(סמור6ותגווגמ65ס5דיעק"4ע"י6סכס ולמדותס3וזריך
סמדרנ' ס)6ת סגק' מס
(עורר רהמיסוחסרים
6ךזריךעוד!3סטכננקוס נדו3תוזריךסתס6עגוותכותו
רסייגו מחננת טס5ויקעולס כמדרינ'כזוופןח"וינכס
(כו ק5ת 63מרסבכתיכנרגזות וככס63ו'ממני(כןבריך
()ס מדתעגום  %ונסוסי' מסיפיתוננס נעמת6סנס
נתענוני' ר"(ננסיפית סס5ויקזריך (יפות 6ת ססס
ם 3מסבעוררוכרחנני' ומס נעמתכסייגו נוותעכווס
כננו ס6מר מטסרניגו ע"סושכמכו מסזריך סטיק
3סגעיס סמדס ס)6ת(סיותס געיס ומתוק ( 1סמו'
ס!6ת ועי") 6סכ' כתעגוניס רסייכו 6סכ' כמת
נורמות 3יסרה( 3סיותס כתעגוניס ורחמיםנדפיס*
ו)סו כמי סומר 0נכי 6ורפו סי כסננ65ו כי כרסו
י דסייגו טכג3ות סנגר ס)ס 5ריכין 6גו
סו( 6פוןזיו
(רפוס 6מ ס'תמידבעורר עבינו רממיס כמוסעסתס
המכו רכקס כסיות (ס 5ער עיכובן ותקך (דרום 6ת
ס' כמו כן 6גמגו כנ3ותילו ככ 3עת 5ריכין 6כו
(סקויס בעורר רחמי' ובוס סגכי 6דרסו ס'
כסמ65ו סי' עו סמ 65סמדרינ' סז6ת  30סטס
סוי"ס נ"מ ס5ריכס 3כס כנ(ותכס כג" 3וע"י ננס
תננ65ו סמירנ' ס)6ת וננפרס קרקושו כסיותו
קרוכ דסייגו ע"י הככס ססי6 6חרו' וקרכו'
סעעס סתמתון 3ע(יון עי") תננ65לו * וער"!
ינוקר
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