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V,.גיתא פא א ,

 6מחיי חייה נהה ויו׳ האדם אווזס ייגשה אשר הדנייה אלה
: גזול צדץ יהיה נודא׳ לדנריה אלה ונקיומו

ה ' ו  ולזיז מפיו ם?ר לנר שוס יוליא שלא אחת לדי.ר אמת א א
ו  נקדושא מלתו את לזנק כדי נפסו לתסור די

 מפיו ולא ס ככל לק״ס נדנריו 1נא» סיסא אמונה • כידוע דתלכא
 ינכלל * נדינירו ישלה לא דיגצחא חללי׳ כל ליה ׳הניה אפילו ׳ינכה

 לאייה כדי והבאי סקי לנר נתחשנס אפילי ׳חשינ שלא עלמי ירגיל זה
 '<*9-0ע שיחה תיעיגו הוא ה<*ל על רעיזרים והרייה כלגני אתת ידונר

 הנורא לענודת אחח תחשנה אס ר׳ רניה חחסכית ׳חסינ ושלא ס7א
 שיכיל תה רק יחשול לא השם כענידת ואפי׳ יע לע שה היח נאשר ה’נ
>vהענודה; תן האיס את וחנלנלת תנטלוא רנות תחשנות ני עתה 0׳

ה להרפית סלא שתי ׳חני, הנירא נענידת עלתו לחזק אהנה  י
 ואהנת והמלית וסתור* הנורא אהניז זה ונכלל • ס ושצ

 ׳כנייע פישעיס ינפד לקייס צפישעיס אפילי שישראל אחי ונל אדס מ׳
 י להעליה ויזכור שעיסיס רעיס המעשיס שישלא רק נתשינה להסזירס

 ושליה חס יפה אהנה איזה או העילסהזה נעל״לי לו שיש אהנה נל
 יתירו להשס האהנה ולגעלית ניראה לנטלה חסושלו* צלנו א כ0*

 שלא נ״ת׳ דנר נאהנת ׳גשסתחשנתל ראודזלא ויזהר ; נידיע
 ההיא הגשתי *דנר את החקייס התח״הו כרואל׳ הלנר את יק נ י יד יא
 ריא אלו • איתי נ ויאה נזה יפה סלק סניא לה׳ ייכנח דה זי

 נעויס דנר שיס יפחדלו ולא ׳נהלל! ולא גדול נסנלוגות לנר כל ניל ♦נ
עה עה ותלת ה' נ*וי ננוןלני ויה• יירא לא ו  עלנונו׳. ולשביל תמיד נ

ואפילו משונאיו יניס ולא • נעילס לנר שוס על יקפיד ולח

א פ י א

 וזהירות ייזייה סתירה לריר זה כל על ח*ו ילחיופס לסקר או וליונית
 שיכול תה כל יתעט ה:רס0 ואפי׳ י^*נ אשתי עס קניתי יניותר גדיל

 העליק הדינור פילס תז שהיא טינה ■ירגליות היא דיניר שכל ויחסיכ
 פשחיקז נדידות עלמי וירגיל ישלים דם ולקליפות לאשפה לזרקו ואין

 ויחשוכ ה׳ ניראה תאיו תאוד עלמי ירנקאת אדס עס לדנר וכשמיכרת
 ויהי יתנרך הדיניר^סשס לעילס אותם ו;עלר■ תהיי שמוציא האותיות

 לקיי® מאוד יזהר ׳• כידוע חכס ד תלת של חיה ש יזהו נדיית דנייל
 שתלוה גמיר ותרגיע זכית ל:ף כל׳האדס את יו והיי רז*ל שאתת חה

 ת^*'“דו,'ה f ל ד־ך על ני ולרנר תתנו ישיח שלא מיעש חיב לכף לדונו
 מישראל אלס ש'ס1יאי('על שלא ׳זסר לדיני אחה שתיכרת לא אס כתה׳׳

 יושר א׳־ז ־'יו * ייזלתנה המעתו נת׳יס הנא לעילס שלק לו אין שזה
 נדן נקי ^׳היה עד יי אית ונשל*ה ריו״־אין נמשכה ר*ת בש׳< ללמ״יד
 יתלתידו כיי ל^נפני ונר תפיו מגינה דנר היש נזלא'יליא תאיר יזהר
 אדס לשים מפיו קללה דנו׳ סיס להילייא שלא יזהר : ממנו ילמדו שלא

ראשי נחיא לא גס אלל'׳ושבועה שוס לא גס זה לב״נ יילתור בעילם
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, ד ל י ב ה א . סי » • ו ש ס ל י מ י Tvftp ו*ל«(וד ש ס כ ח נ שי א ה ר מ : י ח ר ע ה  כ
ה ש דו ק ק ס ר ה גז*י פ י ל ס נ ר ו ה ז י ? ו ד ק ר ל ל כ ר לזה נ ש פ א ד

ל’ כ א מ ה ב י ה י ל ה ר ע ה ו הי ^ ד ר ל ש ס שלא כ ו ו מ ז ; ס ׳ ו א נ  מיל ל
ת ל ה כ א כ ר ר כ ה ז ם W י י י ק ש ל נ י נ ל ת מ ר ב ן ד י שי ד  ב

מי י ז ג ר ל ז ה נ ר מ ש פ א י ל ח ל ב ם ו כ ר ן נ י נ ה י מ ד נ ל א ש ר כ ר ב מז ת ר  -1כ
ל כ א מ ם ס ט מ ט ה מ ו א נ ח ל כ ס ת ת ו ד י נ ם ע ש ך ה ר נ ה י י ט מ ת ס v י ם מ שלי  ל

ד יזמר ו א ם מ י י ק ל ל י א ה ו ת ל נ כ ס ל ד ל א נ ל י ו נ ה ד ב ר ד א ל ו כ ל ל פ  ש
ה“■ ז י ^ ו ל מ * ה - ל ע ה ט מ ע נ ו ד י ! ב ב ס לו י י ש ה של ה ל י ב נ « ה נ ש י ר י ב ד  ה

ת א א מ צ מ ר מ ב ד ל ב פ ש ס ה ״ ק י ל ו כ פ י ח ש א מ ז ע ה י ד י ר כ ה ז ד • ו א  חז מ
ה ל ט נ ה • ו י מ מ די ה ם לי י ת ע א ש ל ל ו ו מ ע ד י י ע י ש ' כ ה ד י ח י א  6א כ

ת י ק י ב ד א נ ה ו נ ש ס י ה ס ׳ א ס ו י ר נ ג ה ז ו ו צי ת ע י נ ש ז ה מ י י ש ז r י ח / S i 
ד יי לי ך י ו י ח ע מ א ה ק נ י ת י כ ל נ י ק נ ל כדי ז ט נ ח ,ל בי ש מ ת  ■ ןרו<ז ה

ת ו ת ג א ו ק י ט ד ג ^ו ז א י ז י י מ ל ד ע או ס מ ״ ק ל צ ה כ - ת י שי א , ד  ה
ו פ ו ג ן ב ו ה נ ו מ מ ן ב ה ר ו ה מ נ ו ^ ^ - ו ס י ד ל נ מו ג ה ל נ י י ל ט ה ז ל ט ת :י ל' ש ב
הפנמי r« נרי ווה : ’בס♦ הנו׳ ע׳יד בארן אנכי גר ני לקיים ניריה

 •יזורר •ס ייה י לנק ומאוד תאוד יזכי נאוה • לליו 1! תחשנה נא י
ס המדה להשיר עצמו ולחזק האמה׳ הגאוס נעל שהוא  ׳■מכה היי

 יזהר ־ רגע וככל עה בכל ייהג ג*נ זוה יהנרך להשס ♦להגווירס
ז חגניביה יואוד ע  ייס ואף מישראל אדם סלם יגנה שלא גטה י

 ■ר־יק מקים מלל לפרסם שאצוה הכת מ! אסהוא אף אותו סואליס
א יול מלא ייוהר * וכלים חס עלמו על דין ועורר שלא תזס עצמו
ר ב • ד ר נ ו נ ו « י פ ב מ ו ש י י ת ו ע א׳ ג כ פ ה ה י נ ג תו ב צ ה ע ו ה ו ס י ס י י ק  ל

י י נ י ע ס ב א מ ר • נ ד ר ג ה ז ד י א ם מ י י ק ת ל ו ר ד ם ג י ג י י ס י ו ת א נ  *’ה
י ר ב ד ל ב ״ ז ג ר נ א ו צ מ ׳ הנ ר פ ש ה נ י ל י ר ח ם א שי לי־ תי י צ ע י שלא ל נ ה ש  י

; ויגורו

ז ■

I•■
i

{

׳5

ביתא אלפא
 אשה נפצי ה-כחכל לא הססכלות * יש׳ייס אה גמח לידי *מרד

 להש״י יזחשנהי יחזיר יחיד יתיכף נפלתא ראה לא אם גניי-וה זלא
 בפג- יכהכל ילא נידי« ח! לה ינהן הזה יפש ״ל? סניי> ל־ ילהיי'^

«י ילא הניעם אדה  :■שוט דם מ ונפצי רסע אדם ינפני תטגע טדם נ
 להסהנל •תנ׳אציה נהשם דביק שהיא לא אם ייטף וסר ייצג אדם ונסני
לר׳ חון יסתכל לא • נפשי על קדיסה ראייתי ידי על סמיל ^גיי

לא • לוה זה שיוקקיס כשעה יע'ף חיה ננהתה ׳סזנל א ̂ ^
 לא • המה נסני יסתכל לא אאוסיס ינדברים עייאים בדבריס ־-ה:

כ יקי  בעיון יסחנל להסתכל שמותר דצר ינרל * יצגה יני שעל נ0י
 נהשחיל ה ימצ * כזה הדבר יהאק־יס במחיה י הרוח ס./] על בשכל

 .-ד1תי יזהר • נלניה לא אנל עעיכס הריס שאי ע״ד יבנינצ׳ס בסמים
 הקדישה י׳[ !’היליא ני סירה נדניי ׳;^החטוצפת0נת הר לה■■ ח 8

 זקז.׳ה פני יהדרה לק״ס מאיי יזהר היור . •׳ ס־ ירל
היד' יא^ חסניו לקום חנתה בקנה כיד חניה סדור : ליינמה יוכה י



פא ביתא ̂א

 riTDn יתירה שמירה צריך n כל «ל ח*ו ולמיופה לשקר 16 וליצמת
 שינול חס בל ימעט ההכרח ואפי' ו^*נ אשחו עם גכיתי וביותר 'ל7ג

 העלית הדימר עילם תז שהיא טובה מרגליות הוא דיבור שכל ויחשיב
 ז תסתיר! במידות עצמי וירגיל ושלים מס ולקליפות לאשפה לורקו !אין

 ויחשיב ה׳ ביראת תאוו תאוד עצמי את יונק אדם עם לדבר וכשיווכרז
 ויהי יסברך הד׳נור^סשס לעילם אותס ויעלה■ מפיו שמוציא האותיות

 לקיי® מאוד יוהר ׳. בידוע חכם ד תלמ של שיחות יזהו נד׳ית דנריו
 שתצי̂ה גמיר ומרשע וכית לכף כל׳האדס את דן והוי *ל1ר שאתרו דוה

 תיו■•“דו.'ה f ל ד־ך על ני ולדבר תמנו ישיח ■שלא תוטב חיב לכף לדונו
 מישראל אדם יאיו'על;שיס שלא תשר לדונו אתה שתו:רת לא אס גתה׳׳

 יושר איז ■ירו • למנה6• המעמך נמ׳יס הבא לעילם סלק לו אין שוס
 בהן נקי יהי־2 עד יי אית ונשל*ה דדו;ארן נמסכת ר*ש בש׳■ ללועיד
ני מפיו מגינה דבר שיה יוציא שלא מאיר יו־ר  דו יתצמ נלו בפגי ו
אדס לשים מפיו קללה דבל־ שים להיניא שלא יוהר ; ממנו ילמדו שלא

ראשי בחי-י לא גס אלי'ושנועה שום לא והגס לנ׳ב וילתוד בעילם
: ואפשר מה כל אשתו עם שיחה יייועט

ת ר ח או הו ר  גיאוף עבירה מהרהור נכצרג* מאד ייהי ה
 חגם שנאת הם השנאה יכל חנם שנאת והימר

 הרהור או לשנאיסי מיתי יחידי במכירו עבירה דבר שראה לא אס
 אום לבני שירא הרהור או ותכארת נאוה היהור או ותחרות קינאה

 הרהיריס אותה כל יבדייס שהם במקיס שתו יתביד לנורא משירא ייתר
 יעלה ואח״כ נתמשבתו כשבאים ויניד תיכף השם ביראת אותם יבטל
 יסהא שלא תניאיף לוהר נרי־ ויייהר ית׳ להשס סידוע עי׳ד אישה

 ן הי היי לדעש עצמו והתקשה א־:־ קיש׳ לידי יבא מ־ד ני נו להרהי■
 ו:!ב;ל ולהלל' נגפלאי׳ שכרי׳ש לב־יותיי ילהיס־ן להקני״ה •דלל וגידי׳

 !לשש׳■׳' ההוא השבת ת ול:על r -ו מ לתציא עלמי ירגיל ודבר דגר
תהשכיח ויוהר • מעתה ואנשי וידחשיוי® צדיקיס ולשבח להלל

/■
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 r-tt( ננט הרחכל לא הססנללה • יסלום מכ ג:יח לידי יןדן3«
 לה•]״' מחסנהי יחזיר ותיל והינף נעלמא ראה לא אס נני-וס ילא

 כפני יכהנצ ילא נידיע חן לה זלהז הזה יהה (׳לן שנרא ‘זלהידיהל
«י ולא הנועם אדס  r ח<ט חדה ינמי רהע אדה ונהגי חסוגע יידם נ
 גההחנל להכ׳מלוה נהשם טק7 שהוא לא אס וזעף ופר (יצנ אדס ונסני
 לד׳ חון יססנל לא • ידיראייחיקדוססעלנהשו על : סמול נהגיי
 לא • לזה זה שגזקקיס כשעה וע־ף חיה ננהתה יסחנל לא • איזות

 לא • החח נהלי יסחנל ינדנריסחאוסיסלא יונר־סטחאיס‘ ״:;:]: ■״
̂־, יקיא  געיח ׳סחנל להקהיל שמיהר ד:ר ינרל • יילננז יגי שעל 3רכ
̂לז על כשכל  לכשהיל יחרה • כזה הדבר יהחקיים סמחיס י הרוח ה

 חאיד יז־ר • נלנלה לא אנל עיניכם הריס שאו ע״ד יככיכ^ס כסמים
 הקדישם חן חוליאי! כ׳ הורה כדברי נתני׳צ^ה^המטולפה להיהר לא5

 זה זקן פל■ והדרה לקיים מאוד יזהר בדור .- ‘ורל־ס חה הקליסה אל
 עד תליה הדור ; לינחה יזכה זה •די וילע חסליו לקום חכמה כקנה

 הלוי אחר המהדדן מן ויהיה נתגיהיי יהדר רז*ל כתיש כעציס ש זל
ן ; מלוה

ת ( ^.ות קו תי  >םיו אנשיםהתחנניןהמלוס רש״יזלהיה סירס ו
ח־ניכ(יק״׳הלחמדו' מיני בנל המצית ולחנב יסיק

 יקיים זה ינל • וכסף 3>ה מאלסי סיו הורה לי טונ ני וחפז־גו׳ הנ1ע
 הון נל תשלי ינעל לא ובחנית יכהפלה נהירה עוסק שהיא בעח נפיעל
 Pf,•< שיהיה וותרנות * המצית חיניב תפלי מסתצי-ת מציה שים נעלמא
 זהר) ה יה חציה דבי• כל ועל פרוטה מליח שיהיה רזיל נח״ש נחתינו

 חמור הוא כביתו יסיויינה התחליקת ני דנר שום על קניסו יקפיד ולא
 • חקפיד הוא כאלו לנ״נ יתראה אי יכעיס שלא נעלמו יינל לא אס רק

 לא תליה דבר על יאפי׳ ללגו והי,*דה הכענז ינא סלא תם,ושלום אכל
 כיעם היא כאלו עלמי יתראה לפעמי' רק זיל הא^י נח*ש נלנו ׳כעוס

כת׳*« כרצון יתז הגיח הוצאת ועל ״j, vt>T< הוא נדזל !!נעס עז! י5
אשתו



ת̂■ כ אלפא
H1X ד ט ב ל  !6כנ *ל0 1רח'/ »'נוח הדליה כל כילל זה טיג ל

ע לכר תנל דידיט נכו גגיר מסתר יתנל דנרינם vדגר  Ph חנזי׳מין ו
 יתנעס רעוה ומיראה ותאהגוח רעיה יתהאייה רע יתחרה (ההנאה

 טי' יחקי׳צגי׳ותקמ ימדלית אכזריית ריח יתקנרית ימההקאית (ייהטיניח
 אצל ילנק לא1נ עץ נה נאישי׳ לני את ישמור סרע תנלל שהיא דנר (יורל
 הארה מלשין היא יטינ לג טיג תחיו י׳הי היעותהנ״ל חהמרייז רע
 אור תמיר שיהיה טיג ני האור את אלהים יירא כנרות אה גהטיני גתי

 ״^..׳<ץוס' ינאהקל ינשתקה כעניה תמיד ייתיה רלי על מאיר הסכל
 חורה זהי ני לר.ו שאיני דנר לשוס יתאייה ילא ׳יוחיל שלא הכריית זעם

 כניהו' על הנרייסיחירה יעל יה ונר לתן שלא התקיס על לני ריע «ל
 היס לעלחח חללי׳ V לי היה שאס יגריית ייאסיבחת ירחם ואלרנה
 הכל היא ני לעצחי היה-;<אננ ולא אלס נל וצין לחלאית לעילס וישפיע

 יסע^ שעה כלל לני ׳טסל ־תכנו5«יז ' תאייתי נחלאית לי מה י נייק
̂חר׳ הדכריס נ:ל יייהר טימחה מכל  האד׳ אל טומאה כמניאין רן״ל ש'

 עיניס חהמתנליס סנאית טימאת יש לנ0 את מטתאיי הטיחאיר! אגו ני
 י יקי ויכה נלין חגיסי היולא יטיתאה ידיש חמגע טיחאה ע ו יח תו ייש

 תקרנא לי אסור שארז׳יל כתה יכעסי רע לאלס חההקיכית טימאה
 יתאיד חרסחאיד הרנ׳יהיזיר כזה אסירי׳יניילא ננלי׳יטיתא׳חחאכלית

 על תתיל להג,נ׳יה ויתפלל הניל חכל חחיר שהוא עינית תה,יהיר נייתר
 נונע לי שיהיס ויזהי־ נתכחש יעלפתישיתהלנ ילנטיכ עהיר אג

 יילתי; הזייי( אמר נטגיל׳ ויזה־ נייס יילתיד יתפלל ילא לזייינ ננהיילת
 יחשץן' שלא ילט־רה בקדושה שמיס לסס הזיייג שיהיה איו נש*י ל מא
 רא&^-: הס ומתיה אנילה כי וסחיה נאכילה יכו ריתהלויתאה ו עליי על

' ; נהס עלמי יהחקלש התטהר אל לקדישס וראשי כטימאה
ד י ן ס  ואכדית תדישוח ייסר ופ(סיןיס נתרא תשנה ייס ככל ילמיד ל

הע:.־' כל שיהיה האדס מזכירי! הש״י כי מזיל מאיד וס׳׳י
*■ לפגיו׳ ריח נחת ואעשית הפו׳יי נדביקית יהיה ליתיויי יכל לש״ש ילייטדיי

הן «יו
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כי^» א1אל(

ע

w ירא סגא מ׳׳ל רו« נחה לעשוה כדי ארי לפני סליווד ט\נ
 מ־׳שגה ל!וש\נ יתהירא לסייו ננישה וייסב כהיגן ילמיי ליי אש יזלפו׳'
 לפגי לימי שריא נאמיגה עצאי ידניק כן אניי ני ירגיס שלא איי־וז

 ו5’ז(0 ישני! סלא ליה תאוד עצתו 1ייכוו ירחימא גדחיל׳ וילתיד סיןנ״ה
 כלל נורך יזה הש״י ליניקיה דעתי סיתייש׳ שעה ננל תנ« עצמי <י<*ס
; לש׳׳ס למיד יה׳ס איו נס״י ע״ן פיט יבדיו .
ת ו ה ם א ל חי • למפזל הזאת המדש עליך ומכיר ס־זיק תאיד תאוי מ

י צין רע נתעשה כין •<ו ^היע תי לי' י נ ד ע נ  מבקש איגו אס א!> י
 סין ל’ר יכו' ניסורי! שאסים כו׳ שלבין ואינם■ יו>,־נעלניס ותהיה מאך

 ההוא והאיים האדם «ן רע דבר או חרפה א-זה אע>;•א מייור לסמוי
 הש*י סל הנזנט יהוא קלל לי אמר ה׳ כז״ש ?מקניה ח של נוודא׳ שא ■

 אדרבה אזתו סאנה יגססבט ולוטול ולנקים המונם^נ;יינז לאדם יש וכי
 יפוטרו קלה נשנט איתי והכה והת׳סל^ריח׳עליו ייועשנתתיי׳מיזה אס

 תמיד יזכור ולנקיסמאלו לשונאז מ־לא1ותכ* שבט באותו לשתיח לו ראוי
 שיחרסוו אחר לןלרדוןז לרהיה שבל עיני ואס זלסי׳ה מסוסיו ש:תנ «ה
 ומר,ל אדם מ.:ל זאיזה 3 לקבל לי יש ע*כ לך גית! היא חיים כי ר דפ4וי

 או׳זו אקללת שהיא חעיה בשעת איתי ת3אי: ביידאי ש:וא מאשתי שכן
 לס ימנזול ע*כ כי׳ זה על אונרח' שהיא בלק מ סימז וזהו איתי ותח׳־שת

אינה • הת׳דולאישנאהויענויעללאתמנאכי׳  זה עביר ואדרבה'
 עביר׳ וששיס גדולה נשנאה עיסיס יהם ביחיפהי אחר לנקש לו מה ני

 וניוקונס ביוו תייצ׳ ינהיג ב־ז*ל הסכרים טיגית מדיה כלס פדות ’ חיו׳! לו נויתרה היא נידה כ*צ ואיזעביר׳ נאהבת׳אוסו זאת עישה והיא
שהוא אשתי ינין ’ יכו׳ אביו ■ר־ע ,*ע-ן ההוא וארן שמיס ^

ראש נ רען כן גם ̂י נ'  תו בב צריך יתירה ירעינ^וזשירית ס אס ההס ו
; בסין צחנירי מדם עב־ן ויותי־■ יוחר .

 וימני נרעל״ת רציה כדבר יאפי' עציציו יכל מתון סיס״ס
י/זן למי מת/יית צריותסילה 6׳]צו׳ כנין אמינות צרא־ לאנירי

5וי/*ז



ביתא אלפא
ייר ̂  התריזיזי ולא חשתי • לת^ונז 1’רידןמקד'ת1 ומ״פ <ה3 א5וכיו יזר ̂ו

 נל3ו נזה ונייצא הכנסיו לנית לילד ומפייסמח נלי:׳ נתצו: היא נו׳
 ̂ היה ונראשוגיס גדיל יגהנימה לשמה לעשוח לב הניח צייד מציה

טי יוקדימץשהיו מזריזין  כיסצריכיולהכנא ולא מאוד נזשסיחנרך 0,'ל
 נעיציו ייהיה נכמךעסה לעפות שתוכל חה כל טיטס ותעשי׳ התתשלה

 : רג שלל נלדוא נעיליך יהיה ססנייי מה ינל כאילי צי׳ א אתי ר^צ•
ת ו ת נ א מ י ד  י ׳ שיה נליני׳־קיס על ולדיב אדם לכל לי לדיג ס־היה נ

ת’’ע׳ שיןושה ל דיני .־ 1' עצזי^צי חחלדג שיהיה ■ה־,ק'מכ הנ
 ! ’תשמ״י כה צד ורוח נאמרו לשש׳׳י זה שנל ייתכול ימפשו וי-מיווני
ן מ א ; ל׳ולא גע אדם וגסמייו,,גנגי נ׳-ודוהיו ׳גצס • ל דגר תנסה ־וח נ

(.> ונכלל ת*ו רע הו טיב כי, לניןאשסו שנילי תה איס לשים יספ־
n לכינ דיניל ומיד );!זיילםתירף יוכל לא אדסדנראס לשוס ינטית שלא 
ס ולא •תנדס ילא יזרע אילו תר ל  ̂ ז.שגא וינצל • אדם שלד על^ן־

ס טיני הי ע.׳ו ״ ל' ג  ן’ ת לוו רולה שא־גו אדס כמו נס שהיא ויודר^ה י
 ( כיהיז פ משי־ יולאץגאתגיש דית שיהיה ינרלל!ה ‘אדם גפלי מטיילי

 I אינם יפוא נרניססראוץלקיים סויה איתר ואם ילןהתק"ס רש 5 לאש
 1 זה רנר ילעשית לקייס ללי ראוי יאתר יכול שאילי תחתס איתם תקייס
 I אנתנו כתפ״ס טתפס עלמי יכלזל לרנייס ונןכשתיניח עת״ם עלתי ייכילל

יפגיה© עלמי יצקה לנר נאיזה ■ איתי חישדץ כשכ*א ה1 ונכלל תעללו
ז ונכלל • נ רפי,דיניא ןתן הערנות תן עצתו שירחיק ז

ת ו ק D א פו  ;;ן )בקיו שיסתפק פירש יקרה אנן היא הסתפקית מדית ס
ול מה כל הנאתי ייתעט עט נח שיהל י ת כל jהק אל נא א.ן tj ש̂י  v-t•p •
I אס(א_. 7תתי ןס ויזכור התילוניס וסתיחראל חיילא נדי שאונל תי רק

• הקדושה אל הנל ינת בשנת
ל ב על ככל נתחשנתי וי«זיק ומאין תאול שמים חלנית עיל לסייל ס

)U

JH.לולי א<י ופארן הסתים י׳ח כ״ט תכ:*כ ״־זפכינה רגע וי;ל
ן «החעי, ג׳ י׳

ס׳ו־אה
הירא׳עזל נול3ל סזה תאוד עצמו יינ׳׳ויתןיק פגי׳ אתר לוין
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ביתא■ אלפא
 מ<5מ *יידק «״כ ריייייה עול לסבול ריל® עאילו §אדס נ< סייאה

 תורם ע<ל ויסבלל ולרניסס ונינ אסתו עול יסבול נס * נוזדוווהסנל
 גם ארן דרך תלכיסיעול ממניעול נדפרוק מהסיי רחתיס ויבקש מזטח
 נל יתסוב הפנאי ונע^ז מהשי׳ עליו הבא דבר וכל טלבוניחכנ״ל יטבול
 עליו נא כאילו ביוחשנסו וידמה שיהיה ותה נעולס ז5סי הרעים דברים
 א9י כל ר*ע כחיש הס*י תאהנח לסניל עלי' יתקבל לסבול עלמי וילמוד
 ן1נסיו לידי ינא ולא יניאו סלא רמזים יבקש ה1 פסיק על מלסעי ס״הי
 על עליו נא סלא לכע׳׳י והודיה הנח ולסת ריותיס לזבע׳ יונית זכ-יס

: והו׳ לי ססר אתה זיר ^
ה נעיז אדם כל ינרו ^׳נה עין ע אות  כרכם לו שייוסיו ר״ל יינ

 ולהיריד יבורר הוא עין טיב עייד ׳וחי עוד ^זביו ס מהשי׳ נתחסנתו
 א> דברו׳ דתניא סבתא דאתר תאן האי ה^״עתי חיו מלמלס וירעה ע

̂ה ולייודי׳ לברכא נע׳ דמעונו  דתנרו׳ שנחא מני ואי כוי׳ נברנאין ל
 תכיר היא ואי לעילא נקדתיתא נואסיה׳א עליסננרכאין י׳7ילא|או

 ולא טנא נפילא ליה לנרכא בעי׳ ינרכחא מלעילא מחנרך היא ליס
 לחבריה וחאןדמגרו דלנא רחיתיהא קנים בעי וננילסו *עינאניסא

 :.,-א יא ונגי׳כ דלנא ורחיתיסא טנא ולנא טנא בעינא ליה לניכא געי
 התקים עיתלא יכירו על לנקס וה ונכלל לבבו בכל אלהיך ה׳ אח

 נתינה ריח עניה : טינה נעיו לנסרנסורםטינה עלתי וירגיל נו •סר
 יםאדסאיגו םניראניה תיראה מחשבתו להפסיק פלא עניה סורס
ד לכלים יושינ  אדם נל בפד ריי ספל היי מאיי ומאיד תה מחנו עי
 בעלתו חושב אס ותביש תתוכידוע חשיב שהוא תם דבר אדם בכל וימלא
 ויראם יבזה אל שבקלות קלס ולנריה שהוא כתי יחסיב ולחנירו בנליס

 ינים שלא בראי׳ והכלעס ננאיה ולא נרחח דנורו ולהיות בדבור '!כנעה
 פיתע ואם השי׳ לפל׳ וניראה נאיתה וידבר אתו נדניו אדם בעני

 אעיואכלו׳ תאיתי למלאות שלא שעילם נפש יטיה ונאכיל׳ ■ישתוק יופהי י
בהיר׳ לההגאיה עלא ביותר ונייתר חסגאה לט ןה «♦׳ני זטמפחאית

W *
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יתא5 אלפא
» «״< סס יא3יי ^ד ̂ה אל יי  %nr< אפי׳ לייד יזהד נן על ״י סקליד

 יה י•■’נ על■ I העטה ח! י^*י ינסנ*ס נו*ח מאיד יד1קלהייל' נריס
 VW ונ*נ אשתי אפי׳ עילנין ואירס העלוני! תן תהית לעילם <צונ

;עולנן יהא לא מהס נוס ולא תסס ירא
 וימיר העקת׳תותשנלב כל פשיס־ויפזיע סיהיה פשיטות פ אוח
 חןיסכל שימנא תמיד יראה חן ל'ל ׳*! עיר׳ :עיין׳ וקשיות סעי,שית מצני

 אל נ ט וארעיסיתהיות אלהיס כעיני טיג ויהיה יאדס ׳*לה׳ נעיני ינ1
 ויסיה^מר^ירזיזפין נדרןישרס אדם להדיירננ׳ נדי לש*ש וזה רע •הי

 רק לו'י תתני 0ל7י י ל והנניד התעארה סאר ;שתים כניד שיוזי־נה די3
 כמו והוא ידו הש/'על את יתשכחיס מפאריס שהנריות ניזה ינל י«מח
 לתין* מחשנתס חננד^אותיינודאי לתלךורעילס 3קרו ש;ע..ס ינזו׳ •על

: הכמד לה< נ*כ נתתשנסו ה יה לס הינוד
ולקו* וראיה ושתיעס ורית היזושיסגיוים נכ< רריו צניעות צ אות

 אס לתפל עונד הייש שלא דנר נל נידו כילא סאי .
ס לפני עותז ייה9  דנרים זולת נכתר התלהג ככה זקניפ ע' עיע׳

 ו1 ותתעלה התנודדת ס<א אצהיר ה׳ פס לכת הינע זה וככל לה;;ר«ים
 תינף וגדול קסן דני כל נורך * אדושית ת רג לתדיגות יזנה

 לן שיזמין יהנרך תהשס רחתיס לךשתנקש צריך נזה נמחכוסו מזתעלה
 להסיר ולא איתה <ןתניאס הסנה אל תנקש ",nĥ זה

 שכתב מה וננל מזיל שהזהירו מה נרל עצתו יקדש קקדישח אות
ס' ״:; ל ועושי ז איט־ כל שיקדש מאד מאד ייזהר נ

ת צון ר או  ׳ שינוי שים יסיה ולא ית׳ כנירא רצע3 רצינו ידנק ר
 נו מרינה יהיה עליו הקניה שנזר מס רק אצלו רצו!

 ' J אצלו חילוק יהיס ולא ית׳ש רצונו לעשית אלח ננרא W עלמי שכל «ייז
 זה ונננל •תי׳ס הנורא רמן שילףיס כיון לא ונין כיצינו סנעשה נין

 וכיור שלום נעשיית תצום כתקיס ונפרע נ*א רצון למלאות עצמו •רגיל
י < » . 1HK״ שלא זה ונכלל בעמה יד^ן׳ א«.אחחא19 <1א«ד״73י
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 י}5ש עליו שנא ד87יינצל ה1■נ ייזהר מאד ומאד חלוס לדני ללאט׳5<
 עוגיתיו,כמ(■ מנכר שהיא יציין נוצינו היה אס כמי נו ■ישמח ׳כרגיני
 וכן ט׳ לכיש •דו הושיט *ם עד ׳•סורין תצציס כינן עד רזיל שאתרי

 כל על דנר איזס תנקש אס אדס סל פרטייה הפגיזה שים צמצא ס"י5
 5ונ0 נרלי) לשיש ■הצל ייעשה ממיזשנהו יינוד יצא יזתיד יזניר ושקי שחי

ת ו ה ש ^ ק תי ש ם׳׳ כתיש זו נמדה ־מאד עצתו ׳•רגיל ׳  יצצלל נ
נהצניהעה״ז ׳ישוטטו זוהש׳שתיקמחסנתישלא ’
 פי'• עוד עיי ולא עתדו ע׳יו הש׳•׳ לענידס מחת ■י׳ יתמש תמיד וק

 שלים 1ק3 סליס י וקיומו עמדי על השצל ■עתיד חתדוס וזה שתקי׳
 ו־דפהו נמקימך •כקשהו משיצאיך ורדפהו מא^הנך נקשקו יוידפהו

 לענתר כקשסי * ?תחוגו זרזפהי •צקשהוכנופך י *• אחדיס ?תקימית
 צל על פליס ■וחשינ ורדפהיכתחר ?קשהי־דן׳וס : לתסרים ורדפהו

 וחדה תאעל אלקי חלק נמלקו שמח תמידגשתחס יהיה * שמחה ״ 0«ד
 גע:ות מאיד ויזהר •חג׳ הטרא ?דניקית הגדיל הגויש קיא הזאת

 טיהיה י’ע יזה כנ״ל ודיל זית ונזרי גדווס נשמתה יזלוהזלתיד'יתפצה
 תחפנית, ל' שיהיה קאד יזהר ■שנת ״. לצב ונטוב ■צשתמה תמיד

 יהיה מעשיו יכל וזיזוג ישסיה אכיל׳ מקדמת יתירה וענוה גיןדישית
: השניע :ל5 זו תהקדישה וימשיך המ«ל מנימת ׳יתי לצכ״ש

,<n r f l ח כ ו ע  וקייס ’לסש׳׳ טלתה וייס?תשונה סישזר-שנליום ח
 עיי עהשי■׳׳ יתירה בהצנע׳ תמיר נגדי וחטאתי

 חת א שעה ׳ אפי מד״ח עצמו ייפה סלא -תורע ׳ י נס׳ ש נמ ני שמרי
ד  ־•׳זיק יזפלה ומצית״ נתירה תזיל ויעסיק נו׳ צרה ההרפיסנייס עי
 ע■! עת נכג דז*ל כיז׳״ש זנלכין שתהיס״ראי יותי ׳ייס ייס צנל עצתו

ה ■תקונאיזסמדהעינה יכויןלנו נ ע׳ ק הג מ  מציהשנאל־דו או או
 נוזייזקז חתחלת המצוהזו או בי זזסחלס סהמלהוו אגר י. קיז ייתקן

ס צל שיחדונה המציס ויעשה ■נה) שעגס ■האינרים כל  י באנו׳
סליק

■ מתר 3- ־ ’



ומורותיו האדם תורת זאת
ר מ  ^וס למי להודיע אמרסי מלך אג׳י אני לא<ני כן ידידי״ה א

* נלרן עליוסי עלי לעדו הלרפקתא^ה יפלך עיר ננל אשר
; הורו נצכט ויחיו האון עתי נל ידעי לתע!

 ? הרת^י איל שתי תניח • חנוחחי תקיס מניח ניסעי ייה*
 •^ריה נשתיש וראשי עין יתגדול • חייס לאליה׳ גדולס עיר

: וננס יסדה אל״ישלז ’ גאתוה
ה נ ה  א/ןןתגלוו דרו לרניס פרשח אל נאחי ירחים אחרחסעה ו

 תלית אלשי יאחומז חלתי ששי ושם פניהישימו! מינגעל
 ישיסים י לתעמיה אוכלים • וחפציסשעסיעיח חתל חתולי רעות

 להניס פלי פניהם ני.ח1 ולכס עיניהם ואחרי : שלים לניש׳ גנים יין
is• אונסים נעציהס תתהח ונשים וחומהיס גיזליס פליסננצניס :

1/ מ

 כלי ויושר חסל אנסי יוסגיס אשר אסור קדחוח הולך אחר ןדרך
 יענידת נסיהש אתח רת ח שדי נצל תחלוננים חי אל עני

 רם לאל תשא וענידש ענד ענודת לעניד הנא לכל תודעיס הנלרא
 i ודנים רנו תירושס ייעת • קולס רצין 0ושתחי(|לעשו שנים ונשא

ח נ ה  פינה נכל תשיטטוח ועע• :תורך נלכי עלה הדרך על נעמלי ו
 בדרך אס ;חנך דרך זה ונא אפנה דרך לאתה ידעתי לא נ׳

 ולא הכלכלה יאל להתחיה ינים : וערכים שחרים יוס נפל1ל :הרניס
■. תהלה לוח־-יס אילם יהנדר

 עילי ואסא וכאבי צעיי וחנדל י לנני יתושיר1י0ומו ארכו ני ויהי
 פונה ידים רתבח ארן ■ תוס נחל! צמיאה גדול? עיר * ואראה

 גניה עיג לכיגה ובריח דלחיס חותה חיקפת • וימה לפינה מירחה יןדתה
 קריה תאד טינה וישיבתה ; מנדלאדרוהוד ובחינה ע״גאריח יאריח

 חעשח״ אנשי ואנשיש מר*ה ושתה בנייה חלה על סותיה עיר עלינה
; (עתע־פ גסדוס

̂ ואקרב

V V

׳'? <
■ V:



האדם תורת
ע אשר הקיר אילואקרב  בדאגס הש«ר אל יאי3 על לעיר מנ

 כלי יעלי' פרי־ניס תלעש בסגיס זקן איס שס וכנה ונצער
 רו;ב דרוכים וקשת יון • ערינים ושנית 3סר קין מקיבל טשי׳ תל זיין
 תרתות וזרתה מאוני נידו כנען חהס תלאה ותרנו אמס סוס על

 לתחירי ראיס׳ אוהו וכאשר תכשיל נרכיס לנל נו׳של ושתו • וערתס
 : ארכו ישים ונקרבי ודבר ׳:ליס כפיו נקיינו אלי וימי * גרתעת׳

 יותס ; תתעלס ואל ל׳ נא הגד : סעלס אתה תי נז אלי דאתי
 נאש• ענדך ידיד*ה אני אליו ואותר : אדעך למען הודיעני שתך

 יקרס שתה יזיתקיש יתקותו נ תס תתשפחי! הס איש •- פנין לשחר
 בעיניו אמלא אשר א< הנה נאתי נארן ולגור ירא אלהים'אני ואת

 ז& תה שואל ואין דורש ואין הזה כמקוס אל נאת׳ ועסה • חנינה
 לו ואהיה אליך קרכני בעיניך חן מצאתי נא אם ואתגז זה מה ועל

 ייללס כרכי קולי ואשא • וסליס זריז אהיא כתמחיו • ענדעילס
 חייס התז ייתלא ההתה דכר׳ כוישל וכסמיע * כגללה לחיה על ודמעה׳

 תכית הכית פניתי ואנוכי סעתוד נחון לשה ה׳ נרוך נ<א אל׳ ויאתר
 תטתי ועל תשתה ותניסי תאכל מפת׳ חשוןה ה ני לו אעסה ושם תלמוד

: תניח חתנא ושס • והניח הסכנ *
הי  I חדריו והכיאני אחריו הלכתי • דנריו אמ שמעתי כאשר וי

; לריג יתעדיס יתנדיס פירית מיני כל • טיב כל מלאים והה
 ונאסר ־ וססוניס חשוניס ותנע^ן ׳. ואדרכתוניס וכםן> י־נ מטית

 והושינני י קיית׳ קוה לאלה תיתי נלני אתרתי ; ראיתי אלה נל את
 וארן אני ניס את ועונתי ׳■ אחרים ניתיס בעיני ויהיו נניייס נין

; אנדת׳ אנדתי יכאשר חילדסי
י ה ; עילתיס שנוח לתגי) עשרה שלש נסשליס ■ היתים לו ארכו כ׳ ^'

 אני מלח אשר ;הנרית דנר׳ אלה :אנרס אלי ינ0כ והנה
 יזה ׳• חנני״ה בן טזר*יס ושתו ;הולו נדרו איש ע*' ;אלייתלו

׳דיד״ים עלן;ו שלים • תפארת עטרת בני אליו ;האגרת נתב פתשגן
•»



אדם תורת;
 ארן;אחהזלסס1ל6 יגטסידעחיר סלזח-שלחחיו הנה ; מי^יחוכי
 לסתור• האצ:השנעחיך ובשגעת הזהרתיו גדוצת. ונאזהרות יצתפארת

 ::אחריך דנרי השלכתי נסנלזדןז• ואתס ותורות; חוקית׳ * יזלות;
 לאסך■ יום את תזמר ולא ואחדהנלינזתיהרת, •• לא'נזכרת רתצוחי
 מאז ידעתי לא אשר אחרת ארן אצ ; אנין ימנית וממולדתו מארצין

 נדרך תלך לתעז, ולטונחף להנאתך : לו לף והמר«ן ; עתה עד
 אצ’«/ •אל. נעלו שימליצו *■ אסולם ריעית לך ולקנות. ; סוגיס

 לתישל, עליו איתו ישמח כ^של לרייעך התחנרח לאויביך ואשר • דודך
 f לקולי נא שמע והודי פארי * וילידי משיגי נני ממך גקשתי לכן

 כמוסמרמיקין; *• והעצקו והתרחקחנו״שלריעיו - לחליל׳ והאזין
 ועזוב; למכשול לך יהיה *׳ בוסל רעיו ני * בצאתו נניסז המועל משור

נקיס.ואינס תסזה עז ־” הראשונים מעפיך  ותתחרט.' ■J נענים חהצ̂ו
 ננל. המושל ג תלו אלי׳ ראשונפכידאניו התראה כאן עד באחרונה

ג ופלך עיר נכל הארן
 ונאשר• החוקר אלי׳׳מלך אגותאני הציעני ״ כאשתורתהכיקר ויהי•

ריעי■ עם - תחלה ואהיעין אלך *־אמרתו המגלה את קריתו
 הנה: אמרתי ז באתי• אליו וכאשר לאני•מישל 3י0שא תה *• נו,*של
 • אגרת, אלי סלח אלי*מלד אני הנה י. שיחתי לפניו אפרוש אדוני

 ואשמע. • אגלה.אזניו אמרחי ואני למשמרת, לי להיות איתי והזהיר■
בתלה תלה לפניי וקריתי התגלה אח, ופרשסז •־ עצתך היה איו

 נפני לעמת התחיל •י הזאת התגלה דנרי את ו׳׳של■ כ נשמיע ויהי'
יסירותיו• •■חיקיתיו תשחעילחצותיו אשר אכיר מי ויאמר עזות

 • וחתיכה נזרה אין אל שלוה אותך־שלח אשר זנוח• אני הוא הלא
 נמה איתר עזי אצנניס.•■ אב רחמי איה • דרכה לא אדם, יגל נף

 ו נפש כמעטיהיתד •י הכיתה איתר תאשד הייה׳ לאי! ואס שנים*•
ואל •-׳ דנייו אל תפן אל •’ לאמרתי •־ונזון לעצתו שמע ננן • נ<תפ

תשמע.



אזיט !חורת
נ לאפריי* •יפפחע \»  תפסידו 1וכ ״ •נתההגירל׳ לסנפנהיכלי לך נ׳

 דברייי שיס לאניו הסינ ואל * סיא לר רואה איזה אשר וסל • הוא יעלי
p אותו תען אל סשינה מאסך השליח אל יש וכאשר • עבר הן «סיד 
ה • ואהוני יעי אהה כו״של אל ואגנן־ואומר יונס ולא טינה <לא  מ

;נוינהך לטונה נ׳ ירעהי ני עצהו אחד אלך גלנבי-נקן לנכנסו דנריו ׳

 מורשי לו להודיע זזשונה לו ■׳להשז ״■ אני אליימלו בא נאשר *ויהי
 לילו אוכל לא עצתו אחר אלי״חלך•• לאבי להשיב אמרתי «לבבי -
 בית אל תענוגים מבית אילך יאיר ישיבתי ימקוס פרידתי עלי קשה ני

 אלישוחיס עלגמלים ומבשר חריכה אלפס וטגיסיתהלאהיטעה היגיס
 לכן • תע״ן מי אל יון יותתשתה רס־*■ תאכל אל ידנס מחלב ובצלים

p;p3' יעוד אליו אשיב לא ני תתייאש שתתני מאד תתו;
 מי עשה ויאתר ׳ונלנבי בדעתי אסר אל׳״מלויאב־״אח נשיוע ויהי

: גאהינתדחו לו לעשותו:ני זפן v שלב ■
 חפן כי עוד אלי שלום ויוסף סניסיזתךזמנים נמה כלוח אמר ויהי

; עתו-נחיבוריס הייתי געורי-ס אהבת לאשכח ■בימאדכי
ה ז  אם ידידייה בני הנה חפארא עטרת שלים־לנני האגיח פתשגן ו

;אוחייע■ ורחם אחנך גי-חנון חנניה תקרא אלי 3חסו
 אגרש אלי הגיע והנה בהרייס הלנתילי^־ס הצהרים נעת ויהי

• דרושה היא יאל יונית וןD̂ל אשורית ׳&ש)ית־נתב יסואח
לן עצתו אלי״תלןאחר תאני ונקשה בתחנה  נפי האגרה בקראי ויהי ̂׳
 חירסי• כו׳׳שצ בית ולביתי השנתי לא ודבר עיפי והקשס מצחי העזתי
 חענת׳ ׳אבי אציימלך יודנרי נסעס בפעם חזרתי י ולתעש ועף ותלאתי

:שבתי לצים יונמושב
 ערנ לטס איש אלי בא והנה ־• למערב נסעתי שניס כתה אחר ׳ויהי

 י עבריה משני כתובה ומחפה מסודר עפה מנלה ונידו
י והילימיס רעים ודברים ונחותים טוניס דברים ומאחריה מלפני

וזה



אדם תודת
ה  מממ'< עיסtרVה׳ אזר שלים אין כחר אלי אשר הכתי סחשג! ח

 מעשיך וסעזיב רשעים יז5בע תלו לכל העמים לך כתנת־ הנה
 מצחך והעית למול עייף יפנית נקילי שמעתי צא ואתס הרסעים
 וסרת אלי לשמיע אביה ולא כישה בלי ערפו והנשית הגמישה

 עוד אוסיף לא שלישיה פעם אותר להזהיר נאת׳ עתה לכן מעלי
 מא קיד« שתשיב כפעם אך ויזתישיתוארכרה הירוהעסרניעיס1לה
 ס־ הי השוב ואם נתערב השמש ןתשך לא אשר עד ערג מנמת ■בעת יום

 נרמאור ן יאחה אני ורחום חנון כי מתני ארתקך לא אזי יום יפנה סרס
 מידים ונמושנ וזהניך כספיו אינה עיי'הרבה אזכור לא טאתיך זת
 על תרום וידך יזריקמה רןקס תעשי תיפס נגדי יחמש ואלביסך סינר אי

 אזי י בתריי עוד ותעמוד ׳‘בק עמי תלך ואס עליך הקמים אוכיך
 אשר על פ<' מעל ואשליכו עליך אמלוך חזקה יניד זעמי על לשפיר
 להיעילואנשי יוכלו ולא סנאי; חיי אחריו ושלחתי תפני לענות תאנת

 ולא אלי תזעק לו נצר ויהי׳ למכשול לך יסי׳ של ני׳ רעיך וגס קליתיך
̂אחת ני אפנה לא צטינה ואליו לעגך  pi>1 ופניתי אשנה ולא ארכה^
 ליל ובכל איום, אליו אפיל ייוס יוס ובכל שעה וככל עת בכל ארעה

 סייע ובכל לתנה לאוינין תסיה ישנה שנת ובכל לשלל אותך אתן וליל
 אסור תהיה ויובל יוכל ובכל . ולשמע לאויביך תאכל תהיה זשבוע

;נכנל
שד א כ;  לזון יכילתי לא או ’כלבב תורך ננגס אני לאנית קייתי ו

 להיות לו נשבעתי כי ידיעתי נלתי ותניסי כיי׳של ממקום
:נעילס חיי יחי כל עמילעילס א:י

א מ; אש עלי שלוז חיים ואלהים לטייל הלכתי תיעט־ס יחים היו ל
 תנוחתי תקים אל שנאתי יכתעט נשיו באש עצמיתי וכל ס הזיז

 ; שמתי לא לפי ומזין קמתי ולא , נפלתי תטה׳ אל בוא בט־ס
י ח  לנאו אותי כא ולא מיוי ועד מערג לנוישל ק־אתי נאנר ד

שכז ואבנה עוד ארעא ותמי '■אפנה מקדושים תי אל אמרתי
• יע



6אד זזורת י
 hi <רחס והס עלי אולי ורמ,'ס יזגין הוא כ׳ • אני אל לסונ לני5■'

 שמול להיייע אלי׳מלו אני אל ספר לי לציהונ הסופר לעוירא קראתי
 י הפחרת עטרח לאני הי כתל אסר האגרח עחשנן ווה לילו אחריו
 שליתיס דנרי שלישים צתנתיל׳ והדריהנה הירי מולי עליך'אני סלוס
 כאני נדל לנן אני דנרי אס ללני שאתי ולא וניושיס חרפית ודנרי

 ורפאוי אני חמי ועתה י* וסנרי נצחי אנר אתרסי צערי ו
 עורןה ואת תתהגי וירפאני • חולי רופא רפאל את אלי ושלח חתכאוני

 מעללי רוע אשליו אוי מחלי יאסארפא אליו לשוב שלחלעורינו ענדיו
 ואנהוכ ולי וני על אעלה הצולו אסר וכל • אני אליך אאוב לני וככל

; ודני תורי זנרי־ י לני לוח על
 ני אשל־ז מי את מצאתי לא לשלוח האנרת את רציתי כאשר זיהיי

 וכאשד נידה האגרת את יוליכו כל אדם לכל כויהל סלה
 פדל;;׳ אליו ראיתי אוהו ונאשר להגי ע;מד איש והלה ע־ני את נשאתי
 ליש נ! פל׳׳ט־ ויאמי האיש אתה מ׳ ס«<לס מהאויו שלום עליו ואומר

 ולא ששתי שתעתי ונאשרדנייו אניו תלו אל אווליו מטנדי אחד
 אתת וחוחן ל תע מנף סלטר פל׳טי אחי שאלתי ומאגי התמהמהתי•

 rj(’(תפארת עט־ת לאני ־1האנרח,וסולי את מאתי נא קח מאחי איש
;והיד׳ פארי אני אל ^־י(יולין האכרת את תיש יושר לייש נן סלטי

 ויאמר לבני נכל אלי' לשיג רצוט ני אני אלי״מלו כבתוע ויהי
 נלנו י י !י שממ ואתה פללח׳ לא ני' סלי ראה חלט״י אל

 לש ׳ על עיי־( על יחיה לא היר• יוש.-יט הראי׳ מו לסוג חשנ,אל׳
 ויחו• ן חל לקראת־ ו':זלס לא או יאיס נלתי nרמי.!:ז־rו■ע התראות

׳1ע ;(ז1״על•( ■Vnמי להתיי אלי רניאל. א־י ״.'ר’ו cr; !1( ;!1(■; עיע לס י  י
 ן 1 (.׳:'.׳•׳וימשלו ררויסל ח'יזי ל:•ליל אחיו ,

וא זיו*,י ר אלי ויאחי̂י  V "'-;■ל |■i. ר ז1' ״•ייו לאל איווה דאמר י־̂פ
 הדמים ׳!ר-י-ות תם>,<ל6 ונאופן מ׳וטתן ת-קיים ?!שלימי ו;-ות

חת ורת •

4



אדם תורת '
? ואנריך ו9נו ראסיך נהם שסרחן החמים מיים חזם ירה׳מה

: חחלואוה לכל הטינים הרסיאיח סחי הז יאלי
 ' הזריזות ופרחי זעסס'הזהירות החרטה פוי לו קח .:בראשון

 ׳וסכהוש • האתמה סרשי הקדושה ופלי בעניה ועגפ*
 נסיר אלס כל אח וחחז * החשוכה נתכהשת היטיב הדק אלה כל את

 ותכם נמיקו וסן החורה נאש יתדסיח הדמעה מימי נחונה וחז הדאגה
■זיעתהתירא וחויע ׳וכלימה הנושה נכסיה ראשיך את

 ותעשס • השסיטינ ושמן והועקס שעוהיהסועה קח כך !ואחר
 מור ראשיו על 'יתפזר ־היראה'* נגד תחנושה-פל

 גער כנשר צנ נשוך ותשוב כ«והרה כמימי סרחן ואחיכ שעים ממוראת
 לחש המסדיואלמיש;עליך קמ«פ ■עליו אתל׳ ואע׳׳כ וכתניקשנולד קטן

והנקשס יהחפ^ז
ה 1'  שתסיר אכוחי ואלה׳ ה׳יאצהי מלפניך רצון יהי הלשש לשון ז

 איתי ותחזיר החאוה חולח החולי אלי״תלך נן ׳דיד״יה חן
 לב לו וחתן לב׳האכו יותסירתמני י■ לנריאחונריאחהאהנה

 רוחין רפ0 ויצר שטן כי ישלט ואל ואורב אויב כל מכף אותו וחציל בשר
 ה׳ ינער השטן נך ה׳ יגער השטן אל ה׳ ויאתר * ותייקיז ליליז וסדין

ו ̂הלא בירושלים המחר בן ה׳ יגער הסט! נ  ני מאש צל מ אוד זה ־•
 חניה לא אש נמי סלו ני ישטפיו לא ונסרוש אני אתך נחים תענור
 ישא ויתוצך אליך ה׳פניו יאר יישתרך ה׳ ינרכך כך תנער לא ולהנה

: שלום לו וישם אליך פניו יה׳
ז א מ  סש אם ני תשש אל יידישכר רפים ממאנליס הזכר וסלאה נ

 ואל חטאים נדרך סלו ואל חשתס חיים ומים ־תאכל נמלח
; לך אסדך-ופונ כן חעשה ואס לניס נ1נח« תשב

 השני כיום היס כן ;ליפסי לאשר ןזאת כל ^יס׳ ע נאשר ויהי
קרית אל והלנחי • רוע,מדות׳ ועזנתי מתטתי עמדת♦

̂ספר

%  .i;



אד© חורת
 !ל'*וההכל:זו)̂י1מ« ריע על■ ולילי יתי■ ופניתייכל! נ^פר יעתפלסיזי ספר
 ••יספטחי הרעים, מעשי ועונתי ערפוסור-וצהריס פבשתיס אל אל.

 גית; ממקימי ית־לוס בגדול• והצגתי חמצלאות, ולנסתי הבגדים,סציאים
 ׳הם דנד ושתיתי ניזהחנתים וישנתי ההר׳■ נ־ת;מלא; אל מזגוויס

־. בעולם חיי יתי נל לקולם ושמעת׳ בגעלתיס
• כן ח א  בתסלכז־םתמוה-חולוזחזהני אמיור.יעי'תניעיניכמ ו

״■ לנוהילו פרירות אחר אשר לאדם p צו משלחי: נאסר
 אמה; נתעי סית י ירחיס *׳תשעה, לאדםהנשיןש נאסרמו'ס.תיס.ירדה

א ירחים תפעה אוזר  אל- הולך א׳ ורך דרכיס1סרשו לעייהו■ אדע נ
י ' ותגאוה ננז אדע כל. סוא* בו פעוהיואשר זה ההאוס גנר(:*ע

 אל̂ר נל מגדיס.מצעוכאפר ויויני פירוע ת.יגי עיצסכל נלתעטג.• ונו
 ־’ הילך עיניו חרא׳ ואשר עיוניו י ובכל לגו כנל חשקני ״ראה־^ניו

 תור«: סל דרנו אל הולך אמו ודרך לתלו עלתו על מוסש ואח.הידהר
 אשר־ והגניו הצשוו עונ, כמזיהעוכנלרנ יצמח גו דרו׳ עמלנו, לכל אמר

 המלאכים תחחיד לפגים ראתה לא. עין
״ ה י  תתיותיו־ וכל ואויב צר איש אל,יו• נא העילס אל נא נאשר ו

 עכידתס עצתםולעטד אשר נפיהסלילו ויניייושו נולס
 קן:5י • אתריו יכ,וא לעציו היצ׳ה' אתו וילו ללכת.אתריו 6האי ויואל

{ היייל:; שנת 7ע יובל, לטכח׳
 למצה■ היצ״ט סולמ-אליו-השיייאח שרה עישרה אמרכלועשלש ויתי•

תהי׳ מרה •׳ני מ־יפו יצה׳׳ר עצת; אחר יצר צבל אות,ו וחיהיר
 תכרית ואיני לו נתינ׳ רעות ני משגיח אינו נדבי־יו והוא וסיפו אמריתו

 \א.ז*כ ושילומים נדכריסירכיס נתמצה־. סעתיס שלס איתו תזהיר נכו
 ליצחיר ועמידה עליה ית! יהנה.כל .דינים וקשים ניםיר«םחשוניס

 השאוה מאני יצר היצר נאשר ירידה. יתי יגיע נתודה^וכאסר נפשו
 ש מט וירדה רעים נתחלואי׳ יכול גאסר■ ונא והחמדה,ויתיםממשתשין

̂־ה אלהיסס אל אז:פותח-נתרעםוידרוע מעה ?׳ וזעקה בשועה נחז ו
נרחמיו



אדם חורת
 ול^ן c־j< מגל ב<ו כחר ואשר הסגיס חסונה מקכל הידוגים גרחמיו

: ראשון ראשון ותעביר עתו עורה תוחצ

המוש^ בעזרת המשל סליח
איב סדר עיע תו-שר סינתת

: ויאשיר השתש יכא טרם הכיני ori אוס נן
 אשר פיצו דור ן, : הדרך לה ח:ין נרו יכבה טרס ב

 טרס ;אנין אלה׳ אש ע ף• : .ןלזאך ׳! סע'!; <ןן צורם כפייר פרצס
 ועפר תשיב עפר אל י3 נאוניך סתעח לא ; אליו הרעה ימי יבואו
 אש נא כור ץ ;ילוו הקבר ועד ולינלוו איפל׳ לתקיס ן ; כחייו אשה
 ועתליך וייס צ יהי׳ ילך ף| : אביך ומכיש ומולדתו מאילו לאשו יום
הך « ידן להרים נגדם לאל ואין מו כ  ׳ורשיך יאמרו תחייך ^ןו

 אהכש ואשר ביתך ליידי י : יתיך לשוף והגיענו שהחיינו ניוך
 : נך ינגדו ואחיך רעיך ל ד[ ; סתך יוכרו לשנה יום ;•*כפיך

אשר יים שוכיר לא מה : אישך סעוב תיקך שוכבש יא^
תצע חנן עט ^ : יכסיך לכניה ע״ג ושמורים ילכשוך לבניה

 על דלוק יהא ר J ; כחייך עתלש אסר העמל מכל הרסיך
בינ 0 •’ רגליך ״שירו ניתך ס-.ט ולנגד * ראשיך
 ל y ; לשולחניך סניב זש׳ס כשתילי גניך שלוחך אנשי ׳הלכון
יהיה פיך סח £5 ; יורידך r ׳}חמיו ולכור * ׳שאונך כפים

לריעה שהיה ידה ^ ; פ-־יך על יז'םיס יעיניךובשבר׳ מכוסה
אם ולאטשאירותתן : כמושך ך : על׳מושיך כ̂י י נ ו י ק

ן י נ ה או י ו



ארם ותורת
יאח?5ף*א *• לנוך ם8 אר1וןי לי-י׳זך יעיכו ואיהניך

ru וב : לסונמעומםיו נלנן וסן נעילן זה אחנצ o
 אצהייך צה' ודה H ' י יגיי-יך מלה דל טר• ,ן<,ן^קין

I לןלנט׳זדרכך1ה;ותו; ואז

 אשניך ל1ו חשכי 15טר וליל ציל נכל * גנירך אמנלזאתסיסנגד
 ולמ»ן P ט; י לחע) ימיך כל החטא ואל _׳ נעזיך י’w יעו׳ !א♦

; אתן ושנותיך ימין יאל־ינון

ונ׳צ;־ד*כ£ תש
rrnm*»•
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