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 ל. " מ ה ר מא

 עטור נציותו מממגר סוס סיקר מספר לסופיך קותי גס ,כני 6סר חי Sb Sh ירננו 31טריפי
 מסחכם גסמעי וימי מימיו. מדפוס 6ור עוד ר6ס זל6 ועוד, כניס מ16ת טס זס נכ"יועזונ

 סגו1ל סספ' 16נר נניח סזס סל,י מעתיק כי סיגו גאלדבערג רוב כמ"מ וכו' מסירוסופר
 עליי עיני ו)תמ לגיסייך לסני6ו מוזני דרס דרס וגס למדפיסו, 6ותס ונפסו נ6וקספרד6סר

 סחט" עלי שעמסתי לנני ונחפן ספוגי, )6סר נדרסתי)טוכס,
 סו6 ומנס סזס, סכ3ד

 ונ6ותיות טונ נגייר לסורו לעסות נייי סיס 6טר כל עסיתי רו6וה. עיניכס כ6סרלפניכם
 קוס ח'1 גרעתי 1ל6 מוספתי לה מגעת, פידי מקוס עד וסגי6ס n1DD כל מוינו ולססירחירות
 יקרת ולסלל 3rS" 6נו6 כי 6נכי נזי וסנס . פעולתי עסיתי וג6מוגס לפני 6סר מסכ"ידגר

 ,כרונו סרמנ'ס בן ,נרסס רננו פעליס רנ חי "ים עקמו כגר 6סר 6ת סזס סספרומפקרת
 וגופת ויתוק 1נ6 סזס סקרי גן טמס6רי למעיר לי יתטנ יתר לספה "hSk ? עולס  ולתפארת)נרכס
 לגפף מרפקנופיס

~Sb5 
 , מליס מלקתי כי pthnh qb "תרים ולכן 1 מורס זו ד' לדגר סנמ6יס

 סמחנר לנו מניח 6סר סזס נס6ונר ימסקו יקריס ופניניס חפן ם6נני סיקרים 6חי 6ת "עיר ע"זרק
 עיני לנגד שיו "סר ס"מיתיוח מסנוסחהות לפגינו יכיש 6סר דנריס נמעט כי נרכס, "תריוז"ל
 על נתרנו "סר וסתמיסומ קופיות סמון כל ממכו  יסיר 33לי,  3תלחור ז"ל מרמסס "ניומרן
 ככסף גרופיס מלכס  סל  ולשוחיי נמו")ו וסנכוחות מיסרות מנרותיו לנד  6חריו, י"סספרו

 היית ודורסי תורס חופמי כל מזו סיקרס ססגולס לקריזת יימחו כי נדי חקותו כזשנ.ווזזוקקיס
 יחרווות סמכמות 6תר וינקש סזס סספר פתח "ת סנני 16 ס6תד יפתח הויי ו6ס תמים*נלנ

 6סר oro נסם' כן לעסות סיס עלי טל6 סוונקס 6תס תדע ידוע 16חן, ימ65 ול6 פזמןמגולוני
 מפיסס לנקט סג"וניס פתחי ע) לגוע סרס וילכו תיסות יונרי )")ס )סם סגת . )יפזםסנ6תי
 טמור נכלי נונע ממעין חיים מיס 5נס 1ס3"תי נטתחי המחבר בישם 6גכי וחרמומ.ססכמות
 יוכל לו חיך 6סר וכל ולמולו, סנרו לכו כסף לו .יט 61סר למיס, לכו נם" כל סוי קורה:וסנני
 גנול תסיג ל6 : ד' גסס "ומר יגזור יטר סו6 610 ס6לקיס "יט ונסס ורבכו מורגו וילדוננו .יטעם
 לעבור יזיד זס ומי סזס, נספר גס סי6 לפניך סל6 סזו וס"זסרס רעסון גנול ויסיג קרוררעיך1
 יונעס  ולפיוחם . יקרע" דמלכות" דיני לפי יעני "מר סעונס לנד תנגח, ל" וסיס ד' פי"ת

 סטוג. מסקל טונ נרכוח עלטוחנק
 סספר מגסת נו)ל6כת עזריי "טר סי"ו גארראן דור כמא' סחכס ידידי לרקס גס תעלסוברכתי

 6ת תדוכו סדפום סגי"1ת תוו65ו עוד ז6ת 3כל ו"ס ירו, ShS סי 6סר נכלסזס
 כידוע. טעות נלי לדפוס h~h כי זכות לכףסגינו

 נ6 סיס סרנים, ומוזכי לסיות  עוודי חסדך ותגדל מלוס עד ס63תני 6קר וגואלי נוריואהה
 נ6 סורגי כלס, נלננ רנונך לעסות זיקך נזוין וסמכני גי כסממי עוד כל ומגינימתרי

 כמר יחידי וגגי הסתי וימי ימי ותקריך מיסור כאורח וגחכידרכך
 יסוד"

 נטונ סי"1 לי3
 . סלסזננעימוס
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