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 גפקות מגל טללת ג9 דש%דם]קם[
 תחתיו וסגכגעיסמסלתיו

 61' וגו' תקר דבר על מקסיכ מוסלולכ"מ
 סי' ומ"מ . כו' 6מת ע"ר 50 :( )לכחולין
 כסגסררין ס6' לפי 6ח6כ במסמסי כ"כעוכדי'
 עוכזי' 1לגך סי' כממוט 11תרן 6ח6נ 0)קכ
 סטוכ 1)51ר . כסרוגו סי' סכ,ס סכיםטל
 סמורככ 6' כל וכן . עוכר" סי' נוותרגותסכו
 על מנוגס 610 וסטוכ מכורתיו כן הגע.מטוכ
 61'5 סחפ5יס כל וכן . לסיפך יכן סטסטוכ
 מסחפסטות סו6 ס6דס על סמ5גליסלומר
 . כידוע תיוחס ס61 ומס כסס וחיותו גפתוכח

 סחספטטיס  כוו ש  כך טוכ ססו6ומהקוס
 נסס יט כח סמ6יחו סגו6כליס וגן כחמ16תו
 ע"כ סכ6' סגסס ניד טעם ונס נדולסקזוסס
 oc לו יכול ססמל6ך קמ6תל ונו' י6כלו65
 3ח16ס ]וחיינו כמורס חסלון מס כיקס"מ
 כו'[ חפיר אפי' נורו"ל על גחק"6 כש"סדטס
 מנ"ס חי1ת1 דמקוס נ*ס לאכול 6יןולכך
 6ת מסיכ גפת ו( )מר נכרכות ער"חר6דס
 ]ולעס . 736 גילוחו תיול סס ים כיסגפם
 חט6 טעיקר ונו' הנפט סו6 סרס כידס
 * כמק"י כת"ס hpnn ט גפם כמ"עגגפע

 ונו' עכית סמנת כענין סחע6 עיקלוכן
 אכן וגכ"מ ונו' עיגימו מחלב hStוכמ"פ

 : Y)bt] חלילסול
 16 6כר נקיא מתייסר כנש14דכש]קמא,

 ]גי מכחותיו גחנ6י[ס
 כידוע[ כלע neth ע' גנך ננפט כחותע'

 כלחיך סו6 סלי טלקס ומיד תט6 כןמסחמ6
 כו' גפתוסו רק ]61פ" .( כנ )מטתכמסקרו
 :( )קכ6 כחכח וכר"ם )טס( נמכותכש"ס
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 ידי י65 013 כי 6חריו רודף טסיגגחק
 וכן . טיסכגו סחס3 כפחד סלו ויסוריןעוגמו
 כר46 כוי גזדנונו ססמיס ומן כקמההיי
 ספחך ע"י 1פד016ו עליו מחסו רקסחם
 כי כו' כיסך חלמך .( גס )פרכותעד"ס
 ה61 העוס"1 עגיל כל fh כקמתכססכ

 תפס נוהוקן וכח 6כר קוהו 51זכחולמים[
 6ל6 תיקון כו ים 6כר סגנותו הדפס 6תנוסיכ
 עו' 6סר נננקוס ו6ז . ולחזקו להוסיףסדריך
 דייקני נ()מוסע

 )ו)וט ס61 מקוס נחותו
 :לסיפך

 חסר קמנ קמבאות
 "ו~ין)נ נ" בדעת"נל
 חכיות חסוכיס ככר טמהס סחט6יססיסיו
 כזכיות גערו טזרו:ות כדיבל טמ6מיןלע"פ
 כו' מלע"ח כנוקוס :( לר )כרכות קמרוונס
 דמר סגכי6יס סכנת כענין פייט דפלינ]ומת
q'Stכגכי6יס 6100 1לקרו3 דללחוק )וקלל 

t~DISt1נמול ר5ריק . הג0613 מלך גן 6יג 
 6כל . הכ"י. מגד רק סוסו ר6הס bSעין

 )6 כטעס הו6 רק לכגס"י ט"גוקתטוכס
 טסחשכ0 לפי וסייגו 61כ"מ[ 3נ1 דכריסועור נומי טנדולס 6מי שקרקס עד תחככי11

 עכג"6 גנלס ודייגו ד6תכסי6 עלמתגקר6
 כל סורם o'Dh ויעקר . טכס וסיופיסיקרוח
 ניסר ועי' ל06 סגו6ס כי כו נבחליסרבל
 טי*ע .( קכנ )ב"כ כמק16"ל וסייגו0טעס.
 סגננה לפי סייט כו' לנר1ל סנדולם16מליס
 סור 1:4 כוכח וסיתם סטו לסלק ח"יס"כח

 מלקה ויפה חומל יפה לחל מסמ"ג .ר*ומטוגס
 כעלמך כי לקטן 0קטנס 16מריסמסגל
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 ח"מ 6כ3 . מעקים יופי כס יםד6תג64
 ססעדס קעיקל ל06 מסל תולרותעיקר

 ע"י סכל ס' לרויון וגפסוח ד"תסחחיטוח
 כגטם 6מו סי6 וכלנוח . סתסוכסמדלנח
 טוכס מרס לך ד6ין פ"ס( )ווט6כהדכ"6
 פ.' עגינת ע"י 6)6 )כגץ כ6 טובודגר
 וסמכקלס D"D .( ))ונ כניטין כמס,"לכד"ת
 0עכירס וע"י כו' עונור 6דם ס6'ןוגו'

 כ"ג סגי 6ך . לח"כ מחיות גולךוסתקוכס
 סהסוכס קסונ6 סברס ומטכע ר6ימי'עריין
 מס מל טסטנוירו עיקר ס,סו 'D'Dh מרעעל

 כבמת 6כ5 .. כוס )ירכק חפן 6ין נמםטס61
 חלאס רק וטתערות )כגיס hSh 6טט6'ן

 . עיקר Orn לפי וגו' רחל ותקג6 עד]ונרם
 ל6ס פמרס ס6ו כמועיל סקכ6ס כחוכ"ג
 ול6 ע"ס טס נקמר 'וגו' והקנא רפ'מקרת
 ססקיס סמע"ס דור וכן קג6תס.צס ונו' יקככ לכן רחל לס ק6נור ערילדם

 בפריס קנאת ומלס גימר תסוכםקל
 לרוע ר5ריק רלנhtol 6 דלח) זרע6וגו'

 כעלס חסרון קוס כ"ד מלכית לחלוקוסוע'ל
 : ז6כ"מ[ קעס DS' כ"ינבכות

 מדינם 6חו כ) Shtn'n דקנכ~שדרנ]קמה[
 מש"י 6ין כי ע5כווכפגי

 15לך מס ד6"כ מננט סויס רכריס כ'עומס
 06 מכ' 6' יתחלק כמס כרוחגייס כועוד)כ'
 6' קונוס סגפניות וכל נודרנס[ כחילוקל6

 :bSn קלינה קומס פלעיה גפ; כ) וכןקלימס
 סנפמוח כמספר כמררגוח לעלות נפם )כליט

Sha. מרלנה ער )סניערי 0יניעס ועיקל 
 כלעמס נפטו ]מבקוס ממט רסייטעלמו
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 סלו פרטגס ער סכל מסוף ולמטסהכלליח[
 חלימות כפסות י165 טככר ולמעלס ממט6כל

 נומעל0 סולכיס סמדרגוח ]כי סרוסממררנות
 סעקכייס נון מטיח כעקכוח סיום ורגו .למטס
 וטמירת כעקכיו דם ק6רס כעכילותועיקל
 ססרג5[ מן ל65ת והקתדלות רומסות וכןהכרית
 :ר סכ מגפפות onlhn גדולס סייעת6 לוים
  ]גקתוס 6חר גל טל )נורלגס סלקמניעי165

 כמק"מ כס"ס ונוסתנו נ6 ה61ספקית[
 סל סססתד15ת כח קותו כי . סעגורכסור
 300)6 ]ע"י כעולס גט6ל ככל וומעלנה
 כ"כ יגיעס קליך וקין כמק"6[ כמ"קרנרמי
 )6 .( סו )כ"כ מ"ק סוד ]ונס 6 עדרק
 לכן עלמו[ מייחס ער הככל עזרךעלס
 ככדורות כךכ יגיעס יריך 6ין 66כרורוח
 ססגיע גויר 5מררנות )נו6 ונקלר6טתיס
 נוטלה סי' זס לערות 36ל . ע5)וולהדרנח
 וכ"ג נכוס יותל מגושם טסיוסל6סוגיס
 מועטת יניעס 16תס 0י5ר עלינוהככיר

 : סלמס סמרוגס כסטתרלותכדוריט

 על עלמי עי מקני כנוטהארם]קש[
 תחח הככסתורס

 גמורס וססכמס כלכ קגלס 5ריך ס"'יעטרת
 לר15ן רימהגגריס עוס"ז חמרות כללחאג
 ירו יגח 6ל מוס ונס כז0 ל6חוז ול6סס"י
 :( עב )יוגו6 ג6מר וע"ז . עלחס )6 וים "טש6ז
hSלו 6ין חורס גס כי כו' געלית וכס 

 כעסו סג6' וכררך . :( קט יכמות)כנו"ט
 ונוי ויוסף ונו' כנען סגות לעות כיוקמע
 ן ptD כוכ על גוכ מז( )מ"פ ככר"ר61ז")

 נ67חרוסייט
 קל"

 כמכקע רק סר6סיטת ניגס
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 מנגוב hSn גס 51יוף כ"כ יאק יוי)נ6ת
 לכך ר.ל6סוטת גס ~r)vti מ"נו 6כ5כנען
 כחולם יתנול ומ"מ . 5לוע וס גס 15נספכס
 יסר56 נט 356 כי ל יסף 65 קורסלגגי
 לרחק וסופו 5ך יסי' 635 יכוץ מ6גכיודלי
 ם65 ט' יעסוק tSIDS :( ג )פסחיםוכמ"ק
 סמ5יט מס סנ~ס וסתוס' כו' סגותוךאמס
 כו' טח 5סמס ק65 יועוסק סכ5ככ"מ

 6כ3 . כו' נפסיח וכס 651 כו'וסגספכס
 לע"פ כו' משסק 1כ5 גגות סניר*סכלמת
 ל"מ נו' וגעקית ט' טח )"מרי ים)6שודע
 גפסו תסקס כי ש כSD 1nSD 5 מקאסו6

 ומטקס סיס 5כו 6ין 06 יעסה ונוסנחורם
 . עדיין שס"ז וחמרות ופגיות יעמכ5

 מיודע Dttht יקנס תולם ק5כ6סכהס
 יעסוק 5עו5ס נרם . סכתוכס וסרעססכנס
 כו' ממתגר 5סי זס כSD 1nSD 5 ויקכ5וכו'

 : 5טוכ סכ3 יקוכ161
 כמקמך 5פחור 6רס מותל ננדש"ון]קסז[

 סיפחד סייגו .( )םנכרמת
 ע5מו רשפחר וע"י סמוי מס ח"ו סו6:מ6

 כי לכמס לעמס ק65 מתוך וגעקסמתמתק
 .( נ )מני5ס הוttirh 6 יתקשת מ6ןס6י
 רולס סמקו מס רנ"כ ח15ס דוגרות6101
 ע5יכותי' כיסך hnSn .( גס )ברכות5761
 נעגין וכן . וי עגמו סכענטח סייטמסתיי'
 מס כוס זרי כו' געקית ח"ו זכס hSnתולם
 נוסמחי יטליא ס' ופקורי כר"ם מפחיססו6
 פסוקיס כסקר וכן 5חכס תעוז וסחכמס5כ

 לק . ספחד סישך ססו6 וחרוס עתהמיתגת
 כו' 5סנוס קל6 6דס יעסוק 5ע51ס 6'לו"ז
 כחמידוח פי' 3ע51ס ס61 "ם יגר גיוסייגו
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 כתמיווק נסיות כh"h (5 -סיעמסמהק"ג
 ח"ח כשגח ומישרו רכיקוה היינוד)טמס
 כסכת לק )רכילות )נ61 יט) ס6ין כסכת6'
 סירוע[ גפרר"ס סמטיעיס אפי' סעיי6ן16
 hSn הי6 כתמירות 6כ) . סיער )כ) גיוס6'

 שמס רג6 למתוך פו ט' קלפיך רקלסמה
 קותו כסיות נ6 סו6 ופגינרוהו מתוכועשו
 למפכחך הפחד ע" שמט )קתי( עיש~סוד
 סע"מ'

 6י 8ן
 יר~
. 

 ס'.
 ויס כו' 6ין 516רו

 עסקו ע5 נה' תמיר מפתל 6לסלסלי
 )מדריגת מגיע )פלקיס דודתיסתמייות
 161"5 . כ)) )פחוד זריך סייןסרגיקות
 קיטור רבעון כשח"ז פטריך .( ח)כרכות
 ו,סו )ן[ וטוב כטון ]מק6"כ מ6חריסמטמע
 כשם"וק

 עולס 6 יק 61' 6' כ) וגשס"כ
 %  וכממח . ג3( ש fwn יגמשנפן,נ
 נונחיס וכד"ק 5טמס טל6 כתולם (ssטייך
 יט ול6חריס רק . hnttp )עמן סתמך :()נ

 כח נהנכל גתורס "onu ע"י לטעטת
 דטריס יט "3ע1)ס ורפי כעולססדכור
 חל לרכר ח"ו ויוכלו מתננריס ונ"כרוס"ר
 סוד hton רוד עמן ]סש ע16 )טונססחוט

 ורכלו רוטורים כעגי לולו תיותוטכע*פ
 ס5נו$וס קס61 פתר ר.ע$ס ע"ס עליו[5ס"ל

 ח"ו )חון מתפסעיס 61ין כחותיוומחגנו$מיס
 : 16 כעוסתוס6יסיר

 מן סו6 סברס קן ןקמתרימ]קפח[
 )כרכוס כמט,"5סחט6יס

 י.ס וספחדיס ונו' כגיל פחדו וכנ"ט .(ס
 י5ילס ס' ע5 ל6כ"ר עי' גיסגס יסורי '.ממט
 ממתחת ה61 ש ודגל . גיסגס יסולינעגין
 סע'4( קע חח"נ . ס )סם כתעף)טדירס
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 6ף ספסל ממחקת מלהמם

 ממתקך יצוליי
 סכ) וסישריס ומחרס וסחטהיס .שעוגות
 ונוסית יורר .( עז )כ"כ כמקז") 6חרדגר
OSIUוסלי . נטפס וטע) עלר ומקטרנ S~th 
 ספירית כ' עומס 6' מלקך 6ין ג( פ')3ר"ר
 הכמ"ע רכר 16ש גח נקרץ רסמ)6ךשייט
 סינית חכמי own נס מעתק וי5יכ5שמ"ג
 . כפ"ע שותו וכח גה וגל כמקוש[נמש
 ססס ~(bD ונשלם 6' ערן סכ) ושות"ג
 וכש"מ ריכיס גקר6 דין כס6 ע5 יועגמלה

 6יכס )מ"ר כמק,") חט6ש נקרץסמ)6כיס
 ולמטס . מעלס 0) פמליה גח מתים ו(6'

 ממתקת סו6 סחט6יס וממתקת .יסוריס
 ר,מתקת געטס 6ז ר~הסוכס ות"י .סרירס
 ופיקר כלב סכל ספורט כי . נטל0ססריגים
 וצא . כטולט סמתקס גקר6 וס כ)כשנוגס
 כעכר מס על טמפחד דטרי כר"ת ספחדג"כ
 מ6ור רעדו קסעס כעורץ וכמנט . ד"העל
 רעלמ6 נרפי מפגי ממפחד ע6 סעכילסע3
 י6תספיך כמורס סמתקס 610 כי . לסריוסו

 כמקס ממחא עשו טספחך למחוקמרירו
 מהוך ממחתי 6גי נ( כר"ם רכ36חרכ"6
 גטנו SJh ס' כיר6ח רק h"h וזסיללתי

 : לח"כ איוחס לירי מכיף רקיר16ח

[WDp]מטיי: פחר 6דס על ניפל כנ14שר 
 לחמיס יכקט תיכף 16רכל

 כפחד ססנלס מן עוללוסו לכך כי מזסלסנ55
 יקריס )עולס :( מר )סגסררין גמלתי")ש
 ס5רס מן קורס יוןע וזינין )5רס תפקס6רס
 יח גו . ספחר ע"י מעורר סס"י לקל")
 65חו 6חר לסמהיק ~h"h ר"ל קסי6דינך
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 כסירטו 5סמתיקו $ריך רק סעעס65ףר
 כירוע ססולט סו6 דנמ5 . 6תו ככעןנשרו
 כעירס ססו6 מס חי ומליס כמק"6וכמ"ק
 טסו6 6לול . יגזי עכץ ]וזס עוכ ' 6ח"גטי65 עי כ"וי" ממת.ק ostn)1 * ימיכעיתעיייו
 געגיגו. ורורקין קו46ן ר"ס )פני יום5'
 דר"ס וילוע י ססכגס ומן סו6 מירס יוסר)'
 סע)ס סמחטכס קסו6 כו' סרת סיוסגקר6
 עת ססו6 מעסס סוף רס.יגו כמדס"ר5כרו6
 ססגסגס ר6ס י$חק יסי' fhn ועוס"כקן

 סי' וס כרין טוכס מיגי כ5 "יסי'כגירע
 סריגימ נס ו5סמתיק תח)ס..כמהטכס
 מקדיחיס כמק"6[ כנו"ט hSfn סנוך6מו רנוחסכס ר6סית עונוק hlon כסלססרמחטכס
 ר6טית געוהק סס ו5י*מחיק . 5סחפ555
 ו5כן . כירוע ג5) לע 5לוסס qh ט"כו"6'!
 כידוע מו"ד SISh דחווט ימרס כס'6מרו
 ונו' כי"ס כי ע"פ :( )כט כנונחוח לז"5רכרי
 סוף גפי טסו6 ניסן חודק עכך כס'עום"!

סכלי"
 וס" נ" וטורנ נם' עוס"ז ומעטס

 דסוממס ידוע 6כ5 . חטלי כן 5סיוטר16י
 51565 קידסו וסס 105 רמקרסי 610יסר56
 S,5h ו5כך נטלסן 5סמתיק ר5ו גי עכקדוסס

 קורס יוס ע' . ככורע סמחקכס ע"ק וס61כי'
 ססמחסכס סמחקנס ,ו לחטוכ סמחקכססיינו

 : כסיטס[זכוקס
 o1h5 ""וינ חוו כשהקב,ה";ו

 פמך 16 $ער 5פניו  חזמין  5ז סדכל ע5ס6דס
  לופני .( סך )יכמוח וכדס,"5 זס דנרנועין
 5חר רו6ס 6ו . כו' עקדוס  nlonh ייוחס

 כרי ע5יו  יתמימ ומכסט רכר נ5וטומעונס
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 וגו'. פחדתי שמד וכמ"ק גענס 610צ'ט"
 16 5עעס 5סכי6 ר51ס ססם"י דכל כ5כי

 נס יים, גותין יכמס מחפית סי656דט
 וויג 5 ש' ' )5נ)י"ר וכר"ם ח"ו כ"כמסיפך
 5קנ5 מעוחדיס קסיו סמגע נדור נ(לטו
 . 6רס יככב דור נג5 וכז יגו. 156הורס
 ג"כ מהעורר לסוכי* % מרס כשמתעורר51כך
 . סטוכ 1כ6 1מחפ55 פחד ומרנים חוומסיפך
 ככ6 יק טמחסחד סיכר כ6 610 לטו5ס6כ5
 . זס. שכדכם טוכס. ניני כ5 דסייגוסניפך
 חחעהן 5דיק.ס סו(' פ' )ב"ר מ"מ ערןווס

יסוריי
 מדס וגל וגר נכל פי' ט15ס וסוסן

 סו6 כו סכגיסס תחעח טוכ ועניןטוכס
 ם6' ]ע"ר קסוח סהח5ות כ5 כטעסכסער
 כו'[ hh"( ד"ת על עומד 6רס 6ין .( נונ)ניטין
 טובות מתטח ג' .( )ס דכרכוח פ"קוגד"ק
 . :( ט, )30ה כו' כריקך עולס קל יגכרייחוגו'
 דגר כ5 ולנך כיהפ רע רובו טסעוס"זלפי

 צרע גח מזדם 610 רוץ טהמתעורר
 סופו ומיד מרחיקו סוער וע"י ומ5טערהכו
 ושכע דשרענית6 חלתך וכענין .0150

 ר6גוטת נ' טסס לף5 החיקנודגחמת6
 לז' ומסוף לנ' חלוק טססתחלס תחחומח11'

 ,סגרת ט5ו סו6 פעו5ס ג5 וסתהלה .כידוע
 ;:! גגן"ג ג";:ן:ני::ע. ססחח5ס 6"כ סעו5ס 63ותס טחסרספוע5
 רסיעו נחמס נקרח ס,ס כמלחכועוגלו
 5על סחין קל61ס יתגלל 5על ע5קמתגחס
צוב:ון"ט"ג'י, 16סכ מסרמ"ס כי . לודף ולין וגסחסכענין

 יוי,:י:,י
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 הכרכס ה61 טס סניסט וכקללת . סקל5טע"י
 למגיר 11 ס6רס וכקמחעורר . כלל רודףס6ין
 קה61 ססיפוך נ"כ מתטולר כ5ל רודףטלין
 יחור למיתות תיכף מגיר מגיסיי וב"יסגיסס

 קרוייס סכחייסס גלסגרס 1ל6 חייםקרויים
 ס65 עד ספחך מנודל טסם 6ל6מתיס.
 כסכירט עולס חיי לסם סיס ככך גסי6נויגו

 סכל ,ס נחנלס פסוק 1631ח1מעקירים.
 קרוייס סעכו"ס ד16מוח חייס לסס יםיקר6ל
 . 3סס לס6מין כלל חייס לסס וקיןמתיס

 כלל כעלמו מקמין ק*יגו וט פתרוגסנ)תעירי
 ססכטחס ג"כ מתעורר . 5טוס'כ חלק 15 יס06

 : וכר ככ5 וכן לפוס"נ חלק לו סיססכרורס

 כמסקל ח"ו ל5ער מוכז ולקוס יעם]קעא[
 כו' מקוס כמכס .( )קגכחלק

 )חעגיח וכמ"פ כו' עת )מס( כ:ו;ז"ל תוןוכן
 כו' נ6נ כו' דינך ל" ד6י0 יסר56 נר :(גט
 סרת כן גרש .( כס )קם S~rhn גדרך כגהקוכן

 כרי6ס מתחלת סמוכן וס י15ייר והיך .וטוכ6
 . הרעות תhS 65 עליון מפי וסלף ח"ולרע
 מוכן סא"ל מרפק חכנויס למון כקמח6נל

 כהאי מלוה רקגר רק פרעון לסוןלשרעכיות
 פירשן לק :( )ט )קידוסין )יג6עלמך

 מעסיו מפרי לעעוס סוכה ל6 06מעגילות
 . פירות לסס סיס מלוה מ16הן 16נשס"ז
 מטס הומן61וח1

 וגפ"
 )קכל מוכן הו6

 כסקי מטס יקכר ומס . טגטתכר מספילעון
 מ)6 גזתן דסקכ"ה מסוס סייט )יכ6עלמ6
 כעוה"1 61"6 .( ק )סגסדלין כו'עומסו
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 שקוס וכלוחו . כלל הס61 טוכס רוכלקבל
 ססי"ת 50 וסכלו רשפירעון סכספע גססזמן
 לרע פורעניות ח"ו גע0ס סספע רכףמ5ר
 ע"י מיתתן שסי כליס קל קטרתן כסורגירוע
 ע"ס לר( פ' )פררר"S~rb 6 וכן ס6וררכזי
 S"rh ולכן . רולס מיתתן כקעת 60 ירקניל6

 לע"פ מעולים כרוכיס סנו165 :( נר)יומך
 סי' 6ז כי . מקים סל ר5וט ]וקין סיוסל6

 יחזק6ל o)r ולכך סקול ספעמרכוי
 מקכל כלמה העכס ומי . 6לסיסות
 מקיח לירת ענין ס,ס . rh סטוכספירעון
 נתח לכל י6( פ' )כר"ר 161"ל . כ6ככע'
 ' רסייגו 11ג יע דכר הלכל 11גכן

 ככנרו עול
 . לו לעזר וזש גנרו מנק 6100 רכרקיק
 רשע1לס קגכר6 מיוס סו6 מללכתווסס"י
 קל 46 ויוומס סווג סח( פ' )כרעלכממו"ל
olpnמקוס דיה . כספכן כ"6 וגפה ו,מן 
 מעסיס סכר שס לקכל קל6 ממק לסיפךמוכן
 וכדווגס סגר oSn5 הגלמן גכעס"כ לבטיחרק

 סכין ימים כ"3 נגד וירוע . יחרמתמתקיס
 סו6 ניס"ת 0נוע"5 ער מר"ט סםסמ5ריס
 כו' סתס סופי 156 ררי ר6' כ6ג י'גנר

 יו"ט סיכל ריומ6 ספיקה כי .( כק)העמת
 קרנס ושמכ"כ הרומס תוסכע'פ נגר619
 6' יו"ט ימיס כ' וכן . אגרית לוחותכ'

 לכ' יוללת והלעוסה ררכין ר6'ר16רייח6
 בסי' כ6נ לע' מירר ס;פע וכן .סימ'ס
 גס )תחלק כנ"ל וע15ס גרו) צפעמלנעלס

 רעעס וירוע . ר"ל[ גתרשפך ולמטס כ6כלי'
 ונגר . כו וסכסחון כס' סח0ען סו6מוכס
 סי( פנתם )מד"ת ~Yrh קנועןahJ 610 5סן
 כרר ס' לעתיד כמו onhl 6גי ט' 6חרפל
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 ימיים וכ"כ , כ6כ ט' שסך מחס וגו'יגחנו
 כמס6ז"5 תפגמו מתורס לזיתיות כ"כ ערמס

 ויחוה כקתכלו גתמוז כי"ז דלכך לכחיכ6יכס
 נו שמתתי) 6' 6ות גנר והוך סתולסונטרפס
 ד"ת קפע יולד זמן וכלוחו סתורת16תיוח
 מר16ת געעס כר6י' ססו6 רקמרכס
 יחזקאל סר61ס :( כז )כחכוח ו5ו") .יחזקאל
 קפחה ר6חס פסח רונמת סוסו )תכמסיטפס
 51ריך כקנין וולס מחן טכועות s~nhtכו'
 ער כ6כ מי' וכן . כיגהיס ספירס ינויננ"ט
 ולח"כ גקייס מסילת ינוי מ"ט ססר"מ
 סכין רשל6י' תוקף כפי כקנין ר"תמתחי)

 :סמ5ריס
 סממם סתי' 6כן כמנסס סיט ננחתן]קעב[

 כל קורק וס61 סעעססוטתת
 כ) טכוסנה 6' נפק יק בנפק וכך .סעופם
 סכועת וכן כירוע סרור פרנס 6101סרור
 מכולל זמן יע כימן וכן . כטרע הדורותכ)
 מ6)ו 6' ]וכ) ססכח יום וס61 סימיסכ)
 סכה וגזמן וקוק מ,כח ים כנוקוס . )כ'חלוק
 נרו) כסן קדוקח . וכ"ג מלך וכגפסותויו"ט

 '"יצן פ:7י:ויייין""ן~(ן,ןש
 הו6 רכל כ) וכמתקת . [ :( קכ6 נ3"נלץו

 סעכוע ינני ג) )סנוחיק יכש וכסגתכמרמו
 גידוע ושמתיק נקל נכ'רט כי )ע1נששספך
 1סהפ)4 ע,ק סו6 רש:נקומות וסמתקה .נכדיו
 6י; ועשו כבדמ"ק ולרך מלנס ללך6)יך

 סמטמ6 סטנויס 6רן מכויל נ"כ 13מהרכקיס
 מנס .  חסרונות בג) הנסם וסמתקח .ח"ו

 וכדקו"5 סדור לפרנס  ריבועי ע"יגהולרס
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 קיים נל6 כן tDnCn זרן כל .( חוגרכיח
hS'סנן לגפם סורק רוס וסלכ ה6כ כי כו 

 כיוסף ס6ג כנפם 1"ל וכ6נורס .וההלנויד
 סיע שיגע 1:ס פכיו טל דיוקנו רמותר6ה
 כל עוכות כוקף סי' ה61 נדגל וסכה .ח"ו

 ממכפר סכל סקר6וסו eh~n וכיוסיפון .יטרלל
 ומיפס כיעור מיני כל תמסיר . יטרלל כלכמד
 0,קכינIx~h 6 נעגין יופי מיגי ככל 'סר6לכג'

 מסלע"ס 6כל וסכת[ סק"ק ]וכ"סדנוטרוגית6
 לסר6וח דגולכ6 קוסכיג6 610 מלךמנקרץ
 ונסו . עולס ונולך חיים נולך פגי 6ורלכנויי
 716 כססגוח וס וכפלט טוכיס סינויסקדוטח
 מסרגליס ה61 המגס לכל ססמסכססטי"ח
 : וגו' פגי 6ח וגו' ירסס כססקג6'

 O'pD מס סטכטיס סיכייס כנל3קעג[
 ס' פעל כל כמ"ק סק"יר15ן

1o)unlנסרן כניגפי .( )ז כחולין 61' לקילוסו 
 כטכעו 6100 מס קוני ר15ן !ערוה ס1לך6ני
 מעקים כסעוקס 60דס גס ]ולמכןכך

 גקר6 טכעו מ5ר כסס מוכרח ססו6סטכעיס
 . כרכר )0151 ויק קונו ר15ן 0nt~DSולה
 כטכע קס61 וזיווג וסתי' 6כילס (ff(וככלל
 . כחירייס ק6יגס סטבעייס כע"חכככב
 לרטכון 6כילס כנון כסכרת hlon נוסוכלכד
 רסטכע כו' גסנו651 סרנוכ"מ עד"ם כדווגוכן

 )כר"ר ק6ז"ל גיסודס כן 1כי651 לנךחוכעו
 כנו"נ ועי' כו' סמנעגס לגולפה רגוז פס(פ'
 כמכיל רק לכך מכוין וכסיות . כ( 'נוחלק 1)פ'
 כן טכר16 קוגור5ון

~ffr 

 דוכס :( )כ כגררים
 פכחם וכ:וסל קום[ ר15ן 1011 כו' 1hnxלנוי
 לדוד לנוסס ד5פררע סירס וכפרק כ()רככ
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 וסייט )סקי"ח כעס יומס מקרסתססי6
 לוץ)1סו )מענסו ריי) כיון כקולה ט5יוחתרמס

 תמ.דית 'פעו)0ס סלי קמח( חסליס)טוח"ט
 ממס ))מור ס5דס וקליך . (t/tco)קידום
 מיסך) דחגגיס :( )גנ כפסחים ס6נורוכדיך
 פסס ולע"פ נו5פרדעיס ק"ו )מדווטייז
 קטסיית למידין מ"מ רק נחירם נטלי6יגס
 ריסוק סדכר וכטו) כממ"ג גס ה61 הל"ירגון
 מלליס כ5פללע' סס"י יסר לפיט כךקסרי
 סעו)הס פועלים רפט כרכר סרס קידוםדכטיט
 )כרוח סכל61יס כל דנטכע מנסכמש"ג.
 ג"ש כנחירס לנוירץ ומוס ממיקסנודכל
 ה' ~rlS גס מפטומנו ו)קגות הנוף)סמול
 . כמוסס גפת לעכירת קריך קס"ם נססיס כפעוי 6כל סטכעיח. כפעולחס הסדוגמת
 ק6גחגו ום' סקרן מכסמות מלפגווכת"ס

 : גוסס )מידין הכחיריחנפעו)תיגו

 (lhOSD~ יסבל" up 1~ציי[

 מכת ו5ן 6ור תורס וכתיכ רייקך)טריק
 דככ) כגורע סט' נוכס סי6 )מלריסחוסך
 נגר וסט' טלימס )קומס רומז י' מספלמקוס
 זס nntDS זס סכנו5ריס . קורס כרית16ח
 716 ככ"י ולכל חסך )סס סי' שס מטופימס

 מקריס ונלוח . 5דיקיס (osl רעמהגנווסכוחס

 ,ן,ל צ:" רשלן::,:ע
 כקותי הכריח סחיקגו מ5ליס ,5י6ת5חר

 "וככי"ס פ' ורכך . תורס )716 זכוססעכוד
 מיועד נסת 6חר עד ot~Sn גנוחנותח)ח
 שכלס סכט כחודש וסוס . סכרית)תיקון
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 מתחלף ]וט( י5ירס כס, כר"ם ס5רי"קגלות
 6101 סעלוך כסנסוח כמ"ק לרוכ כלרזוי'כ5'

 גקר6 רספונס , טוכ כי 5ריק קמרוכטעם
 צגך :( לען תטכס  ו5חיי' כנוסר[ כד6י'רט
 חקוג6 נריסO~D 6 ק3 כרייתו סדרס61
 סטגע9ס סכדכריס ממחל כוד6' גמולךוהדר
 ר.ר5ון סיקר ה61 כך ורלי כך סק"ייסר
 דח)ילס הנס כון עומלין טכע"ח מקוסוכיו"ט
 מסוס ככחירתו כן שעטות ו6טיכ 6חט6לותר
 דלין כן געקה מעלמו מ"מ . מספיקיןר6ין
 ס5דיק יוסף Dh" 1נ1' גפרן ודיק6רס
 ויפוץ ע"פ טפין י' "רי165 :( 15 )מוטסחז"ל
 גחם ט5 כעטיו סרח דוד 6ני יפי 61ש'1נ1'
 וכן . גו' מל6 כעוון D'"fpi) ר"פ חמ"לחז"ל
 מקורס ס" כפרן ומטיח דוד ניח כניןיסוי'
 ה61.ססרל'1העס ולך "טוגה. 161)ןער

 דגח31 חוסך מקוס 31כל . כחוסך הולךסוייגו נומי מופ5נ נדול 6ור ר6ו כחסךהסולכיס
 עוס"ו כ5רוח 1ל6 חולס חפור חקכותהיינו
 66וכ ד"ה ט) עונור 6דס 6ין וכן .לכר
 גחך סל עטיו קס61 זס חוסך ט"י 610גכטל
 . כנודע יעקכ ילך ככף ספנע סייעדעכו
 לקור יקו ורפך 1ט3 לכך ח"ו כ0סניעותיכף
 ט' אגור 6ריסי' דמיך her~t רמט6כסס61"

 : .( פז )יום* מכיון יפיסמ6ספוה

 כמ"ק מ15ס ל15רך 6פי, כרי,ו לסוס 5טל מלנלוס )ישל שבריך]קעה[
 )דקה. גכ6י 8פי' לוח5יו גל על :( ח)כ"כ

 לחגוג סמע"ס דס)מס סמה עלו6דוגירס
 נום נדולס )0151 לך דלין כסמ"ק לכג'ן6כגיס
 וסייגו . 6כן כו לנמו מרס כננד מרסגענס
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 36יך וכגריס מכח לפי ס'ותר גוס גקר6דמם
 ג6חסורום .( )י6 כנוגילס וכמ"פ 1ג1'סככיר
 יוקרך וס61 . מס ויגס קג6' רסיס גיטוסכל
 סייט מס רסול6ח טנוחו למען פסיסדקלי
 כעגטיס וע"ז . גפם )עגות גסככרסכקסו6.
 ~3ס כתרכ"S"rh1 6 . לנו15ס כסס61גס
ביתן צחיי סעלנ ועל הנסקל 6כן אפי' כד(פ'

 סריי
 3"ר זרתת כמנצייכי sh' וסייט .

 )סנסררין יוס קותו מתענין ססנסרלין סיוכלכך
 סי,רנת'כוי וסגסד' גפסוהס על לכפר .(סנ

 כדין מס61 אע"פ .( ז )נוכוח חוכלגיחגקר6
 כ1' ידו על נעגם טחכירו כל דנםגפנם
 לע"פ גשת חייכ טוגג וססולג :( קמט)ק3ח
 :( י כמכוח טנוטז"ל נויתס מחויכטסלס

 מרע וכערה מרוס טסו6 61ע"פ כו'רמנלנלין
 כמקס ח"ו לאטלס $ער גורס סרימ"מ
 טל כמפלחן ממח סקכ"ס ם6ין :( י)מנילס
 16מרת מס טכיגט .( מן )מיסררין 61'להטיס
 כפ" טס61 אפי' $ריקיס סל 53ערן וכ"ח .כו'

 רייקך ט61 מלגול מדח ]המגס . מניסלדכר
 חדחמ ידיך סגוע"ס לדוך כנוסו"ללסיפך

1חר151"
 6דמול כן וג6' . עולמו נסן לר7וה

 סנסדרין מרעת עילס יפס עם רקככעסו
 1601ל . nl)SnS וכס לכך סג( פ')כד"ר
 ס6כ"היס על רחמן סגעסס מפגיגסהלק
 ת6' סקסס נודס"ד סי6 מלכות דמדתכגודע
 מנכולס גפק6 6ורייח6 כי ינולוכו מלכיסכי

 מקס ,כס וע"י מע"כ( פ )ח"ג כ,וסרכד6י'
 6מר olho מכל עגיו טסי' הע"פלניסכות
 סחגס6ות כל כי . תתגק6ו מדוע קרחלי
 פלסו וכסלח טנגורס מסי מסר רריינונד
 סט"" וכן . יה(ל וכחגגם מרס"ר פעיג"כ
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 : כמרז")[ כרטעיס נודם"ד כלעומסמתנטל

 16 נלנ"ג מייטייס 6י כשבוביםנקעי[
 63יזס חרט3ר.מ"ד

 כ16חו ענו5ק מחיית טס תקודם געטסנוקוס
 קרוסת כ6 עמלק מחייח 6חר דחיכף .שקוס
 נו15ח נ' :( כ )סגסרלין כמק6ו"5המקוס
 סגין 61ח'כ עמלק נוחייח כוי ככרסתןג5טוו
 מקדותה פעיל כגי פ' רז"ל קכעו 5כן .כסמ"ק
 5"ל תיכף כי מנילה תמס' וכשיו"דכלנ"נ
 . עריק קרגוח חלונונוגס הנדע רסעיסקרני
 חתלונונות והיכן מע"כ( י, )מג')ס61ז")
 יטלל) קרן וסרמח תייגו נילא)יסקרנס
 1)6 כב"י -)כר מקוות (olpn מ15מ5מתסי6

 וכהו כנסיות וכתי . כעוג סנולסגראופסעוח
 כמגיבם כמפז") 6"י קדוסח ר.סמדרעות
 גו5וח וסג' . כב"י ס'קכעו רעתיריס .()כס
 חרפ ונ"מ כ"כ כגסן וגס . יחד תכושתסם
 גחנתן )טס( (wDn Ythg מקרט גקר6טר6%
)ffJמ)ך י*מג6ת ע"ר מעע נקי16ת 6' נפט . 
 . עמ)ק מחיית קורס וס סי' (T~b כככיססלק

 .( )ה גפסתיס כמ"ט ר.טדר יהי' )כ5ו5מתיד
 וס61 גפוף מטיח ט) טש וחט'נ לשון)נ'
 . )'ג6) עיוידין דכמסן יפסח ר6סעננד
 . יחר חכוסיס )עולס כי יחד ר.ס וסוכם51ו)כ
 כמ"פ 5ו)כ נגר קס61 עמלק D~fכריתת
כוי"י

 גנאץ"ק וכגין . שוח ע5 ימורס 0 )סף
 pit)D מחיא וכשלס . ס5ס שכה ג"כדגקר6
 רקרוקס פסקס )6 המקוס קרוסת ולכךקרמת
 חר"פ 3עא וקירקס לסעתס קירססלכלונס
 )פי פסקס נ"ר ת)כוח מלע"כ . ItDD1nטסן
 . עת)ק )מחיית קורמת rh ססיתס לפיטפס



139 הצדיקצדקת

 ריסק 6 6ין מליח ם5 קמו )עתירמ"6'כ
 מעט כסתנם16ח וכן . Ynb סכ6לש

 שדמיס סמשס קחקת ונס רפטורם סייי עמלק כססמחייח טכנולם מעעדמקדם
 : ייפסק 6 6ין 16 סנפה קדוש5ר~הנק6א

[tpplשוע. , זני בכל ww hlo 

 קגעכרס טג)כ סלמחהו ט6 ולכה .ממט
onieשגס הלנה לומד חרק גערן . ספש*ת). fnxn סמטון על לותו סוה 

 כ3 וכן . 5פוע) 5ש*6ו 6ס6"6
 ממת ר"מ . סכלכ )מס למוצת סטסעכדות
 נמרת דנוק נסיות גלכ ורמיאס כפוע)לרקס

 סחכמס %ר רנסנס סו6 וירוט .לציהן ולסספיע סגריות ע5 ירחס סמיקתרתמפת.טל
 לישר 6קם תועתטגשת

 מחוד"
 דחגמס

 ו6אנ . כמוש צ מעוכרם טלו סם'ייייעת
 חומו ו)כ נומריס המעסם כ6 6לו נ'סמסינ
 טיא6 )נור ,וכס 16 סדרר מנמת לוקסגורן
 משעימק עוכ )6רס .( מ6 )קייוסין מ"טמגין
 נעום" מעליו מפרי)1

 לטש ל"ד ססעס .
 4כיר1 לייסכיל. h~hn סור גכך6 וט'1671
  )הרה"ג ההמלו כענין כחכו מלגיל טס61לעס
  טומס 5חר כל 5'  שלעיס  I$s '3 I'S)1hפ'
 חס 6' ככ) סוס 6ין ססעס כי . מעקיולפי
 לסניד b~bn מס "ס61 גידוע סורגקר6
 כמניד 6חל סרי ליודיד כלמקל מס גי .סלל
 וסחר סור סו6 ו6יך )ם6חר נס טרעקוכ

 . סורו 6סליס 16 *ר6יו ס' סור טומגימל
 61"6 )כד טיכס ל% הגלי רעל קס61וע"ג
 כועס 6' סג) ר*טעימס ויסו . כ%הנוהו
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 וכתנחונו6 מט( )פ' ננל"ר 5761 . חלקו5פי
 סודו נלס כ"6 סנט לנכי6יס רנסוף ו(0יר6
 :( )עג כיוץ נמ"ס' נ5נ רטט ירץ רט'
 תורס גיתגס םל6 ער וזמו . 6ין %כע"פ
 חולס ומטגחג5 געי לכ6 לחמד,עיקר
 גמעקס סייפ וקר . סמ5ות מעטסגחחרטו
 סייס ריוסף ]זרעך וישסע 6נרר1סוחוו
 . טס רתחתי סמ5וח[ כמעט* 5ש5כסול
SJbסנ' כל סכולכם דסייגו ' לגכי6יס נטוף 
 נכור כמוח חגם על 656 .( 5כ )סגתכמ"ט
 ntSno בכעוס ועיל נלכ יללו 6תסכוכם
 עביר שכרר מקוס נץ6ס נן ער ב"כ~סם
 סת16ס ננד ונכור מקג6 וחיגו כחלקוסכמת

 : יגחלו[ חכמיסוגכוד
 כמ"ע סחיס פ"י סו6 סהגט6ות כנל]קעח[

 חלצי 6פי ימלוט מלכיסכי
 ר15ריית6 וידוטץ כסס ים סעכווסקומות
 שלס יק ס6ומר כקמת גף . סנ~חכסור
 "יכס מ"ר )כמש מלנון OffWD Shכ15מת
 מ"פ 6גל מי. לגל כן עעס ל6 גי ע(נ
 לסתי רגלי מלנס עתנ נחוסנ"נ '96'סכי
 . גט"ג וין ההזלה משל ורש גהוקהקומות
 לק מרכרוס סם מס יכש % עימסוריס
 וגל ד"ח h~fn ילעו הכתוסס ויקיזו)סגכי6
 גהכטלס מפיסס נלעס ססו5י16 וגויר נוו:כחוי

 כחס כמס מכיגיס סגילות ומתוך .שגוסס
 גירוי ת6 סו6 ג,ירו"ס גל וטורסכדות
 חיכן מימוה י*ם"י כגין עיקר יסו חדלפמ6
 טפס עסיס כל על גס לריתוך אילךר6סין
 כפרטים (olpSn ורוס . ס' כסס לקר61כרורס
 לסתח,ק מק"י רגון פרטי מ15ס ע5 סו66ס
 גדרת ע"י סגחקן ספסורס כערן גסיזהר
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 סס"י רר15ן רז"ל וסכינו כתורס לקלותסל6
 לסוסיף ורגליך מעע לק רקורין5רלכ6
 כו 1כי651 . כנכי6יס מפטיר קליליםעול

 טגתקן מיסף כקדוטח יטיף) סתעכקמירת
 ]וכיו"כ ס6חכול כס' כע"ס רז"ל ע"יכנזירס
 . נופלתך[ על נעער משיפיס שר חייךפסה קמ"י ס)נלנ שיימן ז( פ' לסתר )מ"ר6,")

 (or ורכר מקרינויס זריזים לסיות לשויקריןדו:י,םע;.",ונ:י:לי::
 ע"י געקס רק יטלטל חכתי ע"י לסיוח6"6

 ,ס חורס חדות סכי6ו ריס 1גגו65נזירחס[
 גסס פקע זו מלכס טגתחרסס 61חר)שלס

 כחס פיקל כ5 זרו כי גדרחסוגתכמ5ס
h151aSע סלכס דבר : 

[Dppjנטוח"ט תפויס יעסי ירכיך בנכנל 
 ס'דע דסייט קמר()מותור

 . סס"י רק כ% יערטל סו6 ס65 רכרככל
 . וע *1וכערפל

 סייוע גתכוין לכך נ"כ ס,
 סייט וייצדס וטכיגחי' )ךכ"ס סו6דוקם

 תר וסוף יסר56 גגי כחוך סולןסהקכ"ם
 כלל. ממט נכרן רכל סם ולין כגסתעס

ור~
 לדגר 6פ" .( בסג ננרטח 6ממ

 56 יטיס 06 לעכירס סנגכתו סייטענירס
usנם ס"ק רטן לר*מרופ ))כס ש רגנו 
 . כ% כח סוס 4 מקין גלתו כי מרפ"יסו6
 לעולס .( ה )סס ווט הילר כח יחלקעיט
 נענר וגס . רעמו טיט nffp י~6 כו'ירגיז
 סמלך רלך גקר6 ררך 6ורוצתיך ייטרעי"ו
 גקל6 16 רער1 וגטמקייס ס5ר מן 51610ורח
 נס 6כל . ריגול רלך ססו6 רכךסכל



 הצדיקצדקת142

 וחין ס5ר מן ור.עהץ טגרח טככרשלחותיך
 ירע רעש מקייס עשיו 06 סל16ימדלך
 1 מיוקל סו6 61"כ אסק"י ס.' יםקנס

[Dpj4יע"כן S"rhn וכס ל6 ,( )ט בנ"נ 
  ורוכס own ס"ממרוד'ס

 גרולס כפרט זכט ל6 06 6כל לכך 5ריך6ין
 סמסחגמ רטעיר מתעטר פירוע כגרוריםסוט
 וידוע לעטו. יעקכ ם~ח סנמחס סורסו6
 סו6 סכל סעכו"ס ל16מוח . סכוחרס מסרכל

 . )ככיס סינון' דולן כלוחו לכותנ~הטסס
 כמו גדולס כסרס סקרכגוח ככל לך 6יןוסלי
 עכירוה כל ע) מכפל ססי6 סממתלתטעיר

 כסלה ' ולזייך וכס כסלך הכך .קכהולס
o~tnrnטופסו ]לפי מכסח טום מרוריס לו 
 טוס טלין למקס ממעות גחינת ע) )1ד61נ
 על מטס יעומס טמח לעגייס מם6"כמ15ס
 . ילל לכפרת 61"5 סיס למי לסרי 6כלירס[
 כשטתו תיכף סם" ננגס לע"ס יעקכוכן

 טקל6 קוס לעכרי מעות גחינת ע"יכרגליו
 ' רגליו על סמעמידוסינץס

 (osncn כמם6ז"ל
 ססי' f'nb ערקיס )1 כסס6כיל וכן . .(קיט
 לח"כ תיכף כקמר מ"מ סנכורס קריתכסביל
 רעכון כ6 לגכרי סס*כיל ע"י כקרן רמכוימי

 ויכול ולח"כ . )פרך סר61 לע"פל5ריקיס
 כף כגוש ;ל6 :( % ומכת וליל קלסיעקכ
 )1 טגקהלס כממים סלם ססי' לפיוסיס
 כגופו קלס נננויל6 גחקן קככל יולי15ש

 : נ"לכ5)עחו

[Kbp]וכקוש מיוחסת תמרס 6 יק 5רס כנל 
 כדגר כיוחר נוכרח 1ת16תו ושנורתווגר
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 06 ס' כרכת לקכ5 נווכן כלי סו6 עגמו,ס
 ,1 סחמדס למכיר סייט 5כ1 נכל ס' Shימוג

 st/r ס6מרו 011 . 610 מסק" נוסגטוטס
 SD nl~itho גניה 1ג1' 1מכ561 ע"פ .( קי)ק"ג
 כיושר עליו חכיכס טממק דוד טרנסמען
 40 5ין  ס5ולרוח  וסרי כו' ס6ו5לות עלמיגסו
hStחרדתו ססכיע וכמס כלל ס516לוח לו נחן 
 ממוגם סי' oh ס"ס טקיכל פרם כסניך06
 1סכו56 מס דרסו כלמת 6ך . 6הר רכרטל
 חנ~דס טנוקיכ סייגו וסתסוכס לכו ככלטסכ
 . וסוסכ סכסף ית' םל1 ומכיר למקורם11

 דרור ס516יות SD מהיות רמוי מה,ולכך
 וכ5  סיויס מלכות נודח קנעגותוהמע"נ:
 סי' סדכר 16ת1 על קסגונוונס סייגונויגויו
 טמיס קונס לעליון סכל לסקגות ויודעמכיר
 כיון ירו ע5 כ6 כ516רות כלכס וגס .61רן
 נו יט ע"כ מנוון חומד ננלי6ס סם"ימיטרו
 כרכס סרי לכו ככל ססכ וכיון כוס עמוסכח.
 610 עין טוכ ג6' וגס . ירו על כממון"'

 כירוטן גמ"ח כע"ז עין 5ר ס" וסוךיכולך
 ממון חמדת מטוש וסייט כ"כ( סלו6ס)דפ'
 עין ילוח וגמקוס 6חלי0 כק5 5רסטינו
 סכרכם לכך כעדע כסטכ עין טוכתה61
 לכיח ,קן נכיס רסוס כירוק' ]וד"ק ירועל
Shגדולם עליו קמרו .( )קר וכסגסרלין 

 מהכיל 6' 6טו דפ65 כו' ממסרס!גינה

 :,,: hJI'D' %נ וט )ןעי
 קמ"י גי גדו)ס לנותר סו6 656 לכךעין
 : כמדותיו[ קסו6 מס כפי 6חר כלדן
[aDplתמ"ס  סור גקל6 ךקך2רךדן 

 ע"פ :( )גננלטח
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 גן ,;ג.:גוע:2:".1,:( כי ט' סי' חטת עד 61טועס 3גסףקדמתי
 כמ"ת (SS טס * 6ין עגמו D"hlממרוח
 סמחפטע ר15)1 ר"ל מנוהיו לק .ישורשר

 ר5וגו כלקח סי6 כולס וסתורסככרו6יס
 רשם ~hK נר"ר גרים קמיו תכן .ית'

 רריייגו וליעודיו קמ01יו סי6 ולכךמע"כ
 יודעי סחויס כ3רכח גחקן ]וכן ":ידיעת
 ק"מ וכמו . קרי6ס יקלק כו'[ 1ל1נוריטסך
 גקר6 סמו כבלווח פטמו לחכירו סקורךוכמו
 וכן . 6 ויפנס 56לו סי613 טרו$סטקור6
 כו' כמדוהיו סד3ק סייגו לטפות ע"נוקורס
 כענין 56לו טיכ61 ס,סו כרלוגו לסיותסייע
 גקר5 ולכן . ד"ה ע"י טוסו כתולסוטכגתי
 ר"פ )מ"ר תפלס טל לטיסת סי' דסו6טופס

 לך 6ין ממ"כ( יט )סמום ונווסרו6חחגן(
 מכר דמייחי וכגחוכ כו' כתפלם 6ל6סועס
 ל"ל קמרי לקון טוער4 לק . וטועריתפלס
 נולמוג91 נ"כ ]ססו6 קריטי ע"ר סליוסיסכס
 1ל6 נחורם סקורך ונורגל ונירו"ל חפלסקל

 לחור חולם למון :( גח )ע"1 גר"סכחפלס
 סקרי6ס סם"י כלקון כי . לחוד חכמיסולקון
 גלכ סקכיעות כקר6 ותורס חפלסקרוי

 . ס' כצרת נקמת וכע סעגי' רסייגווכמערס
 וסכן סחורס סו6 סקרי6ס חכמיס לקון6כל
 כקגלש כרע כלכ ססכיגס סקרנית רסייגו,ס[

 גוסן ג6מר סקכיגס ססר6ת טסו6סקרנן
hivלקון קיכל hS 6ל6 גוי 6ין ואו"ם . סעס 

 גמיעס hSh שלס ראין כגורע נציגונחפלס
 חשה כי . .( )כס נמנילס וכמשחפלס
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 ע"מ !( )ט ננלכות גנו"ק יר6סגקל6
 שנצדי כמ"ק סמחס וד"ק . סמק עםייל6וך
 נ( )ש"פ לגט 3חרכ"6 כמ"ש יחד וזהווגי'
 63כוח וכמ"ש גון שמחתי מחוך יל6חי6גי
 י'( 0ש' כתילוגיס וכמ"ש וכו' ירקה 6ין06

hnttnlh~66 ולחינם דחיתו כל( פרחה hS'D) 
)eh~קליפס כ6ן 6ין .ss) 5חולס 6נ 

 וחע5 תהו . לועס גקר6 תפלססנמקוס
 6( ט1 )ח"6 כיהל כנ"ט סעכורס .מן~עתם
 ס5כח6 כלגין וכ5גיגיס ק"ו ד6 כחומרע"פ
 . הולס לינור סי' כמקריס עכורתסהכל
 161"5 וגו' גמעסס לגליו ותחת כש"טיסייגו
 מגס ם5" מרגלייך וכל סי6 כנ( פ')ויק"ל
 או 61"כ ,ס עסק rh ס" ככיכובלמעלס
 סייגו . ttgo~ קל 1ר15גו תרוהיו דסייטד"ת
 . מק"י ליון מ6מיתוה סי' מעכודתס פרטסכל

 וכו' מק"ו מרת עימס סי6 כחותל1העכורס
 שכירית סין ' 6כל ומסלות כג15ת סי' ס6זרק
 ס' 6)י כי גסחנ15ת להיות ויזעקו וייגחוים
 סועחס והעל וזסו . יסר56 כגי כחוךמוכן
 לעיקר ופיחך להעלס עולס ;ס דגר יקכו'

וכס""
 גלמת יקו6וסו 6קר לכל וגו' קרוכ

 וזס תולם 656 6חת 6ין :( )ס נכרכות61'
 ער מעלס מעלס עולס וזס קדי6ס.גק;-6
 יותר יקועוה מיני כל ונפעל מנזק קלוכמה61

 : 5כו תפלס ירימעל
 כמ"ק דעלגו6 כולי גקי6 תמיהה]קפנ[

 )וקיוצ' :( )כ6נסוכס
 כו'ר"נ

 וכטירוניי
 דלךסיחו ע5 ע"פ :( ))ד

 :( )י כתענית כמ"ק ד"ת סו6 רכול 6כ5 כו'155
 כגוזל פל6 ר"5 לק . ט"ק ורכר ס5וך'ע"פ
 03 כרכר ע"פ :( )יג ככלכוח וכס"טגנוורס
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 ד)6 מנס סייט ונירס6 . דלינרסו סיכיגי
 ט"פ- .( )יט 3ע"ו כמ"ק ק6נור מ6יירפ
 נקרת סנמורס ס.דיננס 35ל כפסי.גלסס
 סט"1 כר"ח ועסקלימוד

 מכרכיי
 לעסוק

 רליגרכע סיכי כי כף 6גמירו .קס ומת"סכר"ח
 רכריס קיסי' לייגע 5ריך דכסחחלםכך6יע
 לרכוס נכס 6ח"כ 6כל סלנ מןהיו65יס
 נקרך ק,ס ק6מר נחי ירע דל6 סנסונירס6
 וסוך . ננער ר"ח סו6 נ"כ ד16רייח6חטטיך
 ומח"כ ס' שזרח גתחלס (oG) כ0"1כרס
 לכרטס דוגיות ח1רהו רס61 וכק,וכהחורתו
 he) פ' כהר"ר גו' ג)יויוו כן נענותמ"ס
 . ד"ח סו6 ולחון מסספס קסום דכורגס
 חולהו קכ) :( )קו כ0גסדרין נדו6נוס"ס
 . סהחהי: לו סי' כל6 סייגו תהון מהססכו'
 טנוסב5: סרכור ויקלקל )ס"ה ע"י כיוגס
 לבין מלפך בפסוק כרס"ר קפחת חס .ולחון
 הור? נוקנס 6( יס6 )וח"ג גנו"ק ע"סוגו'
 סגכור: גופי כי . למרן InSD נופימלס
 ;ק?ק ;,ס ניוט מתוך מוגלה סכי;ססייט
 ע"פ כקהס"ר כנו"ס סלכ מן סיו65יסיגריס
 לטון 36) . יסרן) ק) ל3ן ססקכ"ס עלולכי.
 ילחון מספס מסמע וגו' דכר 6סלדכליס
 מערגת קס61 הדפת מדרגת פ.' כו'  ידעדל6
 מפי רק 16 ס" ל6 כו' מרכלת סכיגסמקס
 כי  רבריס 6יס ל6  6כור ומסרע"ס .פ5)וו
 דכך.ו סכל דנוטרוניח6 כעלס מדרנח610
 ונס . לסוגו SD לכר ונורתו ס' חורתנקרת
 סוווגו סלכ נון יו65 כלסר חיים עןגקר6
nlhSlnלרכו סיכול לתון מרפק 1011 . חייס 
 נוררגות ג' וסט . לכר נלסון רנויסלח"כ
 וצו )ומגס וכעלי ס' תורת וסו מקרץכעלי
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 )מדרגת i-sir ק6ח"כ 610 תלמוד וכעליחולתו
 סגל הלנווד כעלי 6ל1 קיחו כמ"קסטיחס

 : כויסיחתן
 החקק הו6 לר"ח ךןך4עעןעלךן]קפד[

 ס' נחולתכמ"ק
 .( )יע f"D3 גנו"ק ס' תוית גקל6 161מפלי
 וגו' יסנס וכחורגו סגקר6 סססנס61ח"כ
  עוג ע"ס סימעחי  כמו יותל נרו)והחלק
 כו' ממומס ברולס מרז"ל וטל טוכ נוקצןקס

 וכילרופ כסחחלס זמו ומ"ח . :( 1)נלכות
 .( )קגכ קכת סילסי 6' וע"( גוכל סחטקס5(

 סי)דות 0כח ע"ס ט' דורד6 כלילךינקותך
 ע16 סזקנסונגוח

~cno 
 וז"ל ומ"מ . ככס

 זהיגיט כסחכ"1 ככ"מ וכי כו' 0"ח,קבי
 י6( לפו"פ וכוי"ר ס( )פ' כמפוארוכמ"צ
 למותי סרכוז .( ן )תעמת 6מוורכ6מת
 ס.יגו ומרכותי כו' יהץר ומתלמידי כו'מרכותי
 ובקרך סר3 וטירח ו6חר . וסחבקססתהלס
 לנוד 6( ל6חליס ללמר מעגמו קינפיערש
 סו6 טססבגס לק מכמרי ומוכ;יפיסיוסר
 ממיס כירי וסכל חכמם יחן ס' כימסם"
 סעקכ6 מיס htg משק מייקר"ין

 זסו בגורע ורגון כחקק ולתתךוס6תעלות6
 סם"י וים . ונרול עוב זסו )כך 6רסכירי
 קלו ,ס קנס 161מל חורתו ס' מהורתשטס
 מררנס וס61 ר16ליית6 סחרוסין ממחרט6%1
 כתש קיקל6ו לריקיס עתיויס כפריןנדולג
 כולס מתורס כי :( פס )נ"נ סקנדלטל

1'h1DQוגס . ס' תורח מגד וזמו סקכ"ס על 
 16תיות רכול ס' דט כטרפ יסרבל סלמשחן
 ס' פתיחת ולנך . חורש מגך וישישרם
 ככי קנעח כ61לס חומס מתן ס' 6100קשת
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Sh9g'. טסל כ) פתיחת כי סקנועהי וכש 
 ספר 16הו 0) רטמעתhm15 6 סו6ופלסס
 קמות ענק ממות מס' טס קלילת וכךופלקס
 ס61 סקס כי סתולס כללות ס,סו '~Shכגי
 טבוח קל6 מרס"ל ולכך . סרנרישר

 יז( פ' )כר*ר כמק6ו"ל ירש ל16סמ)6כים
 נקרץ שיחותו דלפי קס לסס 6יןרמ)6כיס
 סקדמטס ;כחכו ע"ר ה61 . עת( פ'וכמע*;
 קס6רוגיס פקרס 61רן ג"כ מלליס נוגסנגי

 כי לסעיות כמנוגס סמור לענרוססז5י
 . כ% עלמו בפגי נחירס וגעל רשת6'ט
 כך כחזרם (or קטין סמ)6כיס ספגתוכפי

 לשון ס6מר ומי ס:נר6יס '3כלתפיסתם
 וגר לטוס 6ין 6"כ וידלק )חומן יקמרהרלק
 610 ככחירס קגכר6 ס6דס רק . מצחרקס
 טכעס גח כחירות כח מגד סגכל6יסע"יג

 ושמר ה:כרל נפרר ונר 60 כהוסמועכע
 וססהחלס . ;ס לו י; לכך כענש עלנענסג.
 סעכ"ס 6כ) . סקכ"ס טשת וססיוסיטלל) כגי טסות (hy אם סכחירס נקר 610לר"ח
 כו וכיורא . כו' ס' וערת כמבלס )סיפךקומר

 יקרס 1מ)61ס סקרן גסי .( ))יכבלכות
 סכחירס מדק מ5ר נכךל סוס סכססכורכלכס
 טסכן טמגיר שכרכס 61חר סקרן )ס'6ז
 גקרrh 6 ג6ן וכן . לכג"6 גחן סקרן 6ז;)ו

 סקכ"ס ק3 כקמותיו גקר6ו ולריקיס .תורתו
 סקכ"ס סמות ע5נוס מס יטרלל כגי טמותע

 סכלל6 מלר רק . מסוכחח ~oli)r ולנךגח"ל
 עוכ סיגקיח ס6רס כתירת ח"ד ;610וסגתר

 : כלהערול
 ותקנייך וחכר רג לת"ת מדרגות נן]קפה[

 למדחי סרגם .( ף כחעגיתכיו"ט
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 ]וסם כו' די ומתלנו ט' ומחכירימרלותי
 6' כל קפ"נ 6ות לעיל סגי' מדרנונו ג'פ5מן
 כידו סם ~nulnh וכ' למסכיל[ כמוכןכגעתו

גמי"
 ט' 1קגס ט' עכס וקטת נפ"6

 ססיוס רק . כתוי"ט ע"ס תלנוירמס6"כ
 ל6 סהלמיריס כלפי דרסו גרפס גו' יןוסוי
 ס6ין תלמיד כל .( לכח נכרכות ס6'כר"נ
 ל6 בייו ס6יט תגמיד ומל כו' ככדותוכו
 tDS'*. מ. hStnn 6100 רק סוטרססייך
 . לחלמידיס נ*כ y'nb ,וכס סקורמיס רכריס3'

 סרכם תלמידיס מעירו 6כגס"נ %םוכלש
 "ו ע דנ"כ כו' רמי 6חר כלמון סו66מר
 י551ת סי' פרלוס ק סלא וגש _י סלמסימיו

 רע"3( י, )כלגא תגמיד מטוחוכלחוכות.ו
 bl:h לפיכך תלמידיס לסלטת hSn מ"יוס"
 י4 סוי 51ת )כך לחוס i'ho לומר ,סכלטן
 ככרה וכסרי . סחונויס טמעם'ו כלט'

 ססתחלס סו6 מוג וסליגוור . למיילדרחמנ6
 ועוסק .סיומנ 6' .( 0 כניגוח גקר6וזס

 סמי 6ת ד6זכיר מקרץ עש סמכינסנחורם
 .( ג6 04 כמ"ג ס' ס0 גקר6רריתורס
 קסעד 16ת כג'ל ס' תורק רט6 פיט*ניר
 ביח"ר חטו . ונעתד ממ,סל ים"י כקםיגקר6
 מפגי .( )פ6 כגרריס וכמ"ח ושסק.כיוסכ
 סל6 ט' כממס לסיוח מלויים ת"ח 6יןגוס
 י*תלמד ממכרך מהורס כרכת גי כו'ירכו
  מלמל ססונ"ס ומכוו יסר5ל לשווהורס
 כריס ל6חר חורתו געסיה 16 ס' הורחוסק
 ח"ח לסרס זוכיס 61, . קפ"ד כ16תגמסןל
 כתורס ועוסקיס ק'ומכיס כ' לסיותוסייגו
 מדריגת ומ' יל6. גדכרו 16 מירגת]חסו
 מקכיל 6100 קפ"נ 16ח S'DS סגתכ6רירכול
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 רעמו 36 6יפ ס' 'יר6י מקרץ . כנוסג"ח[לאם

 סכחירס סו6 המיס יר6ת גי חכרמורנת
 נ"צ כפלות כעלוס וסכחירס 6דסהתידי
 יר6ת לק . כתירס גט3 סקוס טי5רמהם"
 נוסק"י ג"כ ססכחירס ססכרס דייגוקנויס
 סירי ,סו גלע לנחול סילק יל'ס גקל6"ה

.olhס61 מרכ לגמור סחסק וסתח3ה 
 כתחבלן סופן צעון כסוד 6101  שללוסיגמירס
 . ס' חולת גקל6 ובכן כקמת מהכ"י ג"כפה
 גד"ק עסחטתיו 61כ17 סלם פטירת61חר
Shונו' ססו6 נ.וס עו' ננדיכיס הכטחו 

 י":1::[,::גו:ע::מ
 1ח1 יר"ם גקר6 [1 סכרס ונו' ע3 סכרוחי

 כעגי; חכיריס לקנות ומנקת ונו'גרכלו
 )פ"ר כידך יקיימוסמחכיריך

 67כו"
 קהול

 'ר6כ"ט כררך ח"ו יסכת קמ6 יר5סגו5ד
 כרכת 6101 . סריס ירקת ו,סו :( קמו)סכת
 כי וגמ"ס ת"ח לנגיס ט,וכס תח3סהתולם
 כקרץ ים ודכר ונו' ס' 671 נכר יכורךכן

'1tlhS6דסו6 :( )ו נמגי3ס ס6' נירם 
 רכור דסייגו גירסת ]נהו . דסמ'6סייעח6
 סכרו ונו' לסלי תנור תכן קפ"נ[ 16חכנ"ל
 35 מפחח כנוו 5'11י כלמון עור 631וגו'

 סייעח6 רוסו לק . כס' כטחו רק ונו'ע(נטחו
h'l:eu1ht גרכרו 16 6מר ולכן 6דס כידי 
 וגסו . נך ס6ייע )רכלו לק דיגלו631

 גפהוחן רכס סוכרוטת ס' פי' מי3ייסומכתכן
 5דזקיס קr~DD 3 ט3 סקודמין ספ"כמו
 סגחקק סייט ומכתכן . דר"ס לסעיסוס3

 . שד מסם יעתק סל6 נירםtlp,hs, 6לזכרון
 . רנוטפסן .( 0 כתעגיח ק6:ורו כיחידמט6"כ
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 ולכות סחג6 דקמי6 סייעח6 ,ס דוגלוסנס
 ליקית 1ד6י כירו קטול וקנס 53י11י6מר
 יקיימוהו מחכירך נו6וקס טיסי' רקחכר
 גגמ4ה כר"ת רקתי6 סייען 101כירך
 נסוס וסייע ונו' יקל ננס :( )מטנסוגת
 . מהונמס נסרן סכק')ס :( )עז ננ"קס6מר
 ר6ין כן' רן ורוי ריכ"ס סייס רלכךהללס
 6ע4פ עסט ג6' דכרכ רסנם לכך לחוקלו

 כעכר וכמ"ר טס סרנוכ"מ כמ"ק סנוןסלעו
 כ"כ מכל לנצלף דעת כ( )פס קדוסיסמ"פ
 טוי נו"מ סנון קיטי' קריך כתכל מסה"כגו'
 קקור6י כס' וכסח יותר כו תרקרק הלל כו'דן
 נגריכיס תכעחו 5ל סל 1פ' נעיך.יסי'
 5מת סטינור מסיימתונוי

~SIDS 
 סקכ"ס

 פוקס לעולס נידו סיחקייננו סר"תסונול
 קי*ק"י סתסיליס גל ונזכיר וגו'.מלפט
 6גדו 8יך כחסרוט קמכיר מלחו וכןטויס

 וסומר יע,לט סס"י כודרי מעתםעסחונוקיו
 יחיד לטון חכר 5מר וסתכם . לעולסתורהו
  סנלו' יק . חד רעסו חל 6יס נכתונוכן

  לענין 3'  ריסוס וסם ג' נ"ל  מסשכיר
 דיגך ללולך ררך . ע"ס טכיגיטסססכיגק
 ת"ח גערן . כעולס קלוס פי' כעלמךוסליות
 ג' קריך תורס וסייגו כעולס כלוסמרכיס
 6כל . רניס למון יקיינווס קחכיריךכלמון
 כחלנוידיס הורה כקנולכין lor fnhעחרס
 עטרות סרי 610 כסתום פחזה סיותלסססל
 )גמ"ס מ" כפחות לתלנויריס ר3 גקר6וקין
 סגכל htnhI סכיגס קדמם 161 :( יכנ*3
 קירס 6ף ית' לגכיגתו מרככס גופוגטקס
 סג5 סיחו מדרגת טטעש כהירסשעומק

 : קפ"ג 16ח לעיל סמ' תורהסירן
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 בייצבי ע"ר]"י"
_hl~ נט 

 נודלגות נ' כי . ונו' ירקי גלגלו 16וכמ"ע

  מס וסו מ5חריס  סיוקכל מס חגנוסאח"י
 ככלב כל51 .( , )תענית כש"ס סתחכרותew tfft' ד3ר מחוך רכל ולבכין . מרכואקיכל
 6ת וס לחדר סחכלס עיקר 1011 . וגו'יחר
 מ5טלפין רלכן ידם ע5 ד"ח סיתחרסוי0

 וחדוד פריך 1ל6 :( )סו ככלכוח כד6י'לוימין
 חכרות6 דפין סייגו נ' קוריך רמסגכל6
 לענין :( )ט, כעירוכין כד"ק מג'כפחית
 וחנילס 6גודם לעכין .( )יג וכמוכסס.יך6
 ע"פ סח( פ' )כפ"ר 3מר' וכן כתימ'3";
 צפחות נפקע סחכל 6ין נחלמו חכ5יעקכ
 ג3' נ"כ ח3רות6 610 מחדוד ע"י רק .מנ'
 תר מן חדור ללון ונס מתכרס ההדורכ'

 ומיינו . מתפרר ;תיגו ומחובר 6'עגע;ס
 יאוחכר ו6מ5עי ק15ות 3' חיבור 610 ג'כ'
 ררשעיקני ריעות h)'h :( )מס ככרכותוו";
 ע"י יחי ס)ותחכריס ס:פררוח דיעתנ'

 ססתס 6ין :( )ר כחילין כר"ם יחרש6כילס
 3גותיסס קוקוס ויינן פחן וכן . גו' שקילסכ65
 וטו . וקחי' 6כ.לס ע"י סתחכלוחאעיקר
 קכועוח רוגמת כקרעכ לפגיס רכלכםסימון
]ופסח

 3חר"
 טמכרך וגרסמ"ו . ס6כיכ[

 6100 ס6סיף חג סכות רונמח סכעכס610
 653 סמחס 6ין .( )ס ושכמ"ק קנוחתיטומן

 כנויים רוס"ק סו6כין ימאס כו'[6כילס
 גרפילק"י רוס"ק שייט רדע" ולחלילנילו;'
 ורעת וניגס חגמס 6חל ויסו . hcnפ'

 ן לרנליס סגי סמוכות חנ וכן . כטדעסנוחכר

 ככלכות דמפורם וימין זליה rh 3נ'מכך
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 קליך מלעש יחדיו וגו' גדלו רהייט .()גזם
 כזמך וכן * סכפטומ יחר 3סתכל3 ודמוןסכנס
 גמ"ע סזימון סו6 סוכות מקורט די"סהופל

 והכנס ט' יטיטס עולו ולומדסקרמוניס
 וכן מסוכות.. חג ע"י הקטות ויחודלחכור
 כעמר ר6י' מעקידה דונמת מחכרמחדוד
 6כריאיוי5חק יחד נתכללו ד6ז נ( יט)ח"6
 דמחוי ומיינו ונו' יר6 כי ירעתי עהסכמ"ק
 כעירוכין כמ"ק כו' ול"י 6ג6 כגוןר"ח
 ור"מ חליף ר"ח ר*פכיס כ' דפס .()מז
 וע"י סיריוס שן מחגר" מרתע חד וכלסיגי

 וכתכללו התחכרו ה' יר6י, גרכיוסחרור
 סכת כעל וסע מזנונין ולכך הק5ווחכ'

 קס סלפגיסס כמימרות חוכמו כנמ'מקורס
 יכל6"ס יעמם כעסרס גר6ין הטרזןע"י

 דכיגם ושרוע יר6ס קליך דלכך ותייגותמום(
 יר6ס יס חרום כל כי : נצןערין דיניןמעם
 סזוסר כסקרמת וכנ"ט ק61 סו6 ""וסמ6
 . מרכו טמע סל6 דגר לחרס 6ין דלכן 6()ה
 לכמס סיס" נמחרוין .ז סנ )סכה ר*תגוולב:

 1361 6ל1 במחלוקתן רנס מ~יחין rhוגעגוס
 כשחלוקנו יחור וסוף . חיים 6לסיסדברי
 ודכר כזכ ט6יגו לסתקייס סופס וסללסמני
 ולכך . 6חיס יפריד ומרכיס ריב ככלספוסק
 :(, )עכ כיומך כמ"ר סירנה קקס 5יכ6כינס
 מילחמות כע3 חרטות ועוסס 6ין ולסע"פ
 רשיו  מיוחס ה61 סכת נוק6"כ .כגורע
  ומתייחדין נסופס וסב *rh 0 לתמסכספוסין
 סם( )טכה לס"ס  לנרולס  פולן  ולז  ולואיגיןיחד
 סרעח  חררג0  ט%31 להלמיריס  סעכיןרשייה
 13 נזרמנס ראצקיוס ע"י י5מק כמוממחכר
  ספוט יסר ]עי' סמחכר יעקב לסעידרכספ
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 י אכ"ו[ ריס לאכות סננ"13*ר
 וסהגאם כמ"ת )6וס עת יש ןקך"ךז]קפי[

fw~'כו' סגוכ* נגול 61יש גוf'/'DV קירוררן נמש י~1 ע) ותנכל( ( ,: 
 כלטתי י"ה"ל נלקהי וכמום )כסנףרתטכסו
 כו' עתרו סקכ"ס 6)מ)6 סלע כויחולס
וסעדך

 . )1 קמ6יל ר"ח ע"י ס" וססייע~
 ות)מידיס וחמריס רב 610 לר"תוסם,יעת6

 ורעת כינס תכמס גולתך וחנט מכקיס61ג1
 1rhn יסף קפ"ו  6ות  ככ"ל סגו' נ'גרוס
 hD) פ' כהר"ר נכד"ם כגץ סיוענ)6

 ס' כי וכמ"ת כו' )1 סי' )6 לבכ66ע"ס
 הורס כיתגס וע"ז . וגו' מפיו תכנוסיחן

 טפילם"י וכמו ומחכר סרכ תסי' ססי6ליסר5ל
 ונקמת . ספל,ס ה6 מנר )ך קנס ט)עכזת

 ח"כ כאגו"י וכת"ס רגביו רששיפריס
 כקיטו) רכו כפגי כמורס )סיות טענו86ס6י

 61ח"כ גסתח)ס ,סו רק . כספר5סטתכ)
 . חכר מדריגת געסו ירס ע) חדוסיןכסנוחדם
 עד מחככם 11 % ג( )סו"פ כקסק"רת"ס

 61מי כו' 6מי כו' לחותי ט' כתיסקר6ס
 נע"יח ד)כסוף וסייגו תפקיר )זררגתשיינו
 טכיתן ע5גוט סד"כ ממעיר סו6 וכ6)1תורחו
 כ6ו חדוות פגים ממק כי מסיכי)מקס
 ככהוכיס רז"ל פי' ע"י ו"נו כמו .לכף
 ע"י ודח מורס ם) כועס גקר6יס מסורלי
 )6חריס חרטות ללמד סס תחכרונפריס
 עד מתכנס וו )6 )נך תר וקוכ"הו6וריית6
 מתורס סורם סוירו סרב קנויסקר6ס
 רותתה כהתערותך וסייגו . כשלסוסחכמס
 6ות כג") כתח)ס בסו סקודס עלוסנחמק
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 6תערות6 טכ6 61ח"כ . כתי גקל6קס"ו

 סיריוס וגולר חרוסין 3ו ונתחרק לסיועולעילגי
 מתייחריס הס 161 לחותי נקיץ 16כנ"ל
  ותסי וט' לחות. כמגט D"D כיוסרוכמ"ת
 יגס קסחדוטין ססגרס ע"י וסייגו . לטקסלי

 6 קמן וכגיל ולתמס עגום סגומסם"י
 לסיות לנדולס ועולס מ~יחין fb כלוסמנרמי'
 וססגרס מנרכס 6חל כנוקפע קנוינקרץ
  גס י% ססנל יותר ס9'"  15 ממק"יסשכ3

 חכו יטעם מסלו 610 דלעיל6~חעלוח6
 ע"' גי ל36סיס כנ"ל[ ד"ח ]סייגוטוו

 : ד: טט3ר ה61 קלו דלתת66חעלות6

 .( סג )גנת כמעט כחכליס מדלנוח וע']קפח[
 ומדנילין ומקסיכין ונוחיסמחדדיס

 וידעי וסוף עלה גדמסייס ספחוהר,וסיף
 נורגיליס גקר6 ולכך כו' 3הצ דלית6101

 לכר ot'~bo 6ל6 כירם סטיןלפירק"י
 רוחקך ורכ3ס ריסט6 דפרק6 6נר6וכענין
 מכיגיכ ס6ין לפי :( )ו ככרכותספירק"י
n'?D. עומריה 6ין סעס רכוי מפזי ככלס )כן 
 :( )כנ רע" תוס' קי' קלס 1ל6 כור"על
 סקכ"כ ג"כ לכך ס6סיפט נסכיל דרקע"ס
 עכ"פ ויורעיס רכ 3סו וליח S'hlnטוסכן
hn"S6ומיינו . .( )ט כמ"ק 15לס כעלי ס~ו6נקיס גמי טחסיכות ה61 סורס פי' דסנועת 
 כמו  סעו כפירס"י מרכל טייק ידיעתע"י
 וכסלו . כפרטות סיייעט 6100 לחוורלולס
 . ח"ו קיערנו גוי 5ן עוניין 6'ן 06 6מרל6

 610 קטיפתן לק כ"ג יודעין סטיןמתחר
 6סכס יועיד 011 סר6וי נון יותרגדיכוח
 6' סכל סייגו ומקחיכין . וגו'[ ספגיס]גמיס
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 טס61 מט ממג1 מקכ5 וחגירו חכמסיויע
 . סמיעס מק""כ קכלט פ" רסקקכסיורע
 כיגיטס גן3ד כיגס רסייט חדומין 6ין6כ5
 עכירג6 :( )פס ככ"ע ר"מ ע6מר ע"ררק
 סררו לחכירו יגמר קכ"6 כו' חטתכחד65
 ס,ס כיריסס קמתקייס כוי סומע הקכ"סוזהו

  כו' עוטין 6ין 06 1כ156 . תטתכח ד65וסייגו ני "" מי' מ"י י""""ן""
 העכיגס לקייס ענירן מ6חר נכךטמחוייכין
 סומעו ססקכ"ס קו5 6והו הס"כח סל6יסייט
 עדיין . זס וכל . כו' נורס ID,~ls יח"יתתיו
 ~ל6ה 61"5 גילהס תדוסין ק6ין גחימדרנה
 וכ' . וטומטן 6וסכן סקכ"ס וק ל6טכסרק

 יר6י גלך6 ו6ז ו"ח גקמחדטין ססס5חריס
 . וככ5 ד6*י 0"ת ע5 .( )כדנכצסרלין סגרר" וחוכ5ין דנועס מדרנות נ' וססס'

 ס' יר6י נקר6ו טניסס 61לו גוגנס 4:יסטחין
 מקכ5 פ" מקק'נ וסקנ"ס טפכיס נ'ט6.גס
 סחילסיס 6חותי גקר6 דזס נודיס סי*סמס
 וכתג6י למעלס ומוסכמיס מקוכליססלי*ס
 תורס סרכ$ת ועיקל . ס' יר6י סלי*ססיסיו
 רכוי גי .( )קו ככתונות גד6י' גככלסיתס

 hl~g ור*חדוך ספ5פול ע" הו6ר*ן5מידיס

 ג' . ")מ'ו'; ס'עתוח 7ו1')ו )וועונן

 ק""ח :( קמס )טגח וכד*ס 1"דלך גקל6יזס
 וכווסר . להולס ופרחיס $י$ין עוסיןסכככ5
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 ססרר סזסו כלס קסוטי החלמוד פלפו5גקר6
 )סס( כד6" מ$ויינין ט3נכל ת"ת ולכךג6מח
 . מ)וקו)וו מ51י16 טסחדור נוקומן לגי ס6ינןיפי'
 :( יכ )מני5ס ער"ק (teg סדעה טקוכ טוקט

 כדוכתייסו ויחכי וגו' 31געה צו' נו61כק6נן
 ממקומו ימלחיקו סדרוס מרחיכ סחדוד6כ3
tffttl  עס65 סלות 5נסוה נורס וזס מ15ייגין
 :( )מט גקדוסין 6' ולכנ .( )סככגדריס גד6" רכי סיקר6גו ע"מ רהייגולסנוס
 דנר ע5 מס סתט 3כן גחיח 5ננ5ונטח
 י*חורס 5ימין ,תע 161 . 5וק ועטס6מת
 עד סתורס W'SNI 6חלונס מררגסטזסו
 נכל סס מדרנות ד' 6ל1 וכל , 5נדו4סעולס
 סנפטל כלות6 רכס לי' דליח עת מן"למיד
 : לגרעס קע41 ער 5חגיריס ומתחכרהרכ
 )ו5ד 6' . יק 6לסות הסנות מיג' בף]קפם[

 1זס כ1לח חיס )וגילסנלי6ס
 11: ססנסנס %ד כ' . כר6ס'ח מעטס3קר6
 ע5 רוגכ סט"י 6יך מרככס מעטסגקר6

 ויריעס רל6י' מודנות גן וסס .הכרו6יס
 6' ג"נ ו6ר6 3זוסר סנז' ומקרע"ס 6כוחטל
 כמט6,"5 סנל61יס מ$ד הקיט סס6כוחע"ס
 כילס ר6ס 6ע"ס 63כלסס לך( ר"פ)3ר'ל
 ולגן ד6תנלי6 ר6י' 3קר6ת וסי6 גו'דולקח
 סגוורס נכתוכ סס 0556 סס 6והוגוכר

 ופי' .( יב )חנינס גרר,*ל די 1nSIDSט6מי
 לססר ע ככרי6ס די טים %"5 גוגס ר'סרכי
 נ"כ StDln טס ]161תו ירו ע5 יח'6לסוחו
 תוקו )6 גי סכרי6ס מ3ד ור4 כי גטרע)כגיס
 חו לנן טפל סס 610 6נ חו6ל וכן .נר6ס
 טפ3 לכ ש6ל 6כ5 י*עולס 6טחסטנה
 . קר6ל[ ק5 רכן מסס ססנח, 1ה1לתלמיך
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 6ת נ6 הודיעני כנזקך כסוסנה סו6וכיעס
 6קר 6ת וחסתי כמ"ק htl)nh ע6ורכיך
 סוס סוי' וקמו ידע לק סוריעו ע6עו'

 ער כמו דסייע רסי' סוס וסי' סכ)ומהום
 לעיות 6"6 ד,ס עכקיו כן סעולס גכר6קל6

 משהע"ס סירנת הדעת ונסו . תנוסהמחסכה
 סכנת bh * ח"ח 6100 מי 6ל6 ,31ססגס 61"* מי0ר6ל סת"ח כפקוח כל. כולל6100
 סגסגות כל כולליס 0סל ~PIJh סלסר6י'
 60יפ 6ף. 6' לכל 6פ0ר א מיקרוגלכעס
 מלכותיו גו מוטבע ע קסקגס . 3ס0יגת"ת
 ]ורור ויעקם י5חק 6גרסס ,רע 0סו6מ5ד

 SD הפחס ר6תס דעס יול 0גקר6הוורנר
 מע0ס ומיינו ,Shprn ר6ס קל6 מססיס

 לריעס מוככיס כולס טסיומרכגר4
 לע"ח ונס ספרגכה/סכיללן[ דממרע"סמרעת ולנודרני

 כהכנס עכ"ס לסתחוק יוכל ססעלסכעהות
 כס' סרנזכ"מ וכר"ם מס6כוה 6 קמורקס11

 וילעס לטסכם סררך כיגד )רפ"כ(יסס"ה
 : ס"ס כו' 3כ1 36 הירסכ0י0יס

מרכסיי
)1DS 
 מדרינוח כ' וטס כו' 6נ6 לי 1ל63מציגך 'ש י [ , - י

 קלח 1ע1"6 . קאט 6ות מנ"ל וידיעסרר6י'
 610 סר6י' דעיקר ונו' ממס וקמחךקורך
 ליעקכ 6מח ויוסף יעקב )ודרנח וסס .:6ור
 6מר 6101 ט' עין-הלע 6ין כו' סל6עי, .( כ )גרשת כיוסף 6' ולכן לנריק ורוע7151

 דכורייג6 וסכור כו' עיגיסס נותרןכ0כטיס
 קמרו וכן :( כח )ע"ז גד6" כלכףדעיג6
 * כו' oela כל כי' 0עיכיס כלה .( כררחםגית
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 וגו' נוסמר נוכל גם"; סלכ יונויקר כ6:ע(הך
Irlhjt~וסרכ'קות החיות עיקר . ;13 חי,ס 
 יעקכ וכ,ס חייםכ5לסיס

~aDn 
 נוטתו

 עין חכנויס וכלטון . 6מת ,רע וגולו;)ימה
 וסלינו ה)כ גדיכוח ר"ל טוכס וכיןיפס
 גתן גי וגו' עין טוכ סכהוכ כלקון וכן:וקנך
 עין רע 0כתו3 וכלסין רע עין וההיפוך .1ג1'
 כב"ס דייקך דיוסף כייעץ הו6 החסרוןווה

 חט6 יר6 יוסף סורק כ' וגו' יקג6 ל6לפריס
 כטעם ר5י"ס 16תיות והוך העין ;מירחסוהו
 :( פט )קכח כעיגיסו סקכ"ה יוחק ל:1מחוי
 סו6 וסגדיכות . ומזודתו יוחק נוכחט,ס

 מנוט ~hlo ל5כרסס חסר ס5סכסנונורח
 וכעלי יפות עיניהם סס 6ררכ6 61"כהסיפך

 : ממגו יוכר טונסעין
 ויותל ,שליס סגויס גס 6יז ךרך]קצא[

 ,הו ו6ס ח3 כשר כינוי;ר6ל
 IDn~C כיון .( bS )קידוסין וכאו"ם ד"חמנודח
 טס( ס' לכר"ר ומ"ג . לדכרוק 6ו"0 הודוככר
 1)6 כו' 6כי ו6רקכ"ג הרכס כו נוסררעצו

 .( גככ ככרכות וכנו"ם )וס;"י ההכלהלרן ייי ; . יק:וע"',לי,.
 וכרסמ"1 ד"6 גסלגוה ר"י טג6ן כרסנו"1כל
 הי לגל נוון מכין קסק"י ההגרססייקו
 דורס טדס כמו היינו 3ד"6 סחיט ה61וכול
 תקל רסייט ה' כלגו 6;ר קרס1)6

 ,ריעח 3ה קי; כקמ"י מרח 6107הדשין תפוחיי
 . מ15ת o'hin ;בה ליקגין ~eh"הס"י
 ג6נווגס סע1)ס ויסוג 6רן גררךוהכרס
 הקרן עס גקר6 ונס נוסקתי מסג)ס)ימס
hlon((מכ T1h~ 6כד*6 וטוסק סידוע . 
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 ססכרס מ5ד קלינו עכו'ס ר16מוח ד"66כל
trs~כלל ד"6 ,ס 6ין ומלולס ספין . 
 ודן וטפליתי נ6' ערוכ כמכוח ולכן1גר6ס
 כלל מכר ל6 ג)כות וכסקר וספלהכרכר
 . וטפלם כל6 סי' ל6 הכגופן טהס כ6'וככרך
 מדת קסום כדברות ככר גגך ערוכדי"ל
 עכורה ס16)!1ח ושכרר מסל: וסס"יד"6
 כמגת 61מר1 . יקר"ל כנוו כלל כד"ק6ען
 . ככס:!: גך3וס כו' רעט חי' 6ין :()קג6
 מס6"כ 6דס )ורח 6 ים כד"ק ::י6וצי
 כ6 ע"ז ככספה תרמס סיסונ מן מגוכיר
 כקרפ ס' 6גי גי נו ג6' ולכן . ערוכמכת
 הגסכהגח ד"6 מדח 6מיחוח ;1:1סקרן
 כקרכיס כי כקרכ ]וי"ל ככ"ל ס' חגיסקרן
 6סורוק ג!6כלוח דע"י ועוד ד"6 סגסנח610
 כ( קעה )ח"נ ג,וסר כמ"ק לכהמסנרמס
 ננ נפת כחנ6ל קל6 ורגי6ל . נכוכרג5רעל
 נ,רט קר5ח ל6 גנך ורנר נו6ריוח[ גי15לוגו'
 סטיו לפי qh)n % נגד ]וסחין מדהכגנר
 רל6 גדוע וגו'[ וקפח וכב"ס ע35!ןגויפין
 געיפ' ואיריס ספכיס כ' תגלף 1ל6חרגת
onr6כל co וזסוריס סעולס יקוכ ככלל 
 ניכר 61'נו כוס קוים כסקניסס פל6 וזסוונו' וספלי 6' לכן טענם ~Or גס 1:.' חי)חנ!ל6
 נקר סנוכריל סו6 סס"י רק 6רסלעין

 לכר קמיס ככור כהכיל :וסי סוססנסתרוה
 כיטב וחען מעולס כשכהו מצד ,ה6כל
T~hoזש 5ון סקרן כר6 ההש"י מכיר ויציגו 

 : :לל כד"קוקיוי
 וכמקט סיר6ס מטאלק טח16ט נן"י]קצב[

 , )גנ נכרכות כיקכטנילמ
 וטתיקון כו' כירטס כ6ימס קריך דר"חמשוס
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 סחסק לנוות סוומדס נמים ענעס5ה
nsoh1קרקל 0) ת16תן מסו קג6מת מק"י 
 סירחס סיפוך הס וס6סכס סת16ס כיסקכ"ס
 מס סס"י כעכורת לק ססכיס 3' ריסכי

 כונס כ) כי כטכילס לונוז וע"ז .מתייחייס
 מתחזקת סי6 כנועסס למועל סיו65תטכלכ

 ג"כ סוכסך 63מת עמקגחיס נניסוסמטסס
 נרר )מס( וכמ"ק לעכול חכמים מ15תועומר
 חידוש8עו5ר. סתתות כסני גידר ofn כו' ריקס כו'נוול

 כעליי
 וגמא לסכול ניס לו

1nlhpעס 6' 610 161 הם"י כללון לק 
 כמ"ק סיל6ס עיקלי טכסס כיחוד ותפלסק"ט )עגיי קרי טכי)ה דיגי שלו st/rn~t .סילפה
 '* סמק עס ייר6וך ע"פ !( )טככרכות

 רסיסו טכי)ס  זליך  חמנו קי*ת6וסוכמלגיל
 סמיס לתוך גנגס קסו6 ממט רותשרלוהנ'כ

 זריך לכך . )מעלס כחותיו ונוטעכרוטווסיך
 סח16ס כי עולס נופו סכל מיס ס6ס8'

 סחעשס סכלי ער סגוף כ) מעוררעכלכ
 סמ)מעלס עגר6ס )16גסו 5כ5 .נוסרי;
 די hSn InDID כטינת כרכו מתפוסשכגיסו
 סליו מפסיס קסמים קכין ט' כגפיהןג"כ

 נלננו סימנס לנר דלעיל6 נ6תעלות6רסיינו
 קגקפכח עד סם"' )6ה3ת 5hnl~Dnhי,ס
 כס מעמיק ט6יגו לע"פ sO( חל) כל*"פ
 חלס כזן חילוק ]ויעו"ם עולס גופו גללסיות
 גורס ומכס r//DS ת"ח כין דסייגולכריך
 )))מקג6 כח"ח 651 כע"ס 6ל6 לנוגסור6ין

 כס hSn ר"נור )ריכ"כ וכעלוסררכם[.
 תנות כ) גויפין מר"ח פי' כוי כ6סדכרי
 מקיק רע"6( לטו ככרכות 6' ונס .רננת
 : טכילס רוננות ע5נ,ן וכס ט' לנחליסומליס
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 סתוט' כמ"ק געונס קורע נוטח נכש]קצג[
 ]הניסר כסיגי כר6"כמן גצי :( )לנכלכות

 דוידכל מנוס רכול סי' דכסיני טמעתי6ל
 ע"ע סייט כנו6ס רכל וקמת כרע חסיסרק רככי ססס מ651ות ס' ע"י גריי וט'ס'
 גק131 .( מס נסס וככ"ט שמו הכסףקו)
 גכו6ס מהזנח יסר56 כ3 ניו 161 מטסס5

  רכורס( פ"י  וסייגו מגורע ס' רכלטטמעו
 15לך סו6 ]רעת ויר6ס 6יתס 3,סולייך
 מפ6"כ  כפלצו במרכר לסו  לנעןסטכילס
 מלסור רקיי"ל מנס כפ"פ כר"מכמקריר
  יעו"ס כ"כ ויפקס רימס שיך 6ין מ"מכרכיר
 וסייגו ; מותר קרי רכטלנהום'

 רצוי ט6ימ נוס מרנר 610 0נו6 .סייגוnff?s רסיר~
 6מר ר~מע"ס רוד ומקיע . סכ) מותרונ5כ
 כנורכ"ר המ"ק לסרן ע5 וגו' תנחרלקרי
 קרכגוה לסקריכ 1מה16ס חומד וסי' ג(פ'

  וו0מפסי וגו' סקרכ הגור נ6' טככללע"פ
 ספגיס 3חס כלכילת ת0וקחו לתי15ירוכס
  flD'* סי' מ3ו ורכירולין נפם שלקוחק6כ3

 סם 61.לך משוי' סמלכיס כי לסקטילטניקס
 6' כל  ולילך.  מרור  סמלכיס  סלסכירוריס
  סל6 0פטס מס יס  סל  סמפלליממצרר
 סמפ"ס  סלמס כירור סהי' ויוחס .במסכוין

  חסרון.  נו0יס סי'  סל6  וגו' כ6 ל6 ר9נ6'
 קדקיס  קורט  o"Dno  סלמס  תפללי כלכי
 רק ולכ"מ[ חסלון לו  טלין חסלון עלמוווס
 תמידו כ3 וכן לחסוק רסקי כלכמ'ש

 לסיסר  יכול  לרלולי  בסספסיוסד6וריית6
 ולחון ס0פס גון )סו5י6 רק פחד טוס כליכלכ
  רכס6דס כנמ' ]וע"פ . וירמס כהימסצליך
 לסרסר נ"ב 4 יי  כסורק  ספיסייסכלנור
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 כס) יוטכ וסוף עוסקין ס5כור כ) יסיו ס)6שם
 )מח0כות'1 יק גי עסוקין קס5כור כרכרורוקם

 כרכר וכ0נוחעסק ס5כור עס חכורופרפוריו
פסן

 עמוקיי
fh ממטטתיו מתקען 

 ופלחיי
 )עירת

 : ס5כור[ ק) פורחןכסרי

 .( )גב שכרכות כט' כירשם מדלגות ד*']קצר[

)עגיי
 דלקה המס . קרי טכי)ת

 הימס 3)כ ר,ל6טוגות נ' , ולעסורתת
 161מריס נ6ימס שגיס כרשכסתחך
 ו6מילס כקו) מקוס ככ) עג" .ליר6ס
 כסמטת כי . כ( פח וח"ג )כמ"רכ)ח'0ס
 וזס עטת כקו) 15עק 610 )6רס פמרשנעת
 ולח"כ . רק"ם 0נויס מנכוה עו)קכ)ח
 . סמקך )פגי כעומד 0סו6 ג)חי0ססהפ)ס
 והתפ"ס . ק5"נ 16ת כג") ah~t גקר6,סג'סס
 וסייכו . רע"6 כ"ס נכלכות כרפיר0"יניוער
 מתנכרת 16 )ו ענ6 ס' כפחד טנותכוגן6חר
 מרוב )רכר יכו) 6ין טכמעע ערטיר6ס
 סרע(ח)ס סמסטר כאיכרי לחרוטת וכי .ספחר
 כלמתכונן ולח"כ . רועריס ס6יגריסרתח
 וכד"ס ספחר מרוב מייפ ססי6  רפ 6זיותר
 דיטר נסר חיות ט) מדעתן מע"כ( ינ)חנינס
 כי . ש"ט כגיסגס ר0עיס ר06 ע)י651

 0יר0 כל קולף סלו ריר"ט 06 ק)גבל 6י סמייע ער ריר6ס 11 )מדריגםכלמניע
 ללעיס ר6ס גקר6 סוס סכ)כו לעותסת16ת
 .( ~פ כעייוכין כר6י' 3ת16ת רעיקרוכניסגס
 6מר ולכן . וכו' oiO עסקי ע) יולריןטהכ)

 hto  שמליס  פססי רפ"י  סי'מ: כיס6ר'1")

שיקוי
 כחות סס ס; סמויקיס כי וסייגו . )קל'
 גסרפין הכן סכלכ ססנו6)י 0כח))סת16ס
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 . טכחדס סקדוסס נוחיות הי651ס OD'f 11ע"י
 6ין ורלי יר'ס ע"י 65רס כחוכססויעה
 כד6י' לקרי ממס סיפך וסוף סימנסלמעלס
 . כ6יכריו סנו15ת כנעלס 6רס פעולת ט"יהו6 * וע;"פ וקלס יקל סוס לק . מסכננו'
 עו) קכלת ,ס סרי סמ15ת OnDn פעולהוכ)
 וכיוחר . ויל"ס טניס )תכוה ועול)?15ח
 סכעיסס התטול סיפך מס61 נוטסנמ15ת
 כפי כלרם קרוקס טתגת מכוס וכ5 .וסח6וס
 כנויותיו קרקנו 6פר עמכרכין כנוועגיגס
 קכע'סס סס16ר )סימוק קרוסה ומקס .151ט
 כ( קסנ )ח"כ כזורמי גקר6 רמכןמס)כ
 י"ר פ' סכת )ירוש ככוס") ר6סוות6תיכלל
 קכ6ס סדעס )כך . ימסיר Or חתי כ)מ"ג(
 גייר כעץ )היות ניוחר מוטסה ירסע)

 רעש nthw מורק כ) ו)כ15ת יחרוףריגול
 : ס5נ מןורםע

 . כגורע כ;ס"י מרת סי6 יךי~יוק]קצה[
 כפסי יטלל) כ5 כיוסייט

 יר6 6ין ירכול לק . סקלן טס elhlיל"ט
 דיקל56 ור"ת 6לן כררך 6יגו hlonחט6
 גמ"ח נתולם קדמם ל"ה פכך . יר*ססייגו
 הי6 ותולם . )חכמתו ק1רמח :.לקחוכ)
 . תורס bSb 6מת 6ין 5יעקכ 6מחמות

 "ןע יסרק) 1כ) ח( ה' פ"3 י"סלרום)מי
 כמ"ק כתורס חנק )סס ים כי לע"סיעקכ
oP~lnכי . סטרן מעמי אפי' יעקכ קהלת 
 מרת וסס . יר6ס 6ין חכמם 6ין ohכטא"ס
 )סוטרה וס נ65 לוס h"h הקיכס,כר
 סנו5וה מעמס סנוקרת סי6 וסירתם .ס51ר
 י כיר5ס  לשורעת עכ"פ סחכמס )סיקריך
 . סע"ס 56) גרו3 יכסע)ס כחנטי 66100)6
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 חכמים קמרו n)nlb? מצורחן סת"ח36ל
 ק6ין .( י6)סכת

 מפסיקיי
 מגס . לתפלה

 כנוהר ירוע רק חכמה 6'ן ירחם 6יןד6ס
 4ח  יכולכל דגר קים רסמקוס כ( לט)ת"כ
 SD גקר6ת הגוק' יגס לרכורhSh 6טכח5
 גסתולס נכללת סירקה סת"ח 556 וכןצמו.
 ל'מורר מכעת :( )ינ ככרכות כרכיוכר"ם
 סיריוס עיקר ]גי עיניו SD יריומעכיר
 מררינח פכן . נרע מרקוח סעיגיסכעקימה
 כעיני ונוי יר6גי ל6 כי ומפיס :( )פטכפכח כמ"* געיגיסו סקכ"ס דמחוי 610יוחק
 ער כיק מעכיל 5כך ס:כ5 כעיגי רקנסר
 קסיתרי כ3) עומ"ש קבלת ניכל ס.'םל6

 הוין ורעי לענ"י וכן . סהולה חוךמוכלעת
 ועכודס עומעם קבלת כס סיט hnjnthמסדר
 סכ) כקמח כי . סמלך לפני כעומדמנ)כ
s's)חתוכם ססו6 ניגס 6ני גטטס בתורס 
 דכוכס נדולס סיוהר סגלג עגורס וענטדע
 זהו ס.5ר גככיקת ג13רס 41 . גטדעל63
 וסכל הייסיר elhn סכו3סת ירשםפ"י

 : סוכור6 ע"ס ונקרץגתורס

 וסחורם סקג"ס 6סנת 'ם 6ס13ת ג']קצו[
 כווסר כידוע חד וכולסויטרלל

 ס61 סם"י nxbl . סגי ל6 ס6 3ל6רס6
 סו6 רום"י כל6 לכד ימר6ל 6סכח גיותזורם
 טנ"כ ספלנס רוח ,hto ות3רות6 5וות66וסכ
 כועז תיקן דמ"ז ]וטמעתי . חנרות66סכו
 מקר 15ות6 6סכ קסז6 נסס טלוסהקילח
 ~1Wg כוולח 115ת6 לסכת סו6 קמ6ופחד

 ק4ס nSthnl הלו 60115 פחיחח סי'ולכך
 לככוד hals רק מר51ס )ומל 3טס40
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 לסכת סייגו טס"י כ)6 תולך 61סכה .עמ)ס[
 כווסל ט6' סנוכול דול אנו כלכדסחכגוה
 דהמם תורה גוחן rh ר16י סהי' כ( רטז)ח"נ
 כגי טפס ]חס נוקד וחכמת תורה6הכו

 ה61 גוקכ6 דידוע ס6דס כטח Shה6להיס
 )הס ים 1מ)6כיס . המילוי ודכור6סחסק
 ותסוקס י5ס"ר למס סבין רק ורנסנסחכמט
 חמק דנם 6( קלח 0ח"6 3)ודה"גכב"ק
 רק חמק לי יס וקרס . ינ"ר )ל'ךלר"ח
 כדלת רק 61כ"נון גתחכרו ו5ז הסג: לוכלזין
 ~רפ יירתל וכני .  ינוה  לליצך  תוומק"י

 כסס קכוע מכטן מלידה ככל תוסכי6כרסס
 :כתך מנה גנו העולק סהו6 סט"יתיוכה
 :ס וכיף וחכם: . 6וס גחפיסחס6יג1
 עיקל ומס לכ6 רכינה ויכרבל סחורס6הכח
 ל6דס סברס לכ כן כמ"פ חכיריסמהכת
 ר6:וגות הג' סס ובלו סלינו: קונה מרסנוכל

 סש תחחוגות ז' ו"ח"כ סח:דהכזורח
 פיח cel כהות ויגס ככקוח[.0תפססותס

 מגר גא6 )זיז זס יסל6ל חכור כינרמס
 1לסס"י . רחרוח נולד לחורם וחגורו .סגסק
 נעמס במרו עק כסה"כ ממתחת סנטנוסמ5ד
 כ' קלקול סרך 6ין רסס סקורה כיטנתת
 גיזות 6ין 0ס"י 061כת . 6ל1ס חלקה61
 פתי'( ר.ס טיכס )מ"ר במרו ולכןכלל
 ד6והו כ1' תורחי ו6ח עזכו בוקיהל61י
 tDn(o כחנוס כענין לעעכ )כל"י 6"6כביכול
 עכירות מנדיל 06 נס כי . עליכםלמלוך
 גנר סהו6 הם"' 6הכת מורט 6יןלהכעיס
 דמחע"כה יתעלס סורט סה61 0כחרנודת
 . ה61 יסרק) סחטה ד6ע"ס גל) ניתק )6קם

 על סי' 6'. וחורכן .( מד סג0דרין)כח"ן
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 סחכו6 סגעלנוח הכ"י לנוסכת מכיל גו'קכס סמוניי סתורס ע"י-6סכח 36ל "ורתיעיכס
 תגס סנ6ח ע"י ס.' 3' וחורכן . נלוילידי
 רכס וכהדכ"6 . יסר6ל 6הגח מעירדסייט
 תורס 6הכת לואר כנ"ך סל דרכן יד()פ'

 ער"ס hlot  גו'. קומר ו6גי כז'קודמת
 מקדי רקיימי 6ינסי עפס6י כמס :( כג)מכות
 ס"ת כג"6 דח)ל רכ6 נכרך מקנוי 651סרח
 סהורס 6סכח כג"6 מ5ד ה61 כך 'כיחקוכס
 נוחן ס" וכן . כלס לסכגים להקריס5ריך
 גו: סעויכה 1כ1 . לקרן גניסס ולח"כחורס
 סייגו הכורחה ר6מיח סם"י נולד 5ך .סכדר
 הטיפס כזריטח לסככיס סרוס וסתכו6סספרי
 התורה כל כילליס וסם Shrct1 נפסיחמס
 סו5 וסוצרה סהוס ה61 ס"5לס רק ,כולס
 . סוצרה וסיים הסיקר סהס קודמתיעריל ,:3י .  לפלימות כהגיע מי וכן . ע"זשרוס
 סמע::קיס ולסכין לפלס התורה סו6מח"כ

 : נויסר5ל פרטי כפק נכלסגגוויס

 לגנך נכל הא"י נחסכת ?)רלנוח ג']קצו[
 530כ וחמדוח סחמוקות כלסיעו

 ככלל 1011 סם"י להסכת רק מ5מוולסכת
 סייט נפסך ככ3 ולח"כ * ק6התסווץת
 . ממס כסס משמלה ;גפמוגרכר,ס

 סתקוקס קיסור מדל מפר כדכרו יג6סגססי וכעגיי
 למר"ץ וכר"ת . ממט סנפם  נלוח עדהמניע
 גטמו רעני הקריכ כי וגפם ע"פ ס(מקרץ
 רכה כקותו מימסרת טגפסו מקריבהו6
 וגמ"ח נפם העגי תפלח גקר6 וכן .מועט
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 סגן .3בן סת;וקחכ גפסי 6ת 61;פוךכחגם

 סיהי' 51ריך . ן כתסוקס קסורס נפססכל
 כענין ש"י לסכת כתפוקת מקוקר גפתוכ3

 גסמתס י5תס 6' מדכור סיגי הרכמעגנך
 ממס כמסר דכיקות גקר6 חסו . :( פח)סכת
 תפעץ תהו . (Or ורכוק קקול גפתווויוי
 .( )כד ככרכות חיוש וגקר6 רכקותספי'
D*Dחייך וסין c'he * *סייגו סלניקוה כ 
 עדיין 6ל1 וכ' . or1 חלוי חיותו גל;נומט
 לסק.נ וססחדל1תו ס6רס עכורת כירסו6
oriמכר ולסכרו ס6מר 6"; ו40 כפ' ולכה 
 גיר סיגו מקדך ככל נוע6"כ 6ל0 כ'רק

 מסיטח6 רק ס6רסעכורת
 אפ" שמי"

 ש"י לסכת קבוע יסי' וקגימ רטרוסככל
 ככלל סו5 לרכוס וחמדתו 6חסיקתו ק6י1ל6
 שרוע עלמו קרכוט טככל רק . סככךככ3
 ס6דק*כולו יסי' וכ"ג לקרס סייך הרש;כי

 סממ'ל6 פד מעשקיו ככל ש"י מ6הכחממולק
 יהי' סלו סהתפסטות ;רדם קגירו ככלגס
 ית' .מ6הכתו ממול6'סנ*ג

 כעגיי
 טל חמורו

 ל6כול 6נס;ס רכוחמר6 יטיל כן פנחסר'
 כנע"ח וזו . ס( פ' נ4ר )כ%;איסור
 מקיר 6נן נפנין כרוממים סגםומסתמא
 (Ylh~n 6י:%ר לפקות כקירקס לעתרןתועק
 סכיחת עין וזס . ענ( מז' תעליס)סוחרך
 * סייגיו ש גס לא' גול ק6ז כענת כיס:לו

 ענק ש"פ )כ"ל סטי"ל לע"ס ?3pn 65ןוכעמן
 הסתוות דמן מררים רנו6 ס' 13סס4

 ששת רכוך נף עלמן רסן מנוקרסמסטר
 גס קכוע סכוי לסכת נור16 61"ג .יטר6ל
 סע"6( קסג )ה*6 כוורנר 61תר1 *גסס
 ר*חשל'ן ערץ כמקלות'סו6 יעקכרגווגת
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 יס;"י נפטו מהוי ודכילךת י*הקקלוחדסייט
 מ16רך נכל ער סו6 יפקכ ומרת .כגיל
 ,ס ססהלהליע ככ)) שדו לוק *יתייחס הקגעיס קנס ער הפקו תנוי כל ל"כלקסוס
 ססי6 שמוע oh יסיס 13' * ממי %ענף
 ל"היריג( h)h 4יט זלג דדכל שגיסכשון
 bbh לרכיס ץ חרריגס h"h 5גל כסמכי
 נפנין נקל כל על רוחו (~I1DVלעקיר
 כמעש סוג6יס קלסו סל6 ע"ס רכינוממס
 6פי' 6 ססייגש 1פעולותץ קגיגיו כייריו

 וקייגנ6 רקמע קרוסס כסס קכועסנדונומיס
h~hnליגתק ss) 5ח(( כסנסררין 6מר ור"י( 
 ששגר מקרוקוצ דתו5י6 ככורותבריס קמרי וק * רחמרי' רטפית6 כט1ל6הישיג
 פי' נחר ותוס' קיק" ע"ס לעכו"םמקמול
 גב סצכס  ר%4ר . רתכת סמל6גסכדולח

  מ15ס ס4מיסי כלך  מס הניניו  כלכריממיס
 קייט כסס קכוש סקס ולסכת סריסוקרסי
 כן 1כיו65 . המיס ככור לפרסס6וס3יס
 )נו;?  רליג  סיני רסר  6( כ6 ל1:"3ער"ה

 : ס;ו6כת ל6כןכתחע6
 תוסכתו סחורס סחורס 6ת ק6וסכ כהי]קצת[

 תקרה. תכמס סל6 נערי גמ"חנ"ע
 סחריס כל 6 ומנלח וגו' 6סכ 16סכי6ני
 גנו מתורסורוי

~lcno לחסוי 
 ס6וסכ וגן .

 נ6טפ גבישן כמ"ע 16תו 6וסכין סןיסרבל

~elh
t?h %16 וינכו גו גדמה ולכן סבריות 

 סיכה יכ פ' )6רר"ג כרר("ל נ"יכל
 נדן גל 6 ומנלין ום' ססגיס כשסוכשוק  כל(""

  הע6 עעס 011 . קרש כשקאסגעוין
  סורס יו6 סיס כי ינו' לי"י סמום 6ןלירן
 56ילוחס otonl במסורס יפסו חיותכח
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OSDnbיסר56 ה16סג 6סרן 551כ . ממ5ה 
 ועי"1 . גקלטן סגפקוק כל סורוחג)וייס
 163ליס קו6לין טסיו SSn hl)Su~ כ3 15לוחג5'ן
 כלג כ5יטס טיס סי' כו5טין וסחוה'ותוקונויס
 5דעח יטל56 נגי טנווח ע"י יסר56יה6וסכ
 גגל נעתו רכל סעו5ס גסגהגת ר.ס"י.ר5ון
 סככ5 יסר56 גסטוח נוורין f~Dn . ודוריור
 וסגט'ס ה6כות סנו,ת גנוקורן ]סכ6ל'ןדור

 )גנו"ק יקורון ס3טי היכוק 53'רוףהחקוקיס
 5סמסיך ססמטכס 6וחיוח ססס :( עגיוח6
 הט' 16ת ע"י ססחסכס סעיקר 13רעןטחן

 . ככ51ן גמ65 ס65 טוכ ג' 5ריק 6מלוגסטס
 ססס כ6כוח 656 כנו65 65 ה5ד"י 6והוכן

 לינוור 0י6 והחורס ו6כ"מ[ ססחסכסהחח5ח
 וכסט ~ון 163ח1 3עחו גפרט S)h כ55דרך
 לעתיס כיגה יירעי יקסכר ככגי ,הוומקוס
 סרחננגוה hlb סקס סכלכ סכינס מןסגגוסך
 6סכה סו6 סחכנוס מס6"כ . 5כריוחוס6סכה
 נוסרע"ס נומ)ו 65.0 גיחוד נ6י ,סוסחורס
 כ?ו"ס סקופטיס סס וס15יס סכסגיסונג55
 15רנ6 .( )גו כיונו6 ז6' . וככ")ו ונו'ונ6ח
 )כר"ר וכ"6 נויססכי 16 נ,15י רנוורינורנגן
 סגסדר16ח ר6ט' )ו6ת'ס ר6ס'סס טכ(פ'
 וכו' וסרים ,קן נסגסררין ממג'ן 6יןכי

 6סכח ג"כ י5ליך :( 15 סגסדלין)כנו"ס
 וכס ו,ס כעהו הדכר 5ידט כדיהנריוח
 כעיג'ונין כר6" 6ר15יי רמל5'6 ע"ייססגל
 זס וככח לכליוח ה6סכס תוקף "וסו :()ק
 הקכ"ה ס5 ט"ס קגקל6 יהודס נום6"ג .גולד
 כו קכוט סם"י 6סכה כי :( )י כמוטטגח"ם
 נוסכט הנכחר קקוג6 נו' כי סקמעתי]וכנוו
 רור קוג6י גקר6ו וכן ס' b)to גק'ייודס
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 כפי 6' כל מכטיס גם6ר חס6"כהנום"ס
 נדית סוגף גקר6 סקוג6ו יוסף מקכטמםל10
 במעתי[ כך יםר6ל טוג6 ומלוי חס טת6וחגו
 כר"ר )כנהם סמו SD ימר6ל נקרינוולכן
 3ע"1 הטפר כל *( )ינ כמגילה 61' . 5ח(פ'

 גו כגס מומת מס תמלו לכן יהודיגקר6
 דורתי כו' :,טיק דל6 רק מחוקקי יהודםנ6'

 לו מגלה הם"י גורה כנגד )ודההמטפט
 פי' דהלכה6 6ליכ6 6יגו דוה 6ל6סתריו
 סררך זס סגחוכ נולקון סיי13 פלגהלמון
 ככ"נו סמרו מעולס הכהפח ולענין . כולגו
 ככ"ק מסניחין 61ין הו6 כלמיס ל6 :()נט
 הקכ"ס דרקיע כננתיכת6 כחלקו .( פו)ימס
 חקס גקר6 הבמיס נון ח1סכ"ג גי גו'6ומל
 רס61 הכרי6ס וכן . כו' גורתי נירהחקקהי
 וכן 61לן ממיס חוקות גקר6 הקב"הגזעיה
 וכד"ס הקכ"ס חוקות לו נחולו נוחוקקייהורס

 דור על :( )כ חגינס כחוס' סוכךנחוספת6
 טהור . מתקוע למידין 6ין סנוט"סוקלמס
 נופג' רק טעם סוס 3ל6 כהלכה 0ל6עסה
 כך רבה מהוך מס על וסנוך ככךסריס
 . טכירה כו וצין סם"י ר15ן צמיחותהו6

 טעס 6'ן כי טעס סוס כו 61i'hcע"פ
 56לתי ל6 עיני סללו 6קר כל וכנו"קלר15ן
 טעס ידע סל6 סגם תורו להפר 6ףונו'
 וכהלגח6 חוקה רק לס' לטסות עת 13ס'ק
 6יגו וס טעמך כל6 מסיגי למקסמלכס
 6),רו ולכן העלס להגהנת וכלכחךמסקלך
 לרון יותע"ס טלמס 3קס מע"כ( כ6)ר"ה
 ה' כס6 על ויטל וכטעס * והחלקה פריסכל6
 ה6הכה לק . הקכ"ה יוסכ ס' כם6 עלוהרי
 סחורה ט6והכ ונוי . דכר 163ת1 הדכיקוההו6
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 (r"u סקכ"ס ס6וסכ ונוי כסס דכוקויסר6ל
 רכוק הרי סה"ט ספר כל המע"ה סלמסיסד

 : 6חר לכתר 1%1 ככיכול טדכו

 רנריס ננ' ס" ה6סנס ךץ:1ררן]קצם[
 :( מה )ומלונילסטי"ל

 וסוך מ6ודנ ככל נגד נכיסו . גיגל;6דס
 ס6:('ם )כלגיס גמט6,"ל לע"ס יעקץ.ר
 ?עש ,לועגיהב י ניזורך ככל גלאור לכך טוי טנונווגו 6דסלך

 וככוסו . יסרבל[ 6וסכ לע"ס ויעקככממוגו
 . לב יקח ותירום יין כס"ט לככך כגלננד
 061 נויוסכ כלתי סו6 כלסר סו6 סלכונסיון
 כלספח לענר מעכר חללו כbStnn 5ככר
 ס' טור י65 "ן כקגכגס נס . כ6תחהטפי
 קיחח ע"י ה61 סגסיוגוח עג'ן וגל . כוהסוו
 מחזק" וכן 6מ5י' ויעגין סקנועתי כנעסלכ
 ס6לסים ע,כו ל6( ל"כ )דס"כ כוסכ6'
 כגל גגה סהו6 6ט"ה 6כרהס ולכך .)גטוהז
 ג6סכת עיקלו וסוך . גגסיוגוח גחגססלכנך
 )טגרידלין סנגורו סדרך לככך ככל filonסם"י
 טנע זס וככעכו . כעי לכ6 רחמנו :(קו
 גגד הו6 כלפו גפעו טווס כד"ק סגפםעו
 רילחק דרגא גפסך נוטל אפי' גפסךנכל
 כטדע סתולס לסכת עיקרו וס61 נפקוסמטר
 מסיטר6 ר16ריית6 סד"כ( פ וח"גכזורות
 וחדוסין סמ65וח כל כי תנועתי וכן .וגכורס
 כי % וכשרם * ריקוק מטטרון תכמסס5
 . גפפך נכל וסייגו ע5מו קדמית S~lhJימות
hrlliכיסר סמ"ק טיעלין גג) טנ רלכק 
 .( )ר כחע;יח גנו"ס וסייגו נ( קסכ)ח"כ
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 לק סו6 כססכטס פי' דקמלחח6ד16רייח6
 רפוי ריחולס קטפ"י מלתימחו קסהורסמס

 וקין גסטוח כרגו ססכסרלין כטג'ן)כעוס

מנעיי
 ססס :( לו )סגסררין וכו' Ipr כסגסדרין

 למל61 ונוסחוליס כלנוה רחמיס מלליסהיו
 סכלת מלר רק ורתיחחס סתורת ע"פוגום

 למוסכי ררכגן "hr)t נקרץ ,המהורס
 6)6 5יט כעסו כעס מנס כממתהתויה
 וסעלילס . נלחמיס ומסתרג וזוכר סתורסמנד
 כר"ם נססך כג) לסכה 610 סכעםנטת
 *י' קג6ס- (Sthn קמת לסגה כמוחעזט

 93וק קרס סו6 סקג6ס טכגנדס6סכס
 : נפטך בכל זמו . גגגד כנסכהוסנוחגנר

 זוטר 6טנס נשנס מיגים ג' יש]ר[
 עקודי כקוסר. נ,כל לכס"סכם

 61סכ0 רכס 61סכס * 3'רמ"ד
~SID 

 כשר
 לסקיי נ6סכחס וכן לקליל סם"יnshs וט* . :( )י6 כ3לכוח ת"ס כלכהיגובח
 . מרה גגגד מרה מקכי*ס הס מסתמקכי
 הכתוכ כלמון טנקל6ת סי6 ווט6 6הכטפי'

 )היות גלנו כהתג)וח ~יגה מסותית4הגס
 ממוכיח מבולס ססחוכחח . 6ק כרספיכוטר
 ליחוק* ט5 ומייסרם הלכ גסחגלותללכו
 . הימכה טוכס סירתם מדח סיטונ,סס"י
 ג"כ כקסו1or 5 מיר6ס ניול ד6טכההגס

 . רנה לטכס ונקרץ כלכ והת)סכוהגסחגלוח
 ס6דס כיד וסיגו סס"י מתגת רק סוס6ל6

 לכוך מיכיל כטחגלוח סיר6ס כמוכסקחדלוחו
 סכל :( לנ 04 וכמ"מ לל13 החוכחחע"י
 ר6ע לע"ס ולכרסם . מיטרק חון שמיסכידי

 מהגח טס61 ה6סכס )מדח נכססמסתד)יס
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 ר6ס ר5חק . ססחדלוח כל6 כקמחסס*י
 טרם וסוכטח  לוכסן  מלירס  כוקודס'ססנולריס
 קס61 סירוס לנודת ,כס ס' ,רע ;יסי'ליר10

 לסל16ק ית' מוחו כך גי . סברסגסטחדל1ח
 CnGD ס' יר כ' 'דע להען הסיפך 6חרלכל
 Sjh רק נכל ג)וליס גורס ושלנות . 6)סגל
 מסוהרת ס6סכס מדת סירסירחק

 יעקב ונודת . כתוקף והיללה h)trעכס וה,"
 הנוכר.ח קס61 עילס nnob נורח הי6לע"ס
 לער וקיים סיאט  ירורס סק5ס Sbמקלס
 :( ס )חעגית כטעם והמסק כטול לועין

גו"עע~
 אנש: נ% :".7

 מרת נובר 16 היה,6 כקמחס כעסות)6דס
 כעי כין נעיט גץ "מכסילקי וכקמה סירוס נודת ופרט ונפעל .לרוכס

 כמ"ק
 ככלכול כררם ונס . 6( )י3 מיסרכמיקדמת

 6ע"ט יעקכ כנר קסו6 מלירך מכגל .(3נד
 כר"ם אן נכל ממדות 3' כוך ס"קסו6

 מתיך יללתי 6ל ג( ז"פ )סא"לנתוגמל
 6ומליס ולנן . יללתי מתוך וטמחתיממחמי
 סתיקן בע"ס יפקכ עד מולס בסכתכערנית
 גפרכ נס נסיות מדתו וש6 פלמיתתפלח
 . ניתקת גלתי *מכס ס$רות חרגולופח

 טחרית תפלת טתיקן ר6נרטס שקרונטחרית
 רונו6יר סיוס כקור כי כמדתו ר3ס6סכס
 כ6סכס סלכ מח)סכ יסרבל בני ללכות631
 רכס 6סכס מרס כער ומדם 5סם"ירכס

 בסכת כטחרית נס וטסתת . ונוי"סכתע
 עגםיו 06 גי :( )י6 ככרכות כן כמ"רעילס
 עורס לירכת ס) ע מרס לדולר שיטןכג~מ
 6סכס ומדת . כיוס נס לעוקם כפשנס



175 הצדיקצדקת

 יםר6) כגי כלי עלית ס6)ו כעלמתרכי*
 רכים מיס מתקיים סי' כן להזמתם סם"גס
 טפלים וסיו ונו' לככות יוגף hS שלומותמס
 כסתלסנות ץ ק6סכס רק . יעלעלתחת
 6ק וכטל כיסמ"ק שחרג מיום גמלמתסל15י

 06 לדיעת רומייעת6 ס" סממעסמעבכרי
 קי6רע ולע"פ . זו נפסק לעסויסתלסטת
 1)6 ס)נ ונר*הג5ת דמיון Mh 6יט)יעטס
 ס' כhS 06 מל ספמעתי ונעגין .כמעמקם

 610 06 עריין וכייור מכחן לוס %זכי
 ובניע פר כ"כ עוס שסכתו נשל6מת

 מנוע גקרכו ס' וסיס" סדכיקות)מררנה
 : כחסוקיס ס6סכסכמספע

 6יט סי 6סנת נסגיל גש כעכפין4רן]רא[
 6ל6 גפסטי' לנדסגפם

 h"D9 קם"נ תרותס כיסר וכמ"ע הנחמסנס
 ]ולקון גםמס רוח נפם רהיט גפרךוכגל
 תוס' נמש וכריס נ' על )פיצת מקלועכל

 כהות נ' סס )גנך ככ) חק . .( )חכששת
 סחל6ס ג' דס"ט וכנוד המקוס קג6ססנלנ
 מ16רך וכגל . יחר אטלס וממש ימיןסכלכ
 י' כממין פיטן דנין רכמס סס כעצר6י'

 כטסך h3S ח( סו"פ תרומות )ירוקלסרכמפס
h~Sn. מתחלקות נך סלנ ערי רותחלטת וכפי 
 עמשכו ים . מממוןחמרת

 כסגיי
 קג6ס

 טל ככור יסריג וים ח5עס גמישי והםוגילוח
 מתפרך נ6 מחגי גומרע"ס ט6' וכדרךירו[
 כקם ראתע"ס ודור . יטרלל לסכתנסכיל
 סלת כרי .( דקו כסגהולי, כמ"מ ffft)עגור
 . מק"י מסכת כמניל רסייט כו'יתחלל
 6סנת כמכיל מיש גתטין לם"םומקוסם
 חיוב סל OSIDJ י מלכס סיתנלסמתורס
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 : קיט נ"נ חום' )כמ"ח טבת SSnnSיתם
 נ"; חגם יעגם רסוק סנס מררת(נסס
 hS (~ttso גרס )כת"ס כו קגתליןלנגונן

 פ' ירס SD ג"כ וגתגלס ררקרוחחכמניות
 טג,ן ססמעחי כמו . כנחלות מד"תמחורמת
 סלילו. ורכור6 וחסרון סחבק סו6 גוק'וידוע ל3ט ס6כ קל סכחוח ?וסת עקרוסירוקק
 ש:1 כן לו כטלין 6ך לרגור6 סירוסםולכך
 ;זכו לכך סק;ק תוקף רק מישי לו סי'סל6
 סנגוק נס סחלק rh cr רנוקכ6מסטן
 כ"ג לתורס סחבק לו ססי' ונקוסם .יולטות
 כריתחו 6ל6 ססלכס גתנלס ס)6סגם

 ל5 לכך סחבק רק לו וסי' לסמיכי וכסל6 גנון"
 רסס 11 פ' olS על וגחגלס כנות כ"6 לוסי'

 חטקו מילוי סי' 160 כרוחו כחוחיויור;יס
 כפרדס סמעהליס וכן . סחבק ס61וכחותת
 מסרי סחורם תסכת כמכיל ממ"ג לססים

 מלס הלכו ומי . 6חר כ6ליקע לסטותיטליס
 כרע"ק O)1r א סרי ס6סכס מררנות נ'3כל

 ככל סלס סי' ל6 ו6חר . כםל1ס 65.1מגככס
 טקרין( ריס רסק : סו )חנינס כמשםלככך
 ,(svff סע" הסכת גנה "וס כלט וויתר*קיש

 גפעו ע61י וגן . רעס לחרטת עD~5p 6ש"
  ו5סנח גפרך גול צנר זר1 כחולםשקקם
 כמ"מ מקיים נ6ס סי' סל6 לקראשרס
 כל :( קט למס קמרו וע" :( )סנ3יכמות
 לו 6ין תורס 6ף עולס %6 6 6:ןלקומר
 מקייס כקליט מהולס כלסכת חסרוןקוס
 עהחו לכן נפטך דגל כ6סכס חסלוןוסוך
 שחזק" .( ל שלכוח wSnl . ו3להתסשפק
 . ב"ו קים סל6 על חמות שתג"כ

 וירוע . נעפר 6,רנק רסי6 בז לגזרפיר, וכזורתי
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 כקיוס ריע55וח סו6 ר*עפל קכיסוודרע
 יופעם כממט נ6ם 6רכק וסחר .טמטם
 גיי,"ל סת6וס וכן gh ר*כמוכ כללוןקגקר6
 יון". nhv וו .( ו,,,,וחק

 נות" ווי
 .( )גס כנלגא חו"ק ל"ק הגל ס"ד"6
 :( 1 רסס לסיעתו וסוף לסממה 66 כלונרץ
 סלמת יא6 וכן לזי: 155ות גו15 ר*ע1לסכל

 ,ס סי' כסמה hS סעריין לפי רק .ל6מיחו
 S~rhn ע5 קטמעתי וכמו . חסלוןלקלת
 לסרוסי מסו hw כן 6" אלו :( )ידכחגינס
 שיותר מכרי' נתלונן 65 06 קס61גלכן
 פן SD'1 ולכ"ל . ו6כשמ סככריוחסחוחס
 ו63מח מסר16י יותר קיךכל וט'חמכעט
 Or סמרר כולו י~עולס מכ5 מופלנתחכנע1
 ל6ס כזכרי גל"פ סכל גנר התפעלותגממך
 ככרגוח וכמ"ק י( פן )קמ"ר כוי למעלסעגמו
 עונסו חכך %כמס יופם ימ6 כן :()גו
 סססנס עפי . ראוכמס ראנרר ססו6נפנע
 hto מדעת 1י651 סגפנע יטר6356סכח
 חק"ו .( פו )כ"ק 61' . ריעיס מלסגתמוגרל
 נסיכך סגכגס רע*ק 6כ5 ט' לעסעיעק
 חלקי גבל ~os סם" לסר ישקם6סכס

 : כקנס י65ס06כס

קרב"
 נ6רס טנר י%סלי Pn~e כנילושרת

 3מכפ נספתמם wfOאי
 טלרו"ו 6' סמע"ס סלמס וגן .ר64ר.כס
 . ws )6 וא'כ 6 פל' ססס"ר ותמ"ס0י4"ס
 וכש יפלא מס סת"למ פש6 6כלססוגן

 ~h3D ל6 ו( )פט גקכח מ6ז"5 ע5ססמעחי
 6גרר,ס גא6 לרריך עלם 3רליקי %1טען
 . יעקג וסכך וסי5רות הסתחלס פהק6גיט
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 נערות סורס 16סכ סם"י מרס גננר מרסוכן
 ולח"כ . ו6וסגסו יסר36 געל כיכמ"ק
 כירטס זמן 161 ומכמס בר"ח חו"קסברס

 ספיג( ' פ )ז""נ: רגטרס מסט'ד6ולייח6
 זקני ולח"ג . חימס 13 מלסיע רסק%ן
 שימס )ויעה ונ6 שדיעכת רעמןת"ח

 המהתו זמן טו6 16 3ער מקיימתו6מיחיח
 ל ") סיר וזש . ס' SD טמתעגגותעמם
 שמס וכן , כמדלן רגליס ג' וגן6טח
 . תכמס מ63 מטלי ס' 6ח*כ סקססמע"ס
 טכל סחורס על פי' נמו דסו6ולמעתי
 ורמיוחן עעמן הכהורס מעק'וח מקותסתרי"נ
 וכזקיפתו . מט3י כסי סהמע"ס כשןכ3כ
 % כמוכוח לותו שרין ררכן וגימעתיקמלת
 כקלו סממע לק שס"ז סמחח טמסני3מפגי
 ססכ)ם ע"י ס6מיחיח הכמחס ועיקלתוקף
 . 61כ*ח ט' חלקי ,ס רק שם" עניניכ)

 6כ5 סר6וי סס3יכמח מ5ר 610 סוסומשדל
 ופריך חסרון כע3 וקס6דס סחרורמ5ר

 מנוס גכ) גירוע קורס" הילקה)הנסרס
 עמס וכח"ג מרע רסוס ורחימו דמיךאוסדר
 ישתוע מ5ד טנף ססת6וס וכעיור .עוכ
 . סת6וס נפני סנגרלח ססו6 3יר6סרריך
 סחבק יסנכיר קריך כחורם , גסעוסקולח"כ
 רגם וכקמת . ממי יצז ס63 לר"חוס6סגס
 %רם ק4שת 6יגס וסגיסס כוס שג)וליס
 oh~ גיטד"ן

 נעסה גרפין גקר6 ועילס
 ס . ררושן ויר6ס ו6סכס טפ6 יעקכס

 %ץ להימס סריעס סי6 ס6לס 6לתעוקל

 עלס נלככ ר15מ 3פשת bw1 .%*י
 הס 46 לק . וילקה בהכי* 6חלהקמול
 5ולח ולכך . ס6רס 53ור" כסימוםכחוח
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 סו" מס גגו hl~V גכסס"כ חקוקיטכ
 ס6לס כ) or כי . כגודע סג) ר"מ))6
 ג)י מק"י לגון לתיחוח 6חל גממך)סיוח
 )א )סויט כערלך רק . ומוגע גוסךשס

 : סקורמין ויר6ס 6סנס ע"י610

 כעלס ם) אלסוליס ןקדאכ~ירנךן]רנ[
 קגמות ככך מי*וט)

 ט6יט חמס גחונך ממס סו6 6חד כ15)כ
blhגע) יוסכ קמלו תכן . סמרמס נגח 
 :( גז )כלטח כמיחס נום' 6' טסו6 דמיכיסן
 כגהק לטע מעקס סויגו רמיחס עתנ16ת1
 כי וירווח . גוי כחייסס רקעיס :( יח)סס
 מדרגות 1' רסייט ק15ות ו' ים רנרככ3
 . סמעסס לנמל סי65 עד דבר )כ)וכחוח
 ולנס ס' יורי מ" כפ3 ק)ימס קומם 6'וכ)
 גס מ"מ סמעקס נמר טסות ז' מדלגםריק

 סכחירס 6י1 רופסי" מן 6חלוגסנמדלנש
 כ) כגועסס )פוע) עור )65ת ט63 כידועוז
 ר"מ . גג))ותן סמורנות 1' גסותוסגנר
 י6$ ס% 6"6 ניסור כפי ארעכעטיפת
 סמוסך ככח )סחור וסקר עדיין נומנע6נ)
 יגמטנ סנט)ס 610 וסיחרתן . ליעזתןגמ"ח

 ג5 קימור דסייט רדעת 6חרתסמנודרנס
 כאס ק3 1ר15גות מחטגות ר*רסוליסמיס

 . מס' 6' סו6 1גמ65 טוכ[ ט) )טוכסושכסיפך
 ככני גי כבכונס מס' 6' חמוס קמלוומ"מ
 בנסחרות ויעקכ ירחק הכרסס זיע'טר6)
 3פוע) נצויין מ5ד )6 כסע)מן חב"דקסם
 הייככוס נוס6כוח כורטס ע"י כלסיגו )ס'מס
 משח ;מקגש סכניס גי . Oh גמועג'
 כמעקם סחטך t*wh פכן גטלעס6כ
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 51כך . קכמוחו גחג"ו גקולקו ס61יטל56
 טגוכעיס )ו6חל ויסל6) ני)יססועיטח
 ממטע פחלק 5רשס יס סיי סגומחכ'ד
 טנה)נ"1 656 טנעיס הסן סמקוס ע415מיתיי
 סגגר ~hnluv טרקי ו,סו . כס5סכדכלי
 5עשו יג61ס טמסס כ( מו נח"גסוהר
 5חשס סחרון כעגין וסייט . חכמס דכריע5
 שטד מגחופ 6' סו6 סמדגוס גח נסט

 מגמו גנו6ס ק5 טיקלס 1ג5 . כמומסט"י
 ח5וק סנכ61ס גי כח"נ וג"ס טסמעתיכמו

 ע"* וס61 .( )יכ ככ"כ וגר6י'מסחגמס
 וגמ"מ גג"5 מרלנות ו' נ"כ כו ויטסמדמס
 סמדלינות ט וגל6ט . ט' 1ככ155תןכווסל
 סטס5ת ש קמחטכס נילול כידיעתסו6

 רשמ*י ס5 מחקגתו מ6מיתות סו6כלמיוגו
 ככל ול6 . נרמיוט OSIDV סו6 ס'ורכר

 . 6' 5ג5 סעו5יס סג5 וס5 תור1 ק5רמיוגות
 דכר מכ5 רשרסוריו גקיון כפי 610 וסודכר
htonס6דס י*רסולי כ5 סס סכזס כו טגע 
 ררע . )סן מת16ס 6וס ק) קנתקומדכל
hlpקרשס ו' וסס כ5כו ססרסול סו6 סגגים 
 . גמדות יע nilsp קו' כירוע כגקיון מרלגותס'

 גקיט וגפי כו' וגיכא וני6ות וגעסח16ס
 עו5ס כך 156 מיגיעוח 6' מכ5סלסוליו
 סכעח וסח15ס * נכו6תו מרלינהגמע5ות
 סרסוליו 5גקוח וכחירתו כירו ס6יגוססינס
 ,מן כג5 מייל56 6' ג5 ורמיוטת יולסוליוכן
 מ6מיחוח מס' 6' סס ח5וס רונמחטסס

 משנמ כרשס גס גי . גכו6ס ססי6סמדמס
 סנמסטת 6מת חכגוח ומרומז ס6מיתיפתלון
 ר.לכס ככע5ס סמעולננ 656 ק3)ווחומחכ"ו
 1(fpS . נטי)יס דנריס ג65 ח5וס 6יןכעגין



181 הצדיקצדקת

 רגד)ומ מוחין סחלוס ענין כיקר ויסכפ'

 6מת כס דגשנ נחולם סורס )ו יס 6':סג)
 תוך נגח דנר)וח ממוחין סלי למיוןוריגם
 סקקטת מפט מ"ג רק . דקעטחמוחין

 גס נו וט 6נ) כטל דבל 3)6 6"6כמסמנו
 טנג5 סהוגיוח 5רעס ט"ו וסמכין .3ר

 בחקות כיוסף מח6וח טנקי מי ה61סלמיוטח
 סוחרי סיו מס אכייס כחכוח ודניאלנטיס
  כרשולי  כל  רטורס"לואות

 נפ~
 נט6וט  יס

  0לנסנז0
 תוטי

 סייע  סס61 ומי . )סרסר
 6מת סרסר ולסוטיך )החליף יגו) 6'ן)דמיון
 סקופ קליי מי רק . סדמיופח תוך0מ15כק
 סוד וזס . מרע מן סטור לכרר יוכ)610

nbSDoכמסריס  סירופ  טכספל0  יריט מחטכוח  
  בסיום  סייפים  לס6ין סייגו לנדוליסמלמור
 דגרלוס ומוחין מר"ח ע) לעמור ינוליססס

 ועי"ן . קלו סכ) מחסכות גחוךטנטזיס
  ספל מלחל נ"כ גרס סמחטכס 16תסמעלס
 רכל רסייגו נכו6ס מעין ט01 פ"כ . פתרירס
  קט ממרפס כח פ"י רק סכמות  יסכלכגח מסו* סחכמס מכח SD'1 לעמוד יכולקליט

  לנ"ל: י0 ר"ח  פלפומר

]יי~
 שם "(itsW יט % י'" הנותן

 נדני כל לו נותנע )כו על ד"ח יותןגס6ין
 ח"כ ]וע"ק כ' ר"מ 63דר"ג כמ"קסיסוריס

 מרריגוח ח' נגר וסם . סרסוליס מיניח'
  סיס סרסורים דסחח)ת . כלכוח עדמכינם
 יכמיש וגו' )כ  ילק כי ולס"ט מסלכגוגפיס
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 סלכ מפתחי כ' ע) י'וטכ .( )ם6שכלכות
 קכמוח סחכמס מ5ד 6כ) . למוח גכגסוממנו
 בי מגתת נסרס כטעס D~b מקוס 6יןט5מו
 קוים מ5ד 561") .  כמס"ס כתעש ה'6טסורס
 ממס[ ס' חלק קה61 נססוח.יסר6) סלסגעלס
 סיפוך נומס סי6 6מח גיורך מתורסכי

  נננסין ירס  ועל  פי5.  סכל.יססד:וזוגוח
 וסנס . סקטטת 1גסתלק ננזפי דגדגהמוחין
 נסיות h"h1 כקטנות טס61 ,מן יםד:"6
 סגכר6ת ונמו י סר16י ורכיקות כגדלות)עולס
 עוב ססו6 ע( )פר' גכ"ר nDb1כקיגס
 . חדת חיות )קכ) ותחר ניסח ~fffttט16ר
 וכיסולס להעמיס מר"ח מעע נגוח 5ריךיגן
 מ"מ . 0 5ט )מגחול יסודם וסו חורה0)
 כפי סרהוליס כין ידלוק ים זמן כ16חוגס

 6ם"ה ימקכ וכענין . )כו שטל נד"חמדלנחו
 סקקגוח געת 0)1 סדמיוגוח חה61חלומו
 לפי 6' כ) וכן עפו ג5כ ס' וסנס נ"כהו6

 השינס סי' מע"ס יעקל חלום וסרי .מדלנתו
 וולס . )וררמח סלכם וכן ל6חריסגרו)ס
 6חר 56) סו6 ד"ה מחיגת 610 6'ם56)
 גרדת יותר מעמיק 610 כי סרמיוגותמחסכת
 htoV לעין מלכר הנתור סלמת 6)יקניט
 כסתויות מכולל שס61 6מח גקר6 קוסכן
 רביון גקל6 כן ק6יכו ומס טכ)ו ועינילכו

 סגכי6יס וכיר ע) כ( רפ ק"ג כזוכרכגודע
 גסר6 ך)6 6ספק)רי6 610 דדמיוןירמס
 כססו6 רסיינו לילם וגורת המונססגקך6
 דמיונות ומ"מ . דגרלות מוחין וסעלסנח0כוח
 כלכד ג6מוגס קסו6 רק עליו ג5כ סי'סלו
 ט) דנויוטח כ) סם ונוס לכוח כעומקול6
 סנכו6ל מררנח גמאך ומוס . קפוטגכי6י
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 .( דיג כ3"3 כמ"ק מסחכמס פחוחסטסיך
 וס61 . כגדלות ותכמס סקטגוח כעתססו6
 נורת רגסר6 63ספקלרי6 מטלע"סגג61ת
 ללוית ו% תכמס 0סי6  סטורת  קהול6תת
 ל6 כוס קסו6 י*חומוח דסייט לכס6100
  חייכת והגרלות כיינוס  00ו6 לפי סרכרפ5ס
 hSn סדעח מוצנח ססו6 מקלע"ס 536 .גו
 סי' 65 כי כעולס )כדו סנדלוה ניטוח(יי0 )ספרי סרכר Or כדרך רק כ55 ומיון 56ל1ס"
 מלנזלו דמ0ס כלנו רק ל3ר 135 על1"ח
 סמדמס וכח רפיון כו ולין מר"ח פ:ינויוהווכ)
 ונו' וסיו ג6' )דורות 6כל . כ)5 לד"תפחון
 קס 651 6"6 ם": לרננך ו65 לכסך .טל
 קלכן ר"ח רק וגפפו 5כו ע5ס סיסיי ונויגגי6
 גוע ממם כו6 כי עמו ע5 סחורסנקרעת
 1י"נ הסג ע) רק מד"ת יתש 6נ) .ד"ח
 ומלר וחכמה דמיון ניגס וים 6הררנר
 ידיעת גי . ר"ג 16ח כג") גכו6ם 610סדמיון
 מ5ר רק 6דס חכמת מ5ר hSV סו6 ס'רנר
 6"כ ח~קיס רוס ס556ס . עפי ר*מדמסכח
 סרטון וקין כדמיון מטוכסת סחכתר.סלי
 וכן . מקלפטס כט) ותורם חכמסעלנו
 ממחוקים ומס סימיון מן ח15קסמהכמס
 ט . עקמן חכמת לק ס' רכל 6יטכחכמתן
 סמרמט נכח שיו המניע מס סו6 ס'וכל
hbוקיט מסקו חכמם ר4עמקח תוספות 

 : מפרד"ס כD55h (56משאדש

 ר4)נ מן ט)דיס טלס ך;דכמיונורןנרה[
 ססלסוליס מססגו

 סל6י' קטפי מעין ומן קמוח ממטעמטכיס
 . :( )כ כע"ז גמ"ח %כ ססלסוליסעגסיס
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 מנט5ין דעת ל6י' כ6ור"כ קט קמלותכן
 . לכ ומקמחי מינים רמ6ירח מקבבלין
 6רס נסכי למסתכל .( כמ )מנילס1
 סלסוריס מיני כל הלטין גייס כירטפ
 6( ק5 )ח"6 געסר כר6" למנימססגלכ
 ספניו ענים מחסכת * ססי' ג4והמלו
 מוליקות פגים .( )כ גשעס מכ"לשהקוח

 )ע"ז כמת 61מר1 לגפה מיתם 610 מכירםכי
 וכיסס סכרת וכר"מ תייקת[ טרו כמגסטס(
 ססלסוריס נככסין סר6י' וע"* 3ס.טניס
 )עילוכין כו6" ת"ת כרפיית וממטיפך חץט
 כמס וק . מ6יערי' לנ"מ רחפתך :(ע

 :( %ו כע"ז עכו"ס עס יוק ~hS עטוכשלגיס
 סמיוחר ומסכיו נוירחו מ י )סג31עירונין

 . גפפו גחות מחפסעין ערס רניןימי3 מסכעס"ס ברע מכחותע סיאסטה ים6
 וריס סרשריס שרסיס ג"כ ירס ע5ולכך
 רשענו"ס ר6רן ר6יר6 במעסי וכמו .35כ
 סתומות סל מדון כשם %כ מכניססו6

 * :( קהה )נשג ממיט ד6ויר6 כ6קולסיכוך
 לד( )סוס נער כמ"פ %וילוח חלוק נריחס

 ססי6 6ומס לכל עסיס גכו5ות יסרוסתיי
 ס6ותט כמקוס וידויר מיותר מקוס מיולדכח
oabמלותר בכמס יכול 5סס וקט" מס דלף 
 יטלטל כמ 3לכ נסכח

 ח-

 מייסר 51ק .
 תורס ככפול סרסורים כבגסת מס63דר"ג
 פ" עו' 6ויכיך 6ת וענד" ומ' רתמתקל6
 סיטר36י כלכ ססרסוריס סמכגיסיס ססכי
חס

 נקר"
 מומ6יס ישי ריח ע"י 6נ5 . ועכרת

 וכגל . קו6 סרסורי כ16חס סמ15כסתסדקת
 5כיע נפט וע' ג'כ טוכ יט נקמת לפכח

 סכע' סטוכ שלליס oov 6ומוח ע' נגרים%ל
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 פמ51י6יס וע"י . סלע וסעטוס קננשכחה
 hStnn מפיו כלש ומ51י6 13 סגמוסררת
 מלוח וסוף מדשוןמתכעל

~ah5 
 . נומס

 ~bnS וימכם ומיון ל"3 דמ~יסוקמעהי
 מנשן ססו6 יסב פ' 3לק"ח Yt'nho .מטעס
 קסדמיוטא ים מ5ר וס61 . ע"ס יקטטחומההין
 סחכמס ש סל לסחפטטוח: מ5יליסל.ס

 ווס . ממט ססכיס כ' סס כ* כלסס6מיהית
 ססכגס רכל כל כי חורם למחן סכנתט"
 ונ6ולחט . ערו מהגבר וס61 יגיפך משטו6
 ס6'זו מסיפך ממס סי' ססו6 מסרעפתע"
 וס51רך . ל"ר 6ות כנ"ל כל) ומיון הה63
 מדריגות. 6' חלוק דגל גל כי נוכותל"
 מגס נגל ולכך . מדרנס s)s סכגעסודליך
 ועידו כנ"ל מ6וירו שלט טעי"ו לגיחוגכגס
 חוטיך ל6 6 6מר י' וכמכס . רירםסכגעת סעי"י מדרנס onthn סטם ש5י6%6
מ, מעתם כי מסע רכרת 61"4כן ונו' פסרקוח

 כהימומי ושצ:ימי
 )סס 6מר 6ז כו' טפחט 5ר6חס 3ק.4ס%'

 מס כמורס מכחכ . ומ' onlb~Sשמיש
 ם3 ורכל תשת סר לקונו גיוס 6פ6מר
 ודקי כי 6מת ,ס רק . לכהוכ סי"ל hSג?לס
 ל6 6' כמכס לנ16ל מטרע"ס נכח סי'5לו
 לפרעה מכס כל סט"י וע"כ . י' קריךסי'

 מרלגט עי תרמיון נקי טט61 מסרע"ס)תכרר
 ככורות מכח זס סננר סגעלס כסורם טטו6י'

 גתכלר כמק"מ וכארם ראלית סעונוקססו6
 ריווחך כיוס 6נל . קחו עי"ז גקי סספנס

 קככל 6חר מדמיון כח חוו כוסיתגכר
 מררגומ גי' שירור כי . הנוות ע"גגתכרר
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 6חר 6ע"ט 6כלסס וגן נמור כילולסו6
 מיאס 6ין ממ"מ לק . לנמרי גתכרל י'נסיון
 קותו קערוג מתנכר המיחס וכיוס חט36)6
hpn011 6חריס נילורין ס5ליך )ומל b"h 
 51ריך יוסיף ומס גתכרר מככר כעוט"ופור

 )מד"ת ונ"ך . ע)יוג'ס blnSIDS)הכניסו
 ממט קגסחמו גמטלע"ה 61חחגן(מו"ס
 מלכמס וסתימות . יוס נ16חו החכמהמעינות
 . ספכיס נ' דפס ((sff סרמיון טחננרותסו6
 וגוי גכי6 קס 1)6 גכי6 ג)ס"ג rh נקרץתגן
 חמס סי' ה61 כי עליו ,ס תקר כן גמ165ל6
 מותו כיוס רק . כג") מרמיון פט61 גכי6316
 ספכיס ג' וסם טחכמר* OSDJV כןנקרך
 גע)ס סחכמט מעיגוח פתיחת ועא .כנ"ל

 : מדמיוןומסחבק
 "כפרס וססלסוריס סדמיוגוח 3נללגני[

 יקנ6ט קרסים כני קנועיסמס
 . רעות גמדות קרסי כסס וכ13ל.חטוט
 דקורם כגודע סגי16ת 610 סטלטיסוסולט
 סכ6 שגויס וקכילח סחוסו מעורס י:61סלע
 גובר ומ,ס כירוט במבוך 6ג6 מחסכהע"י
 הס כ5 וסרסור מחסכס י5ר דם"י5"ר
 .( ס6 )כלכוח כמ"ק ג)כ סתח)ת"סלעה61
 נ6דר"נ נוכר עגן . ס)3 מפחחי כ' ע)יוטכ
 כידוע ר"ר 6וח כנ") הרסוריס חיכיח'

 ]ומס ח' וסס מרעת סתח)חן סג)יסומנירת
 גופן פקני חיי וטור דג5ח מהכיס יקמש
 פ . ע"ס[ סדומיס נ' יט 53רר"ג טסיכן
 החיילו  רוס"ק סייט רטש פ" תק6 פ'לס"י
  6ן  סמרמס. מלר רי  תכמס  מלרטל1

 נוטס סו6 ס סרנויון נוגר קסכמדמת
 סחקוקוח וכפי ס)כ עם אמוחסחחכרוח
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 נ"כ ]ונורם מרמס 610 כך סכלכוחמדוה
S,oSrhn~r)6ועלייס דנם כגודע כחכמתו 
 דגרלות סחכנוס ט6נויתוח פ"נפלו

 ס6חורייס לק קליט סרנניון 6ין טס 6י*
 סתחכרות לו יס סוס נונד כי ססעלס"סייגו
 עכירה עטם 1סתיקון)1ריס61 סרמיוןן.עם

 סיגו טי"1 כי חוסו טל מחתכות כלגתקניס
 וסיוע . מק"י סרו5ס מס רק )חסכרוסס
 . סחרק מ"ס מס ע"י גכגס סח'קו,יע1לס
 וכן עגוס נוורס מס ונחגו גתו מספי'

 כסור סו6 ס6רס נוכל עגו ססי'מסרע"ס
 ססו6 רקרוססמדעת

 חיקוי
 סדנויוגות כ)

 ?itW נולך כקנוח וגעטס . ר"ר 16תכג,"ל
 . כסההצ סכלים כל גהרחכו סתיקון 6חלכי

 ס6ין דבר )קכל סרו5ט 610 רסני6ותוסייגו
 כ"כ קיבול כלי טסינו תלו ככלי ליכגסיכול
 ססכירס וע"י . ח"ו נסכר ועיר ושפעטוכס
 11ho מן עעס מככר 6מר שפלותומכיר
 סס וגולד נדו)ס לעטת כ6 עי"ז ממטונעלס
 )קב) ומרמיכן סנליס ממחקן סחדקגרס
 ככור ולפגי נ16ן סכר )פגי וגסו . כ"ג63מת
 כך סי' כך סכרי6ס טטדר ונו6חר .עגוס
 בעולש סק"י שיסד מכללי סרר נוסתנו610
stsלכסם כסגוחחיל כסתח5ס סגכר6יס 

 ע) ססחס ר6תס ע"ר סו6 ס16 ס'כעכורת
 זעי"ו גיגיות 13 גכגם כגודע כוי מססיס
 ונפסק וסכ)יס הוסו ע5 דמיגוח כןגכגס

 מתעורר 61ח"כ . ל6ע ל6ט סר16ימרכיקתו
 משמק, נ6 סופיעס והעק "פקתוומכיר
 סתיקין לעי)ס o)lr סוrh 6 רלכ6ותכילו

 : חרפ עולסולוקס




