
 חכמהמשך
בראשית

 נר6 נחוכת6 יונתן תיגסבנראשית
~nSD 'ל"ה  סנסורין הגחר6 ונוי וזס כרתכ"ןויעוי 

 בהנרי, כי"ח 5ת ;573 סק3"ס  סל מיריוץ
 כפרק עס"ק כספי סס3י6 חס DD"' )מסכייוגראס
 ט)נזות הו6 סוף 6'1 הקונזוגיסי ז") מיחוד, החלקח'

 כח )1 ולין נכול כלי כת )ו טיס 61"ת חסרוןנוכלי
 טפלי תוסיף ולגי גו' ט)חותו נוחסר 6תס סריכנכי)
 גס כתכלית כסכו) דכר )3רו6 לה6"ס טיס קתסתוכן
 ס61 תכלית )כלי גכו)יס עסרכס געול כל6 סו6זס
 ככח טכחר רק ג13)י תכלי )כרוץ סוף 6יןגיח
 המחקכם כי סנזוחין סור גס3יר הגכר6ו)פ"ז סוססג13)
 יהבן זס וגס גכולי מ5י6ות לכרוך סוף נזקיןוהמסכם
 ולכן כתר גקר6 זס תספי 6ין 63ופגיס נכול)כלי
 כסוכנת נעלס והוא נכו) 6ין 3זס העדיין 6יןגקל6
 סגכו).ס מן גכו) לעסות כטכחר ולח"כ גת65סוס
 כנכול וכטכחר תס כח חכנזס גקר6 זס כח )כ"ת6סר
 דחינה כינה ה81 ססס נזה כפי סגנו85יס הנו5'6 8קרזה

 ערב טסיס תחמת סגכו) כזס וכתר 6hnSDיתכגי
 סתתיקות זס כו/ לי סגיין דין כנז"ר וכת6תלס)ו

 הגכו)יס תכפור יוהר זס 3גכו) (D"ht סעריוסטעס
 )כינס, חכתם סתחוכר חיכור )קון רעת נקר6סו6
 ד)6 יועיס מייוסן

 מתפיסיי
 כתועכן )ית רעת )כן

 וגרי תכוון וזס הם"י כרכרי עתר 6חר 1ל6ועסר
 חרריס וכדעת תכונן וכתכתה בית יכנס גחכנוסט)תס
 מס ס3עס עבודים ח5כס כיתי 3גהס תכנוס וזפינוטלו
 סקדתוגיס. דעת )פי נכון כיאור זס כ) סתכוגןכגתים
 וקני קרפיון )פי רביון 1ל6 6חד 6תר 6חר.יךבמ

 גמד זס ותסכיל לזס זס סתתיחס דכר ע)סו6
 כראי OSIDO ספין ר6ס 6ור קל סכרי4ס ומגסזס

 כיוס מגכר6 6ור ק) הכריאה 6"כ גכזו כו)העתמס
 ת35ס )פי סעו)ס שכיילת גכוסס כנזררגס טיסראיין
 6חר ~eto 6חד יום רק ~hlo 6תי )כן סיסכעולס
 ופטום: זס. נגד זס תסורריס ותיגס וכתוכוכנזדרגתו
 פניני ת65גו עולס טגס, נפק, עולס, יגייס,בממר

 גכר6 ת6נ"יעתו OSID סכי 6)יעזלר'
 עיי"ט[. ג"ד דף דיומ6 גכר6 ה5לרין תן עורס 16נורור"י
 נז"ה( דף ערופס )כענלס אביעזר )ר' ת65גוגפם.
 גכל6, דנור6קו פסיג וח"ק עי"ס מטימורו גיטידשונך

 קור 011 סעו)ס נכרת התקרי סכר בליעזר ר'סגם,
 מקומות ככנוס וכן כגיסן מסגי וש"י י5ייסאמספר
 כ) טע"כ( )תענית ן6תר וכנוו סעיקר דסחרכז מכיר"6

 ור"י כו' 6וקיגום מיתי כולוסעו)ס
~rJh 

 ע)יוניס תנזיס
 היכן תקלי כתדרך קיעהס שנחלפו ת85גOsl~ 1וכו'

 עיי"ק כ)כ 16נור ר"י כר6ס 6ונור ר"6 ת15יהסחכחס
 וסכן: יוע5וה דכ)יוה כ6נו5ט ה)3 מחכמהולסכי

 מס )ו דותם פוי ו6גוהו ז") מתרו םרזד~ו~א
 סכלי6ס 56ל נז65ג1 כן גו'. וחגון רחיםה61

 כו' )כלכל סוכן חי כל )6 ועל ממקולל ט6תיכלוו
 גס )כן )6חרוגיס סכיגותס 6ז סר6מוגיס ינזיסטוסת
 כסנזס 6וס יקח )6 כירוסלתי הקפי ר"6 ;-רטכ6דס
 סאתים ססקי"ת כתו הזוגות למס מתקין 6"כ 6)6ועוף
 1)6 סען כ) כלטון פס דייק וכו' סען כ)רייקך ועוף, ח" נר6 ולח"ז ת6ורות וילי ועקכ ד:(6כ)

 על )רתז מפגי כליווי, כתחי)ס כתו פריען
 ען וט61 פרי* ען 6101 אוין ופליו ע5ו 6ouwnתרוג
 סכיוירס סו6 סחבקי ס5לס נ5)תגו 6וסנעשדק ודו"ק. )6כ)ס גתן )6 ס6ותו היה ס6תרוג גז"ד )חרמדעת
 וטגס חיטי. וקטל תר15ן רק נכריח עכע כ)יסחפמיח
 יריעתו 6ין כי סכחירס תכרעת תיגס יתכרךיריעתו
 תסתוטיסרק סכ5ס ונס בטל ט) כיריעה גורפתכ6ה
 כי וסגס6ס סרנזנ"ס קכהכ וכנוו יתכרך ע5תותוהי6
 סייחיו יועתיו לילו כי סי6 6יך לסכין כגי כיכולת6ין
 otinsn הו6 התפטית ק)סגחירס יודעים 6גו ז6הרק

 נוה כפי )עסוה לכרוביו olpn נזניח מסמי"תס6)קית
 בפרטיות וההח)טס הגזירס נומפעליסס וסללסיכחרו
 מסיערה פילוט כ5)תגו. 6וס געסס לגו 6) 6מרולכן

 )בחירת תקוס גכיח ק6נוי 6וס כגי כלסיןכרכרת
 כנזחקכוחיו ותחויכ כתפע)יו תוטרח יס6 ס)6ס6דס

 גפיו כ6קריחפון רע טוכ16 לעקות חפקיויסיסכחירי
 כעיני ריקי ונגד טכעו תזגי נגד דכריס )עקותויוכ)
 לגרות )קון ככ"מ כלקר רסיס כלקון תלכר ו)כןד'
 כ) וכן 6)יו קלוכיס 6)קיס )1 6סר וכתו רייסלמון
 דכ6סר קר6 ע) וירץ פ' ספירק"י. כתו תרות)קון
 ר*נ'ו6ס, פז סוף ילוס)מי ועיין יעו"ק כו' 6)קיס קותיסטתו
 גמלך כסכו 6תר 6תי ר' כמדיק לכותיכו כוונתרזרק

 ר6ס 6רריכ) ע"י פלערין שכגס לתלךחק)
16תס
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חכמהבראשיתמשך4
 על )6 )התלעס יס מי ע) לו ערכה 1)66ותס
 סחפטיה ס6דס בצחירת סי )כו 6) ויתע5כ סוי6דריט)
 דרכנו )פי ה6דריכ) וכמק) עמס"סג הכחייי ס6דס ע) ד' גיחם )כן לע )עסותסוסיפו

 הו"
 סלוקי כח

 ולכחול חס0יס )סיות )כריותיו וקוס )תתסמ5מ5ס
 נטגכות כזה דכרו הלמכ"ן וממס וסמקוכ)יס .157כלסר

 ורו"ק. לכרינו )פיויוכט

 6)קיס וירק כתכ )6 מקוו טוכ והגה וטוירייקת*
SDכללו רק הככי6יס ככל כתו כפרט ההדס 

 היייעס ;6ין הכחירם מון רחוז כוס עמס 6קרגכ)
 וירק טתיכ הגכר6יס ככ) )כן לכחירהמכרחת
 נוס כפי סו6 וסר6יס טכעייס הנוס כי6)קיס
 רק נטכעו 6יגו ס6דס 6כ) לעולס יסיס וכן6100

 כח3  כפרט,  ככלסנכר5יס וירק  כתוב ככר כיוהגס תכריחי )6 והרייס מתחלפת וכחירשככפירתו
 כהעדין ה6דס עע"י הקרס כרירת 6חר הכ) ע)וירק
 כגללו כולס יתכרכו ~cipn סל ר5וגו סכעוקסכולן

 וסכוונה מעלס ס) 3פנולי6 כח 0מוסיפין ;6מי1עי
 נו16ר טוכ המס ס6דס ע"י ו6ז כולס סנכר6יסככ)

eleln:cודו"ק. כרי6תס תכפי יתר וזוסר נועלה כהן 
 ססרה כמפלכי גמלך הנוורק דכוי 'תג6יבש"ז

 גי)ה 1)6 מחגו עומדים 0ה5דיקיס )הס גילהכו'
 6יגו מק"ת ;ידיעת וכו' תנוכו טומדיס קהר0טיסלהם
 ויריטת סרמכ"ס בקם קסכ6תי כמו סכחיסינכריח
 לעליו הטוכ רק להן גיוס )6 לכן מכריחהמללך
 נוי 11 )6מר ת6כ) 6כ) סגן ען מכ)ל14כמו4 וסכן: עוזרו הקכ"ס סיחרו וכמו ק5ת הקרסמוכרח

 )סגסררין כו' ים)ח הן )6תל 0י6מרעריוה
 6רן ותחניפי גו' זנית ו6ת וקיק דסיפ6 פירוק,כ"1(*

 כו' זוגה 6סס כו', ותנקום רכיכיס וימנעו כו'ולזנותיך
 מן מזכים הקרן תזגס 1ל6 קדו0יס פ' כספרהותתר

 סרי 6רן ותחגיפי טמר סו6 סרי שמר ר"יהפילות.
 ולין גקמיס ועקירת מזגין קהפירות ן3ר ק)ענקו
 ען מכל לקמי עליו 5וה לכן )לכול ספירותר6ויס
 ;פירס כמו כעריות יזגס ;)6 ;יר6ס ת6כ). 6כלסנן
 כלקת ו)6 כ06תו ודכק כו' ס6דס יעזוכ כן על)סלן
 )לכול ר6ויס ימיו ל6 והפירות הלרן תזגס ק6זחנירו
 כנוו 1ל6 הגן ען נזם) קי6כ) קיר6ס עליו 5וסולכן
 ירו0למ' יעוין זוגין געתו קמחטיס המכול כדורתהיה
 יעוי"0 עולס כסדר הו6 וכן ודויק: כ"ח פ' וכמו"רכליס
 מהערוס טיניו זן קל6 הקכטיס מכ) 6ר5ו נוכורכתומיוסף
 מלוס סו6 פירום hn(S 6כו) הגן עןמכל

 וכלוו הגן מפרי ולהגות נפקו)מחיות
 דין )יתן 6דס עהיד רקרוקין ירוק)מי כוץך6מר

 כי )06ת1 סירס 6תר ו6ס 6כי) 1ל6 כו'וחסכון
 מכ) )נילוס כוזגס 0)6 6ף סגן חן )6נ1) 15ההשי"ת
olran6כ) מדעת מען )רכול ;)6 מגין קיותה היה 
 קיימה 1)6 )6כו) סקי"ה כמות לס לנור קל6כיון

 תו) קסו6 וסכר נוע כ16כ) מרע"ה וכרכייהמלוס
 תפקס 3ל6 רק ס5ווי חוה זכיה 0)6 וכמו י65ל6

 וןו"ק: סה"ת ועכיס עליה הגין )6)כן
 ו6ית6 מס עפ"י סיימו כמדו עזר )1אעשה

 פנים כנגד ככיס כו' קלשה ת'ככויות
 גת16ס ולכך גחם דג 6דס קכיגס כסן ורכלהס61י)
 כגגו פכיס כגנדו וזס כנודרת( )כנזו"ם הנח;להן

 לנוכ) 61מי' גיבוסי מחככי כיח יעזוכ ע"כרערשגרכם. הזריע, פ' כזוס"ק זס כעין ומ65תיפגים
 קיווטין. נסוף כתו עס 61כ 6חו עם קוככ olhעריות

 הכלנס  ביום כי 6לקיס יורע כי  מפוחון מותלצי
  כמו0כל ב5 סנתז בי מבוקר  ממנין וטו/ממנו

 רק נונוגה 6כו) )כלי סכורך כונת 6ין כי להס)לנור
 )צלקות  לטתסר3ות תכוצו ו6ז ממנו ;הלכלור5וגו
 o~O רסון 61ך ו)כט)ו. D~O ע) להתגכר נפלקכענין
 לצקות )התקרכות והחקק סתוקכ) מלסכת כיהו6
 35רח ותפן גפף כמסירת ז6ח תעקו הצמיתי טוכ)רעת
 לקללות למתקרב למסית כוי רס  וסננתי סרוגיסתייס
 הנווהו תלכדו ק6ס )כס 5וס ו)כן ותעכירו  הלליחו151

 ממחילתי מ65 .חון OID כעס"כ מסק6ומר כ)61עפ"כ
 קו) ככת מקגיהין 6ג1 וצין הנוחכריס( טפיר;ו)כגזו

 בסכילסנהיל רס  טעולמיס  מיי כלכידת עימסונוו0רין
 )סמה פנירס  ררך על ווי  וסתקרבוהו  6לקיסככור
 מות )6 60מר וזס  תקמיחי תסס חפן כצמתוהוט

 תמותון מות רק 6תסווכייס כלקר ל6 פירורתנוותון.
 סלחית כ) str )וכח6מיס ע5נויכס להמותופירו;
 ס6מיתית )ללקות סתקלכות להיים כדי ד"ת( ע)עלמו
 קסום כו' מתנו 6כ)כס גיוס כי 6לקיס יודע כיוזס
 כי כמו 16סכ לקון יודע ~61פקי מסק"י הלמיתיחפן
 ההחכם 6כ) כלסר ולכסוף 6כרהס[ 6תידעתי
 5ויתיך 6טי 6)יו הכורם ;6מי וזס נו6)קיסונתרחק
 ר15גי וקדימות סגניתי חפצי hlo קוס ממנו 6כ)לכלתי

 -- ודו"ק., סגחע סערימך כלקר)6
  רסו5סההיל פירוס נחק. קל בעטיו מתו*4ר*:2עה

 הנוירג0וה צחיי ללכת ה6דס)הטעות
 פ"כ המורה כמום"כ המוסכלות צחרי ול6המוח0וה
 1)6 ינויה 1)6 הטקס ס6דס יחיס כלקר והגסנזח"6,
  5הרסמוהס  יטעו 16 הנלגנ) כהרככת הרככתותתפרד
  וייחסוהו  הלגוסי המין מסקר געתגה 16תוכר6ותס
 הים  המדלם דעת קפי  6)קי  עיין  סיון וידמוסו)6)קי

סימת
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 6נהכמהבראשיתמשך
 ס6מר וכמו ללקי ענין ססס טסטעס כנחססטעת
 גלון סעדיס ר' כיקר לפיכס 011 כו' כ6)קיסיסייתס
 יחיו לעולס הגכי6יס זס על 6תר )כן ס6מוגותבספר
 ק) סטטת עכור פילוס נחם קל בעטיו סגתר6 כוגמוזס

 ודו"ק, )חיות ר16יס פיו זס לולי כיגחם
 6יגס3ע)' מס )עולס וקינויס סחייס סג)ג)יסרנךודק

 כדי תפקידים יסגו 1)6 מסלבס )קמתללון
 כרל1נס תנסיגיס פסס סטעיות עליסס יפולק)6
 מוכרחים ססס כיון לכן )סס 6לקיס ככוךולתת
 נרטגס ;6יגס 6גו ר61יס ססל6 כהס הטעיות6ין

 כחיים כעלי ס6ינס קונס רלין )עסותונומועכדיס
 וכיי"3 ללידס תיוס 16 )תזרח מתערכ הלוכםלמגות
 כטעיות סתכוגגו כתחילת 36יגו "כרסס ט6מרוכמו
J~lDe'סוחריי ההדס 36ל זוט6( לפיסו סוף )יפוי 
 עגין )1 )ייחם הטעיות נפל 5ז לעולס חי היה06

 כי ידע למען תאוותה כן להיות נוכרח לכןלילודות
 ד' כי סכו) וידעו ימס יחריתו 610 גרף הכ)6ך
 הדעת ען ע"י היה סגחירס וחפמיוח ה6ל1ריססו6

 ברוכים,וסוכרים
 גתן סנ,י6 כי זו כפימה סכתוכיס ככונת 6חרעניו
 סלילן ופירית התכובס הי6 זרע זורע כל לסברס'
 ס6דס כזפ וסכיי) עמכ כ) נחן וחים 1)כסנזס)נו6כ)1
 ונורוהס זך יותר נו6כלו יכיס המכליית,כי גפפוליתרון
 חית לכל הקג6ס ז6ת יפויס וסיס "נחס נתקג6וע"ז
 יוסיף דעת ויוסיף מכולם ערום סיס סגת; 6ךססוס
 ה6ף חוס כלככ ח5יס יורה כנוהלסלס כ6 ו)זסמכ16כ
 כי  וסכונס הנן, טן נוכ) תפכרו )6 6)קיס 6מרכי
 6מר כי 6ף קלעג' וזס 1לקתרו לעכרו נגן הבוסנתן

 עו3דיס 6תס 6עפ"כ תסכלו ל6 סגן עז מכ)6לקיס
 :נ! ב"י %ען:% ~במ2 :םנצן )פיכס 6וכ) סכיך 1)כ)י )זרוע תחרוק כגןוטורחיס
 6ותגו מגע ל6 סגן כתוך 6קר מען מפרי ו6ףג6כל
 מגע כ6סר לס יחסר 6;ר המעלס ממערלססס
 כטכעו )נו ptfn הו5 כי כפני רק ען פרי ג)מפיכס
 6סכהו 6כל קרסי" הות כי )נו 6סי כו מננועו6ף
 )פי ots "כל נותנו' יקר דגר 6ין כן על כ6כלגו
 )כן )6כ)ה, ען פרי כ) )כס ז16ת )6 טכעכסגסות
 נתקלל כלקר ולכן ען, כפרי הגביעה מנוכס נוגעל6

 קללוסגחמ
~eD 

 סייגו חייך יחי כל ת6כל
 ירק 6ף 6כד ולכן הטן פלי על קג6עס61
 לו 6ין ולעולס חייו יתי כל י6כל ועפרעקב
 וס61 כמרר; רז") כתוק"כ התסיח ליחות 6ךיפו6ס
 מנוכלי יסיס 6נורהי 6גי ומוטה, פ"ק כ4מנסדפתר

 מלמומו )נוו) גתט)ס מסיה )tSth 6 סוtolh 6מלכל
 ס5זוי כעת סנס וכו'. 6יכס הרכס 6תר סיקסרישל - ודו"ק: 6דס כולכל מלכלו וסיס כע"ח כ"יע)

o1hiככהונ כמכויר חוס יצירת סרס מיה 6ז 
 סכגיס טל ה6כ "ת סניווין חוג סנווטל כגדר היהררק
 עור לפגי כגור סיס hl(St )1 ;גהגס מסועוד

 ע) לגן השי"ת תפי תוזהר הסיס מה התוקסכיי)ס
 תתולירס קג5טווהס מלווי קנורס. טל6 חס עיתוסחטך
 כניס גרו) נצער נתקללס לוקחס, נתמכו 6רססו6

 כך' יתם) כסוך גתקל)ס 6דס ססכקי)ס ונוס1)ידתןו,
 6ת )סזסיר סנלטוס כפעי סחטך ג"כ סיס 6רכועל
 6קר וזס 6סת" )קו) סתע וסו6 ממגו, וסגלקחיןככיו
 געלנוך 61כלת ל6חריס )6תר פירוש )6נור,15יתך
 ומידו ונזפרגסס מזן יסיס ססו6 הו6 כך ימס)ודו"ק:

 ק' דף עירוכין כגנור6 כז'* הקוקתך 6יסךיבשל עליה, סנומקלס סי6 וזו מחסורםתקח
 מנוכס וחסים סנתקללס קללות עסיסחסים

 נומס חדכר ;קינו הכווגס תרה לכי ד6סירס 6יסלכל
 תילי כולנו חסיכ רק תלות וס"ז הרת מלרק6סור
 61"כ וחסיכי ל6 6ר7 והדרך סנתוסי נסוג ~6ocקל
 מותר ובקיק לטניס 6סויס .*~ftwh וסגיחוס סטכםתלך
 סעו)ס יפוג ינק) )קגי0 תגסס 6קס ך6ס הרנס.)יק6
 סול*ר ומי כגו 6ת בכיו ירע ל6 סייחם ילכדכי

 כני זרע ע) יעמו) חי כי סיסוכ תוססת כ)ויסרס
 16סרס 6ינס התוחס יקכיכת הנורו זס ותפני ססכלי
 הי6 דסוטס פ"ק הכייית6 ס) סנזומלי רעיוןיספי
 ~hse נוה סו6  מתגם גט)וסו סכירה ומס עיגי'כו'גתגס
 הוסרחו חמוהו דטכיכת כקו"ח לנוד הרי לכעלסג6סרת
 זס לטעס 36ל 5"ס( )יכתות כקו"ח היציף יכתוכביתו
 כיון סיחם ;יכט) נוקוס נ6סרח דסוטה רק דוסהו6

 06 לבסיסן סכגיס יחס יהודע ל6 כעלס החתממזגית
 OD כזגוחו צקתו נמסרת ציגה ולכן סקו"ח כטגכן

 סגים לחטה עולים היו החטב קורס 6כל ודו"ק:חתותו,
 כגו, 6ה תיכף הידע זס הייך ל" 6"כ סלמסויררי
 ci~s 6'ן )כן חיים )הו דלית כעכדיס ולכןופטוט:

 ודו"ק.היהוה

 תחפן וסיס החטוין קוו.ס סיס or ד'י 6ה 6יסקניבלי
 הרנוכ"ן נכנזו*ם זך בחומל נ5תיס סיהיוהכזרך

 כהין גלחי קיום לסיוס התולדס 6ין כן 051כפהוקו(
 ר' 6ח היס קניתי 6מלס לכן כקוס, קיינויס סססכיון
 ס6חרו וזס וכחין כמלישת וסוספהי ססגרלתיהיינו
 סחטה תן 16תט ותלילוה כגיגו סנוגך4ת דייגורז")
 חיטין חיטין מכיף 6דס )עזר רק סיתס סחט6מקורס
 6כ) לס 5ריכיס סייגו ל6 ספין ;לקיום כו'כוסס

6חר
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חכמהבנפשיתמשך
 טמס קר6 סכן ס6גוסיי המין מקיימת הי6 סחט66חל
 סל6טוגס סי6 ר") חי כ) 06 סירס סי6 כיחוס

 וסכן: סחיןטמקיימת
 כפי מנס כו' קין ו6ל כו', ס6ותס מפרי קיןריב:א

 פירות תקרי ררכט כטורים נירוט)מיסנונ61ר
 6ותס תקריכו רחלית קרכן כתוכ וכוכט תנזליסיכמו
 סבכיך קין תגחח Sh סעס )6 )כן נחותי )ריחכו'
 כסבור בסור דידי' ככתל נח כן דגם הבדתהתפרי
 הי6 וותרנית עו"ג עו"ג ריס כילוק)מי יעוי'ופקוח.
 כתו כוס ס6דס כעטם כהקתתף 06 כי כהקרכןססס כחי )6 כי וויקכ) והעגין תורס מחנון וקטרטו'
h לכן וגןו)ו, כטפולו טורח קה6רס חיכע) h h h  תורה 

 )6 3)כר מהטכע נגמר והול קגו)ד טכיון זמןתחוסר
 כ)6 כלכד חהטכע גגחר סגדו)1 כיון ספרי וכןירקה,
 לכן סטיית )פגי ניחוח לריח יר5ס לolb~ 6תעמס
 סגסתתף כרח) גרץ 14 תטיס סולת יק למגחס ירכסל6

 )6 היו65ין i'Pn~o פירות וסבר יתמרי ודוכיךהידס, כמעסה כSl)on 6 וסחן יין וכן ה6ןסמעקה
 טסג) עסיסן דחכרגין חכרסין כינר פ' כר6חרתסיכי
 יר5ס ל6 רפיי כן גח כן כתורת גס לכןולכה")

 נקרה נהיותס ויהי לחיו סג) Sh קיןרי*שגמרש ודו"ק: ניחוח)ריח
 הקי"ת סכווגה )כון 4) 4תר קין כייתכן

 הג) sh בכוון כן, תנוט) 61הס תטוקתו 61)יךכרכיו
 סעו)ס חן ו)סכחידו )6כד1 איו תטתוקק S~onלחיו
 פירס 1ל6 טסיו, יתם) טקין סייגו כו, תחט) ו6תס36)
 יזס סחיגוס' וככינור סחטך 6) סתכווגיס סרסרירי
 הט"י טנוכוון נסכו סותר בחיו הכ) 6) קיןויבזור
 15עקיס 6ח,ך ומי קו) השי"ת טנור וסכן בחיו הכ)6)
 מ) 6פו )חרת גרס ככיכו) כרכריו טה61 ירסס6)י,

 ודו"ק. הכ) ע)קין
 )6 קין ק) נפישה הגה ד' נקם )קרוץ Snlo*שז

 תנחות סוף עזבי כן סותר וכנוו ד' לקכתיכ
 )יתן ט)6 כוי התפורק טס רק כקרכגות כלתרט)6
 נפרד כח ל6יזס ח)י)ס סתקריכין אתר )תיכיספ"פ
 פסקו הקרכנות עכור גסרנ מסכ) תחרי וסגהוכי"כ
 כטס כלס )קי61 וסות) קיכטת. מ)סקייכ הרור6גקי
 ידי ע) והסגחהו סקי"ת הכורת קפרסמו מס ר")ר',

 וכתו)רותגכי 6כרהס 56) כלך סכתוכ וכתוהקרכגות
 ט)נוע)ס ע) 6ז 1)ווסכ ד' ויקר6כסס )וזכח ויכןי5חק
 הגוי 6"ט ד' הכדי) ססי6 כעת עקכ כפ'וגיו"כ

 נתס)יס סכתוניס פס גנ6ר to~h תופרות ספרזןק וןו"ק* 6וגק)וס ככוונה נכון וזסיעי"ק.
 מזכותך לכוד יכרכוכה וחסידיך נועמיך כ) ו'יורוך

 ס6ד0 )כגי )סוליע ירכלו, וגכולתךיקללו
 )רבייה הרכוק החסיר כי מענין תסכותו, הנרוכנוו נצורותי

 הדנויוגיס כ) נומנו יכטה חכרי) נוסך וכליבמנזת
 טפע טו6 ככבסן וההסגה והתלילות הגכי6יסכ) סגי ליג)רס' לויס כן יכיילו ונלי וסטכפיססחותריס
 צולות וסרס הפיק, כלי יתכרך ר5וגו מזוסרנספט
 גססו חדרי יתל6ון ומזם לנע כ) תסססגחסמאיריס

 סכוייו ככור מנוס וההקגחס והסגהגס הנו5י6וה זהכי
 תוסכלת ר6יס )סכורך יחזה יגס SDI הסי"ת יוטננוכס
 ומסרג) תרירוחס נויוכ 6כ) באמת נפקו סתפע)יוחוזס

 6) יתנוגגו )6 הפטוטיס 0% כגי כסס סויטו6קי
 ססגסגס מפנס ית"ק הכולא כאטר 'וצת י'נזעטי

 )6 הגס ]כי החדטס הגהנ ככיר 63 )זנן זעוקהסתלייית
 רגון טגוי וחהחייכ D~WS טנ הו6 יחמיר כ"6יתמיד
 ינלכוכס ולחסידיך קיניי וזה רלו3"ס[ דברימלילס,
 6כ) ירירו; וגכורתך ולח"כ ייגמלו, ת)כוהך,כגור
 וככור גכורותיו כחע)ה[ ]הפחותים הלוס לכנילסודיע
 והדלו, ככורו מנכויותיו יתכוגט להמה לז)כותוהרר
 הסגסגס גין יפרידו טכ)ס עיני לאית לחולקהכי

 מכיר וצינו עלתו כפגי עומר העולס וכצינולהכור6
 יתכרך הכויך קהעיר ההערה ע"י רק הכויהככוך
 כזס ההערכה, ונקדד העכע טחטגס כונסעליהס
 כ) נומוככ וכהטפחתו המגסינ הו6 6)קיס כייולעו

 ט6מר וזס הכ) חוגו המכעיס ההגיגה וכ)הריכות
 מפסוק כוונת גס וזה לכורותיו )הודיע גווכרח הארסס)כגי
 כזס, ודו"ק כנ") נפ)6והיו העסיס ככ) ככווו כנויס)ספר

 כדרסה תסיתג6 כרעיך י6ס to~h ;חס 6תריטושש
 6וס קרוין 16ס"ע וצין 6דס קווין 6תסד6רס

hSSJ~S'כדרטת ויחי זוס"ק ועיין וטייס לז6 וד6 כו 
 טליתו ה61 6וס ענין כי גללה, ולרסס ר)"עהיגוק6
 ])כן 4רס, קמם 6ת ויקרך כמו"ס וטעמו וגוקכ6דכר

 מיגו 6קה )ו קצין ימול) כ) מ"ג כיכחותמפורט
I.olhתו)רוה )הו5י6 מכוגין טסגיהן כיטי6) רוק6 וזס 
 ד6דס כרז6 טכוון ]והוך נפו"ר ובדווין הקוניהלקיום
 ויחי כבס"ק סרולס כנוו ו"כיגחיס קוכ"ס יחודסייגו
 וסכן[ עיי"ט הקיר 6) ויחפ)) וחזקיה הך ע)רכ"ח
hSדאווין קציכן 6וס"ע כן SD הונדס ענין כי פו"פ 

 הטכע ינון ו)ח)16ת העו)ס יקוכ )קיוס לקס)הס
 מתיחמת תיגס וסכקיכס סכיו6יס כ) כמו הפקידוסרורס
 )זרעו( 6פקריה יחתג6 טמ65גו )וכמו כל) הוכל6)
 וזס כזס, סקרוקס כקער ור6כ"ד הנפט כטדיועיין
 )6 ה6דתס, נון גפריים גופיס סכסנווה סגכר16מעגין
 דבריו עיי"ק 6חח כרי6ס וגקיכס זכר סיו ס6דסכן

 6דס, קרוין ה4וס"ע 6ין 3כןסקדוקיס
וכוס
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 7דחכמהראשיתמשך
 סריך לבה ככ"ח סהיספיה ססקטו חס חיוקכרב2זדק

 דמ5יין 3ג6י ותר' הרכור סופגי קכילחטט
fin~Dn6מר דהגמר6 טוכ6 6"ם ו)פ"ז וכו', ך6ןה4ר 
 תסוס לכ"ג 1ל6 ג6תרס ליקר6ל דפו'ר נ"ט,סגהורין
 לישראל כסיגי ניסנית דל6 נוס וכל כסיני ניסניתדל6
 6כל תסיגי דרוק6 6' כעתוד סם ופאג"י )כ"ג1ל6
 על מלווין גח כגי סיו 6"כ עיי'ס כ"ג ג5טוו סיגיעד
 1ד1"ק, סיגי 6חר יטרלל כתו 6ןס תיקרו וטפירפו"ר
 חיי קני התורה כשספרה זו נפרסם והתנונןרשרשה

 לתמפר הקטן תספר קודם כחוכסדורות
 ,hto הגדול נוספר תקודם זכר 6רס כחיי זולתהגדו),
 כו מגיתן יקירתו מתחילת לו ק5וכין ס6דס חייכי

 לגר רותס וזס קילו סגים ונתן תסך על מטרקיליחות
 סגיסס )ידהו תעת 4"כ ורגטיס, קעות לרלוקסיכול
 כקדיתס קוים סגיהס כהכלל והפרט כחספרידועים
 6ין ולכן דורוה סגי 6)ו החולן סוף ק6חרווכחו
 6רס 6כל ליס. זה כקדימה הקגיס לזכור כהסקפירה
 הגלגלים כקיום לעולס לחיות הקורס סגכר6סר6טון
 תס רתכ"ן ויעוין כו' סוכה ונחזיק כולו כנד"טו5כ6ס
 )חלוחיתו ונפסק יחיו הוך נות חטמו ע"י 6"כ כזסטכהכ
 וכ6 ומעות יתיס קרלק כגר 1ה61 יסודותיו,וגתסלוו
 כסוף, וסיעות קורס הימים סתהוות 6"כ וככסו6חר
 זס ומחר קנה תמות ט' שקורס סחי כלרס"פכן

 קורס התמות כו כתיב לכן סגיס, ממכעיסנתהוו
 ז"ל, תקרי 6כ6 נזפיוסכן1

 וכו', סס 6ת גח וי1לר קנס תרות חתי בן גחרירקי

 סקכ"ס התתין כי ז") ott)hn פי על6פטי
 זרעו טיסה 6כרסס סניתול לחרי עד ירחקלירה
 סמח5ס נת65 וחנוסיס תקות תסע קחי גח תכןטהור
 טוכ hwn ול6 פגותיו רוכ קעכרו וכיון תע"סמזה
 רוכ ועכרו סגה תלות חנוק כן נח ויהי ולכן עוד יחטףל6

 זרעו5ייקיס סיהי' כוי ויפת חס י' טס גח 1י1לרסגותיו
 לחתם ה1ליר וזס וכו'. טעס יורןנוס 6"יד22נמדשרש~ט

 הגדול טהו6 יפת מפילו וגו' טגסתמות
 לטוגסיס. רשי סגס ת6ס כן מיגו סתכ51לכקיכו6
 פוגסין תפלס סל דין כיח 6ין דעכסץ הטכס.ונרמס
 תסלל6 56ל ר61יס 6גו כן לי"ג ונוולירין עטריס.עד
 ולכן חתמה* טעחיס י"ג וזס סגה, (O~Q מהולידוחגוך
 פעחיס עטריס עך גענסין סיו ל6 6ז כעוגקיןגס

 ודו"ק: קנס ק' hlonחתלה
 הו6 6גי כי ותכינו לי ות6תיגו תרעו לשעןב2דקנשכשרשה

 נו5י6ות סעדר על כי פירום יאי/ ל6 61חרי 6ל גובר )6)פגי
 6כיגו 61כיהס חקם רק סחיפת כ6 ל6 קדוםחומר
 סתוחלט הבין תן ית' כרפוט גכר6ו סנ"י6ות כיפלסתו

nff)ההרזות יום) ס)6 6וגס י"ז פרק ח"כ כתורס( 
 מיסוס תס סכל הגתגע תגרר ה61 יתכרך הכורךכמו
 ר6מונס עילס ל6 כסיכתו ת)וי' עלול הו6 יכנף16

 על כיכולת ססס יתויר 1ל6 עלתו נלדסגחגע
 כי 6תר לכן ט"ו טרק ח"ג כתורס כתפורם 6ל1כל
 תר5וגו גכי6 ק)6 קדוס חותר הו6 6ל גור 6:1לפגי
 מלנור תס וע) ת6מיגו לנוען 6חר זה עליתכרך
 ורו"ק: עלמו ת5ד נתנע סו6 כי ותכיגו ע"ז יהיה ל6ובחרי

נח
 6חו דור סיו רורות מכי הגה בדורותיו תתיסובדיך

 סתכול. קל6חר 6חר ודור סתכילמלפגי
 תמיס ופרם"י כמעסיו סדיק כןרכיו תמיסוכנמרק
 כלפגי כדור והכס תחם כל6 מיק רוח וספלעגיו
 חותכין היו סכולס חמס כ)6 ההיה תט)תו היההתכול
 גולס היו הרכול 6חר 6כל ל6 והוך כעריותוסטופין
 עכיו תתיס ולנוגס תחתם וסרוסין מעריותגרוריט
 חקוכ היס ל6 ט56)ס חקיכות 6ין כדויו רוחוספל
 עתו דכר וד' לכדו סגק6ר הנוכו) 6חי 6כלסדיק
 סיס 1ל6 העולס כ) וחפרגס זן והיה וסלילווכרכו
 כי טנור )כן עגיו סהיס כחה גחקכ היט 16מהנלוה
 ורו*ק: זכר ל6 ותמים הזם כדור כו' טיק רזייתיקותך

 גרפס כו' י6כל 6קר מבכל תכ) לר ק"ראתה
 6וכל קכ"ט כחולין טנזעון ר' רדרס כחופירוסו

rnhnנוותר ספקר )כהתת ורק )6חריס לה6כי)1 יכול 
 קחייכין עליך ומזונתן הכ6 רק חיךי 1ל6 גהגסדל6
 רוקב כעי ולכן עיי"ס כסגסררין ס6ית6 וכתולזוגם
 ודו"ק, הגבס )66יסור להסכילן שתוכל 'S~h 6סרכולכל
 השנע הגס כו' התכם Sb ניתך וכל 6תס22א

 סתדינס לגיתוס מוקגיס מחס 6רס סג5טווסמקוות
 מוס 6)קיס וי15 כהו כתוכ לכן סטכעיתולהגסנס
 לכ) תורגם 6סר הטכעעת סכוחות כל כח ע)תורס
 6כ) כקרן 6לקיס יק כי ככללם סכרי6ס SDועין
 וכתו מלקתו לפרום וזפו יתירו מלוס נח טעססכ6ן
 כו' וכניו גוב ויכף ד' 15הו 6סר ככל גח ייעטס6חר
 הגימום ת5ו ל6 הגזירה ת5ר כגכ61ס רק תוסגוזס
 לגכר6יס תתגלס הייתו על תולם סוס ר' כ6ן כתיילכן

 תן כהכיל ככורו 6ת סתרגיסיס פרטיות,כסרגליה
 גיתוסי ענין 610 נתקמ.ס הביסור דגס יהכןףיףף,ףש ורו"ק:הכריבה

 יחמר יוליכו 06 תועטיס ליחיסןסנזולידיס
 כולס 6סוייס )כן חרעכ, יחותו מת6 ויפחדו תזוןלהם
 כמס ירעו ל6 ועוד רעכיס 61ל1 קכעיס 6ל1 יסיוטל6

ימיו
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חכמהנחמשך
 סטיית 1015 דכ6ן תטוס סטיקל 6כן נטכסימיו
 נקרככוח לכן קרכן לטורך וישו טכעס תסטסוריסתיקח
hS1ל6 6' ל6 כתיכ o'1tSh כו' פ"פ ליחן קל6 ד' יק 

 ודו"ק: לנוו ד' כתום לכן תגחוה סוף עז6י כןכרכרי

 כל סל מנסיון עיקר כו' לריק ר6יהי 5מךבבי
 כן וכניו תגח תרות וקכ)ח ההסתפקות הי'הגנרחיס
 שיגיס כל לכלכל וסס3לנות סעתל סי ,גח סלנסיון
 מס מספר וכחו ר5וכס ולעסות כלכלחס לפיסונים

 יסוער קל6 חס ערותס ולסכו) חלק( )כפ')לליעזר
 כנוסקיו לדיק כדרכיו תתיס 3גתר6 פרקו ותתיסכסכל
 יריעת לכן )ים"י( וסכלן עגיו סו6 כדרכיוותתיס
 תכריח סגכר6יס וידיעת סכחירס תכריח 6יגוסטי"ת
 סיתס סל6 המיס םה61 )גח סדכר גילם obלכן

 ססכלגות על תוכרח והיס סכחירס שכרחתיריעהו
 על ונסמר תליו ססי"ת גילה ל6 לכן וטטחגוהומיתרס
 קגיס זכר סל6 תס ;כעס הכעס סמתיס תעוףנכף 1ד1*ק, מעלתו גך)ס ולכך תססכיח חפקי ככחירתוזס

 קעופות לפכיו וירוח סגלי תמס סטתם תעוףמגיס
 כסתות 6כל- טריפות 6)1 סוף יעוין חרוכיססטסוריס

o'hnw9סזכיר לכן תר31יס :onlh כל ע) זרע לחיות כו' קנעס הקמים מעוףפכם 
l~hoכתכ רל6 וס6 רה"י תר3ר סכתוכ 3טסוריס 
 סתוס' סכתכו )פינו עמיר 6תי סטסור מעוףפפירוס
 וסנקכס טנז6 סזכי ד6גתר6 דתרגגי)ת6 כ' דףהנדס
 ופגי סכתה לס3י6 כא:ל1ס1 כמין 6'כ יפו"קטסורס
 סברן כ) על זרע )חיות סי6 6כן טמ6 קסזכל60ף

 סכרן מפסוק מןויק וכן טסורס תסי' סט)דתוכגקכס
 כעוף סגה גח, Sh 163 מגיס בגיס וכו' סעוף%ן ווו.ק: זרפ לחיותנזכר

 סימגיס נקלף וקורקנכו זפק עוף ססימגי סטסורכתיכ
 תעלס מסיתן ככסתות )גח,'6כל יגוע o'o ול6סכפניס
 )תכס כפעלו זס ולחרי סכחון מתגיס ומ"פגרס

 מכעס כ6ו וחי הניס כ16 מי ורקס חודם י"סופרנסן
 פרק מתוספות וכתוע*כ ור4מיגיס ססימגיס כל ידע6ז

 ודו"ק: )סו גתירי מנח הרורם רכל טריפות6לו
 דססי"ה 6ע*ג כו' פכיו ונסי וחקתו וכניו גחריםב14

 )1 ומתיר וקסתך 6תס כו' תן ל6 לו6תר

 לגדת מנזררך ותכו6ר יולדות כתו נסג מ"תכחפתיי
 קרכגס סכי6ס סל6 זחן רכל מ*6 פרקכרסמית
 6סר כרריך כתו תר"ק 16 3כ5תס גסגו זסליסור 161)י קרגג1 סכין קל6 זתן כ) קימור נהג קרט)סכין הכין טהו6 יעוי"ס~לכן לכעלס סי6 טמ6ס כפרסותחוסרמ

 1ד1"ק: סיטכ יעויפוי;ככע

 מתכה תן ~16 לנוספחתיסס סברן ע) רותקבבל
 פרט לתספהה"-4ס לכל6יס פרט מל6 רותךונתררס
 לגן )קרכן פסו)יס ותמירם קכל6יס פירו;)מירום
 סגך 6"כ ססירוס ועל הכלביס ע) בטוו דכ"נתסיק
 ולכן עכירס, כסן גשורו הל6 ונזסורסיס כלביסססן
 כת דכגי מגילה וכירוקלתי כ"כ לקרכן פסוליםהיו

 תיניס ותכל מוחין כעלי הידסו ככתס )סקריימותרין
 כגופן עכירס כהן דטגעכד0 דחזיג6 6*כהטסוריס
 h'(b דתי בסור )יקרב) רכס ע"כ גח לכניפסולים
 הפליגי ס6 6"כ בסור ולפו"ג ;יי רליסר6לתידי
 ככסף סייכו גונזך סוי 06 כככובות כ53יסכסרוס
 לסקריך 3זס ויט כיד": כתו עכירס כהן נעכרהדל6

 כח כגי ג5טוו ו)6 כמדרס קם סכר ור6כ"יו6כ"לנ
 סכירו;ליס סנדול סתזכח על קהקרי3ן )פי יקע"ז
 ודו"ק: ליסרך) פסולים כיסיו לקילו סקריכ ל6לכן

 ר' 6תר ~16 לתספחוהיהס חלק פרקרנבבמרא
 מוסס הים דסתכול והעכין 0ס 1ל6יוחנן

 י"3 סת13ל דור נוקפט עדיות )עיין חודם עמרסכים
 סעגחס כענין סיו חייס וסכעלי גח וקיוםסטכעי, מסדור ע"ד קל6 סיס סיכול עכין סכ) 6ףחורק(
 ותכלס מקחית סיס 6ער כזס כ16יר לסהקייסתיוחרת
 6תו 6קר כל ו6ת נח 6ק 6לקיס ויזכה 6תר1)זס
 כס;גחס 6ותס זכר 3תכס היותם כעוד פירותכתכם
 ופרנס בזן לו כזכר זכירס תס ככ"ר דרקו וכןתוויקת
 סס;גחס כיכולה סיס 61"כ ;כתכס חורב י"ג כל16תס
 6ת 3סר כל ססחית כי 16ל0 כרגע סיקוס כללתחוח
 וניזחת 3תקרס[ סעחיתו hSD מה ~לכך הקרן טלורכו
 ורמותם הרע ל6הוכ סיס וטכעס נכתרי הכע"חתכוכת
 מתדיתים גע5ריס ולסיות חורק י"3 חגוך קריך היס1)זס

 6דס, קל תידו גיזוגין ולסיות נוזוכותסן נלתלוסותורגליס
 עיהיו 61חרי טרף יטרפו ול6 עליהם מורקוויסים

 סעולס ל16יר ע5ו 6ז כזס ויקר טוכ כחנוךתגוד)יס
 מתכול קמן 1"ל ס6נורו וכתו חיוסרס סגסגסויחיו
 פ' בנודרם ק6ית6 וכתו מעריות תן עו"נ גדרו61י)ך
 ע"י 1לסעסות סטכע 1)סתספך יעו*ק ע' פ'וי65
 סעליונס סחכנוס העלס קנית טכע וססרנלהפחד
 תן י165 קלתעפחוהיסס 6תר לכן חוום הכנעריך
 וכמו )רס"י( כתיגן לסופק עסיסן קכלו כיסתכס
 ;גסתגה מפגי 6101 מתסו)תי חון חזרו וכולן יוחגןט6"ר
 טכעי סבלתי ס6לקי וספחי מסחיטך ותוגןטכסיסן
 6חרח ככרים כעטו כי סס 1ל6 יוחכן ר' 6תרולזם

 6חר 6ותס oh~t למכו) הקודחת כתקיפס 6ותסוסר61ס
 לזרת ס61 מס כי ol~nh כי61יס סרס כי יינזרסמכו)
 וסכן: גמור כחילוף נתחלף וזס ותכתתו טכעו ל6 06סכע*ח

1?1
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 9החכמהנםמשך

 גירוס)יס סגדך 3מז3ח נתיר לתרו תזנח נחורבן
 ותסוס כסת'קי קרוסת וין סיס רכלן )פיזיתכן

 ככתם, ניחוח ריח 61ין ככמס תזרח דלין לע"גזס
 סע)4ס ורק כהן היס וכח ניחוח' תזכחוריח כ6ןסיס
 3תזכח nSD וים) כתיכ )כן כסן כעי ולזם עוטההיס
 ל6 כתררסס ה61 וסעוף סחים תכל ססקריכומס

 סהס 651ן 3קל רק סמרכר תן להכיל עליךהטרחתי
 כדי להקריס ועוף חיס קכ6סר סטטס וזסכרסומך,
 )קרכן להכיל ליד )5וך כמטו 6דס ינזסורטל6

 יפחת 1S5h כולס טסיו כגח )זס סרורפיס. ומןממרכר
 וככין: חכולס מקייכ סיסירו

 נסתם יוכפן תרגס תלכדו, ל4 דלוו כנפטו 3סואך
 ידעת אעפ"י כי חפרכסת, ועדייןקגקחטה

 סו6יל תטיס הו6 כרנוכ"סי רל6 מותרת דסי6ספומקיס
 JfflDSI לסור ד)יטר6) מידי 6יכ6 דמי )יקלקלוקריב

 לרירהו תפרכסת לסור סיס תורה גזתן קודם 36)סרי
 טעריין ק5ת ייחס ה61 לכ' דתו נכפלו כתיכ1לזס
 ת6כ) 1)4 כת.כ ר6ה כפרטה 6כ) כו נפטוק5ת
 ה6תיתי סדכיקות ע) הו6 עס ונזלת מכסל, עםהקפם
 דלוק הנפק 4ין מתפרכסת DDh"' כסחטם 4ohכ)

 וסרן: חותיכו
 כסתס סטחט דעו"ג רסכר דחזקיה יתכןילמ8"ז

 דרק 4פסר חיה, תכלל די65תותפיכסת
 דחק ט) קתורס הכקר OD סגפט דכתיכ)יקר6)
 6יגו סהדכיקות קגייס לוכ נס עטתט היכי )6קחתי
 סו6 חי סיתרו וכנוו ל65ת, מפרכסת סגפססגתורס
 ג"כ לחזקיס כ"ג 6כ) ס6חזו( מי )ריס לנוות,וסופו
 63 והכי"ח 3גפקו דכתיכ וכמפרכס זמן כ)תוזסל
SDלעיין ]וים ק5ת, ייחס t"DS 6חכריית6 רמייתי כה 
 כפורק תחגס ספורם 6כל נורתגי סו6 כחזקיסד)6
 ע"כ )כ"ג[ 61סור תכי ד)סוף )יסרך) דוס סחיתן
 )ה וחייתי טסרות כריק דתכן לה6 תימון מ45ג1לפ"ז
 קחיעס וקין טת6 עוף מן סחי לון 63כר ק"ככחולין

 ג"כ דלחזקיס 4חר ו)6כי)ס לכ"ג דתפרקמעסלתה
 ודו"ק, בתימה זס מגית יע"ק וכתוספות )3"גפסול

 6)קיס נסס כי יספך רמו נ6יס הליס יםיתמשך
 ע) ק6י כקרס כי יתכן, תכייס ע"יוטו'.

 עיין 6חד, כדיין סקומוגיס( )כיחיס כ"ג סגסרנויין,
 ם6חר יזם 'gff1D' וכסכסררין דיגיך נזיתר פ)6ינקלוס

 6ף כיחירי דן סו6 מס גלתו כרמיון וכו', כחסכי
 ססופט ה61 6קר הללס סכ) כי כיחירי דן תה66ת

 טעחיות כו' 1371 פרו 61תס כו' ס6יס דם2טבשד8 ית"ס. ס6תיתי תסכ) ק)ק סו6כמרק
 סכקיס חזקת רסוס סכלייח6 עפ"יסכתוכיס

 וגמ65 ט' נסים נים6 ס)6 טוותינו ע) סננזורכדין
 לזס רס*ק פו"נ ע"י 1ל6 תחתיו, כליס 6"6 0)זלפו
 6ין הרכס דס וספיכת חרכ סיס כמעת 6ף כי6תר
 ס6דס נפם 6ת ברוס 4גכי כי ע"ז לי:כיט)כס
 1)6 1371 פרו 6חס רק יספך דתו ס6דס וסומפך
 כלס 0יסיס מיטכ ולכליון לכסנה נלד )חס כיתצנזרו
 3ם6לתות כתיכ ולכן ט"ו )סחיט )כס 6יןחציליו
 1)סו)יר גקיס ליקמ דת5וס כרכה פרסס 6ח6ידיכ
 ותותירו נטיס לכס קחו ד4מר רירנוי' מקרץכגיס
 נו5וס וסגלות הנזירס כעת ן6ף כונתוהגיס
 כככ) סגו)ס )כני סיס ירנזי' כמו פרכותלפיות
 כוס לקות נוס)כות ט"ו פרק תייתוני כגסותועיין

 היטב,ודו"ק
 קפטרס ס6 לצמר סו6 רחוק ל6 וכו' ויכוב!ר8ך

 תנופטי כי 4גסיס רק וחייכם נופו"ר נקיםמתורס
 עתסס 1)6 ם)וס גתיכותיס וכ) גועם דרכי וררג:יוד'
 וכר ומכ) )קכ)ן הגוף כיכולת ם6ין מה היקרתניע)

 מקמרו נמו ההיתל הסוגה התזרם תגער )6הלמזר
p~g(סתענות גו5וס ח65נ1 )6 זה ותסוס הכקר כ( 
 וכן )בכובי וחייגס סזסירה וקורס 3סנס 6חד יוסרק
 לפי רגיגו תמטס )כד גריס מכ) סנזסג) נוגעםל4
 מזם ויותל גופו ולזסייות מעלתו לגודל מריך סיסטל6

 יצע ס)כ וסרחכת סחוס )גור) סרחון כעתכמתחחה
 כעת סרוח כעד 11SDS יתכן )6 6ז כי דעות6)
  וכשיגורס 6"6 יפ"ת סתורס והתירס יפ"כ כמטסחמקו
 בזפ סקריה וככד י5ס"ר כנגד 6)6 תורס דכנ.ה)6

 ל36ות פינס )6כן ז6ת סיס 6יך 1מ65גו 6חדתחכר
 נסוס 6חוכ כניו ממתו נוי טיכוס מפטרוסקכ)ס
 כיוס 3עיכור ינוסתכטת נטיס 61"כ כועס דרכידרכיס
 פ"נ כתוגות תוס' עיין קכיח6 מיאס קמרו זסותסוס
 )פרות )15ות מהורס גזים )6 קכיח6 מיאס ר"סע"כ

 כום )קתות תותרה וכן 6סה, ע)ולרכות
 המין )קיום רק ט"י סכ6 סוף דר"ח דכיתהו דיסודיתוכעוכד6 עיקריי

 ומענוי 6יס נוס) עזס לסוטיך קת:וקתה נטכעסטסם
 6גכ, מתם 6ין ו6ס כגיס )י הכה ס6מרס)רח)
 ע' ה63 פרק סוף - יוסף רכ ן4מר סך ניחךוכיס
 פרס סרי 6ל 6גי חהכ6 כיו"ר ח115ת נטיסדלין
 מכירך וחוס דכ6וס סייגו ורכו פרו קטגור 1ל6ורכס
 מקוות סיס )ידה 5על )ס סיס ס)6 החטך קורס16תן
 סחטך )6חר 6כ) ורכו פלו )מס ולמר כפו"רטניסס
 תזם מסתכנת פעמים יוכ והיק )ידם 5ער לסטסים
 כגח לכן כו' חזרקק ס)6 נקכעת 6קה לתרו כיעד
 קודס כתיכ ה)6 ורנו פרו )הס ויקמר דכתיכ6ף

 )6סזכיר גקיסס S)h פגיו 61ק קת 6תויכרך
משיגס
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חכמהנהמשך10
 ורכס פרס קלמר וכיעקכ דפו"ר, מלוס ככ))ס6ינס
 5ייסכ כויס זס הגיח ג"ח סנהדרין וכמהלה"ק גטןוזס

 מפו"ל נסים התורס טפטרה נטעם )6מל יחסערדש ודו"ק. לוסוכוון
 התפוקה כטבע סטכיעה ס)6 ןכ,תתנזקוס

 רפיקר וב"כ 3י3ב מוכרחת טסיך כמס זריוכו/ די טן )תיתכ טכ ט6נורו כמו יותר עוד1כנקכס
 ממו"ר  5רס יכיל ל5 3י3מוח  רהנן כמו סי5סמלוס
  לגרור )כלי סחורה  ומררך לסכניס סיט 5סס ליסחחחוייכ  ילרי 1)6 06ה ג60 ר6ס כו' כגיס )ו יס55"נ
 ולכן כתו0"כ, (DDI דרכי דרכיס לכורו וכיו"כסמ3ב
 נו6הוכ ת65 יותיר 1)6 )6י0 תגק6 כי הלטס SD)גזור
 סטג61 )6ה,כ הטכע גמד זס 6חר 6יט וחקתגפרה
 לחרת בור  ליסף  סיכול הקים ורק  סבסוב.ולסייף
 ס5מר סמ8מריס  סממך ווס  יליי'  סחורס יטילסבליז

 ודו"ק, ט"י הכ6 פרק ello כר"ם  לליעזרר'
 DS' 5מר ר"י נו'  תליו ו6) כח D'i~sh (6רישלכמרש

 5מר ר"ג )הכוס  לפיכך מליווי פלסמרר
'DSססיסיף  SD וכניו ה61 זכה )פיכך  גי'  יליייי 

 ככ"ה 16 ככ"מ הרכה 06 פרגי רכה( )לוררם)דיכויי
 ת15ות גח קייכ 6"כ קיים שריס דכקגי דיעסו)הך
 3ל3ר סיחר  סו5  ולטסך 6תס 65 )ו ס6מר זחהפו"ר,
 והוסיף ה61י) 6מר קנן קיים קככר כ6ן  6יןהמלוס
  ילהייחר  וכי וכג'ו הו6 סי65 כקרולה וגסן ה15ויט)

 מלות  קייס סל5 ט3ר ר"י 35ל  ולכליו  קליוסרי3יר
 1)6 )כח היה סת5וס יתכן 6"כ ונקבה כזכר יקפו"ר

  לפיכך  לוות  על ספרר  לפי 6מר )כן )כד,היתי

 כמררם. יבי"ט  נרלקין .~hh4h  סיריטלהנוי

 6חליכס זרעכם כ1' כריתי 6ה מקים הגנירשלני
 מחריו 6חר עה"ק גו60ין סרק סוףכיכמ,ת

 )היות דכתיכ 6כרהס נכי חעהה 6)6 אחריוהתיוחמין
  כן  גס סנt~DSI 5 כו' ס"ק כו'  לחריף ולורדךכו'
 סקכ"ה רגטכע וגרטה  5חרי:ס ו)זרע:ס מאי כיחורפריך
 והקמותי )הקן .5חר פ"1 לפולס שכיל מניףסלינו
 יהיה ז)6 כו' כסר כ) יכרת 1)6 6ה:ס כרישי6ה
 תפחית  60יגו הקכ"ה ג:כע עוד 6כ) כו' מכו)עוד
 פ' כזכח'ס ד6נורו כוכו 06 כלוכן) 6פ')ו כסרכ)
 עוד 16ס'ף )6  פ6מר ושנו ה'טכ .עו."0 חט6תפרה
 6ת מקיס הכגי 6חר וע"ז כו' ח. כ) 6ת)סכות
 חמחית ק6יגו 6חריכס זרעכס ו6ת 6תכסכריתי
 דלינו 6חריכס )1רעכס לנור ולזה הידס חיןכ)
 כ6 דבר תחזרין מהתה היינו תיוחסין כליגןחי

 כירושלמי כר5מר סהמיריס כל  ומגלס  ;גה);נכעיס

 דלין ע"ג 6ף יחנן,  כן יבוי"ט מ"ג מברל פרסיתמיה
 הלתגה פרק כתוספות וכנוו0"כ כעו"ג נוחזרדין

 6סת ע) הכ6 המו"נ וחתור ע"כ ט"ח דף)כה"ג
 מירי  פסול 3כ"ו ניסר5ל סרי מגייר כי  פי"ג6יט
 והכיף יעו"0 ויקנח  כרפ"י היה קפסו) עגסוכמו

 ודו"ק. יעויןפס1)יס

 החכה יו65י נוכ) כו' כליחי 6ח חקים הגגידגלני
 יפרה  סלולר תי רק היו )6 כתכם הגסכו',

 ההעפות הגו)דיס 6כ) זרע )החיות 60מר וכתוורכס
 6)1 ועס כסכה, )הכגימס קריך היה )6וחה06פית
 רכיכו כרכרי סעיקר כי כייתו 6ת הקים )6סחיגין
 כיקירה נוכווג'ס תיגס 0הס מח"ל ע"כ פרקכחורה
  לסחה כצחרו וגכ))1 החותר חזם )הכרח גתחייכו6כ)
 כהורג דפטרי חכחיס ODD חוכן ו)פ"ז והכן,ה6רל
 סייד: ורו"ק כטפת כנים  כמו ירכין פרין ק6יגןתיגי!
 נמררי יקריס14יטו

 כרכיה י' 6תר )"ו פרסה
 נקרך לרך 5יס כמנסרך כח מנח  מיסחכיכ

 ילקים 6יס נסרק סלרי 5יט מסלקר8 מטס ס,רמס5יט
 מי 5חר  ררך יסי"ח כפצורת  ררכיס סני ריסהעגין
  העוסק  ווי ויס  יח3רךומח3ורר לפכורמו  בלמוסרוייחר
 גפפו ונ!פקיר הכ)) כקכי) עינדו ונוכש) לכורכלרכי
 נקטרה יעץ טמתכודר שזה התוף )פי 5") 6"כעכורס
 העושק כי קס"ר צנורו וכן חנודריגתו ירד וזסנועצה
ssli~t,מלרכי  3טכילסעסק  מלכיח ס'  שכח ריי") חכם 
 כלי 5ח  מיכיח  ול5  סח3ורר סלח  מלקנו וככרלציר

 ורק )כלייה רצוי היה הו6 ק6ף עציו  צחרו  לכןרורי
 ירר לריס 8יס  סוקרך 6חר ככ"י היה )עלתוווחכ,וך
 סלרי 5יס לסרק  ומטס הטרנטה 6יט וגקי6ממררגחו
  ומסר  סו5יל 3נפס פחיהוח מורס orn  ל3לות'שסיכרת
  5לקיס' 5יס נורק מלרי כסריגם יסר5ל בלבלמו
  ופיין  ל:טיג'  ס5רמ  0יוכ) רוה הטרחות )תיקיתשהגיע

  ודו"ק, נרכסמר"ר

 קנה סנר טקגה הה כ) )כן )מו טכד טגעןריךקי
 )יסר56  טו0רס כ) גיחן )כן 0ס )כגי שייך והיהרכו
 ענין גתן ולחוטף תקר, ע) כ' ק' רכה קה)חיעוי'
  hD'De)  כן  גוייס 5"6 נסגהדרין יעו"ט כו')לסוף

 תכוייס כו' מדומה נ6כה כו' הכלגי גנו)ר'הי
 15טר )כד סכום ערי כ6ן הכתוכ פרטכו'

  שפוקר  סמפני קוטר ע) החקוס חם )נוה )פרקכדי
 כיריסס 6כותיהס onDn ט6וחזיס ככיס SD לכותעון

 לכן onlh וגדעס וכו' הו5י6ס צנורו והם רכעווכגען
 ופקוע: גי15)ס )פיכך 15ער )וק6"ג גמחו 6תס 6כותסכעוטת

 )ך)ך
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 "וחכמה יןירמשך
 רךלך

 )ירך 15וה1 כי )פרק יחנן 6ר6ך 6;ר סלון*ל
 טטס ו)קרכגות )עכורס ממיועד תקום)6לן

 לנקות יפרסם וטס קרכגיתיסס וגח hths'1A~סקרי13
 העמוגיס מכחות 4ת וירוכס ככן כקחוט סמוויקליק
 6ר,ך ם6מר וזס )פגיו נלחן מ65 6קר )ככוכסתר
 )6חריס 6כרסס כ)כ llnwo 6ת קירקס יו65פוע)
 )פ"ז יסגס כ,' ידעתי עתס כי סמלך ס4מרוכנוו

 וןו"ק: )6חייס סגיניה ויסיס יתר6ס6כלסס
 הנוכרכיס כי פיהו; 66וי ותק)לר מנתכיךר*ים:ר*כה

 ;יכרכו סיכה יפיס סיס ינרכס04
 הככרטיס ילוטפו הסי"ת כרכת וכלחל "כלהם6ח

 סוס יהיה )4 ה)4 סטי"ת קותו טי16ר )6חרוהתק)ג
 מתק)) שעגי; ת הסי כי 6כיסכר6ותו 4ה נזקקן6יט

 )ו היה יסר6ל )6ר7 כיפתו קורס wls 6ת1ךילץך* והכן קותו הטי"ת )קטת החק)) סקדיס)כן
 כקרן וכטסיו 6תו כהיכ ולכך ורע חבל wlsי
 כי עד יהירה כקדוקס גתקדק פענויס ד' ורקסיטרק)
 הכרס וים) כתיכ וסגך ממגו סרכה רחוק )וטפיס

 הלך כחיגתו מ5ד )וע דרק טסו ולוט כו'מנו5ריס
 6ת סהו)ך ))וט וגס ג6מר ו)כך ורע כחכר6ת1
 ובוחרי כתילי לס ינסיך 6ל6 ויקח חסו וכו' o~3bריקח והכן: ומעלתו סקגתו נוד) הכין )6 סו6 כיקרס

 4יתת6 )מפיק כק )3י רקות )יס וליתבגין
 פ' לזוס"ק די)5. רעותם כ)6 16חר4 63רע6למיסך
 6ת ס"יס וכופס מלוס יטרק) T~hi 60 51"ע)ך(
 ד6ית6 וכרוו מטה 6"י יסכת היתה ג"כ ו6ז ntSDSלסתו
 קגיס עטר תקן וימי לר3ר זכר ס"ך רףניכתות
 1DO ונוכסן עיי"ק המגין מן חן") יקיצת קריןכו'

 מקיף ע"ס סימן כתו"ע קהוכ6 ק6וחר חי יס)קיטת
 )כן לך )ך מלויס סיס 6כלסס ורק ויתכן ודו"ק:ס'
 onlh, לכוף יטו) סיס )6 )כן מ5ווס סיתם hS;רם

 הקרן קנס ק6נרהס ככ"ג ;דרסו מס כפיר*ירלי
 6"כ נטלן התמלך קוס נזקר6 ע)נסי)וך

 )6 פעוי מ15ס יקרץ) %ן יקיצת עדיין סיתר*)6
 ואכמ"ל: נססחזיק

 עפ"י סו6 מעגין 6)יו סכר6ס )ד' תזנח קםרי12ן
 כי )דעתי וסם 6)קי 6חזס ומבקרינוק"כ

 מלי16ת1 סקי"ת 6נויתת תסיג רוחני חסכי) עלמוהגפ;
 מסך גס כחימר קמ)וכס כסכי) רק וכבורוותול16
 מתורס )נו גבין סכסמיס )6כיו כינו חולןנוכרי)
 1)ססיר סחונול )זכך )מיקר6טק6פ( המחוס כאיססי6
 ]וזס סוירו. טפס כמו יקוכ כי עד ס5ו6יסשלכוסיו

 מפסקת 3רז) ט) ממילה כסת"ק נוטחלג ז"למ6מלס
 החונוריי מחילת וסכווגס טכ;מיס )6כיהס יחרף)כין
 סנז6ירס כאספקלריא סטגחתו זוסר כין "פסיק6;ר

 )סזרכך החינור כיכולת זס כי סגי6ס 61"כ ן)יסרק)
 )כ)י סרוחגי 6סגכי זוסר כין נזפסיק )6 4טרער

 המסכי) יר6ס נו6סר יותר )רדיות 6כ) כהקכ)תו)ח15ן
 6יע זה לגסתי )כום כ)6 נע5תו כנו5י4ותוכסיוע
 סכטה כלי יס כאסל כי כן )6 כי 6מר לכןכאפסרי
 כפי O'nDt 6)ף הראות יגדי)וחוט 6טר ':מחזהוכלי
 החותר 4ה )זכך הלטדי סקנס 3כח יק כןסיוטו
 עיני מגדלת וכהירה מלוטטה )נוחת יסוכ כיעל

 6לקיס מראות סתר4ס מטפר )6ין מעחיס 6)ףסגפ;
 )כ ]ככחוכ הגס החותר הו6 הבקר מן ושכסריוזה
 4)קי מגך)ת תחזה ע"י כמו אחזה כטר[ עיגיכסר
 יקר ורעיון כיאור והוא 4ר6ה ול4 אחזה 6תיולכן
 גס )נחק גס כלועגו 4לקיס דכר כי גמ65וזס
 הסס Ten הטפת סו6 4)קיס, )קול ונזתייחם)דג
 ")קים ככון רבות 6ך כפיט הקורע ,ה כגמ65זר5זגו
 קודס הר6קזן ו6דס הפחותים, נגכר6'ס ת45גו)4

hwnoמ16חס )בחלן 4קר ונק וכסיר זך חומר סיס 
 הרוחני המקכיל כי ערום הלך לכן ר' ככור ,.נירפסכינו
 מגחת )מקוס )1 שוס סערות כסר )כסות י5טרךכ)

 6כ) כבקר 4ך רע, וענין תאוה קוס )ו סיתת )4 כיתפעיז
 פסגתו ח6מיתת מוכחל גס לחונור גתהסך הדעתחען

 מו)יריס רעים ככוחות ח5ן ותוחיו 6)קיסוהתקיכות
 כווגס ]ו.ס כוזכיס. ונויוגות גקינוה, והכעס,התאוה
 וקיריסן רוחות חו)יר היה סגה ק"ל .ז"ל כמהנגרסחגיה
 היתה עתה כי ויתכוססו הס D'nt~D כי ירעו3כן

olpn~ד' קו) 6ת ויקרעו כתיכ ו)כן ערוה, )נטר 
 ו/ ויקרא ד' ככור 147 1)6 קולו טמטו רק4)קיכ:,

 1)6 המעתי סייגו כגן שמעתי קולך 6ת ויאמראיכס
 תחוררי היינו 4גכי Dt~'D כי ו6יל6 ככורךרביתי

 סכטנויס. 6כי )ך כיני ומפסיקחולן
 )6 6נ,) ד' ויאמר רק מלאגו י6 6ז מןרתקנה

 6ז יסרבל )6רל הכרסס כסכך רק ד'וירץ
 ה61 וזס החע6 קודס כ,דס סכ כי ער חומלוסזדכך
 אותו ר6ס סמתח)ס היינו ויקמר 6כרהס Sh ד'וילק
 6)יו סגר6ס )ד' מוכח קס וינן 5ס הפסוק כונתוזה
 החומר ח5ו ק)6 הבנוייה, קודס בזתו קל6ההיינו
 ויעקכ י5חק 6כרהס 6) ו6ר6 ספטוק כוונת וכןת4ותס
 סיעכ: ודו"ק ד' 6)יו וירץ מהבכות 6חד כ) 56) תנו65וכן

 6ח מלס DQ'1 כמו יו65 פע) ההרס תקםריערןק
 כי ויתכן ר6כ"ע ס6ס)* וססעתיק יטר6),'

'hp(וכס 6) )כיח מורס מקינון קסעתיקו סתזכח ע 
כגס
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חכמה ירירמטוך12
 טכתחלח )דניו ורמז כ3ר ססיו תס6נגיס *תוננד

 שח"ז מזכת ויכנו חילכן ס6נניס יקפלו )6רןכירטס
 ע*6 ל"י דף סועס כדלגן 3ג)ג) 1)ט 1631קפ)וס
 קפץ תורס שקילון קס6כניס כתטנס טס ורו*קעיי*ק

 יעו"ס: )נדגל וסכי6וסתטכוס
 כי לסודיע 6)1 כ) פרט וכו' ונקר 65ן )1רייקי

 סוסיס קנס hS לכן כמפריס )ססתקע חטב)6
 onlh, )חכור ויוכרח )הוליך מום סמלריש יניחוט)6
 ת"6 פיהו 6ג0י כיתו ו6ת כדניס לעיס וכו'רינגע

 טכיעוה כפלק כדלדלווס61
 הדיגיי

 ד6.הו
 גרופיס כננעיס פרעם סיס כן קל לין ו6יגסונסכרת

 גדו)יס, ק6יגן 3גגעיס כיתו61ג0י
 דף תגחות ר6תרו נרצה כז' סתזכח מקוס14ל

 כו' סחוס דס עג רחתג6 כה3 5ייו"ו
 הרכר לכן כו/ olran ע) וחתנך כתכ )6נתקנח
 עכרו נז0ס כהלכו תזרח 36רהס הכגס קסתקוסמ31ן
 לכני נגנזו וכמו ג6סר סתזכח 6"כ )ע5כיסססנויס
 olrJno 6גל ג"כ(, ות )עות יון תלכי ק0ק5וסהתזכח
 ול6 כו' ססריס ט) סכתוכ ג6סר )6סנוחו3ר
 )כן 6רס ירי תפיסת כסן סיין כיון עגתןססריס
 כקרוסהו, נם6ר סמקוס קרק סמזכח נוקיס 6)כהוכ
 קנס תקו6 עד לזקרך ע) קילסו מס י613ייבנזה

 )הלחס כעיכובו יעקכ כגי ע))סתסל)
 וזס לכדו המקוס רק מהעיר יסקר )6 ד6זנעכס.
 טכיגס I'br וכזמן כיהך העזן בסכתי ו' סקרךכי16ר
 וקין קרון וקין קרום טהמקיס ככורך חטכן מקוסרק

 ח קהול כלעה 6פי)1 הלפיות ס6תרו וכחוסכיגס
 הכנקנס תן זר6ס גלעיניך 60 יוו 36רס Sh 6תררישו ורו"ק: 6)יו פוגיס פיותכ)

 כו' כל 6ת כי ו'תס וכו' וגגכה לפוגס סם 6תס6סר
 ג3ר16 הקרונם 6ר7 נזי כי ל1 6תר כי יהכן דרסע"ד
 תרכז וזס ג"ד כיותם ו6ית6 וכמו הקרן גכולותכ)

 ותכלית סיליריס נרכז )6כרהס גתגה ולכןהערס
 דה6 )ך )ך רמ)6 ורז6 כזוס"ק 6ית6 וכןסככר6יס
 דזסוכ6 ד6ת5יעות6 גקוד6 )גוי מט6 כך כו'קכ"ס
 %5ליפות5 נסורק רמססי, כמס רס5 וירפ וחהיל כו'כו'

 הכ6 סטרוי6. )כ)  פלס, כילי  5סהיל %יליסריסונ5
 וזה והכן עיי"ס ע)ח6 סטרי כל על רתתנגןחיטין 60י כ) נפקו תהמן עלס יסרי hStn וה6 ירענוי
 כו', לסוגס גכר6ו 0ס 6הה 6טר סתקוס מן כי ספ0וקכוונת

 כמררי העתו )וט הפרר14דמרשי
 כעס יוד66מר ר'

 גחתיס ר' כו' לוט טפירס נכעס כו' ל6כיגוסיס
 עתו חסלך קסיס כקעס )סקג"ס היס כעס6נור
 06 ת"כ כפיקס ופניני כס6 ופנימי ויהכן כו'לוט

 %5רי מלד"ר  %ופלג  סו5 15  סמוך  סו5  %5רי  סנ%5ר מקוסכ)
 יכעס יסורק כר' וסו תיכף סונ"ר  עתו רי3ר ול5מופלג
 נסייחו  ול5 ליד  %מני שפירס  %טום  35רסם פלסיס

 גחתיס כר' 610 מתוך  לחרי )ת"ו 6כ)  6לי1סרי3ור
 כיון לכן עמו מהלך מסיס כאכיל עליו סיסרכעס
 כתד"ר פליגי וגן 6תת וזה  סיכך  פתו ריירספירט
 ד' הכות אחרי יביס הכעת ויפץ 06 ט' פ'קמות
 סיטכ, יעוי"ס מופלג 16 סתוך היס היקוד6ת
 מענין מזרעך 6תגגס )ך נו' ור6ס עיניך "קמא

 חהח וסין ס5רלוח מכל  שקירסה  יטרלל60רן
  3נל  ירים ירי חהת מסיק כתפס  וקף ססי"הסיגהח

 סך' 6כרסס כיתי סיס וכן קדוקתס כטקס )6וס
 ועכור 63רן 6ז היס טכגעגי 6ף הקין 6ת )וגתן

 ו)6 הלרן SD קורס ה0ס קדורת קמיה סייגו6)יו  נתוני  סקרן סיס ככס  סקל מ16ת ד' כתן 6רןככלת
 טכס 60מרו וזס מעלס וקרי  סביל סחה  פושרהסיחה
  לענין  ס%נין  מן חו"ל  יסיכה ע)תס לoot~h 6כינוי
 6תר לכן סיג יכתות יעוין  יהדס יל5  יניספיר
 נחוגה כחס תלוננה ר61ס 6יגך כלרן ס)נוטס6עפ"י
 טויס ויונק ככ)כ כס קפוי עויין הכגעגי כילך
 רוחניות ע) )סתכוגן למעלס עיניך ג6 ק6 ז6תככ)

  טגס  5חנלס לך הלרן ג) כי ור6ס וההגהגסססקגחס
  )ך  סר5ייס כקרו0ס נתקדטס וסיף גתוגה סי6)ך

 והכן: כזוה"ק ת0'כ ועייןולסגיך
 ולזרעך גו' )ך ר61ס 6תס 6קר הקרן כל 6תכני

 סוף )עיין קונס כהפקר הכטס כי יתכן עולסער
 קהים הזכות והגס ל6חריס קנוי קלינו כיוןכ"מ(

 ריס  ססרס"י וכחו פייזה קנין יק היס כו')הכגעגי
 קנין כוס סיס )6 סקוו0ה הקרן רוחנית וסגוףברדסיה
 ויהיה כלכך כרטיס יקכס קוס 6תר לכן 6ןס)סוס
 ר,סינס  קרוסס סירן סננ3סס ס,פפ"י  פולס פרלורפו
 )הכנעכי 0גהון tl~'DO קגין SDI לע.)  וירססנו'
 תעטר יריך 6חר ראוה תחת קה61 כיון כזסכו'
 נזסס קיטלו עולס עד לזרעו יסיס )6 וזס הילוךכנוו
 דוקך דייק 6חגגס )ך כי כו'  ספסלך  ליס  60מיוזס

 יסר: ככלי מוס %ללחי  ותפסלך
 כי יתכן לכרס גרית SD3' ומס כו' ספליטרי1412

 6טר בחרי גפפו לממר 6כרהס תעלתמיסר
 ככ"ז נוהם יותר רב OD  מלגיס  המטס )הרוגסל)יחו
 כצרן גר כי יתכן 6ך צחיו 3ן )ה5י) עלמותמר
  יו0כ מסגי יל6 כי תספחתו נסרכות ירמסנכריס
 %5ר  לנן 3נפסו הקוקס  ססיתס סהסר %לר ול5סקרן
 1ל6 לכרס כרית כעלי והם כו' ענר כ6יליגי עסכוהוך
ויק ופמוטי )נעחתס עממו מסר נכ"1 סקרן יוקכ תפני יל6היס
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זחכמה יריומשך
 סכתונ תיפר וסעס ומגייס כו' פרכוס 6הכ)רישלת

 מפסוק 6תר 36רסס ק) כעזרו ג"כ סיוססגקגיס תקחי )6 )כן כעזרו סוס יסיו )וחס )מסכמל61. 6ך 6מר הקכוייס 3עך סג)חמיס ילךגי
 וסגסיס קוים סלכוק סקיי לק מ6ומס פעםק)6

 3תעט ם6כלסס ת6מיגיס סיו )6 כי וטעתוקווססעס
 כלסר וחכיריו 6מרפ) ממס יגקומו פן ופחדו יגלח6גקיו
 עם 1)סוכ לעזוך ר51יס סיו )6 )כן כסוףיגלחו

 ודו"ק. לסוף עדהכרסס
 וזל גריך סליל סניויך י"ל  נידיר טייר חגן4*שר

 סרוס. תלךסו6
 מדגרי זס כי יתכן רתז ע"ד תכ) מעסק )וריךען

 )ו ויתן וכו' תגן 6טר וכו' כלוך 5רקמרכי
SDסכעס סייגו תכ) מעקר )1 גחן ססקי"ת הכרסס 

 וכ) ועתורס סרוס ו):ן ממכעיס עקירי חיקשתות

 )פתחי) 0נכו6ות ירך וכן קלו סיס )מס6קי
 כעדו. כנודכר ולטייסכנוכח

 )ו מנותן סריס מיינו )ך קח ומרכוס מנפט יירזן
 תעפר'

~ffh 
 6)6 ן6)"כ 3י6וט וקכס ס3י ע"כ

 נו15ס סוס רקות והיגוי 3י6וט on~h יקנס 5וקסמלצי
 מנפק לי ותן ס"ז כ"ק תו"ם וכתום"כ כעכירססכ6ס
 לך קח וסרכוט יטוס ל6מסכי ד)עכדיס עכדיססייגו
 קרקע נכי 6ף מסגי סכע)יס קם ן3נסתקעוסדין

 ט6מר וזפ )' מוכס הוטפוה סכי6ו כירוטלמיכתוט"כ
 בכיס 6ת סעירתי 6ני ת6חר וכ) כו' ירימרימותי
 1ד1"ק. סעסרתי 6ל ות6נזר סכע)יס סס גסתקע קל6סייגו

 תלעני מד' כי סני16י כו' י' Sh יניהרימותי
 סיעפה ובים סמ)חמס וכד' שגטגני

 ירסס ספתי כן )6 יה"ט. ס6נויתי ספועל 6) זסייחס
 הכרסס בנור )כן כו', רתס ידיגו קריננו ינכרומן מכהוי וכנסתר סז6ת סגכולס עסס ידו וע51ס כחו:י

 ריגני כת)חתס וגכורתי כיחי פירוק יריסרינוותן
 6גכי רק ח)י)ס תגנורהי 1)6 תחכתהי )6חסיכתי
 מלך לס)) לי נוס ולכן 61רן קתיס קוכם לר' 6ותטתריס
 תחוט 06 ולכן נכוס תקרסי כגסנס סו6 6סגסו6ס
  סמןלק  כיונה חס כו'  לך 5יר שכל 5קה  ולסכו'

 plh' 61טסו 6)י זס כמד"ס סירס עסין 6חרורכנן
 ע יסרק) 3גי קסיו סגתו פירוק 61רונותנס61גי

 טכסי 3)תי (hSD גסיי ענין 6100 סוף יםקריעה
 כססגחהו 6סר )ך' תוחבתו ג5חון 6כלסס ייחס כןג))

 עכח ע"ז 61תר סתלכיס ג5ח עוא וכזרועמפרטית
 וסכן, יתעלס)ססי"ח

 טחן ספגי חייך כצרר (tSD מלוך וער תחוט14כמ
 בוככן כו' נעלו וח)לס יכנוסכמר"6 ח15מ)צגיך

 עיקר ח)י5ה( תלות פרק כירום)מי קימרו )מסרמז
 רלועהם שכהום  מנר  61יפו6 הרבעות התלתח)י5ס
 )ר15עוה רמז וקין כתכ וסר6"ם נכון יתז קר6ותסך
 עיקל* וסרל1עות 6)תSD) 6 ערוך וכתוב ו'תכ6ןיעו*ק'
 וחוקיו כמלותיו קדקט 6סר כרוך זס מתירםותכרכין

 נזכר וסיכן ח)י5ס* כמדר כנזכר הכינו 6כרססם)
 סמע 6ער דעקג כקים הכרסס 56) ומלוסחוק

 נלתז וזס תקותי חוקותי תסנורתי ויסתור כקולי.36לסס
 וגתן 6רס ג) עקיכו קט) תלעס מ) תגעו) 6100 כקככתרח

  כו'ורלועס לחוי גניו וכו נו' סטיררב2דזרכןין
 יקרם) כ) היקנס ק36רסס קמרית קכ"פי)תויתכן

 זס. מטוס גרו) וטלית גחפי)יןמ)וגסיס
 גע קלס 6כ6 6"ר כחקין סנעריס 6כ)1 6טרר*ק

 6כרסס ם) InI?tDn קלפי כח'6 פי'סנ6כ)
 ססי3 )6 סג6כ) olpn נוכ) )גז) זס מחטיםטסים
 ומעמס בחלים מס) )סגות ר5ס ן)6 ודייגויעוי'
 עתי עסס )עכר )6תול דיכו) )ס)כס ומגסנימיותי
 )1 סיס )6 זנך61יני

 סנ~
 סנר 6כ6 ל' 6ו)ס כבוס

 יכו) ולין י"ג נניטיןכרב
~lnhS 

 ו6יגי עמי עקס
 כי כוי נמחזס ל' דבר סיס ס6)ס סדנליסושהרש עכדיו, ק6כ)1 מלגס גסנס כן 06זגך

 עה 1631ת1 סירן )ככום 6ז הלךסכנעגי
 הסכרית )6כרסס ס6רן )מכחי) סקי"תסכטיח
 לחרי 6חגס כוס דיר מ16ר יפץ ס)6ככנעני
 ע)יסס ססי'ה ת6ת ונגריס כלס 6סר סרוס כיסרטנו
 מגיע ס)6 זמן כל וככ"ז וחע6יס רעים ססתסע)
Infoסס געסס( O'D) וי165 תסחרכ סגפ)טו וגפריות 

 )6 6"כ כטקס. )יטכ וסהחי)ו ק))ס רקחומסטיט
hSD'נעעיך SD רעיס מיי מחס 6גקי כי "כן 6נוס' יגייראט -- וס6תורי: סכגעני 
 סעס 6ת )סעגיר סקדתוניס )מג5חיס סנוגסנסיס ג6סי סעוכס oSthn גריס סיו ו6סותטפיס

 61ין מעוני ככור נטרפו כי חט6תס סר ס)6ת6ר5ס
 ר6ס עכם.1 6כ) כו' הכן ק) קופט תתוך גירס6רי
 כלקר סרחתיס )פעמות מע5תס סהעולרו )6כי
 חמסי 61כזריוח עומק מוסיפו יק 6כלסס, ע)יהסייחס
 כי סינס סיתס 6וחס סתתו כי )נפטו יר6לכן

 6כרסודו"ק: חירך 6) 6מל )כן )כס וזדון כרעתםיקודרו

 לכרס טסי תתז) חון ס51י6ו החו5ס 16ת1ריגבי*
 )יקרך) מז) 6ין מווזיר 36רסס תוקירי6יגו

 6כ) המז) סחה 6יגס ככ)) יסר6) כי )"כ()נדריס
 ר") נויס סמון 6כ 610 וזס כתז). מסכוניםנפרט
 כיון תסס סרגי כתענית ז*) וכמהמרס כשיענין
 )יקלקל נגז) 6ין גע6 וזס הו6 כרטיס )1 5ריגיסדרכיס

גי

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



חכמה יריומשךא
 כידוע: נ1)1 הס)) SD י6מר ימרץ)כי
 עפ"י קג6מר ודגר פירושו 6ירסגה, גי 6יעבנמה

 מתונה )עיין )טוכס 6ף )טנות יכו) בינוכניך
 ג3י6 עפ"י 0)6 קג6מל דכי 6ך )לנזכ"ס(פלקיס
 והכטחתו ד' דגר נולתי יקחעי כגי 61"כ )סגות,יכול
 כי )עלמי 6גי 6דע כתם 6כ) גכי6 עפ"יססו6
 המשיטו הריקון 6רס כי יתכן במורטת.עגניה וסכן: החטף יגרוס ופן ד' חפי ממעתי כי6גכיפירמטה

 והקריכ )לרכו 1)כ)ותו )6כ)ו ה5ונוח SDסקכ"ה
 ו)6כלס קיכן הקריכ )כן הכע"ח התיר ועתקרגןי
 קרקס )סקריכ 15הו )כן )לרכו מוגזות עטרגתן

 והכן: ומוכר, פוחח, חי, נגדקרכגוח
 רכיי SD הבריך סרנוכ"ן וכו', 6ותס ועגורעבנדום

 60ס כעיניו ן3ריו גללו ק)6הרח3"ס
 וגקכר, זריז הו6 ה)6 ה0י"ת מלוח קיום 6חרעקס
 כס סיטכרו נווי כרסון סכתוכ 6תר 6י)ו למריויפס
 6ותס ועגו ועגלוס ספור דיך 6מל כ6ן 6כ)הגויס
 ע) דהוזהרו כ"ג רקקי 6י1 סדין טמן געגסותכן

 מיוסף נתפקרו קהס טוכס כפויי נהיות וכסרטסדיגיס
 געגסו )כן יוסף 6ת ירעו 1)6 תלמו חכתה1לחרו
 יכ61ויתרוס )תרוס סיולס כ) יה16מל דוגמתווכלכחן
 )6 ופסיד 6יגו -התורס כ) 61ל1 תרופה )עניןעועי)
S'Dlnדכ16חי עיי"ס )"ו הגררים כסיס )ררינו 

 כ)
 סליחותיה 1)16 )1 )טלס תחוייכ )6 תפטיר סיגוהזן
 כלטן קג6תר כיון סכ6 כן S~n)hl יעו"םטכיו
 ז' דיגי )עבור רק6יס היו )6 לווי כרסון )6ספור
 ג5טוו 0)6 5פרדעיס הגח' תכוון וזס ופקוס:מלות
 ספור דרך 31תגוייך 3ך ועלו דטתיכ סקס קיווץע)

 תם DS' וכו', סרס )6 כי הגה, יקוכו רביעירסקיך* 15וי. כ)סון)6
 מע5תותו גפררת י4)תי הקי"ת סידיעחסגתכ6ל

 קיריעתו )גכי6 6נור 6יך 6"כ הכתירה, ע) תכריחל6
 טד יחטף היחורי כי יודע סו6 ו6יך ונוספתגפרות
 דהכווגההו6 תוכרח ולכן הלרן תן )גיסו ר6ויייסף
 היקר ויערס לתוטכ ס6תורי יחזור 06 סתת"גכן,

 oo~3h. )3גי סז6ת ה6רל תגה )6מר ד' כקם6לי1 ירכי 4סי הגכי6 דכרי )קו) יקטע ה)6 ד'כעעי
 כחרכ קותו ולגרס כחזקם )סגריחו יפתע )6ו6ס

 חטטו ויוגכר כעווכו יקתרם כי עד י6ות כ)נוקמת
 הגכו6ה זה כי וכפרט כחרכ )גלתו ר6וי יס616ז

 תגח גח כגי )כ) נודע ככר מס כגי ס) סי6טס6רן
 סלקי ו' ברוך ק6תר )ד' גכי6 הים 6סר6כיסס

 וסכן: קם טפירק'י וכתוטס
 גקר6 )6 6כרהס עד כי דע סכם 63סהשמש

 הכרסס מטכן רק הגרו) סמרור רקסרס
 תסיולר  מוכרח הקמק כי ולמד כהין 6רסכללן
 סידק רק והו6 3נוער3 וסוקע כתזרח עולהסתתיר
 ים נו)סון סמס תלמי נתקון קר6הו קונו פגילסרס
 חינו סמס וכמהגס כתריס מטי 1ה61 דגי6),ממכי'
 ופיוט: טתס )החמס קי6 )כן תקרת סירות רק תכריתכ)סון
 כמוכיות 16 כגיהגס כו' 6ם ורפיי עמן תטיוקנה

 לורס כי )6 06 הס"ד התוכיות 6ת )וכרר
 ד6מרו חס 6"ס ולת"ז ת"ר, כו' 6כרהס זסשכרס
 תכסקר )6 כו' הגטרית ע) דהכ6 פס.ן עוסיןפרק
 יהווה ~ons דררם1 מטוס )ניהרס הופ) לכרפס)י'
 ול6 נוך)סון לכלין ר)6 כו' 6)6 מוכין פיכן ס6ומות כ)וכי

 ע) כ6 קהו6 כיון )זס גלות גלוחן רהון נוןג0כין
 גבוחו ופין כעמים )התכו))1 חומס 6יגו 6"כהנכרית
 מ) כצרירתו לולה ס6יג1 )גיהגס 63 הו6 )כןגרות

 סגס6ו תסי 6נרהס ה61 יקרך 5ור וזה 6כיגו~לסם
 ורו"ק, תפילו 6יגו ולכךנכריות

 המעיקרך מעגין )1, ילדה ), 6נרס 6סתרימסתי
 וכמו ת6גרהס גס קהסיכס סוכרתהיחס

 עכשיו 6כ) סיו, טונוטוחיס ומרה 6כרהסס6רז"ל
 ס6.נס כרית 3כליתות הכתריס כין ככרית )וסהכטיח
 קסיotanr 6 י6תס הגס זרע )ו קיהיה כ))חוזרת
 ססי"ת0יהיה הכטיח )6 טפס )1. הי6 ימרה )6מטתו
 ד' עטרני נ6 מגס כו' קרי ותבחר ו)כן כניס)ה

 כסלילי הי6 סהסיכה ת)רת ן' שדרוגי סטותיתגרת
 תתץ: 6כגס6ו)י

 )6חר. ו)6 לו כנודרם 6יטה, )בכרסךךןךןן
 קיוזקין כירזס)נו' וכן כחולק דחפזרסזהכווגה

 6ר!רו )כן תגרנותו קי6 16 נוגרסס הו6 16רככ"ג
 יגרקה elh 06 6סס )6חר )היות תוכ) )06כ6ן

 כ) ע) מהנ!)יכוהו הגולך ענ!ק 6חר דח"ר6כרהס
 כסרכיטו )הסתנוס סלסול מלך דין )י ים 6"כהעולס

כחפורי
 ולקחן חלך פכי כירוק)נ!י כסנהדרין כפ"ק

 (ODWY ג"כ היינו כו' קטר מן קטורה וסמה ס"6ר"פ
 ורו"ק:זה

 כו' )חי כ5ר  ולו' לוקי לחרי ר6'תי הקוסדקגם
 תרכוס וחגר ררקס גיטין ריס מכו6רהכה

 סגר6ס וכפי כזה ספ)פ)ו מס תוס' ויעוין וכרך.קדם
 דיין ח1ע"ק סוף תחרו ס6 6"כ הוי )6רןדחחו5ס
 כסומכי פ' חכירתן ויעוין )6רן כחומס סורסהטכיגה
 קהיה נוקוס 16 63רן התנכן דככר מסוס 16יחזק6ל
SDעל התפלמס ו)כן טהוי חקוס וסוי כ3י גהר 

 חמוס רזה כע5חה ותירמס כקרן )6 סקוססר6תה
 ט) ככיתו ומשיגס נו)6טיס קי6הס סו6י) ר61י,לחרי

6כלסס
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 6'"חכמה יךידמשך
 טן ט) 6מר ורכן כחו"), 6ף )ר16ת יגרס6כרסס
 הפעין SD ססיה סהו6י) רעי, 5חי כ6ר )כ6רקר6
 סם סימרו וכתו כחו"ל 6ף זכתה )כן טהולסקוס
 גרס והכלר החיס ע) hSh 6תו גרכר )6 כן6טפ"י

 ודו"ק,)זה
 6תס כך מסערתה קכ"ז לוידס כת15ת תריסרדקי'

 דכנוו חוס )הרגו זס תפי רק"יי )פגי מוסכע)
 הוי, תום כע) ער) כן עכורה תח5) חוסדכעל
 )הקריכו חוס כס) פסו) ככתם וגס עכורהותחש
 וסתורת זס דכר כ"4 זכחיס 6מר חמך6 ויכ נכוןוז0
 סל6 ע5 ק6י orn סנופרס כו' לתרנו )4 רכיכונוסה
 יגדריס פ"נ כסוף כרפרסו סלו כ6י5טגגיגותיסהט)
 מקרץ 3י6ת כה)' ולכיגו היטכ ודו"ק למכ"ןזעיי'

 ככתס. כקר 5"5 הים לפ"ז כזר דסו6כתב
 ק)6 סעד הטכיג0 חמורך פגיו. ע) 6ניסריס~רנך

 ג5כת ורוה"ק )ערוך כח כו הים 65מ)
 ד6'ת6 מס דרך ע) ופירועו חז"), כסס רס"יעליו,

 רק כתרומה ולסוך )6כו) לסור כער) יכתותכמסכת
 )ילוק)נוי פקיט6 כן עללה ליגה ח' קורס כזגזגהס)6
וכן

~DD 
 דל4 טחוגס קורס ורוקק הרתכ"ס, רכינו

 6ף כב"ז 4כ) מקוס כסוס מילה כר 3ו כיו65הוה
 עיי"ס ער) נזקרי וליחו) )יקרע תחוייל סריגוטותטוס
 5ת1) הסס קווי הוזכר קורס 51כן ע', דף3תו0'
 עצור והיה הערף מטסה היתה )6 ככרך סוס556

 תניס היס )ו ס,חר כיון 36) עליו כומרוסכינס
 ונועככ6 ערלם הוס סוכ )יחי) וג5טוס כו' כריתיו6תגס
ODI~ltlותק"ם הער)ס Sle'1 1ד1"ק: נכון וזס פגיו טל 
 מסר  5נרסס כי  יתכן  גויס המון )6כרדחיירז

 וגחכך כקרים 63ירגפסו
 ככותי

 עכור
 6מגס ה4)יליס, וכסו) כע"ז ככפייה דיעותיוכרסוס
 54)1 קגת,תת נוס עולס )כתי 5סוכיח יכול היס)4

 DD~3 וכחיטיו ותתרבה כפרטיות תבטיחסססי"ת
 תלוה SD הקלס וללוות כפרט 5הסניח פרטיתגכו6ה
 כ"כ כ) גפטות טת) תילה כמלית לכן חוקייתפרטית
 הגכו6ס פקפוק 3ל6 56)1 טת6ותת סר6ס ע5נזווגפם

 ע"י עכסיו כי 6תר )כן כפיט הללקיתוההקמחה
 טית6נות גויס סטון )6כ יסיס וכניו מלנוו 4תסמולו
 פקפוק קוס טכ)6 סתו סיורעיס לכ) כללקותסיפחו
 6כ כמו 6כ קם חויה ]וזס )רג, זיהיה עוטםהו6

 חקתה עם? הכעס זס וחפני נוים. להתון)פרמס[
 ע"ר הגולד זקוגיס 3ן סח) סיר16 סגנו) פיוסגדול
 ווו"ק מססי"ת וגרורתו כמיטתו ספק סוס )1 6ין כטחס65

 תזסיר ק4 ת6י 6חריך ולזועך כו'רהמימותי
 )יזו) ד)6 ויפחס גטרית תנסוכד)6

 ד6כרהס תסוס אחריך ג6תר )6 וכיצחק כתרסזרעך
 וגיעקכ הכגעגי מכנות )יצחק 6סס ייקח םל54וה

 15הו די5חק תסוס ויסלח כפ' 6חריך ולזיעךג6תר
 תפני סוס )אחור נזקוס היה הכגטגי תכנות )יס6ם)6

 לתה כו' יעקכ )קח 06 כחיי קצתי לנורהסרכקה
 וכאן קפיר6 6ין רכקס מות אחרי o51h חיים5י
 ד)6 6חר )כן )בכיו כו16 קורס ןכקס נזתהככר
 אחריו מיוחסיס זרעו מיהיו רק וספחה כנענית5כסוכ
 סזסיר 6כרסס 6פמר עוכרין 6)1 סוף פסחיםויעוי'

 ורו"ק. כו' כו' יצחק6ת

 6ר7 תתייר T~b 6ת כו' שיתי 6תוהקימותי
 דסכגעני פירוץ יגען 6רן)זגוריר

  נתן  וססמ סרניעי ריר עד מירות  קיין  לוהי'
 61"כ הנוף, קנין היינו מוס, )אחוזת האיןל6כרהס

 וכ) סקוס כחזקה הארן )קנות 6כרסס יכול סי)6
 עכיד גגעגי ו3ם) )הכגטגי קכוי סוי )4רן קלנועי)תה
 כחכירה כפ"4 השר גדתי 3סס הבסג"מ ס:תככתו

'r~lD'נומה מהוספת המילה ע) הק3*ס מוסו )כן 
 ע"ז כפוע) וכחו כסף נגחיגת הוי גח ג5קוהק)6
 Ph כו' וגתתי )כן יסרך), 6רן קני וכוס ס"נרף
 פירות לקנין לכנען קנוי' והיא גר סאתה חגוריך6רן
 )ך גתתי כ6ן אנול ולכן עולס )אחוזת סלךסיהיס
 )6 יסרך) ל6ר7 5י5ך ברוסו ומס מקוס כטוס1)4
 )רתז כתיג מסר )ררתם, וכו' גריתי 4תי~לר~דק ובטוכסך, להגלתך לך )ך רט"י פי' סככי כסף כ.נווגחקכ

 ס)6 תפגי גתוליס 6יגס הכרכר דורכי
 סערך פרק יכפות כר6תר 5פוגית רוח )הסגחכה

 יעו"ק; קסת נכי רז") ןר"ווכזה
 כריתי והיתה כספיך ונזקנת כיחך יתו)הנמרתן

 4ין כפרק כו',ככ:רכס
 מאחיריי

 כ"ז רף
 ירוס)נוי ועין )עילות חומר וכן )נוו) פסו) רעותררים
 תכקיר יהורס ור' רכס ותדרק דנוי)ס ר'6 פרקסכת
 ים 'כי )רעתי וגרורה קר6, הך ררים דל6 עו"נמילת
 וריס קב"ה ר"6 פיק כסכת בהגמרך גרו), עניןכזפ
 לורותיכס כ"ז 5כס יתו) ימים טנזוגת כתיכ6וכןדכ3ר
 סייגו כ6ן וכחכו חזר תתה כסף' ותקכת כיחיביר
 ק6תר וכס ),תר סגימו) כסף ותקנת כית יבירריס
 קורס סטכי)ס 06 ויקרם ועוכרס קפחה )קחר6ס
 סיכילס ו6ס  לממרס קגינוז) כסף מקנת ,הו)ירה
 כיינה כיח  כיליר  וכן  לסלרי  לנימול  יסו לירט"חר
 כדלית )ת"ק סס עיין ג"כ 56)1 וגתענרסתפחס
 ט)6 ע"מ טפחה כלקח )יס כך6ית חמ6 ו5ר'5יס

 כסף מקכת 6חך )יום וגינזו) 60 6"כ)הטכי)ה,
 61*כ טכ)ס )6 כססקפחה סגור תיירי כיתויריד

)סיןתו
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חממה לרירמשך
 לקיה) oS~nt טני)ס גליך יסחט נכי שנםלביוש
וגר

 5רי
 6% כן )חוך6 נמי)ס אר"י ומילט טכי)ס

 )ג) גכיי רק יסרך) ע3ר 6יגו ות) ט3) ט)6וכ*ז
 סיגו onSn כפני ם)6 מ) גויעכד oh 61ףדגלן
 דתספט י0ר6) ככח ד6סור ורתכ"ס סרי"ף )סיטתגר
 שריך מי דוקק ית41 סמי) כענין ולכן כוכחיג
 כסריס סנווס)יס טיסיו סטי כחילתו )כרית)סכגס
 עו"ג מסלו 06 61ף פמי)י 61מס גללי וכודרי)יון
 יר' תסתפקג6, ג"כ תומחין ס)סס יסרך)נפכי
 טמכגיסו סיפי יסרך) גופיס סחל honv כעייסורס
 סנר יסודך די' ק6כ6ר, מטעמים 6"6 ט))בליתו
 גריזים, סר )סם קם) תפני יסרך) יתו) )6דשתי
 וריי )סתס ס5ריכס תירס ת65גו סיכן ייסי ר'6*)
 1tpol יפו"טי מפול  רמפיטפל"ר )סתס שריכססכל

 5רפח5 ס6 סויג מ"י כסר  6מ6י י6"כ כש"סרנותינו
  163רך ,~gel סלי לסתם רססמ5  וחירלו פכיררלפסיס
 סו5  ומפילי סי5'  כריה  סבן כיטר6) היגח וזסנדו)'
 וס פ"י  טנפנה בפו"ג ל5 5בל פריית' פלוסרס

 סם) טיסי וכעינן ק6י, )טתס סתמך )16 ודקי)פרית
 עותךיס 6חריס ע"י וכקטן )קתס למכוון ונדו)יסרך)
 כיתך יהיו ימו) סמ) קי6 כתג תכן והכינו נ"ניף מהביס פרס  בגיטין  פחוייט  כסיפות ותליך 5"כיע"נ
 וע"כ )סחוגס גיתו) התיגו כזיופן דתיירי כמפךונוקגת
 ולכן כחורי עו"ג וסוי קנונו קודם 6ח1 טכוסס)6

 ו)6 תסו) סח) טיסיס 31עיגן )סתס כעילחי)חו
  סלריך ונפרט )סייס מכווגיס ד6יגס ותותרעו*ג

 בס"ד:  נלון יוק  לרווי  טר5וי0  סלמססיסיו
 יסורס ל'  ר5הר  ניון פקייך ח"ו  רף  כחילןי  בפרס בגמרך  רסיהר חס 6'ס )זס  סומרומכמירן
 )פרס )יס דהוה קלס ד)כ16רס יעו"קי סגיכחרך
 וחימס פסלי חימס ג)6 רעכי)ס יהומט כ"ל סכררר*י
  דעכי)ס )פיכך רק6נור וזס חסני, )6 טכי)סכ)6
 )כן הינה  )6 טכי)ס כ)6 והידס מסגי מירסכ)6

 )oh 6 )תקיכי מותר סקכינס ככפי תחת)סכגי0ו
 )6 )חודך ועכי)ס כעי תרתי יוסי ר' נוק6"כת)
 סיס כ"ד נפכי סכת מערב ת) 06 תל"ג 61"כתשי
 כסכי)ס סריגי, כקיקי ד)6 1)רייכי חע"ס, )סטכי))1
 י6ס גכר6, )תקוני כלכת טכי)ס תתיריס 6גו6ין
 וכ"כ  כשכינס כנפי תחת יכנס הנוחר )תחיטיש) וקריך נטכ.)ס יסרך) תיקרי 6יג1 ע1ך ת) )6עדיין
 ר' רע"כ rh )פיז  6ך  ננון. סיס ויס לסחרניבילו
 יחו) סת) דרים ו)זס טכי)ס 16 תיגס 167 מכליסוןס
 כפסוח תולי  לכן  ספרסכו וכלוו כמיקס )כריתכמנכנס
  ת)  ול5 רסיכי  3ר6יוניס  עיון כל6 כעת ליונרצץ

 כלפי  כחח לסכגיסו כט3מ )ט13) מתיל ג"ככסנינו
 כמיקס דגכגס מסיס מותל נפגיגו ית) וסיביססכיגס,
 עגי)ס hf~n דקלמה %1 כטוסי התקכיגין 1)6)גריס
 תתקן דמוי מטבי)ין 6ין 3פגיגו דת) וסיכךעיקר
 )סטכילו סי1 ויכריס )כריח נכנס זו טכטכילסנכרך
 ס6, 16 ס6 ו6י S~np טכס דחינן )6 )כן6תמ1)
 תותר כפכינו מ) )6 06 טרו גווני גכ)חכך

 ח) 061 סטכיגס כגפי תחת )סכני0ו תטוס)סכטי)1
 מס ע) ק6י יסודם דר' nfht מידין תתקן )6ס)6
 קותו ימטכי)ין קלמר 16חו וווטכי)ין  כריסקדפתר
 )6 כר6טוגיס וגס ותו"ע, כרם"י ד)6 זס 6ךכקכת,
 לסגר  ס6תר ססכרכס עגל 6יתיייסין מייפיהנה -- ככ"ז: ודו"ק עור חיפום 5ריך סרכר )כן עודעיינתי

 פל ססי"ח  ניון יס  ירפךי  05 לרכססרכס
 סגר, 6ינס קט1יס oh  וכפלט כיס'יטחפ,ל
 דסכוונס גל6ס לסף ותקנת 3ית יעיד כיהו לגטירכנל

 כלחרי דחוכן כיתו לגטי עכ) כתוכ סויכ6)1
 רכים סיו כוסס ססת)כוסו 36לסס וטס אג'סת)חמס
 וסוי  5ברס0  כסן יוכח  סל5  לפבר'ו מותגותגותניס
 ד6וכ)יס תרותס )נכי דלדול  קנין שסיס  לניןכהי

 6גקי )כ) )כן כוס )כס"ס שנוכס פרק יעוי'כתרותס
 ודו"ק 6תי נמולו ג"כ כסף ותקנת בית יקיר )סס טסיה חיכיהו

 פפגי פירוק 'pD( חו)עת תרסי 6)נ1הס*ממר*ה
 ע)  ילקוט  ופיין אפסיי  כןסהולפה

 סייס וכן ג6ס חסל יחות מלגוץ ותירקי 6ת מיפסוק
 ויחי, ס' סוףנת"ר

 )יס דרים לכ ם)) כתו65 6תרהך ע) 6גכישטוט
 קעוסין תירס ע) ותירס ר"6 סרקגת'

  ח15ס רכל נ"נ  פן  סג)קחס נוי)ס וזס )ו ססיסמס 6חי נויד e(npl וכל סו6 רם)) ומעגין כסמחס6יהס
 1)6 כאחוה )יטלא) כמיכי נענית 1)6 )כ"גסג6מרס
 נוכ*נ דגט)ס 6ט*ג 1"1"ל וכ"ג ג)קחס 6"כ)כ"ג
 דפטור קיי") ונתגייר כ"ג כעודו פו"ר קיים 06סתס
מפו"ר

~anh 
 כססו6 סגתנייר קעו"ג נתיחס תק6"כ

 כקוס 6יגו וקיומו כרית וס ענוגו )סעיף אריךמסו)
 מסם, קנס)) טלל סוי ספיר לכן כל) סופי)וסיגו
 בעירלס  רפלוס מתורס  SD  רפיייס ימכןערש

רפסיי
  רל5 בפירל5  מללך כס

 פסיי
 )6 בס

 כס עמיקס ד)6 כעידג6 גס טנו5)6 תורס תק6"כתל)6
 ומתמת מרע )י5ר תכמין ססתויס תחמת סו6וזס
 גתו5י6 כן )עגירס עוד )ססיהו כח כו ואין סיעכוחו
 כטסות עוד ונוסף כמליאתו וסם ממח סו6ח5י6ס
 פונו  סייסו0ף משעדי 3ו סג)חס תפונקו סנ)קחט))

 כי ססוג6 סגח)ס כמס סק סו6 עוד כוחוונחינס
6יו
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 י'שחכמה ירירמשך
 וזס נפסו למחיות כחס לו6ין

~nhs 
 לך וגתתי אחריך 1ל1רעך ל6לקיס לך)דורותסכו'לסיוח SD סקס דוד

 סרס 6סרתוליו סכן סו6 טסות 6תר לכן אחריךולזרעך עוד כח כו 61ין גחלם סססוג6 רכ ק)) כחו65סתוים
 אחריו מקותוותתיחס וכתקותוותמל6 6כרסס 6חייוק5יפיס תס*כ עפ"י יתכן 3מילס וגס מלחתם כולתגר
 610 כי אחריו 6יגס מס קטורם ונס יסתעף)תם6"כ סססוג6 לכ (~Ss יזם סתטגל תקוה כח ממחליךמתורס

olhnyoסוף יכמות ]יעוין ספילגסיס ככי ומחס ס6תס כן ודו"ק, נחלם 
 לאתר מריך סיס סה"כ רק כזס[ ס6כוסס עלגום6יןןשיק.ןיי/וד4

 סמ6תר ספמיק לכן הנוכח ל6כרסס סייכר אחריך1סו6 י יעשע,כשו[
 סתסמע כמכוון סולקך ודכר ס6הל פחח טומעתומרס יסתע6ל תטונס איעלסטונס נסינסרעקנבר

 7'ר"6 תוות וכל"י 6חריו וסוט סייס קרס ולנוכחסרס 610 )כניס סינון מכות מעמס סכםויחיו44
 יכסס טרס ד' וגר קי6 כן פירס ליס"ג קלכגי )ס6תת יתקרכו סיחיס כ6חרית יסמע6ל קככילמז

 ד' וגר סתקר6 סידר טס61 ר' כמיכל סוככואתולל תסעו"ג כר6טית(ויכד)ו פ' )למכ"ן 6חד כד'וי6תיגו
 כפ' פירס"י וכן טוככ ומסון) ד' וסיכל יככסטרס עסו SD ימחק הכיקה וזס )כתמונם( לנינוכנווק"כ
  וכיו"נ עיי"ס לקמר כסר  רל5עליחס שלקרץולהחנן  סירים כלחריש  העו"ג יתרתק סו6 קגס סו6 למעיותן
 ודו"ק,רכות ג16ת ימס כל )כן כו' גחכת 63רן סתקוכסוסי'
 כו' 6חך ן' יסי' ססו6 כיוס עד עו"ג עוצך ויסי'ו'

רדהן4י
 גזס סיחוך מפני ישמעל) זס במדרס 6חריו

 ,ין וףו,גותמסיסךרא
 הגי"
 גיתם קודקס מ"מ י

 הזחיחן ם)6 )היות 'ShDnG 6ת מענויו ם6כרהסשפגי ע"ד תעכירו 6חר )ככס ומעת )חס פתונלקחה
 )תולם )סייג קזסו ויקמול כתיכ ולכן סתל6ך עםקרס טתי' כל6 ר6כילס סיר6יס דסיטתס)לס

 ע) תונח סו6 סקייס טפי 6"ם קיים סגירם6ולפי לחס רק 6תן סל6 6חר לכןככרסנו"ז חייכפיכו
 וזמו סתוים לת15ת 6כרסס טעסס ואגוייססמייגיס טל6 תעכורו תיכף מחוך 6חר מכן סתי' ג)6ל"ו)

 ויטתור כר16י סת5וס לקזוס בקולי רתע 6סרעקכ -- )כרךתצטרכו
 וקתרתס וכתוט"ד למסנורת מסמרת סעקסתסתרחי יס6 סריס טתסלס פירוש סולח קתח "ים ק"מהרי

 סעטס סוייק וזס יעו"ס דיכתות כ' כפ"ר מקמרתי6ת ספכיס כלחס כדפתר תסרס עקרון וזססולת
 ועומס ת115ס 6יגו 6ז וסי גתנס קל6 עד כו'6כרסט 610 ועטרון כו' ותישן דתחטיס כיון ט"ו( דף)נוגחות
 גדול ס6תרו כחו ותוטס סנטוס כחו יגרו תקיף1ל6 )עירוכין ונכורך כריך ס"ז כת"ז וס6כל 6רסנואכל
 ם6ט ענקיו כים סייגים עוקה והיה כו' ועוקםסנטוס )חלה הט3ו)ין חולין )טמ6 61סור כחרס ותייכפ'ג(
 ויועק, לתורס סייג קריך כ"ט ילרו דתקיףח5ויס 1ד1"ק, זס. לטס ל6 נדם קפירמס קרס )כן ג"ו()עו"ג
 יזהר 63יוכ סג6נור גדול כי רז"ל לתרורקקנה 5ית6 עלס 6מר מנקר וגן וחלב חת6סריקח

 כי ידעתי פתם כתיג נ6גרסס ד6ל1ח6כרסס כו' הטוכס )סס חזור נוסס רנתינפסיקת6
 כו', ויסר חס יר"ם כתיכ וכ6יוכ 6תס 6לקיסיר6 ויעגין כוי, 6כיגו 6כרסס 56ל כח)כ 3סר תגיהןהל6

 )מל16ת 1ר51ס 6כיו תפכי סירם כי פיוטוסכי16ר דסכן סגר6ס וכפ. כולס סתויי כל קייסי6כיסס

 דעת ותויגת סלתם סקגתו 06 יר6הו חפני 6כיורקון נוסוס כס 61ין סתירתו וקחיטס פקועס כן סיססכקי
 סל6 ומס עוסס זס מוס יתענג ס36יו תס תכין36יו ע"כ ולכך קעס"נ" ועיין תותר סחוסם לחלכ33"ח
 גי (hSn טוטס 6יע זס עליו יקפיר ובדיכןיהעגג עדיין בסור סכי סכי )16 ר6י גח 3גי נוכללדי65
 וסגם בכיו סמסיננר5ון מס עוקם ירידתו מסיכתסו6 תן 6כר מתירתווסוס קחיטס דלין כח)כועול 3סרמסוס
 61חרי סקי"ת דרכי כידיעת הסככם רל סיס6יוכ תצעקו מדוע סתורס כקדורות כהקרין רכגר וכיוןשתי
 הקי"ת מולך קמפגי הסיג )6 עדן 6)קיס 6תירבעו יס ועזך נוט) הו6 קנז ה)6 כיגיגו 6קס )יקדנוס

 טסים כבכוסס 6כל ססי"ת יר6ת )כךבחריט לדעתי יתכן נוחריו ס6סל1סו6 ם1מעתפתחרושרשךש תו6ליס לו סיו זלכן יקר ולסיות נורע לסורגריך סט"ז, דכרי עפ"ילסקריך
 נספרי ט6ית6 וכנר סג3ר6יס מסגת תכליתסקגתו לסרס גן ומגס סת)6ך תוכרי זסוכ)

 כולס סתורס כ) תעלתו בסייג ת6כרססויכונגי:ו כעת 6מר יתעלס ססס כי ופירסו 6חריו 6101לטתך
 וכלי) ותתיס ויקי מרע סל סיס סקי*ת תורםותמכת מחריך זרעך 31ין פיני פריתי 6ת ומקימותי 36רססקנז)

סטלמות
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חכמהייראמשך18
 ר15ן ססכין נוחס סט) סחנוודות כל 161ססמסלמות
 5ר SD זס עמס מפגיו ומירקתו סתגוימסהמי"ת

הפיוחך
 וסגפני

 ודו"ק:
 סרתכ"ס רכינו סגם קרס לחקס זסמבמה

 סקס חפי סג6תר כי )ן כייל וכחיפויוסתסנס כפירוזי
 פחדו לכן סנוקכ)יס ססתגות ידי ע) לממתגותיוכ)
 לסקתגות יוכל ל6 )גכי6 סנ6חר 6כ) סחט6 יגרוססת6
 הלכן כלכן וימחק ל6כרהס סטם 6מר כבסרלזבת
 סלה 36ל )סקתגוה קיוכל תסוס יולד מכהת6ס
 ה61 56לס הו6 6סר 6כרה0 תפי ככר טסתעהבחיי
 לנבתר סרה סתם קר6 כבסר גכי6 נופי סמעסכ6)ו
 רה)6 כו' סרס 5חקס זס )תה 6תר לכן ות5חק כיתר זס כל)1

 וסכן: עוד לססתגות עוכ יוכל ל6 לטוכס ג3י6 חפיהגינתר
 יפיה מיה 61כרהס כו' ת6כלסס 6גיהמבמה

 כטכע סו6 כבחת הכס ועכס, נדו))גוי
SD3לחרי חפן לותו לסטיכ קסר3ס סני מחסד 
 קהטיכ חי כסתקייס יחפון לכן סתו לטוכ יזכר גיזס
 כבקר לדורות ונזכר )מד- קיים חסדו יסיס לתעןלו

 לבכות קעסס סחטדיס פירוק בכות חסדי וזוכינברתי
 קסרכס תה יסיס ל6 לתתן עד עדי ל3גיסס מטיהלכן
 כ) כגיס )1 קבין סבים וכפרט )חכס לבכותחסדו
 )עד יזכורו לסם קהטיכ ס6גסיס כי כזכרוקיותו
 קסטיכ ה6גקיס יחתו 061 סמו יזכר כמי כיחסרו
 תספר נכרתה תחס סמו גס כי לו חרס סיטכ סל6לו

 6ת לסליל נפקו חסר 6כרהס כי 6חר לכןסחייס
 ועחורס סרוס יתעו 061 ורכוסס כו' ועחורסמדוס
 טוכתו קסכיר הביס 6ין כי 6כרסס 6ף יחרםס)6
 נדו) )גוי יהיה היה ו6כרהס 6מר )כן כתכלעזו

 יסבר סתו כי סדוס יסמך 06 6ף כו' כוונכלכו
 נרע עתס כי בתרו כבקר ולכן הברן 3קר3לכיכס
 הניל עכורו 6סר לבט טוכס כפית קזס תססלך

 כסם6ר ל6כרסס תועלת סיס )6 כולס 6תבכרפס
onthעוד בנזרו )כן עתסס חסדו גס טוכתו נכחו כי 
 סיטכ ודו"ק לך יכוזו 3וז hSO כרחתיס קותן להליל פס לךחי
 הסי'ת 6מר 06 כי כו' י15ס 6קר )חען ייעתיוכבי

 6מגס ומחוייה שכרח סיע ה)4 נויו 6תסיקס
 הרחכ'ס כמוק"כ הכחירס מכריח 6יגו ססי"תיריעת
 כיויעס 56ל1 סגס6ר ירעתי1 6תר לגן סתדעאספר
 ככחילתו ינוס 6סר לתען סחירתו תכרחת נזירסכלתי
 םל6 חיריעתו ססי"ת זס הו5י6 ל6 לכןותר5וגו

 כסתרגוס. וזס כחירהולמכריח
 רין זס ותקפה 5דקס כו ינוס 6סר כו' ידעתיובבי

 סגסדלין )רס"י מזם דוי5ו )קי6 דגתריגןופקרס
 לכ15ע ד6סול ובהר מנ6 ו6יכ6 ט*ג 6ף ע"כ(ג'ו

 כבביט ל6 06 הורס כדיגי לדון רק )53וע )וייןלסיר יתורי ררני פי  מל  ררנין דיירך) 3כיתדין יוקץזס
 דין ככיח 36) ולפסר לכרע תותי 6ז תורס ויןיוסע
 גמוסיס דיגי לדון פריכים על סחוזהרין גח כגיט)
 06 טפילו לפקר ומ15ס תותר גזם ה6גוסי סקכ)כפי
 עומס דוד ויהיס כדוד 6תר ולכן ooin סדיןיודע
 כי5ופ זה מותר הוי לרקס כו סיס תשפט ו5דקסתטפט
 1כ16פגיס קודם סחספט תרותס כדין 16 יורעכסריגו
 וחקפט לדקה כתוכ ג6כרהס 36ל לוקס ריןסבין
 וסדין העיקר פקרס תורס כח כגי והיו סגתכם,קקודס
 סספטרה הקרקס 6חר המפט סי' טפלסגנווסי
 יסרך) כדיגי כויטלח רמכ"ן הכיק וכן ודו"קקודס
 סדין( ויודע מרוורס דין ))6 ונחגו סרס ס6תס דיןכל
 כו ולפטל( לכ5ע )פירוק תחגו לכרות רק6י 6תס6י
 הפירקתי( כנוו לפסר ח15ה )פי' תמנו לצרוח רם6י6תס תחגי מלס ק6תס יורט ס6תס 6עפ"י כריגיהס6כל

 וכלפגינו וכירוקלנוי 6חר כדיך קפירק כרתכ"ןויעוי*ק
 פסולס ם6טס לדין ככיו בתרו ולטן סמ6תל, זס6ין
 ודו"ק ע"כ ג"ז דף יעוי' כנטים כסר ספסרם )5דקס וכיתולדין

 נוחריו כיתו ו6ת כניו 6ת י15ס 6קר לתען ייעתיוכני
 עסת כתקות )כגיס מקוס חגוך כנס כו' (nlGDכו'
 כת"ת ה61 כגיכס 6ת דו)חותס עקם רק נזכרל6

 כחלות כגו לחגך חייכ יה6ב כ"ט דף כנזיר61תרו
 כנוו דכוי פירוט כת15ת כגס לחגך חייכת ס6סס61ין
 ויעוי' פטורה ןס6סס תזרם תלמוד סל O~Dח15ת
 ח15ת ותקור וכתמ"ק המר"ץ ככי16רי טת"ג סי'16"ח
 סעוס לעינו )ז6כרסס הפסוק נוזה תקורו גת"עחגוך
 עפ"י )גער ךחגוך וקרץ הרקוח ע) כקטגס כניו6ח
 לענין )וטס owhy1 הל' כסוף רנוכ"ס סהכי6דרכו

 ת,כרהס סעיקר 6כל קכלס מדברי סוי6יסוריס(
 חג"6 ויעוי' ה6כ על תטוס לכנות ס6ף תעתעוכבן
 ו6כנז")* סם, כגח' חסתט וכן כהו על תסוס 6ין כנזירדרק

 מקור חזה ופטפט לרקס לעקות ד' דרךר12~במר~ר
 קחת חכר )"ט דף עות דת"רסכריית6

 וזהו שיחידו עד כחזקתן סן סרי וכ"כ וכניוקסתו
 וסחרו, ועכןיו בסתו כיתוגכ))

 עורף 6ין מנולת הד6 כתוום ה6גקיס תמסריבדנו
 תחזר ה61 ויפן למון דרריס פירוסלת)6כיס

 וזס י651 6)יו 6קר סמקוס כנגד סו6 וספניםלדחוייו
 וכן ועורס סתסיכל ג"ג רף 3יומ6 ו6ית6 וי65ויפן

 רק וסולכין פגיסס חוזרין היו ל6 מרכו הנפטרתלתיד
 סקכ"ס סהיס כ6ן 61'כ 6חוריסס, דרך וסולכיןת5דרין
 רק פניסס מחזירו )6 הל6 לקלחן סלך 61כרסס 6כרסס56)
 קסנו)6כיס לנזר לכן ויסגו מייך 61יך ל6חוריסססלפו

"ין
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ניראמשך
 קסמו ויפנו כה31 )גן פגים וסני3והס עורף )סם6ין

 ונכון )ל6תפניסס
 בקרבה  5סר נו'  ספיר  לריייסבתוך "מטיס יםאולי

 חלטרף טו3 וים תוחלט  טוב יי כיפיריס
 לדיק היה כןורותיו וכמ6נורס טוכ הו6 הרעכגחינת

 תחרת כעיר 5ריקיס 6יגס הס 06  6ף יקמר  ויסכו'
 )תען שמחיה )6 5ריקיס המה סרוס 6גסי 0)כגדרק

 5דיקיס, 6יגסמחרת כעיי 6כ) לריקים הס כקרכם 6קר הלדיקיסחתיסיס
 ם6תס נוקוס כזקפט יעקם )6 הקרן כ)ןקי2רמ~כמ

 כ) תקפת והקקפתך המרן כלסופט
 כס תתלל hSt לחרת עיר נגר סרוס ותחקוכהקרל
 תטיס )6 זה וכקביל לחריט לדיקיס נגדלדיקיס
 ודו"ק המחית )6 לגייס גמד 5דיקיס הס06 העיי SD נפלט תכיט רק חזה )ך חקיקהנוקפט

 כקכר 637 6תי סרס כסוי פרק 61פר עפרר4לבכ:י
 )קחי כג.1 זכו 61פל עפר כו' הכרהטס6חר

 דתל6ג1 נזכ61ר העגין מוטס יבסר סרס 6פר)ו15ח
 והחיס קרקט סגוולי כל טולו6ס לוק3ליס פיכססיסורות
 תפע)ות ע"י 63ה קס)נוותו תה )כד )קרקעהיוחוכייס
 6עו הטות6ס כי הטומ4ס יהכן כהס ושסיכותיוס6דס
 )פעולו )ווכרחיי הו6 החד 6חד סכ) גכר4כמוס
 התעדות מ5ר הטומ6הכ6דס רק כתיריי כלתיוטבעו
 וע"ז יכתר כה 6טר כירך סחכריחס ורקונוכוחותיו
 תטחן 1)6 כהו כתיב החיוורות כמהעכירות כית65כו
 וחכנותו הקוהי הסוד כלסר )כן כס וגטמ6תסהקרן
 הבפס טהרת ע) והזהירם יקרך) טחו 6תהכדי)
 טומ6ס גזרם )6 לנפק החם6כיס דוריס תססוסרחיק
 ה61 כי 6דס מ5ורכי )היות הקלוגיס וכריס ע)רק

 רק ג6כ) צינו "קר 4וכ) כ) )כן )טומ6תסהסיכס
 סעור כריס 6תר כסכסר וגן מחסכה לריך מדחקע"י

 מ)6כתו תמרס ק)6 כתגור הוכשרו ט)6 פירותוהרוטכ
 ותמיכותיו סברס כסיכות רק מתייחס תיגו דהטומ6סדמי
 סטומ6ס וימככ ממהרס יכיס כפעמותיו הו66סר
 ען ככבי וכן טות6ס מקכ)ין )לרכיו סקרוכיסוכ)
 בט"רמ"י וכן  שסרטיו  ס"רסומסמסי חחסחסי סהו6כ)

  עכין 3ו סחלס  כיון  סטומ,ס יבוך סקרםמסעלוח
 ומתנגדות סוכות ככוחות ונוסות) והמרוכס הגחיליהרוס
onhעטו) ס!6 יותר ס)חוה 13 קים לוי וכ) לרעוחס 

  משהליס 5ינס סעו"ג תורס סרסר  סוערי כנוי)טוח6ס
ohntwקרוכיס גתעט )כן סקציות נעדרי כסס )פי 
 סנפירה לפררי סרס  6סר ויסורותיה הטכע 6)סס
  כטיט1תי1 יוח5י  בן  סמפון ר'  ספליך מוסויותר

 מעמדס ע3 גזתנו המקיף כבסי חקכן 0)6סת)גזודיוה

 9יאחכמה
 כמס תפרק 6תל כלקר הלוחני כעומסותלגם
 עלתן )צורך hih תקנו )6  טתילו תם כלתר)יקין

  שלויס וצחר 063) מעת6ין תיגס הס כי 61תרכו'
 6וכ) כי 6תר וכן ))כתותס"6( כו' וחם6 שננגע6ף

  )6כ)ו מותר  ססב"ל 6ף )6חריס )ה6כי)1 יכו)ם6"6
  רפוי טות6ס )קכ) 6וכ) סיגו גכ"ז חמור פטךכחו

 וסכן. ג)כ )בכילת רי ר5וי סלינוכמו
 תלילת ע"זר,לכמרבר

 סגנור"
 רי3'נ  ממחו חי פרק

 עיקר כ) טית6ה )וקכ)ין ד"ת  6יןכו'
 6נן נחתר וכן ר'  ללוס כ6ס דכרי כה hSOקנ6תר
  כ6ס וכטנמיפו טוח6ס מקכ)'ן צינן מדווה גציכי

  5טר הגויס כן חרס כלי דסוי טונו6ס נוקכ)יןוככבסן
 06ר ד' עם כן )"  טומ6ס,  מיכלים ולידסויסורוופיס יקרתי Sh  ירו3יס ימס ר' רבר כ6ט נטרפו)6

 ויסודותיס הטכע מן רחוקים הנוה )נ11 רת כ6םגטרפו
 טסרת והסלמת ו6יכוהס סליתותס גורל לפיועליהס
O~Dירחיקו )4 06 הטומ,ס ע)יהס יתיחס 'גפקותיהס 

on5Dטסור. ל6 6סר יכר תכל 
 יחוורו  6ס  סורטיס כל כמו  הליין  היסר6)י טהרתכקן

 וכתו 6כיהן 6גכ דטהיו תטוח6חן גיהרוויזרעו
 סקורם )חכורן מן ממגיס כממקס תתטהריס מיסכן

 היינו צפותיו  6)  3מובו יי5 סיסר5לי טסרה  כן35יין. ע"י  הלנוסרו המיני פ'  בחו"ב  ם6נורו וכחו)היסורי
 תכ) 6יחוה עלי הליכותיו )גן כחירשי  בכחכהיכט)

  )וקחה  מסם 6קר מכטמיס סכיו  6) הגפס)'מודוהייגו
 עד כוחוהיו התפע)יות תכט) והחומר נוחלכתהופס
 1)6 ועוגכיו העולס ממענגי מרגיק כ)תי כעפר ה~'6כי
 יסודותיו Sb כהסיכו וגטהי ופבמיו שזמן לחקרייחוס
 )תעלה  ולבו )נועה עיניו קיתן צריך החתפ))וע"ז
 גע5חותס החכמם Sh החכתה מעון Sh כגוי הו6 )יכוגי
 יס6 זס ככ"נו החעון 6ל )כנות הכהוכ סררךוכתו

 תעוגי עונכי הנוה ועיניו יהכיך כ6)קיס רכוק)חטלה
 6סר )הצרן ע5חו )סיכט) )מטה קיהיו סריךהחותר
 סריך 6ער חי הו6 כי ירגים )6 6קי )וקחתמנה:
  זו )כככס צמרי התורו 1)6 6תרו וכן וכר)6יזס
 תוכסוס סססרס פל ים ונוח וי  עעינס ולחרימינות
 תתו6ריס הנוס 6סר ווודיס הזמן חמודות ע) וזהמטס
 וסטי) חוס ע) נחס סכ6 כשלתרו )כן עותכקם
 ולחותרות וכוחוהץ ססטן מפעלות ס61 זוסח036

 הולכות ער פנקס ו)6 דתיוגיס חעדגיסהחקוקות
  רסן  מלקים  כחיים בעודם  וטרו הכוחות 3ט)וטהחה
Shעפר 61גכי 6גרסס 6תר )כן ויסודותיהם מחלכתס 

 ע6 )תעם עיניו והיו חי ממליצות ע5חו כיט)קהו6
 יסוף  35יסן. עיי וננוסר  ייגס כ56כע מסעו"זנהגה

בכסילי
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חכמהמראמשךפ
 סגטסריס וכתיס דטסורין וטלפן טגטמ6ו תרותסכטהיטי
 ועפר פלס 6פל סמטסרות מלות )ככיו סס"י נתן )כןכבטקס
 וחנזמס 6לכעיס מס 6ת65 06 6קחית hSרי**כמר* זס, כעס )כעלס 6טס קטסל וזס טת6יס מטמר קזססוטם

 ומלטיס כ6רכפיס וצקתן תכייני כסגךסנס
 כעסריס 6כ) כצל )סרט יתחי) ס)6 6עטס ל66תר
 )עמות 6כ) 6טחית )6 6תר נוועע טסמניןוטטלס
 16ל0 יגיגו )סקחית 0)6 טרק יעמס עוגט 6יזס)הס
 וחנוטס להכעיס קם h~nh 06 צמחית )6 ס6תרמס
 מחסכון ת5י )פעתיס יגד) סחט6 כי נדו) יכר יםכוס
 ntnDS יכו) מסיה כרכר ססוק) חסכון וים כין יםכי

 סיס וכיון זס על גס ונידון תמורתס טכירס וטסםמ15ס
 6"כ ;יגס גגך סכי כוט) טמט)יס יהע"יייתלעס
 לסיות )עקרם )סקציה 6חד גתעולר ט)6 גדו)סחע6
 )6 ולכן העונק גרו) סחסכון ת5ר ולכן 5ריקיסעדת
 )עטרה, )סק)יס נתעוררו ט)6 6ותס ייתר 436"יסחית
 06 6גקיס סגי עיר לכ) חסר מסיס כ6רכעי360)
 כך כ) 3המגעו 6ין כי ירחי עלמו ספגי 6חד כ)כן

 6מר ולכן )עקרה יחסר ג"כ יסדק elh 06 כיחסרון
 )דרו") נדו) סנזזסרמז טכתכ ר6כ"ע ועיין 6עסס,)6
 ויסר וזפ 6רס תעערסכגי פחות טכקלומס י3רס6ין
 מ)החטנון סעוגט 6ז )1306 ס6ס יוסכ'פ )6חרנוו)
 היו ט6ז יתכרך לס3ור6 )קוכ גק5 עסיס גדו)יותר
 ודו"קי סכו 1)6 כר"מ כתכ61ר כיחיד טפילו וינו גזרקורעין
 די; ת6תרס כנכות סגר"6 פירוט 'סובענין

 וחקכון מטקס עכירס על h,o קריןוחטכון
 כי ונגור מלוס )עסות יכו) הסיס מססו6
 oh העכירה קעקה 16פן 16תו ע) רק יגין6ין
 כפיו ת15ס עטס טל6 מס לו יחקכ גפיו ענירסעסס
 מס )ו תחקכין ס)6 כתעסס חט6 06 )נזם) גיחזי61'כ
 יק עונם )ו ולין תעקס עיי תטוס nlCDS יכו)רסיס
 כעכירת עחסכ כתחטכס 6כ) סתעסס סעדרע)

 ו)חמוכ כת15ס )הרסר יכו) תסיס מס )ותחקכין
 16 6"כ )תפקס מלטרפת מ15ס טל ומחסכסכח15ס
 נעדר כמעדרו נתלל ונזעקס כתחסכס קכר )1סיס
 מחטכםתמנו

~DDY11 
tffD5)~h ;גדו) 610 החסכון עוג 

SDסרסורי ט6נולו וזפ סתעטס על תן יותר סתחסכס 
 1ד1"ק* סחסנון עוכט )ענין סייגו מעכירס קטיןעכירס

 השיגו, 3פ' סכסכתי מהויעוין
 סכנכם כדורס ז") סיתרו )מס רת, ט61ו )מקונוו טכ 61כרסס )דכר כלס "סר י'רילך
 עסוק סיס wkhbh'~K הסכיגס,וסכס סגי מקכ)ת16רחיס
 וסכ סמכינס עם )ר3ר כספלך 6"כ 16רחיסכסכג0ה
 רוקודס )י מס"ס סגוו)ס )ווררגה מסלך סייגו)תקונזו

 מעלה 6) מתעלס המך 6כלסס סיס זס )1)366)
 tlnlpnS סטם עליו יתכן 1)6 תתין סוכךוסוף

 ת6ווייסס כ) נדע פירות 6ותס וכועס לסיגוהרציאמ
 סגה ס6מר 011 הקרן 6ת לרגל רו5יס 06וחפ5יסס

 כן ע) פירוט קורתי נ5) כקו טן ע) כי כו' ח"כ )ינ6
 קויתי. כ5) סנס ס6גטיס 63ו 6תס )סתחתן סכנותכקכי)
 סזס כדיר סזס סנוקיס 6ת 6נחגו תסחיתיסכני

 סיכר כי וסכיוכס כיומך רז") כתמחרחט16
 61ין חקוכס ffD' )סטתנות יכו) )רעם מססי"תסגגזר
 Sh סגמ0ר סדכר 6כ) כ)). כקרע סריגו כין גזיזס

 כי )ססתנות יוכ) וכ) דין גזר 610 ככרסחל6כיס
 סלח ססי"ת )כן סכהירס תכריח סגכר6יסיריעת
 )הלחית לולס ר' בי  סעירו ע"י 6ו)י )מדוס6ותס
 כגגות טנו5יגו כתו הלעס תירכס יקוכומעיר
 סרכר %5רו  סל5  לנמלו  ממחיהיס כי פנויו כפטרלכן

 וגעלו נקרע  6יגו  רין והגיר סכחירס  וסללוכסחלב
 עדיין כי דכליסס נו0וף הכין )וט ~Osl סתקוכסדרכי
 וי65 )כן סמי"ח  5וה0  סלח לוס כי  מועילמסיכה
 כגי 6ה סיעורלו )הס ריכל כי חתכיו Sh וידבר)וט
 כלס יסוכו )6 06 כי סרעס וודיכס )קוכסעיר
 ר'  מסחיה כי סמקוס תן 165 קותו ויקרורוגחרלס
 6ין ועדיין ספיר5ה

~trJO 
 )מהקרע ויכו) גחתם

 לון י5י6תכס ט"יולכן
~'DO 

 וכמו )תטוכס יתעוליו
 גופף טזס סתיכס 6ת כח כגין ע) כנידרססקורו
 וכו' חתכיו  6) וירלר נחים  ולנן להלוכה סתר6ססיס

 ווו"ק' ענינים סני כזס סיס כי וכו' קותוויתחר
 כנן כסי OD )דכר הלך )6 כ1, חהניSh 1ךיךיר

 יכה 1"ל ד6מלו כמו מיטוס למכ"ןיעוין
 ופמוט פ"1 ןף IallD יעוין פוק כלכתך עז) כ)כ6כך

 סו6 כי יתכן הככר ערי 6ת 6)קי0 נסחתרווקי
 סנורך ניפעלות ע) לכרפס מ5 סתכונכותע)
 ג1ר6 רין 6פי כחרי ועומס 0תתפע) כמי סררך כייתכרך
 וכ6כזריות יחנוו) )6 כנו SD גס 6זי כתומו גטתע ל66סר
 סכורך nlSDDte כן )6 יפגעסח 6קר כ) חוטףמקס
 ו6ם מגפריה סנגר פרי 5ת  סחהו כעת כייתכרך
 והיי) י5חק 6ת )ו )תת 6כרהס 6ת צייתו זכר6ז
 כו' ח)קיס כטחת וימי כו' וירץ  ט,מר וזס )וט6ת

 5ח וימלח  ילחץ  5ה )ו )תת מיינו 6כרסס 6תויזכור
 6כלהס ר6ה 6)ס קכ) וילל מל מוסב וס  סכל)וט
 5סר פיוס  סיסההפע)ות כ)6 לנזיתי סכתקפעוסייגו
 וסכן. ס6)ס סתרים 5ת סחה  חלילס  סכורך 5לל  יחנןל5

 ס61 מרומזרות כ4 כו' פיוס עד מ61כ 36יהוא
 סגפת תכונת Sh )רעם ותועי) כתומדםפסו)

 %5ר  לנן  פכים  שווה יסככ  ?%היתוה כי  סימרווכתו
גי
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 "יאחכמהייראמשך
 ונסיו 56)1 גמ6ר סתמפחס תס36י סרעס תתכעסכי
 56) ממזלות טפין 61ף ת65( געס"ט )ועיין היוםעו
 דורות טסלס )6חר תמזרח )מ"ך כי )סיוה יתכןערג
 דורות עסרס הים קככי )כועז כ6ס רות )כןמומרת
 6כרסס מימרח) דורות נגד תחמוס 06 6כיססנותו6כ
 כועז עד תפרן יורות וחתתה פרן יסודם ויעקכירחק
 עפר ככר סיסיס סססגחס ו0מ5י6ס רות כסוףככתוב

 1ד1"ק,צורות
 סנועוכרת סי6 סיתס הככיפה ר") בן יהדס סי6ג"פ

 כ)) ידע ל6ולוט
~ffh 

 החי)ס נוזלעת סי6 סיתס
 מ) כקותם קירע כיון ס5עירס 6כ) כן י)ר0ולכן

 )6 וסים ס5עירס ע) כ6 הכרקונו חגגסככירס
 וגם6ר כן* יקרס וככ"ז 6ות0 ססיתס סהככירסחתרה
 כמטיס. )זכות ספיתו מכנותיו תח61כ הכגיסכטכע
 כע) געולת וסיף )קחת. 6טל SD hh*~Kh מתהנר

 גע קימור הקחת עכירות מתי רעסססכווגס.
 וגז) גגכ הגז) ע) ג"ז רף 3סגסדרין מתפולתוכחו
 מטתו 6ת סגף גז) גחי רסוס ופרס"י וכי"גויפ"כ
 כעולת זס סטין 6עפ"י כו' ספחה סיחר גח כן סםוכן
 כעת ~1לע*ק עיי*ק, גז) תקום נסרג ר6סותכעל
SDוסוני6 תכילו 6עת עליות ומוס רפילמ ינוכ"ס 

 ס6טס ע) גזת סגך קתתר ולכך כן[ והמנוע )6דגתר6
 וסיט גע) כעולת וסקניתוסי6 גע. רסוס )קחת6טו
 ז6ת טקיתי כפי וכנקיון 6כ.)ו)ך טנור תכן 6ים6מת

 ודו"ק: תחתם o(ll~P ע) תורסדוס
 סכוונהי ה61, ככיר כי G'hO 6קת סקכרעלתה

 16 כפריקתו רק גירויין לצייך 6יגורנ"ג
 והגת ןקדוקין פ"ק כיליט)מי וכמפורק סגיכפליקתה
 16תס )קח כעת לסתו סהי6 ה6הת תנורנזד)6
 כגירוסין והוס קטתו אתסיס ר15ג1 6ין ס)66גית)ך
 )1 תחזייגס ס6תס ויורע ה61 גכי6 כי ק6תר)כן
 מתנם. פירם ם)6 6קתו הי6 עדיין /SJh מתקען

 ויקל ע) גס )ווסכ הלריס. תותו 015כבאוטר
 סרו וקרית כה 5וס כלסר י5חקסתו

 ככ"ז ססי"ת מקפיר מ5חקס עתמרה ע"ג 6ףי5חק
 כ) קרס לתרס אכן טמח ם6כרסס מס ע) ימחקקלטו
 וסכן: לנוסות גדלך קמו כקריאת )סמתתף )י ימחקססותע
 דסנפס וע כקונס, סנזע מיס כליך תכתי 6סרכבל

 ער נסתרס ק)6 רק נכד) טכ) ה61 ס6ןסמ)
 ומחרי )סחין מחוכל תנכל) געטס 61ז )עולסכולו
 סססת)ס כמס זונתו )נפע דכוק 6ז החותרספיר
 מ65גו אכן כחומר סרגוק )מי נווכן 6יגו וזפתמכו
 דמתרי5ג6 )וחי כפיק D'~lh ר' סכיכנ6 כרככתרך
 )זס זס וח.וחסות רכוקות . דסגפסוה סרי כותי'תתכי'

 קם* הכח נתרו ומנס מחכלתס 6חת טגטת)מסכמס
 סרס גט)ס ת6כלסס כי ט' פסקם )6 יורות ג'ער
 מאסתם סיס וכלמרסס סני נטכס וסרסתם סחוג6ת
 כור16 6ת ט0כיל טלס 6)1דוח כידיעת קטעםנוס
 6ת יקלס )כן )כר וסטוכ ס5דק ממט שדרסוקרס
 רק 13ררת ניגס ססי6 כו' 6סר כ) נסתר תכןי5חק
 וכו' ננ06 )ר' חזקה כפרק ז") סמ)י5ו )':ןסטוכ
 )י נועייניס וק6 דסרס ככגפי' 6כרסס דו.כיןחזי
 ומדיעות תר6קי' סטוכ )כרור רק קרו6סכרפטו
 6חרי DI'D כעלס סע)ס 6סר וסקרוסומסלודקות
 תיוחס 610 סלופן כזס כם)תות כורזיו 6תמכרתו
 סנסמלמו כחס סגכר)ות 151רוהיסס סגפקותחכור
 סו)ס כי פירוק קכעי ג6ר נתרכר ותתעררןלרך' כזס.- 3סכדרסי תת*ס ס'י קו"תרטכ"6 ויעוין oty1זס

 והים סטתיס, סער ומס קגע ככ6רח51כ
 וזס נוזס ירעס סי6 ו)כן )סהפ)), 6כרסס מסטותך
 הקריס ספר גגך סייגו תנגד )ס ותסב כו' ותתהותלך
 טחע כי 6תר )ז0 )מ)תטס וככוון ם)תט)סתקדם
 מיסכת כסיכתך )6 מס 610 כקמר סיער קו)6)

 וסכן: הקתיס מעריגד
 כפ' הגס ססתיס, תן סגר Sb כו' ת)6ךריהר*וא

 תדכרת סיתס כי ד' ת)6ך יי6תר כתוכלך
 כי מ)6כיס עס רגי)ס מסיתם חשי 6רס כעסענו
 לכיח )סוכ לפיכס סיתס והיל תטיס סיו 6כרססכגיח
 עור 6).1 טכס ו)6 הכיתו מגגיסס כ6ן 6כ)6נרסס
 ר6ת0 )6 6כ) סנועס קולו סרק הטתיס נוןכתוכ
 הסתים תן כו' ת)6ך ויקרץ כעקירס טכתוכ וחסקוהו
 הכלסם חקריכ קהיה העקידה סכעת )פי הז6כז'
 )כסן טסיה כתו הלודות סחגל1ת 6ז סיס )סטי"תכגו
 וכ) ג6תר הע"ז מפלס לפכי סכפוריס כיוסגרו)
 6פי)1 כירוס)חי ופי' תוער כ6ה) יפיס )66רס
 יכו)ין היו )6 )כן 6רס פגי פגיסס סכתוכ16תן
 סהת)6ך סטמיס תן קר6 רק 6ז מסר ע))סיות
 כי כמדרס טמרו )כן ססר 6) )נפת יכו) סיג)6

 )6 ו)כן מעקירה כעת 6ז גרו) ככסן היס6כרסס
 ירפס, ד' כסר סיום י6תר6קר ם6תי 1זס כזס ודו"ק טתס )כו6 סמ)6כיס יכייסהיו

 סתורי' 6ין כפסיקתך יטמר חס ספ.ר 6תייתבזה
 התורי' לכ"ג תקרימך 6גי )סתקוסכלתכוף

 כס"נ סס ס) תמורסו ימיר התר ו6ס כתו חלפין)טון
 כיון כ"כ ל6וסו כפ' קופר 56) ר6תרו לכמוהיינו

 כ6ן כן 06 צתי כפנים רקתי כמקן 6תיי)זכרוז
 יגור עפרו כ6)ו וסחרו וכמו )וכלון סעקירסרב)
 )פגי תקעו סקכ"ס 6תר יקמרו וגתו סנזזכחט"ג

כסנפו
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חכמהייראמשךא
 כן תחק עקילת )כס ס6זכור כדי 6י) ם)כקופל
 ומי כפגים עקוי כ6)ו ענווס סך גן 606כלסס
 6גי )מקוס כסתכ61 ו)זס כמ"ג )סיות וכעי3קוס"ק
 י*כ דף 3יומ6 טימרו כמו מחנכתו סעכוותווקלסך
 מדול וכסן יעוי"ם תחתיו 6חר 631 כמי"גכגטמ6

 ודו"ק: מקדטתוסמערכס
 6ין רי"5 6מר י"ח ל"ה נגמר6 קם, ס"באשר

 דנין )יון מעקיו* )פי hSh ס6וס 6תוגין
 0)3יקו דכמ"ר וסכר6ס גירון, 6יכו )6מוי )ו סיסקסם
 טם6) וליק 16 רטע הסרת ))והלכי הקכ"ה 3ין )קיחסזס

 ססי"ת כיגיעת והגרץ טס 610 כקטי וקמר)מ)6כיס
 וע5חותו סינף מידיעת הי6 ידיעתו ההדסכמעטי
 מכרחת 6יגס )כן עליו. סתתוספת חוטית ידיעס61יגה

 ל6 ורני 61"כ )עי) וסכ6גו רמכיס כמו"סהכחילם
 6יוכ 6מר ורכן כעתיר מעסיו ע) סברס טירוןסייך

 דכ"כ מפ"ק קח5יגו כמו וכתירה ניריעס]םגסהפק
 פרשותיו חמור כרקת הכין מן כו' )פטור 6יוכרכס

 6סר טען כי וזר כו' רסעיס כרקת כו'קפוטות
 )דיק סו6 קכעת לחרי כססתפקותו מכרחת[הידיעס
 תרסה 6גוט הכרקות לנזר ירתע 16)י כעתיררק
 מעון פירום כו' לעוגי מכקס כי כו' לך כקררעעי
 יריעת למכס תכרחת. שגס יריעתך ס)6ספתיד
 מללגו ה)6 6"כ 6ך מכרחת* הי6 הע)ו)יססגכר6יס
 סרחת מותי לחרי וזגס הזם סעס וקם 6מרסמסס

 קה6ריך כמו 3קירוכ רק ודיוק ז"6 6מגסתמחיתון,
 הגכי6יס oh )כן דמיין. סכ6 כסס תזיח נסוףכזה
 חעכיטין פכרחת  ריריפהס  רכיון  0ו"6 כקירנכיוועין
 וכנוו י6יס, כ)6 כיויעס הוי זה 6תגס סעהיד.ט)
 ממוגית כדיגי ו6ף )כו*ע נפסוה סריגי דנין דלין16מד
 עסו )כן 6ח6 ו' ע) ופסיגי )וכגן מעגיטין 6יןג"כ
 ססי3ס מן חולית סיריעתס ספרת למלחכי )סיחםזס

 )פי סקירוכ ע"ר זס 36) )מכריע ולריכססע)יוגס
 ע) מ"מ 6נ) )עתיד קיסיס מס קיודעיססמ6ולעות

 ידיעתם ע) גס )כן 6מר כרר )כחור הרחוקיכו)ררך
 3"ד תגס סגין 6ין כגמרך קמרו ורכן נועגיטין6ין
 מעגיקין  6ין ג"כ  פכריחין  לעהיד קיזיטחס נזעקהק)
 וכידיעס כ6ומדג6 יק וסוי סקירוכ ע"5 רק קסום)פי

 1ד1"ק: . ר6יס3)6

  ועתה כו' סמך 6)קיס כו' ויוותר ססי6 נעתריןקי
 גע)ס סיס לכרפס כי 610 גי'. )יהעכעס

 )וחוק נדו) סיס וחסדו ורכיו ו' נפלותגה))חתו
 6כזריוה 167 6סר כעת 61מגס קן, )כויו)קרוכ
 סיכור כגו עם חיקו סוככת )טרוח מ6כר0סנפונס
 נזתגו פחדו 6ז ונחסי מיס חמת עס סמךבר%

 ועש נקמתה ינקום כס 6פ1 לחלות *)יסגיניו
 וזס גלית עמו וככרות לפ61ה )סקויס כנפלס%ות

 כמו דסוי יתכן tOSID 6) ד' גסס עסרימהר~א -- ויקמר* ססי6 נעה וימיס6מר
 ופרסם ילהק  טלולר  וסוומ )עמס.דכתי3

 61חרות1 מפרטיות וססגחתו 000 מ5י16ת36רסס
 )ימודיו כל  נסכה ה)6 מת 06 מוסג כרתיטס61

  ם6מרו וכתוועיקריו
 חמרן עטו 5סר סינפה  כפררי

 ס3טיח 6קר י5חק נוקד כקמר 6ו)ס )מורן,קזרו
 מחליך ו)זלעך )6)קיס )ך )סיות וייימוהיסטי"ל
 יגמי) סס61 וירע אחריך סמיוחם 5"ט יכמותוכך6נזרו
  6100 לנור )כן ללקותו OD~D'1  הלמיתיותסויעות
 ו)6 )עולס  Shפלטיו

~ODlt 

 וסכן! דור לדור יהכרך יריעתו

 0כתונ סת)0 נוס 6נרהס 6ת נסס וכו' 6חרייןקי
  ועסיסן סכ) הו6 כי)חק, 1)6 כ6כרסססגסיין

 :~כל  לססי"ח וקרכותה 6ומתגו יחם  הו6  ,כוהטל
 מזhSn 0 תורס מסף סכ) וכנוו ה6דנוס'שטפחות
 עוכ )זכרון סמס ומעסיסן כו' הקכועס 6תומסקורו
 ד' 6כרסס התפ)) עסיס 6קר הטקיוס וסגסלכגיהס.
 )נולך ט6מרו וכמו )יסרך) טוכ לזכרון הו6יו6ס,
 שנס כו'. 6)1 ק) 6)קיסן מ"מ קק6ל לחרימו36
 ועיין ספוסקיס כמוק"כ י5חק ק) זרעו סו6 כי5יד )5י כ6 עסו גס 6ז י5חק ;) נסיון הכתוכ זכר06
 סרק פיין ]6מנס )'ח סיחן ולינ"ק חסרימ"טשו"ת
 עיי*ם וכו' יצחק ס) זרעו ה))1 ח"ק דןהנוגס
 עסו[ hSt יצחק ט) זרעו גקנ.16 יסרק) דרקמסגוע
 ם) מזרעו הגודר hSO 36רהס ס) גסיון 6SDכ)

 זרע )ך יקרץ כזרעך כי 63ונווח נוותר6כרהס
 )יעקר רק זכות זס 6ין 61"כ זרעך ג) 1)6כזלטך
 hs'n קורס סייס חמסה 6כרסס מת טכסינתו )עסו1)6

 0נו)6ך הדס ורכן ע)) זרעו 6יגו תכן רעם,)חרבות
 יחידך כנך חסכת 1)6 כו' עסת 6קר יען ן'כקם
 קתקנו וזס יעקכ ק) רק חיגו סוס זרעך 6תכו'

 ימיר עקדת )פגיך ותר6ס רחום וסוך כסררקרחוגיגו
 ולרף כימו סחריכ 6סר )עטו )זכות bSt יטיף))מען
 6קר 6מר ד)6 מס מוגי יחירך 6ת גגך*מר! -- בכ"ז: ודו"ק וסכן עיי"טי כו' גג6) יצחקו)6 ה"י העניות סרר פרק הענית ייוק))וי ועייןהיכנו

 6יגס סכ)כ )וחטכס סטרת דמ)6כי מסוסרסנת
O'D~I'61סכס ו)כ כציות כוחן )כדך 6ח0 כי כמוה"ר 
  יתכרך  סכורן זונה מהגכר6יס סג0תליס סיפק מכוחותסי6

 נומר 6סר ot~OO 6חו ע) )עורס  טסךדקעיךדקך
 סיסים ה61 סע)יס תכנית כ) כי6)יך

 סמוליס וסר יר6ס ד' כסר סייס ינמר 6סר במו)זכרון
ס61

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



 מיבחכמהרישמשך

 כל )ך 6ין פל מקסה וסילום)מי התזרח מקוט610
 סקלכת מקורס וגלעה לסול טפ"י ומטני וט' ונכער*סל
 ם6ין סקרכתו לחרי לק מסר SD ע"ז עכרו )6תחק.
 סריגו יכר 16סר 6דס 6ין 36ל וג3עס סר כ)לך
 לגיחת דעתייסו גלו SJD יטרק) דפלחו כיון 6ךסלו
 ניחות6 מסני ע6 מלכיסם סקדס 610 ססר וזסלסו

Sh~p1ניחל זס רק oh 6כרסס מימות מוחזקת 6"י 
 על וסע)סו סקכ"ה סל מיתרו יורם וע"זלתפריע
 ויסיס מיר 6ליך מיסים סייגו 6)יך עכמיו,ם16תר קומי 6סר )הכע )זכיון )סיות ]סייגו מסריס6חך

 - ורו*ק: תיכף מוחזקסלך
 סיס לעותק 6טי וללח גתרגוס עולס. עייריבבמע

 תסוס וגר6ס לעולס ע5יס ויכקע גכתוכ)ו
 כסן כקתחסו ס)6 דע5יס כ*6 דף 3תגחותולגורו
 עולס ע5י 6תר לק סתילס כעלי וחסורסויוט

 נעי ד)6 וסכר נפליג 61)יכ6 )עמסקמיוחרין
 דע5יס י"ס כשעילס דסכר )עעמו 6זיל חוחיע5יס
 תוכח וקדוחת תוע) 6חר SDln כסן וים נחורקרכן
 סגוף כקרובת קדוסיס ססן עולס פ5י ט11 ולכןטליסן

 1ד1'ק. כמ"כ קרוקת)6
 יתכן לחתור סוותס עס מחתולעם o)sוטבלר

 טחן תכ) ליטסר כזוככו ל6 סעיד נופכיכי
 יחיו קכ) 36רסס 33ית נוגוד)יס קסיו לחרי 6ףעו"ג
 6קר לחרי כי יר6 סיס כב"ז סעו'ג ע) תזסירסיס
 וגזרתן כו' ירך תסלח 6) )1 סלח ד' נוקבך כייר16
 ככוך לו 1'תגו p5h' )ענין ויחסכוסו תחתיו 6חר6יל
 )סס ורתז סחחור עס )כס סכו 6מר לכן תעלססל
 תוכ) קלה התפעלות 6טר )חמור הדוחה עססהס
 )סתוע th(o סת163 חס כל )כטל 56)0 לפע1לסלסיות

 ררך עפ"י יתכן וזס ע"זי 6ותס חסר ולכןח6נרסס
 ודו"ק: לפיכס וגקוכס קגתגכ6וסילם
 סקרכן פירוס לעולס סקס "ים וסט5יס ס6קהנה

 קל6 כדי רק 5"ס( )פסחים כיקור כעיתתיר
 נזחוסר רק חותין פסלי ל6 ככ"ג 6כל תום. כויסיס
 יל6 הכרסס 6ך כסס כיקור כעי 1ל6 ס'( )ע"ז6גר
 גנוזכח תמיר ולק ע5יס טעון היגו וככנוס כ"גמכ))
 טעון תינו ג"כ קוום ו6ם ע5יס גזרי תגיכעי
 וסע5יס ס6ק סנס קסטל וזס כ"6( )חנחות3כתס
hnShבטעון לעולס סקס וליס כמזכת תמיר דין 
 ודו"ק חכוקר כככר פירוק וכו' הסס )ו יר6ס 6תר ולכןכיקור
 קנס תפני סנו6כלת הזכיר ול6 וכו'. 1סע5יסהאש

 לחקיןעחיטס
~tDW 

 תחוגר )6 תלום דכר
 נווכגיס חותי סיסיו כעולס יק בינו וע5יס 6ק6כל
 לסחיטס חלוק דכר טעון חולין קנס ילפיגן ותזםלנכוס

 נ, "4 %ובגו:4 ט יך:נובזבחים
O)1DWיסכין 6ל6 כו' כלי מ6י כלי 

 וסתס הת6כלת 6ת ויקח דכאים נוגלן גופםועולס
 מ' כיחזק6) כן תפורם מקרץ יסגס כו', סו6עולס
 סטותם 6ת יסחטו 6קר סכ)יס 6ת ויגיחו מ"כפסוק
 וממוס כ)י טעון קרעים ד)סהיטה סרי וסזי:ח*3ס

 )כן כליי דטפון צחק ג3י 3סדי6 6סכחןלעולס
 לרויכתכ סו"ל סרטון פוספטי דלפי וסזכח, כג(כתכ
 קדסיס לטמר רק וסזכח סעעס 6ת 03 ימחטו6קר
 ודו"ק: ימחק נכי דס61י תעולה י)פינן 6ך חמורה*ביכו

 העגין יר6ס, ד' הסוך המקוס סס 36לססךיקרא
 ת5טיפת טוכס תחסכס כיסרך) ז")ד6תרו

 וכשנוות למעסס ח5טיפת 6ינס ~OD מחקכם)תטיס
 ומחסכה )חעסס תטרף רעס תחטכס לק כןחיגו
 כ6 קינו סקכ"ס 601 )חעסס ח5טרפת אינסטוכס

 גכי6יס e3po סעתיר ולנוס כהיותיו עסכטרתי6
 ג3י6יס לנו ספתדת 6י)ו יבחרו ק)6 כדילס"ה
 קילוס ע) גפיו 6ה ירחק כספסרו כי סכי6ור 6ךכו',
 כ6ותס קיים לטכע סוקכע 1סל6ס ותקז ימכרךסמו

 ס)כ מטותק ססטגחה ר15ן טחיי )סיממךהיקר6)'ת
 יהירך טמ1 קלוט ע) ומ6ודס ורוחם נפססולפסול
 עד כידועי 31סיסי מחמיקי 63)ף דוכותינו 'צטוכלקר
 )ס6ם) נסיון זס תס סיטר6)י נפק Sh יוקקס כעתכי

 הרת3'ס כתכ וכן וי5חק 6כרסס תח5כתינו '5ורסנדול
 הוי וין עפ"י סמעוסס נט כן קתפגי נייוקיןכסלכות
 טסה 1)6 וכלגס ח15ס )עשת היסר6)י נוחסכ"ס )כן 63נות ססס )רטון חסוקס היסר6לי קגפקסו6י)

 כגפס וחקוקם גתע5תס סגוחסכס כי )תעכסח5טרפוז
 )עטות חטכ 6כ) גלל עכוכ 6ין ומלרוסיקר6)י
 כמחטכחו סעדה גדף וסכ) כפורחת רק סי6רעס
 סטור תיפוגו 6יגו זס 6כל קונות, סיכותח6יזס

 רע 16תס נפקס מעולס 163תות כן )6וס6תיתי,
 חקוק 6יגו זס גטו3 יחסוכ 061 גפפו תקותורסע
 כגפפו נתע5תס לS~h 6 סיכם ח6יזס עלס רק56)ו
 היגו סקכ"ס  6ף ירוסלמי  3סנסררין למרו  ולנןכ))
 הטמיס ו5כ6 כסלו ע) יוסכ וא' טג6תר יחיו.ידן
 מי ר' ויבחר טג6תר כיחידי חותס כו' 6עפ"יכו'
 6יגס התל6כיס 6ף כלכ קתחקכס מיינו 6ח6כ 6תיפחס
 ולב, כליות כוחן לכדה ו' 6תס דכתיכ כמויודעיס
 ס.ו דין )נתר )כן דרכת[ פ"ק כחופפות]ודלף
 כיה וג6ח6כ יחידי חותס )כן מחקרתו )ירע5ריכיס
 יפחס מי וינו סיס 1)ז6ח 06תSJt~h 1 קסתומס
 עקף סככר כעת 61"כ מירס. כגנך מידם 6ח6כ6ת

6ט
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הממהיירשמשך
 יסיוחוסקיס כניו וקוכ )ד' כסי) נפקו וכתסס תחק6ת

 טסה נוחטגרי ויהיה הקכ"ס י5ון )סטותחטגעס
 גחס3 ת6יתס יסיס )6 לעס ונוחסכס )תעטסנ"טרפת

 )כן ית'ס* סכורך זולתי גנרל סוס ר61ס 6יגווזס
 )מע))יסס ויר6ס )תחסכותיסט יגיע ססו6 ירץ ד/6תר
 כדרכיו )6ים )תת 6ים ורכי כ) ע) פקוחות עיניוכי

 ספגי סוים כך 61חר 6)קיס נזכר העקידס עדוסגס
 וכפרט סרחתיס )חדת סכין תרת מספכיסם5דיקיס
 3תיי6 6ם6 )6כ))6 י5חק סעקו סעקידה סוך)יורט
 070 הגסיית סטנהס ויסר ו6כמ') כזוה"קכמר"ץ
 סיעכ: 1ד1"ק ירמס וזה כאותיותיו נסגס מס )כןסויס

 קי6 6נרהס כו' ם)ס אותה קי6 ססבככמדשרש)1
on~hבתה קורץ הפיגי 6)6 כו' יר6ס 

 וסיס התכו) כרור הים ופס ומעגין כו',ירוק)יס
 וסעיקר כחכה קם הגכי6יס כ) ופרנס וזןכתכם
 מוסחתיס סיו קסמם והפעולות סמכות )תקןסיס

 )יסורו וכ) חוס סאון ומקלס דרכו סטר כ)טסקחית
 טקס מורס וזה החי, כב) וסתכוגות סתרות )חקןסיס
  ה61 5חר  הו56רמ6חרוכל ה6כומי ספין טכ) הורסססו6
 )חכירו גחוך 6חו וכ) הגלו) ס6דס מ6י3רי736

 קיום נוק6יס כלחך 1כ1)ס )זה זה ונוקפיעתופקע
 ת6ד התפ)טף 6כלסס 6תכס ונ5חיותו, ס6גוסינזין

 וחקר ענוהס וסתווכח סעועיס דרכי כ) עתדגחכמס
 מסר  ול5 סכל פל ממניח 5חר ר'  יט כיכשכב
 35רסס לצי וס  ומסוס ה65כ'ס כלתוגת )סכוככיססיגחסו

  הכרסס וס  מכרס  לורם כי כספרי  ייתרי ירפסר'
 נהיות יריך ונגנות גיסגס, 1)6 סגניות )1טגייי
 : )3כ) ג)1 סיתרו )קיוגוסכנו1 יותר ספרטיתסהקגחס
 ר' כסר  סיום יצפר  6טר  ונס ו6כמ*), עמסםשכיגע
 ר' ככור  3פר כל ברצוח ללסוטו  טיתגלס ר")ילעס,
 הכלליס טחי ע) בגוים  ייוק)יס וסנה O'p~Dבנסיים
  ו)קסע תתקן כמוח טעיקרן סנוומכ)וח )זכךסייגו
  )עורס ז"ל משמרס ככ)) וזהו 3)3, מעיקרןסמדות
 וס)כ מתוח זסו יחפ)) ו6ח'כ פתחים קני olhיכנס
 ענו וסס סנרן )כ) תסוס יופי כאינת ירוס)יס1)כן
  סרסם  וספוסכלות סמרוח כי ר'  למס  לסורותמכייס
 ייום)יס  6ותס יר5  ולכן  3ירוסליס  ונתיסרונירככו
 ספרות מיי  סקס תרן 63ןן וכזקת ספעו)ות טגיע)
 015 )כן ועכר, סס פערו טס כי כסטחתס)6

 ניטיס רכינו כדגרי תקם )כגו 6טס )יקחהכרסס
 61כנז") ג"כ הכגיס 3)3 נזוקלסוח חסידות ס'כדרוגן
 סנזוסכ)ות טמרת קס ע) יר6ס ייוס)יס גקר6חכן
 כאתר ע"ז 6"ר וסברות סתכוטת סזדככות ע)וסרס
 נעריר ולדרו  יופי.כקיאת

 וי~
 לפרס סר5 ע' פ'

 סס פפ)ו זס סע) מעריות תן גרורים  מירמסריסי
 )כס הזעיף )6 6ך והחטטת המוות )תקןועכר
 פ' 3מ*ר ט6תרו וזה וכתום*נ  ספוסכליס )תקןדורס
  המוסכמות היקון זס )עולס סור6ס סי65ס סתוריסג"ה

 פל D11DI  ססכונוח יסרח יס  לפולם יר5סותילעס
 כקטר 6תכס סקרן תקיף ו)6 וכמול"כ  מפרוסססתסח
 כו' מגויס עסו 6)ס כ) 6ה כי )פניכם מגויק6ס

 נ5טוו hSv סעו*ג גס יקרא) כארל כי ר6כ"עוכרכרי
 ו3תוססוח ע*1 תענית ועיין יעו*ס, סעליות SDגטגסו

 -  ורו"ק* נכבו  ררות ווס  S~n)hlטס

 16הי מגסה 6תס סבין )י ספבפ  נו:  נס3פחיב2י
 סיסמפ  תפפת 6טר עק3 )ו רמז ו3זס מד"ר,כו'
3pDפל סררטו  כמו  קנוחיו  כל יסוט  סנוריו  בפנין 

 סונפיו סער 6ת זרעך וירם וגו' 05 פסיי 5סריען - חייב:  יפו"ט  לכרסם טיפ 5סרפיכ
 נודה ה61 ה6כזריוח הנס וכו'. כזרעךוסתכרכו

 זס הקרס יממס 06 כי סתתדכקת תחקה וסיףגקחתס
 כחיתי ויסי סז6ת הפחותם מוס גו יקנס 6חדמעם
 כזס וספ)יגו תועות )כמי  oa  ולתכל  לשטחיתטלף
 כי כקכת בנזרו כו' כחתתו כסיס מסוכר כיעד
  WDenl  רין  סירס עומס 06 61ף ע"ז כעיכד610
 נו )מתכרך  5וס בני  ורך  6ין  5בל ספיפילבפיוס
 סיכפ נגר  סו5 5יר  לוינומו לו סנולר יתירו בנו5ת  למחוי  ס,כיריות  כפרח סקתתם ס6נרסס עכוזיו6תכס
 1nIOSh 1)פרסס סטי"ת ר15ן )קיים לק  כווןול5
  טפפתסנתוליס  סונטיו  ספר 6ת ,רעך ירט נועתס)כן

  מלקמר יטרלל  מבקרן 5ומוה סי'  סם  סניחסיסתפפים
 ע) 6ף )חתו) והפזל גסנזה כ) תחיס )6פליסס
 6ני וככ"ז )כקורס, 6כזריות לליך ט)זס ויונקעז))
 נס6כזריות יכוונו ס)6 כי' כזרעך וסתכלכו כייודע
 ע) כעטתו יסוטע טחיך וכתו ססי"ת מ15ת )קייסרק
 )6  5כל  נל3ר'  יסורך  פלוסו  לויים סמ)כיס5ו6רי

 וסכן:  חלילס  סיכירייח  פרח כסססיקגס
 סו6 סיכן וימחק וכנודי", נעריו 6) 36רססריגטב2

 )6טס  מסל  סויס ))נווך טס 56)טפחו
 נתפסרחי סוס  ספלך  ותן  סו5יל לפרס פפלכססיתעסרס

 טנ6 כ) 6כרסס 6תל כך )עמס מת"י זז יס6)6
 )פיכך וכנופת כתורס העסקתי נמכי) 6)6 קינו)ירי
 הי6 סתורה כי דע )עורס. תולעי קתזוז רו5ס6יגי

 וקס"ס 6יכריו כרמ"ח ומכערתו סיטר6)י 6תמטרמת
 ס6פטרי מטעמות תכרית 6) ומעטתו נר'ןגידיו

 תיוס- הגמור כקרון )ידי )3ו6 6דס יוכ) )6ו3)עדס
 מחיסרון 6ת נוק)נוה קסי6 ותארך )יקרא), ר'16חסנתן

 וכוחות  מומריוסיו פלר  גי5רס  *טר ספקיתותונווגעס
WJp
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 8ינחתמההיאמשך

 עוד ועוגניו, סומן כסכני וטתוטיס סמשוקעיסטנש
 יתקלכ וכס ס6תיתי קיסר ויקל טופ כע5מותססי6
 ס6)קות סטגת סו6 פגיו יחזס וכס )6)קיג1ס6רס
 וכתו מרוי סו6 וכס מסיית ק3 מעות סי6 סשרסכי

 סרתם מס ס6רון ע) סעלוח סכ)1ח1ת נתקדםטר6ינו
 ככוי וסול )תגחות( )עמס 16לס י65ס ומעםטכיכס
 טחסל סגי וכנוקדם 1סק)יתות יסקגס סחכמס טפעע)

 קונוס מטס וי6גול סקרון וכגמוע סכיכם חאלסס6לון
 מ65גו וכן כטסות תקות 6ין נ"כ )כו6 )עתיר ורכןד'

 6ף כי כס)כס עוטקיס ררקיע 3תתיכת6)ס5ריקיס
 סי6 סהורס ג"כ רע וכ)6 י5ר וכ)6 חותלכ65

 )6)קיס, הכסגכם סרכקות והום ס6תיתיסתכ)ית
 6דס ימנע 6) )עורס פ"נ רף כשת ם6תרוךזרק

 כו' מיחס פסעת 61פי)ו ותד"המכסמ*ר
 ד6תרו פירוק לתורס, עוסק תס6 6וס ק)מיתתו בספ"  ויפילו  כלוסל ימוח כי 6וס התולם ז6חטג6נזר
 oh וכרכותפ"ק

 לו~
 כו' עליו מתננר עעי1 6לס

S~htסתיתס ליום סרי ט' סמיתס יוס )ו יזכיר 
 וק"תי תתורס יותר ס.5ר ויכנע סלע )סח)יסמיעי)
 לפחיתות )מסיר יק 6יכו סהולס כי תקמר 06 כן061

 ם5 תיתהו כטעת 6"כ סחסרון. ו)סס5יס מרעולמדיח
 )6חוז סריך 6יגו )נחרי סיקר מנונו כחלט פיז6וס
 תכפית סי6 קע5ססתורס כן, סריגו לתרו ע"זכתורס
 כמעת elh )כן סרט, טנעדר נפקוס elhסס)נזוח
 וותס 6יגו וככ"ז כתורס עוסק יס6 6דס ס)תיחתו
 מסיגו )חי ת15ס מ5ר ועוקס )סת115ס סהורסס)יהות
 PDIDI קיוקכ עו'ג יחרו וע"ז כד"6 כצטט סו6סרפ )סטיי כי תסתורס, סמוטג מגיתות ת5ך ועומסמטווס
 הכס"ט פירוט 1)פגיס )פני סגכגט ככס"ג 610כתורס
 6ין Sh סעזגוח ולסלוח )כפר סרע )ססילנכנס
 תי 6חד גרר סו6 כוס סרע סמרת עכין קוסגזירם
 זומר )ססיג 6כ) נו5ווס, ממיכו )תי ועומסטת115ס
 כזס 6ין )6)קיס סתקרכות ועמס מרוחנימטליתות

 נו5יוס ם6ינו )תי וטומס קת15וס תי כלל וערךסונ
 )תי רק 6)6 סיגו ס6לקי ודכיקות סע)יון קגועסועוקס,
 esn כעס "nSD גתקכ)ס תכן כחורס סעוסקסת115ס
 06 6ף מ15ויס ס6יגס כיון כענוות סכיגסתערס
 וריקות ימינו )6 עוסיסימיו

~yShn כתוך מטוכן 
 ק,כרסס מלתרס עותק וזס טכי6לנו, כמומורהו
nSDזס כנו6מלס סתכוגן כי תורס )למוד )ידחק 
 החוור ולכנות סיע )מסרח כי )גו העירו6סר

 וידחק 6כרסס מניעו ככר ומדימיו סיטןומלסכיו
 6סר ס,נוסית תעלס )תכ)ית ססגיעו סעקיוסכנסיון
 סזניחו 65 ככ*ז 6כ) )גתרי 3קרכס חבל סיס)כס

 ת115יס היו ס)6 6ף ע)יישס חכירה סימל* גיסשרס
 )1)6 סכימות גע5ס מסולט )סס סוטיפס 1)6ושליס
 5סס)תיס סומיפס כבסר וספחיחוח טסעדריסהסרח
 כומס מ6סכחס מזניחו )6 ככ*ז ועוסיססמ115יס
 16ריס תעסו מפחיתות ודיקקו D~O ססירו יוססע)
 ועד: 5עעס ככוככיס נוגס תפיקיס ותזסיריסגרופיס

 )6 כי סכתוכ, 3גו טפל תעכס 61ת כו'ר0!לגוטו
 )יעמעם) 6מס )יקח 6כלססנסתד)

 גן )יימעך) 6יס )יקח )ו טהיס ,ע"ננוחמפחתו
 דרכם סיס סכן גחול, שגס 3ת תעכס 6תפ)גטו
 סיס )6 ככ"ז פלנסיס כנות טס פרנסים כגי)ססתרך
 סו6 גי מחירים 6סה 6מ1 )1 ו)קחס )6כרססוניכפת
 כום6י1 טיפ כיכטת דקתי עליו סנכ)) מסברית)6

 ורו*ק: כו' חנסוכ ר)6 כו' )6)קיס )ך)סיחן

בהשמרה
 סקלתוניס כתנו סחולס למן תטוס )כי כתיב )ר יטמה

 וכפלט ייורטיס מתט)ט)ין נוכס ע"פדמלוס
 6ף חונו כ) ותלך 6ח6כ 3ן יסורס סיסדסת15ס
 לסככול גיס כ"כ ד6נזר כתו כתוחזק תיחטטמנוט)טי!ין

 )ס3ע5 תוחזקיס סככיתס סכ)יס כן 06 פיס נוטבקינו
 יסורס ס) כליו וזכי כספקני וסוי כרכס 6יכ6 וכיחוכ

)הפוחזני
 )כן גזם חוכו )1 תם)ק 61יך ם)1 ונעלס

 סטספיס וימיו סכ)יס )שיסע תפכור ססי6 לך )יטנור
 חוכ )סיע) גסים )סרס סמתן לס ויתן 6)יקעט)
 ט)ס סטספיס סיו ת6חריס כליס ט6)ס כלסר)כן

 כ156 סכתוכ תולס 1זס 1ד1"ק: תססתן נומסוע)תס
 1ד1"ק: )ך )יכ"כ

  נטביל מח ריחיי' סיססנור  ר5ליטפ תכו6ר.הענין
 SD תספנחי וספח ט%5ר ווס סספססוינוח

  כשפון לחנניך %יענה סיהס  ססטת%יה  וכות סוברפני
 סי' סמר חתיית עיטר רק  כן קינו 5כלו%וונוה

 ס"%ונס  ו3ט3יל 3סנ3י5 סתתימס53מונתס
 לריי

 יתיס
 ויירפס בו ס5תינס סלfna 5' פ"י  לכן כנין5ס

 חי לתרס וכן קדס מטרחיו וקין קדם סו6נתדרסס
 להיסע 6כ) סגער סחים )6 )כן 6עזכך 06 כו'ו'

 מתוכסס גור) )נפות )כן הגער סחי' סו6 גוטס6נויגס
 ם)ח וס61 תתנו ~O'5DO ססי*ת עסה שימעכסגכי6
 כמנכס גפן 1)6 כו ה6נוינס וככ*ז lsts השוס)ק6ז)
 יסי' )ס גחן 6טי ס3ן כי כסגכי6 6תתס חצרוןטוס
 תכן ככס סחיס זס כזכות )כן יחי' וחי' קיימםכן
 ודוייק כ6)יה1 הכתים כתו שיסע כקו) ד' ויסנוט נסתר65
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