
 6ילחחכמהבשששך
 כי וסיס כתיג סרסע 3ט3ן )3דלמתר
 עפיי וסע )6מר כתיג 1)6 3ניכס, לפיכסיוותרו
 וסנט כוי הס31ס ס0י3גי )6מר 61תחגן מספרידר0ת
 ר15גס ז6ת מס קסום) וסחס סערות מס 00ו6)סחכס
nD~Sכי הסירס ולגימוע onib כן )6 מכקטיס סס 
 לוענ רק סו6 )כס סזס סעכודס מס 0ס6)תומרקע
 כת0וכס לונו וקין 3ט) דכר סו6 וכלדעתו סעכורסע)

 סו6 1ר15ג1 כתנוגס כטיל יחפון )6 כי כעס)סוסיף
 )6 ולכן חזק JDSO טיסיס כדי ~onlS פקוקיך0יסיס

 ודו"ק* ל6מר ו)6 קלס ל6 כ6ןכהים

בשלח
 6ת כו' 3סו5י6ך )ת0ס סקיי 60נזר סוכר610 קרוי נתכי)תthto 6 קיוכ סי כו' 6)קיס נחסולש
 מכילתך כו/ לת5ייס ל10כ סרכר קיוכ כו'ס6)קיס
 ותוטגיסס סעו"נ-וסכ)יסס טעיית נ)ככס סו0רק כיויתכן
 ו6חיתתו ר' כצוך סתג)ות ע)יסס פע)ס )6 )כןסזריס,
 מ)ככס )עקור חו0יס )קלק מתרוס עסיסן מופיע06ר
 )לסיס מעגל רכ וערכ ממס 6חריס ומטעיו רע,כ)
 כי ציין, ומיחס עסיסן סתגגו 6טר חור[ ~לכר6חד
 יחיך 6)קי ח5י16ת סוד כ)יכותס נחקק 61סוד
 ספרטיות' כסכסגתו כ) ותגס) כ) על מסגיח מופג,כלתי
SD1ו6ס רז"ל, 0ררקו כנוו )1 יגזכו ונלכס 6מרו זס 
 כ) תל6ס 6רן ס6מוריי 6ון Sh תיכף מנילוססיס
 6ז ותועכותיסן סעו"ג כב) נסכלו 6קר ותכניתפס)
 סוסיכן )כן 6ון, ותתסכת סלעים 5יוריס תסס נעקר)6

 וכתרחקו מלככס וכעקר יגחגון ו' כדד ומסומסכר
 נכרי Sh עמו 61ין וגתקייס וסכ)יססי תעלו)יססמכ)
 כי 60חלו וזס נכר, Shn סרס סוס י0ר6) 56)60י1
 סכן כו' ס6)קיס 6ת תעכרון כו' סרסר סו6קלוג
 חרטומיסס תדעי )יסודות )מקריס )0וג מדלךקלוג

 ע)י)1ה טר6 סקי"מ תכנן 6טר ססיכס וזסוכסגיטס
 ורו"ק. קנס 6רכעיס כתר3רלמן
 סקנ"ס וניקט DS' 6תר סגרול ויציגוךבצבמדשרשג~'

 עו"ג על יסרק) סל ריתחןליחן
 כיוס עגן כעמוד )מן ותביר כחדכר קנס מ'עככן
 ע)יסס וגסוס וטו"ב כ) וקלעו )ימס 06ולעמוד
 כתיכ מס נוחריו tonn'h ע)יסס תפו) 0נ6גוללעוס
 חתגכ6יס קסיו עעס גריס וכוס ותעעתו,מכילתו
 עתרת ס0מחיס תפלה מגויס כ) ע) 1יחזק6)ירסיס
 יכובו ט6ס כדי כגורסן כסיותן )סן וסתעיקיסי0ל6)
 יטר6) כתוך טויס סגגו6ס כולס סעתיס ירעוסר3ריס
 כבסר ולכן ד' נ3"י דניי ויכחדו גלוחן' "תרש

 זכלע4 חגי וסתנ163 כולס ע"י עמו 6ת ד'פקל
 מעמיס ע) פחרס ונפל 3נכ61תס כולן סגויססיומינו
 ות5)חיןנג3ו6ת כגין יטווס וקרי 1' כעזרך כתוםלכן
 סנכי6יס מדירי סיסודיס פחד נמל כי כו' וכריסחגי
 מ0*כ ועיין ופמוט. 3גכו6תן וס5)יחו סעמיסע)

 כיו"כ: חוקת3פרטס
 וזס כתתיותו עתו יוסף, ט5מות 6ת מ0סליקדן

 ומקוס פטחיס, )ויס, כתחנס nltos נווחלסתת
 סחיה מן רת0ת)ח דדגייסס מטקה )ענין במרוזס
 )6 כתיל הוטב דכגר סחיי מן תקת)קין גכר"סכנ

 )כן עתה, דכתי3 יסגר עגוך כידוניו 6) עכרתסגיר
 )סיומן תותר תוטל גר גס  ממי ככלל  ושה3כ"נו
 6ין כך 3.יוס)יס, תו0כ גר מוטיכין כמיןוכטס
 3יה סוכות ויעוין כו' קוכרין הין סמה גסת)יגין

 ודו"ק: כוססכחירס
 מק) 16מר ריס"ג מכילתך פרעם. )גברייקנשד

 כו' נוטייגוה כה ופתח ס)וקח סלךכו'
 כס 1נו65 ותפרס ס)וקח סלך כו' מק) אומררקכ'י
 63 כפרסת מפליגי כמס ע)יג" כו', כסף6ו5לות
 כו' מגיע כו' אותל חרק כן שותיך קי' ס'פרסס
 כתן כו' תאוות כידס סיס 1)6 כו' כניו 6תטיג6)
 כדי 3ס היתעסקו תירס ורם פסח דם נ:1')מס

 כיסס סיס )6 וכי כו' סקפר 6)יעזי ר' כו'0יג6)1
 )ריס"ג וסנה כו' כסן כדפי העורס כ) 60ין תלותכו'
 אוחס וכסס תעייגות כס ס)וקח קפתח סרס כמוסו6
 לק עומס 5ד מן נווכטריס סיו )6 טי מוריס,טרק
 טסיו כו' ~1tD'S )ר' תע6'כ ס6)קי וכעיוויכעזר

 ותועי) עו3 וכל )כ) ותוכקריס חיוקריסגתו)רם
 סלפי) גלותן קיקכםרק

 גוזגס ויוטל )ככס זומי
 516רות גס 1ת65 )וקח )חפר רומס סטורותכוכתס

 וז"כ: וזסככסף
 נכעס )6 מכילתא, החריטון. ו6תס )כס onStבש'
 0) כנגדן ידחס OSIDS 6)6 )כס ידחס נלבדזו

 סחת וכבמוכס כבעכס כ6ו סכעה הכיקור,6ויכי~:ס*
 נלעס ס6ף )סס 6מר )כן 3עדסן )לחוס סיין:ן סק3"ס עריך זס וע) מלעריס, 16תס סו5י6 לתללרע
 נימי כמו ס0ס ע) עעגס טוס )סס יפיס)6
 אמרו 6קל לעתירות וכעהות סכועין נולך וזרחססר6
 י0ר6) 3עד רני6) 0סהכ5) כמו כו' אתגיס כו0תסגו
 ידחס ד' ק6חר וזס י0ר6)י 0) כ16יגיסס ידחוס 6זגס
 0וס )כס יסיס לל6 תחרי0ון ק6תס כ0עס)כס

 גס לנכר ספנים פיטת )כס קיסיס ס0ס ע)תכזכנט
 וסכן: )כס יפחס ד'6ז

יא נלוכילס6 ויסמו* יקר56 3גי 6ל דבר 6)י תועקבמך:
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וקכמהבשלהמשך
 )יסרך) )מס 6ין מקס למטס סקכ"ס 6מר 6מלל"י
 סקכ'ס 015 כיס 6חגס סלועה 6חר ככקעס כ65ןי"ס 5חר  תלכו יטרלל כני  רכל דחפלם גלשם )יסע6)6
 ילכו כו כ6תונהס והמס כעס לחרי סיסט)הטס
 ליס סמים "וך טיכו16 סכסיעס וכזכות סיסבתוך
 סמולך ס6)וריס ת)6ך כ"וכויסע )כן סיס )ססיבקע
 סנקר6 ת"ס, זס ת6חריסס וילך יסרק) מחכס)פגי
 ת)6ך חגי ויקבול כחגי סכתוכ וכתו ס6)ריס מלקךכ6ן
 )יס הסככו כזכות )כן לנ6( ויקלק ריס )יעויד'

 כמכילתך )סטן תחרו ולכן סיס גכקע 6חליססומטס
 כו' עתינדכ כן גחטון קפן ע5ס נוט)ין טסיומחוך
 וזס ר' פלק כרכות הוספתך ויעוי' סיס גלי)מוך
 6חריסס ו6תס '1DD סס ויטעו כג"י Sh לכרס6מר

 כקול )6 פרעה חי) )כל כוי )יכסו למיסרישרשו ודו"ק: יס יפקע זסוכזכות
 ר' דכוי )פרעם 6ף מכי)ה6י 6חו,עד

 נחנויס י' כו' וחילו פרעי תוכחת מגומריסודם
 סעוחרן כפרק )טעמו יסורס ל' כו', מפרעס ח71חומל
 סיוס ע5ס עד קג6מר מסור מהורס תן 1ס)6ל6מר
twtoככל)' ולחד 6חד עד גתי סכי ככ))' זעך רעד 
 וער תתיר סתזרח וסליך כרכנן סכר גחתיסוך'
 יסודס ר' דסכר נר6ס ותס"ט ופטוט, 3כל4 עיו)6
 סיס עך קג6רור נזטוס יקרץ) 6רן ככ)) סגרו)רסיס
 ככ)) ועד וער עקכ כסוף גכולכס יסיםס6חרון
 חקר6 אר"י טעתו ניפרם קח6 פרק בגיטיןוסגמר6

 ווו"ק:מקונס
 כמתכונן ותסת6)ס, מימינס חומס )ססרהבמיכ(

 קמעיות כמוה כי גרפס מתורסכדרכי
 ומלקות תהוה וק6ר וסקי)ס כרה יס ועריות עו"גכמו
 D~O )טין מחלוקת גוו ותרות כגמוסיות כן)6

 16 )תטלומין סניהן ל6ו יסוי תתקוה 6ין גז)רכילות
 כיחיד רווקה זס 16לס תעמס, כו ם6ין )6ווסוי

 וע"י סיו 5ריקיס כולס דור ט) רורו ןפ6סכירוקות. )סיפך ת65גו גזס גטחתין סבור 06 6כלסעוסס
 6כ) כו' כנו)"מס טפליס סיו רי)וטורין כסןמסיו
  כסן סיו  טל5 וע"י סיו  עו"ג עיכרי hPh( ס)דולו

 ס5כור ohn כו )ת)חתסותג)קין יורריס סיורי)1טויין
 כתוך 6הס סיכוכן ג6תר ע"ז ועריות כעו*גכטחהין
 ומחקקת סרע )פון ותרות נגחומיות 6כ)טונז6ותס

 סכינתך מלק ככיכו) כו' סטתיס ע) רותס כתוכע"ז
 עו"ג סיו ר6סון סכתקרט לתרו מ11 וגדי)סמסם
 ונמות בתורס עוסקין סי1 סכי וכתקול כו'עריוה
 תנו גדו)יס סס מי ט6)1 ופס חגם סנטת מפגיכו'

 סלכוי ר6ס סלי כו' )ר6קוגיס קתזרס ככירסמיגיכס

 1)כ1 כמלווה גסחתין נוסס יותר גרוע כמוותנסחתין
 גדול כתם ורקס כ6 קשח דף pSn יוחנן ר'6מל
 631 סכ) SD סכרו סטנו) נור טסלי חמס ט)כוחו
 רכמינ כגז) ידיסס תפלטו ע) 6)6 דיגס גזרגחתם
 דין על.ות מע) קמם סטרן מלטס כי נומחתססנני
 גתוסיות על 6כל ט)יסס תרחס וסי' )סס יטלכור
 6ז קגתפטט כעוס"ר סכת חלול ע) ו)כן יהכן)6

 כעוזנ 61ף לכור סס כי )סס י6חר כי לקוותיכו)יס
 6גל גכרתין כלכור  סטין  ולנרטט וסכרת כמסריתנורו
 לחמוס ובליס נחרכוה  טולכיס  כמניסיות ספר15כיון
 גקוס 16 טלף כחייהן סמם כי כחדות ונסחתוולגזול
 כיחיריס 06 )סס גחטוכ 6יך כי י6חר 1)6 י'יגקס
 גמומיות ע) ס)6 כלכור ו6ס גכרתין סן חלוות ע)ס)6
 דגן סיס )כר גז) על סמכו) כלור וכן יהמומן

 סיס 06 ורכו כקר ג) קסטחית כיון 6כ)כיחידים
 16ת0 דרן וע"כ נכרה סיס )פ5נוו יתיר כ) לותןרן

 נו65נו ו)כן ~sta עכור נכרתין וסיו כזיכורכס5טרף
SD~(סס סקכ"ס מח) כעו"ג סחע6 קסי' סעג( 

 וכפיוח סלע )קון קסי' מלגריס ע) 6כ) )ססוגתי5ס
 וכזס יחתו, סזס כמדכר ונגזל ots נוח) )6עוכל
 חומס )סס וממיס כילקוט ספוגך לאולרם קפיל6תי
 עכורס עכדו )6 רכק"ע והתר S~nD העמדתעמר
 כו' גסים, )סס עומס 61תס כת5ליס יטר6)זרם

 חמס כתוכ ))כן )טוכען וכיקה חתם ע)יססוגתנו)6
 )סס סעקס סכסיס רעל סייגו וי"ו(חמר

 נטחתין ימיו דסגס לעוס סטן ל6 מת5ליסנסו5י6ס
 6כל נוי)ס כרית וספלו עו"ג העברו כתוכתקוות
 וסיו סרע )סון כסן סי' ק)6 כמדות סיומ16קלין
 פכך פ*ס ב6 תכותף יעוי"ס זס 6ת זס6וסכין
 כסנח)קו כמיס SJh גסיס )סן פועס סקכ"סכלכור
 סקריך שלעין מ5לייתס נטוכ טלטלו ויק כותתלר'
 6תס וסיך עו"ג ע) ככרתין וסן כיחיריס 6ותסלרין

 1ד1*ק, נסים )הןעוטם
 וסמיס כתיג קת6 וכקרץ ירפס סתסתכ)אמנם

 כ)6 כתוב סקכי נכתוכ רק כוית חומס)סס
 יכלתה וסוף חימי סיתתל5  סמררי דרס  וע"זוי"ו
 עטו וסס כתקוות וסדכקו נועו"ג מסכו )סס5מר
 וכמר ע5תס תלו וכן כו' טס6תיט עו"ג ע)תסוכס
 ע) )ססס )5עוק סי' )6 ו)כן ועכדיססכגיסם
 רמס כיר כס51י6ס כת5ריס ג0יס )סן OnDסססי"ת
 ופגי 6נומס תקריס סקורו כ6ן רק ועגן 6םכעמור
 ד' גי סודו ס)6 כלריס )סס בחס ר' כייטרם)
onS)עסו סס גס כן 6ם לופגיסס )נום כסן וחזרו 
 רף רטכ"ס )קכורס זכו זס )ומפגיהעוגל

קינח
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 וי לשהבמהבשלחמשר
 3מ5ריס ע"ג עתרו יטרק) גס ס)6 5פק פיזקי'ח(
 יסיו וס))1 נ5ו)יס סלך מס מפגי 6*כ )מסונסח)
 ימוכ מפני וכי כו' הוטס סקכ"ס סקיכ ע"1נטכפיס
 טרוף ומהוך סעיד מתוך 6ל6 שכדו ל6 סל6עכדוס
 הותנת וסחטו מעו"ג הפירס סתקוכס 36לועת
 ססרווחס ומתוך סיקוכ ורתוך סיו )עיניססמקריס
 סמכות יתחלו כיון מסס ססעכול 3טל חוקיםדקסס
 ססיווחס מתוך עו*נ דעכרו )סיפך סו6 סמ5ריס36)

 ולכן גיס עגסתתו סטלוף תתוך סי' וסתקו3סוסק)וס
 פקי"ת יחן גסים לסם עוטס ויסר6ל גטכעיססס

 6תן: סרווחס נזחוך )ך' יטו13הככ"י
 וטוסך 6הס עוזר ן"6 מכילתך, יס, וזמרתעזי

 6יתיס טק6גי יותר )י 6כ) מעולסי כ6ילכ)
 יסרך) "tolSi ס6מירך ון' יכתיב כו' ויימרסועמיתיו
 יקלל) יטר46 לסריך כו' ולוס'ק טתע6ומריס
o,"nlhיקרך) וד41 גוי וחי כו' 6)וקיט כן' חי 
 מנס 6תפ6ר כך 6סר יטרלל כו' תפזורת כי6ומריס
 ויסר6ל תפילין סתפי)ין סוך כהיכ סכלן יכותעוגלו

 יטר6) ק) מכחן 3סו ךכתיכ hnSD ד6מריותפילין
 עליון, מתחך כו' ס6תירך וד' )6( פרסיות ך'וזס
 יסרך) )ד( יסי46 לקריך )ג( נדו4 גוי ומי)כ(
 וכחיב תפילין 6)6 עיז 6ין עזי וזס 6תפ6ר כך6סר

 ע)נז6 דמוייי תפילין זס יס וזמרת עוזו,וכזרוע
 ולין 6תפ6ר נך 6סר יקרך) וזס 16ת1אתפכח
 ויעוי' עליך חסום פארך סג6מר תפילין 6)6פ6ר

 וז*כ, 6תר סור ו' דף רכרכותפ"ק
 חמ5ייס כסי165 יקר6))תפי)ין זכו כלימתירנראה

 לכחך כלולתיך לסכת וזס כר'וס6תינו
 וצוי ידוע וסגם כו' כחותם ולמתיך 16 כתדכילחרי

 מופה 16 חתם ויעניו 6חר י613 06 סויטו)סק) דופי כלכן יס ומופתים 63ותות דסמ6מיןסלמכ"ס
 קסם מסוס כהורס, יקרך) ונתינת 6כ)אחרי

 כולס וממס כתטס ד' וככור סנכו6ס 167נט5תס
 זכו כיס וסגס נועם, ככרי יעוין 6מיהתס SDעריס
 6)י זס 61תר1 כ56כע מטיי)ין סיו כי עדלנכ61ס
 גס כי עד ח51ן סחומר סיס ל6 כך וכל כו'61טסו
 סחונור ח55ס סל6 סירס קמרו אימן סכמעיעוכרין
 געסס מסתרס נוכוון וזס כסס סנדקית סחקיקסונעקס
 ס3כיס Su 6מנס כו'. סת6ירס כ6ספק)יי6כרסן

 עד סנכ61ס פע)ס )6 סכ6יס וסוורותסמחענרוה
 פס וזיגגו 61קר פס יקנו 6סר גומר 160 תורסמתן
 ג6תר ולכך ס6לקית סחקיקס פע)ס סוורות כ)סע)
 6חריסס סכ6יס סוורות מיינו לעולס' יקמיט כךונס
 סכחירס סותרת 6יגגס לטאחו סנורך דיויעמ יצועיפנס

 סיט שליין סיס  קולס 51"נ  סנכר5יס,  ירסיסרק
 ויטמינו )ג613ס ויזכו יכתרו קיקים) סכורכןמיגיעת
 סיס )6 6כ) וגסקגחתו ד' כתמיהת דופיכ)6

 )סהג)וח סיוכ) מס ומכס לגכר6יס, )סתג)ותכיכולת
 0) כתר סרוס לוס זכס ק:וטס רז"ל למלולגכר6יט
 וירוו גטוכ יקרם) כחרז קככר אחרי סיס וזסהפי)ין,
 כו' זס ואמרו 563כט מטיילין וסיו לגכ61ס וזכוליס
 סיו ממס טנס כעריס תסס גכו6ת ע) מט:יןיןוסיו

 כ*1 כמקריס ולכן כו/ כיס מפחס ור6הסגכי6יס
 ק) ס3יטול וסיס וחופתיס 16חוה על סיססס6לווגס

 6קר קידיעתו ע)ת6 ונוקרי תפילין סיס ככר גי06
 סיתר* )6 6כ) לכךן יזכו מיקרך) סיס לווטגתכלתי
 ר6סינות כפרסיות ולנך לככר6יס, להתגלותיכולס
 נ6תל )6 י"ס, וקריעת תורס מתן קורסקג6נורו
 1ל6 לנכר6יס נניס סקסר סיס )6 העדייןוקטרת;(

 סזס נעמס )יסלף) סקכ"ס "יבמיירש סיעת: 1ד1"ק )סתגלות כיכטתסיס
 6כ) 6)י זס 6חת פעם )פני6מלהס

5"DSקג6מר פעמים כ' דכל הותו המליס 6חס 
 ויוקיעט )1 קויכו זס הלקינו מנס ססו6 גיוסוהמר
 גיוס פ*ג סוף כפסחים ד6ית6 כמו י:כווגסוכו',
 על l"~1DO 6)6 וכו' 6חר וסתו 6חד ד' יסיםססו6
 )עוס"נ וכו' וסמעיכ סטונ כסוך הזנוי עוכותכבואוין
 וחסד קג6מר Sh' זס 3עוס*1 כן וסמעיג, י:טוככ1)1
Shיוקץ סיום כל SD 6כל סטוכסי SfDS סגם 

 מדת זס וכו' )ו  קוינו  ו' זס סדיןי מות זסהלקינו
 ודו"ק, ימסכתיס מוריס סגיסס SDGכלחמים
 גימד גכתכ בעוה"ז וכו' 6חו חמו ססרב:במרא

 )עוס"נ 36) דחת, כ6)ף וגקר6ס"6
 סרסעס וכ) קדמוגיט מיסדו חס יכויר וכוסוכו',
 סס גי )גדךי ד' 6הס ותתמוך כו' חכ)ס כעטןכוס
 מנרתק 3נלתק6י דמ)גם6 חיכך כזוסוק גקר6סו"י
  יסגס טסינו  קרסו כסיכ) ו' תכן דרת, 6)ף טססו6

 סת)וכק וכעת סין) כמגין ולח 63לף רקנ6ות.ותיו
 גקר6 יסיס )עתיד 36ל עיל' וים רסע וים גופריס
 6תס והתלוך סיתר וזס 1'ל וכמ6תרס ס"6 יו"ר3סס
 ן)*ת 6לף לנום 3)6 ס"6 יו"ד פילוט )3דך'ו'

  Sh טעו )יתן למרתי מכנר סגס מלחמס, 6יקוש, זס.וסכן
 נפם כי pitsn 6"5 6טר סק3לס חכמידכרי
 קריבת חוכן כי סי6, וזס גומ)6כיס, יותר גסוססברג(
 בטעימותה סדכר סצנת )פי סנ6ות קם סו6סטנזוה
 )עשיר ככנסו )6 חכס, טס61 כ6יע משיגיס 6ג0611

 6וס קל חכמתו סלילת וזס וכיו"ר כחניתתוקסטנטסו
סר6סון
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 קללמו )תו") נמ65 כי 61*ג סמס' כקליקת:רבעון
 סהט'מ סקגתו כפי קוהו קר6 סו6 6*כ ד/ )1קל6
 סזוס"ק רכרי ]ווט טס )1 קר6 כו לותו סססיגוכמס
 61"כ עיין[ כ)) רחיז )6 ויו.ר כקו65 6ף D"hגי
 נסס לותו מקריקיס וס6ופגיס סססרפיס מו65יס6גו
 מססגת גד)ס )6 סמרככס טסקגה 6נחע רו6יסד/
 יח"ם סטרך ונקמה ודו"ק, החטב לויס הרביון6יס
 )סקורות כינוין סן סלתות רק כ)4 וידוע מוסג6יט

 6סר כתקוס ית"ק, מבתו סנ56לת ס6)קיתוסססגחס
 5ת5ס כך טכ) תורס סו6 )סנכר6יס יו"רמוסג
 תם וכ) 6)יסס כנווו )סתר6ות o"h כ)כוסיסככווו
 61יסו )6"0 ותפורק תופלל יוהר 610 גרו)סג)ויס
 ס6גו רק כיס )6יהיחס6 )ית ויו"ד כקו665ף

 סנכר6יס סמנת )פי גקר6 סו6 וסם כזס, לותומקיגיס
 כ56כע משיידין וסיו ובמסי 6)י זס במרו כקטרולכן

 סו6 ו6ורכ6 כל4 קותו נזםיגיס ס6יגס חלי)ססרגיסו
 וסכן ר6ס ס6נורו וזס )6"ם, וססעלס ס5נז15סתכלית
 כי ער ככורו י5מ5ס טר' וססע)סי ס5)ז5וסקדוטת
 י' גי 5ת15ס, כן גס טו6 וד' מלחמס, כביסיתרפס
 גור) ותכין סגכל6יס 56) סגקר6 לפי סיכום,סמו

 ודו"ק: oehlס5ח5וס
  סכרונ 6ף פילוט, קמיךן תהלום ג16גךרבנר~יבנ

 סספ)יסי OD לסלחם י16ת )6ג16גך
 הסלח לק ע"יס, סוס סייגו נזפני קמיך, תחרוםככ"1
 כלכוי ססגחתו וסעוק כענניו 6ף מחרון פירוקחרונך,

 וסגן: נקטי6כ)מו
 הסות גוץ כו' כנוכס מי ד' כבליס, כמוכסכמי

 כוקע כניך ר6ו מלכוהך סתפילס וכטורוכו'
 סנןסגי סגנו65 מנס וקמיו, עגו 6)י זס מסח )פגייס

 זקתו ר61ס וכסיופו פגיוי ונססתירו נסתערנויתפף
 וכלי מוסג כלי 610 ית"ט, טכור6 כן )6 נר6ס,ו6ימ
 6ת תכין )עגתו מוטג לק ח)י)ס, 5יור וכוימוכן

 והגה פגימיהן הנגה כגי 16מליס 6גו זס גסתגוגהה
 כמ5י6וה יסיס 6קל מסססכחיסו סקדנווגיסספ)סופיס

 ככור נתר6ס פס בי )6וס פגינוי סרגם יבוך.6קר
 סעגיניס כסלבס ממס כי לפותייסוי עפרך 6עססכולך,
 יתכרך )יכולתו גפו) נתנו יתברך מלחוסתגכ)יס
 ומסטתו ח)י)ס )סככל6יס ככילו )סרוגות יכולקלינו
 כספר תרפס ס61י 6יך מענין זס 6ו)ס )סרית,165
 טימור ענין וזס סקדתוןי סנוקוכ) ר"ע כססעס*ק
 )י41ח כיגוע ומפירוה וטכינס sttfts סמ65טק1תס

 6)קיסן כוח עדיו מופיע 6סר )6יק מיכןו6תיתתו
 נ5ת15ס ממופת כי מסכיך )כ) ניוכן ססו6י 6יך16)0
 כטד יחניקו ני עו )סגנל6יס )החנקה ")קינכויו

 wh )כן וסטר6ותי ספ)6ות תכ) יתל גפ)6 610ד'
 מנסס פריסס SD סירטמונה פירוס  כקודשי ג6דלכו'

 כסילותן גדלתו, .5ייר רק כי מקללות, וזסותננול
 וכדכאי כו כינס חיוכים ה61ריס כי תסרח,גוץ
 פ)6י עוסס ככס תסכות, כורך וזס כקורך,ממורס
 מקס' )סני יס כוקע נביך ר6ו נזלכותך כיער

 זס כי עד גפ)6 כ5ח5וס 6)קיס נכוי כךומלגיטו
 ססיונועיי)ין סטגס נור) ספ)יגו וכלסר ולמרוי עגו6)י

 וסכן ית"ט תיכו)תו ספ)6 גור) ותכין כו'כ56כע
 ק) ונכורתו כוחו ורקס כו6 ס6גיס עונק וזססיעכ.
 סזס תעכדיו סכתר )קכ) עלתו תחזיק כו'סקכ"ס
hSno(תכלית כעלי )ככר6יס ככולו קיומנ ס5ח5וס ע 

 מס: כמועג סמ5י6והולפקרי
 מכוח עס hSe עמס ד'6 תכילת6 פ)6ערשה

 65תך כיתי סגלתי כניס עס )עסותועתיר
 סילתי טל6 מס 6ל6גו נפ)16ת 6ר6גו מקריסמלרן
 סמכ) סיטפוט דכר ע) ג6מר רפ)6 פילוט, סבכותי6)
 כבמר כעעיו,וסגס קיר6ס טרם )סיות יכל )6מסוך

 וספליך )פל6 הים טוי)וגרכ מ5י16ת לדתיון,כתלוע,
 ססוelh 6 סטעלפ6ן גחוורע כי בח"ז בנוגססרו6יס,
 6קר בחלי כי כ"כ, סר61יס ספ)י6ס )6 נוו)סן יותלחכנוס
 כ"כ וגפל5 מוזר קינו נגרו 5ח'1 תו רכ  סרילוגסוורעו
 ירפו סל5 חי מרולס יפליק 5סר  סיעלפ5ןמלישת
 וגפ)16מ סיס קגקרע  טרס  לכן רב, סרילוג ססחיירענתו
 הכתוה יקמר סרו5יסו6"כ  מפלי6יס סיו סל5  וסליומן
 סיו מככר  נודעים  ככר  ימן י"ס טלריות 5חריכי

  ועננים י"ס וקריפות  סחן כייחם 1ס 5חרלטבוח,
  רכרים לעתיר ססי"ח  יפטר ככס  סעכעייס'  ונריםנגד

 ומן  יס יריעה יסיס 16 סל5  סרו5יס' תתרססיפלי5י
 6"כ י"ם וקריעת מן כגד סטכע כעלך רקגגדס
  קירקס חס כנד )קנות מסרקי חס דוגמה יסיס)6

 יל*ל: חגניס ר' סרב 5כי הלכי ורויי.לבנים
 יקרור ס6 י65 מוס קןסיך כוה 6)  נעזךבהרת

 מכע)ין  6ין כי (~ohs  יסורס ר'  מסוסר")
 (ps טחקדק כיה )כגין לפירו רכן כיח ק)חנוקות

 וזס עוז, יסדת ויוכקיס עו))יס מפי דכתיכ כתכי(כ)
 ניח לוגיקות  סל תורס זס כעזךנסלת

  רכי
sfi כסמ"ק  וסהך יוזז 

 נגרריי
 מכע)ין  ובין סרי נמכילה5'

 עיר כ) תקמר וזס רכן, כיח  יל )חנוקות1
 6101 6ותס, מחריכין כ"ר חלקות ט) ת"ת כסטלין
 בורריך )מען עוז יסדת ויוכקיס עו))יס מפיוכתיכ
 )ומדין 6ין מקכ"ר ם6ס וזס ומהגקס, 16יכ)סטכית
 ס6תר וכמו ורו'ק, ח)י)ס ומתכקס  16יכ  יס 6זתורס
 ררליט כמו ירגין עתים טתעו  וכו' נעזך גהקתכ6ן

כפכילה5
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ממכמהבשלחמשך
 יערס:כמכילתך

 טעם טנ") חס עפ"י ינ61ר וכו' י' עמך יענורען4
 )613 )עתיו קדטס )6 ר6טונס דקווססוס6
 נפרק ר6מרו ממוס )כו6, )עתיר קדטס סגיםוקדוסס
 נותני( צות געעח קנכע)ה )ויס ת"ז וף נכוריס
 סו') ד6יכע)ס כיון וכסגת ורוכלת סחעסר מן)ס

 סם ועיין כמגס פקע )וים קרוית Dfil,(,כזרה,
 ס"ת )כה"ג 6)מגס בפיק דיירו כתו והוךכתוספות
 דל% ס% לא'  פסיל גופס  רקריט כסגת סנותגתיהיה
 גל כפרק כיו"ב קמרו  וכן לס  פסיל ל6 גופסקיים
 6גכ קרום דכי )י מנפי 60 ל6 מנתב  מקוסכחני
 (OSDnS  0רויהסי ~h5r כהב  16ל%  ופריט הו8כתכ

 בסנהה0 וסיס%  ירום הלק  למס רמחחלס  וכו'יסלמיס
 כקרכ מתהלך כיד' לתרו ולכן רס"ה  הל0* נמיכחב
  יסרק) %רך רכיכי; ולהל%  תקרין  החני  וומחגיך
  ;ניני,  גילוי פ"י סיס סבסמ-0  לן  ס5רון' פ"יסיס
 וסוי )נתרי  יריסחס פקפ יטרק)  חיקו כילכן
 ע"י כירוט סיס ט)6 סגי כיח 6נ) גככטוי )6כקילו
  טגינס סוס )6  וכנסמ'0 6לון סיס ט)6לרון
 ןיות6י pwD ככ"ססוף חסר דכייס חחקס קלימרוכמו
 הפו"פ כי פר ממפלס  בריס סקרוטס סוי )66"כ

 והוס קיימין כקדוקתן סן עדיין )כן וסחורכן,מססחמון
 )ויס, קרוסת נפקע ד)6 זנות כעילת ק~כע)סכטיס
 פילוט ר6קונס, כי6ס זו ר' עמך יעכוי עד סינורוזס

 עד וה6רון, טכיגס גלוי ד' ידי סט) רונסוןכלעס
 ללון כ)6 קסיתס טניס כיסס זו קנית זו עםיעכור
 ולכן ו', כס זכר )6 זס ומקוס קכיגס גילוי1כ)6

 לפולסי כנמופ  סיסיו כחלתך כסר והעפתותכי6מו
 יסיס )מס ד' פעלת לסכתך מכון קרוניתו יסיםוחס
 6סר סליתי מקרט וסוף  יריך כוננו ר' )מקדטתוכן
 מוכס רס'ה טכהב נמו  סיפים  מן  והסוכלל  כנויירר
 מכון גגון לק ד6יגו כיון קני ככיח ו)כן ת"6*דף

 קרוסת וכמו תורס ספר ג)יוני כמו הום ן')סכינת
 קדוסס פקע )6 ו)כן )גהגיס גתוגיס רק סהס)ויס
 S~DS  קרסס קנים וקדוקס OSIDS נטועים ויסיומהן

 כטקס ר6קוגס קקרוסס חס ע) טעם )ומר ,סעולש סיטכ.ודו"ק
 עפ"י , DS'5 וקזוסס כטקס )6 קגיסוקדוסס

 8וגס )6וריית6קעעגת רכס חודעס מכלן ט6מרומה
  סעונסיס ככ) נעכסו 6נו6י סרמכ"6 וסקסם )מס'סיתס
 )ohl 6 יסי46 6רן )סס גתן סתורם קכסכי)ותילן
  סכיו נגיז יטרף), 6ר7 )סס טייך )6 סוכיסמרו
 ~Dp סוכ סגרו 8"ככיון כעונסיף געגקו יסרק)נקרן
 כפקע וכקכי) 16גסן )סס ריק י"ר6)י 6ר7קרוסת

 61"ג קג)חס ופקע כחי31י סתורס קמירתמ6תס
  6נ) ירויחסי  ובילס )סן יסלסל  8רן  טייך6יט
 Di9D 6'נ %ונס, נל%  לחסורות נימי  סקנלוס כןצחרי
onhnספי יסרן)  6רן  סייך וקוב  6תס, טפנת( 
 6"י 6כ) עוניין, ככ) עונט 610 יסרבל מקרןוגסות
,",ון"יייו,סיןד,

 נמס וווו'קנ11 גסס"לנ','וו. ותו.
  ויפנין מסרס. ע)יסס ותתמוך מצגותיך 6SIDת

 יהגו5ן כבסר  6)קי 1t~DSD"  סו,  סירס כלכי
 6ל ססרגסס  ו6ח ירך סיר  וס )עטות סתחקכסכמוח,

 סיר וי  יפסס  ותיכף  1tlnDS' סלנ כלטלפיהס6יבריס
 בהחטפתו  מיפלס פס כפי %נר 5יוס 1%  סרגל1%
  יתגועגע  )6 6כר 6יזס סמזיק6) דכי filtOh  כן)6
 כנוחקכס )התעתק קריך יק זס, )עסות תיכףסיכר
  סי0בלו 6מר )כן ס6כריס )זס יהר5ו כי עדמצוד
 ל6יזס מלוס )6יזס  הרפיון  סיהלולך היינו  ~SID%ה
 וסעולקיס וסחוקיס ס6כריס ג) תיכף יתעוררו 6)קיוכר
 6יק 6יס יפל.עו 1)6 סתיס לתלכות נופריעכלי

 יקר, רעיון וזרתעכודתו.
 )6מר )חיכת תסנקתס )6תר מפס סעסע)ריסףרנר

 16מר, יסוסע ר' כתכיפתך תדוקדק(6ינו
 6)6 גקתס, מס )6תר כו' כנדו) )סינונך )סססיס
 לאיעזר ר' מטס, ע) חיעונוות דכרי מחרועתדו
 מסה  פל  תרפומוח כרכרי  ייו )נזודיס אותרסתורעי

 לגי)יס ססיו )למיי ופירוק נסהס, מס )6חר נחמר  לכךכף
 סמיס ויתחקו SD )קנון 6עי )קיטתם 1)כך)6מי,
  סת)וגס כי ונמתקו, טטס )פי סיו מליס קומרל"י
 סמיס מרירות  ולבן כסרגלי ל6  מפס )פי רקסיחס
 ור*6 תקלסי כגדר 6ך סתיס כטכע ג"כ י:יס)6

 סתרירות סוכר  לכך  כסרי) טסיס סוכרסמודעי
 סיו מריס 6מל ורכך סמיס כעכע ג"כ סיססמיכו

 1ד1"ק,מתחינתן

 ל'6 ר"י דביי גוו)ס )ו נס6  סס נססוירקטום
 פר' 6ז)י )טעחייסו מכילתך, י כו'ממודעי

 %ב כינור  וס ותקפע ;נח וס חיך  סובריסוס'צ
  סוגרלוי  ולכך לחי 3ני  פליסן יליוו סל6רנריס
 6)1 ומספת עריות זס חוק סוכר  D1tne' ר"56כל
 נסיון )טון וריס ולכך כח, כגי ג5עוו מכסןדיני'(
 6וס סכין תס על חק דריה חד וב) המיס,ע)

 ופסויי  %רסלתבירו  נין פל  ומקסי)מקוס
  כלנוחי לילו וריס דר"י חוקיו נ) ופשרהי רררסי כס6 סמורפי ור"6 ר"י ליפמייסו  %ליוברי
 מקרך סן קכת וסככות ;כח, זס  רחוק  רליפמותקו,(
 יהורפי ורע  ההגותן וזמו מרוכוח וסבכותתועע

וער
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חכמהנשלחמשך
 )תרותיו וס6זנמ ס3ר עריותי וחוק רינין מספטלסרר
 קילו חוקיו כ) ימתרת סגריר( )נילסח סדיגין6י)ו

 ודו"ק:עריומ
 סירוס  רומיך* ר' 5ני לסיסו6ס רופדיך י' 6גיבי

 סוכל ל5 5יר גי'  מלריס  נבהין ר' ינכסרנהיכ
 )כן יעו"ק תחסי דל6 מ*6 רף וככורותלסרמ5
 עפ"י ק)6 נוס פ)6 ע"ר רופדיך ר' 6גי 6גי כי6מר

 סטכע:ונך
 וילינו כתיג תסס על כג*י ערת כלךיהףןנך

 לזמר 3"י טרח 6ת המיגו רכ ער3קה6ספסוף
 וכתו כו' סכסר סיר על כםגתגו כו' תוחגו יחן חיכו'

 יעו*ם: כסע)ותךכפ'
 נ13קר פחס ל6ג1ל נקר נערכ )כס י'בקתת

 וככוקר ססו*ל 6חד, תאקל SD מינולמצוע,
 פ"ק סוף אלתרו נוס ע) דתרמז ופעוט' )מ13ע,לחס

 לכן תן טעם טעתו נונו5ריס מסו5יnlalD 16וקווסין
 וקוצעתו אוכלו הלחס 6ל כנו5יין פירום יחס6תר

 נג"י עדת כ) 6ל לתור לסרן 6ל מטסךי*יבמרש למכוע: לכס יהן 6יתו3סעוגו"
 מרת כל 6) חסרון כרכר ויסי כו'קרכו

 Sh ד' וירכי כעכן גר6ס ן' ככוו ומגס כו'כג*י
 יתכן ,ולס כעלתו, נוסס לנוי טל6 תם )פל6מאס,
 קל והדכור סקס, OD )דכר עקמו תכין סיס נוססכי

 טת )ו סיס 1)6 העם Sh כרכרו תיכף סיססקס
 היה )6 חקס כי 6ף העס עס דיכר 6י)1)סכגס
 סרנוכ"ס דכרי ידוע ככר כו', 6סס )ילוד אסריד/ ירכי תס ו6סתעס עתדו ס6תל כנוו לסכנהלריך

 תורס תתן אחרי רק סיס סוס פיז יסודיתכסלכוה
 תתיר תוותן מהיס כפכי) ס6סס תן ושפירסלעת
 קחותיו סוד לקרני סזכס סוסו יעו"ם סקס)דיכיר
 1ד1"ק: נכרל סכל יסיס ת16נוס חולן סיס)6

 ער גפכו ל6 אותר י"י אכילתי סנודנל 6לריקוני
 ע) קרכו כמיטתי הו6 עורה, )מססגג)הרי

 על hih ספגו ל6 16תר ור*6 קכינס, )ססטגג)תס
 S'DS כקיטתו סו6 כו/ הנרכל קנ6נור סכותמעסי
 להגן לכות וכוח 6) פט )כן סדין, )יתן כדיקרנו

 ודוק:עליסס
 טירר יהומע זס "כ) 6ניריס לחס ע"1 יףיךבמש

 ער חמס עס מעלס יסר46 כל כנגד מןלו
 יוס ת' כל סס יסועע לו וסתתין כוי מסרתחומי
 פירוס רפ"י, יטר6ל, כ) כגגד לו יורר סיס וקסכו'
 נסתפקו 6ור בז' תסס וכפתת רקס כזגוג ירוותן
 כגיסן עמר מטס עד יוס 6רכעיס סנכ)יססמתן

  ומקין  ייוסעי נוצות סיס  ודם )'ח ננךוקיןוכד6י5

 onns ססתתין יוס 6רנעיס 16ת1 כמניל לזסזכס
 סו5 יסר5ל כל גגגד מן )ו רירו קטגור ולכךכסר
 16תן כסכינו יתרעל כל מגחפרגסו תס על ת)ילסורך

 ודו"ק: יוס6רכעיס
 כזס סיס טנ6נות פירוש תטס, עליססריקמבוף

 63רן החס כי חתידי' ונסיון גפל6כטחון
  י)קוטין )6 והמה )סיכור והולך תן ומוגת זרועת)6
 6כ) יוס' 3כל חח(רי נסיון 011 יוס לאיתו סנוורךרק
 ל)6 סו6 61"כ וינאם, תולטיס וירות סותירוכאסר

 ה)6 יסיס נוס ילקוטו 06 כיתעניות,
 סקס רשן וסתקייס סגסיון וכטל ויכלה, תולעיםירום

 ק5ף ל6 הקי"ת 436 תטס' ט)יהס ק5ף ודגךס6תיתי
 סל6 כלכת גדול סגם יסיס כי לתועליות, סו6גי

 נוסס 6כל סנה' סל הכס ירעו ל6 זס וכלץס63יט,
 bnSD כתרי תפילין 1") תטרוג6וכנו6תלס כסכתרלוגו

 ודו"ק,כו'

 טו3 כיוס תגיחין דלין נוס קפיר 6תי 'סרלפי
 ססי' כחו לחתיס קלקס סכת 6חרמחל

 יולך סי' ל6 טוכ פיוס סגם יתיס לקלס סחןיורד
 על סו6 תיגס לחס קתגיחין דתה 6"ס זס זלפיסנון
 תולעיס וירוס סכ6יק ס,תירו oh יוס סכלסגם

 כי כלכת יק וזח קיים גק,י הסרת קדומתוכקליל
 גתקלק) סל6 כיון סכת 6חר 6כל ויכמססותירו
 6חר 16ת1 יגיחו ק6ס נסיון עור 6ין הקקי יוס6חר
 סכרו 1)6 הותירו )6 סכזס כיון יתקתק)סגת
 )כן כזה גם סוס סורקת ואין כ"ס סיקוספי
 ptD תוספתא ויעיין ורוק. לחתיס ג' תגיחין6ין

 כלס ד)6 סיס דסכס תונח רס"מ לעניןדרס"ס
 ומלסיס קכיוס ולחך, שלסיס כיוס קרסומו 06ממותר
 תשתי לסנוור ת6גחס 6גס עד סקס Sh ד'ריישבמרש ו6כת*ל* יעוין כ"ר יקדסיסו סח6 יורר סיס ל6לאלו)

 ה651 כהרי עסי ד6תרי סו6 סד6ותורתי,
  ו5נ5 ןסגהילין ונפיק החוכ) פרק 3"ק כרכס)קי

 יסתקס ותפתע לסתי טתי3 ד)6 תקום ופירוקותמאס
 סגר כקכת ר'עקיכ6 כפרק הנס ת6גהס' 6נסעדש ח6יג: ועיין ופיוט נזדכר היהג"כ

 6יפקוו ל6 הו65ס רעל יעקכ כר 6ח6ר'
 תירס גזתן לאחר נכתכ י65 ד6ל וקרא תוס'יעוין
 דעו וקרא סר6קוגס כסכת סי' ונתעסה לפיות יכולגכ"1
 סמן לקכ) דס)כו תסוס תיכף ג6תר ח6גתס6גס
 כפלוגתא תלי רק גמורם תל6כס דהוי עיתורוסי'

 1ד1*ק: קרקע כגייולי מל6 עימור ים06
 מ5 רחקונס תעגין ממניעי גיוס ODOרי~מ~בבר!ר

 תיכף S~sin תעלס %1 כסס קמכרעטם
קס3
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 ~8מאהכמהנשלחמשך

 כקוס טעכר ל"ת SD סעוכר כן ל6 לה נתכפרטט3
 תסוכם ב"ר ס6מרו וכמו מעומס תטוכס 5ייךוערס
 לכן כ6ו"6 חקוס כקותו פרק 63ותו ר"י מחוויכו'

 o~Dn 1") כסכ עכירס זמו כוקר ער מחגוכמסוהירו
 עמס כקוס כטעכרו 6כל מיה תסוכתס מזעי)סיס
 סמכת יוס סכ6 עד תטוכתס גתקכ)ס )6 ללקוט0י165

 1ד1"ק: סטכיעי גיוסוטגהו
 כו' 6תכס ס6כלתי 6טר ס)חס 6ח יי16מרביען

 6) סקוס כי יעגין מק"מ, 6תכסכס51י6י
 דרך פרגסחו fiinDI כפרע יוסגח ליחה גייח0ו3
 כדרך עלמו ומנסיג ן' כורכי דכוק סו6 כטככרגסיי,
 כ"ז 6כל יסכו, SD ד' יטבך 6ז רק טכעי"גלתי
 "ימתי ורקס כ6 6מר )כן )נפטו, .חוס )זס כ6סל6
 סתורם קפלת )6חר ס6ם )יטרק) סמן 6חסטייל
 מלכלתי מ6"נז 6תכס 3סו5י6י תיכף ס)6וקיומם,
 ירכנו 6סר 6יס כ) לכן סמןי 6ת6תכס
 יד6ג כ) ותורתו ססי"ת רריי עול עליו לקב)לכו
 כל מלפכו עדיין סקסיח )6 6ף כי עזריי יכ61מלין
 1)6 סעולסדרכי

 סורגי
 גלוי )ככו תטףת רק כתורס,

 מהורס כנועוז InhnoS כוונתו כי תטלותסלמיודע
 ממס 6) ד' 5וס כליטר 1ג1' ד לפגי 6ות1ייבגד, מקורס: פרכסנו ויזמין יעזבו 1)6 ר'יח)5סו

 טנורמז נוכו6ר,ויתכן סקוסי וכו'1יגיחס61סרן
 בזכות ירד תן כי סנון יסים חקם קיסיס ותןטכ)
 חטם, 6) ד' ס5וס ert 3תעגיה ט6רז*) כמותטסי
 רק ג6נזר ל6 ד' ם3ר3רי יתכן 16 סמן, ירדטלמסס
 רכגריהות רק ד' )פגי טיסיס כתיכ 1ל6 )מסמרתטיסיו
 לסרן ומטס מטס דגכי ממטחרח מסגורת יליףוסוסיות
 )פגי )מסמרת קוהו 5וס טר' כתיכ קלח הפרסתטס

 ט)6 וחס גזרם, מסך מסס יקיף סוי 161)יסערות,
 עדיין געטס hiv תטוס סעוות, )פגי כ6ן סטם6מר
 וסלח כו' 5ג5נת קח לסרן Sh ממס 6תר ולכןסקרון,
 מטס, Sh ן' 5וס כליטר כו' )מטמרת ר' לפגיתוהו
 יגיח טתםס מטס sfi לסרן כמטס 0150 כזעפירוץ
 )פגי לסרן יגיח כ6ן כן 3ע5מוי סעווח לפגילע"ז
 סייט ת0ס, 6) ד6מר ותס סמן* 5ג5גתסעד1ת
 סייגו כעלמו טיעסס 3ע5תה לנזטס טסיםכס16י
 כמסורס ד6יח6 מס לפי יותר ג16ח וזס 6סרףמעם
 תסס, 6ל ר' 5וס כקטר 6חר מן לכר כ6ת 115יסכ)

 ג5טווס 3ע5מו מנוסס סכתכתי מנ"ל לסור6ססייגו
 חר13 6יט סימו 6מר תס6כס כי יט*י ועיין)עסותי

SD.ודו"ק, דונמחון טס עיין יריכו 
 תיכף סחן nJSJSO מגיח סרסרן נחגילת6רך44שדה

 גקגת 1)5 מטניס כטגס סמלכןכטסוקס

 יתחיד )6 קסגס סרחכ"ס רכיי ע"פ וסחס6ר3עיג(
 סו6 קסטות )עכבי טכ רק גם'י זס 6ין יתמיךס6ס
 סטכע, סרור ט)סך6ות רק כירועי ר5ופיס גימיסג"כ
 סו5לכו קלחן רק סורקתו, 3ט)ס יתחיר 6ס6'כ
 לסוררת 6חו יקמר ם)6 ולכך מגס, "רכעיסיסר6ל
 3ע3ע, קיים וים6ר סנתחרק טכעי עכין סולוסנון

 גתות סתיכף )סם )סריגות ולגלגת 3תחי)ס מגית)כן
 רק יורר ט6יגו סמן 'SW3 יסרך) )6רן וי~:ו6ותסס

 וסכן: )ף ק5ייכיסלטעתי
 ח' סוכרי כ"י ר6וסו פרק ייזש)מי עמלק*ויבא

 על33 תסס עסס מס כו' סיס כוספןעמלק
 נתן וכתיר זכו)ס עמו ירח טמע סס*ו סנזו)וה6ת
 נתן נט6* ירימו מרוס גם6 יריסי רוס קולותסוס
 ג)ג נף) 6מר כ' דף 3יומ6 כי פילוט קלותסוס
 הו) רדי6 וקו) סופה יער מעולס נומוף סלךחתם
 מגיסן וכטסן קורץ, תסוס Sh תסוס וכהיתמתסוס
 יגיסו סרוס כיון 36) חכירוי 0) קו) תגס) זסקו)
 6*ג מעתידיןי 6ין כפרק כחו"ט חמס וסעמידגם6

 ויו.ק: otenn קו) טנסנוט קולוי גחןתסוס
 ססל6, 6ת ד' יסכל 6סס 3יר גינבדהמ4םשך4ךה

 onns טכילס 3עטותס ניע)פירוט
 )סח)יטו זס עטתה 6עי ק"3 יסע 16תו עריסט63
 לסמ6סר רדון נסוי סקגי חכר )העלס כארסכזס

 נט)1ס1 קפידה מס ו6כלס )מלרכי מסתר וכתו)כעלס
 מממיל גחגס פזי: חכר גנזו סני )כן ט'( י'סוטסנזמגס
 1)6 יור"ו נחלק קם"6 סינון תגייג6 עפ"יויעוין
 נ6ס) מנ0יס ם6נורס וזס יעו'ם, דיטל נוסךסניך
 סיס כסירת כתו לך' כתוכ )6 י13רסףרן44,12 1ד1"ק: כעלס )חכי וכלסרס ת6ס5 י65תס ססי6תכורך

 וטכסיס מרוז 1716 דכתי3 מסוסונסירתדוד
 ע) טחו ניחר סקכ"ס ולין טפורי מלות גר'כרך

 טכיגס ממכס דנמתלקס ועור ז'4 ס6מרו כמוסקללס
 דכריס 6י)ו פרק ריס ס6מרו כמו ססירס63מ5ע

 ופמוט: )ד' סז6ת סטירס כמוכ ל6לכן
 ממטוס )0חס עבירה גדו)ס חכזרך. SohJמנ12ףגפ

 גויל רט'י גיעוי' הלמסות וזס )קנוסט)6
 )מעמיד כזוגו דס6מסוח ויתכן סוריות( ר6ט31תוס'
 סוזסרו ל6 1רכי' פרי' מנות וע) טכסיס עקרהגיס
 3מ)חמוח יע) 36ל )סתס ט)6 מנוס כקרנת לכןגסיס
 חתן הפיקו מוטס סוף כמכ61ר ח115ת גםיס נ.סנו5וס
 ודו"ק: לתמס ע3ירס גקר6ת )כן onplnn וכלסמהדרו

יך~י4י  )0ר6טון קר6 ט)6 מס ט', כרטוס, ס6חדשם
איעזר
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דץכמה,תרןמשף82
 ת6חו כי 6)' סם פטמו סיסים ל5ס )6 כי6)יעזל
fistסיס 6יך תקם תעוות תספו גכליס' 63ר7 פייתיגר4 1ד1'ק: סויט עם )קכת מסם ויום) ז"5 וכמ6נזר0 .וגחן 

 16תס סכיה )6 כי 06 6קר עמו 6הכח Sbקקור
 ועמו מדין כסן יתרו חתן ומיה פלעס 33ית נסגד)כי

I'DP'Gnטעמו כעיני גחק3 סיס וככ"ז וחומר, בטיט 
 6קר מעליס  5רן 5ת  חוסנ והיה ככליה כקרן)גר
 כי עד נדו) היס ע"ז ותערו 6חוזתוי )6רן עמוסם
 וסלילו יעזרו ע"ט קותו קר6 ו)6 כהקלתו הרסיס)6

 ודו"ק: פרעהחחלכ
 קות ע"ד tO'SD, הזירו כי ידיח כי ט,,נחמיה

 דסקכ"ס qb הקרחונים, תס"כ יזועכי
 )סס כוונו ל6 ככ"ז onlh' יעכזו סת5ייס כי6מר
 ויריעתך orn' ירעת כי elh כוי דיותות ותתן וזהממיס,

 קהלן ויכ61 וזכחיס, nlSlD נוטה חותן יחלודיקדק והכן: ע)יהס, הוידו כי געגסו, 3כ*זהכרחתי
 ה6)קיס לפגי כו' )חס )6כ1) יסרך) זקניוכ)
 זכחיס )ונוי, יתכן )רעתי רט"י, ופו', מסגהגסמכין

 תודה )חמי 6כ)ו ורכך תורס וכחי היו יתלוטהקייכ
 ספיט יתכן הורה מחן 6חר סיס ohl ה6)קיס.)פגי
 וכפרט הדחס, תרונות )6כז) 631 כסן קמיה*סרן
 ו5ס  תורסי מקליכ גת כן ט"ב: יף כנוגחות)ריס"ג
 קרנ  סורס סלי  ספטכן ייפח  סירס סייסנ%5ר
 ככחס, תורס )חתי תרומת 6ין 6ך ודו"ק.כבפס
  מריך  ט6יגו ו6עפ*י גר קמכי6 קרכן סהיס יתכן14ך

 זס תחו"כ, פ"ר ריס כמכולל עוף רק)טכי6
  מחן  כטפת יסרק) כתו דיגו סיס יתרו 6כ))דורות,
 כמכילתך וסגה יעו"ט* וזכחי0  פולס ססיריבותורס
 מר"ג, tffD ומכיך לפסיפס ומסחם עונזר היססממה

  יפתל  קיקיך מזה נו3י6 )"כ  רף  כקרוטין הנו613רונפי
 חרך היס פסס סל5 יפל5'  פתיל. לבירו  כבירו'פל
 כימורון ויהי ע) דרסו bSo 6כן תחו), ככודווקין
 נעת וזה  OD ריסי  elDhno3 ונחיב מסס  וסמרך
 מתן קורס 63 יתרו S~b הקהל יו0 תויםמתן
 יתרו, כ6 חורס נוחן ד)6חר דסכרי והתגליתורס,
 )1חר וסריך )פכיסס' ותסתם עומד היס )6. מטה6*כ

 ;לכלו  ברכוב  כסוף ררריס פיס. נחיב ל5רמט"ס
 ס6)קיס, DS:' 6כ)ו וכקילו  כפיכס  ;ריי tsnPכמפורס
 סס למרס וחלתו טוחד היס סתטס רררסוסתכי)ת6
 תסה, )פגי 1)6  יעו"ס, חכמים טת)תידי כסעורהט6כ)1
 סכ6רגו מה קפי  ורי"י, ל%סרס"5 5גרו0  חירוסייעויין
 כתיכ )6 )כן נסכים'  פכיי  לילי קרבנות פכיי סגר  ס6יןדכ"1
 מסקריכ כיון ולכן כהעלותך, כפ' מת"כ יעויין 3קר6נסכים
 ככל סגעקה וגזה גריס קרנן וטקס וזכחיסעולס

 סס נזכר )6 תו  )כן  ר%כ"ס(  לליון  יסרבלישרי
  יהרו:  סס ול5  %יס חותן סתורסגכ) כתוי רק מדין וכסן עו"ג עונד כסיותו )1 ססיסיתרו
 )נרךן  יוסכ 5טס  %רופ  כו/ 5תס  6סר סוכרמדץ

 06ור היחיך וין סי פירום, וכו' כ5כ ~,ODוכ)
 )סכועות כעמירס 31ע"ד כיקיצה, וכיכין עליו כקררורק
f(~sS~fi 06 ק6מל וזס )יקב, הכע"ר חותי ק3)ו 

 קOh1 1(3 סליהן קריך כן 06 קכ)ו )6 06תל"ג,
 יוקל 6תס נודופ סס6) וס61 ליסכ מותריםה)6
 חר5 יפפ" חרי יס  פל h1'b כילטס' ;ב"ר %ייי  וססינוי ניחיך"  דן ק6תס י") ולצדך כענידה[]והס

 תכרכין, כנך יים  ירוק)מי  פיין  כיליתן  שרייסרטכיני
 ועוד כו', סרגו קגיס ד6גור ליהו תזמגין טגיסת"ר
 מכריע והסריסי וזכ)"6 6חד לו כולר זה עפ"יטעם
 ריר" גבי  שייך ל5  ספבמיס  ושיי  ילולי כ"ר 6יןכי
 6)יו וכג'ינס כיחיד 6ף קרויה קכיגס מקה )בכיכי

 )דיוק העס 6)י יכול כי ט6)ור 11ה כו',לתורת
 יהעקט מי המגי, והטעם כיחיד, 6ף פירוקנרקיס
 וכ)  סחווימ'  לפס ויתיסר תירס  ספלפר  ס5ניעתרי
 תסס, רכיבו )יודתנו כך )6 נחרו כפגיו טהורו6)1
 ודו"ק: וכו' ס6)קיס חוקי 6ת והורעתי כו' יהי' כי ק6נורוזס

 6)י 63 היכר פייוק 6)" כ6 דכר )הס יהיהכני
 כעקמו סדכל ורק כ)) ס6גמיס ע) סקקפהג)6

 מס6 כני דן הו6 כי והוך  יתיר, כרסון כתוכולכן
 ומקוט: כל)פייס

 כתו כי )היות יהכן טחךי. 6)קיס ויהי4לע4בך
 נטה התסס מן  ספירס מסס ע) וכרוכלסר

 טת6יס קהיו  לז") 61מלtolh~e 1 ותריס )לסרןהסי"ת
 כ6 הערס טכ) וכיון חיס מיס 5ועקיס והיוכד"צ
1'Sh,לטפמס  hS, 6קר  טכסיס  כסן סיס  סל5  יחנן 
 כיכלת היס )6 ע"כ וכיו"כ, )יטהר יכויס היו)6

 )תקפע כ6ו )6 ס6.)ו 16 התירן עמי הסכיגס)היות
 סיסיסחפיר פירום עמך, נרקיס ויהי ליעצך לנול)כן

 פירו; פת, נכל  מפס 05  וטפפו  גם  פתך,ללויס
 ודו"מ: )מקפט )נו6 יוגף ג"כ טמ6יס מכעס כלטס6ף

 והלנה יתכן כו' חי) 6גקי סע0 תכ) תחזהר14רזזק
 עמך וסחת ע) ס6חרו כנוו עמו עלונרים

 ח)י4 מלות פרק ררים קמרו O)OI לכ, ערכדוהו
 6מר גר סהיס ויתרו הורה' רכל חכייו 6ת דןונר
 הטוכס 6כ) נריסן קפיצו ר") העס נוכ) תחוס61תס

 מסה ויבחר ו"מ[ החוס' ]לרכרי יסרבל  לרין פסולוגי
  מגריס 5כל  סבם,  פל דוקך, יטרף) תכ) חי)לגסי
 05  ול5  גריס  לרון רי  נתריס  ס5יין  כיון  כתרל5

  ווזוק,יסרבל
ונחגי)%

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



 ש מבחכמהיתםמשך

 נרקיסי יללי כו' נגט6ס ת"זסרב~ב~כ'לתא,
 כ6ספק)וי6 תחוס כו' כלין סתקוס מן ילבין פסן6י)ו
 תמול סול6ס כי כו'. כדין פסרס סעוקין 6י)1 כו'יללי
 ר' בכן DS(hlb~Si' 06 )סק) 06 יודע וססס))כ
 )ססרין טסיודע פסר0 )עקות לסור כי סכריסולע
 ד' יר6 ורקנוטס,

 כריי
 6כ) כגכו6ס, רק לרעת 1)6

 סכר 6)'עזרר'
 כתג"

 וין ננמר ס63 דעו ד6נור
 ירקי 6מל )כן סדין, 6ת סיורע לעפיי )כלוערסקי
 ועיין סיין, נון ע5חן ותוגעי0 כרין פטרס סעוסיןד'
 6תר לכן כזס דתג6י פלוגתך דסגסדרין פ"קריק

 ודו"ק: כ6ספק)רי6 תחזס61תס
 יין טנתל חוס יקיף עת, ככ) oDn 6תרשסשכמר

 ר)6ור D~nDO קסכי6 חס וקפי 3)י)ס,כטל
 מגס 6לכעיס סב) ככרייתך לתרו ה6 6"כ רגין,סנר
 5ייך היה 1)6 צית ככ) מליל הים כחדכלמהיו

 6"כ חר)יקין[ כתל רים תוס' ]סכי6וסו)עסטית
 כטייס: 6ף עת ככ) כולכל סעס 6ת וספטופמוט

 זה כי יר6ס סמתנוגן נג"י. )65ת סליקי2כדקיזשש
 חורק תעגין לוגחתו, ותורס נכ)6ין

 סיכי רק כו' כחורססק)יקי רוויתי סחיכור כוי"ותתחפת
 0טגין טמתחי) כחקותי ככמר כחו סעכין כ6ת5עמסו6
 ככר6ס'ת כנוו נותחי) וכקן כבחקותי ומסייסככסר
 רזס כו' חטם sfil וכנוכי)ה6 טרפרק"י תוכחונוזם
 ד' רכלי כ) 6ת מפס ויכתוכ O~lo מתן קורססיס
 ז0 סכרית ספר ויקח תורס תתן וער לוכי6טיתזסו

 סק)יסי כחודם ועד תורס חתן עד תכר6טיתסספל
 מ"ת 6חר כתכ סס)ימי ומכחודם ת"ת קורסכתכ

 כפ"ע סתתחי) כענין תכר6קית כחו )כתוכוסתחי)
 וזס כו' נוגי)0 חניקה 06 דפ)יגי מתך דף גיטיןויטוי'

 ויו"ק: 6חלענין
 ס6תיגו י"ס כקריעת כי פירוק, וכו', חלפיריסריכמער

 גופ) סטין כיפיןיס כן לחרי 6ךכמקס,
 יסוסע )חס יוסף, ט) זרעו כיר 6)6 עסו ט)זרעו

 כ6 6גכי מנס 6תר )כן כתסס, 6חוגתסגתקררס
 5רו5וס פירוט מעגן, כעכ6)יך

~SD) 
 כסת)כטות

 עמך' כרכרי )"תוע קיוכ)ו סעס קיסמע כדיגדודה,
 כעת קסיס כמו יתקרר 1)6 )עורס ילחינו כךוגס

 וסכן: י'0קריעה
 T~ho' כ) )י כי סעתיס תכ) סגורי )ירהייר!מ

 ס0 ססעמיס כקעס תיכעי )6 כיפירוט
 היחיך' סיו5ל מנירים D)'hl הנוזטעות כלהונותקקועיס
6(6elh סכ) וימיו 6חד קחו סיסים ועת כלעס 

 סטגו)ס, סם יסיו 6ז סקי"ת פתיחות ויורעיסמכיייס
 כונס )קחי )י יסים כונס פסטרן ס6רל )י כי 6ףוזס

 טגעט: חטיו ג"כ ד' סס מכיליםיהיו
 סמלן. כ) )י כי סעמיס מג) סנו)ס )ירהבתם

 ועד סתס מחזלח כי ד6נור יתכן16
 )י' דקרו מאחוה גפוף יסי' ד' סס כו' גד'ו)נוכ161
 מטתתפיס 6כ) יתכרך סקס חטיריס סכם ד6)רס6)דס
 נכוכרנ5ר וטחו יתכיך 6נויהתו תכירי0 ולידס6חריס
 כקמים 610 כי סעיד ז0 וככ) קסו66)ודיו )כ)סקרך
 מוטפ)יס קכג*י פיקרס וזס כ) ע) עליון יסד6)לנודי

 ססכי)ו "ז כקחת )עו)0 גוסעי0 פיו oh 6כןוגרדפיס
 ופסי)יסס ע5גיסס ויזנחו 6חד סתו 6חד גר' סעחיסכ)

 סחייס וכ) לתרו )כן הלחת 6) )כו6 6חר קרסויעקו
 )זס יגיעו סימתי כמתת, טחך 6ת ויסקרו ס"סיודוך
 כמוס יל8ס ק)6 טכס ועזלתיגו 'll'nDIC מס6)כזחן

 6ת ס))ו סכתוכ כילול וזס 6חת 6) 'ועוכריסטפ)ס
 סבתת )יריעת  סכלתם נסכיל כו'  יכחוסו גויס כ)ל'

 תחר 1)6 כ) ותתסוס סחט;יח )כרו ססו6 ר'העכור
 )סתפ)) לקוי )כרו 1)1 )כדו 6חר ר' רק )זר כחם,ס
 61תת חסדו עבינו ככר כי רסיס ס6תס זסכסכי)
 )סקס תקוטר )סיוה טתר6ו ט6חר וזס כו' )עומסר'

 כ) יגו16 תזם כי עד סגלתו סתסיו י:6ופןיתכרך
 )וזס ביגיעו סברן כ) )י ויהי' ססי"ת )מכירסטחיס

 היטכ: ודו"ק כן' ס6נוה)ידיעת
 ל' לכל 6קל כ3 ויסתרו יחרד ~OD כ)ריענר

 )כהניס 6סר ים התורס מות סגלגעטס,
 16 )מדך, ויק )ככ"ג ויס ))וים 6קר'וים

 וריפט יטרף) ככ)) רק וכיח קרקע )ו טיק )מיויק )טנסולי~
 וכקיומם )זס זס ערכין יקרץ) וכ) )סתקייסטתויס
 קט) onh' 6דס נורעיתי 65ן 61הן סכר, חקכ)יןכובן

 נלנ  סו5 5טר יט  לתרי 6רס סו6 ':יקר6)יתס6וחס
  ויטכמין  טליקר5לןויטנר5ס, )כן  לריקים קלקולו]כמו
 בריך 6חד וכ) סעדסי עיל סעדס ר6קי קגת65וס61
 סרסי 6לס סו6 וככ))ותס כו סת)1יס לו15ס)קיים
 מעוסק ךכ) ))תור, קריך )קיימם "6ין ת15ת ע))כן

 )ותרי )מחזיק 16 כו' הקריס כקילו חט6תכתולת
 וגקתע נבסס י' רכר  5טר לל ענו  לסלן ל,כןתורס,
  סיל%ר  טנטחב וים 56)יגו לטייך תם קכע"ס תססים

  ענו  נין יכל  וחוסוט5וס,  וסללוסיסס  פ,:י%ותסונכין
  טכנללוט נמסרי ר' רכר 5סר כל יחריז  סערכל
  וכל ר' רנר 5טר  בל יעטו יגוריו  (osl נייתרטפס

 ווו"ק: )ו  סטייך יביס5חר
 וכטכס כנוכי)ת6 ד', 6) לעס יכיי 6ת מטהריגר

p~Dכרס"י יעוי"ם סגכ)0 חקות זו רע"ק 
 מסר כ) 6ת יכמס תתענן טסתי דוו וגורסכקויך,
 6)יך כ6 סגני ס6מר כמו מקס לק יסי' 63וכעגן

נענ
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חכמהיתירמשר84
 סעותויס וסטם ~l?D 3עכ יסי' תסס סוק סענן3ע3
 מורס ויעוין פניך כרכרי ייתעו ס0ר מפקיתחח
 סרכור קול סנזעו סיקר6) פסקייך תם )"כ פרקח"כ
 60 )"ק ע"כ ו' כננו' מחלוקת זס עלמו סרסור1)6
 יטוי*ט כרכור ה6 כקריrws 60 06 61כ"6 כו'כפני
 הנכמס מקות רתוז וזס )הר סעגן ויכמהו קסוכגמי

 כיציק גר'הנקמלה
  ולרכי

 סיטכ: ורו"ק לתורס כר'
 )כומיסון ויחוורון 16גק)ום הכגוס tont)nDןכ:ב:כמר

 פירט  סתלוחסי ויככסו O'DDJ  )הלןוכן
  ססכוונס  3פעוס כי גרול'  כלל הס  לכוסיסון,וחוורו
  ס:כיוגס והיכי וי5טכעע, הכגס 3גדיס הכירת610

  רבריו  1"ל  פירס*י וכן ויחוורון, תרגם כערנות)כיכוס
 כיכמוס וסנס עיי"ט' היריבכסיף

  דף  סהולן  פרי
 6י)ימ6 תג") סוי טכי)0 גמי למכות ור*' ע"כןת*1

 מתלוהס וכבסו  ותתר כיוס  וקראקס 0עס ש )ךירכתים
 לביכוי,  ItDWV  רין 5ינו  ככוס  סיפון נתקוסכו'

 טומ6ס מקוס )16 כבוס  ססו5 3עלמ6 נקיותורלת5
 )נגיס נגריסס סיסיו  6)6 פיי"ה יכילס  רלילפון0וי

 מס0 ויקח מסכ6 6)6 רם"" מכיגסן פגי )קכ)וסגוכיס
 5"ס  o51aw'  כל5  סייס דלין וגתירי סעס SDויזרוק

 6ת מסם וגסיכ )קמן דמפרמ 3טעמיסס16נק)ום
 )6 61"כ hnD ע) )כפרס נודכחSD 6 וזרקומ6
  כן  ההיעזר ר' כסיעת 1זס ~ODi' ע) הזיהסיס

 1)6 ומ) טכי)0 3)6 מי)ס סוי ןכ6תת לנו0ורקגום
 בעלמך  רנקיוה5  כ5ן מפרט  לכן סו" נועריך נרטכ)
 ))ינון רק ע6יט  לבוסיסין  ויהוורון  חרגם וסופסיס
 נכי כפענוחך כפ' )קמן 6כ) ודו"ק, )עכירה)6
 חקת ת. ע)יהס 0זס )מסרס )סם  תעמס וכה)1יס

 היגסויח!ולון ולס ו0ט0לו, כגדיסס וככסו כו'וסע3ירו
 סל5 שכינס  כל5  ס1ייס ן6ין דכיון 5"ע 1,ה)טס'0ון
 ועטנעון )תרגס )1 וסיס )טכי)ה ע"כ סיס  כגריסכנוס

 יפוי"מ. כגדיכם וכנסתם כמטות וכן כעת51"ע
 "כ)6 בעסיס SD ה61 יי5טנע1ו כ6ו )ומיריר,כנז

 עןיין ו6ז )ת"מן ס)כס וחלין (ssח5י5ס
 נסוס ככיכוב כיכוס טיס ח5י5ס, לכוה לתרס)6

 ויחוורון: תרגס )כן 6ח5י5ס קפדיגין ט)6טהיס
 דסגנול מעגין )לתור סכינ העם 6תרהגב:לרז

  סיסר5ל  פיוס פר  סיס 1סככ061סלוקי
 ו' וכל כפניס פכים סימר וכמו ססר, נגרעותרים
  ממוהל  כשניס כתולת 6מל מכעזרס וכמי 3סר.עתכס
  3ן תו~יס  סם דסכחליס  ממום ככילה ולמזי3גגיעה
 סח551יס המחילת יסר6) 0יו כ6ן כן )חומס, ו'תתכן
  לסול סיס ססר  ולכן  לילחוי 6)קיס ככור גליכין

 לנור לכן הסרי גזן סככוך מקוס כ)תס ק)6גנגיעס

 סמיכי סעס זס גכו)י ומס נ13) )1 יק סכגודכי
 פסס מכיכן סעס עס סעס 6ת 3מס וסנכ)תוזס
 כו/ 3ק5סו ונגוע כו' )כס מסתרו )כן סמנקי)יסימיו
 )ר6יח ו' 6) יסרסו פן 3עס סער כו' ל'ויקמר
  ססופפ 6)קי נוכח יותר סג3ו6ית ס0כטס ע)וסו

 יומין עתיק עכיסס ד3ריס  6) לסבים ייפפיקופליסס
 ככ61ס למעלה  לסלוח סעס יוכ) )6 ט' מקסויקמר
 ועלית, רך )ך כו' וקרבתו ססר 6ת סגכ) כ~'כזו
 ממקום רחוק יסיס וסנתזי סככוך כי תרתס ס)6פירט
 וסננזי  עמסם ירבר כפגים  פייס כי  כן  ל6יקלק)
 שמחצות יסיו וסס סכס סעותדיס מקוס עד טופויסיס
 S5h1 OD~ 610  ססיכל נפו סו5 ויסר  סככורלמטיס
  6.נו  שסילל  לירייה בהנהות  ט5פרו וכנוו עורסכתו
 רק 6יט ססר קרוסת כן עזרס, ררך כקגכגםרק
 רר )ך )כן סעס מעומויס מקוס  ררך  שנכנס)מי
 tnhb כיתר עטיך סקדוסס תחו) 6ז כי כו/ועטית

 סו6 כ"ז וף וכתכחות כו' יסלמו 6) וסעסוסכסניס
 קפיצו מסופק ורך ומתעט הכפורת )כיח סככגם56)

 1ד1"ק,  יפוייס  סם כהים'  נפוס*פ ני6סכדוך
 וסתם סככוך מחי15ת סיו ono מיטרק) כיוןרוקמן
 )עומס קדומתן געור כן )קפודות מסכן סיוי
 רופס ד' סיכל  וכתוס"כ  כסוכם וסכנהי  ס5תרוכמו
 וערפי  פהילוה  וכפו  פפסס  סכילת )ככ) 1Saתכן

 סעמר מקוס כ) וכתו )סעס קוומתו סהר  6כ)מפסכן
 סיוכ) כמקוך תיכף סהיתר כהת כסר )כן0מסכן'
  )טעם רק גחקדס )6 סתעיקר6 3הר ומנוסרס
 )סס תתיר זמן 6חר )כן )עולס קיוסתן יסרך)6כ)

 ודוק, )6ס)יכססוכו
 מכיח תרתוק ~OD ויעתוד סי)קוט כיקוררזףץ

  סיטרי) מיתוק סמקוס וילך לכתיכ פתו  ורכרמכחילה
  לכן  עולס  ירוסס  וסרוסכן לאסר  ספהיליה  מןסיו
  קר16  ו5כרסס סכהירס כיה  כתו ססר  פיפיסיס
 לזתן פי' מרחוק התקוס וירך תכן  פוס וירחקסר

 51יון ס)יסי ככגין רק כית יסי' מל6 6כרססמרקס
  o'tnh  ועפים  יטתפ5ל ידי בו  וישליו תחרםסרס
 החמור עס מכו ובהיעזר יסתעף) )נעריו 6מר)כן
 הגויס כ) עי6תרו רחוק עוד כי )ססר תבכו מ)6כו'

  חט16 )6 06 כי יתכן 16 ד' 3יח וטכסכקומס
 תנכיות תסעכוך חירות סי' ספחות נסתכרו 1)6בפגל

 )כיח: סכחירס כית 6זוסיס
 שיפיה  דפחך  פל תפלס ל5 פירוס' יד. נו  תגעיך14

 גוכ וכמו סנוקורין )תקור סגפתםסיותטך
 כנדר 6יס 06 3סתס ob כו' 6תר בכן361י610,

 1ד1'ק: הכדל 3)6 6חד 161מ61חר
6(
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 וזס גנו6ס על י' יד מ65נו הגס יר, נו תגעגמ14
 גרוסי היגס חסר תהיה נפקוס גדרט*פ
 סריך סהי' כו' כז' ויגע וימן ג6)יסו כתולסגכ61ס
 ה61 ככפי סקי"ת בכוך סר6ס 1כיחזק6) כו)יגע
 ר' יר כתוי לנכי6ס תוכן סייגו מקוס )6לןכחו5ס
 ככוך סתתות סכעת הדעת על יעלה ס)6 לנורלכן
 וכל הם"י מירד ותקוס יסר6ל התון לכלסס"י
 כהר יגע 06 חוכן סליתי חי על גס 6ז עתוקדוסי1
 כו תגע ל6 כו' ונגע פסתנו )כן הרוח עליומטח

 SPD רמ הגנו6ס הרוח העולס ע3 ינות ם)6יי
 ורפק: כו'יסק)

 הסיתר ס6תר חס נהר, יעלו התם היובלנ2נמ2טףך
 כסוף( 6תר ל6הליכס ולכו )וסיחר תיכף,י

 רע כרכר יסייס מגח ד"ה תולה טגתרהתטוס
 עיקר כל דכ6מה חז"ל סכ11ג1 וזס יחיס ל6מכתוכ
 ולסריות ע"ז עכיגי כג*י מלכות )עקור כדי היססדת
 )עיל טס6רכתי וכנוו תמונה, כ) ר6ו )6 גילסס
 31סי3תו קדום ענין הו6 סהר כי תרתו םנ6סיחר וזס יהכרךן לסכורך רק גכר6 כסוס קנזסס 6יןכי
 כנוסוך כי יסי6ל' כגי כן )6 עליון הקםנגלה
 רק וכסתות' חיות תעון 6101 כסר יעלו וכו'סיוכל
 ס3ור6 קרומת תמיכת קרוס ה61 ע)יו ססחכיגסכ"1

 6)6 גו' תככי סתקוס )6 כי 6תי לכןית"ס,
 ולכן נככד. רעיון וזה כו' תקותו 6ת תככדס6דס
 מיס ייננו ס)6 לכן)עולס סקדוטתן ע1למיסככיח
 הטמ,יס כל ליגעתוחריס )כן סכגין כעלסקרוסס
 פ' כתו"כ סורסו וכתו תמחוריו נותיס טמחי6ף

 כ) כו DJ'S תותרין ית6חור'1 תכי מ)6תזריע
 הכית כתוך סתו סכן תתי דלק )סריותסטת6יס

OtOקרם חיו וכפסיס יר6 6תה es תמחוריו 
 הככור: וחסכן וסערות הלוחות ספגיסודו"ק
 ריק חכ6ן לתרו לסר יעץ סוס סיוג)נ1ג22טרך

 6חל תנין לריך סכמנין דוכרכי5ס
 ל6 דס6 ירעכ6 הוי קר6 רכ)6 תוס' ופירסולהתירוי

~Dh)
 מותר, טכיגה וכסגסתלקה סכינס תסוס רק
 תסתיטי  טסות  )לסול סן"6 רה6 כישר, קריךומענין
 כתו קכועס קדוטס עונתית כקרוסת והויקדוסס
 ד' עפ"י רכתיכ כיון כטירוכין ד6תר נזחגס )עניןרחזיג6
 ט"כ( )ג"ס וחי רקכיעי כתקן יסעו ד' ועפ"ייחגו
 דתחוכר כעו"ג וכתו תימסר נ6 ותחוכי תטוסוגרפס
 כחורככן 6ף והעזרות סהיכ) רנתקים וה6 תיחסרי)6

 כקרוסמן הן הרי טותחין כטסן 6ף כסוףוכמגיוס
 כטו"ג גס תיחסר ותערות סיחין כה יכחפרממוס
 כ' וף וכשעילס ע"כ, ג'ו ןף כעת עתרכתו

  ירי דע) שקומות ככמס קכ6רט כחו נר6סערדש סיטם* 013 יעו*ם )סקרם עו*ג תחוכל לעניןמקוס
 כסקדיקו לק וכר סוס גתקדס )6 נכוסנועקם

 6תס הל6 סתקר6 לפרס 6ג1 תוכרחין ולזסה6דס,

 טססס )6 וקריו, ההר 6ת הגכ) טו' כגוהעדותי
 המיית 6ל טכ טהו6 רק הלי, שקרט )מ'ססטווס
 סהר, ע) סעס כ) לעיני סייד כמס קותו ינ,דססה61
 סוי"ו ע"י תהופך ]עכר DD'1 סו6 רק וויוסיגו

 ירכס )6 תעורס ז*) לתרו ם)כן גריס עוד)עהיר[,
 )חע)ס הככוך מקוס היס וה)6 תעטלה' ')תטסהכינרו

 כב"ז: ורו"ק ריסר קרקע גתקדק 1)6מ"
 הר עליהן קכפס צלתו הסר, כתחהיתייר2י2:בנו

 ד' ככוד )סם מהריס פירט,כניסית*
 כחירהס כטלס חתם כי ער גפ)6ס, וכסחגלותכמקין
 נווכרחיס וסין ו', ככוד תהטגת גקמתס וי65ססטגעיי
 רק תקי הגכר6יס כ) כי ורוו סכר4 כ)6כתורכים
 61תר עוז( עתדו קככר )וכחיותם סתורם,כקכלת
 כקרכגות רכופין וסtfint,"lhi 6 רג6 תורעף נזכ6ןרכ6
 כהלכות סרמכ"ס כפירט טענוו 6גיי ר51ס סיל,תרעד

 לגום 6ותייס 61ין הזסכ, )מוט וזס 0פ"3,גירוקין
)"hhמן כו נוחויכ קטינו רכר לעקות והחק החן 
 16 תסוס )כטל סלע יגרו התקפו מי 6כ) כו'התורה
 לעטותו "חייכ דכי קעקס ער ומוכס עכירה)עטות
 כדעהו פסתו לגום סו6 6)6 מנשה לגוס זס6ין

OD~O'ור51ס תיטרי) )היוה ר51ס קהה תיחר כו 
 סהיכס וכיון מתקפוי הו6 ויסרו סת5ות כל לענוההו6
 כע5מוי נפ)6 עיון וזה עכ"), כו' יקרו סחכםעד

  5נסוסו  ר5ס  סניררין'  כסלכוס כמח"כ  כטייחוונות6יס
 ועכר יע13ר ועל ויסרנ כתקוס הפרוה גוללכוץ
 כתכ ו3זס עיי"ק tDIS 6)6 קיוי קטין חיתהחייג

 חייכ 6יט נסרג 1)6 עכי ד6ס התורה, יסורי3הלכוח
 וטענוו, עיי*ט, one קרום מל עקה גולות טט:כררק
 ההדס 06 וכןומה teDI קכת כחילו) ה'צגירותוכל
 הרכר, כעלס כרסון עניה זס 6ין 6וגס ע"יעוטפו
 חפן כ)6 זס לעקות נוכי6ו הפונט הכרח ס"נתיק

 תהתרנקו מסייה הו6 רק העוגט פחך מחתת זהמעוסס מ5י 6יגו הו6 סגתקקה הקיק עלוה נכי 6כ)מגיחיי
 )הת6פק היס וכירו גהקסה' נוזה סערוס, תלותכחיתוכי

 תחפן עוקם ה61 6"כ להתקפות, ולכרי תקותוע)
 קכ6נות 6פ כ16גסין, לסתחייכ ר15ן (h~p זססת6וס,
 הסס, ירתת תפתו תסיר והטוגס, ספחך מ5ךסגם
 התותרת 6סתו 6ל כתו הערוה 6ל כטכע תתחחס61'כ
 נפט סרטון סכ6, גס 6"כ ר15ף גקר6 סו6 בכ"ז)1,

 מ15מ פגיתי)קייס גמרן וכתפן כטכס גועםהיטרקתי
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 מטות כסיוכס מיד עטיה תקפם סיגל ע5ח רקדיי

 טנזנלס סמעסס ועומס סחונור חפן יומר6כזליות
 סו6 סת15ס )עויתיות פנימי חפן וסו קיכן, מכיף16
 1ס1כר כחידוסי1 המן עניו ופסיג ו)סרתכ"ן געורירקון
 שוק, רון גקר6 )6 סכ6 גס כודני ר15ן זסס6ין
 סכחירס עדיין סערוס 6) דכסהקרכו מוכלתוכפיז
 רתקפו סו5 רילרו  %5לינין ול6  למחקקות ק)6כרככו
 מס 1מס1)ק עיי"ס כגיחו קותי" קפינו כנססוכתו

 כוח כ) ע3 מחייי דר"ח מסך ס6חרוגיסמגתקסו
 ר6ק1גס ביאס גזירם ליס כ"6 יכנזות ותום'וכוחן
 כ"1 דף פסחיס יהוקע כפגי הנ"ל )זס וקלוכעיי*קי
 דקטן מקס יכיכו סיטת קפי ככ*ז. ודו"קעיי"ק
  ופלסו תוסכ גל גם6ר )תחוח יכו) סגדיגטגהגייי
 דמודעס 6ף כן 06 י"כ פרק lD'h"( סככו קחתכלור
 ככיח געכעו מכן הוקנו גרי גק6רו מקוס מכ)יכ6
 תוטס קבר דגלים ועריות וקפ"ך עו"נ SDריסון
 גס געגקו 6חסוורק כימי 1קכ)1ס סדר כי 36)מוזסר

 ודו"ק: ח115ת 60לע)

 סענין רכ, ממכו ונפ) )ר16ת ר' Sh יסרסונשי
 תקוד נסערס ומביכו כעם, רוב תכמסדכלוכ

 יותר סט)ס כ) וכן גירוןי סכק)ות קרס ע)כי
 ההגכי זטכ)וג5ילהו

 יופסר יפול כלסר  הותרו, ט)
  ססחו%ריס גקחיס כדכריס 6גו סרו6ין וכמויומר,
  לכן לנ%רי' יפסדו  כסיפלו  לירחם סי5  5יכוהמ5טר
 ויפו) %מכס,  פגל  יפתו 6יר 5ח ר' רקסכקטי
 יותר כמעלס סיו )1 6יט,  6)פי  כקלטהתיסרק)
 יתכרך, כללקותו ונסירס דק0  יותר  וכסיגסע)יונס

 טריד יטלל) ט) תחונ6יסן גסתייר )6 מעג) כעון16
 כחע)ס )רקות ל' Sb יסרסו פן 6מר )כןופליטי
  ויפול  מפגל טיתט6ו נעה רכ ממגו וגם) חסוךלמס
 ר'  6ל יסרסו 6) )כן 6יק, otD5h כק)קתתסס

 זס )6מר ס6)ס סדכליס כ) 6ת 6)קיסרידשבגרש 1ד1"ק: כסוגגין גיוונין וימיו)ל16ת
  סססס הכתורס )לנור )ק6ר דוחס6יגו

 מוכר טסית כ6ן מק6*כ )יסרק) )6נור )מטס015
  סכ) סרנוכ"ס טכתכ כמו גל6ס )כן יקר6)י כ)6)
  ט%5%ין  טבל  ס%ופהיס'  %ן יינו סו5 היבלסעיירי
 6כותיגו  6)ף לה"ר %לר רס רופ"  שיבכו הס וס%לר
 ורש סככו6ס )תכלית הרגיעו ג6מגי0 עדיתסיס
 סיכלת  %נחילי וסמה סדגריס עטלת וטמעו ד'ינוד
 ווס כו'.  ייגרך  סכיך ס5ל ט,מר וכתו לדור,רור
 יסיק) סכ) סייגו )6מר, וכו' 6)קיס ויפכרט%5ר

 מימין  קן  עה על )3גיסס וכגיסם )כניסס יקמרומקומטים
 כירוס)תי דרים ]וכן  סרכריס. ועקרם סיני סרמ"כ

 כו' )רורות )6מר ת"4 מס כוי יסיר ד16 )6תרסך
  יפוין סילל 6י ססירס י%5רו לרם כל  ספלסייט

 )6מל מפרם התכיפתן וסכם סק פרק סזטסירוס)תי
 סייט )6ה )16 וע) סן מן ע) 6ומייס יטרק)טסיו
 עריסי )עכור ק)6 ומ)'ת )עס1תסי עטס תלתטקכ)ו
 מסיו סו6 סן, )SD1 16 סן סן ע) סכרורע"ק
  כעילת  סרריט )טעמו יע"ק ו6זד6 )עקוח,ןמקכ)יס
 ססיו )6מר כסס, פרק סוף וגסוטס כתכנתךסיס

 כגלו) )ד' הסירס 6חת נועכם סקירס כ) 6SDומריס
 בל על 6ומריס ס*ו סכ6  וכן  ססללי 6הסמקר6
 %לריס  רו5רך  סול5הנו 5טר סלקינו ר'  סו5 5הסרכר
 סם וכד6מר  מ15תיך לספור  הנהנו  והייכיספירוס
 סכרי רננן 6כ) קמיית6ן 6מי)ת6 )6מרגגנול6
 כן ומקהך, מ)ח6 לכורי ו)6חר t))oo סנוקר6כקטן
  ע) 6חריס 6)קיס )נו יסים )6 מקוס כ) לנזרוסכ6
  וים ריס"מ ט) גנו כר'6 מכר יימעך) ור'  לו'פניך

 ודו"ק: 073)סקריך

 .סי3ס' כת.כס נעימה לתירס לנורי 1יכגןשלגכני
 המליס נעימיס כתיכס יסיכס )מפריע6"ד

 %5ור5י רפליגי  כס5 ןפ)יגי ונרפס סבורג(, כלק)סגת
 תורס 16 כתגם, מגינת מגי)ס תולם  06  סכך,  רףכגיטין
 תגיבי מגיוס לקמל ובגובן גתגס,חתוחס

 יס  נחנט,
 ותסס כהיבס' U~D3  לתירס  סכל נפייסהקירס
 ורמו יקר6) )כגי ויסיכ0 בריי  מספר  פלכמכס
 חהומס הורס ד6מר מ"ן 6כ) מתורסי 6ת6ותס
 טכ6תרס התיכף יסרך), '!כני טנתנס יסיכס זסנתנס,
  נחרות  פרסה כתו )3ג'י כלמרס סגכורס מפגי)מקס
  סיס 6לגעיס ולתרי וכיו"ב, 5י5ית ופ' תסחר)כנות
  סנ,%רו  %יום ר3  ומן לחרי  סייהכו DD~I"'צהיבתי
  טוס  ביס סיס סל5 5מריס  נתענין יגכורסי%פי

 ודו"ק: תדעהו יתור 16 וגירעוןסינוי
 כבישור דנריס, )קני נחנק סימל6)י דסדתושע

 %3וסכל סל סו5 סל"ה  בריפוה סיסוכמעסיס,
 נטפס וסול סגל סיס  ובסיהיף בפ"ו ס%5נסכסו
 51ריך תנוול 610 סטסס רק  ר5טין'  כ%וטכללכל

 שקיה ד' ג6גכי מרומז וז0 פלטיה, כסקגחס)ס6מין
 ט6) ככל החס רטעיס דרך נודופ וסגם כו"6סר
  ג6ככי סכהוכ פתח ורכן כו', דרכיך ג6 סוריענימטס
 יותר, חמור רזם 6חריס 6)קיס )ך יסיס )6 זס61חרי
 )6דס דגות יותר ק) ועקם סקוס סכס כת15ה6ו)ס
p,DDSח16ר, כנך מרע סמור כן )6 51עית, כתפילין 

 כמקוס וכפרט 6םורות נו6כי)1ת סזסירותכמו
 נותן 1י1*ע כחכת ממפרכס  מגיטו) וכן יטי46קרין
  %לחס  ני~נין קהיו כנוןכר בנוגס וכיו"כ, וקפירחריק

תפיס
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 י8מדחכמהיתרןמשך

 5ריכין טיו )6 סרי מקוס ק) מסו)חמ 61נ)1סמיס
 עקהן ו' לדקת פסוק ט) נספרי רמיו וכמומקומה

 כרכרות )כן ק), כסכת סטת סיס )דיוסו6"כ
 סיס םזס ולכרכו )קרקו סייגו זכור כתוכרקבונות
 וכרכרות גיותר עליו ס6זסר0 גחון ,מיה במדברחתור
 גחון סיס סז0 )6רן טניסתן קורס סנוור טתיכטניות

 3דיכור גממנו כי 06 כי מ)6כר* כסו) ע)60זהרס
 והנן:6חר

 כק"ת סמויות כספר ז") הרתכ"ס )ך. יסים5א
 פס), )ך )"ת 4זסרותי ד' מגה )ך יהיסר)6

 דכריו כי ו63)זת מעכדס )6 )מס, תקתחוס)6
 רנוכ"ן 6ו)ס הט"מ, כסוגיית נקומות ככמהמוכלעיס
 ותפי תלותי חתק0 0גכור0 תפי מתעו 6"כמסיכי
 פקס חפי למתעו 0חכתיס כ6רו וכנר תר"ח,מקס
 כותכ וסיב סגגורס חפי וטתיס תרי"6 הייםתולם
 תה י6)ו דכריו, ופירוס נזכר, 61יגו פעתיס כיסזס

 נזלות רכל היינו כוח סדכריס עסלת 6תדנ6נור
 תויה רריס קר6 סכSJh 6 סמל, 6חת כע"ז,ס6תוריס

 תוכח 6"כ תרי"6 תורס כנוגין הייגו תמס לגו015
 ]ודכרי פרטית, 6חת מ5ו0 רק 6יגו )ך יהיסד)6
 ח)י)ס ollh כמוכן[. 15רקיס 6ינס החכתם תעיןהרכ
 רכינו רס כסיו'  סיגור סחרחר ממגו סיט)ס)לפיט
  ונוכרח  חרוך 3כי5יר ח"3'  ממורס  תספרו 3;ייסולויל
 טנזעו )6 ויקרך) סת)תוד' כעטי רכותינו טיטותמכ)
 6גכי ופירק פרטי':רנריס, 1)6 נמכו 4)קיס קו)רק
 ככורת ח5ר סייגו מתעגוס, סגכורה תפי )ך יפיס1)6

 וסיותו סקי"ת ת5י6ות IS'h נרקיס קני כיסחופת,
 כנזופת תיוודע מס וכ) כתופת, יתנו 6תגס6חד,
 ]והרכ עיי"ק קוס כו קירענו חס זג) סככי4מספט
 כת)ק ןכליו מסתירת הקליך עס"ק 3ע)סחק31)
 תלתו סר תהרס הרי 'Vn~lD ל"ג פרק תורססתרי
 כי לתרתי וככר גקגנה, דרכו כי הרת3"ןקוסיית
 רוח ופ0מ'ס 3נוורס כיד, ספריו. ככ) רכינידכרי
 )6 רילת6 לסתר, התגיסת מק"כ 6ו)ס כסס,6חת
 תחורסות, דתוכח מלכד לך יסיס )6 רקלתרו
 רת3"ן דעת עיד כו' ר6סוגיס וכרות טנסגידק6תר

sfftע) מדכר כרקון כןיקחדכר מוכח גופיס דחכתוכיס 
 מסה"כ כו' תיקיך ד' 6גכי כי תעכדס 1)6עיתו

 יספר ק0וכ6 יתכ"ן כרכרי ]ועיין ה6חרוגותכדכרות
 נזמן כתכיפתך, o'~SG' ע) לנות ע11האימד עכ"ז: pff,11 קם[ גכ6י כן )ר"תעכוס"ק
 כן רסע כיסר ה6 נזסויגיס קינןסרס

 מכר 6ת תקס מטמע כיון כו' רקע כןרקע
 כן רפט כהן 6ין ח"ו 6חר כו' ויקיר0זס

 SD 35ות  פון פוקר נ%5ר ר3יהרו  סירוס רטע 3ןרסע.
 )פלק, טכ) 61"כ כו' יגעים ע) ק)קיס ע)כגיס
 קליק סו6 ק6כיו 6עפ"י רקט כעוותו כריסיטרור
 כניס ע) לכות עזן פוקד ג6תר תסס כפרסת6כ)
 כגי יכתים כיון 6"כ כו', מסיס ע) כניס כגיוע)
 )צולות ס"ט ר6תג6 כפסיס ולתתי סלקים חייגוכגיס
  בסן  ס5ין תסס טתח  ולכן רקעים, סמס סילקהדכ)

 ודו"ק: נרקע תקולק  חוטח
 זס )לכי ננוכי)ח6, תליתי, 1)סתיילאהבי

 6)1 תלותי ו)קותרי וכיו"כ 6כיגוהכלטס
 1)6 גח כן סיס ק6כרהס פירוק וסזקגיס,סג3י6ינ(
 כן כסוף דתסיק כמו סקס קירוץ ע) תלווססיס
 0גכי6יס 36) תלווח קלינו חס עלס 6סכס ותלדסו"ת,
 מ15תי היתרי סס )כן זה ע) מלוויס 0יווסזקגיס

 ;ופשט

 סמכות תן פטולס ת60 כך כמכילתך. ח3.60רא
 נוקל חלקות רנפק") פירוס ו', סס 6תת")
 מכותיך 6ת והפל כו' לצקיך ד' קס 6ת)ירפס
 ג' דף וכתמורס פ"נ סכועות כירוט)מי דו'ליסכתו
 ע"ס: ד)וקסודו"ק )סורות קס 6ת 6תטס, וזגז"קיותפיק
 ד)פסק יתכן לסוך, סתו ים6 6טר ד' יגקס )חמי

 קכועת סוי גכי)ות י6כ) ק)6 דגסכעסייטכ"6
 נפטיס )זרוזי חייך )6 סמ15ס, )קיים דגטכע 6ט"גט61
 ינקט )6 כי ס6נור 011 תעמס, 61) סכ דסו6כיון
 6 דכקתו6) תס 6"; ורפ"י מכוס, כצופן 6ףכו'

 כיר חסגירכי ו6ס כו' )י נתכעס )ת"דק6פיטו)
 )16 סייך )6 מי דגעכך 6ף כי )ו גסכע 1)6ללוגי
 )ענו)קיי עכר ניס כ6ן ככ"ז כו' עכר תדגירד)6
 תקרי עכד )ו יקיכ ואיך וקירס סס )6כדססנו15ס

 ופקוע* קו6 קבועת הוי)כן

 תלות סכע ע) 0וז0רו נח נכי רסגס עוררירעכי
 נומוס וסקר 610 מכומת ע) תוזמרוו)6

 געגקין טניס צידי ה6 זס ט) נהרגין 6יגן 6דסדכידי
 יעקכ כתו גח, לכני סהקכיעו כלכות כד6קכחן זסע)

 ח15ס סי6 זו כי וכיו"כ, )יוסף וסרעס )עקוהסכיע
 יונס ר' 6תר פ"ט גזיר כירוקלתי ויעויןמיכלית"
 כתק)"נו ויעוין , טו' חכס סיתר )הס 6יןעו"ג
 צמרו כי oh ומגס 013, סנטריך ת)כיסהלכוה

 6"כ 6)6 סכתוכ ענק ם)6 גח כגי גכיכסנהדרין
 ככת כו' 60)ס החועכות ג) דכי קר6 גכיהזהיר
 קמיס צידי o~e עגט טכניות ךה6וסרה הכזעה)ענין
 סיכה ה6זסרס קכתורס נוטות וכ) הזהיר, ק)6גס

 6מל )כן געגס, 5וויו ע) ועכר מהזהיר סעפיסעוגס
 סמו יס6 6קר 6ת ד' יגק0 )6 כי כו' תס6)6

לוח
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תכמה"רומשך
 כ) 61ת 1ofln' ם6יגו 3"נ e~h, טיסים מי יפיס)סו6
 6דס דגידי J~Dh ד' ינקריו ל6 )קו6 מגזו יס6 6סרמי

 זדו"ק: געגטין6ין

 מללעס כל רמפרס יננכן מלטכס כל חעססיך4י
 1olhnDD 16 לטגייס פרט תל6כס תקלק1ל6

 6זסרס ןליכ6 ממיחס פטור ולכן תגיח וזס עוקרזס
 1ל6 כולס דכעסוחס חקרם יניף חקרכן לפוטרורק

 1ד1"ק: 6זסרס כעי )6 דקיכן מסוסמק5תס
 3ס, 6קר וכ) סיס כו' ד' עמס ימים סתתסי

 תעקי כ) כגנך בקו) לסיס תגיךתכי)ת6'
 המלמיס, כל פרק ריס ע"ז ךכירוסלמי העגין3ר6קיתי
 ר6ס ס6לכסנור מפני כידיס כדורת ע"ז ך5ייייןכה6
 קעליס וילוריגיס גקערס ליס ו6ת כגדורסעו)ס
 וכיכסס כיס ט)יט סקכ"ה 6כ) כיס ם)יט 6יעכיריס
 סיו פ"ז 6חרי דסטועיס סרי כיכסס מ5י) גיסמ5י)
 קהטועיס תפני 6101 כיס, קליט קינו ~tffDחוןיס
 6יגו גדלו תפני קהקכ'ס 16מריס היו סערלחרי

 לסתזלות ככורו נתן רק מעולס כסוויוחתתעסק
 קהס סכינו ו)6 העולס, וינהיגו טיספיעווהכוככיס
 סטו )זס 6סר סנזז)1ח nSlDD ומנס החו5כ. כידכנרזן

 ניכסס, רק גיכי יינו סורות, )לותן ועכרו15רוחיסס
 6ין כיס תס6"כ וכיו*כי קתס ההחיק תגריסכתו

 כריבתו כתחילת ססיס כהוויתו,כפי והיס ניכרפשלתן
 ניס ס)יט מיגו קע*ז נזורים )כן סיס לחו) גתןחוק
 61ת o'nvo 6ת ד' עקס יתיס קקי כי בנורולכן
 סהיס סכמו כס,פייוס, 6טר כ) 61ת סיס 6תהברן
 סתזלות 1כ) עליו ס)יט ע"ז 61.ן )והם"י מחורק610
 גכדקין ככפיס מעטי כל ולכך עליה מקפיעין6יגס
 ולפטר מיתות, ד' פרק סוף ככלי עיין הסיס,על
 כל כן 3יס, מליט ססק3"ס סודו זסתפגי
 רק 6ין וסקכיקס מהקי"ת, תוקגחיס הס כס6טר
 נותסס מוכגיס ההי1ליס מגל סחדקס ס3יי6ססערר
 גולד ולכן סכל, לסכין לריך ס6רס גס ולכךיתיס,
 רק הכרי6סי ימי חמקת חדט ק6ין )הרפו"לסור

 כיר עדיין הנוס סהרככס ופעולה והסקגחססהגסגס
 3יס, כנוו כיכקה והחלקיות הפרטית ומהקלחתוסקס
 eSD קעה כפתה לך, יסיס )6 כמלוס ם6חרויס

 המקוס )הס 6תר עולסי ס) תליטו 16eysotקיגום
 6ף כקתי, ע5תכס onh~pl חרס מעמס עוסיס6תס
 קכ6תר כקמי עלתי ו6קר6 חוק מפסס 6עסס6ני

 מפגי, 610 סתוי לנקות ד' ויספכס סיס )חיסקולך
 הקי"ת גסקגחת נפע) סיכתם סע"י מפעולותמסמס
 )קח )כן ססגסנס, )מן מסו ו' כי "רסן גניקועין
 סכוככיס תפעו)ומ )קתה היפקס, ע) סיס מיזה5ז

 סיס למי סקורנו 1ה1 כ)4 פועלים 6יגס 0ס6טר
 וכ5כ6 מעלס כ5כ6 פ1ע) סך' להרקות סמו לכלותו'

 כ5כ6 לטס 635 קקוליס כתחר קכיסס והםמטס
 וזו: יח3יך' תקחו ותתסגיס תוסנחין וסגיססמעלס
 סטמיס ה6)ויי יונס6ת 6מר ולכן 6כת"ל. 6לוךענין
 סיכסס: גן )זר מסר ס)6 סיס 6ת O~D 6חר יי66ני
 סוף 6101 בקנון סעליון נטעם הנס "י5חגמא

 טפחן ס61 ולתחתון וכטעם גקגוןי סכ6פסוק
 מיני מגי יט כי וכרקס תג6ףי )6 עם 6תלופשק
 תועליות קכ)ת כסכי) סעתיך כקכי) רליחהר5יחותן

 ה61 סכהג6ות והגדולס הכקות, ס6ר 16 תמון16
 ויריסס גלפו כי גדרים סוף שלמלו וגוו הנוסג)ה16ת
 1011 וכיו"כ, 6קתו )יקח כוי קרומו נוסקודנויס

 מיותר ותפם הסג6ס, עכור ערלת ל6  ביתרכסגכ)לין
 תנ6ף, ל6 וזס נזחחוחן, 6דס סל סגפסוגד1לס
 קרליחס  כחירוסי כקלתי וככר פסוק כחד יחרוגכ))ין
  תטוס כחכילו, חוכל כמו מכין נוכ))ס הותרהל6
 6יסי טס עליו וקין סו6  6רס  ל6ו רינו רגגתרכיון

 )ו ס6ין דין גור רק וזס פעוי, וסהורגו כווהחוכ)
  סוחרס סל6 סנ5ס  פכור 3רליחס  ולכן  5נוסיח,חספס
 חייכין 6רס וכ)  56)1  סרטות הדס ג61) 56לתכלעס
 כעצור רליחס וזס גקנזס ליקח כדי סר1לחו רקעליה
 )6 קירויין כ5יכור )כן כב"ו, סותרם 61"כהנקהו,
 סג6ס כל6 קר5יחס )הרקות פסוק כסיף 3קנזןתריח
 דיגו, נגמר Oh רק ק6יגו כע"ד, גס (ss' ח6מרסו6
 כל5 ורליחס סרליחס'  מפסס טסוחרס )6 ריףוזס
 לOD  6  מלתרף וקינו פלחו נפני הלהר  סו5סנ,ס
  גס סוחרס ל6 עונש נגדר סרס רליחס טוסחנ5ף'

 ודו"ק:  דין גמר 3ל5ככ*ו

לץ~
 enS טרח סר36*ע סקר. פר  נריפך ספנת
 ועלט DDh1" ופלוט! סקר, עדות כתיכ)6
 כ)6 ידיעס וכחו עו 6יגו סהו6 רק 6מתמטוות
 3עוכר6 ע"6 ל"ר רף סכועות למכו6ר סךר6יס
 53חר סרג ספלוני  פריס מיני  סטמפ 16 כים,דר"ק
 הליס כילת קודם וממסיד כ6  06 3כ"ו נפט'יטבה
 סחיט 61ף ע*6, ס' רף מכות כלכושר הוי קטלגר

 ל6 תטוס ק6י וע"ז סקרי עד סו6 ככ*ז סקר,עדות
oJDnודו"ק: גוי 

 תחתור )6 3נוכי)ת6* כוי, רעך 3ית מחמשלקי
 ופרט כ)) וכו' פרט ו6תתז ועכרו כלץוכו'

 ונסוף thg רי13י6 כל מרוגם פרק ריק ועייןוכו',
 יתיכ  ונין סו6'  רינוי6  וכל ספרת 6ת שיגחטור
 מפרט מס 6י כמכילתך op וסנס  לרפך 5סרוגל

 דגר6ס )עיין וים וכו' סחט)ט)יס כגכמיסמפורם
תה
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חסמהיתרומשך
 סימן ס*ך ועיין תלום סוי חיכמו ולסוף דתלוסמזם
 ס) ססקרקע סתותך כימות סגג6ו )5מר ויק5"ס

 סר"ס )"4 דף מגזו) )ו)כ פרק תוספות סייןהחומר,
 ודו"ק: כזה ע5יס גזל04

 ע0ן ההר ו6ת וכו' הקילות 6ת רו6יס כעסרכ:ל
 ולתרו הכיקר תרתוק, ויעורו וינועו סעסויר6

 קג0עו רכים כלמון ויחגו ויטעו כתיכ סתסעותוככ)
 סל4 4חת סגמוניה ונעמו )טיבי מכלו ערכתח)וקת

 כמחלוקת,סיו
 )3גי, תורס סלתן הסעה הרי 6מי

 כסס סיס גכ*ז ממלקה למס סיס )6 כי 606תגס
 חכירו )6סוכ עור מגיעו ס)6 כחכירו, 6חר קג6הגילון
 חכיל" כנועלת ntt)DSIכנפקו

 כחכירתה 4חרו זס וע)
 כו' כפיסס ויפתוסו ט)יסס גפרור כסיגי כמעמרו6ף
 pt(~to תטוהרס ל6 סלנ מסיה תהו ככון )6ולכס

 סיו כן 6כ) יקרץ), ככ) סקו) מלס כי לתרוומגס
 קג6ס קוס 3)6 הים 06 כמטס,61"כ סקולים יסלל)כ)

  כרס  סעוס :) רק מזס, זס לככות פירורוסוס
 וסיו 6חר 6יס כולס סיו סל6 6חר וגפם כלכקמוריס
 היו ס)6 כיון 6כ) כמטס, התורה כל )קכ)ר6ייס
 מגיע )6 כפרטו 6חד כל 6"כ 6חר, כ)ככקסוריס
 כרכרות וסנוטו סר16 וחס התורה, )קכ) כוס)סליתוח
 סעס, הורקת וכמו כ)ככס ס,מוגס )4מת כדיסיס
 6וכ) הו6 כי ICD קוס 56)1 6ין סרוחגי ס6קוהגס
 חי כנוערכס ועמן ptD סוף כיות4 כר4מרווסותה
 ונוגס ועסן סספיגס כפרק 6חרו ולכן יעו"ט,ס61י
 סכרוחגיות )תה, oDInJ טסן כו' לילה )הכס6ם
 כת)תירי כעוס"ז 5יות קעיכיו חי סכל 4י'ח עסן,ליכ6
 סופרים, קג6ת מע)תס,)6 ע) קג6ס כן קיםחכמיס

 כסר ו6ת טרקו וכיון )עוהוכ, עסן עיניוחתמ)6ות
 ו4יג0 תקג6ה, טהרם )6 לככס כי סתכוכגועסן,
 עסן, ים רק הכסיר, כקור 6)קין ככוו )ר16תר6ויס
 תסט)יתות רחוקים סרס טסתכוגנו מרחוק, ויעתדוויגועו

 ולקכל פרטי 6חך 6יט ככללות כולס )היותסתופלגת
 עמנו 6תס וכר לממס קמרו )כן מססי"ת,סןכרות

 כסן סיס קל6 מגיד כתכינתך לתרו ולכן וכו', פןכו'
 ודו"ק: זס כינס דכיות' מעסר יותר )קכ)כח

 לפגים חכילת4' וכו', 6סר סערפ) 6) גנקרכמ22ה
 חיקך וערפ), עגן חוסך' מח.5ותחסלם

 ס5יור ע"ר 1לפגיס, לפגי טרפל מכפגיסי עגןמכחון,
 סתורגסות והמסי ס6לקי ססכ)י ער מחילות קלםמיס

 כ6ספקלרי6 היס חסה וגנ61ת סתדחה,סתוחקות,
 חלוקים קוק וזהו סתדתס, כח כ)6 היינוסמ6ירס,

 זס 'nOID' תסלכות כפיז כהו"ל )תסס סגכי6יסכין
 וסוך כק)' סגוף וכח נוזרזעין 6יכריסן קכ1לןחס

 ררך קתוליעין סלכליס 3ק סגוף, ככוחותסרגסס
 גפותי סיו וכן סחיותי וכתו כו' מולס כתותמל
 כתוחטות, ס6לס סדכריס י6ו קכ3ר חתוחקות'הסו
 0)טס וזסו 6דמס, נכי,יס וכיד סג,נור תד'תסוכן

 וסוכרים תחילותי מקלם O')DS גכגם ותססהכךלות'
 61כ"ת,4רוכיס

 כקכ)ת )מטס סיס סטהלתות 41י11 ננס למתכונןין2
 ת"ת קורס נרו) סיס תקם סריס כיהתורס,

 קכ)ח כו פע)ס ורך וכ6יזס לנועלהו' וזכססגטת)כו
 6) סס)יתות 6סי טפ)סופיס ררך סי וסעגיןסתורי,
 נפטו כקיתע5ס וזס וכמכרחי כמחויב ,:61סברס

 סנ56) )סכל ויזכס סגקגס, יציג היולי ונסכלכתוסכלות,
 Sh יתדפק )מוסכ)וה ובוקס מגפפו ומקדוסחבקי,
 ונזם תמיד, 6)יו תערגות קטור ויסיס הפועלסכל
 רק )סס)ייוות יניעו )4 ולפ"ז כגפמו, הג5חיותיקנס
 דורות, כגסס6חד

 זכי
 ס)6 חיים, )סס )תה )פיז

 )פי זס וכקמת )סגפם. סתומכלות כין חותןמחומר
OnD13חיוכ 63 וסוף כקרנוותוי קרחון העמס 6מי 
 3דכר יר5ס סר15ן כע) כי כרטן, )6 ס:1'"תתן

 סתריך דכר חסר ביכו והכורך כהמ165טים)ינו':ו
 רק מכווןי סוס יתכרך )סס ם6ין וכיון ח)י)ס,סתרתם
 6'כ סקתט, מן וכשר ס4דס מן כ5ל סו6התלילות,

 כחיוג )6 06 נוכוון ונצחיות נוכוון סכי חייך)6
 ססי*ח סביר כן hS סתוקכ)ות, כ6נו5עיותוהכרח
 לסריגות 631רן כדחיס חופתים ומלכס כהורתוסיגינו
 6טל לכ) יולי 3יר כחותר הו6 והתלילות סטנעכי

TIDn'לכ)ותס כידו כך )קנותה קכידו וכקם ישגה 
 )6ין ולספכס )פגיו, כספר אטמים  ונגולוו)כ)ותיז
 )ערבות סיס טעטס מס כ) רק סהיס, כתוסחוחלט
 וחידק כר6 וסנו5י6ות כטכע סחיט סו6 כי)יסרבל
 06 6*כ )גכר6יס, ססעכס )תכמת )פניו3נזכוון
 וכיון ט)יט, סו6 כי חייר6ס 6ת וסערל ),יןיספכגס
u51DOn6גזור הסי"ת כיר יכתת הוי כרון, כר( 
 3ר15ן, בצקית וסקנה רוחני וסכר כרצון לגפםלנחיות
 עפ"י וסויותיו סעו)ס חוקי ג) יעטו י:6שרוכמס
 16 סמעסס, כעולס יגסגו ככס סקרוטה, חורתוחוקי
 ר15ן תסיסת סטכע חוקי ע) כחירתס 'ככירוג6מר
 עיקר וזס ס6תיתי, טס)ימוה )סס יכף 6זהמי"ה,
 תזמור טוכ סוחר כחדלם 1"ל ס4מרו וכתוסתכ)יח.י,

 גטכו תי ליסור כס 1ת45 לקערם ירו פוסט לרכוד"
 61תלס רקתו 56) כ6 6רס וכן עק5ו פקיי 15גחם,
 ומי עק5ו תי פורס מיד רוויתי לרולס כטוטגס)1

 ות16ח ס6כעס ת16ת הרי כסו0גיס, סוגס הויגחכו
שון מחחי ע)יסס )סתג3ל היסר6)י )6ים ))והחקסחקג)
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חכמהיתםמשך%
 גשרן סיותר ססתקרכות זס ה65 ותורת" סס.'תרקון

 ונמ65 ס,מיתי, סם)ימות ממיגים זס ועכול)סטיית
 סכך) י0 כתוקכ)וח, סהתע5מות לדרך זס ורךכין
 כעולס ההגהנס ע"י כי כללי הכדל (ss~ וסכולפרטי
 )תכלית )זכות 6וס כ) יוכ) ד', ככרכיהנופט)

 דכק היגו ולככו כפרנסה סתוטלך חי 6ףסם5יחות,
Sh'יסר56 כיה כ) 6) גר4ס 0ר' וכמו סמוקכ)1ת 
 ע"י רוה"ק 0י6כין היו טנומס סטו6כס כיחוכתו
 ר'. כהר יעלה חי תוטכלות ט"י 6כ) מלוה ט5שמחס
 6סר והמתכורר כחוסכלות הרכוק כי פרטיסכר)
 )6 מומכ)1ה ע"י העולס תחומריות תופסטהנפטו
 עפ"י סנהגס וע"י סגי5חיות' )מעלת הגפם רקיזכס
 תזהיר 4ור להיות יזכס החומר גס ה)4 החורהכרכי
 ולכן קייס, ג5חיי ויהיה כגכולתו כסמק יקיצו61וסכי1
 רגליך, SDn געלך ס) כתיכ התורה קננת טרםמטס
 )חותר נוס כי מפוי וכוחות חומרו סתפסטיות1011

 עלס התורס קכ)ת לחרי כן )6 קודט, ~מהגמקוס

 610 6קה' לילוד חס וזמו חומריותו טס סיכיכסי
 כלוס לפס, סהסיכ וזה פ"ח(, )סכת כיגיכוהחומר
 יק קג4ס )"ת' תרקח, )6 כו' כיניטס יק ומתןתס6

 המס 6)1 כ5 פירים, כו', כיגיכס יס ייסירכיניכס,
 הס המערלם הס לכן מעסיוהי מטות טהסעגיגיס
 מכן 6)ק" 6ור עליו להופיט החותר 6תר~מזככיס

 וק, הים גופו גס כי הסמם, כקלני פור לקרניוכס

 ט) סירסו סכי מכית למרוס עלית וזס רוחני.ספירי
 תורה"ק, לקב) קעלסמטס

 כקרס מתנות לקחת יהו"
 למעלת נתעלה כי תתגות, )קח החותר הו6 כקרסכ4דס,

 גלחת כי קכולתו' 6ת 6יק ייע ס)6 זזםהרוחגיס,
 לקכוי מתסס6ין

 קוס תופס 4עו גופו כי מרומס,
 זס: כינס רוחני* ע5ס סו6 כימקוס
 SD לקנויס סקריתה ה)6 סתחכ)ופ מ5ירעלנה

 רוחגיס, 6תיתיס. תוקכ)יס סתם כיסטרן
 ט5 ססתגכרות ררך ת5ר 6כל ס6רןי כן ל6קרוקיסי
 סתוחלט, כטוכ וכתירס הסי"ת רצן עכור הטכעחוקי

 ומוכרחים חקיגיס סגה סחל6כיס כי )6רן,כזססקדימס
 הגמ45יס כ) תכלית והגה גטם. )כתוי סטגתסמ5ד
 דמל6כיו קר6 ע) סררסו כמו ס6דס סו6 רז"ל)דעת
 כקרץ ולכן סגסחר, 16 מסותי גדול תי )סמרךיקוה
 ססול"ל מכוון כל6 טגעקו מורס נעטו טניס ד'כרכל
 כטס6דס הו6, הסנויס תטליה כי סתרו לכןעטם,
 תכלית 610 6ז לקי"ת סכ) ותיחר כורזנו 6תמכיר

 ויכון" וקומר שכת כקתירת וזסהכרי6ס
 ת15י וסגן

 סוי ולכן חלקית, סהכחירס מי"ק, חון שמיסנירי
 נעמס קלמרו וזס ככיכוב מסכורך מכוון כל6כנעקם

 נוחר ססו6 כיון כר6םית כתעקס )הקכ"ססיח"
 ר' לנויסתכליתי

~rDlh קג6מר כמעקה סהןכול מגין 
 כר6 סהקי"ה טכדכרו היינו גמרו, טויס ו'כרכר
 תולדות ד56ה קר6 וכן טמיס. נעטה כוסוחירם
 גכר6ו כקילו מורס סל6 כהכר6ס, ,הקרןהסחים
 לכן חטינו, נפעל לגון קהו6 כתכוון םל6חלילס
 כחס כגסיוגות קנוסה 4כרהס בע"י כ4כרסס,ורמו
 וברד נוקעים התקוות תכ)ית היס כזה גטוכ,וצחר

 כנוק"4, יכו4ר ההכריסויתר
 תכ)ית דזסו )כס, דכעיגין מולים הכל קנע5רתרןףן

 וכוחותיו החותר ויזככו יזכו סכולם סתורהמן
 המעטה, כעולס 5עד כל תייסר 6סר סתורהעפ"י
 רוחניות )מעלות טיזכס החומריי הגפס ט) לסכיוזס
 הכר סור כסר מעורס, לרכי כל לגותיגו סררולחות
 חורה קזהו כעגכיוי כתסותר ויין )ויתן טמינות,41וז6
 43סר מחומרי, )כפס ורגיעות רוחניות סאגות SDהכ)
 )עתיד קוקית כעונג גס ויקע ח4ור וגע)ס דקיסים
 ככטיס סגי ת"ס כמגחות הנורו ולכן לזם, יזכגוד'

 6ל6 כו' חקרתי רל6 כנסים ז' ות"ס )חסותקרסי
 דמוקרטי הו6 סלתיס כו' גזיר 6יל חס גזירכקיל
 וחט6ה )סם עולס כי ופירוט, ח"י( חגחות )סייןס"ג,
 אדחיס כקרזלו קלכן הלמיס, רק לחס מקרס ל6מכפר
 כסתכודרס ה6נויתייס המטכסות כי )עולס,מקלוס
 כמעסיס ההגהגס רק החומר, 6ת מקרקיס4יגס

 החותר התקרקיס הס התורה, עפ"י החומריסוכענינים
 ככוחם טלתיס רק זלכן העלס, הסנהגות וכלוכוחותיו
 סו6 סלתיס ot5slb קכהגיס ונוס הלחס, 4ת)קרס
 הכעריס קהס יקרך) נכללת הכעריס מן קליחותמ5ר
 ודכ, )כעסיס סיגו טהור עולות 65 6כל לכור,כאלמי
 ודעת זכח 1ל6 חפרתי חסר כי הוסע ט6תרוזה

 כלי). מכולו תכולות6לודיס
 ירטה נתחילה וסקלה, יר6ה 6רן s~r ס4תרוךןףן

 הםלייוות תכלית וגת65 התורה יקכלו )6סת6
 מי חותריותס ת5ד והקרן מוטכלות ffD' רקגט6ר
 ככל) כתכלית סקפילס היotonl 6 לנווסכלות כהיגיע

 סכ יזכי תעשיות סמלות סע"י סתכלית טהי4סקטס, ולכסות 6חיתיס, חסכי)יס הלוחגיס סעו)ססמ5י4ות
 חקר' 65ין יתטלה מחותר ונס ססלינוות,)תכלית
 )714 יהיס ד' וככוך T~h3 הטכיגס ססר6תותהיס
 כיסר4ל וקדוטה קטימות להוסיף גן כי וכלחתיוחס,
 כנדל י' קבס ככח 4ין זס ע1לס' יסור ולדיקע"ר
 סו6 4סר הלריק רק וחומריותיו, הקרס מןונפרר
 מורס )תכירו 4דס 3ין ללסתו, 6יס כין טלוסעומס

 ה6לוקיתן חן סס6רס כח על להוסיף כח כזסומלתרס
ווס
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 סכעח סכ) סמיכי פ' כמו"כ סחררו מס ירמזזס
 ע) קכינס סרהרי ו)6 מסמם מקס סיס המאיריסמי
 יסרק), 3ני ממעלת מ6ד מ6ל נכוס 1nSDtnדוי
 סו6, מס 3ג,י ידעו )6 ממס כזכות קילר תןלכן

 כין סטעס וגסתנס רוחניותו, ערך מסיגו )6כי
 כדחס ק5ס וגפנינו ס6נורו כתו )רטעיס5דיקיס
 סכ6 ער כקורך, יוסכ"פ פיק יותץ ועייןסק)וק),
 ע) כלולין סיו קקס נדחס, כסוגם ככנרי וסרתלסרן
 פיו וכגדיו ולפך, נחוסן כנ"י סכטי טסות כ))כו

 מפגי והוט יסיק) ע) חיוחןת כפרס כ"6מכפייס
 כיח וירכו ג6נזר ועליו סריס, וררף טכוס 6סככי

 כ) Sh ד' ככוך גרפס )כן rs~t סותמו כחוימיל)
 יטלל) כ) מקיפים גזכותוסיו פירדו סעכגיס וכןסעס'
 לסרן כנזדרגת ססיס סזקן ס)) ט6מר וזס כתחר,כולן

 כתקדס כ6ן )סיות ר6ויס סכ) כ6ן 6גי 06כידוע,
 )תנות רשי חי כ6ף מי כ6ן תיגי 06 6כ5 רוסוק,1605כ
 מעלתם וחכיריו תסת6י כי כוס, קרוס 3תקוסכ6ן
 יסרך) וכסות כעולס יוכלו ם)6 עד כך כ)גד51ט

 )חס, מקסי ד)n1SID 6 וכתו יגס ע))מתקרם
 )סקדיס סגסגתו סיס ס)) כי תרפס el'p~nויטו
 יתכרך )מס כגסלזיותו סגסגתו וב) )ססי"ת,דרכיו
 עולס כחעת היס וסמלי ק)מיס, כחיגת וזסכ)כר'
 ולכן גור6ס' סיס וסגסגתו ומתעוור גקמיות מןסרר

o)ns'גן "נלוה י( 
eloi 

 ננ"'ותויוות"' מיאס
 וכמדם פ"כ' סיס כייס ועיין וספן, )סיפךסכר
 חסה 6יס גפסו דגומל קר6 על כסי פ' ויקרץרכה
 3כנזס סקורו כמו )חכירו 6וס כין סנסגתווכ:

 כן עגי )סגי סרן ס6טס מ5י6ת וכסרקמר)יקין
 ככ*ז: ורוק סרסרות, סלקטוכיס

 כחיתן )עקות ק6פקר סנזטוס 6תיי תעקון1473
 כית 6רס יעסס )6 כבתגיך כיד( דף)רס"מ

 תכגית סרחן כו' עזרם תכנית ח5ר כו' סיס)תכנית
 ממוס 161)י מזכח תככית מוכח תגי )6 כו',סלחן
 )תר6ס גרו) חזכח טעקו סיררן עכר )כגידמ65ג1
 6סל ד' מזכח תכגית 6ת ר16 61חרו ג"כ()יסוסע
 )6 וטעמו עמסם ססכיס דפנתם סרי כו'עסו

 מזנח טעון יחיד 3תת טכס מפגי 06 )מס6יתכרור
 נוסוס 6ג ול"נ יוסי ר' וחקוקת זכחיס נסוףיעז"
 תקוס 16 נווכח, מכנס נח ע"י כזס ג5טוו גחרכני
 עור כרור 51ריך ffg~) )זכחיס דתי סתטכתייסדמית
 תנופט כו )ססתתק חכת על כעוטס דוקך6ו)י

 כיו*נודו"ק: כונס וכן )חס נו לשיח)סוליקכסטולחן
 קס61 זס לין נכוליס, ירוט)מי וכו'. כסף4י3ךךשי

 וסטטית כו' מפניו עומדין 6ין 3ט0ףמתתנס
 רסנינו מס עפ"י פילוש תתורי ס) כמליטתסע)יו
 לבכ 6חו ת5ד 3ג6יס ם) וטלית קי*ך דףסכת
 ס5לדיס מטני סיסיו דוקק rt~o עס ומ)חון,

 6מר )כן סלון, עס ט) כטויתו חמור ט)ומרדעח,
 טט)יתו עד כ"כ orl~n סו6 ככסף מתמגס ססו6זס
 610 ס6ין 5דרין מקני סרכם קיס6 ער חוקן6.ג1

 ודו"ק: וכ)) sstמכוכד
 בקריך* "ת 65גך 6ח כו' ע1)תיך 6ת ט)י1רזבנחת

 סכוונס רק וחכקרךי מ65גך )כתוכסיס
 וסכקר ס65ן וכן תבוס כקר )סן יבסר כוכמדכל)רמז
 כתוכ ו)כן 1)ס)תיס, )עורס )מסי סמזכח ע)יוכחו

 ורו*ק: וכו' 65גך6ת

גך4י
 סלי 16מל גחן ל' מגירתך, גזית, 6תסן תכנס
 כרע עסיסן מסניף גזוזות הכגיס מתישכגס

 סן 6תטן' ת") פסוק כונו סמזכח יס6 6גיקומע
 חרכך כי טתוכ ו)כן פסו) כו)ו סתזכח 1)6פסקות

 טריו 1)6 סבנן ע) גקכס כבמון ותחמוס O'5Dכו'
 ורייק כקר, ססתז3ח סנוז3ח ע)ותח))גז
 גו"ט דרך וע) כיחור, 6כן כ) ע) לתולש 6תסןנוד6מל
 כתיס כגנעי ס6נוור 6תסן נו6תסן דרייקיתכן
 ספית עכ) 6תסןי וסק)יכו ס6ככיס 6ת וחבודכחיכ
 זס קפי מכיתי ג) גחי5ס כעי סני כפסיון לקקיים,
 קותו יסיפו כ6ס קדוטיס כפרסת דכתיכ ינוסיתכן
 )ל"ק כגסק)ין סגקלפין נתעלכו ס6ס פולס,ו6תסן
 6י1 כגחנקין 16 כנסרגין 1)רכגן חמולסייסריפס
  כקליפס  רססן  סרס בקלס'  כולס  וירונו כו)ס 6תקורפין
 רייל כרססטס רוכך 3הר בזכינן 1)6  6הריס,)6

  5חר מונח בנס ותסס י"מ ולפי ורויי.  חסלרכינו
 נס ממזנח זס ע)  רמכ*ן יבוי' למחרתו תורסמחן
 כחס יפיס 061 ווס רסוס  ותוי  גוית יכנס ט)6טוסו
 רמכסר V~D סכין )סכיך ו)כן06ור ע"ז. ג5טווסוג"כ

 3)י)ס וגס  כלילת כפר כמס  רבלין במס סלנמובח
 לוחו:מכמין

 קס6ריך רמכ"ן דגרי יעוין כו' עריס סגפת חנ.נךסני
 ססי5  עכורי ל5ו רסחיפס חרס, מפסופילט
 ו6כגיס  ע3ודס,  סמנורס וסרור בריל יל  חטמיל5יסמלני  בסי  סל5 דסמגולס ויפלץ  יעו'ס* ברזל סלבסכיגיבז
 6כגיס דכתיכ )חזכח 6סוריס ג"כ ככסףטגגזזיס

 תכגס:קומות

מששמים
 )יורק 1)6 ועכדך כו' סכן יענוולוכות סכיסשש

 % כנכסי וכת  רכן סקלכ  נן נרם ר5תר  לתקןנר6ט
מוין
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