
 חנמהמשך
 מ י ר כד

 63י 6)1 )סם )תת ח' פסק6 ספרי נסס.לרות
 6)1 6חריסס כגיסם 6)1 ו)זרפססירן

 הלרן כ6י 6)1 )הס )חח י*6 ויל3עס זזו0כ3טו
 המסיח. יינות 6)1 6חריסס 33) עטי 6)1עזרעס
 וקרקס )0עתס קונס ר6טוגס קיוסס 06 יפ)יניפליט
 כעוס, ר6עונס גתיגס )6חר 6ין 6"כ )613,)עתיד
 כס0יטס ק6י סר*6 36) ר06ון, ככום ע) דריםע"כ

 לכך )כו6 )עתיר קריו )6 וענים ר06וכסרקרוסס
 קמ6 1)י0ג6 כפ'עי )גתינס חד6 כ) )סו6מ0י3
 3זס ופניני ]כמו ככור, ממיס )16 יחיו ככוץסגר
 דוו כפוק תקיכ )6 ,)נך טיי*ק,[, ח', כניעיןחכ6י

 )3וי 6וכ) )6 )6מר ססי6 נעת בפיכסר84במרש ודוק: ופלוט*וירכעס.
 )דמיון, )3וי, 6ט6 טכס כו' 6תכס60ת

 וי0 וכגיס לעופר נזופ)גח. כרכס )6דס יםכ06ר
 1כיו"ג ו0פחוה מנוניקות כניו, מגיפו) סרכס סולח15
 מכס, סטורת עבי גרוס מס יבתר 6ז ספוקן,וי
 טרחות נגיכס וכגי מכגיכס )כס יסים כן כי ד'יתן
 נבחן לועס נוחה כן מכסי יופסק )6 כוס וטורדכ6)ס
 כרישי ס0מיס ככעכי והנכס 6תכס סרגם ו'6מר

 רועי י6נורו סכן 6מר נסייי ע"ד מופגנתוננוע)ס
 ויתחנכו ע)יכס תמיר וג3י6יסס 1)וגסיגיססיסף)
 arl כבקהית)וגוח

~nhe 
 ההיק כטח ~o)ts 61נול

 6הס 6סר כפי ע)יכס תמיד יקמרו סכן)6מר,
 וכיו"כ: וירחיס יסטיסו יסלק) רועי סזס מעתנמ5כ

 ר' בנור )6מל* כסיב כעת סופטכס 6תך84נבךה
 ז'(, )סכסררין ור5ועס נזק) כגגויוחנן

 זס וטופר 1ר15עס מק) סריינין כלי חסיכגנמ'
 יכטת נוסוס 0ופר6, חסיכ )6 כ6ן בנוגסלנדו"
 6)1 פרק כנקמר וחמיר' )למיס מצדין סיושסיף
 גקכ 1)6 סענה 0ע0ו חעת חגודין סיו 1)לם"ימג)חיף
 רף סעל) )פרק צפוני לוח)סן

 ע"3"
 כעת )כן

 ורוק: 1ר15עס, מק) רק קינוססי6
 Dh~1 מכלן ~IWP 6ת )סייף *ס 3י1במפרי*

 כמס דחוקך ספירו0, יתומים. דנין6ין
 כעפריו מתקף תינק 60 36סת6, חזקת )סידלית
 )כ"ק מיה מידו מ51י6ין 6)6 כי' 610 סקי ולמרוכו'

 דקלי olcn יתומיס דוק6 מסיק קטךקי*3(
 סקי 161מר נסדרו נוחייק זס מיגיס דט)יק מסט)

 ודוק: יעות,סו6*
 נתוך חררת 6") דכריס עגיו סמינר זס ג.רו.רישין

 ספית שמל סו" חרסחי ל5 קומר  וסע:ן)י
 ג6מל )כך סלית )6 6ומך וסול עבדי 6וזטורך
 16מר 6100 פירוש ט*ז(. פסקך )ספרי גרווצין
 עיקר, כ) חרמתי )6 בוחל וס61 0)י' התוךחרסת
 0חר0 ע)יו מעידין וכי 6חר, כסרס 1)6 זו 03וס)6

 וכד6מר )קלסי וחייב כפרן ~prnl קוכ ס'רסכתוך
 יכן כקרקע, )יכ6 דם13עס )*ך וף כ0כועותסנמ'
 ל6 ג)) סמית 65 16מר h1e1 עכרי 6ת טורךהמית
  סור, קסמית חעיןין ולתריס לתרן סיר 1)6סורך

 סוס 1)6 3תס)ומיף חייכ מי ס) יודעים 6י':ס6ך
 הירוס)מי וכסיסת )נפוי, טנתכוון כיון כ,קגסמורס

 יוס  לסגידרין(י  בחרוני טעיין כככבי וד)6נסכועורמ
 לכליו קנוקיכון לנליס, סנו6סף ולריסי 'צקיוסריגך

 ודוק: חייל. י65 העריס דכריעס
 מסוס הענו)קי, כ6ן זכר )6 גו', סימורירי~בא

 נזפני כעת יפחדו 650 )הס )6מי0ר5ה
 יפמוו סעמ)קי 6כ) כתרני סלסולי מסכי סגיקהרגו
 טמ)ק גו קיקו ר15עס סחלג)יס בהזכירו וכמומפגיו'
 ידעו )6 מסלן, כנוות מסון כסות וכסדינה כו'.יו30
 תתן נתן 06 ספירתו וכמו עמ)ק, הו6 6ססיטר

 .:  ויו הוהלעס

 ויסנן כו' נס התגרו 6) כו' )6מל 15 העסך4יר2
נמו6כ

 ועמי
 56 כו', ת5ר 56 )מקס 6מר

 סנורו כלסר הפגי מרחמה, נס התגל 61)ת15רס
 זלעו 3יד 6)6 גופ) עסו ס) ורפו 6ין י'ננפרה
 )6 )6ס1 ק) מזרעס פסיס מ:: )כן כו/ לח5)0)
 )5ות סליך סיס קרס רק מנחמס, כס )כהגריכו)

 לח): 0) זרעו ו3גימין יוסף יסלנסס

 מס וכי )"ח 6ת"61נכ"ק ת5ר 6) 6)י י'ויאמר
~SD 16מות דגס6רי פירש מסת, 0)ט"ד 

 )6 כ6ן 6כ) מ)חנוסן 3ס ינורו דסעס )6נור,כתיר
 6מר )כן ס5ו1" סיס tnSD )מ0ס 61"כ )6מר,כתוב
 תוספות: קוסיח ומסודק מסס, ס) טיל ט,)תהמס
 )י חתן ככסף ומיס ותגיחי תענייני 3נסףאבל

 נמלכו ס)6 מיס מס יעיז 3פ*כ נגמ'וקציתי,
elh(,ר6ויס מיס ומס פירורם ויתכן ג0תגה, 0)6 16נ 
 מיחל תיכף טי6כ) ה16כ) כן )סתיס, מגתינסחיפף
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חממהיבהםמשדש
 ט)6 לק סגו" 56) גסתנס 06 6ף )לכורי6ז

 ז' ד3מ)חמת ממס סשה %) סמכך 6חרינוגס
 סגתכס)ו מס 61'ג דחזיליי קדרי 6ף 6יסחר6ולעמום
 ס)) כמו נסוי סריי יסרק) כרסות פסיוקודם
 ע"י יתגס) )6 )יסרק) קנוי סיסיס )6חר רקרעו"נן
 י-ז דחו)ין פ"ק ועיין דילו, כס)) סוי 167סעו"נ,
 ורוק: ~ollh. סמוקדס קר6 מייתי )6 ותעו-סכוסי

 נריחי ונריח. כו' ננסס חומס כו' עיי11*1יכש
 יעו*ס' ו' ק' 6' מבכיסנחולת.

 יתכן 6יס. 63מח וכו' ענזון נכי נרנח ס"הלא
 סקדמוגיס כימים סגסונ סג1וע מסעפ"י

 יחסו 6סר כחיגך, ס6דס ועוכרי 6)י)יס סעו3די56)
 כס סר6ס 6סי כריו ו)כ) )6)וד' מנכורנכורת
 סיוגיסי כטרי גורע כחסר ויסתחר, עלונכוריו
 מופ)נ יסים ימים סקריך 6סר עוג 6ת עסו)כן

 ויכיחוס סקריעוה )ערסו ונס )6)וי ונכורסכזקגס
 כי מטס ספר )כן עתון, כגי כרכת ע5כיססכיח
 נתמפט רק טכעי ענין 6101 סרפ6יס, מיתרסיס
 פירוס הי6, ס)6 3ו, סעו"ג טעו )כן סזמןיכמסך
 )עכד0, ממר"קיס יכובו 6סר כטיניסס סקדוסססי6
 עגין )6 6ים סיס 6סר עוג יד פירוס 6יסכקמת
~v5hתמנע )6 הטבע כי רק יחקוגה כיקר h~llon  

 כתום"כ סנז5י6ות, מרחוק מס כחיקס זרו"מסטיות
 עייף: דרס. פ"נ )מהנס 3פירוםר תססרגיגו

 הועכס קטרת 610 מגחת סניך שסיפו י6בהפארה
 ומ65גDO 1('i' ועורס, 6ון 16כ5 )6 כו' )י610

 קינו יסרך) כסמפוסעי סבין מענית כ) ככריתות)רד)
 עס סכהוכ ומנקן יע ריחס ח)כגס מסריתענית
  בפלפייתו' ספחות  ררכר סרי כו', סקטרתממתני
 תתכסס סו5 כלליח 63גורס פחערנ כסייף3כ'1
 ס6חריס, ססממגיס מן ניחוח ריח )ס51י6ותועיל
 )עולס, ונ06 למן ג6ס )רסעיס פיזור מלמרוומ65ט
 נברגו וכן רסעס, לעוסי חזוק מוסיף e~labonסרי

 ע) טמר וככר סיי6. סכיגת6 עסלס גי כ)קלמרו
 כדין קרקרו מס עפ"י וסנר6ס כדרסתו. סר*ןזס

 סגיסן סנזוריס 6חר' ממס סם  obs  לריפות5'תלתי
 06 6כ) טרנס, סוי 16 וכיו"כ, סרי6ס ניקובע)
 סרכר כן כסר, וכיו"כ קמט ע) וזס כקכ ע) מורס1ס

 פחיתם מרס לי  יט עקמו גפני 6חר כ) 06סזסן
 כטסן גע0, כס) 011 סרת, )מון נע) וזס כ"י*זס

 6חך כ) ויח3קס תרירותן יומתק 6ז 6חדכמנד
 מרגען )גיח וזס סוגה )פזר מזס יקמור זסמחבירה

 ע) מסכינויס גורס  06 5כל יפיס'  שפס ע)וא
 ומן מוסרותיסס תחזקגס 6ז hSO פחחי רעסחכות

 פכר קמרו ע*ז עג)ס, כע13הות יסיו עככיסקויי
 פסס לרימוה5 אר"י יו6 כי כן/  לתן  נ5ס)ללעיס
 5תר כליהרי

 ההויי
 וו"ב. גפורס ירפס  וסוי חכירה

  ומכניסן יטרלל  כלליח ל5הר סו5  סמיוס עניןרהנה
Shנו'  פופר סיס  סיפרו כמו 6חך, מק1ס 

 וככן 6חדי olonS  לכס 5ת  מבוונין יסרבל כלנהלינו
 כסיס עקרס טמנו כמי סגננית סהגסגס הים המידסס

 פ5מו כפגי פרטיי טכ) 6ף ונסרקות ככסנו"ק'סכעטו
 בלתי פרטייה כסלסנס פריי  הוסגת )היות רידויהיגו

 סו6 ר5וי  יטרלל מפס מכללי תקטר 3כ"1טבפיו4
 יכוסס פנס,  6ין  ססס נסייה' גסטגהס חויגתלסיות
 1זס 53וקתו, וז0 כיר6תו, זס גיחוח' ריחמעליס
 וכמו כתורתו, וזס ירו, כמסת וזס )יטרק),כלסכתו
 6קר סוס כריח כזגגיו ריח נגריו ריח וירחט6נזרו
 ס6ס הרסע, IGD גגך כלסייח פירוסי ד',כרכו
 טס61 מי סס"י סריסו )כך וחייליה רע"ק ריחיריח
 כו נכנסו וככ*ז 5רירי6, כן יקים כתו 6חר,3סונ
 יתו  מרן לנן  יסורימיו כקרס יועזר כן יומידירי
 לל  תפותין רכתיל ר/ כרכו 5יר סרס כריהסעור
 גס סכ))' כטירוף כן ייתן נזט)ס עסכ כ)ט)ה'

 מנחס יסנט ורוס, היה.  והפליס  מוסגתיסספ,טעיס
 3יחיר, יק  3יותפין קרכס5ינס

 מנחס, כלס וכלכוי
'DS6יט קס61  יתיר  כמו  כללליוהו סי5  סכלכור 
 מועי)' 6כר סכ) כמו )תכירו מזעי) 6חר 1כ)תחרן
 ס6חןות, nSDn סהפסירו כיון )כן וכיו"כ,)תכירו
 ועמורסן סרוס כק5יכו וסיו )תכיר" )כשע ר5ס 6חדוכל
 סכיך תסיפו )6 6"כ עממו, כפגי נכד) כ"66"כ
 ונס מחכירו' מתכסס טכ'6 קטרת וכן טו6,נזנחת
 ריחיסח)כגה

 כפ*ע מפוזר 6חד כסכ) 6כ) ניחוח,
 סחלננס  כפרטייחס  ססי6 כמו הי6 ה.טכה קטיהס)6
  פל  כולן  שיסכיתו  תיילו  מ5ין' פסיפס  סיסיסועירס, 6ון 6וכ) )% ).ן וכו', )פחתך וסקאיכסו רעריחס

 רפס. 5תתתכונס
 קמתפע) תם 6חל סוניס סני ים 3ת1כחסרהנה

 כתדיינתו קס61 ממי נו6גמיס כמו מחכירה"תו
 שירקס כטפן רק דכריסס, קיקכם  טייך )6תזס
 חכירו 06 יעור 610, כמ"כ וכיונת ותסק)ותמ6וג6ס גזסי סו6 וככ"ז ופלי  ככלים סמטופל חכירו06

  יככב ttgh )ו 61ין עומד ה61 וכפרקו סו6מחומס
 וים וכיו"כ, סו5  כס*כ  נרסיס מלססחכל לנסרסו5
  מנויל סתימה  כמו תוכחס' דברי  נטפעיס  טרכריומס
 יתפע)  ססו5  שייך hS כוס 5יר ר/  וירוססרור
 גמנועיס, מרכריו רק וערכו מסונו קינו 610 כימתגו'
 בטניל 5ל6  ירוסליס חרא 65 כתכי כ) כפרק קמלוו)זס
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 קמההכשהיבושמשך
 מס כו' כ6י)יס טריס סיו טג6מר זל"ז מוכיחוםל6
 זס דייקי כא' זס ;) זבלו כ5ר זס sv לקטו זס6ינ
 סייט ספעו4 טימן לק ונקיט 5זס זס כחכו 1)6 זס,6ח
 מפלס ים גזם ס16מס ככמות כי מוסן זס גתפע)1טל6
 מזס זס למדו וממס זזי מרס וכזח ג16תס ונוכסטוכס
 הכיס רק טוכה' סנודס )תו )6 וזה זס, ם)חטרוט
 זס סל ר6סו קסמו orl זה' כס) סיס מחסרון4)
 כחצירו, טיס החסרון 6) רק טסכיטו זה, ס) זנכו53ר
 חסרונות לתדו 6ך מזהי זה ס)נוות למדו )6וסמס

 חרכם )6 קמרו הסגי 6ופן SDI מזס, זסופחיתוה
 6גקיס סייגו ת'ח, כס מכיזו כמכיל 6)6ירוס)יס

 התפמליותי סייך )6 קכזה ותרכס, מסוגם"כמיסק6יגס
 וערכס, מע)תס )גור) גסיוטיס דכריהס סיסיורק
 סכטכי) ק6מלו סו6 6לדיס, 3ת)6כי וידעיכו 6מרועשז
 וזורחותיו תכ) מסריכות ולוכד) מופלק ח)6ךקסום
 העולס, כהויות וטורד סולח לו סיס )1 כן' 16מר סו6לכן

 קהיו Shtul ועוזם הרכס, מנעו גרוע סיס 6זכי
 סיו ל6 פכן ממס, סרעו )6רן וכסיררו כו'מלפכי
 מח)יס למכתם מרופס סיו )6 1)כך גסמעיסידכריסס

 תוככ"6: ירוס)יס וחרכם והגנגסכמדות

 כר6מון י)כיגה נמגג כקגיס o)thwn ימיושם
 וסורים סל חוי  סיס  ריסון כמקדט~פירוט

 כקני יסיוי כנתר כתקע יטרימו 06 כט)נ(מלצין
 .)ירוטלמי כלנור[ רק מלכין סיס )6 סניננמקדט
 כלכע )גן חוט סו6 טססני פירוץ, רע"ק, פרקסכת
 עוקם גתג)ס ר6סון כמקוס יסרק) היו כןטווס,
 פגימות 6כ) רקכגלוי, ביס ל6 מעונם דיומ6('נפ"ק
 כמו יסר6)' 61סכח התורס נסכת מל6 פיס)ככס
 כת)חמס ת5)יחיס 6ח6כ ס) דורו מס מפגיק46רו
 6גי 5מר  ולליצו מ)קיגות, כהס סיס ק)6מפגי
 קמלו וכן קותו, תוסר 6ימ ולין )ד' )גכי6נותרתי
 גוחן סיס וזהכו וכספו קגסיו 6חחכ, 3ןניסירס
 ל6 התורס זו עיגיר מחחד )כו עמון, גגי)מלך
 מרכין היה ולכן זה, טל כפסו תוסר וסיס גיתןסיס
 הדס כתקע חט6יהס היה סני כתקדס כן ל6כעלגי
 חגס סגרת גפגינוותס כהס היה כן כתוכוילדוס

 כם)נ. מרכין היס 1ל6 י0'1 כלנזר רק לכןומלסגות,

רארצהנן
 ידוע וכו' הטוכם הקרן 6ת ו6ר6ה "שעברה

 ס"דס יתחייכ 06 6סר התרוכס,מחקי
 עונם ינוכס מו40 6יזס זה כהתחייכ וסיס משסיףנ'
 כחי מע)יו,ו)כן וחמסלס הסררס הסרת עכור6חל

 ס6מר מפני סוס, סעס 6ח תכילו hs '"תרמרי3סן
 וסוף ר*טס 6ח ומכיך מ51י6 עסיס מעם ?SD)מגיסף
 רי וססנסנפ סנומס)ס מסרת )כן עמר ג:65ןסרועס
 בחקת כתום 6הרן צמיתת קולס תריכס, מי חט6ע)
 מפני כי כוץ תריתס 6טר ט) ס6רז 36 יכ6 )6כי

 חט6 פ13ר ל613ן ם63 ננזר ועליו תנסונ, 6יטססו6
 ס6רד ו6ר6ס "עכרסג6 תסס סהפ)ל לגן מרי3,ס,מי

 וכמו )נחי)נס יסוטע רק מנהיג 6סיס םל6פירוס'
 6נל כו/ לויתי יטובע 61ח דכריס, יסוףסכתוכ
 )6רד סכ6ין .טר6) כסקר 61סיס כעלמי ג66עכרס
 oiO קזס 6)" סיוע 1)6 )תעגכס כי ד'ויתעכר
 ענר )חנירו נקומר כקרס וט'. ד'רירצע12ר8 ופוק: כמורס טענים ועור תדכר תתי טיקונוו יטרללכסכי)

 מגסת ]לפי ספרי פלוני ט'רפקתי
 סקכ*ס סל מרות כלתי כיקי 6100 פירוקיהבר"ג[.

 סחזקס פנחס, וכפ' כספרי DS'5 וכמורע 6)דינ(ד'
 ;סקכ"ס 6תר )כן הוין' מדת כרחתיס כוכקק6תס

 פקני 3י נתעכר סכומי כהדס 1יתעכלי סםרערדש ופיוט. ר'. ויחטכר וזס סרחמיס, מדתעכר
 כניכו) וכנורו חימס,31תק"6 עליוגתת)6

 קתסס נרוסן פסוס וע"ר "עוכלס, סמתנו)6סכ6קס
 וגתו כסטיק, )כגזת מתיקון גמי ולטסות )יכנסלכס
 לו וסר6ס כבמ"ק, זס וה)כגון כו' ו6ר6ס;6מר
 ימי ג6ת5ע יכלילו הזמן D'JO )6 ועדייןככיכ,)
 15'  לסוליר יונ ~ch  יילר' נעקר )6 שצוייןמריון
 מטס מוכרח )כן  סתיסון' גפר סגיפ ל"  פרייןכן

 נכין: רעיון יזם)מות.
 סחיטת 6תס בספרי 6יח6 כי דרסן ע"ד)ך,רשנב

 o51h 60 כךי וחזרת SJDJ גטכעת ככר)6
 רמוי  רסס 6כ) כלכור כ6ן הימיר כ6ן כרוס6מריגן
  5מר  לנן פשק('  לתפנית דחי כרכיס )י  לריכיסרסיס
  כמלניר יוסג מטס וסיס  ונמ*מרס ר3י  לךסיט
 ווסו 3יחיר' וקרפ  קינו גזיר יל5תר  כרסיסוקינך
 גני לנחלת פסס מיכנס כיעס  פנחס כספריסברו
 סנררי ולסוחר 5יי רומס  והרי ספח יזרר5וכן
 ניסוח  למס יורר  סמן סיס ופוג  סיחון  ו'63רןפירוס
 )6חר 6ף ונקרע דנה וכרכים  לריכיסלו  וט,רייןפסס
 6ני )פרו 6מר תפורש כמגחומ6 וכן p'lvl.גז"ד
 )פניך חטטו פעמים סינס רכ61 ס' 1י:ור6ל.חיך
 6137 ס' ע) )מס' ומחלת  רחמים פליססוניסחי
 יומי*  6ין מסס 5של  מטגיו4 6תס  6ין ופליססגחס

 יעו"ס: יחיד )גזלת סגורגזרת
 חקים כו' 6תגס ))תו ססי6 כעת 015ר84ררע1'

  TnDe סיגו כשן*  לפסוחכםימיפטיס
)עשי"
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חכמהיאת"נוכרשךמש
 הפנריסן והמס עכר דיגי לו 5יס סוכרותלעקרת
 גזמן 6ל8 נוסג ר6יט נ6רןי רק טסנ 6יט זסודגר
 יונל1ה מנו ל6 וכמדכר כ*ט( )ערכין נוקנטסיוכל
 6גכי לכ' ירמיה 6מר וכן ס7%* ותיפוק כיבוםעו
 onlh )עסומכס ומספטיס תקים 6תכסלליעד* 1ד1'ק: יתויק כו'. 6והס הקיטי גייס ט' בריתכרתי

 ן31נמר6 ע*יכפיס לעס1חכספירוס631רן.
 !פסולות מעטין מלכה זס כלסין סגקתמ0ות65נו
 הקומר דקיי'ל וכמו כרחס, כעל סחעסו הרכה[;וכיו"כ
 5יגו  ווס נפקה קח65 טד מכין כו' )ולכ (swlקיני
 כמומ*כ וע"כ לר16רייח6ן רכס OD1tn יס6 63רן'רק

 מע"מ כקרן חלק לסם 6ין יקיימו לohi 6הרקכ'6
 דין הים ל6 לקרן 0613 סרס 61"כ )סם, כיהןכן

 ודויק: על.סס.כפיס
 תסחיתון פן כו' לנפקותיכס מ6דרנשמרתם

 התכת כו'. עיר 3י ~ei:hn וד'כו'
 היס כגלע 6טל הסכות מן 6חך כי נל6ססכת31יס
 כסכין ה61 ס'ס' כנזי3ר נוסס סימות הנוזרכרקן
 כג פירס חלנזיס, מגור מיס ה51י6 ס6יט מקס זסכי
 ל6 ומיס 6כל )6 לחס ת6טס, גמדנר סיחויחי

 הקמוריי מלכי הרנ הסמים, מן onS להם גחןסחה,
 6סר גיס כגי חיי ימי כ) )ז6ח 6סר סוף' יס3קע
 גסונו היו המס כי כמחמכחס ודמו תנוערוכרוסו

 העם כל הן ולמרוי כו להתקנן וסוסיפווכמעלתה
 מקס 6חרי והכימי כו' תתנק16 וכודוע קווקיס,כולס
 המכס כלל, התורס חססס ל6 כמעללי" דופי)סטין
 חתו והממרעמיס והתלינים הו6 סדור כל תותסחרי

 רק יזכיר מגוער 6סר חרס דור נקבר 6זונכרתו,
 תצרכות כל 6קר ט3עייס, סילתי מססמפעלוה
 געריס היותם כעת שפרט 3ק3ילו, כקרעוהטכע

 ק1י6 מסה "קר הסס 6ל זה ליחס כלכס כחקהל"
 פן חכתססעליוכה חקקה תמיר, 6ליו ומדגרכעתו
 וס61 הקלוד ה61 כי 6)יו, ייחסו יקר6ל ל6רן16133
 כל על לועד "סר טומי מ.ן הכעי כלתימנין

 o)lnhb הרגם כלככס ויתנטל הטכע,מערכות
 רכותינו נתעוררו וככר וישתחוו, יעבדו 1ל1הלמיתית
 לקינו, עכד הטוו וכמקס כ6לדיס העס 1יד3רהמדרס,
 יסרך) קמתו השנכסולכן

 תדם, דור ויקום כנוןכי
 ע"ז על 015 כ6סר לכן תסה, ססגסלמיתת סי6ז6ת
 כו/ עכרי )כלתי ויסולע ע*ך כי סת6נף וד'6מר

 קותי חקדיקו thwnn 6(1 ס)6 וכריכם על רקכי
 סמקוס חקם 6יך מתגונן כו'. עברי לכלתיגסכם
 ונותר סקמס 6ת ורצית ססמימס סיגיך תס6ים!ן 1ד1*ק: להמעיין סכתוכ כוונה תיכן נר6ס כן ע"ז, יעכרוסל6

 לעיות וכו' לקח ו6תכס וכו' חלק 6קרוע3דמס
 גי קוי עכרי לנדתי כו' כי סת6נף וא' וכו'לו

 סנחוכש כוונת וכו', עונר לינני כו' מח6גכי
 סדין כמקש, גררוס טרכרט מס ע"פנרסס
 סמספיעיס וסרוחנייס סמ6ורוח מול למכנע דריךסברס
 על סח51כ כיר כגרזן כפס סלולרי פעולת פיעל

DStDO4ממפם מקכליס כבחר סגיהם כי סספ 
 יתפעל םל6 וכמו הבריחיי גר15ג1 ס8מימימסיחיו
 להם 6ין כי י8כלסן 6מר ממזון מן ס6רסויכנע
 עם סמ6ורות סו6 כן כ))ו וגחירס סרנך קוסנזה

 115י רק ורלף חפן סוס גזם להס 6יןסרוחגייסי
 63מ5עות מתגהניס ס6ומות כי ינועו וסכהסס*ה,

 גיח כן )6 מסמס, המיס יחתו 60מל כמוסמערכס,
 ססנחחו עפ"י ומתגסניס )יסרבל :sft 6יןיסר6ל

 ורבית ססמימס עיניך מס6 ופן קלמר וזסמפרטיה,
 ימתיקו ממס הת6יריס, סלוס כי כו/ ומירח סלמם6ת

 בוסי כני עניני יחנסנו מערכומיסס ורפ"י)זגדיס
 סתחפכס ועכדתסי מפניסס סתכגע למסיוסמתחויח
 לכל onlh ו' חלק 6קל הססגחה, סלחלמספיעיס
 סמערכס עפ"י מתגהניס המה כי סייגומעמיסן
 סייגו כו' נחמס לפס לו לסיות כו' ד' לקחו6תכס
 סססנחס רק ג)) המעיכם גוע) 6יןס%6יגס
 מן כלל לסכנע בריך 6יגך כי ורקס, ונ61ספרטיתי
 סגכר6יס כל נין מגהינ היותר ה61 חי כיהמגהים
 ט' כי סה6גף ד' וככ"1 מגוססי יותר וכברןנעמיס
 6ת עובר 6יגגי כו' מס 6ככי כי כו' עררילסלתי
 6יך ר61ה 6תה הרי וירמתס, עו3ריס onh1הירדן
 כיד כנרזן ידו על לפעול סכורך כר15ן סו6סתגהיג
 עוכר 6תס 6דרנ6 עליך, יתרון סוס לו קיןהח51כ
  וכן  יסירח סלמס  כן עוכר'  ליהגו ומסה הירדן6ת

 1ד1ק: סכתוכיס. כסממך ונכון סקמיס, 635כל
 ד/ חלק 6קר דרסו ג"פ( )עו"ג כנמרקרהטנה

 סע1)ס מן )טורד, כדי כדכריס,קסח)יקן
 6ין מס מפגי סתכוגןן ד6כרסס כלתיו 610,והכשר
 סו16 חלדים 06 למזרחי 631 תמערכ י651ססי"ת
 וימ65י הכקלחי* וכלוו מוכלח סה61 כרחךופל

 תפקירסן 6ת יפנו fisg לסס נתן וזמן וחקדסתדיריות
 6מת פוע) קונס, רקון לעטות קסקיס מזכתימזם

 סנ)נ)יס וכן ג5חית* והיך נסמגית 3להי 6תמהפעולתו
 סקס 6מר חפקיוס,וכ6סר וגוטריס מטטרס 6תעונוריס
 פגי טל ויר6חך פחדך חח Snh הזם היוםלנזסהן
 נמלחממ חמס לו סעמדס וסוף גקתיס, כל מחתגו'
 סל טעותן גחחזק כן 06 פ*3( )עו"נ ועונסיחון
 ר15ן וכטל נחירי ה61 ס)lnhS 6~' סקסםעוכרי

וכטרנס
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 סמותכמהראתחנומשך
 חנק 6סר מסב 6מר תכן גס)יכתוי קםובסקנס

 קכסגי) הסמים, ג) תחת הענו'ס )כ3 מנדיךד'
 ומעמיד וגדו)תך סמך )פרסם וררה 6)ייך ז'0סו6
 ו)טזלרן )טעות סקנום )עוכרי מקוס גחן סקממי)ך

 ודויק: oblDe,חן
 כי nhSnI קבריך ד' 6ת מטסרבנמעותם

 סעגין לפסך, וככ) )ככך ככ)"דלסגו
 מיסרה) 6חר 1כ) 6חר כהדס סמם יסרק)רכ))1ת
 רכקות )מס כקיק קינותי, 6כ) הכ"י, ס6דס מן6כר

 יתכרך, העו)מיס חי ה6נו,חי החיים מקורנמרכז
 ונלו65, ממרכזית סנקודס מן היו65יס (o~lp סמס6ז

 סנורכז חקורם, כסכת )תכירו חחוכר קו כ)כי
 מן גסתריס וסן כטחט6ו 6נ) סקי'ת,ס6מיתי
 נס יתכרך כו וכיקות )הס ם6ין כיון 6זססגהתה
 ורכיקות, וסוזי יחס )סס וקין מוס זס גפרויססמס
 וכו' 1נו65ת רכים )110 וכקסתם )סס ס6מרוזס

 סע1למיס חי 6) ח"וכריס כולס ססס כיון יחידכלקון
 ורוק: ירנק1, )נחיו 6יס )זס זה מחונרין ג"כסמס
 מסיו פירוק )יסרך, קוט 6ת ססמיעך ססמיסנמן

 מסס, ם) כקוו 610 ססי"ת ק) רסק,)ס1חעיס
 )זה גוסס, ס) גרונו מתוך חוסלה 0יהסססכיכס
  תיכף  ונתיסרו ocnS קרעו כ0)6 זה לתריגעגקו

 נרונן: מתוך הסי*ת קוס מס ע)בענלס
 עמלו כמו 6כותיך כפגי ר") בפגיו,ריר2ני84ך
 וסעתירס ימקכ ס) רנוניו סקכ"ס נטלי

 כ65ה סמ"ר כו' 6כוה ם) רגליו 6ף כו' היםע)
 SD~: עמס לכומס וננדיסרק)

 ג"ד, פרק ח"6 כמורס )לסכי, כו' "סורע"טה

 o,"~sh גקר6 וכן עי*נ עוכרי סמס סוגדייכי
 עו'נ הרתיק 6סר הרבעון סהו6 מ"6( )ימטי'לאורכי

oe~ntuwlנדויק )זס סקי"ת, יחוד ופרנוס וסכיר 
 סקרי נו15תי1 ולסמרי 6כיגו 6כרסס זס )6הכיהכתוב
 6ת י15ס 6סר )מען עריו סכתוכ כלחדוסכתיכ
 ק) מלותיו קומרי וזס ומספח, לוקה )עטות כו'כניו

 קודיך, ר' 15ך כלסר )קרסו סטנת יום 6חהמבמדרש 1ד1"ק: ומטפט. 5דקס 6כ.גההנרסס
 כסכת סקנותין ועיקר כחכ דסרחכ"ןסטגין

 נו)6כוהיו כטולח היום כ) 651 60)"כ הורס וכלסוי
 התורס רק הסחורות, וסדור ומתן מט6 כמוהמוחרומ
 החורס, ע) כפירזס1 יעוין )חכמים, פירורןמסרס

 הוועח גו ים המגח טעם והנה ק05ה,1סריטכ"6
  עדות וזפו מקין ים ספונם 673 סססי"תסחייוק
 כרי פלע" טעס ויק העולסן גל6 6100סעעידין
 )ככס ויסגו ממ)6כתס קילוחי 6חר יוסושיתיחד

 יתנקמו 1)6 תורס ויתלוו וסגטנחו ר'  ולדי)רעה
 ל6 0נח כירוסל%י ומלקנו וכספוחיו,  ספולסנריויה
 6ל6 סנ".וחנחנו

~lnDS  
 חס כו' הורס כרכרי

 ל6נילס 6ל6 סכמות  ותני 1)6 סטייס'כסור6ס
 וכרץ ילר ססס'ח סתירות מל  סיפיר מורה זהוסתיס,
 נגד מקין סמופתיס כ) תו העולס מחידם וכיוןנו6ין'

  ויסתת וי6כ) פרנסתו ימ5י6 העמס 'סיקר זמיהחיווס'
 סמיו כמרכי וסגם מחר, .וס ידף 1)6 )סקסועליו
  סרס עכולם מעמק פנויס והיו מן  תוכלי  יסר36כ)

 פריי כל עם ר' חוית סיוס כל  לו%ריס וריווכרס
 רירי סיחכללו כרי כספרי טימרו וכמוכשלכוח,
 (b~stsn  מן ל6וכלי 6ל6 ר"ת נתלו  ול6  כנופן'הורס
 ייפסקו כרי ססניי 9פס  טייך סיס ל6 5'ככסלח(
 המ)6כוח )כן סחירוס, פל פרית  מפס סיס רקנך'ס

 סטכותיןי )6 6כ) 6ס1רין סיו תורס נדכאיס6ס1רין
SJhסרס כעכורת עוסקין וסיו )6רן קנכגטו כיון 
 סיס וכמ)חמוה, מירדן כעכר עירות וככגיןוכרס
  סיוס כל יללו סל6  יייומוחרין  כלסיוס'ו,סססבוחיןר' נתורי  לירטנו קולס מקרץ קרוץ )'וס סטכת)הס

 (tn'gD ליחסי  וחורין מרוכס ונלורת ס%וחריתב%ל6כורן
  דס%ור )קדמו,  סטכה  יוס 06 ספיר  סחורסרפוס
 כרו נ%לוחי סחכ%יס טיפסו ויגרר ספיג פלנקמר
 עילסו 011 ט)ססיגיס, וסנורתס דיכחות  ו:פ"כסררסו
 6לריך ר4  לוך כלסר לקרסי  סס3ותיס גדכריססיגים
 %%לקבסי פגזי  סיום סיס6 כרי סגת %3לוח יפרלוטל5
 נדכלות טזכר כמו סתווס 6ת כ6ן זכר )6ולכן

 כו' מקריס גירן סייח עכר כי 6מר רקסר6סוגות,
  סחונור ססכ0'  יוס 06  לפסוח  קלויך ו' 5וך גןש

 ועכדוח ירקח וסחלפת וירקחו  יתברך פכרוחוטקנלח
 כי וסגס )עכדיס, פגיות תמורח סכורך  סיול'ךי'

 ססלור מקיס מכ) נקמרו, 6חר כרכור 1כומויזכור
 סתכ)ית כפי סיס סד13ר כי טכתככו לג:ווגס,כ6

 )6 בעוכר מ) סנסנס כי כמק"ט, סכתכגוס6מיתי
  סר6טוגוח דכלכרות 60 כמנוחך, וכ) וחמרךרי2ורך'ךש ורוק: בהסקנחה, סכוונססיס

 וכחן מסוס גר6ה וחיזור, סור ג6נור )6י
 כפח וכחו  ספולס,  חרות ע) מורח הקכת כיסטעסי
 ננר6  וכל נכר6וי  לרפתן  ~ניונן  כולן סנססברי6ס

 ססכס  כיוס  כן ססל%וח, לר פל בטריותו פיוחסי'
 ככסן 6ו)ס בסמה, עד מקרס כליס כ) נגוחקריך
 SD1  מלריס ילי6ח SD מורס סיס סטפכאפילס

 מקריס, י5י6ח זכר )קצוע סקס וסרכםחירוררי
  שילין ימו סיסרשיחו ס6ומס פס מסייחסחקסל'ות

  נכולס סיס*  כומן ייוקד יכסנח  נלגד' ובליליים ר16ז,פל
טרש
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חכמהמתחבומשך592
 h)tnh' ונוי ס0תנחה, ע"י סחירות קנין 0SDור06
 תקריס, )י5י6ח ססור6ס גסס ג6 כגר וחמורמכפור
 רחם, כפטר סנהקדסו חתור וככור טור נכטורזס
 )י5י6ח זכר כסס לקכוע כסכת סיסכתו כורך6ין

 ודרק: וחמרך, וטורך לנור לכןמטייסי
 כ'ג4 )נ"ק עופות )רנות 610 רנוי6 נסמחך.רםננך

 והיכן 36וייךי ך, 15ך גנוסר כז' סחורדכתינ
 עד היפקוד ל6 ד6סו65ס op ולתרו כתרס,6יסקוד
 עופות כן oh פ"ז4 )סכה כתוספוה יעו*ם תורסתתן
 ודק ג*ט(, )סנהדרין כדרדור ינסו, מלרכה גגי)16

 דרך התלחמה כיתות רק 16יקי' )16 זהכ6וזין
 6יפקול ל6 הו65ס ועל יטיס, ע"י 6ינרוח)ם)וח
 כהחתך וכ) לתקל דחתור וחתורך 6מר )כןכתלם,
 עיזי כתרה לפקיד ן)6 6ף ודוק, עופותי)רכות
 כו'. סחך כתכ תור ממעט וחמור גומר ד)6ותטוס

 לעדיך ד' ויו5י6ך נמ5ריס סייח עכר כירזסנר*רז
 5וך כן ע5 כטויס וכזרוע חזקם נירמקס

 מ15ת ועיקר 0ר5ון מסכת, 'וס 6ת )עטות לעריךד'
 עקת כי הר6סוכות כדכרוח מלתור כחו הו6סכת
 ו6ת היס 6ת 60רן 61ת סקמיס 6ת ר' עקסינזיס
 6ת ר' כרך ע"כ ססכיעי כיוס ויגח 03 6טרכל
 הע"ס, חירום ע3 תורס קסו6 ויקדטסו, הקבתיום
 )ע"סוטיס

 כור"
 זה 6סר 3תכ11ן, s)O ועקר ותנהיג

 מקוס 6ין זס וכ)6 ככורך, הכתוסס עקרי עלעלות
 ל6 6סל לקים ]כי כ)ל' ועוגל יסכר וסקגח0לרם
 ג6 הסכר סל6 6ריסטו' כתו עליו הוה 716כגס

 6סר הפוע) כסכל סכלו סמרכיק חי ע) 6ךנוע5חה
 כלל[ ועיכס סכר 6ין נועטיס ועל קיים, סכ)לסס6ר. כטיל מעדנות יתקטר מואכלות ידי ע) תטכסכרו
 כאס, )עה"ח חומר הו6 פכח קומר סטינו מי)כן
 סיס הל6 זפי מ5ר רק מהורג, ויסור ת5כ זסכי
 לסמור כח )כן elh הטקס נ6י לט) ת6וחר16י
 מעולס יחס על המורס הסכת יוס 6ל גיססכח,
 נתהוו סגי0ס כי 0יער6לי, OD ס61 סוס 0ל6לכור6ו
 סקכמ כ"כ כי לסיפךי מ65ג1 ומדוע כ), לדוןכליותר
 כר6 הכורזן כי סתעיד סו6 חי 6תכס מ'מס,חיכ

 עס 6"ר 0יחר6לימ, 16חס רק הל6 כתכוון,סעולס
 מלריס מסעכוד הו5י6ס 6לף הככוח ממרכסיותר
 ס6רן והכח כמקריס, עטרם כתופתיס כדיותותכמסות
 לי)ס 6ם וכעידוד Dp~, ~oS וסנודכרי והחיוס16יר
 )6 6ל0 כ) 6סר כאכלס, וכמן יולוס, פגןוכעמוד
 לקנותם יכול סו6 וסי51רס סטכע סכורך רקיעמס
 610 )כלכל )לחס סתמי ומי חומס, כחומר1לספכה
 61גי עדי onhl 6מר ו)זס לכ)כלס, )16יריתמר

 וססמעחי וסוטעתי בגדתי 61נכי קולס ס6מר וכמוסכויי, 6ל ססעדר מן סעי)ס סמ5י16 ע) סמעיויס הס 6oon)י
 0ן סנוסעיס, סמם הן סר61יס, סמ0 סן כי זר, ככס61ין
 ויכרם כ6ן 6נזי ורזה המעיריסן 0מ0 הן 0יורעיס,סמס
 היודע, 6מס סרי כטויהן וכזרוע חזקה כיד כו'כי
 עסיסי לגגי 61רן, טמיס כרקתי לנכי כי סר6061תס
 סבורך יחס פל רק סמס ס6חריס סחועריסלהבה ססנח* יוס לעסות  5לריך  ו' 15ך )כן כס, 6טרכ)

 פלרתי פסח, נמו סיסר5ליח' ס6ומס6ל
  וסוסיכם  ממלריס  ססעי6ס על רק  מדיח טסמסמוכוחי
 לפניו  סנוכריס פל ויוסכ"פ ר"ח  יכן ככור'כפנני
 6) רק זר  6)  סייכים  5ינס 6'כ פונס'ושכסר
 סעו)ס יחס ע) סי6 קכח כן )6 היסר6)ית,ס6ומס
 הנס ונכ"1  נילס' 6ל  סייך  סל5  כר"סיח י51ר6ל
 יט מוכס מננס ס"תרו ויס וכמיס*3' ליסר5לרוה
 ממגס רק זס 6ין כי סמס, וסכת גנזי ככיח)י

 סנמ65יסי כ) מ6) ה6ותס 6) לס יחס 6ין כיטוכס,
 סכתולכן

 קכיע"
 סת5י16ח כקיוס חלוי ה61 כי וקיימך,

 יסרך) תועריס כן ל6 עולנו, 6ת היתיר בר66סר
 כתלילות תלוי סו6 כי )ה,ירקרקי

~nlho 
 וכיחס

 סו" גטויס כזיוע גתתה )הס 6סר להםה6לריס
 גפם 6וכ) מ)6כח טוכ כיוס הזהרה זהשפגי

 וסיחים %ססי'ס'  מקורסים ייסר5ל  %יוספיסר,לי
 כתלילות חלוי מת5י6ותס תיטיל), מקודסיסטונים
 ואוכל  onlh~  סמסרסיס  לישראל הותרו לכןה16תס,
 סו5 שנח %ס5'כ  %ירוטתס' גרול פיסר5לדפס

  6יכ)  גסו  לכן יטרטר  נתו כעלמם  ononמקורס
 יסר. וזס 6םור.נפק

 מ15ס )יורך אסרו ל6 רסכח ר6פ"גסכחכו, עיטי 3"ק כתוס' רכותינו דגרי יתפרקרבנזה
 קסיו תה קגורת לענין ז0 ככ) )עוג, לתירסע"י
 כסנט. חגקכר )מח וכזיון ןננ6י כקכה, עו"גע"י

 בו  יתפסקו  ר6סון ניו*ט ד6נ!6י נווכן, 51ריךיעוי"ם,
 טוכ. גיוס סגקכל )תה וס גהי קינו  ולמספמפין'
 סעו)ס חיוס SD יחוסו רבכת מוכן1 דכריכוקפי

 6) גס מהיחם זה מע"כ תמיד יוס ככ)ומתחדל
 נגני הוי 5כן 6)דיס, גסס ככרנו הכולס נח,כגי

 יוב  ביום  כן ל6 גסנח, פו"ג פ"י מנקברלישראל
 סכקר16 כהמנחתה )יסרק) ססי"ח מפטי רסטפורס
 ע"י כקכורהו לכן ממקריס, ככויו כס וס51י6נניס,
 וננ6י כזיון פוס 6ין 6)יו, כ)) תתיחס סלינועתמין
 שובי  פוסרכיוס סחי  שלרני כיון, וספטןט ודוק,  כ)).)תת
 מס כוסי, ע"י ברכיו עוסין 06 לתת נגלי6.ן

 ורו*ק.  הכת*ק6"ג
וסף
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 "8השוהכמהואתחנןמשך

 הורקת כי גרפס, סמועייסי SD נתנען ישירהנה
 ס6)דיס וסלעת סלעה ע) 610 ספסחחג

 וגנגס חמ)ריס טסו5י6ס מליו, יקר6) עתו ע)ית'
 תקרכ נף כע5חס יקרת) 6כ) עכן, וכעמודכככובו
 ע"י וסמי)ס ספסח ורק זכו" ע"ז מיכדי ס))ונו"
 וסתקרכות רכס סככם סיס )6 מ5דס 6"כ 0טס,לווי

 סקו) סיס סטלרח וכחג יערך, %לרו רקלבלרות,
 כפייסה סכסמיס )הכיסס יטיס) סתקרכוהמקכיסס,

  יטר5ל' ויחן ג6מר קע"ז ס6מיתי, ג6חדות יחיס'נ'
 סופעס יתברך ותלדי ילי%פ' לפסס  מליעיובקכל0
  כן ל6 הטי3סי מיל הייחס  ס%6רח' ד' 6חס"מירך, ור' נקמר  סער תורח" ומתן ככודוי וגלוי 6)דיי6ור
  עתו גסס יקר6)' מלר ססתקיכות סיס מסוכותכחנ

 ר3' 3ערכ  מיחו סל5 , מפנל פלחט*  נמורסהסוכס
 )כ) מוסי  'ותר 33קר,וסכינו 33קר  נרמוס סניפווסם

 סהיס ככ,ד, ענגי )מס מחזיר וסקי"ת סמקכן,נו)6כת
  כסיר סגר"6 )כדגרי מפולריס סיל16 תסעס)סס

 3סס'ס 3ה1יח מופל,  מדרס מלילו וס  ועלסטירים(,
  מ36יך סרעפת 5פסר "tvJh 6ת רסכ"י סקלנ'
  למלך כו'  סן 6"ל 6מי  לי מפייס כפלורסמסי
 וסיס מד6  יותר מהמכס וסיס יהירס 3ח לוססיס
 שחס טקר6 עד מחככס זז 1)6 כתי 16תםקורץ
 סבר'ס מה3כ סיס  כך 6מי  ססר6ס עד מחככם זז י)6תחוחי
 זז 1)6 וכו' זז 1)6 3חי  וקרבן ליסר*ל מרבייוסר
 עתי 6)י סקסיכו סג6תר, 6חי טקר6ן עךמחככן
 )ו סעטרס כעטרה 6מית 61ת כו' כתיי1)6מי
 61רנמן כתכלת 6סמ"ע מלוין סיו כך כו' 6)66מ1
 מסיס מס SD ס6)6 ותכיס ג' ע) מורס וזסכוח
 ככחיגת סיס סטפע ככחינת ק6ז תקריס, י5י6חכעת
 סיס תורס תחן וכעה )3ה צפע מקולח ססי6כת,
 מוס, וס  ומינליס  %ספיפיס  טסניסס לחות"כנדר

 סיס ממסכן טוויית כעה כך 61חר )זס, וסומכנרים
כנרי

 ת5דס ספוע)ת וסי6 סמטפעת סי6 סרק 6מו,
 6סוכס סכת כי )סיפךי סג: 0קכס כגור 6ו)ס)כך*
 קורך וסיס יותרתך6י מחככס סיס לנויו ולוסיותר,
on~h,16תן קורך סיס סחכיכות )טכין פייוס כהי 
 כ";ר וסיס' 5מק סירתי  נטפס 6ף 3ח"תתיר
 3לי  3ל3ו' מססי"ס יורר ססספ סיס שכפסהכקרנה
 כנקרו )כס, וספרחס 6מר )גן בלל, ו' מפססכנס

 כן )כעלס, )טמר סזכס ספירה כמו סוססקרתתיסן
  nSDnI  למגיפי עך ס3ופוח מכעס יסיק) כניספרו
 ו)קכ) תטמע נעטס סור )סכין ומגיעו יסרך)ויחן
  ספלין כ*רנף כיסר וסנס לפ3רסולסמרס. סחורסכל
 רק מורס h'~s  ליסר5ל, יונס מסנס רק h1Oטסת

 ותסחקסרוח סיס, Sh מתסס  סעולמיס סמלינועל
  סנבר"יס כל על מורס סיס סנ3ר6יס'  פססנורך
 על סו6 כי "ס  טוני מתנס רק סו6 פסח  כןביהר,
 סכנס סיס סל5  כיין בכת  סיומי  עם סטי"תיחס
 ע) יתכן זס ס)6 קדש, ממעון  ספפ רס (tssמלוס
 יסר6ל טל  כךג6ילתן נ/  כמס"ס o~nbnjl קונו:,ג)
 *לו ססיי גוי תירנ גוי כו' ססכ'ס DS(' ססססיס

 ל6 כו' וקלו  כלליס לופסי 6לו כו' וקלוערלים
 *רסנ'נ  לפולס סיג*לו נוחנח  סרין מרתסירס
 גג6לין סיו )6 נט3ועס עלתו סקנ"ס כו6סר6)ו)י
 03 וסרית ויטלס ורר טל סוטנס ורקס ט"גללן  בסמי כו' כטרוגי6 עמך כזלוע ג6)ה כו')עולס
  עליו נפסו ומבס סרנרות פסרח  יסר5ל מסררו3סעס
  מבססה כרכרנה סרי כו' ונסמפ לפסס  ס*מריכמפס
 לסם רבוי סיסיה  פר לינוס עמס מ5ויגיס סיו)6

 סמו סיס nDDJ כן 061 סעו)סן כ) ע) )סגיןר6ויס וסיי  סימנס קרו6יס סיו כעקרת  לק  ס6לרייסר3וקוח
 מחסרו  חנם טפת רק כלוס ססרימו סל6כן3ח
 )נו. 6ותס ו)סקיס נריהו פכור  הנס  להוללםיתכרך
 טעלו פר פרנס כפלו ספירס ימי כס"ט רקקרוס,
 י' ו)מר6וה )נכ61ס יטיס כסס מעטו ::ISD)מס

  ]סזס1  ססבס ממחרת לכס ומפרחם 6תר ולכןכחקין,
 פ6'פ[ סנ6מנס מסיני קכ)תגי )פי טוכ יוסונחרת
 ייכיסחו סכת, נמו  ססו6 הפסחי חג 6ת וקרץס)כן
  מנס הכלס סיס  סל6  כיון  3כס' כ"כ  קןסיי*יני
 כסגדם סתסדל כוונת וזס כו', )כס ו'ספרתסתכן
 גתן )6 6)1 גי' סקכח 6ת )גו נתן )6 6)1ט"פ,
 לק 610 כי מתורסן תכ)ג מ15ין ההטסה היערס,)גו

 ודו"ק: נכון. רעיון וזס )גו. טונסמתגם
  לוך פ"כ  מלהים נקרן  היית עכר כירזכ:ר"רן

  דכיון פסטו' מטכס יוס 06 לפייחר'
 בסי'  סקלין *ותו לססי"ח יס  מלריס  מלרןטפר*ך'
 לססי"ח' לו ינוי'  ונפסך פכרסיי"ח  וסלך  כך,לטלרים
 מלנוכס תפסס סל6  עליך ללוח סרסיח לו  ינולכן
 סמפורס  סרין ני3פ וחוס סרס*י.  וכן יתפכח.פיוס

  סוחפיך סני סל רפנר ו/ פרק  עירוכיןנתיספ:ח5
  ממקומח ספנר יכו ל6 למפרת ווס למורה  עיראטיס
 וכמסדכם* יס)יכס  לבסרו  לרנו קנוי פגר סלמנפטו

 )עקמו: )1 קנוי נפקו טלין גזירן סוףויעוי'
 קמרו כי סר115 כו'. ד' 5וך כלסר כו' סניך 6חהכבגז*

 דסי6 קלסי מלוס טוי 6ג דכ13רכירוס)מי
 6ף 6מר תכן ומזאס, טרחתם עכור חוגכפריכנח
 כן גס גךל1ך 1)6 עזגוך 61תך ק36יךכ16פן
 טורח סיס )6 טקס כתרגלן 36ליך ו' כ6קל15ךחככחס

פ)
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חכמהושחנומשד836
 מנסין סיס וסערן מסליה וגער מנקר, ומיססםמיס, מן יורד סיס תן כי נגיססן כניה) לשכוח suגוע

 כן ו6מךי תגיך )ככד ד' 5וך וגכ"זח)נוסיסס*
ovun6 סמררי חפני נטכם וכן לחלוף לרוי( 
  יתנקמו ם)6 כדיה, כהן )עסוק 6)6 סבתותנחגו
 גמוסכ)וה סעוסק סריס כ;  06  ספפססי יפיפספס
 כלקר 6תר )כן סתכ111, ,ס 6ין %)1 תמידו )77511שנוק
 עוסקים סיו סמדגר סוור ו6ף כלוגמן גס וכו'15ך

 )*כלי 6)6 מורס נתנס )6 מלתרו וגסו תמירגהולס
 גומל )6 ולכך סםכח, SD סוזסרו וככ*זמןי

 סל6סוטח. כדכיומזס
 סג6מר י' 15ך כלסר ספם1קן )פרם יעשר

 ככוו ט) נוסף דכיסל6) ככוריכמ15ח
 ~היתית )סס5לחה כגיסס מו)יגיס כססס6כוח
 )דור, מדור וסקכ)ס ססנועיות סמקת ווסליםוסם
 סחך וס5וונץס מזדון 5ן ככסל קני' ככיח)כן

 )ירוס)מי תגגימין יטפס 6כד 6גומ, חסורת)סלחים
 נוכ) יותר 6כיו מלכך מש דכגימין פ*ק(יפ6ס

 06 60ף 6תר 1)זס ת15כ1 נפ' וכחום"כססגטיס
 תככרט כן נס הלדקות, הויע,ח לו מורים ס6כ16ן

 סמעו נ"צ טהכגיס כדיר ק6תס 6)דיך, ו' 5וךג6סל
 פלוסי וכ) לכוח* )חסורת 5ריכיכ ו6יגס הגכורסמפי

 לסריך ד' 5וך DDh1'( מחש נופי ממטו סכע"סהתורס
 ורוק: 61מך, 6כיךלככר

הך44
~lDD 

 רטך. 6ם" תחמוד ע6 610, טד נרטך
 כדי סח", חגירו ע) יעגם ק)6כרסנ"ס

 6סס ע) סנועיר S~tnh ]ותסקס הסיע* 6ת)קחת
6(t[olh~, כמיבמך סקר סה61 טו6 פס גחוכ ולכן 

  עין גלמן 6חד עד 6ין וכגירי"ין )לגלויי,רעכיד6
 bh )ירום)מי(, יחיד חשי )"טו6 מלויססגם
 תם3"7 פיין סחורה, מן גולמן 6חר עד ת"הסכעדנם
 דנגירוסין ועוד סו6, יעגס סל6 הורה בתרס)כן
 כ5ן נזכר וקרסו ופסוע, on~u 6ת מקלקלן )6106
 ותחזור טסג ססיוכל כותן ט6ף )סירות תחתוךכ)6

 לקח" תחמור ל6 כייכל)כט)(ס
 ורוק: כדמיס,

 גדכרית כשכ דל6 תם סרסו. כו' תחמסןכן44
 ר6טוכות רנרהו סלפי מפג" סרסו'ר6עוגות

 יקלק) סיו ר6סיטת סכומות כמסנרו )%6מ)6
 וסיס כ"ד(, )עלוכין ת)כיוח סעכ1ד סיס 1ל6נקרן
 קנין רק סוי hSt כיוכ), )כע"ס חוזי" סיחכ)

 ככס וסוס ססיס' הכולות כנכר רק סוס 1)6פירות
 ומעגור סלוחות גקחכרו כי 6ג) )רטך' 6ערוכ)

 רע ה61 6י )שלסי קטלו סתוגר ונפק )שלס"דם קנין סוי )6רן נחו5ס ונפלע סיוג) ונט)מ)כיוח

 ודוק: כיוכ). חוזר סחיט כע*ח ניחו כתו)טקס
 ס6ח6 פילוס וחי, ס6דס 6ת מלריס ידירכי

 סהעעיס יסרק) וסי1 סמרככס, טס קורסמרככות
 סרכור מניט וסיס הסית' ממהלכי יותלהרגור
 לילוד מס טכי~ו  וכפו )נו)6כיסן oenl)יסר46
 ותחר ס6דס 6ת  ירכר כי 5פר  ולכן  כינילו'5סס
 מוריס כפי  ססרח מעכי זס )עורס, סחי עםנך
 ירקני )6 כי קר6 ע) 1יקר6 ריס נחי"כר"ח

 ורוק: וחי.סקוס
 כו' 6חס קרנ נסר, כ) מי כו' גתות )מסרערצה

 610 סחוסם כי סר15ן, ועסינו,וסתעט
 Sh'1 יופיע ו6ט הגפם, ע) סטוכך ממכדרתסמתי5ס
 ויזדכך,  סהימר'  חפ)סי ורך יעכור סכוי6ןר15ן

 סכקמיסי יכינו ר15ן )עסו" כנכי וירון סכפק,ויתנכר
 מסוה הוסר ד' קו) וכמכועס בפורנ  נספירחס6כ)

 וכטסיסחומר
  יילעס חז"ל ק6נורו מס וזס רוחגייס,

 סגר6ס סומעיס סקו)ות' 6ת יו6יס וכניינימתם,
 סכוכס הסיס מנפק כי ס6טטי סחכלית והכסכו',

 ססלמוח  מפרח  5ל כנסר תעוף וגג"1כחומרי
 מ5ד )6 גוי יקרך) טי6מיגו  6ך ס5מח"ושתכלים
 הגטים והמלכו חקס רכינו סקריך כלסרסחופת,
 וגנוחת הקוס 6ה לאדיס יוגר כי )הס הרקה )כןלמרע,
  Sb  בסבתו  סבלנו סתכלית סגותיו וזס 6מ",מפס
 ~onlh )תכלית 61"כ רצעו, כנר ero סנסנכהענין
 6)1נו מדכי ד' קו) נטמע 6מר וכעת כוס,די

 כו', ומתנו )ורך סל6 נכוס מקדטי סגהנהימ65

 רצינו 6טר כהמרצה די 6קר ההכלית' כמוסרכי
 ת6כלגו כידעי 61*כ oltp, 'ollnho סתורם)יסור
 תוכר ו6ת ועמע, 6תר4 קלכ ואכן סנןו)הןה6ם
  וטקינ"  מסיענו  סחכליחק כויך יהיה ו6ז כ,'6)יגו

  מחומר  מפלסי ורך וסכרקתו  ללויס  רלון טח סיג סיףפסמיפס
 למרו סהומר יסיסר  כספחן  סויסספססס מסה"כופסיגי
  סכין יסמיעס, סריך סיגו סעסיס כי וגסתע,לפסס
  הבלוריתן  ססגח  510  וססמיפס סמו5ן, סחותרג6ן
  פסחיסין ססרס סנו)6כי סוך וס61 עכודסי גוףוסו
 וזס  וסבן  כלל. פבריל  מסך  כלי  סרוחלים סרס13

 כל 5ותי  ליריס וס לבכם וסיס  יחן מי ססססימר
 סו6  כן קכרכריכס  יחן מי ס5ופר וכתחרסימיס'
 כי וסכף ס6מוגס. למכלית זס כרצות לכןסריי

 יקל: דליםזה
s*a~hhר' רנר 5סר כל תפרו סרנרוחריורס ספנז ופסעי*  וספפני נו'  ספפ 6"ס 

 כו, משחמסין מסרח  ספלוני סוך ויס  ולספפילפפי

  ד' וכל ס)עסות 1זס דקיו* נקו) )מתוט דכרועועי
6י1
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 קמחחממהואתחנןמשך
 כרכור ספ5ס רק מה, לסחנוגן הגסס מליך6ין
  רוחס בחדרי ומקיל )כגס  כתיך  נולן היה")יי
 עוד לסנווע התסוקס מתעירר סיס ומוססטסורן
 ע5מותס, הו6 סהמוסכל סמרה, כמ)6כי וזס ו',כקול
 נפועל, )הס נטפס ה61 הסי"ת רקן סמסיגיסומס

 ס)יחוהו ע"מ רק or' )1 6'ן מללך כי למרי,ולכן
 נעסה 6ז nt'votb' ר15ן 6יזס כקנוסיג וזסגקר6,
 ממגו 1מתג51ן וסרו מפלסי כ) מל6 סוססתוקכ)
 סל סוכור 6סר יסרבל זכו סכן מזה, סנווסנע5ס
 וסוף נפסותס  תצין  התנולן  סו6 )ך יהיה 1)66;כי
o55hגפם ע5ס סו6 והתוסכל כפועך כרטט 

 ט5מו ימסר רכ וסרנל חינוך כלי 6סרסיטר6)י,
 גס 61ולי )זולת" )עכור 1)כ)י ססי"ת נו5י6תט)
 נקל סהו6 נופגי יעכר, 61ל יסרג זס סע) הטעםזס
 עמוק, נקכע סזס הדכור 6סר סיקר6ל" נפק SDמ6ר
 כעת התגס לככ" ומסילות גפתו כמכיליעמוק
 וסתעגו במלו עתסס סידכר למסה תנורו6סר

 ו6ס וכליו, 6ת לכרר קורס יהיס מססנזיעהועסינו,
 יעקר ו6ס .הרג, זרס עכידס לעכור סנכי6יינגר
 סו6 סעס( )הורמת )טלo~lno 6 מן 6חחמלוס
 6ת טמעתי כו'ן ו' ויקמט בנור ולוס סקר,נכיל
 ס6מרו מס כ) וזמו וכרו, 6מר כ) הטיכו כו'קו)

 כוי )ירקה זס לככס ופיס יחן מי ועסיכו,וסנזעכו
 החכחס ירעס כי סימיסן כל ת15תי כ)ולסמור
 6ת ירכרו, 6סר גכי6יס, נוחט16ת כיסעליונהן
 חן כזמן הלקומי מ5כ יסרס ר' וכר ל66סר

 06 6מר )זה תורה, וחקי מלוס יפירו כיסזתגיס'
 ייעכ nlgDS' כן ובחר לגימוע, יסנורו הזם סרנר6ת

 ודוק: היתיס. כללהם
 61ת ו' יקמר 6סי כל 6ת וסמם onhקויכ

 במרו, כי 6)יך, ו' ידכר 6סר 6תתך3ר
 י*6( וף )תכוה קרה לסון etD' לסין הו6 דכורכי

 יכונס טיכס גכי6 עפ"י סנ6מר דכה כי מחרו,וככר
 מטס עפ"י הנקמר ומכ"מ )טוכה' סוoh 6לסטתגוח
 מעסיסם, גסתכו oh 6ף להטתגוה, יכולה6יגס

 ב6פסרי סי' הסס, מפי תסס כסעמע )כןכתוספם,
 נלסון רק טתע ולגס מעסיסס, יסגו 06לסקתגות
 תו Sh~c'5 מסם סדנר כיון 36ל מססי"ת,לתירס
 קסה, )קין דכור כגרר וסוס )סטחגוח יכונס6יגס
 כיון 6כל יקמר, 6טר כל 6ת וסמע קמרולכן

 ודוק: ךנור, כנול סקיי מסם6מר יהי' 6ז 6)יט,טחיכר
 כסככת 6תר חד נמורס דגרו, 6סר 6תהמרבו

 סכונה, סקטרתי כהסכת וח*6הנרוח
 ס6דס יס6 ו6ס הכחילסי סו6 טסתכ)ית טסטרסס

 מחוך סחורס נקי1מ1 תועלה 6ין כססנתומוכלח
 סיו סגת סיר סל גמענוך סכסירס וכהסגתםהכלח

 כגיניאה סר עליסן סכפס מלמד כנזום"6 מו,:רחיססמי
 כחירם כעלי יסיו 6ז גכי6י מפי יסתעו 6כולכן
 )טמוע לכלי סבם ot~h )תלות סיוכ)ו כםנל,מן

 מיותר מחומר ת16ת ע) והגס מחומי כת"ת סן סנז5וס,כקו)
'hSD5רי, על מחגכר זס וככ) ח16ני מה" ה6דס קג"סר. 
 ס)פוס גמורי 55דיק קודנוין תסוכם סכע)י למרו זסוכ16פן
h~D5(h~afi ודנויונות כסכ) ססטעה כגופני 6כל 
 סמחסגס קמרו וע"ז פונס, מתעכס תתיחסכוזבות
 36ל למרו וע"ז כלכסי יקרץ) הפוס )מעןכמעלס"
 וסמסרהר )'ד(, )כרכות כו' רתתה )6 עין נמורלטיק
 וסגס כו'. לכככס לחרי תהירו ל6 'צליוכלנור
 כין סכתוכ ונוג6ס רע ריחם ח)כנס ונקטלה3הטכת

 1לג5יז סלע 6ח ovasl לתת סעיקר סזסססממגי.ס,
 מו"ר כמו מוס, סהו6 ויק לוי כמותר החקהכח

 ו' גקתח ולגקוס twettt סכת מלוס סעודתולכילת
 עכככמו גר פ"ח מגחות קמרו הכרות מעכתוכיו*כ'
 לסלק ר5ריך הרי כו'ן ספתי)ס גרסנה הסמןגירודן

 וכן )גרי חדסיס וקמן s~itfit טיחן והסתןמפתילה
 )סחכיס סר51ס ]כתום*6 )תכורס מרומז הסכלככח
 דמיו( סוס ס;6ר לכ)י לריך וכו'[ וסיתגיךיעליס
 יתנכל רק כדעת, ספק ומוס כסכל והטעםכוזכ
 סע'י וא מיסורי מקרחות כלל )טיס כ)י ד' 6תוידוע

 ככחירחס. יהיו 6ז סכרורהי התכיחת סטנתםסיופסק
 ככוחות סקטרת כתטיכי ד' 6ת לעכורוהחגכרס

 וסכן: הסכל. ככח הגרות וכסטיכי':חמוס
 סו5י16 מסיכן ימיו כ) גתקסס כיכתכ, לע"י כחיווסי1 סופר החתס )6הליכס, לכסוטךב::ך
 יעו"ס* דמי מגולד כקטן סנחנייי דגר ':6רדל

 מלריס )יו65 הים דמ0תח6 להס, די65 פעוע,ולרעת"
 )ווזסרין גח כגי סבין מקוחן סכיו סרכהגסים
 רודתו, ונם6 סיס הדוי יגדול יוכיח ועחרסעליהן,

 ל6 ד6סירי כמנך יוהכ"פ פרק כיומך קמרווכן
 סנוספו" על סככי לס"י ועיין כסו,פריקי

061 hS 
 6חר רחתנ6 בנזר 61יך כזכין, סיו ל6 הנידין1%
 6סהוי hSh 6ה)1 61ע ל6ליכס לכס סוט תורסמתן
 מסס, לפרוס גריסין קרוכותיסס סכס6ו 6ליס)6
 1ס6 ורוק. דמי. סכולך כקטן טכתגייר ונרוט"כ
 6חר יריך קכמנין נזדכר מס6 ביסס כיםומוכיח
 לo~tp 5 טנס5ו  הריוח olrn י6י היינו)המירו,
 עריות ם) הליסור סי6מר עד to~s ל6חר לוסיס
 סעס גל כחרדו דחררס יק"), ויתכן וז"ב'קירס.
P~onויהיו דגדס נסיסס ילדו 1)6 סדרית nt~mw :כעליהן( 

ככל
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חכמהיאתחלפשך"5
 1ט1נ ""י1ו ימען ט' ר 015 %י סיירבכל

 מ15ת סלם נגן זו ימיס. וס6רכתסלכס
 נקיר קכורס, גמ"חי מ5י16ת 6לו פרק סףמדרסו
 כקול וגגך כס, יצגו 6סל סדרך מספסזקחו)יס
 לכס, וטוכ נמ"ח ונגר תתיון, למטן 6תל,חולים

 ימיס: וס6רכהס קכורר,וננל
 1מ15תיו חקותיו כל 6ת לסמר כו' תירקושבמען

 הי' חייך, ימי כ) כנך וגן וגנך 6תהט'
 רסגס ונרוכס כו'. וכנך 6תס חייך ימי כלל")
 וססו6 חותך, יוס עי כעלתך מקמין Shקמרו
 כתפורם מכילולי לידי נ6 וקנותך טד 6מלחסידך
 ו)עקוה )יר6 שריך וסגוגס פ"קן קנהירוס)מי
 ימס טת6 סנר )6ול יקרך דל6 תמן כמושיניס
 כו' תירץ למען 6מר לכן כות סזנס עם י6כ)1ל6

 סיגיה לצקות ס61 כו' חקותיו כללסמור
 וסמ15ה סמק גוף )פלון יכודן ם)6ונגריס,
 חייך' ימי כל כנך 131 וכנך 6תס כ'6( ינקות)כמו
 כזקנתך onh 61"כ כגיס כני לך סים 6ףפירס
 1לריך כט5מך תטמין )6 פ"י על 6ף ערךן נתלםוככר

 וסמטה: מחק 6ת למור )סיגיס6חס
 סו6 כי לך' ייטל "קר כחוג כפיסםבבל

 סלנפס מלוה, נז15ס ;כל עז6י כןכדירי
 סח15ס עסיית כעת ספליי סקור סמטיג מססלמס
 כע5חו זס 6כ) העוס'גן חיי מכ) יקר כעלמוסו6
 לך, ייטכ 6סר 6מר 1לזס דקי טפס סמולנססטוכ
 לכס, 1ט1כ ס6מר וזס כרמית" סטוכ hleסס61
 6כ) ממוחלט, סטוכ יניע סמלות עסיית כעתסתיכף
 ייטכ )מטן כתוכ מסולמות רחוקים פיו מעג)6חר
 לכן סת5וס, n'CD כקעת סע31 סרני0ו 0ל6לךן
 לחכ'6 6מל וזס )ךן ייטכ )מטן 3טתידכנבג
 טזס כו', יודע קליני עוכ כסן ג6תר ohסקלני

 ודוק: tnSDn. )פחיתתסור6ס
 )פי ודכת. ח)נ זכת 6רן כף ו' לנרבנאשר

 כו', זכת V~hs 5*) סיס סלסוןחשפני
 תלוי יסל6ל 6רן קל כרכתם כי מרמזשמנס
 סטרן תסיס 6ז ר/ )קו) סונזעיס 06 כניסןככחירת
 31תעגית יעו*ק כחוכות סוף וכתו;*6 ורכם, ח)כזנח
 וסקרן מ6ר, יתרנון לך סייטה מס לעמות וזסג'ק*
 חלכ זכת 6רן לך 6'6 ד' רכר כלסרתסיס
 זנח סקרן תסיס ל6 כקי) תטתע )6 ם6סויכם'

 ופסוס: ודכתחוג
 כני 6ל דבר כו' יערב כספרי יסרק)*וטבוע

 נ6תר ל6 ויעקכ י5חק 6כרסס כגייסרק)
 ורברסס חרדות לים כנו"ר ולמרו מס זלפיכוך

 ססן ספיר 6תי יסר46 כן גס נקרינווהחק
 ססי'ת: יחודסרטמו

 טל6 6כלסס ומס 16תר 61ני )'6. פסקםממרי
 ז' ע) יחירס ]פירוק 6חת מקס hSh%טוס

 6עו מרכס מ115ת סג5טוגו לגוי ס6רןן 6ח יראמ15תן
 ל*6 כקרוטין כמיד ]דסכר סקרן oh סנילירין
 עיי*ס[י ועוסה תלוס סייגו מתי וטויס מלוסגדול
 מג5טוו מלות ס0כע אגס פייס' onhnw' לעסו6סת 6" סיס חר3כסן על עמדתן כו' מסיכם גכי6ומה
 כן 1נז65תי ופסוט. עכרתם. 0'ר ג"ען ע"4כ"ג

 עיי*ס: וי פרק מוטסכתוספה6
 גפסך ונב) )גנך %3 שייך י' 6תראהבת

 פיסיקלי 0כ6סר סכיונס, מקדך,ונכל
 06 פל6, זס 6ין יתכרך סמו קרום ע) גפסומומר
 סוס קרסן וסדרה י' לסכת לככו חדרי כלימלקו
 כאסר כמו סעלס' יוגכל סחהנגד כסגכר סטכטירך
 כלנום כן ס6ס, יחגכר אח"כ מעט למוקריוככס
 כל יתכערו לסרוג, 16 לעכול יסר6ל 6חסעמיס

 למקרי ס6סכס 06 סע;תוגותויפיח ויה)הכוסרעיוגיס
 הוגר כן )6 עלמה ליסרנ גוו) ר3ר )עקותסלייך
 כמ15ת סרגלו ומסכת כע5לתיס סטכל יפטםסקסן
 פרוטם כעיגיסן יקר סר"טוגיס )כן ח)וחרסן6כקיס
 סגם6ר לכרו, ויותר יעקכ על סדרסו כמי6חת,
 סנפם עירגים כרי 5"כ(' )חולין קטכיס סכיןכהכיל
 וחפן תס61,ת נרגם זס ויעסה לך'י סתעסרגתת
 סעניניס סייגו נפקך, ככל סותר וסוף סיטועוח,6לדי

 )אסכת ובלוקס לכך תן גפם, למסירתסנוגעיס
 כעלויית סן ועכין, ענין ככל מ16דך' וככלממס,
 קר; כרגעות יסיס כהפלס סן כלוקס, סןמלוס,

 otpn כלי ימלקו סנפם תורי ר/ קסבתו3םלסכת
 סזס ההכר כקלס כי 6ף יתכרך, מלסכתו ופנויריק

 דרסו ]ולכן ס6סכס ומלסכת מוקד כ)6 6ף)עסותו
 מ6דךי וככל קיים 0ס61 יעקכ, זס מאדך וככלכספר"
 בערס לכן פרוטסי SD מקורס נפקו ממסרכליל
 ומטעם לקייס[. ליוו כ6 3עת ס6סכס קלסכחכו
 עכודס מטל מ6ודך' ככל סריס כפרנס כתיב ל6זס

 ורוק: סמלות. קיוםק6י
 חסילון למיסוי ונעי מ6ן ס6י כו'. יצנרבכל

 וסכגרס סוגקית זס דכרכית, מילילקייס
 ססכ)יות. לכ3ךע) ככל 1זס ' 6לי1 וססור6ס ססס מן כ6ססכ)
 וחכוגת ודוח זס בכות, נזיקי )קייס )ס61מרי
 לרוכ סקכין 161סכ כטכע, מכיני סקוס כירנזיקין, מילי לקייס 61"ל נסםךן ככל וזססנפס
 hD511h כר16ת1 זונו6 3ן גמטולר ולכרחסרונ"

6תר
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 887קמםחכמהיאתח13משך

 יגע יגיעומ בחס לדמ"ר כו' סכרך מס כל6מר
 הרזים וחכס עמה וניחו 0)כוקו )כע'ת דונזס'נינו

 מס )כן זולתו, חינוך ע"י וכחכמם כויעססמסחלס
 1)6 תומליות מז1לחך ר51ס ס6תס חס סג"רעלך
 טיס מה עם מקווך וככל וזס )אלתך. 6ת כןרע,
 ודוק: ןגזיקין. sStn וזה סכע"ח, כ) SD פיתרון)ך

 ספורעכיות נתרת נין כו' מךס נכ) מקדך,ר2נכביך
 וזפ ~CIDtl 610 ינוקד ספירוס,נספרי(.

 1nSD נוסכן תהנדס סו6 סכע"ח SD )ס6רססיתרון
 stwswt וחוסן קור, כמו )נופו, הנזיקין ךכליסוסוכ)
 סטתירן תוטליוח 3טכי) ימיס קרחות וסונרדרכים,
 3ל6 טכעי סנגר ממס מתרחק הו6 סכע.ח כן)6
O~es3זס ססי"ת )6סוכ לונו )כן סעתיד' הטוכ על 
 סו6 ס6פי)1 63דס, סיתירס סהרנסס 173סיהרון
 )מחילת 16 מעתיד, )טוב מהכל הידס ירגיעמעגים
 דכריס ק6ר וכרומס סחומר, )זכך 16ע1ן'

 סהטגחס, 6)סגסתריס

 ססססגחס כחורמי רבעו וכרי עפ"י יתכן4יי
 )6 מינית וכבע"ח כנורכריס, רק 6יגספרטיות

 כיחרוגך כמקר, קותו סת6סוכ טימר וזספרטיות,
 )6 6סר כרכרים בוהך וחכס כפרטיות מוסגתט6תס
 וימסכו וכמוס'כ  לכן כ5כ רס  ווס הטבע)פי

 ורוק: מוסר,סחרו
 תבוס יחסר, חסר דסחע טטפת קלנו מסורסכךכ~ף

 OD1~h כ6ן ויק ס6חרוגס' קמע פרסתןלר"ת
 פת סתיס, ככתפי טט פתי סט רנזז לכןפרסיותי

 ודוק: עקי63. רכי וכדהריכ6פריקי
 מס קיק, 0) פרטיות כסגי נזכרו סחותתשעה

 מפירותי תסטס כננד והן הו6' ארוךהוי'
  ייוקנון החקוק יטרלל וס כטגמס'ו, יעיכ סימרתומלכוה
 מזד וזס )כינה, חכנוס כין הי6 ולכן סקרה,וסמה

 היטכ: ודוק התכונן 3רת6.יסד
 )ך' סומר מסיק )כן כו'. טכוסוכז' הותי וחזירי כתלי 5SDb, כ"טי othSnרבתים

 וכתו הלכ 6ת סמטחטס ה6סוריס דכריס טכעכי
 כמיתר. 6וכלן 06 61פילו וכו' נס ונטמתססכתוכ,
 ודוק: גכ)ס. י6כי)גו 1)6 )חו)ס סכה יח)) ולכןודוק,

 סל6 ספרקס, ז6ת ענין כו'. מחר גגך יסכסךכי
 קיקר6) סנ)ות זמן פ) הו6 כקרן, כי6סג6נור

 סערות מס )6מר הכן יס6) 61ז הקרן, מןגו)יס
 ה6כ נוסיכ וע"ז סקרן, מן סג)יתס כיון כו/וסחקיס
 16תנ1 סניך למען מקריסן מקרן סו5י6גוקססי*ח
 סחקיס ntnDS וי5וגו לזוכותינו, גקכע 6קר)ס6רן
 כן לה6רןן מוכנים ס6גו סזס, כיוס לחיותנוס6)ס

 לייקרן הוחגו h'y כי כתקוסן מוכגיס גסי' סיוםגס
oltpaקוס יתברך מהסס גירך כעדות וכסמירת 
 ס6ומס )חיות כנמס מקויימת 1ס16מס סלמת.סטוכ
 סחקיסי הנטמור בסכר סגר5סן )תכריח ר"וי'סתה6
 ומתסס: Soh כל6 כמדכר החנוררגו נעת 15ג1כ6סר
 51רקס סזס כסיוס )חיותט כי' nlgDS יירי~ברנר

 כבסר כו' )עסות נסמור כי לגותסיס
 הו6 ה)6 מס וכר סמ5וס וס6דס יר6סי סטניןלונו.
 )כוון בריך סמ5וס 6ין כן 061 1)טינהו' )תוע)חורק
 5סר  יתכרך, ככורך  לן ל5 ג"ש  נפסו )חנייוחרק
 לרקת 06 כי סכרי6סי מן תועליות סוס )61ין
 )עיכתינו רק סו6 ס)1 מכוון 61*כ כו/ )1 חתןמה

 )תעניות נכוון כ) 6גו מנס מסר6וי 61"כולחיותינו,
 גבי יתכרך סמ5וס הכורך רון )מפיק רקנפקיגה
 כו' ועתו הבנזר וזס יוןנרך, לע5מוחו תועליותסוס
 ולדקם לטוכמיגה רק סו6 כו', )תיותיגו )גו)טוכ
 למפיק ס61 6לויגוי ו' לפני כו' נטמור כי )גותסיס
 כלכד,ר5וגו

 וטוכס חוע)יוה סוס כלי לוט כססי
 )סוס גכזון )6 כעקייתינו 6נמגו גס כן6ליו,

 ודוק: onlhn.הוחקת
 מסיק עיט דף סער) פרק סנמי6 3ס* תתפתולא

  רמן  סרסג"ן  וכחב חתגותן )סו 6יתך3ניולתן
 קינוסת,רס

~lDh 
 06 כקדוסס ט)6 מסורתו מי רק

 מנס ד)6 כקדושתי לטרדו כיון מותרין כניו 6כ)כתניל,
 יעד דף נמגי)ס 6כן הטורי ומגס דורות, ס'נהוכנסס
 )6 דלמ6 כטוה סתום' קשית יהר ד6*כסקוס,
 ומטרי תחגס, )6 כמו סעו"מ כל ע) ק6יתתחתן
 וסגס יעו*סי סני דור ג6סול רחמנו דכחכוקדומי
 מוין מנחמת ע) ס' כיבמות דוליט רסכ*י)סיטת
  לרכנן 5כל לקשר, ורלי  פמסס  ופנחס ),:ססחיו
 מחיל  6יך ר5"נ נר5ס  nlnDnSI למכריסרסניי
 סכתוכ סרסור וכמלחמה ן )6קס )1 )כיוה יפיחסכהוכ
 תתחתן כ)6 ק6י ס65  מפרין  כסס  רס*ימדבר,
 ל6 וס)6 ימיה כ5 כ6יכור )סיות סכתוכ סתירו61,ך

 סייך ל6 וכקן י5ס"ר, מפני ר6סוגס כינס רקהותרהן
  ומיסדרי  סו5יל כ",  רף  כקרוסין רב ולתרמ6י

 ל5ו  סוחר ל5 גירום _  קורס וסכל  כסן' בכימיסחרי
 הסוט: וזס נירות. כתר רק תחחחףרל6
 ומלכונס  רחלו  מוכחוחיסס  לסם' תעסו כס 06כבי

 חטרפון ופם)יסס תנועון 61סריססת'שכרו
 בנר הגס גו'. 6)1דיך )ד' 6ת0 קדום עס כיכ"ס
  ננגס כ) ת6כ)1 )6 ר6ס כפ' )קמן כח31תוקכ
 סרי  כי"  5סס קרוס עס כי גו' כלעריך 6קר)גר
 ~ור 5עלן סכ6 כן קיום' טס ככ)) קינו הוסכדגר

עו"ג
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חכמהוריתחנומשך,8
 6גזרייסו ככל), זס וקין חוסכ, גר ת5וס קינועו'נ
 ונר דסכר )ר"ת ו6ף נו5וס תוסס ןנלוערנ
 כן נס מנכלית )נד התורס ג) סיקס) קריךתוסב
 נחנרר  סכן'  כיון פרור, ווס  פו"נ* כלכור  מלוסתינו

hnDWרגר 5'  סלכס  ספרל פר9 יימוח  רירוסלמי 
 מליס  ריסר5ל  מטוס סיילו כפכודס,  פו"ג מכילסומם
 עומס ה61 עו"ג מ36ד וכי  ולסקלי פו'ג  35ירפל
 כטול, זס 6ין )כן סר5ון, מן ל6 נדגר, סת5וסנולך
 יכי  פו"גי  35ור  פל  מלוס  סריגו ח1קכ גר6כ)

 כפיינ בפול, סוי וססיל  מרלון מלך סו5מבילס
  רימס ונר5ס'  סירוסלמי.  שפם ווס  פי"ג.סמכמל
  otcn פוע' מציל קינו  חויך רגר  דסכרספסלי
  חוטך רגר  רס3ר,  ממוס  שפמו מ3יל' hs פלחרל5
 ומס נ"כ, פו"ג 35ור פל  גס  מלוס  לסייח  לריךסיס
 כספרי 6מר עו"ג דיכוא מטוס ה61, שטוסד)6
 כקרן, רק ע"ז תלוה 6יגו )6רן דגחו5ס ר6ספרסם
 רק גוהנ סייגו קרקען כחוכת סוי עו"נ 36ווומלות
 לליהו כקורת יעו*י סימיס, כ5 כתוב לכןכקרן

 תוקכי טכנר כיון )כן סיעכ, זס טכ6ר)סגר*6
  מסוס פכרי  סכחחוכר דגר כ) 16 קרקע לו תוכרין06
  כרמסמפ 3קרסמ, חלי'  לים  חתן ל5  חאלס,ל5

 6יגו )כן כן  ,ah עו"ג' מכלכוח  %( מ"ר י' ' פ רמכ*סמרכרי
 רקקי סוייגו כיון דלרירי' פו"מ לכור עלמ15ס
 ופטור כחי") יסרק) כמו )דידי' סי. כמחוכא,לקנות
 )חייכו יסכן )6 )6רן כחקה תחייגו עו*ג,מפקיד

 היטכ: 1ד1'ק נופי'י מיסר4ליותר

 אמפי 5תס כי סעמיס' מסל  מרונכס115
 כו'

  הסנועס 5ת ומסמרו  5חכס ר' מ5ס3חכי
 הר15ןי וכו', סברית סומר Sh~ Inh)e וכו' וידעתכו'
 סג' סם 5יפו5  חס5ל ה)6 הטכועה' מפגין4ס
  נחמן סו5 כי וירפח  קרסול" קניו" קינוירמוס
 )קיים ויוסיף )גס  יחן מפוך  סו5  ולימן ס3ריחסימר

 מפגיך: onlh לסורית ככל)ס,ססכועס

 מ5ו0יו, t~nlast )6הכי1 והחסד הנריח"2רכנר

 כקנון ה61"1 )היות ר16י תלותו סכחיכ)פי

וסתיי
 סוף ד) סיומיו מה עפ"י כ16ח ה61 כח1לס,

 ת5וס סעוטס כ) בתנן ה6 כירוט)מי דקדוסיןפוק
Dnhסיחר חי ים הקרן וכוח) וחגה )1 נזטיגץ  
 סיחי  סימרו  וכמו  מימיו  פליס פכר  ול6 5חחמלוס
 ולסומרי  סכחו3 ווס כון לילית מלוח רקייפכ5לי

 עכר  1ל6  סירס 6ם 6חה ת5וס elbמסותו
 1ד1"ק: תימיו, .עסיס

עקב
 כו' ס5לס  סמספייס 6ת תסתעון עק3רדקיה

 כפקרס ר5ס וכי: חילי כל  ממך ר'וסטיר
 כלמר כי ר3ריה פל  למוסיף  ויתכן  מסויים.ר3ריס
  5רכמימ 3לסיילוח וממרו  3גופס תירס רירינתגלל
  הגפט:הוך כי )גוספטיס, סחקיס לסם  נחספך 16סנס'

 קת6כ)ו" מס תסיגוהכהיר
n1~lDh מטמסס לסורות וכילות 

  ול5נסיס  סילקה ח16ר והזוהר הוכוח ומרחקיםהגפת
  ר3ריו ופפי'  וסכן,  למססייס  o'pn נחסנכקלס
 כי תיס, יגכגס דם י65  יותך 5יס ר,מרו מייחלן
 5ריכיס סיו וכניו כלהרן הכהונה סגהע5סקורס
 )יחן סקריך כמו קתויס עליהסי קרכגותלזריקת
 סכפטי על ויכפר הגפס, ה61 הרס וזס )ד',גססו
ofnlסעכורס עכור נפקס לנסור הכהניס סייגו 

 וכניו, כיסרן הכהוגם סגתע5ס )6חל 6כ)והכהוגהן
 ויספוך  כ5וונ  מך טיסן פל  ממורס כהזיס ד.6ז
 )בכו רוס לכלי הגדו) הכסן קריך סוס כמיס,לכ

  כפיוע  ס5יס5 כחו כחים, )כ ו)קפוך כרולסכסכסונס
 מפרס פורק,  353ן  לקנך.  ופססרוס קלפיךשלגרש היעכ. ודוק פרה.פרטת

  רכוזן  ויתכן, יפויס,  כו' כספרר סיס5חר
  elSb  סררסי  וכמו יפמ' מקלפינו  מליין סו5ר5לף
 כמד"ר 6תיו יעקב ססלח מהכהתות כי וזה,כינס,

 עוגס קיעור )מריס 6ג1 דתזס כחוכותוכירוס)תי
 ט5ס )ו דגוסי4ין טמרו, וכיכתות סם, רס"ייעוין

 עינה רלימטי סיכי כי )6ז טפי 6ין ד'ההונגת
 ופרות עסרס O'~D סס)ח פריס, כחי והוךנחרטי
 ועטתלות 6רן, תכהתות מלפגו וזה )6רכע, תר6רכקיס
 עסריסי  היטיס otnfin  ס)רחגיס )פי ללימור, ג"כיו6

 יריק: כדגריו ויעוין לעבר, 6חרהרי
  חוקם פן )ך ו)קתח ע)יסס וזסג כסף החסודהאשש

 סגמר6  דרסת )פי ה61י ו'6)דיך תועכת כינו
  פליסס יוסב  כסף תחמר ל5 כתיכ נ"3  רף ר"הפר9
 כו' תחמד ל6 )מיכתכ )יס דסוה )ך, ולקקתוכתיכ
 פם)1 החמר )6 )6)וס פם)1 כילך 60 לך)קחת
 לפי )י נרסס fD51 לך. ולקחת )סכט)ו(מ6לוהן
 )גסוס, ככעכו מסגי ל6 דכיטו) סקדחוגיס ;פרסומה

 מחח* 716 כספל סס ושיין'(
דסוט
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 ר6סוי לתגן גסורסיס
 סלמכ"ן, חידוסי עיין לעילם,

 וזסכ ג0ף תחמר )6 סמנכי)1ח ע"ר דס61 )פרסים
 )וקח ט6תס מס פירות 51קחתי כי סוקס פןע)יסס
 hSt )ך פילם )ךי יסים 610 לע"ז עכו"םכסכיטלו
 וכמו )סקלנה ה61, קוריך ד' תועכת כי)גיוס
 כי כוי וסה סור תוכח )6 )סלןס6תר
  הדרט* )פי הו6 וגגון הי6  לויך ר'תופכם
 וחיכי תדם ח5י 6סכ.ר כהפסוק מסיכווכן

 מרכה וטיו"כ פרעות מרקם ומכיס ח)) מרס כסלת6כ5
 ודוק: הלון.)כע)'

 גיסר56 ה61 פקסו עיקר כיתך, oJDln (6 תכ"רלא
  לאטלס ט6מרו וה6 )כיתו, עו"גהנוכגיס

 רככי nDh(hn הו6 )עו"ג לרירס 3יה  ייכירין  ר5יןרפו*ג פ"י
 כיפת דכתיכ תטוס פסוקו, עיקר וגרתה נסים,רכינו
 6תר 5כן כיתך' תוך 6ל וסכ6תס כחלחמהת61ר
 והתכקטין סכסף נוחתדיה ע) הטו"ג ע) חמסקסי6
 תכיף ו)6 6מר )כן )כיחך1 עמס ותכייל ט)יהססיס

 )כדם סחסוקס רק יניף ם65 כיתך Shתועכה
 זוכה תינו קהות  6ף  לנן טסתנייר' פר  פרסומג5נ)
 לכן זה, ע) מוזהר 65טה  סלוקחס כיוןנהעויג,
 elh למס קתככימס למי כיח )המכיר חכתיסנסרו
  פריין  סכטסי5 תועכה' 6מר ולכן יסלף), ק)משיגה
 ככ) ויהי' לכס) יכונס 6ז ח15ת, טגע קכ)ס65
 רק תועכם, זס ולין ol5h חטוכס ט6ינס וזהככסף
 ויעוין הפיט 5פי נר6ה כן 5סכ.6, "סור כטכס ל066

 כזה: סמקתספר
 6ת וירסתס כו' סיוס ניסוך 6גכי 6סר olino'כנל

  חטכח פן 5ך סימי הפרסה וכסוףהלרן.
 6חריס לפריס לחרי והלכת  חטף  טנ% 06 ,סיסנו'

 כמסכה ן6מרו l')DO ת6כדון. 6כד כי כו'מעירותי
 ל5  ססורס'  ייי%י טל5  שכיין תם ע) היסדהעוגט הרככי" ופירס 65יריית6, רכ6 יתורעםסכת
 סיקיימו ע"ת o~s 6(6 גיתן ס)6 יסר6ל  6רן  לחסויחן

 כעלה כ16נם קפינו תג6ס קיימו דל6 1גת65סחורסן
 לעקות, מסמרון סמ5וס כ) סומר וזססנזתנס,
 וירקתם וכ6תס כו' תתיון רתען סופם, ועדמחחעתס

  סורי מהרי*ק ועיין כות סטרן6ת
  וכסוף יס"ר,

 לסיס פחיי וה)כת וכו'  טי% 06 וסיס 6תרפלסס
  ק6ף  ס5כרין' 35ר 15 ורמי  פכורס  טסות6חויסן
 כסו ספי'ג  פל  לפנוין nets  ושכלס,  עילסע"ס
  ג5עוו עו"ג ע) כי מפגיסס, %,ריו ר'  5סינגויס

 ופסוע: ג"כ.נ"נ
 סתדקיקיס לסייחו מס )פי לנוחיך. ירעוןרל14

 ססייי5י  ספונת י"ל  לסלייך  טו6דסגו*ן

 יגס הכעט 6י~ה yh1  %ן'  יפמ נס סיס%%לריס
 61ף נוזם סנוז ירעד )6 מנותז 6כ) המן'שתכלו

  )סן:  סט )6 קעגסידיעס
 סורו מיסרך. ו"6 כגו 6ת 6יס ייסר כסטרכני

 הכיקור, לעיס, כי 6)1דיג1 ומרס טופ כי)ד'
 6ך טוכ, 610 ההתר הרוכ ועפ*י ותועיל  טונ:דים
 מ65 )6 רחגיגס קמ6 כפרק 61מל1 מוע1),)6

 וברין שגיות 6)6 כו' )יקרך)  עוכב הדססקכ"ה
 רב ט6תר וזס ערכן 65 6ך מזעי), ריכ עפ"ה61
 סו5  וס6וכלין  סחנו5ית סרג  ר6סימ ויר6וכל
 כדי 16תס יעוורין ס6דמס וחופרין  מחורסין%יליר
  נ)6 יספס  ים כן ו)ס5חיח, D~tO )קכ)  רמויסיסת
 ונלכד נספה מוסרית כהגהגס קפטוסו ק)6תקפע
 חריקה כתו תועי) סנער )חיגיך סלט כיחוס,

 ע6מל וזס כגו, סוגך סנטו חוסך ולזסלהולדתה,
 סורו וזס וטוכ, סעי) 0ו6 לחסדו יתק טקסככרכי
 עתי ה61 בועיך טה61 סנו)כד הרחתיס מדת5ר'
 הו6 6)ידיס זס הרין מןת כמקפט גותנהג061
 נזמר ועריך חיים הוכחת ~t(nDY )לוזן וגנלכגעיס

 ודוק: גריס. כי כעתחה ו)תקכ)ינסוע"ז
 זית 6לן ורתון וגפן ת6גס ותעורס חטם*לר~ץ

 שיי וס %"5 כרכיב  כגמרת  ויגל,מחן
 עקמו כפני 6ין קר6 כתכ ודגן כמגריסי היו)6 ודכי טמן זית דכריס סגי דסגך ונר6ס גי',)6ר7
 וכן ה6ר7י כו רלסייחרס  יירמ%יוס  לתרן  ס'י5סיןרללן
 ר3ס %בי  סקרן יוגרס  יפים  שסל% חתםמוכח
 נוקרן סו65חנ1 6מל תד6נזיו חקת כפרסת נווכחוכן

 ו)6 ורתון נפן והנגס זרע תקוס )6 כו'ח5ריס
 כמקריס: elh )הס סיס )6 דוס תכל) ודכה. טחן .יההזכירו

  I1~DO לכרכח  %נין וכו', וכרכת  ייתפחר4לכנגןר2
 )אחריו )י 6ין וכו.י  סל%5ר  יהורס%ן

 כסס61 מכלך סכע גקה61 קו"ח לחרת מגיןלפניו
 נרכס  יכוון נרכש 5ל5 5"ל כו' כס"כ  63רעכ
 סעוסשכ חיי ע) מכרך סעס חיי על קו"ח  %ניןסחירס
 מי וכפרק  %"ח(*  רף  ט6כ)ו' ג' (p~D כח"כ)6

 ההורס כרכת )מדגו יוחנן ר' 6תר ':כ"6(יטמעו
  סס ומסיק כוח וכרה"ז מקו"ח נרהמ*ז מן65חריה:
 וטעמך גרית, וכן  ררכלן'  סו5  כלפייסהכרכס
 טגמ) העוכ גמי) ע) התם)וס ע) נעיין י6סגר6ס'
 טטס חיי SD מס מע)י6 קו"ח סו6 6ז סקו:"ה,)י

 ניסוך %ס  וכן כמ"כ ל5  פולס חיי  פלמכרך
 31רכס  סירי סוס כמ"כ, ל5 רפ3  כיסוין  לותרךטיפ
 נ6מת 6ך ההי"א. 56יו קנס) סעוכ גמעועכול
 ומכוון עגיל ה61 רק כלכד, זס SD סכיכם6י1

"קד
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חכמהעקבבנשדאפ
 וכמום"6 )3עט, S15u 6ז וסכת* סנס16כללחלי
 כריסי מלי לעריך ד' סם טכחת כו' ס3עמ6כ)ת
 עכסי"כל 0קי"ח 015 )כן )"כ(, )פרכות כיקיוגי

 ויזכור וי3רכגסו כתירס 6)ור' סם יזכירוינוגע
 ס6וכ) )וקח זמירו חיל )עסות כח לך מנותן סו6כי

 מקמר כסמוך ס6מר וזס ירעכן כי נפקולמלקות
  לנתך  ורם  נו' ושכעת ת6כל פן כו' תקשח פן)ך

 לעסות כח לך סגותן סו6 כי כו' וזכרתוסכהס
 לככו יקמיח םל6 סכרכם טעס )נו סרוסחי4
 סכע כשהוך דוקק יתכן וזס ועדותיי ססי"תמורכי
 כי מעיקרך תירס כוברי 6כן רעכי כקה61ל6
 ר3 לעמות טלומר עציה הפסיס 6יעת6עכיד
 סי6 התורס כי הקי"ת, יזכיר ל6 061 חכמהן)קרה
 סיסר6) כפס 6ת חנן וכס ימינו, 61ורךחייגי

 קלמרו יכסו כה, )מקמ6יליס מות סס סיוח ויוכ)כס, )סתעעי קידום ויעסגס יהג6ה יצוגיך, חכמתוכ56י)זת
 )כן 16תן, ממיתים סד'ת לקחיי כמטר יערףע"ז
 ל6לריג1, גוו) סכו h~ph ד' מס כי הכי"ח5וס
 לסם 6ות0 מלמוך לתמס מתורס לקיום יכוץוכוס
 ס,מרו וכתו כו" מתגו ונסנין 'ומכטירתויסרס

 ועיין תחילס כחורר כרכו סל6 פ"6( דף)כגדליס
 מו65ס כי כרכה, קריך צינו 6ז כס)מד 6כ) ססיר"ן
 לירי ליחי דלbSSn 6 56ו)י 3ה ורעסיק חייםמ65
 nat'D' )כ"6( דסוטס פ"ג וכמו"קתק6

 בקמו רכוק כס ו5ר3ק סקכ"ס קל סמווהתורה
 וכמום"6 החורה, סי6 סקי"ח מעון כייתכלך,
 כ) שכפס לסר,ות לרון כרי סני כין5מ5מן
 חחו3לין כטהן כלחד כולס וע)יסס כטוסיק כלו)כ"י
 עליסן ומופעת שניגחו עליסס סורס סערותעס

 ד'( )וף ערוכין הגודרך וכרי כקור וזסכאורס.
 קרקיס ר6כלי ל"5 פסיגך כמגיס כזימון חייכיןהכ)
 כפרס וס6 כו' כס כפר 6סר onth 61כל1סו"6
 6מר וסכעת ואכלת קנז*להי6

 רחמני
hol 6'תגסוי 

 וחק נהי ענין 0ו6 האכילה סוס כיון יסד"6פ'רוס,
 61יגו עזן לידי  בורשת 5ינס וו  ס5כילס ן5"כומבוס,

 ב";1וייבע1,::ימ
 וכמו כטיל' ל6 כהפיס ד6יכ6 מגיף סג6ת 3כיזגתנו,
 1)6 כיה"כ קטו3ל המטין מן כגודר כריסקלמרו
 לסכים 1על1ל כטיס 6יגס הגוף וסגלת מחמסכיינות
 כסה6כילס clh וחמריות כגסות ולססתקעולוכוח
 סיטכ: ודוק 6לרי. לענין וקרוכס מלוססי6
 תקנוס 3יכגס ומעיו הטוכ ם6מרו מס לסכיןריקם

 ענין ועל ססכל שיק- זכו" ניחל סלוגיע)

 ינוי ופל ועוד קכועהי כרכה חכמים יתקנופרטי
 וק סיוע פ)6 וזס והמטיב הטופ )3רך גריךיין
 כז0, כרכות 1ר6"ס פסחיס תוספות וסיין יין,על

 onl~o כגין על נתקנס סמזון כסכת רכל1הכ16ר
 011 ססטגחס, כ56כע 5יכחר 5יכחר נכבית6סר

 כל גפטוחס יגזרככו כמדכר כמן פרטיתכסטנחס
 גתכם )6 וכמ6מלס 6לךיס מושכלות וצנורו מנהמ'

 וירוםליס 6רן לסס וסיס כו' מן S),hS~ 6ל6תורס
 כבסיס ו0תגסג עליו סמו שסכן וכסמ"ק סקרןורכז
 קיום ע) תקנו וסמטיכ סטוכ 6מגס תמיך,ר5ופיס
 זס 3ג1)ס מלכת ל0יוה כמועדיס ;כורדתס6ומס
 ותפ6לתס וכ0ור0 כרוחה קיימת וסי6 סג60לפיס
 סחורכן 6חל ומגס יסלח, ל6 עסיס י51ר כליוכל
 ולנווך )כלוחועתירס אפסר כלתי קיומך כיחסכה

 6וס, תפארה כ)6כה5ועכיס
 הכיתר כי ר6וכקמי

 סיו עולס שגרוסי כוככם כן מלכוח ע"י נוסעו)6
 חסר מלך עמד כי ר6ו כאסר קנזסס כו,מוטעיס
 תענית ירוס)חי כד6מרו קכורס, עליסן וגזר6חד
 י' וכחסך o'iht ע' כין 6חת סס יטרם) כיהכיבו
 וכאקר דעת' ויוסיף כח יחליף חסד נוצרע"י

 ע.י ויסקיטס הרוח יכ6 )ונוטפס סיס גלייסנויון
 חסד, המלטה ד' כיד )ככס 6קר 6רן ויועצילווסתי

 ומקיום ס6ימס קיוס על וסמטיכ סטוכ הקנולכן
 ודכאי גכי6גו דברי נצמגו כי למרנו, ספלוניס16מה
 גל לימן כ6מוגת מור;ס )גי הגחילו 6קר36ותיגו
 ה6לדית0הגהנס

 ככניי
 סמ)כיות )כן וצרן, ירוס)יס

 ע) ולכן ונוטיה, כהקוכ )מזכיר תקני כרכות הגיטל
 דעיס תחיס מפל16ת זס כי וסמטיג, סטוכ הקגויין
 סחיתון )סס 6סר גללה כגימוסיס כזו 6onlhקר
 ק6וכ)ין מתוך כו' יהודה גלתה קר6 ע) קלמרווכנוו
 גנט ~oh 1יסר6ל כו', גלות כלימן 6ין כו'וסותין
 פעמים נ' כוסו וטויח לקתות לו לסור כיינועו"נ
 זס 6ין כגולה, מתקיימין הן וככ"ז המן ס6מרכמו
 כליו לספקיד יודע וכעס"ב כיקית) פזרוגי לדקתרק

 הו6 רילס כבכפין עליסן לסוכך ענזהס גלתסוטגיגס
 ודוק: ויתעלה, הסי"תכנוד

 עומל צינו ור"ג נידכות לר'. חט6תס והגסך~ירש~ל
 כו'. מעליסן כתכ טפרח סר06 6ל6ו6ר6

 כנוו חוס, דור סרקה מורה תגהי דכתיכפירסו
 קורס ידע ה)6 ומהסגל ל6ה, הי* והגס טורף,וסנט

 מעליסן כתב ספרת קרקס כרחין SD1 סעקוימססי"ת
 ופסוע: 56ל1. חרם דכר היםוזס

 חור: 6ת מסלגו מס פירוש כו'. חע6תכס כ)עגן
 יסרב) חע6 סזכיר מ6ר, ו' סת6נףךבנאהרו

כפלק
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 1"קעאחכמהעקבמשך
 כמו הזכירי )6 לסרן וחע6לפרע
 סגי וטס) ונזחרגס נקרץ ר6טון פג) גנוגי)ססטגעו

 רכיס כוסח רומס סלינו מפגי נזתלגס 1)6נקרי
 הזכיר )6 תכן רכיס, כפגי יתיר )כוסת רכיסכפגי
 ג' ג3י מספלי וכמהמר חרגוס' נגד יזםבוסתו

 ורוק: יעי"םרג)יס.
  וגזיו ר') ססי6. כעת יסרן נעו גסואתפלל
 כר"ט, וכמפורט כיתיו חם6"כ נקרער5כיר

 ס6תס )כס ונתכפר ספוקי) ססי6, כעת 6מר)כן
 ככסן כסוריוה דהגן וכחו )1'. גס נתכפליכיס
 61"5 עמסם )1 הנתכפר לכוי עם דחע6מסיח

 כ)): יחרתכפרר
 ותמרו כי' וירמו כו' ניקרס 6תכס י'ר223טגןרץ

 עניני סגי נזם סי' 6)דיכס ד' פי6ת
 )עי) ס6מר וכנוו )ו ס6נוגחס 1)6 סר6קוןמרי,
 כקוקו סתטהט 1)6 נו6מיגיס'כו' לנכס סזס וכרכרדכריס
 תפחיזו ו)6 תעה )6 סינורתי סיגי נזרי ע)סו6

 מחסרון סיס )6 מזי ותע)ו' ותזירו ד' פיותנורו
 ע"י סכוריס סין יק netno' והנגחת כגחהתונס
 מ65 חון עמס כעס"כ )ך מיקמר מס כ)טפירסו
 ויקוכי יינוע ל6 )6חר כמו נוחמונס ידחוסום6ס
 ימסרו 06 מגסה המי"ה גי כדנויוגס היהגן

 כי למיתי ר15נו )נולות יחד גס וגטמתסלעס
 ורוק: )6רן.יכו16

 וסגי כו' 61פן כהוכ ורעי) כירי סיחותולעבי
 סחי מט) ו6ס)יכס כו' ירי חתי ע))וחוה

 וכן יריו, ע) טסככיר1 כחר"פ כנוכו6ר כו',ידי
 קסכ3ירו סכרן )מס ממס טמתג5) וזס יריו SDכהיכ

 וסכן: ועיי"םע"י,
 5ה לטלה  סליי מנע 05 ו'  לנוי) ססי6כעת

 נזכר )6 מדוע ספנתי נוזם ר'. כריתקלון
 גכי6יס ככ) וכן סלמון )קטת רק סמ5וחכמגין
 1)6 )כך סקרון גמילת רק נזכר )6וכחיכים
 כמרכל, 6)ס כ) סנס6ו וסחגורס וסס)חןסמזכחות
 )כר סקרון לק )דורות, ח15ס סיס )6 סזסמפגי
 כ"ג 6' סימיס כרכרי 6מר וכן )דורות. מ15ססיס
 כריו כ) ו6ת רמסכן 6ת )ס6ת ))וים 6יןוגס

 כימי וכן )רורות מטוס סיס סקרון רק כו')עכורתו
 דייק וכקרון סרי סקרון 6ת ס)ויס ויטליס)נז0
 )דולות וקווי ממוס וכקן כו', ISD'1 ו"ח*זויסקו
 ]וכפרטת ו' כריח ללון 6ת )ס6ת כדיוק כהתסו6
 6ף וכו" נ"י קרון נופקי סוויפ 6ת מס0 1י15וילך

 מטהעי דפס מסס ה6רוף 6ך סזכיר )6 ק6יוכמדבר
 גיזרון[, סקתוגס סתורםע)

 ט"ו 4' סימיס 3ו3לי מפסוק לשן מיויקר22זה
 ג4קל ס4)ייס קרון 6ח המיס כגיויסח

 יס16 ס)דורוח כן גתנ תולס סכנוסגס ]זס ממס5וס
 כת31 סוס טויסס גמומות 3כתפס ד' כרכרסריס[
 תורס מפנס )עומת ן' ו3ל סגקר6 כמדגרכספר
 וללס מגיוס סיף עיין מדבר קמסס כלסיןקנ6מר
 כו' קרון 6ח )ס4ה ל6 רור 6מל 6ז כדס*י שםעור
 כו' ומסרתו כו' 5ק6ת ר' 3חר כס כי ס)ויסכ'6
 מכ16 מפני ססי6 כעה ס) ספסוק :ונססרי

 ט?כ( 5'ח )וף וגחנחות  לרורוחי ר~מ5וסמרומז
 רלימ סרי כו' חרי סמקדט גוט6י סקסתיסונססו
 רק מ15ס סטין olDn יטו"ס, ס6רוף ע) רקזס

 ודוק: )וורוחכקרין
 גתן ל' )'ח וף נסוטס כסמו, הנלךלשועתו

 רוטי5  לטניס  כרלה  על ליסררים
 מס טפ*י יתכן nh(hp o~. כסן SD ו)סרתורקירות
 טייל )עיקר מכין 6*ס 6ר*י י"6 כערוכיןד6מרו
 סירות 6יזסו לרדיו ד' 3מס וסיח טג6מר סחיורסמן

hto~0כסמו )סרתו יתפרס 6*כ סילס, זו כק 
 קמטולר סטוי ע) ק6י סו6 בסמו וקירות כמנוו,ונכלך
 העגיח כסיף סגמר6 קומית יתיטכ לפ"זכרוכן.
 מוס SD3 מפלך 6ף )6 מוס כע) מקרת מס6י
 oh לפ"ז כו'ן חזית ומלי )נזיל שהקוס 60)6

 הסמו )סרתו סקי ע) פירוקם סוי דומיתוגפרם
 רק 3מומין נפם)ין היגס סמקירריס ס)6 סירסוזס

 6ען וסריס כחולין, p"D כסוף סמגיגו כגזוכקו),
 נסוף ולנור ס6 ונזיוסכ ורוק, כקול, 6)6גפס)ין
 ססיא דיעת מקרל וצייתי )יסרק) קורס ס)ויסורית
 ובמעת גירוס)מי ומסיק סקו" סכע 6ה ד'סכרי)
 סבוכן. וזס כסמו )סרתו דכתיכ מקוס מניכוימרוכן
 )וי כני סכסניס יוכגטו נוקרך מס מכיל ד)6016

 רסס סתורס קריאת )ענין כניעין נוזסומכיך
 )סחיוחה )6חר רק 6ין 06 סו6 כ6ן 6כ))6קדחתי,
 ק)כרו ד' דסכןי) מקרך וזס קורס )וי כןויפיקו
 סימן מריס סט6נת מפירט וכמו מיסרך) גכחרסו6
 סג"קטס מס 1מיוסנ יעמס, ומקודם דתריר ,0ךמ"כ

 טכע,633ל
~ff1D' 

 ורוק*
 ספמוק ע) ג11ן )6 נחן ל' כי ס"3וננתה2טר23

 רק טפרסתי כמו כקמת ק6י ס)וי SD1סזס
 סכסגיס ונגסו סופטיס פרטת דסוף קר6 ט)ק6י
 כסן ע) דקתי י' בטס לכלך  לסרחו גו' )ויגגי

 דמסיק מס 61"0 גס6, פ' כספרי סו6 וכןכמפולים.
 )עמוד, כתוב גופר 3קל6 וסר 3עמירס חקרתגוס

 חלופי* עג)ס כפ' טס )פמט"כ6מגס
גח
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חטמהאבמשךט5
וכ"י:ודוקעמיוס.כתיה)6
 עריך ד' רכר כלסי וכו' 1ss' סיס )6 כןעגן

 )לסרן רכר סי' וסייט י"ח כסופטיס וכןלו.
 להרן Sh ר' ויינחר י"ת קרת 3פ' סטגטםי4

 ופמוט: לחסרן, הדכור קכחיחו וכי'6תס
 ד' 6נס )6 ססי6 נפעס גס 6)י י'ריןפוכנע

 נכלכית נו6נולס עפ"י הנ16רסטחיתך,
 כו' יוטכ 16סכ1 וסיס כו' כנו ע) סכעס למלךמס)

 6מר כו' לפניך סיוע זס ונוסכי 6למ)6 כו'ומתירך
 ט' 6)י ד' ויסולע ם6מר וזה גו', בו תלוי זסדגר
 וכמו 6לי סמע לכן סקחיתך ד' 6נסטל6
 תפיט: ע"י )מחו) נידו סיס וסריסו מנזני הרףסימר
 קי~רעלתה

 כך ספסוקיס סמלך וגו'. ו' מס
 :':ג 1~ן2 נטש מן טו27ן'ביי ת6נור Sh כו' עוכר 6הס יסרבלסמה

 לריק 61יג1 6תס ערף קמי טס כי כו'כלדקתך
 וכו' 6לריך ד' סק5פת 6סי 6ח תקכח Shtזכור
 הנך וכי"כי וממס ומלגריס, עג) המטפיס, כ)ופולע
 חס יסר6ל ועהס ן'י DS(~ לריק היית )6 כילום
 רק יקיר, מירכס מס חליפה, )עוכמו ס6ס מעמך Sh'gד'

 )ך לטוב הכ) גו' )סנדר גז' ולעכזן כו')ירמס
 לר' הן לפכיו נחסכ 6תס מה ונסתת סוכתך,כסני)
 חמק כ6כותיך ורק כו' הסריס וסמי הקביסדילויך

 ולקסוס ורכיו נכ) ללכת וכי, ד, 6תהאיר*יךש סגולי: וט"ך כקכילס פירס מוחס,למעכס
 ספירות וכו', לגנך נכ)כו'

"ffD 
 דכרי

 לפגי מקרה סככו 6דס כנון י"ס סימן כחסתגחומ6
 6כי )פכי מעט לקלקל 06 16חר כממחהנוסרת
 סעכד 6כ) נו' לותי 6והכ ססו6 עלי גוסס6יגו
 ד' עכרו כי' כיעס לקלקל 06 6מל כירטסמסרח
 כועס מועט כדגר 6ף פירוס, י6נפ' פן כו'כירטס
 דרכיוי נכל )לכה ד', 6ת ליר6ס 6מר )כךע)יגס,
 ככל כו' )6סגס חיי6ס מעוכר וכמירתככובס,
 ודוק: ל3ז נגל סעוכד לוהג כררך פירוסלכ3ך'
 הן לך )טוב סיוס מלוך וכו' מלית 6תלשמר

 ג6נוהיך רק וכו' הלמיס 6לןיך)ר'
 סזס כיוס כו' כזלעס ויגחל כו' )6סכס י'חסק
 סתויס כל כי סכ6ור, וכו', )ככיס ערלת 6תומ)תס
 וקמיי נמיגי ולקיומו ס6טטי מין לעוסת סו6כשלס
 יתכרך, ס6מיתי סיורע ליודע נוס כפי לו . י16תג6סר
 ממומר 6ת מחלסיס עניגיס ע) ררכיס נוסרו ל6ולכן

 סת6וה, מחלקיס הכריס סמס כ)ליותיס רקוכוחותיו,
 כן שסר 1לסתגודד הרכה )סתסטת קנוס )6תכן

 6חת מ15ס )3ו סגדויוחן נרמותיהס ססכ)יס כלדלך
 גמורה, גמוט"כ סה6וס )סחליס ג"כ ססי6 מילסמ65נו
 )סתרפ16תן Sp1 רך וכסרו נער סיקר כעודוסי6

 ס5מתיוח'  סיורפ  5לור כסור 610 ס6מיתיסוסטעמיס
 ג"כ סגוף )חולי מרסל סי5  חנמימ ot~h רטבונפי
 תינו 6ז נדכו מכנס 6יז: ים 06 הי6 גסוסיט
 וןתי סרכי וסיווע בנפטו, מתחייג סם) וכ)נימו)
 לטכוח סיס סיני סם על 6לדיס מופיע סרסהעריס
 וס וכספיך סכעל( )כעוכרי למתגורר וכגותיויכניו

 נוסס יכלר 63 זימה וכ) ר5ח nDD' ו)עקוחע)יסס
 כל סלמס לע"ז סכספכיס כניסם ודס כרמסוכפרו
 לרכס, כן S,D' ועסה sfJ ר5ח 6קר סרמיססמון
 מ15ך 6ככי 6סר כו' ר' מלות 6ת לסמר 6מרולזס
 לסוס מריך קינו יתכרך הכורך כי לך' )טוכסייס

 הן ~ohl ס6תס לךי סו6 הטוב רק מזולהומלימות
 מידך, יקבל ומס כו' הממיס וממי ססמיס קודיך)ר'
 6סכחס ונוסכת on~h ל6סכס וכו' כ6כותיךרק
 וסתורס סמ5וס כסלמות 6ותס )סטיב נזרעסכתר

 וס לטפוך nh(o 5וס לטוכתכסו)6 ולקסלולרית
 סזסי כיוס ככס כחר כי והלוח עכורויעליכס
~r)thn

 נאפיס יסרבל קסיו מכס ל"ת קכל גיחו)יסי
 ע5מס מלו 1)6 ספוגית רוח )הס נקבה )6כמדכר
 סכנס ססמילס כיון ככסן נחר ו6עפ"כ יסוקסער

 טרסת 6ת ומלתם כחרחר, למול o)nh 5וס ל6כנזוכר
 הת16ס למחליק 1סמ15ס סיקולן מלכז סזס5כככס
 יקח 1)6 וכו' 6סר כו' 6לריכס ר' כי הרעות,ומרות
 16 יתום תגזול ו6ס כ,', יהוס נזססט עוסהסוחר
 קלפי כרככות קוהו תטחד ל6 6ז 6)מגהתעסוק

 חו"ק: וכיו"כ,ויטיס
 6) ז") ח6מרס טותך, יקח 1)6 פגים יס6 )6כ2"

 קהסי"ת תקמר (hSn'tt סקכ"ס זס כקלוףתכטחו
 מלך סל מלותו על למסרכ דונוס theo t)thDוהרן
 )מחול, כיהו )כן המררן רק נוזיק עינגו הטכירססניף
 מעירין, כו' כיתו לכני וזהו כגפן, חחי)ס סי6לנוגס
 ועל סקוס, גקניגי ססו6 והחמם תנזל ט)610

 מעירין לכריו o'~3ho ופעולות oly),n סע*יעברות
 כעס היינו מכמרות, ומעברות סטון, ע"י סגטח6ועליו

 סרס  לקרס לו  המליין  מל5כיס סגי  וכיו"כונקימה
 כקכ) טסן מעכרות ועל (D~O t'hnw ויקר טי3ילר
 סמור וזמו וכו' 6רס ס) נקמתו כוזכות דעותסמס
 וכמו  סמטנלסי סגפס כהס חיזויין ססדיכור פיךפתחי
 שלן כי כו', ממללך לרוח וסוס 6ינקלוססחרגס
 S'Dln  ס)6 כנר וטס סעודתי ע"י וכטמטמונטמ16
 סי6כל )סחו)ס )מלוח מרופךמחילת

ונרים
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 saSהעבחכמהעקבמשך

1ד1'ק:לח.ותו,סמזיקיסרכריס
 )ענין פירמו חמס יציגו תדבק.131 וכו' י'את

 סדכקות על כיקרו וסרמכיןכת"ח'לסדכק
 פעו)והיסס ככ) לסגו יטתוקקו ליתידיססמיוחד

 התנוס גודלך 6ין וזס לסכיכה. מעון וסמםותחמכותיסס
SDכך, ממעלה רמי( o)nh פרעות מנוה הי6 )רעתי 

nSSI)(ס)6 מס וזג עיט, )פי כי6 הממה אגמי כ 
 סכטח1ן ענין זזסו עליה' רחזיס יק בתורסמ65ג1
 ודוד זרועוי נסר קם 6קר כל וק)) ירמיסומהפליג
 יסרך) צית טוי נטחתי נד' נס, 6חז תה)ומיוככל
 והעגין, עד, טדי כ"ד כטחו 6תר ויסעי' כר',כטחו
 הו6 כי כהמלך ODO ככטחון נו.טלי, כטחון יקכי
 תכטח nh'hb כמו DJV" כטחון וים )תחסורס,יד6נ

 סו" כיככעלס
 יזהר כטחון וים מחסורה, כעך יך6ג

 כחו כעדו, יר6נ גי סמלך, כסכיו סכן ככטתון"וש
 כ) מחסורו, כ) לו ויזמין עלמו עניני עכורסר41ג
 הו6 מלצג" הו6 הם"ית 56ל נקכ5ו סעגיגיס6)ס
 הסס כי הלזווגה ונוסכת יוטיטגו, ס61 כן 606כיגו,
 עליסס ולהגן טרפס51רכס להס לסכין לגכר6.ודכ1ק

 ותרנים סגררקיס סעגיגיס וסעדר וסחרי,משתרוס
 5רתס כב) וככיכו) olho) קמרגים ממס יותרעליסס

 ויודע ה6נויחי,הג5חיי, היחן היכולת SDJ וס61 5ר)1
 הו6 כן 06 6דס, כני ועלילות ות5פוגיו מקריוכל

 הל6 כן 06 ע5חס, על ממס יוהר לטוכתסחוסם
 'vpnl 6(1 O~D וסליו כטח יוסכ ס6דסיפיס

 הככר6יס על מהטילה למה רק סמ1כרחותלסכות
 החשיד כ6לוכה סיכר כמו יתכרך, ס3,ר6גזירת
 סגיון הדכק, וגו גקר6 סעגין וזה סכטחון,כקער

 העליונה )סהסגתס וכוק קס61 ס,דסס.5ייי
 המרגיש נוחה יותר כעגיגיו הסירת וחרגיסמהסי*ת
 סחפן ממס יותר ס6וס כהקלחת ורולס )עלמוס6וס
 6ת ידעתי כי על תורקי וכמו כט5מו, סרוסלכג

 כטוח ה6דס 6ז כו" 6קוכ תה ע) וכ6נ"כנוכ6וכיו'
 יכלתו יועיל מס כי לעניניו, נו16מס ן61ג 61ינ1וגח
 ככיכול, כהעדריו וטרגים עמי סדכוק סכורך יכולתנגב
 סוגות ככחינות כוללת מלוס והיך דכיקות, גקר6וזה
 קר6 על ס6נורו וכמו סכולי נל6 ה6ומס לגסילכל
 יסוככגו, חסר כד' 1סכוטח לרסע נוכ16כיסרכיס
 יסוגכנו חסר כר' וכוסח רסע6פילו
 והגה החסך, מ5ר ו' יוסיעהו כוטח סהו6הכענין
 וה6חרוגס נודרגות' עשרה סחסיד חטם סכטחוןענין

 וינוח וכמחמריו כעוס"ז סימנם סככולן,סעליוגס
 כזכרו וימתעסע ד'י 6) וניפו ולפעויגמחס3תון
 לרל1ן, כ"6 יה6וס ל6 כמקמלות יסיס ob1שכנירוקי

 העולס 6גקי חסמחח יותר ג6סנחו ממחתוותטריחי
 והגס סימכ"ן* קגהכ ס7כיקות ע5ס וזהכעולס,
 לכסוח 5וסליסר6ל מותו בקורס לפד )כו יסוסעוכרי
 לפקס סכום יכקסו 1)6 עכורס ידחוס סו6 כיכד'

 רק 3ס, ו)החתתן עמסם סרוס ולסיות O'nDOקרכת
 וע"ז 6ר5סי 6ת וירה יררפס הו6 כי 3ד/ 3)ווחיסימיו
 עו עסיתם כבסל תרכקו 6)ריכס כך' כז66מר
 כבסר 6חר )6 כי לעו, עקיתס ומלת סוס,סיוס
 כך' כטוחים וסיו כבריות מלחמו )הורותסייתסי

 7' גי כי' ז6הס לפגי[ Mq כו' וןפניכסויורם

 ה6מיתיתן סכטחון מ4ת זהו לכסי המחס6)ויכס
 כי סמן' 5ג5גח למסמרה )הס הך6ס המזוןוכענין

 על סדו6ג מי וכל ה6וס' יחיה לכדו הלחס עלל"
 הבויש ונעגין מוטס(, )סוף 6מגס נוחוסר ה61מחר

 61ל לכככס, ירך )6 כזהי נזהרות כ6וכח)תמה
 היסר6)יה onlhl ת"ז כו', תעיב י6)תחפיזו"
 סו6 גהוכות כסוף סגמר6 ודרם סכ6רגי, גחותדכק וגי עלס נולות כ6ס ויחיד יחיר )כל 36)ככללס'
 6חל גתוכ סזס ג5כיס, שסיף כו רולדכקס קל6על

 6ל סקלי כו, ולרכקס כקולו לקמיע ו' 6תל6הכה
 1כ1 36ל לת*ח, כתו ממיץ הו6 סקול, Shהרכקות
 סוס הלטחון su הו6 יר6הן מטה 6חר סכ6תדכק
 מפחו sh(, כי הסי.ת, nStf לירק םל6 י(6מיתיגדר
 כי בחרי מססי'ה, רק מכס וסוס 61ויכ 6רסמטוס

הו"
 גרס הכטחון העדר 31עוס"ל ל3ד1, 3ך' כוסח
 גי מת"ת הכגיס ולסיחיק פת"ח להתרחקלסורגו
 ירפס והנועיין 6חריתס. תהיס מס התכלית ע)יחקורו
 וכמיל. ברוך דרום וזס כה*ח. )סדכק גורס הכטחוןכי

 ככללם להכריסה מיוחם נקמת הו6 המנתרחקנה
 ו5פ"ס  P~nht' סלמת )עי) נקמתיכפסל

 מות לקיומו 5ייך ססקכת מחס )ימר46 רק גיתן)6
  ולכן 5ליוי קלוני  בפרנסת סכל  סירפסכטחין,
  כריך ו%5ר  שכמהין %דח פל סספליג 5חרירסיס,"
  סמכתן פל  כך 5חר %5ר 3ד" יניח 5סרסגכר

 סמל6כה סל6 כי ססכת' ס3יתת טל קמח היוטחכי
 לטעמים יתגרך מסגורך עליו הוט) סחו) ימיכקבר
 סנעימיס, רכריו יעו*ם הח01")ן ספירט כנוו 6)יו,ירועיכ(
 מביט סמ6נוין כסכיתתון ססמח העכר כסכיהתומכיתתו
 וזס נפרטעתי עליו ס3ור6 )זסססגחת 6)יוחסר
  בלויך ו' 1י51י6ך כמקריס סייס עכו סי וזכרתס6מר
 כי תדומין 6'כ עליך, הפרטית ססנחחו הריכו'
 מפלגסחך, מ16מס לפסיו )6 כסכת מתסכותכמס
 מפגי כב) ועמירי סכתן זס העטיר סי6 ד'וכרכיו
 6ת )עסות 15ך ffn( ס6מל וז0 ססכת' 6תממככרין

יוס
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הכמהעקבמשרא8
 ידעו )6 סס כי 6חריס, לעמים 5וס 1)6 ססנתיום

 ורכן סחירתה )קיים יוגדו 1)6 ספלטיותמסססגחרי
 כקרן כמדכר כסגכסו מ"ת קודם לסיכת זכו6יממ
 לך וזכיתי כוס, ר3 עם יתפרנסו מקין ס6)ו 1ל6סתתס
 סגכגסו כיון כמדכרי לחרי )כתך כוי נעוריךחסר

 סקלה )סס נחן סחן )סס וכסגתן כזס נדו))כטחון
 בסגת, 6ת )סתור כהס בטחון )כעלימנקל
 כי קותו וסכינו ספסח כנ"י )קחו כלקלרירבבן

 סיס מלריס ככור כ) ינוותו סלי)סכח15ח
 סיס )6 06 כי כד', גנוויס 61ממה סנפניסכעחון
 )קכ) ר6ויס סיו )כן סייד, מהן נקתייר )6 11כרגע
 סגנוויס, וס6חוגס סכטחון )סיות יריך ס)זססמכת

 ודו"ק: סגדו), סכת נקרץ)כן
 ו' מנוך ועחס כו', ירוו כפסבב2טבעים

 סכתדכר מנו5ריס נ65הס זס כו',לקויך
 סקרחס רסוק נרבה כזה, כוין וחס חספרס, נחרכי)6

 הטעם עיקר דכ6מת כניכם 6ת ולמרתם וסי')פלסס
 נוועטיס סיו המה כי )הבכות התורס נתןס)6

 1)6 6חליסן )הדורותסכ6ין מתקפלה סיס )6ועדותן
 כמספר סגתרכו עד ססי'ת סמתין )כן נתפרסס,הי'
 עגן וכמחורי כנון ס6)ס, הגורסת 6תס ועמסע15ס
 5רנעיס  ימן כמסר סרכר  ונחפרסס יוסי 6רכעיסו6ק
 וירסיס  כ5תס כי  לכן פשי'  פריס  נולן 5סיסיס
  גסם פפ"י  סינפיוה %יססלחס  ליינימ  וימיוס5רן
 לכגיהס וילמדו סמ5יס כל 6ת )סמר וכלו ' הסרס' 1פסכוסיר
 גפ)6וה הממפריס הרכים ל36ותיהס המסיסמעו נסכי

  כסטגחס כיהכ) )ירע סגדו)ות,)נוען וסגור6ותספיית
 הבין כ6י יטר6) ויסיו סמ5וה' כ) ולסמורשרדיוס
 :nlhtsy ע) סמעידיס סכוככיס כתו 6חתנסורכם
 573 חי וריו  פעינס ק6ו ימעי' עקמי וכנווסטייתי
 ודור סמדכר דור  ימיו  גן  לבססי  במספר ס%ילי5בז'
 ע) לעדים סגפ)6וה 1ר61י סנון 16כלי סברןנ6י

  סטפים'  %ן ותורס ספרדיות  בסטגחס ה6מיחיומסקנסס
  כסכפיס  )זססקוי0 כמוכל, ר6יתס ועוגסג6סרוסגר
 עתסיו )לכן ססמיס ככוכבי ד' סמך OnDI כו'נפש

  סנפירים נהי  %ס%יס' והורס ועוגם, פכר ע)התעיויס
 ורו*ק: מסחום* סגע)תיס הדעות למיתית ט)סטנניס
 ער ויאבוס פגיסס על סוף מיס סייף214טר*

 )סגנונן, כזס,ועוריס רמכ"ן עיין סזססיום
 רק סטכעיה כמרון סיס סוף יס מי הלפתה)6

  יס מי סוניס  ולסר ל.ל סיס 5"נ נסי" סיסטנייפס
  5רנפיס פכרו גי כ%5ס 6ג) )חרכה, אותו ויקםסוף
 כקלת המלוי פ)1ט6ן עככ6 קהית ענע עניןסיס )6מל לסס סיס 5"נ  סים' 5ת כעי פכרו %פתטנק

 יס מי סייף 6סל 6מר )כן ימיסי 63יזהסנוקומות
  הקכגיס כמוהו מזיגה חי) 6סר מ5ייס' )חי)סוף
 מן חסרון )הס סיס 3יח  יושבים היו ועליו)הים

 סמים הליף ואיך ממקוינו, רן המיס 6קרסרנעיס
 כקעס סיס כהוך 6חריכס יופו ואיך פגיהם,ע)
 סזס סיוס עד לפיס המיס כי ועור למקוחו קכסהו6
 המ' כ)  06  סיס,  ליושני נ5  וסלל סגה, 6רכעיסזס
 זס 3תיס זה כיס 6ין כי עככ6י טס היסמכס
 61סר ע) סזס סיוס עד חלות וקאי כלל, זסטכפ
 חקומס ע) סמה סעדיין D'D' סוף יס מי 6חסייף

 סזה. פיוס עד אחור נזדוגווכ)
 לריס ויררו הימה ותנו16 כ"ג סי'רבניהו2טע

 ויכססון היס 6ח עליו ויכל כו'ויוזעקו
 מפגיהם, סיף יס חי קהוכיק י0 קריעת סזכיר)6
 ר6ו סיס גס כי כעיגיהס, חדיר גחטכ )6סזס

 תפני רק זכר )כן מפגיהס, ירדן מי 6ת ד'קה31ים
 56ל0: הי' )6 סזס ויכמהו היס עליוסהכי6

 תחזקו )חען כו' הנוקה כ) 6תר2טבמרירןבם
 יתיס תבריכו IDnst כו' וייסתםוכ6תס

 ח6ייכו ד)מען הך ומפיק והולך כו', ה6דמסע)
 5רן  כי'  לרסהס סמם כ6 6חס 6קר הברל כיימים
 ידנו  לתפן כו' לכס מסתרו נו'  סחופ 06 והי'כו'
 תחזקו דלחתן  הך %פרט  ולסיף כו'י ~ot)1h  פלנו'

 סמ5וס כ) 6ת תסמרון סמור 06 כי וירסתס631תס
 כו': 6יק יתי35 ל6 כו' וירסתס והוריםכו'

 )מכר נעטס hSn ברון ומה )"ח פסקךממרי
  נחנרך  סגו לוחות  לסכרי 6)6 לספסרו)6

 סיס  כסילס סס3י5ו  ר5רון  %כ5ן מ3ו5ר  לו:בסנילו
 )דכרי מתנגד וזס מוגחיןן )וחוח סכרי היו סכוקרון

 ספרי פ"פ סהעלו ע"כ ס'ג  דף  כפירוכיןסחוספוח
  סעס16 וסיס ולמיס )וחות  סל היס סילס סלר5רין
 פ'1 מקריס ירוק)מי ועיין נחד"ל, 51.ע  פייסן,כלליל

h~oמ"כ: סוטה והיספות 

 דורס ג"כ יסרב) כגי כה יהיו ס)6 כזמןי 6ף פירוק וכו', עיני תמיך וגו'  ו' 6סואר"
  סיטר5ל  כישן  רורט ו'  nls~h  כסבר מהב"כ6ותס,

 ופמוט* עמסן. קכיכס )ככ) ג)1 יכמוע*6כקרנס'
 ניתגר 6ותס כורם וכו' T~h מ' פסקךרבבבמכשי*י

 6י תרו"נו חלה ממכס )ספריםלרריסס
 we~b,  פירוריה  )דרוס, ניתכו 6ר15ת ק6ר 6ףיכו)

 פירית  נכנסו 06 מ"מ  ו3חו*מ כחלה "ייכ ח1*3סטין
 מחוייב דיס6 ויכו) וכתו"נו, כחלה חייכיס )6רןחי"ל
 ניתכו ס*6 1)6 כו' אותה ת") קיתחייכ כוי)הכינן
 ווויל. ותו"מ כחרס )החחייכ גרי )הניף מחוייכ דייגו)וריסה

61גנ
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 א" קעגחכמהעק3משר

 הקרל כל ע) והנטף סתפ)ס מלילת 636יראגבי
 דף )מגילה לרמי )קון הו6 דיקרכיקלך1

 קלמרו כמו יסרס) 6ר7 הי6 יסרן וספילוםט'(.
 וכללן יו"ן( דף )תענית וחולות 6רן SD מיסישלח
 מעין יפלק כי עד לעתיד סקרוסס יסיסיקר6)

 6לדיס עין ר6חס )6 6קר כוס רוחניותסנו)6כיס
 יכילין 6ין סקלת סמל6כי ל"ג( )גדרים 61מרוזולתך
 התפילם כוונת וזס כלק, ילקוט ועיין למחילתןן)כגס
 מסרת מלתכי ק6ין כיקרך כזו רוחכית לקרוססלמגיע
 סיין קרמי כרסון ג,מר ולכן כמחי5הן, )כנםיכוין

 ורו"ק: לותו. יורעין סקרתמלדוכי
 כשעת מסרסר לכס יס6 ס)6)כסגיס לזהרי זו 6מר ר6כ"י לכנכם גג) 1לעכד1כממרי;
 כזכחי לר' החפן פילוסופי מחקי ע) פיייקעכיוסי

~sO
 סכתוכ. מזהיר ע"ז וכיו"כ, יער חיתו כ) לו
 הקרכגות כל 6וכ) ססכהן מ6רכס' וככ) כתוכ ל6ולכן

 מלרכסן וככל יינזר ו6יך מזה, להרן כגיומזוגות
 ופקוח: גכסיכון.זס

 ת"6' פסקך כספרי כפסכס' וככ) )ננכסנגכנגך
 דכפרסס פירוסו, )מטפס. כ6ן לתלמודכ6ן

 מעכס, כהיכ קכיס וכפרטס שסמוי כתיכןר6סונס
  לכן  חלמור, וט  ולעברו סכר 1)6 ולעכרו, כחיכ)כן
 כתלחוד ד6ילו לכככס, יפחס  פן  לנס  מטמרונתיש
 למוטכ, חח,ירן סכם המגיור 6ורכ6 נועצה,כל6
 לפתות סרע ליקר חק1ס יס ת)גווד כ)6 כמעמס6כ)

 יפחס פן לכס הקמרו ח"ג פסקך לקמןוכררריט
 י5ס"ר 6תכס יטעה ס)6 מזהרו )סם 6מר)גככס
 לע"ג וחרכק סופך התורס מן פורס ס6דס מכווןכו'
 ודריה נור"ה טפוסק כוון 6)6 כו' ד' ]מכחלתכו'
SDכן יעקכ[, קהלת מורטה כה רכתיכ התולה( 

 כו' 6ל6 תורס )חד קימתי רסכיי 6מר מ"ככפטק6
 ע"י מל6כהס מק,ס סל רלוגו עוסין יסר6לוכסחין
 בכ"ז כתיכ, סמוע 06 רסיס 6ט"ג געסית'עימס
 טוסיס 6.ן תיקרי מיירי, תסנוור כל6 דכנועסהכיון
 דפליגי מה ספיר ומרוייק ונכון, חקוס. ס)רליגו
 6ר"י לתפלה וופסיקין 61ין )ריח מפסיקין י'6כסכת
 מפסיקין 6ג1 כגון 6כל כו' וחכריו רסכ"י 6)6 סגו)6

 יכו) 6וס 6ין חסידוה ממדח רכ6חח ולתפלסי)ק"מ
 תולתו OrD'l קיתחסד כחס התפלס מן עלמולפעור
 ס6ין כזמן ומיירי רסכר לטעמו רסכ*י רקקונחתה
 כזמן 6כ) יוספה, כתיכ נוקוס ק) ר5וגועסיס
 8יגו כודנני 6"כ 16מגהו, תורתו 5'ל ע"כקעוסיס
 יסמע6ל כר' רקיי"ל 6נן 6כל לתפלה,שפסיקים

 רסעיקל וסכר 6רן ררך מבסג גסן סנסנומכר
 מכזה ן"6, חנסנ גסן )נהוג הו6 הקכ*ה ננ)ר5וגו
 ערקה מלנוכחו לעסות סתירה עפ"י סכלני קיוםיתכן
 כן דו6ספח, מקרץ )16מגות )כס) דררסח כמו כן06
 וקין )גככס ככ) ולעכרו דכתיכ לתפלה לכסלדרוס
 ולע"ג )תפלס, דנוכטלינן הרי תפלס bShעכודס
 לבטל יכול קינו ככ*ז 16נוגתה תמתי יעיססרמתחסד
 רל6 יסוקס כרכ כס"ק סוף ר,חר 601 תפלה,מחכו
 מסיס ספירוסו לפקר קם ))' חל' רק מרוליסוס

 חו"ק. קלרה תפלסמתה))
 סדריי תכמת 6ת נ6ספכס כו' elh יר6מרךוךק

 הטכעי כמגסם ותנהגו ה6וספיס 6תסקתהיו
 מהכי"ח כפרטיות (o~nagit 6תס כי תרעוג"כ

 )כחלוס(: 6לריכס ד' )פכי כו'1לקחתס
 כסנסמחך ולכלת, לגהמהך בסדך עק3רנתיעי

 ס6דמסי חת ככח עוכרת וסוכעתליכלת
 )פיכך )ספר.(, סור ככח הכולות ורכ לותר סו6וכן
 6מל כו' תורי וזכין hD.9h מזכין כסוי נ"נ, ,:גיטין6מר
 זס סנר6ס וכפי סכי לסורי 6ל6 כו' מימי יוסיר'

 מ5יע6 יככ6 תוספתך סיף ד6נזר ייסי ר'טעם
 קודחת כרימתן קומר יוסי ר' 8חריס וחייכהמהן
 שחוררת עלמן, כתיי הוה יכסוס דסנר לותריס,)חיי

 רף כמגחות דכעי ה6 מוכרח 6עו 1)פ"זמסוות,
 מוססקית יסרבל קל ממוגן על חמס דסחורהע"ו
 ופסיס: כחייהם. סוס רכן וכיין וכעירם, סעדם6ת

 כלסין כו' וסנותס וכן וכר 16תסרלכודתם
 יחידן כלזיון וכתכתס בנוכסרכים,

 לנה ומרמז ונר6ס תנוס, כתיגה סיה6 דרסומזם
 וכויני 6כד, ממוגם הנדחת עיר 6רס דכריגידחזינין
 ככלך סגרחיס ]ו6ף )עזה"כ תבק )הן 6יןשמיס
 כיון י"ס נו"ז סנהדרין וכתוספות מס רע*כיעוין

 פינס 6חת מעזס כס יס ר6כג וחויכן כו'[ד6יקט)
 6)ריכס, )ד' כן תעס1ן ל6 וכתיכ סגרחת עירנעטית
 05DD וכי 16מר ר"ג כספרי ן6נור כנוווכווגתו'
 דריט זלכן חו"ס, )מזכחוחיסס נות5ין :מיסר6לע"ד
 מס [pllon1 סגרחת עיר SD רק6, ~עזרר'

 עיקר רכל כיון )"ת ירחי עטס עיתימנוקס"ס
 כן to~h מרין סעיד סנו5י)5 וכמו ע"ז[ ק6יהקרץ
 קם*) )כ! )עיס"נן חלק למס סיט סמיס תדיןללידס
 ע) וקוגעס מזוזם כותכ יחיד י0ר6ל ר6סקר6
nrlrnכן המיס, ומוין 6דס מוין רכיס מרי) כיהו( 
 הרסיס ימיכסן ירבו למען יחיד כלטון וכתכססכתוב

 ודוק: סיחירז זכות עכור מזסיגללו
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