
חכמהתצאמשךא8
 יזמת )לחיו סמן )סקיס רשי 60יט חי וכןסמ5טר4
 גרטה למרו גו כיו65 לוע) ע)נוט טיי~גע מיטפין
 בפחד )סלילו כיכול מרודף 6ה סמכם וכן י'חןדפ

 ו)פ"ז סיתכענוי. יודע ס6יגי מסקלות יכן65כריף
 ם6ינו לפי כזיון, מקוס סו6 וסרקיקס סח)י5סטעם
 ככל כי כס"ג כסס כסגת"י כתוב וכוסמיכס,

 מלוס )כ) היכף סטעס מכותר זס 3טררבפרסיות
 סך3ריס: 6לס פסס כל 6מר וע"ז וחתכה,יעוין
 וכו' סיס hSg מלמד כספרי 6חרעי, הנחסליםכבלך

 ויגע עיף ו6תס סמקוס נגפי מהחתוגת0)ו
 16מר סי" וכן דלי) סגר6ס כפי 6לריס* יר16ל6
 ע) דק6י כתכילה6 6חריס וכמיטת וכו' סיףו6תס
 והים 6לדיס יר6 י)6 לקמן י5"ל 16יסר6)י
 6גודס עגיך יקנו ק)6 מטכיכ שינך מכ) ו'כמגיח
))סין

 מכפרי"
 ססו6 ילרס, )פגיו דדוי תסוס וזס

 הו6 6סר יטרו 6ת ירעתי כי וילך סיף ס6הרכתו
 מקוס סל רלוגו עויין כקיקר"ל S)h כור סיוספוסס
 על דל ורמו וכן 6גודס, י6גוד טתח לירק, )הס6ין
 מס: רם*י ועיין כו', סטוס חים עליך תרכס דפןפסוק
 יקויים כקטר פירוזן תסכת, ל6 כו' ד' כסניחךדץיךץ

 ע"ס 6טי זכר מיסרך) יקוייס 16 לורייך1 קו)תטיח. Sh סיום ג) נכ) מגי חרפתך זכורכחיכו)
 תקכח: ל6 כו'ל

 ג5"), מכקס 6חס יורק תס6תס יכו/ 6קיכבארע

 וס)6 ר"י "תר קג"ו פ' דלפיל ופירוזנוי
 ס'ז פ' ולעי) מלךן לסם )ס6ו) ססורס מן סי6מ15ס
 כי ת") כו' לקרן כניסתן בקעה כו' גלטוו מלותנ'
 )כן כו/ ד' כם6 על סמלך כסי*כ וכו' כס עליד
 נותן 6לודיך ד' 6קר כקרן 6הר רכסן )ייססריקבס
 )נחיית קורס מלך סקסת וסלף )רטתס ("oSלך

 "חס סקרן 6ת יורס מט6תס 6תר לכןעמלקי
 כ6ן סמקר6 מליין ו)כנ ל6' קורס 'ס6 הלךמגייס

 "רן: ירוססעל
 רעל כהב מחגוך גססר פס"* וכר "תתמחה

 מ15ס טאלק תזרע לפגיו וייקרס יתירגל
 ס)6 מה ועד מקול כו' מסיט זכר ספירט וקרסייזו.

 לפרנס מסמכי)ת6 6101 ענזלקי סל זס נמלימרו
 סגריה ועייןכטלוא

 וע) מוכח נספרי ג6ן סנרי
 נול ויעל כ*1 6' כממוקל מפולס דסרי tot~no 6יןיודיד

 51"ו1 ו"ו.רק.ר, ולי" 1afir' ו"ק יןנחו
 קגסלג נח כן כמו עקמו כסודקת סלנו )כןסייט PSnDn' גריס תקכ)ין עמ)קיס6ין גל 0סלגכמכי)ח6

 וכלכיל עלתו*עפרי

תבא
 תכ.6 6סל סתומה פרי כ) מינקיתרלקחת

 תכיף 6קר ספי' רתנ"ן יעויןמ6ר5ך,
 ויעוין יכויס. למקדטן מגיף 6טר פ' ומפורכי)כיחך.
 מכיח מן ו)קיחס תס רכיגו כסס פ"3 כ"כתוס'
 נמר כס53ס  וספרטס וסגר כר"ת וכ"ז כסרמכ.ףוזס
 תסיס וספרי כקימתו ספרי טיסת פגי כ3 חספריי
 נפט מכ) וגתוס' ס"6 פסחים ויעיין גנמרה,כמס
 )גק3ס תכיף ד6סר מפרסי רגנן 6תנס 3כ1ר,כ)

 6תר וכקטו נקכס לסין רסוי לרמס וזסנסתרתן
 תכיח 6קל ס6דמס פי. כל נור6סית מערלךולקחתי
 סגרי ולס מחוכר. כעוץ ספרי מכי6ססס6דמס
 ננמר וזס סלדנה פרי רגלית סגלתי כתיגרגסכ6ס
 36ל פריו, כל טגגנזל סרס לקרי6ס ישי ד6יגופרין
 פרי, כל כתיכ כמחוכר ספרקס זס כ)קיחסכ6ן

 לפיתו ססס כטהוף פרי סם על.1 שחל כ)פירוקו
 סנכרס תקנס ר6ס קמרו ולוס נוסר, 6פיל1פגין,
 סירוק)תי. כיון 1)זס המיוחד. פרי כהכלם 6גלכוי

 ודוק: מסניוה, מסרגיויעוין
 ממעון לר' הנמס מנס מידך* סטכ6 סכהןררקח

 כמנחס סיריס ך6יכ6 סיכם דרקוסכר
 סכסגיס 16כ)יס ריסו סטעס סג0ס 6יכ6 לכסגיססנ6גלין
 וסלילים למזכת מגיס )כן סו6סנוז3ח, 6וכ) סרסונומס
 לכן 45 כפ' כמוס"3 הכהניס ~otsJl סמזכחמן

 סכעליס יד תחח. ירו מכיח ככהן ככור.ס מלכתנופס
 דתטפס עיקרו הכסן נוו)קח דיליף כ*י 6)יעזר)לכי
 וסוי סמזבח 6) ממגיף סטעס סוי סכהן ס)סו6
 נכוס. משילחן 161כלין למעמרם ותתחלקת מקדטקוטי
 שיאכלו מכחסי מגיסי )ד' וסין נו)6כי ט6מר011
 קסעמיד גחמיס כסוף מויס וכן ts),h קרנסממס

 מתי דליכם נעופות )כן נסן, וזכו לכטייסמטנורומ
 תקרם דיליף h~ls 5ר' 6כל האפס, 3ה1 )יכ66כי)וה
 לכן סכע)יס, ס) סו6 תגופס ק) דעקרודוסגחה.
 כטוכס, לכסן וגותגין מזבח קדשי געסין ן6יגןסכר
 דעגיד יודק )ר' שכטקס ד6סרס כירוס)מי 6מרולכן
 מזכת 6לל דור 3כוריס מהגס יכיף סגבולכקדחי
 דרכ הנמרק ככוונת רזס נר6ס 61ילי ותכן.)יכ6

 h~D: מכחותנוכרי'

 6סר ס6דמה פרי ר6סית 6ת סנטתי מגסדער,ךץ
 מכר ןככוריס כירוט)מי קיי') )י.נתת

 לעפיי ככורים, מכיף מתנו ולקח וחזר נקמתםסרס
 ספירות קקנד)ו כיון מ"ת גידו סקרקע 6יןסעכטיו
 נומט ולק" וחזר הקרקע נוכר וכעת כי17ומקרקע

ספילוח
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 %9רהכמהתבאמשך

 סטרן 6ת לגו ויתן קאמל וזס וקורך* מכיך0פ*רוח
 שנוכיתי גרס מהחטט סייס ת0 ליס וגכתיסכו'

 )י* גהת 6סל ס6ומס פרי סכלתי סגם ועתססטדס
 ודוק: פקחתי*קחזרתי

 וככסס לסתו, זו ולכיתך כו' הטוב %3רגטכוחת
 סיר לסמוע hSD דכור0 הסמ"קגתכ

 סוי מס קטתו 56) לכן כפס, עט. דהוי מפירכעל
 ורוק: סירס- זו 6ונור סוי טוככ)

 קלגס נכנר סוי, מס פעמים י"ג גזכל 3כוריסבנפי
 ר' דויעכור וכפרנס רח:וג'ס, סל תרותעמר

 ראסיה על סזסיר לזרות הי"ג כו' ויקרזל פגיוט)
 ודיק: כי', 7' גיח הכיף גו'ככירי
 אתרו מכאן מנען כרי להס חן ומנעו 61כלוכמפרי

 כזס כו'. קכ מחטי כנרן )עגי פוחתין6ין
 6מור0 ץ טווס פ"ח כפלס סתונוס ממכס )פרקגר06
 יסכיל )מלך מגגה ויעוין ויקר46 וכלויסככהגיס

 ד6כ6 ק6י )יה י6רסתיך וסגר6ס ורחבן. סירוסיםכל
 כל וסקי קומרט16ל

 ייקח סימכרס כרי ספירו"
 לעני נוחן ר6ס 6מיכ6 וסוי סעודותי סחי תזוןכסס
 כהן רס61 דכיון ד6יסו פירות כקבר עבי חעסרכהן
 ועקר נו5י6כי) לוי וכן כזו), דחוי תרומס )6כו)מ5י
 דיסינ סר"6 לכן טפי, כזול הוי לזייס 6סור0ד6ס
 כהס לקנות טיכ1ל סיעור פירות כקלל כסן עגילחד
 וסוי ))וי מטסו 16 תרומם, סעודוה סחימזון

~lD'D סחי נזזון רמוי יטרלל, סל סעורות קחי פוחדןפחיה 
 כהוכוה גמסנ0 )ויעוין יקריס רווחיהן חוליןסעודות
 קורין מח5ס כסן )כה דכותן )ארוסס תזונותגבוחן
 ככולס טוה סקיעור דוס לן מטמע ק6 יעוי"מ(,וחית,
 1ר1'ק: גסן. ספגי 6ס 6ף חולין מערות סתי וזון 3הןמיקח
 תם מקרי וזס כקטייך ולכתו כדכתיכ יסיףולוטי
 ;6מר וכחו חו)יןי וזס כאחר 6וקל1ן וטרורןענו6
 וכן י6כ)נה יחויו והטסור סטנו6 ה6כ)גוגסעריך
 נסעריך סתם S'h1 6100 יכמוה מ"ג דף ננלזר6וריס
 מלעגי נווסכ) וזס כ"ס, נואך נכון וזס כו'.תלכלכו
 סריך ט6יגו כדיר גהיגס כדי כו ט'ס6 דבלגוהגין

 כקרוסס: לאכלו כולייסר

 SfJD ממון יסכ"ס פייט מתגו, נ6כי אכלתיהך4י
 3טמ6, חמנו 3עלהי hSI סוכו, תסכג0 ידיוכמו

 eih~ 3כ) Sh thnun יכחידו עריות כטות6תפילוס
hSIוילכדו קכתוכ וכמו )עו'גי זס )מת מתגו גתתי 
 דרך קהים וכנוו סר6כ*ע( פירוס )וכן נותיסזכחי

 )פסוע סרגו ד' עמם סכתם וכחו ע'ז,סעוכדיס
 גססרמוח זס טקיהי )6 ע"1 עריות, חמס,"לס עכירות ג' ;6מר וזס מטסרוהיכס. ימיס )סלקתכו'

 גו'. לויתני 6סר ככל עסיתי לקס6)ס
 מנקמל מכ)) לם'6 ע"כ ר6ספסק6 פ'רבנםפרי

hSממט כערתי 1ל6 כחי תמנו לכרתי 
 תות) )S~D 6 יורע 6יגי מוזסר 610 סיכן כו'3טת6
 כמהגס סגופן יכו) כו' דניך מעמר 'כקעריך)6כ)
 חייג ס,וכל כתעריך לרכו) תוכל ל6 9'ל חייכיס6
 רנס סד"כ דק6חר פירום חייה. כחהגס הטחןובין
 6זהרס סו6 )מת יומט גתתי)6

~pls1 
 לקח 06

 כהס סבין דוריס לסקי 16 למח תכריכיןכרמיהן
 )בגול 6חר )בוכן נתן 06 וס"ס וסייס, לכיוס15רך
 ע) דווקא קמ"4 )תת, ממנו גתתי מ)6דבוקם
 ונתיגס קנין ע) 536 וחוזסר, )וקם נטונו6סאכילתן
 לוקס, 61יגו מוזסר sh(1 ועילס 15רך ט"יגןלרכרים
 כתכתי: והנ)ע"ר סספלרי. ופייום חינוךועיין

 מעיק סוף נמטגס כו'. קיסר מחעזןהשהדפה
 ם6י1 מסוחררים 1עכויס גריס ל6 36ל1
 כתוספתכן יודך ר' פסיג 1)6 )נון לחת כו'יכולין
 גריס מל 6כיסס ס6כלסס לפי מתורס רגרלקמר
 רמנ'ס ויעוי'  בסוספס5.  ככורים  פל  רפלצוכמו

 1)6 שדי ר' 6ומל דסנר כן ומסתנר6ומם)"יו,
 o,~Sh נוי גע171 )1 ססיס לגר  כלכפורת  לקמורגלות

 סבר  יכל  5לרך ו' )כסן ק6ומר 33כוליס )כןלתריס"
 נכון: וזסלעפר*

 6גי כתוב כי סעגין קדמך* ממעיןיקקןנמיכ%ה
 ריס קיפון 3תע1ן 56מנות ודייןיחומש

  ננס  וק כעשו 6יגס 6נ) יתיפיסן ע)תרחחיס
  קרמו,  בספון ככנים  מגרלס סו6 סקירה  גן %פתוס
 לכן כו"  )הנונס ליחוס לנר נחתיו 6מרולכן

 3' פרק כחנינס  למרו וסנס  סרסך*  יספוןססקיפפ
 ומקות רירי כו', מעין קרנן מקרית ומיכה נ:ו'ז3ז)

  כסוכר קמיו כן 0קרככור4 ממקיס נכוססיתונו"ס
  פסס סנ5' ססרכנוס  פכל בריסן  לרסס ז'סעוקספ"ר
  רמל"כס סמחכריס כחכו ודוק*וסגס מזנח. נכתרטו3

 )5רך זיין נסר )ו  ס"?  SDID עיי  מוסרחוסמ"י2
 יטו*י 6קל6יי 6סנויכיגסו דלק חוסמ"ע 6י0ורכן ל*  נסורס' מפירט סרבל  רסיסם גרחין ועלסרנך
 מלרכס* דוחס סרג) קמחת )גן י'חן דף כתום'כחגיגי:
 ס-ח'  לרין קונס  יביס  רוין  רמנ'ס ספסלופללנו
 לענין ח"ח חפני גותית תוער תיפחס  סמלינווכען
 תיסמ"פ רמל,נס כ"ס מ"ת נפני מועג דייןתספו
 1)הס)כם ודוק, מח"ח*  רפריפי otntns ספגינרסיס
 סרוקי  טכיירן רכים לרכיסוי

 ייס ר6כ"ר  נסס
 %1ח'):  טנין. נגל מומר סריוימעדקרמל5כת

 ני5 ש"ס זעקי" יעמית כו' %וניר ין י0הלס
גנך
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 סח15ת כ) על ק6י נפטך, וככ))כנך

 טנר"6 כמוס"כ גולן נכרו זס כספל כיוסחקישן
 D"D גרפס דרך5חות osi SD מ"ק. יכריס, ריקז"ל

l~nhgלסקכ"ס )גסות מסוי ככ) ע' דף כתעגימ 
 6נור )כן ע"ע, 3נזטטר ח11 חון הגטו, )6סנ6תר
 כ,' ))וי ממגו נחתיו וגס כו' כערתי מעשרככיעור
 0סנויס חן המקיפה )כן 15חגי, 6סר ככ)עסיתי
 )כטות מוחי רכזס 6ף כך 6חר וקמר כו',וכרך
 כל6 סתתן נווטכ יותר מ"נז טחתעטר, נקכי)ועקר
 oiho החקיס 6ת nlnDS יק כ)) ונסיון פגיםסוס
 נכסך וככ) )ככך ככ) 6ותס ועטית וסנזרחוייקל
 יהכרך: סכור6 רצין קיום זולתי מחעגסכלי
 יסרך) 6ת מהכדי) הנועמת חסיכ גיוס. הצמירךרףש'

 כנוו זהו מקקיו כ) ולמול כו', onlhורונוס
 טטכת ):מזי נניתהו6סור חייכ קטכת גח גןט,מרו
 גתן )יטרק) יק כולס, כנגר סקקולטמ'ת0 חייי תורס סלמך גח כן ופן סמכותן ככ)טסקולס

 נוחתיו: כגסנוור
 ולתתך ומיות' כתורס סו6 כו" סנו)ס )עסלדקיררת

 פירוט ולהפקרת, ולטס )תהדס כו'עליון
 עס ו)סיותך ג6ה, וסרר וכגינווט ובעוטיגחגמס
 כמעסיסס' )עסות וטכני כטויס סתטר3 )3)י ה61קרוץ,
 טסחט כסער כי וכטהרם, כקרוטט 1נ11כד) מופרקרק

 ס6ר5ות עתי כעיני חן )נז65 ר51יס כעו"סכספרת
 ל5  עמסו  יתחתנו 6סל ויט עסיתן סכריןוגמקו)ק)ין

 עס יסיג ועליון כו' )תסרס קיסיו ODV3כן
 ומונד): מופרחקדוש

 כו', עליתן וכתכת 16תס, וסרת גדולותיכשבבנים

 טרחות 6כגיס עליסס, תגיף כו', 6ותסוסרת
 כלקון כהום כייצר מחוכרין סמן נזקוס ככ) מגסכו',
 כססן סמרכר וכסקוס שכיסס, ל"ת tonlh וסיחזכר

 עליהן וכתכת קכתוכ ומס גקכס, כרסון מרכרגפרווח
 6מר ולכן כזתכי סיס ה6כגיס נוף קע) כל"טהו6

 כסרר סמז3ח פ) יכתות טל6 סייגו ע)יטןיוכתכת
 הקטה קורך 6כגיס, סגי SD 6חד סגין גתזכויסי'
 )6כן 6כן סכין ססיר יתפרד סנוף היכניס תגיע)
 ולכן 6כן ע) סיכתוכ 6מר לכן הכתכי קעועויסי'
 לכן יותר, )6 סלכן כרוחכ סיעם 610 ע5מ1כפגי
 כתב לכן כפיוך, ס6כגיס ע) סיגתוכ6מי

 כתוך כו', ס6כגיס תקימו סינורן גענרטסררהיךק ודוק: גקגס,)מון
 רק כפירוש 5וס ד)6 60 רק"י. מנוסמירדן

 סיו )6 קסמופתיס מקס לכנו טכתכ כמוכרמז,
 דסניעית 9*1 נילוס)מי )זט'ו6קלו לשלקו לקסי6מיקו

 06 ואגס ירטו, 06 קיק)ימו כתכים ג' יסוטעדס)ח
 עת כררך 3טפינוה היררן 6ה עוכריס וסיושסוימו
 ססו6 כתורס סכתו3 סיסיסע היררן, כמעכרותט13?
 ספגי כו ה6מיגו 1)6 )מופתיס, סריך סיה )Tio 6 6היגחי)

 כוי ונגן נזל, ע) הרנוכ"ס כתכ כלסרהשתות
 )6 יסלימו ירטו סרס חפצית סלהס סכחירסקתהיס
 ים)ימו ם,ס כיררן, 6כגיס קיענויד כפירוקכת3
 לכן תכרחת, הגכר6יס ויריעת כיררן יעתירו )6הרי

 מכרחת: ציגה ססי"ת וידיעת כרמז רקכתכ
 עציו תגיף )6 כהכ 1)6 כרז) ע)יהס תגיףל"ש

 הו6 173) כו סגגע 6כן )הול,ת3רע
Sl~Dררוכ"ס כנווק"כ כסרותי וכסקר h~e לוהכהכ"ח 

 פסו): ה6כן רק כסר והמתת י"גהל'
 יתכן וכו', ר' נווכח 6ת תכנה סלמותמגבננים

 חת והוך סנוזכח 6ל) סהו6 סככם ס6ףסהכווגס
 6כגיס סומר וזח סלמות, נוחכגיס יפיס ג"כסחזכח
 סחזכחי 6ת סהו6 לוס וייק מזכת 6ת תכנסט)מות
 ככק נווכח 6)6 )י 6'ן פיז כז3חיס רז") דרסווכן
 סחזכח, עס סהר תה וכווגתס המזנח, 6ת ת"5מכין
 h~e כהכ"ח ה)כוי( כרנוכ*ס כן כהוכ רביתיבח"ז
 ו)נוזכח )ככק פסולה הר"ז כו' סגפננוט 6כן כ)הי"ר

 כווגהו ר', מזכח 6ת תכגט ק)נו,ת 6כגיססג6מר
 ל, 6מ6י כמאל"מ סהקטס מס גיחך וכזס)חק"כ.
 כו'.  יסרך)  כל 4) הלויס וסכסגיס לזרהרידשברש ורון: נתיר.לחור, מזכח רסס הכנט גס )קרנו? חחוכר קיההסקריך

 נו65ג1 ק)6 נוה הליס הכ6 טיכרומס
  טנחומ5  כמררת רמח, מס ע"פ  נ"ל כהויםדוגחהו
 כטי165 6חת הקכ"ה כרת כריחות סדק יי)קוטנלווים
  מלרה תוהה מפגי כ6ן וצחת כחורכ מחתממגריס
 )otisl 6 הכבגיס 61"ג כעג), כטסו כחורכטפס
 חנינה ר,מריגין וכמו כעג) היי ק)6 הכריתכט)ו
 )עס, נהייתה הזה קהיוס הכ6 )כן  ותנ"כי 1'רף
 על רק )כן  סספירני( )כנוו"ס כרית ככריתתסייגו

  סר5סין נריה תטלו ל5  וסלויס  הכהגיס 6כ)יקרב),
 תכריח וינה יסר5לי  כל 6) הנודכריס הסולכך
 דפים"י ~וכנוו  יכולות  ססמפו  לרם יכלומריסון
  ססמעהס קורס י6ודגייכו סומייכו רקרימתו פ"חכסכת
 קכ)הס כס )ענווך הוכלו ohl קרס סי6 סיבךבוהה
t1'SDן, )קכ)ה 

 סילוס  כל  שריפט 6חר 0יה וסי
 תוכ) 06 סיטכ קסוכ הסכת, 6מר ולכךוהעוגסינ,
 מע"ז )עקותס, עליך קכ) וטחע, כך ובחר 03לעמוד
 כו' נהיית סוס סיום כידוע, סנויעס )סוןמורס
סיטך  סילו  סקורם  נכריח כן )6 ועקיח וכז' כי)ולקעת
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וחמשהתנםמשך
 יסיק) טמע פסוק ע) כתלרס ד6יה6 וטחולנעטפי
 מוכס )ס1ן המכת מירוט וזס פ"ח, סכת ועייןכידוע,
 סכטס וזה 3ס, )עתיר תוכלו 06 הכטה )טוןיסכה,

 העגין: כעומקעיונית
 ככי גתן טסן תפכי כו' כטס וכו' קויי2סמערן

 עכ) גהר כו' ו)6ה מרח) והןהגכייות
 הו6 סר6וכן נופגי ו', כ)6 דן 11כו),ן כו' גדרתוכן
 הגכירס כן וזכו)ון הספחה, כגי 61סר וגד הככירהכן
 זחה 6רכע, 6)6 לנוהות הין זלפה כני וגפתניודן

 הליק כהוכ כ1,. פס) יעקה 6קר סליםש*ר*רר4 ופמוט: ר16נן. ננד נוקכי) הו6 וזכורןם,נור
 61)הי יתרו כנוכי)ת6 ט6תרו תה ע))רמז

 תורס .מתגה העי) ה6חר o~s hSn תעסו )6זהכ
 עיטה הרגי כרוכים, ]גורת נכהנז"ק )עקותרסנת
 6מר )כן לכס, חטמו )6 ת") וכפ"רכככ"ג

~'bo 16 ככהנויק. כקרון )5כזר כמעוסה 631 יעלה6סר 
 6)1דיך ר' חלק 6סר כפסוק רס"י ככרי CD"'יתכן
onlh(להטרידן כדי )הלרות ספירס העחיסי )כ 
 )כן סחה, ססי"ת ידי מעסה והירח הסרס 61"כוכו'
 ק) מלקין פירוק כו'. lrh1 6כ,1 מקוהשיר*ררש ודוק: כזה ג"ס יף 'סמע6) י' כפרק ועיין הקיט,6תר

 פלכיו היודע מפגי ומ5ער1 סכיוסמקגיט
 6רלו )כן חהכן, יותר כן ט) עוכקו ע) "חס )1יתחו)
ttffu  htS'D מגיה )נוסק) )כריה רכ טכיק )6 ולכן
 דקקי )יה ורתחו) פ"ר( )סנהררין כיס חכי)ו)ח6
 כגדרים ר"6 פרק ליס ה:רוק)תי תכוזן וזהכקרור.
 תיחס, )6חר סכיו ככור ט) נועחיד 60ין תוריםדהכ)
 נזה ,ה כגוו )יה סיגפת hsn יסנור 6כיודכתיי
 סטין מס ).י ימחו) 6כיו וכטח תגיה מצטערט"כיו
 כככוד מעתיד סטין תודיס הכ) ולכן נוותי, )6חרכן
 6ין ככורו ע5 סמח) רכ רגם סכר ךו"6 כו"רכו
 ע) )מחו) יכו) תיגו כן גס דגט.6 רסכר כמומחו)
 ל" יף קדוטין יעוי' לוריג, הכוס קכ) ר5,ככודו

 גסי6: כחו הוי דרכו רחסיק והכןעיי"ס
 כ) עט טוככ סרור סכיו, 6סת ע0 סוכנאררר

1
 מ15וה גח וכן כסקילה סיגיהן )פי3המה'

 יעזוכ ע"כ ג"ח סכהירין רע"ק וכמסרס סגיהםע)
 וכו': סכיו 6סת זו , 6כיו 6r)hיס

 פ5ע כ"ך יעכסוהו וכסוי כסהר. רעהו תכהשך4רך4
 יתכעסו 6ס לתר 6נ) כו', פ5עתחת

 חרין ה)6 סכועה צריך ויהיס ו6י כו, יכפורככ"ד
 דפטור: ככתוכ ומפורם פטור הכ) כופרתורס
  כסדתך.  ופרי  5רמחך גפרי נטגך פריברור
 לנכסס 6רתס פרי מקריס לחס נתררסי

 כד6מר ס)יטיס מעטרס 6חד ט610 סחי)ס גוסכטגך, טרי 4י פיטור לריכוז on~h ?רי מס  ליקלקמר
 ג"ש 5ריכס שכסמם פרי דס" 61י דגדריס, פ"נ.סוף

 נס חיקין סו6 מ15מס נו)כד הנוידה 6כ)עיקורי
 סערלס מ6וסס וכן יוהכ"פ פרק וכד6תר 0,דס,)נוף
  חילון מיהסב  דחסו'ס סולן כתרוחת פירק וכןכו',
 מרומס  טמן לסוכו לסור  ערל  רכססו6  חיסוםלזנח
 סמלוסי לבד  ס6דס  יגיף  תיקון וסולוכיו"ני
 מם6"כ  טונף סמפסר  טסם לרמס לפרי דוחסלכן

 לנסויי סיי נספסר  וכן יוכל'  ס6ימ כהתהכתעמר
 דתעגיייי פ"ת  פיין נ6י בחנוני  טימרו  כמו :זכרולפקס
  כזכר טויה סכל )כקט  סמילס פל כברכס הילולנן
 ריל6 ורוס* בי/ מסחת  סקרינו יוידות )ה5י) ל:וס 6"חיס

 ססססוקקומ  במן' סרי פל לרמתו פרי  בוחכפרכרלי
 ס6מרו  מותריים  רנרים  ]לורך  )6 הו6  )6ה"קיסרבל
  תחן וקמרי לור סל6  סחייס כ6רלו'ן  לחסלךרז"ל
  סגרחיסן  נרכרים  otpcnDn  ירקטסן ןל6'  תחןסונפך
 6כ) "רמס, כפיי סיתכפרן טד6י נטן כפרי)כן
 )ת6כון 6)6 ג6כ)ין הטיגן וכריס 1ה קה' כהתשפרי
  וש6 וקטלי גיור 6מר יקווקקו )6  לוס נפתר,ענין

 תכ6ס'ק:  יותלמלוי
 מן לסמוי נוכר 63סתיך: סכיכה 6ת 6"ר י'ישבו

 6טר כללן וכלכך כו', ה6סמיס טיהר13ועין
 5מר 5*  מפולס פסנו כמי סייגו  לך'  נוהן  6לריךו'
 *סי יסרבו  ס6ס ווי  כירויליס'  סחסיס לי לו*5רס
 וס61 )הסי ו)מחיס )חזון h~ont סקרן  תחויוםיסר6ל
 התנמך ע5תס T~ho קנס ר") כ6רןי וכרכךטנור
 סיכומו כשח ססיתס מכפי וגרולס רחכס יותרלסייח
  כן  סמחכרך ריר סי6  ס5וטס  כ5סחיך מברכסוכמו

 התתנסך: דכר סו6ס6רן

  בסיס להרי ללכת כו'  ירגריס כוכ) טוירצך*
 כרגן פ*ט כ"כ כגמי6 )ענוס,6חריס

 ה6 וחמוס )עלס, עד כו' שמוע  06 אופיסכסמוק:
 כתור וגרפס תסור* תסתעכ1'1)6 כי הכרכר תקיזס
 י5ר6 סייט ט*1, ע)כטו) כרכס 610 תמור 6111דהך

 כו' ד'  וסותילך ס6מר וכסר כ6'י סכל ווסדעו"ג,
 ליס יוס  רל6 כו' מסס  בסלמך כנתיב קנסיעל לשי  רף  פרונין כגמ' ר6מר לו"וכמו ס6רמספל

 כספר  סרמכ'ן  רכיי לו"וטיין ריטר6ל ר6רע5וכוסך
 ודוק: ו', סרק סיףסמלות

  סי סחיב  יפרנס וככנף כו' תסנוע 65 06רוחיך;
 סוורות סעגרכעה מס ע) כי כו', מתעת)6

 פ"ר  ס5וגז מעגירין פניות קרקווקי נידון ס6דס6ין
  ספולס לסיור 6ני יכול רסוקי ימר  וכן קונו'ופ"ר

בולו
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חכמההנאמשך81
 סעין ורק כו, מי.ן 1ל6 סכירת פי'  סרן מןט6
 ס)"מס

 כתתרת גתיכ ינגן סגחיסרן קידם סמע
 המעת )6 גי כתוב י6ח"ז חסתע hS 06ספרסה
 מתירס מסומי ע) יגיע ססכר 3כרכוח גן )6כענר*
 ז0 עגור )נכו מנכס מיגו וסעוסר מצנרךכסטך
 הגמע כי כתוי ספרים גכ) )כן הסכרןכ6

 כסט: ח15ת6)
 מטס מפי ג6מרס סחוכחס יגל גים"י יעויןוקנה

 קר6 )כר יעו"ס, ד' ים)ח ו'* יכך נסתרכלסין
 %סר  יריך מסלמ נכל כו' סמ6רס %ח וך  ו'ויסלח
 6טר 5"ל וסים  גיכח'  כלטין פובחני  %(י כו'שרסס
 6ער וסלוי כו' תלגלגו 6תר ר6ס דפכ' ויתכןשוגתו.
 תעזכ פן מסמר יריך תסלח 3כל כו' ובתחתמסעריה

 ים)ח 0)1י 6ת יעזכו 06 6מר לכן כו'ו סכוי6ח
 הלויס ר6ם סחסס ולפי ירך* חס)ח נכ)המהרס
 מ)6כי 6מר וכן מכח, כלקן עזכתני 6סר ט)יסנור

 כו': נזקת נ6 גחגוגי ג'גסימן
 קינו 06 ממני. ת"כ) 1ל6 )עינך לנוחשורר
 לכער רמז 63גילה1 לסור 3)6"0 לעירךי
 קרקרך. וער רנלור מנף לסרפד תוכ) ל6אתקרש 5זס: גס"נ פרק עיין ק6סור. סטין מןסגתע)ס

 "חל נמ15רע, ים טהרם מיני מגי כיפילוס
 6סר 6מר לכן )כן, כולו מנססך ולחד הגנעמנרפק
 רגליך מכף פסה הגנע סיס6 בלתי להרפק תוכל6%
 גן סלך, העריה IDth יסית זס קרקרךוער

 כתרגומו:  יונמןפירם
 הו6 דמזיק תרומס הו6 06 חימםמםלס סיגי מזזן ועוחס למדנו כוס תסוך. )6רוטנתן
 מכרכין כילד פרק ריס ועיין למסותה, 16לחרותה
 )סיכה, סנון ורקעומד ממגו, תמתס 1)6 6מר ייןונבי

 ויזק: חומם. oSnn ס"ת מסמן מסךלכן
 פנדת סלOts 6 והסכה וכו', עכרת ל6 6סרתהת

 מרוכ לכ וטע סחתה לך ספיה נזחחתה61
  סנוריכוי כעתים, גי) 6ל יסר6ל תסמחי ו6לעל'

 לחיות סנריך ד' לך נחן כן ל6 סתחיס,הטוכס
 וכמ6תרס 5כ, וטיכ מסחתה כ) והרובכהסתפקות,

 לטיל סומר וכמו כחלקו, המנזח עמיר 6יזסוז"ל
 גריך סיס 6לודיך, ו' )ך גתן 6סר סטוכ כגלוסתתת
 כסיגיו חן גו65 1ד6' ל1 גתן' סד' כיון הסתחסלהיות

 ימתח: ועז לסגיו,והגון
 )נדריש יעת זה כ), ונחסר  כו' 16ינך 6תרעבנרת

 חרוכ )33 31ט31 כסתחה כו' תחתמ'6(
 יגע יגיעית כחס סתכ,)ן זומ6 וכן וגתו יתכןכ),

 וקפה )ס כו' עתר זרע ,ק5ר חךס גז' עד6ךה*ר

 )פגי מהוקניס 6לו כל ונז651 מטכיס 61גי 6כ615ח'כ
 מל%  %1ח"כ כו' זלכן גזז ))גום כנך סמ65 ערט'
 הטרי %ל  ליהבונן  סירה  לריך  כן  לויי  ללבוסבגר
 יג"עוח כתס 6סר הסכלי המתלמות SD כ"ססכורך
 ססתכוגן ער בכינו 6כלסס עם) וגסיוגות וחקירותיגע

 היייה, ח5י16ח 6נזיתת 1להקכיל הג)וליסולהרחיק
 בכוח עתלו 61ח'כ הנפם, והסברת ונספחתי,ויחרו

 כמקריס לוכוחינו ויגעו במיתתו על לעמודסקרוסיס
 סק/ ותורתכו נזנות תרי"נ לקכ) ר16יס ינערועד
 %יר סנפם 6ת  ומותיריה  בסירים  קורות כולסוסניה
 ס6תיתית, 53ח5חות להחדכק הנדס יוכל תהם 6חתבכ)

 מ,65 6גי כינס סיגעי ומס ה6מיהיי להיחידהיכקית
 להיוה הגלככ הקרס בריך כלוה )פגי, נותוקגיס 6ל1כ)
 וז0 זהי לכל ס'כוהו הטוכ לספיית ולהויותספח

 הריעות מרוכ זהו כל, מרוכ לכ וכטוככרתתה
 6סר הבלקי, כסכל המזהירות והנומכי)ות,ס15דק,ה

 חכתה סלמה טל ס6נזר כמו מכ), הריכוי יקר6זה
 החסיר ההכונן וככר כו', כחו) כו' הרכהותכונה
 הכורך גסס סהטוכ סכטוכיה והנדולס 1"ל סכחיגה,כסער
 ה6ןס בריך זס ע) כו'* כו' הכתוסס מהירה כו')6דס
 ולהתנחם מעימקלכ להסי'ח וסודיס מכח ולתת)מתוח
 כמגות )ו המעיקים והתקרים )ככו חווי כ) ע)כוס
 והעיכר: הנפסד 3ע1לס סתועטיס הספוריס חיויחי
 ויכוחך, 6ת ד' וספלך כו' )עסית תסתת hSלשכם

 מעסם 3ו סבין ל16 וע) ז"ל כרסומכבן
 לירקה, דכתיכ תסוס גסס, תכירו מקלל רק )וקין6ין

 דרים דסכוע1ת ו3ירוס)חי 6לריךן י' מס 6תליר6ס
 6ור וכספר יעו"ם כמס, נסקר )גסכע נסמזה
 6תר מכוה נותכת וכריס 3זה, תמורס הל'מנזח

 כהן קבין DDh~' )וקין זינומין ועד'ס סירוח6.51
 המסגה וכפ' יעזי"ס. חנוור' 5ד כסס ים סכןתעמס
 וכריהם להם חסכ זוממין ועריס כתכ הלוקין הןכופלו
 שכזל, דין ככיח ערותן להניד ג5רכיס מהן לפ.מעסה
 והכיף לכ,ד 1כ6 ס"רהו6י) דמו5י6 טעמך רזהגררה

 61ו)י ולזקה. כמעם: מיחסו דין ככיתעדיסוהו5י"ס"ר
 דין כיח כפגי ומתעכד6 ועכירת חמור 5ר זההו6

 כפגיכם סקר 6נדרתו ע"י כרין סל6 ידיי סטרסר51ס
 רמימ3 מסוס ליי כרקה מעסה, 03 טלין 6ףלוקה
 )6לדיס,61)דיס והמספג יתכרך' ד' סס טל גקר6כ"ך
 )ירקה כו' תסחר ל6 06 ככלל הוי Sh צערתג5כ
 וסלור%, מלכבר ססס נוס%  י:  והגורל, הכבכך י'6ת
 3"ד כיר ולכן וןוק. ולוקה, ד' והפט נקמרט"ו

 רט מכ) ופטור כלחיך הו6 סגקלה וכיון)נקות,
 סלה, עיכ )כ3ונוטזתד

גס
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 esרבחכמהתנאמשך

 התורס נספר כחוכם ל6 6סר נוכה וכל חלי כ5גם
 לרקות 0ל6 רימוהו 5ריקיס, מל מיתתן זוסז6ת,

 וכיו"כ ונ!מה כהרן מיתה כתורה מע"כ 6כ)כרעם,
 סכ6 הקוכ חב) והרדויה הרור, על לכ"יהו6

 התטלה[ ]קוטן "pD מתי וגס6יתס וחכ6ר6חריהס,
 ה5דיקיס[ ]הייט לרוכ הסחיס ככוככי הייחס 6סלהחת
 ירוקלנוי ועיין ככוככיס, הרכים ומסריקי דלחיוכנוו
 כו' ר"י תינו16)6

~nSD 
 טנ!יך כוככן וחד כפ)

 כ6 ו' יום הגס י"ג יסטיה קלחי וזס ר"י.וחגו
 כו' לסרס הקרן OI~S 6ף וחרון וטכרה 6כזרייוס

 חיתת ]זהו חרס יהירו )6 זכסיליהס המגייסכזככי
 יעו"ס: תכ), SD ופקרתי )כן5ריקיס[,

 הזלת, התורה כספר גהוכס hS 6טר כו' כלגם
 כמסר, תחת הטפחה כי ג5כיס פ' רט"ייעיין
thr,nlh,o יעוי"סן גקכה, )סין לכן הקורה, על 
 כמפר ה,)ה הרכריס 6ת יהוידע ויכתוכ יקמרדלח6ן
 06 נוקס' נווינ!ת פסוקים סרוגה SD 6לודיסתורת
 כתיכ ממסי כמו סרור, SD לסגין לריקיס נויחתכן

 מזת בחרי כי עינגה, כתויה ל" 6כל התורס'לספר
 וזה תססי תורת זכלו ס6נור כחו תורה, 6יןנוסה

 עקרים: עקר חסלסהעיקר
 דהתס נהקפד6י לי 6חיס נ"נ ליק יכאמר

 כמין קיים קה6דס מס כהקרס יכו6רק6יחג6,
 גולד כביס וקיים סטפ)יס הגמ65יש ככל חוררונוגר
 ססמיס, וכגרמי סעליוגיס ס6יסיס ככל ססכליתגפסו
 6ת תסיג נכד) סכל ג"כ o'r כריבתו סרסוהגה
 וירץ קיקיי ק"מ והיה )' דף כגרה כנו,:ורסכורינו
 התביס חעסיות מלית לעסות כדי סספללעילם
 גגכס ככס ים כלוס )מ)6כיס נוקה וכתמוכתכח,נור,
 היה פרק )ירוטלמי לעקות ט"מ קל6 מלומד במרו ולגןעז"

 פיס 6ז דגס מסוס D~D' סליתו לו סגהפכה גחק1ר"(.
 להרן )קרכן 'תכרך כוריו חייג גכד)עב)

 לתכליהי ליחודו 6ז ל"חריס חלחר 06 וכןכסקדח0('
 הלומר גס ולכן סגפם, חלד כנזל קייץ 6100ה"גו
 ו6ף כו" גכר6 חל6 לו גח כן לתרו ללטר ע"יוסל6
 קייס קיהה סכווגתו כתורה ח65גו חומר כנויןסקיוס
 6סר 'רעתי כי הטי"ת נסנור כמו סכפמ, מ5רכחין
 כבו גוחלין כיס אחרו ולגן אחריו, כניו 6תינוס
 וכו' הולך זס כגיס, כ), הולך ז0 כו' למולךנכה

 ולכן 6חד, ו)קכ)ית כנזין קייס קסגיהס היינותלמור,
 לטסות ע"ת ללחוך ז0 כו' לעפל 6רס כחלקולנזרו

 קכ6רגו. וכמו יוקר )זה סרק ))מר, ע"ז,))חוך
 וח65גו 60 על לכתונות כחדוס. ממ"כ יונןרבנזה

 קנזפסיקין רסכ"י מורס ל6 מי כרכותכירוקלמי

 סה1)כיס פרסיי וכמוכס ,לולס, nl~DS סוכם)עסות
 תחן ופרטתי tJstst ססוכ0 חן פטורין הורהללתוך
 ולפ"ז עיי"ס. מרי, הבה' )ינוד סייגו ח"חרלסינווס
 יכו) היה ה)6 הורה כלנווך ד6ס SDIXI~'העעס
 ומ15ה להכנס ו)כן )עסות, רק וע"ג ס,:גר6,טרס
 6כ) תורהי וכרי מכע)ינ ג"כ מוכס עקייתסייכו
 מלוה, נוקיוס עויפה ג"כ דילה הככה 6ף)לתר
 אחרי ע"י הנסוס לקיים כאפטר גדו)ס 'ת"תדח5ות
 טעני )הכין ת"ח סימוק וזהו פ6ה, ירוס)נו'וגנז,מל
 טכל6 לאחרים, ללחד יוכ) ס6ז כירים עלסהלכס
 ר6תרו וכחו )6חליס, )לחך יכו) אינו ת"חס*נווק
 מתיך הלכה המוריס ת"ח 6ל1 טופס מכליכסוטה
 קקר6 ע"ס 6י~ש ככיכות אחורו זס ותטעסמקגחן'
 להועיל יכול קלינו נוסוס ת"ח קימץ 1ל6 כו'וקנה

 תורס כלימות מכילין מלוס )קיום ולכך)6חריכי
 סגכר6, קורס גס )קייס יכול היה וזס גג:ר6רע"ז
 והרמה ל6חריס ליחד דרכ לי, otnh רב ק6:'וריזם

 למכל רכ 6ת6 נוטי ניטין ריס רפרמ"י וכמויקיכות
 תורס והלינזוד סיקיכות קיהקיימו ר5ה ולכן פ',וככ"ק
 סגפה ח5ד כמין גס קיוס יפיס לנוטן כחייוסקכע
 מ5ו ק6ימג6 מחומרי( כטקס )היים רי:תסוזמו

 והכן, ג"כ.סגפק
 3'ט סנז61ל )רכ רכ ד6מר לפקר 5ח1תךע"וש

 ממיס למלעגה גס )כע) 06ור ותלמומסוס
 61מרו סניי סלמס רק*לתיעליות סתגוקותימלימיו
 קטגיס צגיו גו' נסר 6וס ע) כוכם ק6יגו חיכל

 תועליות ימיה ל6 6ז יככו ל6 06 61'גנות'ס,
 כ*ם Sbinn רכ ולכן מאיחוריי )ינטל 61סורלתינוק
 לסתגהג 6יך )מרו 1רכ תינוקות נלגודמסיה
 סייגו לי דחיס 61*) כ"כי וליק נ' כתוכוח עייןלכ"ח,

 ודוק: כו'.)כגת

 הזה. סיום עו גו' לדטת )כ )כס ד' גתןרגלתי
 גג. עתיות 6סר כג*מ כקרתי כימעגין

 )פוע) )מס0 חסכו כי היס מקונות ככמהיקרח)
 סיולר' תן סגרילו כו סגופם סלולרי ולכחמעלתו
 אורות 6תו לרכר ל6לדיס )פה רק סיס ל16ה61
 6יגו חע5נוו נוקם כי ר6ו 61'פו6 כב"י, לכל)הנוגע
 סכיה iogy~ 16 קמת כיוס כלונוס, שפע. ועיגןמגסים
 ורק תתזתס כן סו6 וגס כנווהס קורן חחונ!רכי
 האומר הו6 סיכוי כ)6 כקדמותו סקייס הכורךר15ן
 6תר סמס0 סחרו רז"ל כי ידוע והנס  יסטסרך,ונהר
 לדעת לכ לכס ד' גתן ול6 6מר ולכן מותו, כיו:(זס
 כקרור הולך וגפתו קמת יוס סזס, סיוס ערכו'

 וממגיח סתגסינ 610 ד' כי וחכינו חרקו 16סחייס
גפרעייה
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חכמהתנאמשך
 ונו5על, נופעל בכ) ונזריק כזנןכמרטיות

 6מר כ) 6ת ר6יתס 6תס סנחוניסרבההכת
 סגדולות סת0וח כו' 5עיניכס ל'טמס

 מגס 6רכעי0 ההכס 161לך כו' ד' )גס נתן 1ל6וט'
 ירד מן ככרכר סיסי6לי מ5כ )פי נ6תת גי5ר6ס
 כלתה, hS מתלחס סחלמיק, מקור ומיס ססתיטןמן

 לסור יכחר "קר ה61 חי )פגיססי ה1)כי6עגניס
 סכל כערל, יסרך) מסיו כמו ורק הטוכ,מללך
 טל ר5וגו מעמי כזמן 6ך טבע, עפ"י היסעגינס
 הטכע ה61 מעלה, מל כפמליה כח מוסיפותקים

 כיתי כי עד הסי.ת, סל פרטית מהמגחתסתופקדס
 ירטה וכסקר כו', כליית כ"כ חטיס lrD כ"סטמנכן
 F~t)-h זהו וסלמה, יזר טכיתי כההגהגההתגס

 להקריס היה הגסיית סגסגתס רק סגרי6ס,וליסר
 ח' כלותן פרטים :ל ו)לתוס סגת יסודיג)גכס
 סיום עד הלויזה להנהגת ויס,ל סכה סין וסמםסנט,
 )וכתו עולס עז ד' וכי מפיסם ימים 6hSטל

 מלנור וזה t(h?~h ד' מס כי פסוק )הלןטפירמתי
 התסות )עיניכם ו' ע"ס 6קר כ) 6ח ר6יחס6הם

 ער כו' לרעת )כ לכס ד' גתן 1)6 כויסנדו4ת
 נוומגחיס מלחס זחן כל ככלל, ה,ס והיום סזה'סיוס

 כי הגר5ה' התכלית Sh הנעלס ל6 סנוניתכסנסנס
 וקולך כו' לרקות וטיניס לרעת לכ קליך )6)זס

 6גלתס ל6 לחס כו' מתלתך מגס להכעיס6ת-ג0
 6כי כי )כ61[ העתירים יכיס SDJ תרעו )מעןט'
 ד'[ מם הוכח זס על 6סר נסית סגהנס ןסתנסינוי

 סמוטפעיס סט3טי'ס כחום כ) כח [6htoל1דיכס
 כל6 יתכרך תמנו תפעל וכ) מרעית, להסגחסמלחו
 לינויס קיום זס ויהיס ח)ילס, PD5nh 5דסוס
 יהיס 6סר כעת כדרכיו ולילך דתו )סחירהכסיס

 ורוק, טכעי.הגהגתכס
 ל"רז לכנס מכ6 כיון זס פסוק עלר12כ~ד4ר124

 ג6 ולעכרה 16נור התחי)ומרך)
 קי.חת ומלך מלי כטבת תסס סקכ"ס 6") כו'ו6ר6ס
 קלך ונהקייס )6 סלח 61"6 ו6סחידכס קמרתי6גי
 )עטות תה יודע 6קה 6'ן ממס הקכ"ס S~hכו'
 6תה ג6 סלח ו6ס ג6 סלח כטל לקיים תכקט6תס נ" 6טכרה l'ch~ oh כסגי החבל )6תיי רולס6תס
 ר6תרו פירוקו, ויתכן ג6. 6ענרס נטל לקייסתכקס
 כירי 6לscl) 6 עמו טל זרעו 6ין גוחלין יםפרק
 נסתלק, קררי ונזכיר רחל סלזך:1

 כרר"
 רטתלק

 6ול. ODVO1 רחל' סל נזרעו hih ניפלחיגי
 כפוי יכ6 6תר עלולק ויכ, פסוק SDדככ:כי)ח6

rilpלעסה הו" מי 6"ג קוכסן מגשיי ושלע 

 סט)ס תיוסף יותר כעס עכור טוכסומלס
 6מ סתג5תיס סתת כניו )כן רעס' טנורטונס
 וממחתתו עוכב, כעך רעס סע)ס תי טוכסהכפוי

 כטנזלק הלחס 65 )יהוטע מסה סומרהר06ונס
 ו' סלחו 51hr וכן רח4 ם) נוזרעו hton )פייוכיח
 כהזכירם חתיתם הפילו התרג)יס ולוס כממלקן)הלחס
 63רן יומכ וטתלק כעיניסס כחגכיס 6סיהעגקיס
 סלקם ר15עס הזכירו ככר כעמלק סגכוו )פיסגנכ'
 סתח)ת כזכות הו6 י0ר6) 6רן ככוק עיקר והגסכו,
 כעזר 1ע15נזיס רכים עמים לסחוס למגת יסר6לרקון
 כגפף מלכי כל 6ח תג5חיס המה כוס יתכרך,מתו
 כסכר תמכ, מתירק כמכר כ"פ כספיי hn'hוכן

 לככוק חימרTrno (6 גהמח)ח גי תייק,סתככום
 )פגיהם סקולך הו6 לכרו עליו וכהכטחסכח15ת1
 ל6 6ז כר' יבטחו 1ל6 יפתרו 06 והגהלככוע'
 סיחין 6ה תסה לחס נוהענקיס, הפחך תהסלכסל כרי לכן נוססי וע5ומיס הרכים הגויס נגדי5ליק1
 כק0 ד' כרוח 706 והך6ן הענקים, גד31יועוג
 כי עתוק חיתת ע)יסס היס עוד והגס המה.נרדף
 תסס 06 לכן לימר6), ללקות ר5ועס הו6 6מריוגעו
 טפל סמו 0ל זרעו 6ין כי ירעו הל" עמהןיסכור
 הרקס SD גקר6 הדולחתה וע.קר tc~s סל זרעו סלכידו

 חטנו)ק ירbio 16 )פגיסס יעכור תמה ob1וכתלך,
 זלכן התלחתס, 6ל כטוחה ורוח לככ כחפן ילכו1)6

 יטלל  ומקותו ה.ררן מסה עכיר לכלי היהתוכרח
 ו6ז כעמלק, הגלחס ~elol קל זרעו  ה61 5ירישייט
 יתנרךי כמתו )הלחס וילכו מעמלק כג"י יפחדול6

 ויפחדו ת"ס יעכור ד6ס )הס, יחתור זהוזכות
 כיריהן, מכותיהן נועמס 6וחזין יהיו הל6מטאלק
 כו' ו6מנזירס ויתקיים כגיסי מל מכות עוןויפקוד
 06 ר6סין, גטכי החכ) 6וחז זס כקר6 ולכןחלילם,
 מכסל 6תס ט*כ מרגלים עון על כו' כ"סלח

 יהיס כי מעיקר הילי כת)חמת וכן ג6.6עכיס
 06 כהס פגע vh~ ה6גסיס וכל לפגיו, ייקרכ. תססי"ת הסיוע זס 61חרי olhon' להפוכההתעוררות
 הסי"ת סוס ח' יודע"כו

 גותי
 לו, ויתחלו כלכס

 וזס le'h' ככל תקוכס לטסות לו עוזר סמי"תוכן
 יהתעוררוח הדריסס :ככל כהנו5,ו ד' דריוס6וזרי
 מכן ונוחמכותסי דרכם מיעזנו יהן מהססנזח0כותיי, 6ון וליס ורכו רמע יעזכ זה ולחריהתגליתי
 פיט ככל סתמוכס ררכי על כי elh כעשי"תכהמ5"ו
 ועת) גדולם הכגס קריך רט סורס כל לעקירופרט
 יה6 הסתעוררוח 06 בכ"ז ולרוכסי וססקפהרב

 עומקהחסונה: 6) )כז6 )הס ויסיג הסס יעזורכלחת
ר"קיגס
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 6*רנחכמהנצביםמשך

 תקות 0י0 גל6ס סעכין )פי שטיכס,ר**שיכם
 כסת*ק כנין כתי סכ)) ע)סרק

 סתם טכטיכס 6תר )כן ספרט, טע) ויםוכרותם,
 פרסיי קפי הפרט* סו6 יקרך) 6יט וב)סכ))יס
 ס30ועס סיס 0כ6ן מלוס )0כט'כס, ר6טיכס6תר

 )כן ממטות, )ר06י 6חר ססכועס ועכיןסגטכעו
 תחרי ותחר הוריות, סוף ילוק)מי ועיין 6ותס,מקריס
 סכ) וכו' עטיך נוחוטכ מחגיך כקרכ 6קר ונרךכן

 כמו וסתם )סק"" תקו0ריס יטרק) כי יחיד,כלסנן
 6תר ורכן  כסחר, כונס נחקכין ורכן סקלכם 6)קוים

 כסס נ6נזל 6חר )6) 0עוכדיס יעקג כני3תד"י
  וטסכס  ר6סיכס ~kh.w כל  ססר3יס כיון )ז6תנפט,
 6"כ סמקיריס,  כמקור  לילם ונכללים 6לורכס ר' לפניכו'
 מחויב כו' וגרך 6מר  ולכן לחרי 6יס יטרלל כלמס
 מליס לחוסכי מטס  קנחן  סכחעיס טסמס וכו'עליך

  וריי: יתיר,  נלסון  W~D)  רף)יכמוח
  סנויס 3קר3 פכרנו 8קר ו5ת כו' ירעחס  6תסכ2י

 מסל כי חוכחס, מוסר ע"ר סו6 עכרחס,6טר
 וכנו סךגוח ניח 6לל כעיר 3נו עס  מסלךל6חד
 ר6ס 6'ל לנרוי טוחו סניח ולח"כ סס  וססחכלמתר
 כי פנרח' 6טר כסת 6לל  תכסו ולhwnn 6 ל38גי
 עמר ל8 38ל  סטם,  :סחוף רק סס פכר ל56כיו
'oa;עררתן 6תס ה)6 )יטרף) תסס לפן רמו  כן 
 עלכרו  נססים גכק)י כי סקקון, כעטי סגויס56)

 פעולי לכפל וילמדו  לעלכיסס וי1בתוכריתם
 רס סעליסי וכגי זס מסת  5לל 1ס לייחס  יתכן סל6חס

  ססס:  נסיטוףסעכרס
 06ר וזסכ כסף 61נן ען כו' ~eo'S1p 6תרףור**ו

 6) כטתרכר שולס דחסגס סכי6ול,עמסס,
 5ל  כסמרנר 6כ) נוכח, גאטון נזדכר יסרק)כ))

 ועללו5ת 6חרו ו3מכילח6 נסחר,  נלסון תרכריחיריס
 כתו נמכת ו1ס3  כסף סל פ"1 סכל מגירמלריס
  דסכסף סרי  ספטיסי 8עסס  תלריס קלורי יככלטכחוכ
 5חר  לכן סע"וי  מן יסר6ל 3ני נוטלים  היווסוסי
 טנטלו סיחידיס עס סייגו ענזססי 6טר 1זסככסף

 יסר6ל: תיגסילסן
 0)וס )6מי 3)133  1הת3יר כי' סייס  3כס יטשן

 6)ך )כי כקרירות כי )ייסים
 )תעי

  סרוס רפות
 רורסיסרתס סספרי כי  ררוס' פ"ר  יתכן סימנס.6ח
  ססרתס ככ"כיון 5לריס לפכיר ללכת סררךמן
  שסיס יק וכגס כן/ ט31דיס 6תס טוכ סדלךמן
 שיחור וירכס סח6וס ויגדור עיניו יעליס כי פל"יס ס6ס )ואדיס, סחקרנות  ררך זס חס  6ימריס5סר
 5ל6 גר/ טי"ז דכוק ויסיט וכהקכחוק נתפרסויהחיר

 ס6טומת מיס פס 1יקיחל 31ס1וקימ 3,רחוגותימער3
 ד' ניר6מ קומן יוסיף ונכ"1 )כוי נ0ויירותוילך

 16 גטס)כ"ן כנחלת כלשכו עמוקס6חוזס
~SD' זס תספרי 6ין עותעלס( 

~Dh 
 3יס יע מן סכחוכ

  רוס  6מינ קימתי ]פירוט ליי יסיס  סלוס  לניתניכ1'
 ל3י  גסריר1ח כי סיסר6)י[ סלמות ותכליתסחע)ס
 סתוע)יומ יסיס 1"1 סמרורכן ולסגריל סח6וס  לחמס6לך'
 חזיר גתו פירומ ס5ת6ס' "ת הרוס גפותלתען
 ע) טכר )6יס 61ין כסן ק5ס 6יס טל 0'גפס1וכיול

 *)6 כסן יקרי 61גרס ח6וחי על אוסיף 06הפריקס,
 ר' י6כס )6 כולן, סכר 61ט1) חד6 6יפו6 סכ)הו6

 כו': ר'- elh יעסן 6ז כי )1סלוח
 סנריה 6)1ת ככ) כו' )יעס י'רדק22ד*'ילך

 ס6מור 6) כיון כו', מתורס נספרסכתונס
 מ6סתיס )6 16יכיסס כקרן כהיותם ו6ףשקתי

 כיחיר 5נל  כלגטי רק ןזס )כ)ותס,גע)תיס
  תורסן מקנס 1ס סוס, כספר סכחיכס ס5לס כליסיס
 כ)סט3ט6,ו)כן ו)6 גתירי גוח)ין ים p~g 6תר~'וכן
 ס3ריח לליח כל  סיחקייס רק ;a(ot' יתפס)6

 וכו'.  נס  ו5ף ס3טחס טכחונ 3כללי' 3,תורססכתוג

 ודוק: כו'. ח6סתיס)6
 6סר כו' ככס  לקרן ר'  תסס חס ע)ר**כמר*ר

 מ6*מ  onlh 3סולי5ו נריח OnDכרס
 כת35 טסיו סטרית ע) 6נוסיס סיו דיירך) tDeכו'.

 )6 061 6ותס רודפים סיו ומ5ייס כמדכרכהרכו
 וכ6ר ותן 061 ענן לעמוד כס עפ"י מתנ':גיםסיו
 סעפתי דרך 6חד יום 6ף תקונזס )הס סיס 63ס)6
 כו'* רכ6 מודעי כחוקיך סכרית )קכ) מוכרחיםוסיו
 סקרן ס0י'ח גתן ע6ס סרסכ"6 כפי' ססעיקררק
 סממנם,  נפלס כקיעכרו כן 06 כריתו סיכוחלוע"ת
 I~ho' קל סמחנס סררך תו סכרית סי:ילסכיין
  פמסס כרח  תחלריס יוחס סולי5ו סיפח ס8תרו'ו1ס
 סמחנס כילק  לכן 6תס, פענח  לפפון  ויצלובריח
 כסרוס ל5 לכרו ס8רן SD ותמחו  6פו  ספךלכן

 סיסיו "תרח 6רן 6ל ויסליכס ס6רן עסס6כדו
  טסו5י6ס סיסי כיוס  לסם ל5  63רן וגריסמחגוררייו
 כג) כסיס1כו )כן סקתירן )6 ו6והסמתלריס
 יסוט 16  5חסוריס כיחי  סס3ליס כנוו מ"סריס
 נו'  לנפך ככ) יסי' כי סעמיס מכ) לוותךזיקכן

 ורוק:  6ונס, סוס3ל8
 06ר גו' ד' בלית 6ת טזכו 6טר ע)ר**כמר*ר

 יילוזו  מבסריס דוחס נסולי5י  פססכרת
 סיסי6ל"! סלאמס כי מפגין יתריס, "לריסויעכרו
סי6

  3פ!לויהי
  נ),  ססרמ'ר משגסס כיסי התת
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חכמהנצביםמשך6א
 הטיל סקכ*ס כי 1") קמרו וככר SDSnh 'tS~Snסוס
 )הורות 3ח)ק1, יקלק) וכפלו מעלס סרי עסגור)
 )כר מעלס מסרי מוטפעיס מס ninlho כילגוי

 מתועליות מ5ר )6 יתכרך, )חלקו הג3ד)יס.טך6)
 הסגו)ס מ5ר כק ימ"ח, סכ) סיידר סלמתי)נקלס
 )עכור רס6יס 6ין )כן יתכרךי )יוחרט ס6מיתיוהמוסכ)
 ס51י6ו סן תלךי כן עס כעוכר ס61 כי נדחיו6יס
 הסריס סמה מעלס ק) פמ)י6 גולח )חפפיהטס

 ומלתר מלקך לטוס )עכור 6ין לכן 6סלוכוכ3יסס
 כמוהו כי )סקי"ת, חיגי סרסור סיס כו')ג3רי6)
 כנו5י6ותו שנחויג סוחר )לגחת מחיח0יס מסכמוגו
 כמוהו, חחומר קוון ונס נסר כו טחטנך 61יךית"סי
 )סמוניך סיה סקדמוגיס 3יחיס הט"ו גי ייועוסנה

 ע)יהס המתוניס ומסריס מע)ס תרוככיסספעוח
 מערכוחסי סורקת כפי )מס מיותרות כעכורותכיצוע
 סס. יקרח) 3יח כגוים -)6חכן

 )6 סמחיס מ6וה1ה
 סוערו )כן עמס, כל) סחיחסות סוס לסם 61יןיחתו
 )שו5י6 עלוס )"ך ק' כירמיס מ65גו וסיס ססחוף.ע)

 סכרית זה 6מר 63חיהו 6יע יסודי יעכור )גמי)חטטי
 ופירט כו/ ממגריס הו5י6ו גיוס עמס ד' כרה6סר

 61ר6 נפ' מכ6נזר דוס כ*ך 10167 פרקנירום)מי
 וקרי עגדיס סלוח ע) 5וס יסרך) גגי 6)וי5וס
 )כן כמק"ש, ועסיליס במקותס O")D ד"ת כו'עלס
 6ותס כס51י6ו כו' כרית כו' עזרו 6סר טלי6תר
 ע3ריס ם)1ח ס) הצריח זסו סייגו נז5ריסימקרן
 עסו ט)6 וכיון פסי עכרי כי מקס, יתר גתכרוקעו
 וככ) ס6)ויח, נוטעגחס זס כעון מס1)קיס ססכן

 ולכן יועלט, מטרי נזוספעיס קוכ )0יותס נ"יסגויט
 נזקרי סספעס יקטרו כי ע"ז כורכי )ילךיכם)1
 ס6רורות סכסיס המוו ו)כן סססי סעכודות ע"ימע)ס
 כ) חר)גו סטמיס )מערכוה וכו' )קטל חסרג1מעת
 וכתסורס גו/ 31רכך ורכית וקיית כחיג ו)כןטוכן
 סס דעכני 6)ודיךן ד' וכרכך וכי' יקטם )36'

 לע3דיס: ע3דו)6
 )ימק5ת כי)שט וכו'. 6לוריך ר' עררטוב~רז

 עגב מה חוטך )חגמס 60)1כירוס)מי(
 תויס תעוסה, ג)6 פירוט תמוה, הי6 טחוט6חנפט
 חמוחר 6פי)1 קינן סמקג)ין ו,ס קלכןי h'atבחרס
 סקכ*ה בסן סתוספות ונרכרי חולין ריס יעוין)וי6,
 )כ) מומר פוסקים )סטת הגקר6 עכירות )ג'16 גוומל)טכ" 610 06 ס6ף פירום תקוכס, יעטס6מר
 ססינס )עקות י"עורל 06 כגת כולס,סחירס
 סל כררך נדרךי חע6ש מורס סס*ו כו'יתכפר
  נסיי"  Vl1'p סטיימקונסן

 ו"ש סתסונס'  לררך יגוף

n1)Vol3ל133 חקוק יתילל 6סנח כי )33ך 5ל 
 ויזכר סיני מסר )כ13 על תרוח 6סר 6תוסימע
 6קר לחרי כי 6)ודיךן ר' עו ושח ו6זמ"קכתו
 תכסף ויקור ")ודיו 6) יטוכ כטח עמו Shיסוה

hD~I,רסיס: פטיקיס 3זה פירקתי ועור לו 
 כו' נוזם ע)ס )ך מקס 6) דנ זייניבנמררום

  לך טנפס נספק  לו  ט5חר כלפיו"6
 ד6מרו הכושר DO(1 ע)ס, )ך ר15ן כקעת ~sffרר
 כו' מעלס ל6והו ר16י דור סיס )6ז")
 לחס 6ל6 כו' משטס לליחו  ר6וין  יסר6ל היו1)6
 ו6ס  יתיר 6לל  כלך  לו  6ותליס יחיך חיch~ 6פסי
 רעיו. p"D כו' לצור  6לל כלך  לסס  5ותריס לכורחילו
 ר"י מחוי תס31ס כע) ס"א יוהכ"פ סוף ר6מרדפיין
1nlhaתקוכת וקר6והו 6סס כקותו פרק גשתו מקוס 
 1"5 6חר1 סל6 דוד, ט) כחטף ג6 וגתנוגןסהטילי

 כו' )ך )קחת 61ות0 דכחיכ ערום גוי סיס )6כי
 לקתח 161חס דגחיכ דוריס פירוס כס, )ך יסלקוחין
 טקורס )למז עמון, נגי כחרכ היגח 61ותו  סרס  לתססילך

  כוס6ין פרק וררסו וכתו  לקיחיוי 03  לו סיסהסריגה
  לסוויפך נth~h 6 6ח יקח 5סר 5יט כחווס6
 )ועיין גו' )נחיו ניסח  ק)6 פר נס סיחרמסיס
 )כן סקס, ח)1) רק סיס 1)6 הכרחקו(גתוס'
 מסככסס וס)קימס הגז) רק סנני6 נתן 6)יוספלינ
 חסר 6ך fo(nl' ענין )6 סחט6י סזס סטסיר6)
 קסיס 6קס כ16תו וס61 ':חסוכס מעיקרי עיקייפרע
 ו6ס )6מס, )ו )סיוט ו)6 כזכיתו  ו)ססירס  לגרססלו
  Sp~no. חסיכת  וס 6ין ככח כו', סיתס ר6ויס קמרו רז"לכי
  סדין, מלר לו חיתרת רסיתס  רכיון  תסוס "כ8והנ

 טל  קסתו נוסק סוי 6חר יקחגה 606"כ
  ללן תלך' Sc  כסר3יטו  6ף לססתתס ולסירתלך
 וכמס תלקלחסי תקנסו ונמלץ יתיס כל עגוניחס6
 ינזי' נ)  טגוגס סתס6 כמ"כ  קמרו  גיריסיןתסס

  סמסתל תיווכת )עקות כלפקרי סיה )6 )כןג)נוווהן
 נכיןפר6ויס )5לע ולגי ספסוק לפרס יט 0131לגרסי.
 תתיר כגדי וחט6הי )כן י"כ' חטטת לרור  טכסכה
 )6 כחרם וקני  ו)כן  סמטקל, חקוכח כידיסחין
  מיוקכ  וכוס כו'. תוכחות 3פי  6ין  5סר כלים כו'לקמע
 סטניל ו' גס ונזי )ד' חטאותי כסמרו סכהוכדגלי

  קמרו  סטם  חלול 3ו סיט טנרנר חתות' ל6חט5טך
 כיון ו)כן מגפרת, ומיחס כו' רק כו' מגפר יוהכ"פ)6

 הלת נ5ך כי 6פס התות ל6 6מר  חטי3סטעטס
 פוהק רפתחת יכתרגומו סוס, כרכר ר' לויני06
 יקמרו  לנן לפיה 5י  סהטסל  חיונס כי , טיסיך
 OtO ס3ן )גן עומת נחטטו 711, פעויןס6רכיס

גו'
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 י" ררהכמהנצביםמשך
 6יט o~O "חיך) כי )סיעף ע"ס תוכרח כיכו',
 חם31ח )קיים ולכן לקחך, סי6 כלסל )גתריסל

 כירום)מי פ)נסיוק6מרו ועסר0 מעמס 6)יו ג6סמסק)
 מקנטרן דוד הסיס מלמד ג' ס)כס פ"כ0כסרלין
 מרע )יקרו ולודר יום ככ) )פניו ונזככיסןותקסטן
 דכר מתמיכך קלני חייך לך ס6סור דכרהלכח
 6סס 163ת1 )6 6ך ן6כיטג מעקר וכן )ך,סמובר
 ס)סס )עיגון חטם )6 ענוגות ספ)גסיס מסיוךסגס
 36) טמסן 6כס)וס טקככ כמ,: כוס פלט 1)6טועי)
 לפטר. 6י זס )ענגה סו5י6ס, 08 פסע קכעככח
 סיזכס כסכי) חט6 )ענין כתוס' רכנן כנוס"כועיין
 ורככן עיי"ק( סכה ריק זס כזלופן )חלקחכירך
 et~toh סיו סיין סמן 3ירוס)מי( )מס קמרירקי0רי
 הדיוט כו סגסתחס סך.וט כלי מסלרוד

~leh 
 )תלך

 י6גוסת כמנלי וסכוונס כזד סדי1ט נו קגעהמק מלךכ)י
 ססלעיקו מס )פי 6יכ )הדיוט, מותרת לניוונופותת
 כמרטיטו )סמתמק נוותר ס)6 )נולך הכקלוס6ח
sgו)כן כו', )סלמס מותרת 6כיטג 1כמוק"6 מלך 

o~lthסהל"מ ססססס %ס ל-ק ותו  לרור, זס החרי 
 לסריוי סנסתמטו ירט כליס6

 רי*5 לגבוס,  מוחריס
 ס3ר וחיוך ורוק,  כ6ף מס6"כ  נ,יסור ניחשלורסס

  לכן כליצורן  גסחמס 61"כ 06ורס 6כיודגופותת
 )פי 6ף  הסורס סיחס  סל6נסלוס  כיון  לרורמוחרת
 חו6כ ט6ני חייך 6מר הכן כמ)ךי ססחזיקוסונוס

 סמותר, וכר)ך
 ד' הנטווס נזפני נפרחו )דור מזמור ס6נוררזדק

 16מריס לכיס עני קמים לכיס 5רי רכומס
 ככווי נפדי מנן ר' 61חס וכו' )1 יסועתס 6ין)גפסי
 קינת לרור מיהור רו'ל קמרו  הככר ר6קי'ומריס
 דו6נ  עליו סקמיס דרכים 6"ס t'DSI מכע*לילרור
 רכו נכ) כרכיי למרו 6קר ltD'DI כ.גוקמעי
 עליו 61מר1 כו/ 6דוניסס מפגי סמתפר)יסעכדיס

  el1D כירושלמי קמרו  וכוס סנו)וכס, קיכ)סכ)יסעות
 61י)ך נמסי  גן מיסוף  ולכן  מלך  רין לוס  ר6יןסוריוה
 )ו קמין ttDSI יעו*ם' כלעיר כהכפרול6
 0תחונ0 מסיקרי עיקר )ו חסר 0)6 מ)ךדין
  )6קס )1 מנסיות סכע 3ת 6ח סוסיךס)6
 6חר פקיו קס 61י)1 סקסי כ6)דיס )י יקועתס61ין

 6כ) כן, o'~nlh שיו ודלי ס)6 וכיו"כ ק16)נזקרוני
 16מריס 3ע5ס עמו סעומריס וסיו כס ע)יו סקסכיון

 סר לקסס61 )כגו, סמ)1כס וסייך ד' נופי מ)ךסכוי
 )סנוריך וללוי מעסיו ק)ק) י3כחירחו סעוכסמדרגו
 ם)6  סנה כת )גרם רקקי סיו )6 6"כ כנוי6ת
 יורע עליו  יסיר  06  מיעי) תס1כתו 61*ק  ton~hיעגן

 ככרחו 6תר )כן )כס)ס' ע1י  יסיכ סל06פלוהוח
  6'ן לנפחי  6ומריס רניס ר' נס,  6י:טלוסמפני

  הכטניס כיר כסמחזיקיס זס גפ) וכעת כו'ימועתס
 6חס  פירוט כפרי'  מגן ר' onhl כנה  ססי6מלר
 ס6הס ככירי'  כסלהיח' סתסוגתי )כ תעלומותסיודע
  מריס 6ה כוס  ר6סיי זחריס )י, יס  הלך ם"סריןמרקס
 )גו ירע עתם כי 6מל ככרי כן כטכע ו)כן,ר6טי,
 וכ6)מ,ה טכ)י0טות לנור 0סכע 6כ0)וס' נוןכו'
 לכן חחט16י כל) דוד סכ 6יגו 61"כ סחלוכס,גט)
 ממנו רחמים לכסס ססכ נעת גר6  כן  סממילנור

 יכ קינו כי יקמר  מכין כל  סל6 י6"נ  י.מ(' כ'לסמומן
 להרי מפניו סהחייר6 רס פותר  כחררו  יוצרייןנקמח
 6ני  גי עצרך ירפ כי 6מר )כן לסמלוכס,  טס6סר

 למסירו  רולס  סיסס סכור סתחחילס פירוסהס6תיי
 כיה כ) סרג כטיס כטח כי בדעתו ערסמסמ)וכס
SI~eוכיו"כ, 61נגר כוסת 6יס הכן נסלג וכע5הו 
 חיקו בל לייסרו רת סוס פרור יורפ  עכטיו36)
 כיח יירה לך"לנן 6סיכ פספ נסוי סי6 5נלנכ'ס'
 ל6 3ידיעס  6ך ווס סקול, כיה כרכר  6סס ל6כי

 )סרחת סנוקק) חסוכת 6ין כי כפועלגסר6ות
 עון סרוגי )י יחסה 6) טס 6מר לכן סו6,קמתחרע

 0ס61  6ף פירוס  לכה 6ל  מתלך לסוס כו'  תזכורז6)
 ככת  סמססלי תקורת )עסות יכ) 6.ט נזרךנזוין
 התחרי כייורפ

 ווס בקרנו חלל ולגו כלגו סו6
 3יריעס חטאתי 6גי כי עכרך ידע כי )כן )בייר15י
 לאסון וזס סמסק)י חקוכת )עקות יכו) וזיגגו כי6ס
 1גפל6 כזר. נ"כ יוסף 6חי כנודרטו 'e1DI כיס)כ)

 ם) 6סקופי כרעתך וסגך  טו3  סיחר כמורסמממרס
 תטונס עמית )6 סעריין פירוס לפגיךן מסלך סכט:3ח
  רמ6ן 6"ס וגוס  כרעתך.  סגך  עריין לקן  נרסס1)6

  דל6 וכו' וס יוסכ'פ  פליסן  ססחורס  עכירותר6מר
 תמיר נגדי וחטאתי 6דט 6גי ופסעי מניראסטת
 סמוקי* תפוכח )ע10ת יכו) סיס ד)6 מסוס ר6כ*י'רמכי6
 פוסק כי מפגי סיס חע6ס 0נת 3יסי6)רהנה

 פטמו )סס סר6ס סאטן קלקלו וסמוחטמן
 סריס ממסית כח כי וסכוונס  כלויל, הססטל

 ימול ע) משו  6יט מטס  סל פגינו נזי6ו0ס
 יס כי  סערהוניס  ספריו וכמו כ6ויר, פורח רנןקייט
 סיס הס ירפדו ל6 6יס, רט קינו  Vl~'D  ס6יס'מטס
  סיס 06 סירם 6לס כל פפל  חחכולס כ6יוסלוי

 סירר  כיון  וכיי-נ,  מעליון כ6ויר  למח י30ר1וכרומס,
 תסוסת זס 6ין 1ננו65 סעעו,  167 ססר  מןמטס

 בי  מסר6וי מטס נל6 סיס  סלסס ססחי6מהסקלי
 פסס סירר  ביין 6כל מסס'  כל6 כשפינסי0עוררו

rA~1א  
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חכמה3צב"משך8א
 לנור )כן סחטק)י תתוכח זס 6ין ממט 1ת)1ולנוו
 יסים )6 הסר מן ובילילתך טגה)יכתך לל לך)1

 6תס נוסס לנור )כן וכמום'בי סמ"ק) תסוכםצנור
 6כפרס 6ו)י ד' 6) ועתס6עלס גלולה חט6סחט"תס
 ויסיו יום מ' טוך ויתמהמה הסר Sh סכסיעלספילוס
 ויסיכו קודם סהיס כמו סזס' זמן מסך כ) מטסכ)6

 כעין מוס יהיס סמקו)ק)יס דרכיסס וימזגוויתגחמי
 יסיס טכזס כפרס יסיס העליס ופזי סמסק),כטונת
 עלס 5ך זס 6חר סיס )ו לנור )כן המסק),תמוכת

 nh?, המטק) תסוכת כמין יסה סטם 6)סמס)יכתך
 כמקקאו זה 6ין כמגס כלעריך* היוחס ימו כ)סמכו
 מ6תס סר המחכס 6) וסכ סלך כי ירעו כילנמרי
 ס6ין כאופן לכן יוס, מ' עור כסתמהמס המסיתכת
 )1 מראין כראוי סנוסקל תסוכת )עטות ס6רס3יד
 ראוי רוד היס )6 הנמרץ רעיון וזה 1יסר56.מדור
 מוכס ס6מר והוך וכי', רידוין יסרך) ס*1 1)6וכו'

 יונע ו)כ כליות מכוחן סהו6 לילדיך ד' ערישראל
 יודע עליו מיעיר עד רמכ"ס וכרכרי כלמח, שנתכי

 כעוניך, כסלת כי כו' החטך זה 6) יסוכ ק)6תעלומות
 העקיר וכנוטל ממסקלי תסוכת nivuS כירך 6יןכי

 עגי, (e~D זס 61חרי טחים כמלכות נעט עובסמרונ
hS~כפועל, ונסרקות סמסק) תסוכת לסוכ נידו 6ין 
 עתכס קחו )כן )כ, תע)ונוות יודע ודי כ)כ תלוירק

 כירכם 6'ן )סריגות כפוע) כי ו', 6) וסוכודכריס
 כי י'יכ 6' כסמ61ל )פרק ים וכוס 6תס, טניסכי

 מפגי מלך, )גו לסלול רעס חט6ותיגו כ) עליספגו
 עכשיו 16)ס כקגגות, 5הז סגעקו שירקס סגיםסתיו

 המביכו טככר ע"זי סחטך עזיבת טפין רעה, עסוס)"
 )מחול קריך )כן )סמו6), כזיון ט610 וכפרט 651heת
 פן החטף עזיכת 6ין כי לחרי גמות, ו)6 ככורוע)
 6ת ועכרתם 6מר )כן לגו, יתכפלל6

 )כבכס: כג)ד'
 שכיעיה ירוט)חי יעוין מבכותיך, והרגךרדקכמיבנר

 )6חר רק גתחיי13 ל6 סלמותיך קקיפרק
 הלזרן, נפקדך לטסו, רססו[ סערה 61חסכיון וחלוקכ13ק
 וכפרי וכתוכ 6'. פרק תרופות כרחכ"ס סכתיכוכמו

 סגי טככית רכינו סועת לפי י/ חסר )טגס6דתתך
 תרכריהס, ומעסרות תרומות יוסגיס, ג) עלוסל6
 כזה, כמח 16ר יעוי מעפר, מות חמר ויטוכס1גמ65

 המעפר, מן ססטורס טוכ 6רן יפתח על סםו3ירום)מי
 )עוכה כתוכ ר6טוגס קכני6ס תכ6 כב' )מעלס16)0

 וןוק: כמעטרות. סגתחיי3ומ)6
 קמי פרק ניווק)חי מ6נזהיך, והונךרהמיכר

 )גבולה חניג6 כן יוסי ר' חוקיסדטכיעית

 ספיר 6תי זס ולפי 63,רך' יעו"ק עורס, כימיקהי'
 זרעך )3כ 61ת )33ך 6ת וללוליך י' זנו) ר6מרנוס

 כגסת ס6גסי מס על ק6י קוה כו' ם 6ת)ההכס
 יוחק סוף כמכובר זרם דעכודס י5ר6 כטל1סגדו)ס
 )6 גון כן יהוסע כימות ר6קוגס כנ16)סולפיז
 בגי'. ג6ו)ס ע) כיס טההכטחה תה )כי) יכו)פיס
 כ"ג יוסט ככבוד סקס ספגס ר6מר מ6ן זסקפי
 לעתיר העתידה tilha ע) רקקי וכלעזר כר'נזפרס
th1JSכיקור ויריך "JIDO ודוק: ו6כנו,ל, ערכין רסוף 
 כו/ וקכלך 1סכ ויחנוך ס13תך 6ת קלייך ד'ריעוב

 6ת ופתחתי ~Shprn ד6נור נוה עפ"יפירוקו
 ונתתי 6דנותכס 6) 6תכס 1ה63תי עמיקכרותיכס

 העמיס תכל וקכ5ך וחכ 6מר וע"ז וחייתם, ככסרוח
 יעמרו ולס יקרך) )6רן יתולו הנזתיס תייגוכו'

 כקבי, ניגס הנות'ס כי החיים SD הו6 ומכותךכתחיהי
 סמקתוקקיס כסכי סחם 6סר יטרלל כי י6מי4שר

Shכחכור )6רן נוחו5ס לכרוח ולו5י0 יסר") 6רן 
 נוכ) וקכ5ך וסכ ורתחך נוק.דס, יסיכ המההסכי
 רוח קורת ח165 6סר היסר6)יס ono כו'העחיס
 הס גס הלכי )6רן התסרקת ממס וכט) נכריסכקרן

 זה: לחרי ויסיכס הססיקכ5ס

 )6 הנ6 נפ' יריך. תעסה כג) ד'רהררזירשך
 דרכים, סכי דים מסוס מע"י 3כ)כתיכ

 ,ShDnn כר' 65גכס,ויק ורעי זרים 11YDI כרסכ"ייס
 דנול6כחס כרקכ"י גהה ל5דיקגנוור והגה דגנך'61ספת
 סככך חסוכה SJh SD35 "תריס, ע"י געסיתחה6

 רק יעסוק כט) )ילך ג"ה 6ין כחט6')ונסתלס
 כר' ימת )1 )מויו, )חור הו6 ןע)1) נזרוםכרוחניות
 עון מסכחת תורה עס 4רן ורך מיגיעתיסמע6)

 כג) כתיכ החסוכה "חרי כסן ולכן ז"), ט6חרוכמו
 והכן: יריך,מעסה

 tOtO התורה כספר הכתונס וכו' כקו) תקורעכנף

 כחוכ כי '"מר לכו נסרירות כהורה סנוכיטןחי
 לעקר )133 יטה הרטון כ. מהקנות, 6חר 63ופן3ה
 לככך ככ) 6)וד'ך ד' 6) תקוכ כי 4חר לכןוזרוגו, )תשתי יסכים 6סל כטפן "ותם מפרס 6"חדכרי
 חס"כ היטכ כקר תר6ה וחפן גניטס סוס טכ)6כו',

 הר6כיע: פירס )זס וקרובכתורה,

 (nbic )" וכו' nhto החגוהכשי
 ה'"

 רח,קס 1)6
 וכמככר כפיך מ"ר הדכר ")'ך קרוכ כיוגו'
 tnSJo כהכתתו כ) '5ר הכורדן כי מוסכ)' הכיקר .)עסותו
 ה"רס ישי, נקוי )היות יותר ממוכרח מה ועסהכ"ת

 לו  סוכן ק4 מון hSJ רגע  6ף  יונללחיות כ)גקיו)ד
 כדוגו, ערך וספי כחיגו )י סכומה מה 6ח1 ח)כתיכף

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



 ותממהעצביםמשך
 3)6 לו הוכן הלעלו היות יוכל כ) 6מל ס16ילוכן

 כנוו כ"כ הכרחי )6 גריך ה61 6מר וסמיםטורחן
 וס)חס להסיגון עמל ק5ת קריך 6ך לו, מלויס6ויר

 ימים קלסת על כלעדו להתקיים יכו) יוהר6סי
 קריך הכרחי כלתי הו4 6קר וסתעון יותרי פס)קריך
 ויערן דרגי סורס יעות כ6סר רק עח5, יותרעוד
 כלכ רכ טח) 5ייך כי ער נוותרייס כמ6גליסעלתו
 עד כ"כ וסורבל והכיר המערגות כתו )ססינסוכמו
 תעקי הריעותי "תרו כיו"כ SDI הכיחי, 6)יו יקוככי

 לחרי רדוף ה6דס הים )6 ס4ס פרגסתייוקפחתי
 ססייות לו גתן כן כנקל, לחמו מו65 היסהמותריים
 כעין 6סר המוחסים המה לרכיו, )כל כ6חגיסועכויס
 ג6מגיס עכדיס וסתס כוח יטחע וכלזן ה16רירסס
 י4כר החותרות לחרי יחטוף כיסר nh(c פעלו,לכ)
 מטוף כו' כרזילי ס6תרו וכמו וסר6יס הטעסחוסיו
 )1 כרע ירסיס 6סר )1 כר6 כן כו', מיהכזימה
 olho כהיות ההכרחי )1 גתן c~h יורת עלאיותהס 6סי ומרות כחיסכלות וכן והתנועה, ההרנמ לוונהן
 גחן כנורות וזה 6ורחיתיוי יעכט 1)6 מסריסהולך
 הנפק כקורת 6מר כ15ית: והעייגות ככפםהסרגם
 לזולתוי סעו) סרחקת כחו המיסריס, 6הכתנחקק
otlelוככלל וכיו"כ, "יק ,קת ועריות שנזל החמס 
 יוסר וכלסר תעכיר, )6 לחכרך לך דסגי חסכ)

 6ז והרנסתה קבלו מסורת ה"וה כלנוס6דס
 והתועים הטוכ 61סכת הטול הרחקת כס p'pnימ65
 ת6וה כח כ)nD)O 6 ויקולל ה6דס ימות כלסרולנן

 יכיס לכל הנפט זוהר כעשרי סיס 6קרוססכרח
 והחמס העז) נזרנקת כע5חה הגפס 6זחיקור,

 עסוה ל"חר "סר ר61יס ממגו וכנוו עסה, 6סרסורק ה)"
 חרטס, נול"יס רסעיס ק6חרו וכחו חרטה, ימלץהעול
 elotnn רקקתנויר חוה6, גפסו הערכ יעכור כמסרכי
 הלתת והרגסת הסרק חוקי נגל )הלזך יצה"רעליו

 ol~no עכותות מחגו נפלו 6ז תת כסקר קולסכלככו,
 גסתתו ס6מרו efl הטילי שסייתו SD חרס והעקורולס
 )ורגקת כעצמה סהי6 סיין, ליום כה חעירס 6רהמ)
 מונו הלככח סעפה ולעולקהעי)

 הנקר"
 6דס, כחייו

 גרול יוהר הכל "סר כלככו חקיק כיהיגויי כסכל וזס ll~hr' מואכל לו גתן 3ינ1::לותרבם
 ד', ה61 כ' פעמיס 3' 6:ר הממפריס כןחהח)ק,

 6סר וההפכים כולס, והליחיריות החסכון ריסי1:)
 גפסו כקרת הסרס ימ65 וכיו"כ מרוכע ,יגוהתקולס
 לסייג סלולרי המגל וכן ליחור, כל6חקוק
 כסכל חקוק הנהו )גמ65יס ווומ5י6 כורם סיסומירע
 כמו יחיך, כורך ים כי מעוות כמהי הפקוטהיסר

 ע) 3ו מוכן סכל כי וילעס )3ית 6לס ינגס060
 ומזון סקורך, )עת )יגס 63סון 13 דולק ונרתגעה
 סגים מגע) סו6 כי יכין הל6 ס15רך )עת נומוכן
 6סר כמטרות נסתכל כקמר כן ס4ורחן 'צלממניח
 ס5ולך' כפי מעט וכלידס סיום כ) )גמ65יססכין
 תכין בקין ען, כ) פלי ועוטס וס6 הברל "וס16מ11ן
 נות5י6 כגוונת סכ) כי יסכי) סל6 סחרףי טל)חמס
 סכ) המ5י6 6סר תוחלט כרטון זו 'לכירס תגהינוים

 גמז לניט 6כלסס מוס קסטכי) וכנוי סכםומתגו
 ממו כי nyh' סקכ*ס ם) חומס וזס כחררם,ם6ית6
 יער כמכס הר61ס )סעין כילס הכרי6ס ס:)חקוק
 סרעיס זככר סוגים, וומיוגיס מת16ח )ועיומכלתי
 6)ה כר6 נוי ורלי עיגיגס מרוס מ6ו יכעיסע"ז

 גת65 כו', 6וגיס מרוכ כו' 5כ6ס כחספרהנוי5י6
 והכרחי ההדס עירה סנזס 6קר גח כני נוגותסכע
 ככרטוס ה41 נושח בז' שנור קיננו כקמר כי6)יו,
 כטכ) המיית הכין זה )קנז6( סתעגס נ,פירומ)ר"נו
 היסרספסיט

 מוסכני
 דרכי יעות ה6דס רק ר6ס1ן,

 משנוגות יכקמ כי ערי והסעעות כיזכיס דתיוגיסעפ"י
 הכורך סיו5ר ולהסכיחססס סימר סיכל לעותרכות

 ס3על וכמו מוטעות' וכחטכוגות כוזכותכחקירות
 הססתד)ות כל יכקס ת16תו גפרי סתסולחסה6וס
 כן 3גפקוי סנוורנס סעול והרחיק הטרק לוקילרוה
 ספ)סופי6 כחדוד יערבבו 6טי כוזכ ימייןסכע)
 ילעקור סקס )סמכיח ססת6מ15ת כ) יכקסהמטעת
 ימלוסמס עקסס6דס ס6)דיס ג6מר וע"ז תי51רהן15רס

 רכיס' חסכונותכקטו
 מנגס )מלך חם) רחכ"ח ט' פ' מד"ר כזגגםרזןק

 פקטין )ו 6מר לי וערכס 6ותס ר6ספלטין
 כטס עת ככל )פגי חן מטלת חה6 הליקיפלטין
 לחרי ימטופו מ)6 היינו ווי כמעה לפגי חןשהעלית
 לכל המ15י )סטכע קרור כענין יסתפקו רקסמותרוח

 החקוק ונויסריס לרקס ויעמו העול, וירחיקו כ'מטט,6דס
 מהיה למלך כו' ר"י וכסרגקח1. 6דס ס) נפקוכ15רות
 51יירס וכידה יסיירס וניה חופם )ס ועמס כתומסיף
 תסיס סלוקי גחי לס 5תר  לו וערני* מיתהורלה
 וזס כו'ן עת ככל לפני חן מעלת י51תיחופס
 סגת65יס, וסמ5י16כל סקיי נז5י6וה )פגיהם יידועקתה6
 תחת זגס כקמה כוזבות דיעות לחרי 'מסכו1ל6

 וירק וזס הפמוט. היסר להחוסכ) יתגמדו 1)6כעלה,
 עמס ס6)ןיס ת6ר, טוכ וסנה טסה 6סר כ) 6תכי'
 וכקמו והדמיון התקוה הגכ'רו התה רק ימרלוחו

 עזרי כן גדרים כירושלמי 6מר ולכן רכים,חטכוגות
 כתירס גרול כלל לך 6ין olh תולדות ספר זה6ונור

מזב
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עמה3צשששך4%
 סט1ף כל6 )ח1לרתו קרוכ כס:61 סברס כי וס61מזקן
 כוזכיס, דנויוגיס מוקכ)יס ספ)גח 31)6 חג1טחח16ת
 קטורי כעט וחקוק כתוב כו 6סר ניו) ספרסו6

 ססי"ת ומליבות ומחסד סורק וכקסת סעולסרחקת
 יטר, כמכס מנעו ילנזור ס6וס לק מ0ח6וסוססלחק

 )רעת כס6לייס סה61 כו' לעריס כללס סימרוזפ
 ודוק, עקמו ממנו סייגו ורע טובממגו
 מרומי 6) )עלות סקכי)1 6ער ס6נות14רנרכמ

 לחיגן 057 יתכרך מעליון 6סר זכה0הסגס
 יותר מופלגת סלטות הכ)יחיח, כלחי כסלמותנגייס

 חלק לסס ים סעו)ס 16מוה חסידי ]כימססכלחי
 6.ן 6ער כסכל ס6רס 6ח החונן וכמו סכ6ן'לעולס

 הסגת כי )סוויעסן זרעם סקס חגן כן הנמ65יסן ככל"

0סי""
 עגיגי כי ומידעו כסס' וכיחוד נעולת וכוקף

 מגפ)6וח ס61 זס וגס מססי'ת, נע)מיס 6ינססנכר6יס
 6לרי 6ור יופיע 151רה1 כקכ)1 6קר ס6רס ככחקיק
 סכיוילס פרטי כ6יזס רקון 0סי"ת מרלון יהודעכס

 לתיגי רכים עגיניס געקוה סיני הר ננוענודחורתו
 6חריסס לכגי0ס יגחלו ומגוס 0טכע נגד כנוזיכ5
 לקיית nJohS כפרע כניי לככות וכתקקרו דור,ככ)

 וכגויל ומיסרים, 5רק כילס סי6 6סר הורתוו)6סוכ
 6מל סכלי סי51ר כתכלית סממתי סםלס סקי'תל6סוכ
 ספלסופיס בחירי 56ל מועג וכר סו6 ס06כסככ))
 )זס יפויו 6סל סכוזכ ורמיון מ0ח16ס סרחיקסלחרי
 רק  סחיר, )6 מסומגיס כזמן זס oal כפוע)' )6ככח
 חקים חורתו גדרס ככללס סלמה  6ותס לוסלסכיך
 כונס וכקיוס כקמרס 6סר פרטיים ומלוחמיוחריס
 סכפ)16ת 1לפרסס ססי"ת ל6סכח )נ61 6יס כ)יום)
 כל וזס (in~tDO וסדכיקוח סעליוגס כסססגחס6קר
 מן ג)מריס גח כגי מלות סז' נמ65 כ1לסימתורס
'1DOוסעלכח כהת5י16ח סג16ת מסור ר61ס העין כי 

 וכהסכת זס, Sh זס כסירורס סחלקיס ספרטיססרנריס
 הגמ65יס*סמפע) ס )קיססכרחיות

 סמ16.5ת כקיוס סגפני
 גר6 מי יימר כי ערי מוס וזס נוזס זס יסתקס 6סלככללה
 ס*6 3יקר6) סגתגס וסתור: קמה ד' 5כ6וח ד'6)0

 כגמיעתו סיסר6לי כתקסר 6סר ס16זן 6)מיוחסת
 כקכלס סיעי סיני כסר ססמעס 16זן סיגיווזס סר56)
 ויגרך 6כיך ס6) סימר וכמו ס3גיס, Sh ס6כוחמן

 מניס( כוונה )ע"ר 6מר 1ל01 כו/ לך וייתרוזקניך
 תטע יממעי סל6 6; הנוטע כו' כעס כועריסכינו
 זס כ)6 כי סמפורסמותי 1)קכ) )סמוע כקרס6זן
 סירס, כל זס 6מר )דכר 6ף לכ61 הירס יוכלכל
 ספייתי מפענוח ע) )סכיט יכיטי 0ל6 עין ו51ר06
 ס)6 שסתרו ע) ממפקח חקוכס ,ס עין, י5ר)זס

 ססכס1ל פירוס יעקכן 6)רי יצין 1)6 ד' 6וסיר06
 נגיס היוסר כו/ סטי*ת נעי6וח ל61ס שמיגולותר
 סר6סוגוק סמוסכ)ות זס רטח ל6דס סמלמר יוכיחס)6
 ים 6לוריס יס 5ועקיס סמם עול מכ) גקייס 0מס6סר

 דכוק 610 הלמיתיות וכל כמיניי חורט נתגסמיטליס
 ודוק: רעת, גקר6 וזס סר6טונותינמוקכלות
 סקי"ת, )06וכ 0מסככיס מ15ת 16 כולס סתורסרהטנה

 וע)יס כלס, וקרככות ותפילין 5י5יתכמו
 סג6סכ כלסכת לסגות ס16סכ סררך מלות סססלרגל'
 1לעכר1 ככיתו, ככגרו' כזרועו' סמו וכמקוק תמידלזכרו
 ו0רגתהז ס6וסכ סהפעליות יירו 6קר ספעולוחנכ)
 וזס ה6וסכ, מלכ סי651ת כחמחס הנ6סכ 6חוככדו
 )חסרו )ה!ן!ת הנוס ונפהס6דס, כ)כ החקיקיסנומה
 ועגנתס מקות ונ!זס וטוכו ודרגיו ססגחתוולספר
 סטכת וסתירת ותסילס מלריס וי5י6ת ק"מ)נגיך

 וסטגהת מסריס וי5י6ה בסרוס לתוגת )כרססוסמועריס
t~t1Shכעכזחוה נתקטרה סיסר6)י גפם כן נח, כגי מטהבז' ממכי לדעת ספר הו6 נפסו כסקוס וכמו 
 ססכועס הים זס רגיס לרעת )6טר )לנדות60סכס
 סתורס(!)תורתוי קיוס Su ככללם ~onlh עםסנתקסר
 מכמרו, יקרץ ורמיון וחמדם ח6יס כל כלסירו6סר

 געיס כלכו חקוק ימ65 כי פירום קלוין יחזסומכמרו
 ולייחל ככורו ולספר ססי'ח 6ק ל06וכ סחורם)דרכי
 וסומיין יתרחקמסח6וס כבקל 6ך )0טי"תן 1)נכ1פיו
 מסגי הגהסוס ססקחתות ע) כי יתכן 6קלכוזב
 דמיון ע) סו6 6ף וחימס, elh יקל6י 6)1נכריס
 סכ6 התשגי ~Sw סו6 וחימס נמוח, מטכסכוזכ
 סיגי כסר וכעמרו יסרק) וחס 1מר51חו' סרסמחוס
 וכמ"כ לנסמס סמגונות סת16ת זוסמתן ואסקסגיט)ס
 יטו"סי דע"ז גפ"נ סומרו כמו מחועכי לרקח16
 מעמו פעל קוס סרגו, מקס וחימס רגוונ6 6מרולזם
 געורי סמס 6קר נס6ימס )וזרוח סיניסר

~lhno ,כעלס 1ה1 חימה,ו)פ'1 ע)יהס ס"ק 6ין וסכןומגירה 
 וגתיכ )י חמס6ין כחיכ ר' רף רע"1 ע"ק ס"מרימס
 כעו"ג, כ6ן גיהרת) כ6ן )*ק חתם וכע) י'נוקם
 o'nltp סמגינוח ונוחשה זוסמ6 פסקת )6דמסס
 סחימס. מעליס כוס סקוס כנפם מחקוקגגו

 הוספות. קוקיתומחורן
 מ15תיו )סמר כי' י' s1pl תטמע כי ק6תרךןךן

 וגג) )נטך ככ) כו' תסוג 6ימת*'גיוחקותי"
 16 כוזכי ומסןמיון מסת6וס ויתרתק כסיסוכנפטך,
 ממחסלך ר' כקול יטמע כי וחקותיו מ15תי1יטפול
 גי 13/ חורכ מסר יו65ה ב"ק קלמרו וכמוסח1רס, ררכי )קייס ככ)יוהיו ודופק סיסל6)י )גכנקרב

ס9)
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 1"רומסמהנצביםמשך
 וטמעת מתור סיסר6)י ס) נרוחו 15עק 6)ויסקו)
 גי ונופלם מסיגיי ק3)ח 6ער התורה ככ))עסות
 קרום כי כו' גפ)6ת )6 ככעס התורס פירומ הזקתהמכוס
 גסס התורס סכ) וכעכך, כפיך מ6ד סרגל6)יך
 כ) otss11 הס 6טר סיסר6)י ופה מ)גכנקרנית
 ס)6 מלך )כת לפס"ד התדיר ככ)) וזס כולס,סחורה
 סיין 6)י חכיכיס 6תס מס כו' מגירם 6דססיה
 גתתים, הכס ההורס 6ת מכיר סלי כפלטיןכריס
 נפל6תס )6 6תס 6ב) ח" כ) מעין nhSD11סג6מר

 בכ"ז: ולוקוכו',

 ספירט כמו תיוכה ס) מלוה פירוס הזלת, הנז5וססבי
 כו' החיים 6ת סיום לפכיך גתתי ר6סהעקרים

 מכרכה לפגיך גתתי ר6ה 6מי ר6ס וכפרטת סמוה,ו6ת
 36) התטוכס, מ15ת קטגור קורס וזס כו',והקלאס
 סדין מן גרו) מחסכון ה)6 התטוכס ח15ת ס6מרהיון
 בדורס יותר עכירס וזס סכ, 1)6 )סוכ יכוהלסיס
olon)1סכ ל6 06 כי ימותן חיים וקולס חכרכם 
 )ו 6מר הכלסל ח)י)סי נוות געשית מהקלגס6ז

 העידותי מסייס מכן גוו), יותר DO'5 קכ 1)6מיסוכ
 והמות החיים כו' מ5ותהחסוכס )כס סנתתי סיום,3כס
 מותן נתהוה עמסק))ה והקמה סכרכם לפגיךנחתי

 גורף: תוסר וזס כחיים, ונחרתולכן
 גכתנ )כס כתנם מתורס )עסותי, 31)ננךבמוך

 שולס הכמוו כי מעגין רס"י. פס,וכע)
 סנהפכס )1 נוח ntDDS ס)6 ע*מ )מד 061 כפסוגעו
 )עקותוי סכ)כ3ך וניגופן כפיך וזס פגיוי מט)ס)ימ1

 )עסותו: ותחסנתך כפיך )ומד ס6חסה61
 ו6ק החוח 61ח כי' סחייס 6ח )פגיך גחקיראה

.b~oסוכם 610 גי ספוח 6חל מרע סזכיל 
 610 סעוכ וכן סמול, לחרי סכ6 הסחוטי הרעע)

 רע מזכיר )6 וקלן קמים נעוות ורכן הנוחייסטז3
 כתו סזמנית, וסקלנה סמות ע) עריס ס"ס כי'טוב

 פרי כרוך נסנותךי פרי כו' קרור כקשותמהזכיר
 סמיך וגחת סימר וכמו נ6מגיס עריס וס"סכהמתך
 ענין הו6 סנ5חי ומרע הטוכ ע) 36) וכו',כרז)
 גי' )פגיו כספר וגגונו ג6חר 6י סרן משריס גססנכוה
 כי'. ס)הקכ"ה נזמחי5תו )פנים )יסכ 5דיקיסועתייין
 טכועות כפרק 11thD (oy עפיי עזו )פרקךיטס

 ולסעיס כויניס סו6 עכירות כטלרסוייגיס
 כו'י הק) כדין דע)נו6 ורסעיס חתור כייןדמקפחס

 1)6ינסי onlh InSDJ )סעוקס וספוח ottno 6מרוע*ז
 ו)זס סק), רין רק 610 טלסס ערכות מ)ועלמך

 6חו: וכר SD הכ) וסז6 ורע טוכ4מר

  הר61ה פ'  תרכוס וכו'* יתיך 61ורך הייך הו6כלי

 פירוס כו'. 3עגיס 6ג1 כגון ר3ה 6מר ס""רף
 סמס סרם. סיקר עם הטיכ סיטר טופסן, וזס זהד3יכגיס
 רכס והגס לסטדס, סופטיס סגזגסיגיס כמו 16חומגהיגי0
 סרע, ע) היסט לסתגכרות קריך 6יגו ה61 כי גרמו ע)6מר
 מפריחו סטנעי כח 6סר חי5וגי ענין נס ים 56)1כי

 )כן י"ח וף כרס"ס סומרו כמו וזס חויס'))נווד
 כזכת עלי 3ית עון יתכפר 06 עלי )3יתגסכעתי
 רנותי כו' ונתכפר גח1רס 36) ונתכפר 6יגוודחס
 טגולס ה61 כו/6*כ סגין 6רכעין חיס ,:תורסדעסיק
 ס61י5ס*ר,ח0כיס ]6טר סחומר כח ס6ף 1':מ65)חיות,

 כיגגי: וה61 כתורס עסוקסיסת
 ויסנור כבי קר6 )ס6י מטי כי י'6 י' דףשאביגד;

 )תסס 61תי6 סמ61) ד6זי) כו'סמוך)
 מס ק"ו דכריס והרי כ"ו פ' רכס ויכויקר6מהגיס,
 שכע 763 וען מין יסרי) כ) וידע כו :ןכתוכסת61)
 0הו6 שכזל שסיס ע"י )ד' )נכית ~Shtn גלמןכי
 עאכו"כ, 4ני נתיירדו הדיןיום

i'DO הלכות 06 כי 
 061 סנכיס כעון הן נענקין 6ז הכגיס לחטף סןמכס
 3ע)י וסנס נענקין, 6ין 6ז סכגיס )חע6 סנה6ין
 )לנסי קהוכיח קמול) 36) כסס, כיהס 1ל6כתיכ
 onsnt' מילים מגיתו ופלס יסרק) )כ) וסנטשרו
 כחיג רק )נגיוי 1)6 )6חריס טיוכיח יתכן 4יר6"כ
 ר15י )6 וסם חסטיח ססכחירס כדרכיו סלך "כו1)6
 61ין )י' )ג3י6 סח61) נקמן כי ידעו יסרק)וכ)
 ס3ס 6~1 ססמ61) ילטו יטל6) סגל ססס ח)1)כוס
 לדיןי נחגע סכורססו6 סיס Sh'nc וסנס נ,גיו.)חט6
 61*ן ענורס גענה 6101 מתכקריס פגיו עון ':יטויתס
 כ"כ חט16 ס)6 פנקסס גת3קר )6 בניו וכ"זשסי סו" נעקר דגחינ ונמו מעקה נטעה ,)6 דןסקנ"ה
 )כן )דין, נתלקט 6ז קחע6ו וכיון )וין, מח3קט6יגו
 זס תקח סוף כמדרק וכד6מר כהדיסי )מפסקר6
 )ו 61מר סקכ"ס )פני נוסס קלמר ן3ריס מג'6חך
 רכס"ע מסס 4מל גו' עון פוקד הקה"ץ )1 כסומרגו'
 ס5ךיקיס טיסיו נ6ס כו'וכן 5ייקיס הועידו רסעיסכמס
 ם6ני חייך )מוחני סקכ"ס )1 6מו כו')וקין
 6טת יומתו )6 סג6מר זכליך ומקים ך3לימכס)
SD)כו/ ככסוכ סג6מר )סרך כותכן סיגי וחייך נגיב 

 )סקי"מ ככיכו) ג5ח טס61 כסריס מסה סי3ו6 כקץ)כן
 החטא 6) )כגיס מסאגות ס3ס סכס6ין זז:כרכר
 ודוק: כגיס, כעון לכות ו)6 לכות צעון כגיס )6 געגסיס6יגס
 מניך לוח ונולם סריס יוקל הנס כי ה' ייףהקוכם

 יתרס מיחס 6פי)1 רב 6מר סיחו נוסלאוס
 רס'י* תסמיס* סנפני קחוק דכרי כו' )6קת1 6יססכין

 ת6מיט 6) יכתיכ מפולם מקרך )מס י65וגרעתי
aidכיע
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 06 סי5ס"ר זס כרע כ6)1ף, ח3טחו 6)גרע
 סג6מל 6*ח )ך מוח) וסקכ"ס חט6 הימסיר )ךיקמר
 סקכ"ה, זס כקלוף 61"ח סי5ס*ר זס כרע הלתיגו6)
 סדין 6יך סמקר6 מסייס וע"ז feg~ כחניגס ורמוכן

 לויך מוס 6פיל1 וזמו פיך, פתחי סמוי חיקךחסיככמ
 סקכ"ס' ממ"מ לפגי וחסכון  וין יתן ע"ז גס כי פיולסמור
 onDn סעכירס ע) דין סנל"6 פירט וחסכין1ושין

 בעה )עקות יכו) פסיס סת5וח SDוחסכון
 סכפוריס כיף לגוס סערת תסמר י)פ"ז סעכירס,סעטס
 31)6 קתולות ע) גס מכפר o~lan ועסנקיי")
 גןו) כתר 6"כ מכפר, קינו קלות על גסחסוכס
 61ין מיחיד נס סגענס מכיוססחסכון

 סטטי
 סרט

 גמ6מרסעליו
 סטטי

 תמוכה, )עמות מק) ע0"דן כגי"מ
 3106 ולסיות סג5חיס )חיים לזכות יוכל ק)ונרכר
 סעוגם להיות יוכל תטוכס עמס )6 ח)ילס 061)מקיס'
 מיענם כתו סחקונס עסייתו סעךר מיינו מחסכוןע)
 הכגיר, וס6חרון מסם יומר 61פסר חע6יו כ)על

 קמחית ממחה נקמה סוס ססחייט סרגת גרךואקטר
 )הסיר 6ךס כגי פסעי לכ) ס)יחס יום גחןסהקכ"ס
 גורל על לסמו ולסורות )ברכו וילות ססטףמעליסם
 מדרכו 6דס טכ ל6 06 קולס יתכרך, מלדורחעיו
 )ו ותועכ סזס סקרוס יום סיס םל6 )1 מועבהרעס
 כי סזס, מקרום יו0 כערכ פניו ט) סליתוסנספכס
 חסכון כעוגה TP לכלי ענפו עיד מכפיל סזססיום
 וגקוגס ד' ססיכט סרויס. כ) ירוו ע"י סתמוכס,'מערל

 וכתמים: כתמתתליך

 )6 רסן חדל 6כ) וכע"מ, "נוימיסוכן מעסי לענין ת5טרפין ועזים דככסיס 6ימרנ6,כב32י
 כי ט5מי, כסג. דור כל גכגסין סדורות כןמ5טרפין,
 כקטר חיגו כם6ינ1 ממין נרול ויטן חוס ניןססכדל
 מקדלין ס6.ן ב"ח כמעל1ח כחוס. בעוס"ר 6גור61יס
 נד6וריית6 כך תורס בסן לפי שקלע נעריכמליס

 נוינו: סרנםמדקדקין
 טכיר סיכי חסד כלפי תסס חסי ורכ ", דףרשיה

 ןמי ויתכן 6גן, טורי עיין כוכסוי 6מרל'6
 חטS~h 06 6 מלתה נוכס סזתן כמסך ממנו)מפרע יוכ)י 6סר o~sp חט6יס חט6 06 מלך סל נטסהו6
 תוחל 6ז מחניי )ספרע ככחו 6ין 6קר ככריסחטטים

 געגע פסיה וכתו פקרתיי פקדו כיוס דק )נמר")ו
~)DD(כחת6וגגיס כן ל6 לגמר" )הס מחל סחט6 גוך 
 כגיפן יסר6ל פוסעי טין כהו 6ין 06 ולכןוכיו"ב,
 י'3 כגסינס סיו סל6 עוגות ללוכן מחטיכן מיי06
 ולכן חקגסי לתו לית כי ד"ס תוס' דפיקתי וכמוחרם
 6ין כי ער מ% ככד סו6 כקילו סייט מעוןכונם

 )6 גי חע6ח,טן כ) יס 3מ15)וח ין)יך סכןע.גותיגו, יכבוס ס6מר וזס לכמריי )מן תות) ולכך נוסן)סהפלע
 יוגן מי כי כ)4 סרין )נוימ5ס

 ו6ף כריןי )סמוי
o'hwn~hS סס, קליס טחט6יס 6עפ"י מתנו יפיע 

 סיטנ: עיי"ס וערכין' סגת' גסותיוטכ
 ג' ע"פ סכי6ור יעקכ. ל6לרי מספטה61 ליעילי חק כי כו' ככסס טופר נחיםתמען
 כפי סמע)ס לנמי ע) סוגת יסר6) סנססקדמות
 סממ51עיס יסרך) כללות ע) סוגח ויטקכסוכלתו
 סקלו מכית וירוס)מי כמדרס 61ית6 רז"לכמו"ס
 ימוח כו' )נכ61ס סקלו כו' יעמס מס hwinלחספס
 סתסוכס6סר כקמת כי תסוכסן יעטה כו' לסקכ"סס6ל1
 1נע1)ס כנפקו קפנס מס  יתוקן חט5  וער"כחרסיי
 ר6וסו פרק ריס 61יחtn",ao 6 חסר מ5ד רקסו6
 610 ומספט דינו מנגמר יכר על הונח מחקכ"ך

 ol~nS )6)תל גחהגוין ס5ויקיס וסגם יין,תחילת
 זכו 6ש וניוסכ"פ פינס, תחלם רק כריסחמגיגגיס

 סופר כחדק תקעו ס6מל וזס  בכייס, רינס גמרהוי
 סו6 סמע)ס בגסי סח5ד הו6, )יסיף) חק גיכו'
 לבכרי מספע )חייס, ל6)תר טגחחמין רין גמריוס

 nSne סמפט יק סו6 סניכגיס בגייס סמ5דיעקנ,
 תסיכס סיסקו לתקוכחס טכו:ותין יעקכ )6)רי וזסרין,
 רק Ots מסכמת סגט6ס 1)6 סחכמס מ5ד סיגו6קר
 ג'ינס )כ5 ססו)ח קהול יתכרך חסרו מ5ד עומס לסכורךמס

 ר') 6תר חק לנלי פיס 1פערס קי"6כמנהרריי
 כו' 6ר'י 6חד חק יפילו סתקיירלחי

 ירשני) פירוט 6חר, חק 6ל6 לתר ל6 "פיק6)6
 טייל בפיטו כנהינס גידול מקייס ומיגו ךיורעקלמר
 למר םל6 סייגו יודע חיגו ן6ס קסמי וריי 6חר,חק
 nhno קיים קל6 דחס נגסינסן גירון 6ימ תו 6חורק
 A1p,ne 0316 פלוגתך סוי 1ל6 ירע, ם)6 מסוססי6

 טוף Sqtl דר"ח, וקלו סקלו חת65 קרוסיןגירוס)תי
p.Dכף )ו מיסייע 6חת מ5ח: כיוו סבין למי דסס( 
 בפילי סזס גפ1)ס 6כ) סכ6 לעולס סך"6זכות

 6חר ותהלך חוכם עליו מלמכיס o,)filnתתק5"ט
 ויעפץ  וכיה,  לכף מכריעי סקנסס וכות עליומלנון
 יכף ח15ה, גר כי סכמים דגיי ע"פ  פסיינין
 ממטוס כן מספר לבין כרוה )סיוח יכול 6חיממכר
 לסתפטט סיכו) מס ים 6"כ סרג", נו15ת גוררת6חת
 גילול ולכך גמור לריק ויסים תכלית )3)י מפיניככח
 מס ולפי חדת, י*כ לגסיכם נידין אקולס סנו6זגיס"ס 6"כ סו" נסוי ומה סמיתס 6חר 6כ) סחתימררת
 נ16ת1 יספח 61) מ15ס 6וס עמה י06 בספריר6ימ6
 ומתחה )פטמים מקנחת סלי מרכס, מקות גוררת )סוףחמס

ספמח
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 8" רזחכמהנצבשמשך
 מס לרקח  רקס  ירע ~1ל6 סמ15ס ע) 6וסטסמח
 כליגע סעמיר ול6 מגיתי ל6 ד' 6ני כי לוסחן

 קיום[ נחררת )עסות טזכס ימתח רקלסקג*ס
 חגוור )6 כמניס וממח רכיון קחת, )כ6רסולירסו
 hS 06 ס6 כעוסשזי מעת טיכס וקוכ לחלוחמנוח
 ויחוננו קחת מלדה )ה5י) 6חח ח5וס סכת סריממח
 ע"ז: סמתנוגן סטרת תסמר כופל, מ65תי כו'וי6תל
 מחסנות מחטגותיו, 16ן 61יט דיש יסעיעזרבנ

  נכוה ת16ס קג6ס, נמו כטסט סמוגחיס6דס
 מעללי ויקרי חכילוחי חכילוח תסס ייברגותרגולותיו

 ילך 06 ס6דס nlSIDtn סגו)ריס סמחטכות סמס6יס
 1ניו*נ)עי6קר16ח

 יו~
 6קר כבלס תפוח נמרט

 טסות ניוון כבלס מחקכות וע) כטכע מוגחיסבינם
 6ון מפעולתו 6ון וקים לנור )כן )זס, גרסט5מו
 הבן: תפעול1ח 3קרכו סגוליים מחסכותיו גסיפזוג

רוד
 ס6)ס מגייס ויתחיך )פגיך עונר ו'זימת. פירום ד', דגר כלסר לפגיך עובר פ6יהושע
 רכר כלקר לסגיך סיסוסעעוכי 163פן רוקםמלפניך
 קדרתו 6ותס יגחי) והוך ו6חחגן פ' כרים וזמוו"

 )פכיסס עורר 6תס 06 כו' גוח)ין מגחי)ס 06 טסלספרי
 163יך: יעצם כו',עיכלין

 יסורס תלך ויסוקפט )ככו, רוס )גליניטוס גססתלך 5ח1תכי י6מן.ע*י "זק יסרבל כ)כמעיני
 36י 6כי כו' ונונסקו מחבקו כו' ח"ח ר61סכססיס
 טמח) מלך סעס לעיני 36ל 53נעס1 רק יס 6כלכויי
 160) גענה מס ונופגי תחו), כ1713 6ין ככורוע)
 וירץ כעיניך 6תס קטן 06 ווס ככורוי ע) קמח)על
 36ל tolh כ) לככר כרעתך תמוך כל מפכיוחרר
 1)6 כעכוס תתנסג )6 61מןן pfn ימרץ) כ)לסיגי
 וגכור כנרו) קמם הים יק מורך )ססהרקס

 סטס: נגדכקרי
 6תס כי ונסקן כו' הזס סעס 6ח תנonh 61כלי

 הכדור וסזקניס 6חס וגו' ריי 6מר וכו'תכיף
 )פ"ק קדקוס ע) וסך מק) ט1) הקכ"ס 6*)פמך

 ק3דור זקגיס ד6מרו סעגין ס3י6ו(, ורם"ידסנסדרין
 יסוקע חמס כפני תסס גו' כוסס )רומס 16קמרו
 3ע5ס 6ול )ס ס6ין סלכגס כמו סכווגס )3גס,כפני
 להלכגס כח 6ין ולכן מחמס, מן סקור כמקטלתלק

 כחס רק )6חריסי ח6ירס טחס6 6חר רכר ע)לסטיר
 :להקירן 6חר דכר nlnDS )6 6כל סטרן ע))סטיר
 ע) )ספיר ויכו) כמעלתו יפיס כי דיחס נוסס6כ)

 לכן %)"מן ע) יספיעו טסט ע)יסס ולסטפיעסזקכיס
 יספיעי* סמס מנס עמך, סנרור וסזקגש 6תס6מר

 וססנחו כמסלחו יסיס םל6 סלמת קירע סקסחס6*כ
 כי 6מל מכן ומ6יריס, )מטפיעיס סזקגיס)עסית
 610 רק כו' כגי 61ין )ןור 6חד דכר חכי66תס
 )6 6כ) רכינ" מתסס הקרעו ע"י מסייעיסיס

 ססולך סו6 וד' 6מר מסס כי לפרס, יסערש כלחס. ע) יספיטו ססס סזקניס עליספיע
 ןיט וכיח סו6 וד' טנ6נור olpn וכ)לגנניךי

 לסוסתי פסוק על ססיריס היי כממ"ר ק6נורוכמו
 0י6 סיס )פגיו סלך )כרו קססס מטס 56) 6"ככו"
 סד' נינטע מם6.כ 16חס, h~anl סיו1ליךכשינוו
 מעין יסיס ה61 גס )כן לפגיו עוכרים דיגווצית
 ד' ~Osl עתו, OSli]ts~t סו6 )גמל מעלס נולדוגמנן
 )צור 6חד סזסדכר סעס 6ת תכיף 6ה0 כי )ו6מר
 פילוס עמךי לסיס וקנני קדקןס ע) וסך נזק)סו)
 גד גגי טמרי תכן )כרו, סקי"ת רק ויגו כיח3ל6
 סיס כלסר עמך לילדיך ד' יסיס רק יסולע 6לושר
 6יס כ) דינה 3ית עס ול6 יעלמו פירוט מט,ס'ע0
 כו/ )צול סר3ל6חר יותת נזות פיך 6ת יתרס6קר

 וכמו סמל6ך, 63 ופו"פ מת"ת יסר6לוגקכיע)
 סדר בפרק ד6מר נוס DD*' יתכןרערן4 עיי"ם: כתגילס ז"לקפירטו

 סוכות לכו כפני ס)כס סורס ד6)עזלדחטוס
 לקיוי סריך יסוסע סיס hSn געגע )כן נודין'גיעו)י
 כי 6מר )שעזר גריך סיסי' סכור מסיס מססלכן
 יוצע טסים ססי"ח 6כל סזס, סעס 6ח חנ661חס
 6ת תגיף 6חס כי 6מר לכן לליף קריך יסיסםל6

 תוק: )כדך. 6תס הזם,סעס

 וקמן חוק פירוס ט' סזס סעס 6" "3י6 6תסכני
 רק כקללו ל6 ר6טוגס סגמגיס ממכל כמוכי
 610 ט' יסוטע שתר ו' דכר ינחקייס ויטוקעכ)כ
 סו5 בי טרטר מס ר'  וכר יחקייס כן קחסייכ61

 דינגוות פ"6 נירוס)מי )וי, . גגי )כהניסרירזנ:ק תגחי)גס: גי תרע סטס עס תכה ס6תסונוחי: מנחילני ו6תס נטוח סוס ולכן יסרך), 6תינחי)גה
 כו' סייחי גער עליו וקלף ר6ג'ע 6חר6ס

 ומיון ועיניו )מזרק עטירי דור טס61 6גימכירו
 וסות סכהכ, סטיגס נעזרת מ65נו גי סעכיןלרידיס,
 חס6 סחולס 6סר סחורס מרפטי )פי י6יח נקמחגי

 כ) 3סס ים 6סר וסזקגיס סריס סכהגיס כירמסורס
 מי וכל כירום)י0ן סיוטגיס וספרוסיס סקלמותשכזוגי
 כחו לירוס)י0, יכ6 מתורס 6) )סחקלכ )כוקגרגו
 6סר סיסיכותסנדול1ת סורקטם,וסיו כן כר"6סמ65גו
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חכמהדייךמשך414
 מ65ג1 וכן כינתס, חכמת )פי כהס סרסי כ)גקג5ו
 ]סכילתו 6תך' )יר6ס תעתד ן)מען קר6 ע)בספרי
 נכתב כתונס סתורם הים זס ומפגי כ"סן' נ"נתוס'
 כזורק ויסיס רצוי סטינו מי יתנוו )6 )תעןעברי
 6גכי גס )6מר כזקן סנטר ירסס 1)6 )נורקו)ים,36ן

 ר6ס עזרך 6תגס כנווך. סחכתס סתרי ויודעהרופס
 עקרי onhn וסטכח כענזיס יקרך) פזור )פיכותנו
 Ilfno וגסתם ווס"י( כגחמיס מ65ג1 )כחסלסתורס
 )כיתכה נקית יותר סמ6ירס; כ6ספק)רי6 סרו6יסוכטוו
 הריגה' כמון וחכחות לרעה סרוקה )כ) נווכןופטון
 הרעת )סרחיכ הגלתה סתטרס Sb )מגיעומוטס
 כזמן סתורס מ6ר עד גתפסטה כצמת ]כלסר63רן
 ככר 6סר סנזגיע הסיזק ולמכו) כידוע[ קני,כיח
 כ) סתמו ס)6 חתלמידיס כידוע סגי פגית מוססגיע
 הופיע 6מר 6)וי רוח סקירת כליח מפט וזסלרכן,
 ר16י קמרו כי טד זס חזי) ומפליגו ההרוסיעליו
 61חר1 מסה, ע"י כמו ע"י שולס )סגתן עורססיס
 ערס"י, כוץ זכתס ככ) ))סו 1)6 )למור זכתהעילס
 כגעתו סיס הגטי6 מו"נ )ר6כ"ע, כוס סגין מ65טוכן

 כ6סר סממו, )פרס ורכלי סמקו3) רכל כ)לאתוס
 ט)6 וכן מ6כותי' 6גי מק31) מקומות ככמס )וח65ג1
 כן ל6 יכנס, 6) ככרו הוכו סטין מי 1כ)סח)מיריס, 1)תעט סעלתות מטרת Sh )סגיע הגורות רקלקפל
 סרו5ס כ) 6מר כגטי16ת סיקכ טמיר )ו ח65ג1ר6כ"ע
 וכן נודרס6י כפי ספסרי מ6ס י' 61ת1ססו ויטגס יכוץ)כגום
 )חס טף כחגיגס עיין דכרי כ) טעס ממפרס תמ365כ'מ
 ספצים 3כ"נו וכן )נזכי6יסן, טוכ סכר )יתן כדי 6)6כצין

 ועיפי קמר והל )ופריס, וריכוי סתורסכסתססעות
 עיני כתו כלית, סכטס )מרחוק, ס5ופיס עיכור*)
 SD כיכטה מררמ(י )עיין יונים עיניך וכגזומפרס
 ונכון: מסופר, htD )הגסגת רומס סו6 סכ))סגסגת
 ר6סוגס מנס מסתיטה, קנת כתועד סגים סכע-קץ
 סטמיטס גקגת כי הסתיטס, על וחקיין )סמיטס י'
 טרדת מן כן כהדס, סמ)6כס טרדת תן פנויםסיו

 )עכורת פגויס וסיו ידו, מסם כ5 סגקמטסתסחר
 הגסנועיס תורה דפיי וסיו כנדוי כקטן סעס ג)הבי"ח
 סתורס כ) גי  יטיו הסכגס, כעומק ל6זגס גכגסין)סן
 6סר וסקג6ס וסת6וס סחנורס מן לסכדיל כמיונותסי6

 וק5ירס סחריקס 6חרי ולכן סנפי, ע) יכעירמחימר
 ט) יכיסו עינים ככליון ס65 חתימס, קנס )סןג6סר
 6ז קדסוי 61) כרמו Sh 6יס 6יס )65ת מסיתיזחן
 נעזרת 3ירוס)יס ד' וכר ולסלוע )סקס) )ססמלוס
 וכרס סרס נזל6כת כעסותס ר' דרך ירטוןלתען

 עוד )הצחין קחוקריוק, ~.etlv גמגו)וקוכסטגעס

 הגריסי פרט תכן וסכן, ריי  ר3ר ו3ר D1tnSועט
 ככל )הקס5 חייכיס הן וכוס, סדם )סן טפיןט6עפ*י

  מוכר: הכחוכ 5דק 31גריקר6ל,
  סיללו כו' נזעטס ג' דף כחגיגה כו', 1סטף  כ1,ןשנטןשך8

 ומס כו' IDPP3 יהוסע י' סני)קכל
 סן )מס טף כו' ))חול כטיס 6גסיס 06 כסדרק
 סיס גיבס הרגלית  כו'  למכיליהן  סכר )יחן כרי63ין
 ד6ית6 מס עפ"י  יחנן הפג" ל35רס  ובקסתםנירכס

 נו'  יסוספ ר' 6ת י6ס פ"ק סיף יבמות3ירוסלמי
  סנלסח לבית פריסתו מולינה  5מו ססיחס 5ניונור
  יסויפ ר' 5הר  ולוס חורס' ברברי עגיו  סיהרכייכרי

 נהרגליס המקמר יקית  סלו  נונוגק )6נדסוכקטתס
  ופטוט: כן. עטתה לנוו מנס )כטויספונס
 כ1', )ירץ תתוו יסחטו ייעץ )6 6סיוכניהם

 )עמות  יפתרו  סכלים 56) ג6מרו)6
 ול"ת, פסס יס כתורס דהכס קודסי כחו וכו' כ)6ת
 סור זה כו' ד' 6ת וירקו יסמרו 6תר סנד1)יס ע))כן
  וסמרו מורך, אייך זס קע) תפקס )6 סויירתתרע
  ססיניס 5כל  פסיי הכקות קיוס טוכ עסה זס)עקות
  סתורה,  מן  אינס ופסס  בקיס  לחניך' הניעו כי06

 גכי)וח ה6וכ) קטן 6כ) כגזיר, גך6ית6 דרכגןדחיגוך
 ולכן לספריטו'  מלוין ר3*ר חרט פרק סוף6מרינין
  קיוס  35ל  ס5יסיר'  מן  לפרוט )ירפס וסתרו יטנזעו6חר

 וריס: סתירה.  מן בסו ליכ6טפפת
 יעוף נקינו. נ6ממס כו' נכר 6)הי אחריךזכה

 OD J"lDO חתון SD להתכוון ופסוע,ר6נ"ע,
 וכסגהררין נכר' 6ל כת ובעל  מלסכי סימרוכתו
 הכתוב גוספר וכן פרע עס מתחחן כ6)1פ"כ

 נקרני 6)ךי  6ין כי SD יל5  ה"61 כיוסיתאמר* יעוי*ס: )גסים, o~s כגוחיהס ויקחו  ג' ק'כסופטיס
 )6 ד6ח6י כוס רניס נתקפו כו',מ165גי

  סחורס .נוה כפי תקוכס רסס וגחנונן סתטוכס.מועיל
  טוה יחטף ו)6 מכם)ו סיק1כ )מ15ס גח"כת  6יךלמס
hS~6(לעכור )כלי ועונוד מקווה סנו5וס כ SD נו5וח 

 הנס מ"ר, לו  טעכלוטיסכססוחרס כהכי) וכיססי"ת,
 סי6 סחף פרס מחיוך למונעתי סר6טתסס15ירס
 ומיין thwnn אחרי גס  מחטואחונפתו
'tDDהחסגס כפייוע לכיגו כתב ]וכן 3זס סיח סוף 
 יעו*ק סר3סי  יין טותם מסיס דנזיר כמקנס פ"1)נזיל
 יס פל 6סר  סתסוכס ח15ת 6מגס נמר5יס[דכריס
 חטאו 6ת ועוזם חט6 ס6ס הו6 פלקית נג'וסקריך
 נעלמו יורע כי הקי'ת )פני להגיר )סעודותמקוס
hvnn3ה)כות לכינו לקון ס61 וכן  כפרי, ונוגקס 
 לנלי ]פילוס נוחט6ו ויקש קסונס  נסיטססהסוגה

נחפות
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 '1*דחחממהגילךמשך
 3פעס )עגול ם)6 ת5ווס 0ס61 סטווי נוחמה)חטוב
 )מהודות חייכ מ)*ת[ כין מ"ע נין סחטך קורסרנגון
 50ריך ומס כו/ וסתורו כו' מגומר סקי'ח)פני

 טור יעכור 1)6 )כמלס יסות ס)6 יחסונ זוסכסעס
 אחריו כ6 וכן יעולי כסודו" גכ)) 610 ר' פימ5וה
 6ין כע5מס סחסוכס על 6כ) כנריו, וכיקרסחטך
 וז*כ. עסיסן, ג5טוו מככר ס15ויי0 זודת חומס (alSn)חמכם
 התחדל כי חתכן 06ר סהקוכס מדת ים14רלכם

 מס כפי סו6 וזמו ע)יס, עכר סככר אחלילק
 ססח1)ס כמו גי סרקיו, חסמוגס פ"ר רבינוסכי6ר
 טכעו )סטמיר כוי טכעו סיפך מריס 3דכריסיתרפא
 ס6חרון כסכה כו סהגכלס לחלי סממ51ע ע'וומינו
 )סתגסג לריך חט6 סככר eSlno כן סנוטסיס5ר

 תאותו עליו סגכרס מי כנוו סספכי' )דרךולסטות
 ז") קלמרו וכנוו למותר, מן גס עוננויפלוס

 61מר יוס ככ) )פסקיו מקטט דור מסיסכירו0)מי
 60גי חייך לך ס6סור לכר תסכת סגם)יקרו
 גי חייך כרקון וסחכונן סמותר, דכר )ךתתעכ
 סיכר וסמסר0 סממו5ע סררך 610 ממרכזיתסכווכס
 יס 06 וכ)-ת כעלס, עוכר מנקו6ין וסנווגענ)"ת,
 הנכו) הפרן כיון רק כללס, )תומו 1)6 6קס,)1
 על סיתקייס כדי סספכ. כרכר קותו לרפפותאריך
 וזס יתכרך, מסכורך גכרי6ס סמטוון סמוכרחסדרך
 תאונס נקרץ סזס וכאופן וסכיגהו, חייך, וזסקיומו
 סעטס מס גנך סספכי כקלס דפסו כמותסיעמיר
 כרים רכינו כתכ וכן סמ15ס, SD ונעגלוכחטיו
 סגדל זס סייך ס16ן עכילוח ים המנס דיעות,סככות
 ק6ינס ממותרי דכר 3ס 6י1 6סר עו.ג 6101נתעוכס
 61) יסיג וכעו"ג יסיג 61) סיעכור מאות ק6לכמו

 )הו"כ ור5יחס כעריות מכ)לס סותרם 1)6יעכור
(h~e13 ס)6 עליו סקכ) תוסג גר וכןDS עו"מ 
 קומבין Ob~b עוקר 06 סכחולס מ15ת ככ)ונכיף
 יתרו ו3מג)ח6 כמפססי ומחסכס עו*נ, )3ד)ו
 סרע י5ר 6חר סק3"ס רדף כךכ)
hSDמקוס )ו )מל61 פס מההון ליחן 
 כפסקו גראס זס ]ומפני סיתל ס)מתלך
 מק5מסכמוס*כ ו)6 מיגס לo,h1 6 ע) כסוטסלס)כס
 רוחי עפ) סוי מ6ר רנ61ר מסגס ע) כפרקיורכיט
 לנכך ורם כו' וסכעה ח6כל פן 3OD דגפ'מסוס
 6"6 אחרי וסוכת תפכח קכח 06 1סיס כו'וסכחת
 )ס 6ין 6סר סט"ז Sh תכיף דסג6וס סריועכדתס,
 טד )סתרחק אריך )כן סיטרי hSnnh spמקוס
 מעליס סתס1כס מ15ת וסנס )ספל1מ[. ס6חרוןק5ס

 סוכס כמוס*כ יהכרך בסט Sh יסע Phסמינקה

 תטוכס[, כהסגות יכינו ])סון קבריך ו' טליטר6)
 הנס קכ6רגו נקופן חט16 6ת ס~ס עזכ 06וסנס
 הקת עטתו 6ת סגידל נוסתקוכס, ועיקל פרטעמס
 סמהופך ס6חרון )ק5ס עגמו 6ת )סטות מרפאסמי
 דכר, עוד מחסר רק 3חט6ו, עטיו סחגכרמחקר
 פוע) עכ"ז 6כ) ס)יחס, ומכקס קחט6 )סתורותהו6
 6) קמדכקת )תטכס קיל ממעטות סחטיכסע)יו

 3)6 זס ממעגין סמתירין דכריס כסגי [יסו6סטי"ה,
 רמסו*ס ק"ך' דף ח).5ס מקוח כפרק וכראפרזס,

 סחיטס ע"י נחקרט onSa 6ה סמקדסיסגכ3ט.ס
 וכן יעתק, גרור קןוק וידיגו סקןוס רק זריקסכ)6

 מסתתי) כיון סכ6 כן יעו*ס, כמקנח פוע)גרקיקס
 תתעלוח מקיט סתטוכס, מפע1לוח מפע)לעסות
 מק6"ט תנוו, יהכרך כר' הדפיקות וס61סתסוכה
 רק סתסוכסי תנו15ת החטא סעזיכת ק6יןכט.ז
OSDnתיסכ וגר ע*ו, )סכור ס)6 ססי'ח ק) סלחי 
 סתסוכס עיקר 6"כ התטוכס, מפעילותמכומס פעלי )6 ה)6 סחע6 געזיכת 6"כ זס, ט)מטוס
 וכמו חטאו, ע) סקי"ח קימחו) וסכקקה סודויהו6
 עלי יכפר רמזור סכין ז' דף בכריתותטימרו
 כעזיכם 6'כ ס)יחס, ומכקס סחע6 דחכירחטאתי
 כיקס ס)6 כ"ז התש1כס חסעו)51 טטס ל6סחטך
 קונס 6ין יתכרך מכולאו וכוס . טחע6 ומכירס)יחס
 6מר )כן ה0י"ת, 6) מדובק 61ינ1 סחס31סנומע)וח
 קלסי אחרי וגס כו' לכיסיך עס סוככ סכךכ6ן
 סעכירות כ) זס גרית" וספר ועזכגי סקרןנכר

 6ין כי ע) ה)6 כו' ולנור כו' 6פי וחרססכתורה'
 סיסוכ סחטך 'עדרת פירוק כו', מ165גי כקרכי6)וי
 ינקם 1)6 סחע6 יתויס )6 6נ) ד'י )קו))סמוי
 נלסון 1)6 כמתר כלסין כתיב )כן )ון סיפוחמהסס
 כ) על 61ז כו', 6)וי 6תס 6ין כי ע) hSOנוכח

 )6 כריתי וספר ועזכגי נכ)) נכ))1 6קרסעכירו'ת
 וס61 סתסוכסי n1SIDDt לעסיח ססחחי) לו16כור
  סמלוס מ5ד 6קר מסק115ת ספגי )5ד עקמו)סעוף
 זס hlo פ*1 ע) 6כ) )תסוכסך 51ורך החטף]כ)6
 ]מתסיס פגי 6ה 6ט"יר מסתר )כן סתטינסי מ5ד6יגו

 מדרס כחמוס 3סע)ס פגיס סוחר נדרךסססנחי:
 )ספיית[ ווכיקוח נהתג)ות )6 3תיסכעיקרי

 6חריסי ארסיס 6) פנס כי עמס 6טר סרעס כ)ע)
 )ינזר סיסוכ לק תסוכס גורך גחס3 סיגוקוס

 ס)יחס. ולוקסטחט6
 הו6 כי )כ) גוי סל6 סחטי מזינת ע)רדקנד:

 המותרי ונר מן ע5לו1 ופורם חט16עוזב
 6כיסג' ומן סע)געיס מן עלתו ימנע סוורוגטו

6כ)
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חכמהרילומשד18*
 ספיית )פני hSO גמי )מי וסכקסס מורוי פ)536
 מונס 6נזי ולכן 1)כ, כליות כוחן )גרו 610 כי)כרו,
 כסגך עליך יעיר ע)נוו 6100 6)ויך' ד' עריטרף)
 סכטזינ0 ט"" סיס ס"ט6ך כעוכיךי כסלת כיסב,

 סס6דס סחטוכס nlSIDD11 סחיטות )6 עדייןסחטך
 ס6חרון קכק5ס ק5ס עד מע"ז עלתו )לחק5ריך

 מס ולכן 51עקר, למרם מגכו)ו )נתריו)סרחיקס
 סוןוי הו6 ד', Sb ושכו וכריס עתכס קחותמ,כהך
 כעלמו ססס כי ,גכוכח, 6)יו קמרו לסליחסוכקוס
 65 תסור כו' טוב וקח עון תק6 כ) לכיס[תקב)
 מיקכ) ממורוי סו6 6)ריגוי עוד כמנול 1)6יומיענו
 כזס, סרחג'ן כפירה ועיין עוד. )חטה )כלי עלמוע)
  סכלים  טסיסוריס  ליוסי יריך סקוס כי יקהו,אר

 כגין ותלוינה מעכרו פניו טמסתיר לדון כנווודייגו בניי סמכה כ36 מכתנת כסכ6ס סםהססס
 6ומריס סרס S~h שמיו, מהגחה כלי יסוריםעטיו
 631תת ע)יסס, נוכיט ק6יגו פניו מסתירגס61

 סלינו כסקס סיטרנו) נוכיט סוייגו סו6 פכיסןמסחרת
 נתורם תסונס קינו תכן )סטיכ, ססגחהורולס

 כי יקרך) סוכם הועע 6מל )כן  סקרמוניסוכמוס*כ
 מ6ח מכווניס סרנים טסמכקו)יס כור בעוניךכם)ח
 כל כרפיונם סיסונו פילוס  ומוכו, כו' קחומק"ת,

 ד'1 6) 610 ספוגעיס 1כ) ספגעוססמכס1)יס

 מטוכתס, 6רס6 61ז כמכוון מלתו כ6יס סיסקיכיגו
 6מן: נדפס. 6וסכס וכפרע 3כ)) סתו חוגי ד'טירפה
 מעניגי פירוט עוטסן סו6 6סר יקלו 6ת ידעתימני

 ויו 1יזנ hlotnh"nhI)S1יקוג-""יל"י"יול2' סוףן כדפתר כמעטס גוחקכס כסס 6טרע"ז
 ויעכרו ססס יעזכו כי 6כ) כן, ומקמין וכליוומחטו
 ילעג ססו6 כעוד סס'ת יעיר 6יך ס6רן, נכראסי
 עלפך 61ת מריך 6ה ידעהי 6גכי 6מר )כןעריס,
 ו'י עס מיחס ממרים עמכס חי כשדגי כו'סקסס
 6) וכוקיס ו" טס זס 3כ) סיחם o,"nlevס6ף
 נויחו 1)6 נסחיו 6יס )סלוג שוס 3ענ) וכתוו"
 וכ) onlh סוקיש וכפעולג'יין

 י0ר~
1pnv שגר 

 6ת התתרו 6ף נורקי מותי לחרי כי ו6ףזימרי(,
 כי ככס, יסיס תילתו ולסכת ר' רכר 6ך ו/פי
 סחקו חי סמחוקק סיס כעת סנדויוח סיתותכ)
 וכתוענותן רכיס כמקריס גהקרסו מותם ולטרי )ו)ענו
 כעלס עמר ממס כחיי 6סר סיסר6)ה דת כן)6

 כי 6ף ט' חי כסווגי מן סכ10כ 6מי ו)כןתקסה
 מספר כך יסיס )כן דיי עס פסיו כון6י מותילתרי

 זסכ טגני לעכרו 6ח6כ ט) בדורו מ65נו וכן)עה
 כמכולל סתורך 6ת מככדין סיו 61עפ*כ יר3טסט)

 סחות: ע"ד כ"ל ק*כ, דףכסגסירין
 וקוקליכס, סנעיכס זקני כ) 6ת 6)יהמהירו

 )ו וסיס ססכעיס, כ) ם5 זקגי רר*) שבטיכם,קנ. וקמר ר' סלון גוססי 6) מדכלמנס

)ומי
 ומשתעות סטכטיס, כ5 ט) פולריס וסוטריסס,

 וזה טוטריסן וזקני טכסיס זקני 6מל גלילוסכתוכ
hS'טימרו מס כפיי מפסוק מדויק סס לנוכס יתכן 
 תעמידין סיו )6 בתחי)ס פ"ה רף כיכמותז"ל

 סייגו וסוטריכם, 6מו )כן הלויס, לון 6)06וטייס
 )ויס* סיו ססוטליס "כ) ס)ויסי 0)סס1טליס
 מס )קים גו' נח5ו5רוה סיום תקש וי5 ייבנרשש

 פ' מררם וסוף כו/ שלטון וקיןשנקמר
 תענן, סענווד סיס ממס ימי סכ) נזסוס וגראסויחי
  DO(I ומסע  סמטין'  פל הונס יסיס  15 )פגיהם, קסתך16
o'aותקעו כו' סוכס ד'  קומס ס,מר היי פסיי 

 ורק"י' כספרי כסע)וחך כפ' סנוב61ר וטחוכח5ו5רות'
 ע"פ נוסע סיס ססי"ת ככול טסים מעגן61"כ

 DO(1 ונפסק מקס טמא  וכיון מסג' ופפ"ית5ולרות
 ססס סח5ו5רות גס )גג11 סוכרת רתעגיה, פ"קכמכומר
 56)ס קים6ר סכרת מן ו,ימ I~DO ע) כנ"ויססיו

 מקדיסיס סיו וקוטי I~DO' על כמלויססח5ו5רות
 ולמען לנגוז, סוכרחו )כן )6)ור, 16תס ועוטים6ותס
 סענן סיס חי נזסס סיס 6י)ו כי יסרך) ייתלוק)6

 )יטרק) )סריות כחי'1 כעורו נגנזו )כןוחטוטרות,
 סיס, קריך מסיס )סזון יק תלוי כתסס ל6כי

 כגנזו חי מקס כעזך גס )סס יורך קמןוכעת
 כזס: ודוקסח515רות,

 כו/ וסזקגיס ישוסע ימי כ) ד' 6תויעכרו טג6מי elh וכו'. סטחת כי נזותי אתרי ידעתיכני
 כ"ח חי סיסוטע טויס וכסור כעלמו. ח0וכטהלמידו

 גחקכ מסה כי וזס חסגחייסן פתת וסזקגיס0גס
 eib' תטת6 יפס כעין סיס 61י)ו סעורם)תלותת
 לו6רכעיס 6חד זס סכס קין חי סיס hnluלסוי

 גחסכ יגס סם)סיס כ) )כן אריסו, כאורהכד6יח6
 וסכן: חי/ חמסכאילו
 כעוניך כסלת כי קלויה ר' ער יסיך) שינסמשהממרה
 נכרך מרגיק 1)6 חלי ל6 כתם 3יומ6קמרו

 כטניס רוץ )1 יע)תס ג6תת hv,5 סייפיסלמיל
6(1OnSD .כי ס5)חס, גריך )סעכירס כי מעגין )ו 

 גפ)יס קסס מעכירה תן סג6ס ססס חלו)נקמח
 ר' מלנור ע"ז שנקמן וסעד סעכירסן מןיותר
 ע)יו מתגעל קיללו 6דס ר61ס 6ס כחגינס6)עי

ישי
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 "4רםחכמהייירמשך

 מסחמירס קמרו זלכן כו', מכינוין סיין )מקוטילך
 קוט, ככוך ט) חס )6 כי מגגתן כגגנוסחורם

 יר6 היס ל6 ססס ומפכי יר6 סיס 1דס כסרומפגי
 מ!דס הו6 06 יתכן ולכן סקי"ת, כגור מכוסוסוף
 מטס ח)1) כ6ן 61ין כעריס נמ65 )6 כי סטורגקגס
 ס6נסיס ערך לפי וכן 6גסיסי כתפחו סיס )6כי

 סר61יסי 56) ופנמלתו סדרר סרגלה ולפיסר61יס
 וכן מיסרך) עסיס כפגי סס0, קרוס כיוטנוס"6
 סעכירס ימנה עיך. לפי עמרסוכיו'3 נפני סטסחלול
  ולרלונו יעורי להנקה  כמכוון 16תס עולסעימס
 כלל מכוון ביכו 6קר סקס חלו) כן )6 )ככו'ולזיון
 וקין ז!לחוי 56ל סרכר כפעולה תלוי לק העוקם56)

 )פ"ק מזיר וטחך מוגג 6חר ססס כחלולתקיפין
 כיד נו15ס כקוגמ הלוס נסרג כלסר כידקדוטין(,

 כחלל סרבר כן גר5ח, הליק רה6 לסרגו' סרסגולל
 וכסיס טני ויק הסמון, 56ל כקלס סט"י שככורסקס
 ל6 וזס קונו עס כתפיים זה 6חת עכירסעכרו

 o55h פע) 6קר 6גסיס ר6ו ול6 עכר זס כינתפייס,
 כעכירות לכן ססס' :slsr כמכס ומזס ססס'חלול
 היס ל6 סכט דכת עכירה כן דהסתה, עכירסרוך,

 וכנוום"6 יו6כ, SD מקפיד זלכן רלה, חי כיחה"סי
 גרס סו6 כי תכתכו ססר6ס י!6כ, )י טקסולסר
 דכרי ט) קעכר דם6!) עכירס כן )6 חה*ק,מיהיס
 סס"י וככוד הטס לגכי6 קיקלין סיס כפרהסי6סככי6
 קריך לעכירס כי סרכרכו וזס מסמון, כטיביסוק)
 דמר6 נ3ר6 לנולו וע"ז חה"ק, יה6 טל6ס5לחס
 כי 6)דיךי ו' עד יסי6ל סוכה 6תר ולכןסייעיה,
 סכ) SD ומגס ד6רע6, תסכיתך כעין דרקיענו)כות6

 ומטת6י)י0, ותיחיגיס כו' גכוס נועל וככוס טיפטיסים
 ,כותי ליזה מחנות זכות )כף וטיסופמנויס

 6כ).

 מחייכים, כינס 16 סנורך, ככבוד טכוגע מררכעין
 התלך כלערי התלך ככור ע) )תחול יוכ) חיכי

 6מר תכן והרחחיס, הכגי 6חרי לתחול יוכלכעלמו
 כעלמו ד' סער פירוט ילדיך, ו' ער יסר6למוכס
 כסלת כי חמגוי חון )מחו) יוכ) מי כי סתס31ס,יניע

 נוכוון נוליד כי ס5)חס, מעדר )ך היס כיכעוניךי
 רכ כתחתיו ד' ורק ת"ר גדול ססס ק"ל סיסחט6ך
 עמלו סגסדרין ריס וכירוםלתי לפלוח, ומרכסחסר
 מעמיס 635 וכ) סג6מר יחידי דן 6יע לק3"ס6ף

 כיחיד 6ל6 אוחס סיגו חותם וכמסוך כו'עומרים
 כ) וסגס לנזח. ככתה סרסיס 6ת לך 61גידט9"מר
 סקתיס ו5כ6 כס6 ע) יוטב מתלך תס31סימי

 טסן ערירות עלרק למועיל יכו) עליוטומדיס
 ססס חרז)3סס

 זכ!יו" סוקליי
 6כ) ערירותן כגגו

SDעל מעון )כס יכופר 06 למרו ט"ו מס"ס 
 געה ולק  יומ6(י(ellD. מכפרחמוחון3"ייכי"יןיוסנ"פ

 סכוסל סעח 610 6ז יחידי ק סססי*"סחתינוס
 וסחרטסן סככי טד) s~nh טוגו נזרוכ יסלחקססי"ת

 לויוי יטמר נוי ככורו ח)1) ע) ימחו) 610 6טגי
 ות.1 סקיכו חתותי למס ספסוקיס סורו ככעי'5הלכן
 עזן ע) סכ) כי וכיווה, כו' כתות מנ!פן ל6כי

 מחספס ים סי 6מתן 3כתכ כרטוס וזס ססי'""'ח)1)
 63מה 6קי סתחטגס סתג1551ת תחילת וים)תס31ס
  כליות וצוחן עלילות )השגן ורק ולטוסי)גכיגו
 יקרס 06 6סר טהרם סקנ1551ת חנויות ים כינחס
 16 טסורס תחספס יולד ענין )6יזס טוכ וכר6יזס
 6תס כי כלנזר וע"ז זוי סעס תן טוכס פעו)סגס

 נו)6כיס גס ס3)כ חחסכה כי ולכ כליזה כונון)3וך
 לק חייב 6יגו ק"מ סכותכ 6מר וכמרתיודעים,
 כי )חכירו מקרט יודיך 06 סימן קזס רופס,מסיס
 גס )כד ססי"ת "5) 6מת 3כתכ לכן ג,תכ, זס6ין

 ג6מ5עותסעגיגיס 6סר תחי)תסטסרס גסרסוס,היין;ו
 וסכן: סו6. גס יומלח16לי

 עי יסיך)כקורבנה
 ט3עו)ס 3ג1סג tlt1Sh ין

 עמס כו' סקנ*ס 6נל כו" סתכזס6וס
 יכסוף גריס ילקוט. מקבלך, 61גי לנינך 3יו:יחימס
 וכתום ישיח ל6 פמעיו מכסס כת31 6מייוחץ
 olh עכין כעכירות כ6ן )*ק חט6ה כסוי כו'לקלי
 3רכיס גכזותו 5ער OntD ולחררו וס61 כוחלחכרו
 )וי צפע) מס חע6ת 06 ו)סקי'ת 3ר3יס' תפייסולכן
 חשל סבין זמן כ) וזס עלמו, )כין דיגו די)כן

 עכירס סו6 סמהח חלו) מים כמקוס 3,1)מקהת,
 וגעקס ככווו מתח)) 6חרי0 560ל )חכרו 6ר,(סגין
 כוסן לתריס 6ח מחטיף וסיף חלילם כנ,וליןככווו
 סו6 כי ולסוויע נרסיס חט6ו לפרסם קריך כוסלכן

 ע5רס קר16 6מר י61) )כן. מסקי"ת, מחי)סמפקם
 כרכים שד' ויזעקו טיטי3ו קה4 קוס עג(6ספו

 סימר כתו בעונס סיס חלו) מסיס תסוסוכפלסוס
 מוסע לולס כו', oo'~Sh 6יה כעריס ייזמרו)גוס

 יכירו עמס ג6י כ) כי קינו הסיר ח)1) כילנוי
 סנויס ע5כי לקרי סוכו 63קר ימר6) כיס כו6)1כי
 )כן 3סס, דין עמס יתכרך וסטם כעובך כסלתכי

 וסתולס 160ן כרוכ חט6ס יפרסמו )6 06 מגי6מר
 ס6תר וזס נעלמה סקי*ת )גין ניגס טיקיכורק

 ויתסס כו' ו' 6ף ויחר כו' כו' סנויס כ) י6נורוכג5כיס
 קסגויס סמם ח)1) *סיס )6 ק6זן'

 סססי"ת יכירו .
 עורג* וענדו 16ת1 סמרותס ע) וכלרן 3הס דיןעסס
 וסס3וה כו' ס6)ס סיכריס ג) עליך יכ161 כי)כן

6ל
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וזממהוילךמשך418
Shנינם ניסוכו סו6 6)ריךן ד' עד וסכת ל33ך 
 זס סחטך ועזיבת כעלמה ד' עד 3ע5מס, ססהת)בין

 כו': קלייך. ד' וס3 תקוגתס ויתקבל כקולווסממת
 כעסו ;זרועות תסורס גריס מכי)תין פףירפא

 מכה) ליס קרי כו' כסלה כי סנ6נורספות
 מיר6ס, כ6ן ת6סכס כ6ן )יק כזכויות נעטוכו'
 חרטם כעיגין גדריס 3כל רכ6מת ססס3ר,יתכן

 )6 נססתך חיטס 6נ) פדרי מס ע)ומעיקרך
 כמו*ת 6מגס ע"3, כ'6 נדריס ר'ן יעגיןמועלי

 סריגו 3ר3ריס ~hpt ו,ס כתג  רנ"ס סימןרינזיוחסות
 עכור 16 כקנס כניט) 6כ) ממסי וטפר כססרולס
 כתורס כנדיח 6סס כמו לגרור ססכריחוסו6חריס
 דניר6ת נר6ס ילפ*ז finDol' כחרטס סגיוכיו"כ
 לעסות רק מסגי 1)6 דססת6, כחרטס סויסעונס
 זך סו6 סיסר6לי סל דסגפק וטעמך כססגגיח,0016
 מכירס' לסכור רולס וקינו otYvO מן ר' pSnמ6ר
 גירוקין, כסלכות רמכ'ס וכמום"כ מכריחו מחותררק

 סחומר לנכי דססת6, חרטס וסוי מירמס סכוכסהו6
 ס65 כיון סמכ) סי6 סנפם לנכי 36ל סחטך,גפר
 )כן מחומל, 16ת1 קסכריח כהו וסוי כסעכירסיל5ס
 כסעגירס ר51ס קינו דסי6 רססת6, כחרטס )ים.סגי
 סעבייס גס6י ולכן מחומריי הקוה לסקקיט ככרירק

 כחומר טכירס ססו6 כשגג וסוי ססכ) כל6חימריות
 חונוריותס גס מקטר סיסר6)י סכל) ככ)), ל36ססרט דוק' דזס ונר6ס ורוק. סנפטי ונזוסכ) ר15ןכ)6

 עססכיעס ססכועס סיס וע"ז גסס מנסירת)ססי"ת
 רק )סקי"ת, קקירס ס6ומס תס6 סככ))1תממס

 6נריס וים לסתךלדלי יכלו מס16מס 6חריסק6נריס
 סתעיררוח שנמעט לרוכס מעליס סחןסמדז)רליס

 יקר6ל ;) חומר כלליות קנס וכיון לסכל),יחזרו
 16תן נוכריחוה חימיות סכות ורק לססי"תמקיסר
 )מחומר גס )גייסו מסמי"ת, )סור עכרות)עקות
 סע,גקן מירקם הסזכס סייגו דסס60, כחרטססגי
 onifio ס)כ)ליומ סייגו עוןי תס6 כל Sh'1 נתרוולכן
 עו3 וקח סונג, לפירו יסחייר ס)6 מעון כ)תס6
 לו קנס כעכירות ססגסקע כזכיות חס13סופייום
 כו' ו)חעגיתו )סקו קסכ ר16נן 1יסנהמררתם, ןמו: וכלוקוס מלוס מכפילי וממס עומס ונכ*ז תנוס,)טקוה

 ופתחת גו' )פני סחטך olh כיס)6
 סכ6תר חחי)ס כתסוכס פותח כו' חייךכתקוכס
  דפוסים יס  סיפר5לי רנרת  סכ6ור כו', יסרך)מוכס
 וחקיס )חכרו, 6וס פין סנ"ות כ) כמעעיסמם
 על )כן )יזקוס,  5רם  טפין מ"ת רוכ כמעטמס
 "נונס חכרו, סיר05 קריך )חגרו "ד0 סכיןנולות

 סמוסכל01 גס גכ"ז חליה ופייס סנז)ס  סססינ6ף
 מתרחק סס6דס מס חט6ס סכת סמספטיסממס

  סקו ססכ) ונעלס 3"ס מסמקוס ונתר"קמסתורם
 ויעמס יסות פסינל  ספיסגים  ספפפיימ  יגספוספטי
 ר6וכן )כן סיוס' כמיאק 6ט סר61יס כמו וללחעיי

 מלר סיס קניה ככנור וחטף 6כיו י15עיסכ)כל
 'qD1 06 אסליל סמ"ק) תקוכת ע*1 וע"ססמוסכלות
 167 ס6נורס וכמו ס3גורסי ירו על סספסיומעפיי
 36יה יקער ס)6 כרי וסכל כו' חמי )כן כינימס
 אכן 36יוי י15עי אכלכל לו גרס  וס  נרהוי'לפיוס  סיעו  נרנריס סריס מס  1hwn סבת  סביןנכ*ז
 ולכן סחטתן סכת ססתח)ס ע) תחילס נתטוכספתח
 קונו, לכין גינו תרוכס ססו6 1)תעגיהו לקקוסכ
 כי  קודיך ר'  פר  יסרך) סורס 6מר טומעוכן

 עלמם ס16מס גנך חוטך ק6תס כעון כעולךיכסלת
 מך' ססורחקת נוס )זס ססכס זס, נגד זססייגו
 6חך סיר15 סייגו דנריס, עמכס קחו ולגןקודיך,
 סססכס ד' 6) תוכו 61ח*כ )זס זס ויפייסו)חכרו

 כן עוב איקח ליסרך) סגכי6 דברי 610 ט1נסלק וסנן:  כספופכלוס'  ירגטותיכם תתק)ק)1גיחתו ולכן )מקוס, סחט6תס מס 610 )זס זססחט6תס
 610 יתום ילוחס כך 6;ר וכן 3י)קוע,מפיט

 6מר )כן מיתוסי על סירחמ1 )ס16מס סג3י6ככרי
rJttDO6טחרון ממניי 6פי ס3 כי כו' מעו3תס 6רפ 
 )6 ויתום ו63)נוגס געו*ג  רק  בהורס  ייכר  )66ף

 )טמר וסכך ממנו 6פי סכ אכו  סמזס וכיוןתעגון,
 מולס ויעוין נמורס. לתעוכס ויזכו אוחומסייעין
 ע) רק 610 ערכות ומגס וסכן. מחלפי ל"ופרק
 עוגותינו יכסוס 6מר )גן ~aaln' טל יתכן )6ממזיר
 סער3ות ככ)) עלמו מס61 סגכי6 חוסכ סמוןעע)
 6יט סחטך ע) 6כן כנוכח, לספיית מגרגרוירך
 גמ15)1ת ותסויר )ססי'0 גגוכח ומדגרעל3

 חט5תס: כ)יס
 יכיס ופכי o'nt)a קרי ינ6 ע*6 י' יףוטבת

 6יכ6  גי כו' סייס קנוי כעכד6 6מר1מ5)י
 ךסנר 6יל ליפפו רכ6  כו7 סרי  כפלפללפרץ
 גר' 6קלירי ס6יוג6 מ5ליגין כמקן י*ז דףכר"מ
 snp כעכך6 6מר )כן יום, ככ) גיוון דרוסיוסי

  ולפסיס נזקרנו ר6יס מייפי סגהר6 ומנסמריס,

 כיומו  יוס וכר  יסר6ל עמו וממפט  פכרופספי
 רלכור  לקמן  וקמר 1ק5*ט ייס, נכ) גידזןינוס
 ומלך גמ*די 6חר  elb מפנס בל פירפסתטוכס
 ~o'h ות"י יוס כ) דין נס6 סייך 61*כ כלכוייס61

 סס: דר"ח 3ירוס)מי 6מר וכןליהיר.
כי
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 "4ריחממהנירמשך

 למת 6דס כני ורכי כל על פקוחית עיניך סנהכני
 לקפוע כי סכווגסן tl~sSDn יכפרי כדרכיול6יס

 כמקוס 6100 מי רומס סיגו ויחידי פרט.6יס
 כי רומס, תיגו סזמניס וכן רסעיסי )מקוסלריקים
 סתנל וסרגליה זולתו מסליכות ס6רס נמפעלסרכם
 סחוס נס סיתיס כרכות כי ער ומקפה,כטרק
 )6ט ל6ט כלננו מפילות עטו 6קר על הרגים6יט

 "חקו 6כגיס כמוט'6 ס6רס כני ודכרת הכלללחות
 ולכ כליות )חקוי י6הס לו עלילות לתוכן ורקמי6'
 מורנס והרכר למרע, סכיניו 6קר נכר ותלעריוסכות
 פקוחות עיניך 6קר 6מר לכן מסכיל, 6ים כ)כלככ
 וסתקוס מזחן סליכות ככל) כ"8 דרכי כלע)

 נזעלליו, וכפרי כררכיו לטס לתה כת0פטכהתכוץ
 כל על כס0קיף רק ספרני ס6רס תדין ל6כי

 וסנוקוס: סזתן כערך ככלל סקוס כגידרכי

האז*נר
 חס כו' עריפס 6ין נספרי לקחי. כמטרףער~ף

 רכרי  כך  ומיס טפיכות עג חכפרתעגנם
 ססכיכ על פירוט דחיס, הפיסוח על שכפריסתורס

 לחרי גתל6 06 כעלתי סר1לח ס6ל1 דמיסילהפיכת
 מכפר, )ל"ד סגורם דכר רק נסרג, סעגלסעריפת
 קכתוכ כמיתם טסו6 עכין לגכעוגיס 0נרס S~hn)כן
 יעו"0, גרמך ב"ק כסוף ליס וקרי כו' סתית6ער
 כו' ויחתול כירוקלתי ד6מר וכגזו מפיכוטת, ניקוללכן
 עלי כטעיליס כתורס, נכור 6וס טסיס מפיכיקתעל
 ונזכפריס, חט6ות על כליס סללו קע.ריס נוסיס6'
 גוף על וזסו עכירוה, SD מכפלים הורס דגריכך

 כ"ע עון יתכפר 06 כעלי דח65נ1 כתוסחט16ח
 י"ח(י )רס"מ כוץ תתכפר ס6 כו' ומגססכזנח
 'מרוכס לגסן לטוכתס, עלי חכית כרולס סגסיגס נטלסתכן

 כפר רק מתכפר 6יגו לכ"ע ותטוח לר"תככגדיס
 מכפר הסעיר תס רק כי כד"ת, לכפר תס עליו61ין
 פר 51ריך גדול יותר ~hwn תטוח מכסן ד"ת,נכפר
 סמם.ח סכסן גרולת סלפי יתכרךי סחו חלו)מפכי
 יותר סקכ"ס טל קללתו וטוכס יותר, גדולמחלו)
 קולטין ר"ח 06 כענג )1כר51ח נויו סלמכרכתו

 ודוק(: יעו"ס כחכות, וערימקיל
 סויימה יחנסג 6סר מתכליתי ולעיקר גיתיסכל, ע"ד פיר!מו ל6לריגו, גודל סכו 6קר6 ן' מסכני
 וכגס וי6ספו יקערו כי וזס פרט" מועגת עכעיעקופן
 סקוו0יס, ולמסרתיו ד' כיח יוכל לו 708 כלור6קית
 כגפי תחת o~s 6קר כל יעזנו כעגם פענויסוסלק

 יי וכבסר ר/ פר להרבית 1ינ161 סללניהכטחון
 ע5 ר' חישת ותסיף פריה לתת סברן תונ:יףלכת
 0ס ויכרך יזכיר ות5טך מפעל וככל 0כינ,מגויס
 טעם ויקר יוהגייס' תירס סו6 כוס ותייססכוי'ח,
 נימי כן % תתכונןי לכל סעוס"ל, חיי מכל6חח
 מכלרי וגסרסו סטכע ננולות גפרלו 6טרמפס

 יורר וייתן מ6ותס, פעלו ל6 רק סחתיריח,ססנסגס
 כתרס ל6 ז"ל וכת6תרס תל6כיסי 0ל חייםסעוס'כ, חיי רק זס 6ין סל6 תכלית" יקוץ סלזסלפגיסס, ס1לך וע' ריי וכצוד סענן עתוד רולס 6חךוכל
 מן1 למוכלי 6ל6תורס

 ענין על כעתדם חז"ל זככי
 זס סחן מקר קוקס כרוח ודרתו לרכר ספקנוזס
 כו מגס יחזקיס, מל ררו זס סייפי וסכל תמס ס)כורו
 ס5ל כעתידת וכיו"כ סגחריכ כמפלת 1פ)6 גססיס

 ריכ"6 טל דורו זס כי' ד' ירקת 6קסוכיו"כ,
 סו6 6טס וזפ כי'ן 6חר כעלית מחכסין עירסקסיו

 כדורות כן )6 6)רי, פוע) פעל ססחומרסחותי
 6ך מחומר, תפעלי ונסרקו סכחירס כטלס (pDnהללז
 16לס ס6מהי, סבכנית זס 6ין 06 )זס גיחכולחס
 וס16תס ס6תינס יסור כן יסיס 1ל6 לנכי סתורס ינוידכ6טר
 סתורס לפרם יכף כזס כזמן כי ס"לון אגס מ'סו6
 כתעלסכ6יסיס יזהר סיוהס ער גפסותס 1ל1כךסיטכ

 כזרעם ס6)רי וסכפס ס6תוגס וסטרי0יסנכך)ינ(
 סרעח לקלי ס6מח על ממופת זס וגס6חריסט,
 )6 כמכות וזס לתמס, הוארכו ולכך רמכ"ס'כתוים
 ן' גתן 6כרסס רק סנסיית כסגהגס סקכ"סכרמס
 )מסי גוועתי ל6 ד' ואתי וזס 6רן, ככרת עכורכו'
 ןמטרגות6 כעירק הללויס 6יס סו6 כתפס כןל6

 סי6 6קל סעכע מוסוות כיט1) 6100)זוס*ק(
 פסס 6תר ולכן )סגר'6(י כתכל סתנסגקסחערל'ח6

ocnגקר6 5מר הטכעית סנסנס יסיס ככס כי רעו 
 ג0ית, סגסגס סזס 6קר6, ד' קם כי רק כלריס,כסס
 סיח ר15ג1 עובין מיסי6ל מנזמן ל6לריגה גודלסכו

 טבעית סגסגס סו6 מעלס סל כפמלית כחמטיפין
 וסכן: מעלס. על ספמלי6 סי66סר

 לחלי תזכירים סת)6כיס כספלי 6קר6. ו' ססכי
 מז' 6מך ק6סיס )י וי 6מר ונוסס תיגומסלם
 ת65גו לכן תיכוח. כ*4 6חר מזכיר לכןכמהמכיס,

 סו6 חיטת, כ' 6חר מזכירין קיקר6ל סגסס גירכפ'
 זס מתעלין הטיגן פרטייס סמם ot)filn 6כלסכלל'
 שסייג והש אSb 4 מווי גתפעלין סגינן וזרימוס,
 פרטייס סתם סככלליותס כו' ככס יק ר5יחסכליס
 סברס כן )6 סקכוף ע"י מחעלין 61יגן לזס זס 5ריכיןספונן
 לכן כו' olh? כ"ז 60תר וכמו לחגרו לייךסו6

"ורס
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חכמההאזינומשיש4
 6חך כ) טגפע) והכ))יוה הקנין 610 הגרימהתולה
 יו"ר יוקעתה ס;)) )כן יד" ע) ונחט)סמבכרו
 תיכות מסני פטמים ט3עסרס מסיחיד, פעתיסמעקרה
 וה61 תילות עסריס 6חר )הזכיר )מטס 5")היה
 נכרך סוחר 3מ6ס יסכן היכוה, כ*6 6חר מזכירסיס
 ומזתנין רתע Sb פירסין וטטרס יסרך), )6)ריכו'
 פגה, פעמים עפר )ח6ה 3כ))יו"1 טמתע)יןכסס
 וכסתת ת5טלפין, ט'וקטן לכן תעמר יומר קס61ונזפני

 חי ;סהו6 קמרו )כן כמלטך, רותעתה יטי6)יסגפי
 התפלס מסררי לגו סררו כוס טנוו. ר' חלקכנף ורוק: סכע. קולו מה ;סס61 6חדקולו
 חלק כי וכו', גור)גו געיס ותה חלקנו טוכמס

 )סיפך, )ה.ות יכו) 5יס גורל ס6יטי ערך )פיה61
 גן וי5חק הספחה כן סיס יסתעף) כ"כרהסכן

 ויסנוע6) הטוכ חירר סי5קק כדין סגכי,ה, סרההגכילס
 כגי סניסס טסיו ועסו יעקב 6כ) סזוסמה,נט)
 יעקכ SSh 6כל גורל, נגיד יעקב קנט) סטוכרכקס
 הוי )כן כקכת, כך6מר ט)תס ותטתו זוסמ6פסקם
 טיכ מה 6תר ו)זס כה, מוין וכולן ירוטםכתו
 סיעקכ גורלנו געיס ותה הטוי, גירר קי5חקח)קגו
 טכולגו ירוקתגו יפה וחס גורל כתו סטוככיר
 ה")ו הלסורגות ועסה חי. sh בחירי יטורוןסכטי
 להקי"ת, יטרף) ~ss סתרגוס לפי נפסוק כ6ןנזכרו
 סקי"" מסכרת סררווכן

 וה6תרתיו: הצחירך וכמו )יטרף)
 6כרהס נ6 סל6 עד נספרי וכו'. י13כנה1ינמב2ב:נהו

 ;ו' כלכר הלמיס ע) b)h גו'"כינו

 יסר דכהיכ פירוט הקרן. וע) הקתיס ט)התליכי
 ה6יט'ס והגס כתכונה, סתיס כונן כחכמס6רן

 cnSun יתכיך הנורק תסיגיס הטתיס כניסעגקגיס
 ממכין ;כון ;נוו זזה ומלחד, מולה )הס קרסמכלי
 נוכלי ונהסס ירעו ל6 הצרן 3גי כן ל6 נוטלתו,דכר
 "כרהס סיה 6חר רק ררך, ומייסר מורס )מסקרס
 נועייגות כלתי כליותיו חתי וכעסו מעלתו הסיגה61

 והוך לכירה, מגהינ סיס SD OSIDO סחנונןומעלמו
 והסנמ יריעת והיריר העליוכיס כ6יסיס הצמתי הנכוןהים

 הצרן SD סהנו)יכו ויכונגהו ,זה הספל, )עולס סכיר6וסטנחת
 כלכר. הלמיס SD חקורס מתלךכדלך
 נר6 נר6סית דכתונ מה נכין עכין ית63ירבנזה

 כסכי) וזהו הצרן, 61ת o'nto 6תבבוריס
 רציית, סכקר6 לוסס וכמכיל רוסית סכקר"ויטרף)
 מחמש רק הסיגו 1)6 חכמים כנור היו ססכי

 וכתו ת6כותס' o)lnhol סדה עיקרי ידעוסוכר
 כריצת קדנוס וכזה סמ"ס, פסקך בספרי לקחןקלמר
 הכונסי כגרר כע5תותן קהסנחן סטין )כרי6חממיס

 כ6נלהס 6)6 גהכל6ס 6"ת כהגרשן וקחיס 6רן h(osllי' עסות כיוס וסקלן הטמיס תקלות 61)ה lSOS כן)6
 56)ו לכן ות5י16קו' הכירך טלחוה מעלתו הסיגטהו6

 ודוק: )סתיס 6רןקרוס
 יוט3יס פסיו פ'רוס כזקגיס: יסוככגסוישנכם*

 יסוכגגסו וזסו עגו)סי גולן כח5* סגזיחכללכת
 העולה: סכים יוקכיסקליו

 מכגיסין היו נעו"ג הטועיס כי יסועהו' 5ולרינב:פ
 סר לזה, כווכם ההורס כי לפנוידנליסן

 הנוס ח)י)ס סכותכ זס כיון 6י)ו 6וגוריסטהסוחעיס
 סהו6 ישועתו 5ור וינכ) ע"ז 6חר לכן נכ)ס'וכרי
 וגתקייס גנחה דניי מוני חלילס סהו6 6ומלי0כקילו
 יסתרגו: סט"י הט,עיס, וככל וכתיגיס כגותיסזה

 6רס.פירוסו 3כי יכחגו עפעפיו יחזו עיניואכמרןירשיק'
e1DDDOnהטמע רביית לו יזיק ס)6 גרי העין נוכסה 

 קסהסנחס 6חי לזה וכיו"כ, Pihn ידק 1ל6וכיו"כ
 תכוסה, כקיצו גרבה סלפעמיס הס רקפרטית
 tolh 3גי )כחון כרי סו6 )ו ו5ריקורע )ו וטוכרטע
 על וווכרחיס והיו נתונה הרטות היה )6ס6)"כ
 ג" גר סוף כחגוס"ת כלווסיכ והלדק הטיכתטעה
 וסכן: 6דס ככי קיכחגו כרי רק כעפעפיו סי" ההסתרלוס
 (DID ההדס כ. פירוט הנה תהפוכנה י"רכ2י

 תבוס, t~h)p כתו רעים ונכחות 5רקככחית
 גתה הפכו כרע כהתנ!ירי0 והתה רחמים,כוסה,
 ומחסד, הכטס ;ח תסס נחסר כי )רעה,השכיס
 כס 6טלח כהתויך ומן הטכס יהפך סקכ"ס גס)כן

 ס) הטכע היפוך ותתיהיס גוקכיס סכ3סיסמערס
 וכתו כטוכ וינוסה כחסך הסרס יחתיר ;י וכן65ן,
 כ6 וכח,רכ כקור וקילר ועדר וזרע מחרסס6חר
 סכת כי',  תפוב לעני כי'  קלירך וסלח  קרסולפלוס
 מע"ס  ימפסרות' תרומה טמר 6סף )קחתו' תיירל5

 סרפ סכח  יחספך 6ז וכו'  סיהום בו להרויחנירוסליס,
  סמנטים ט"-ל סט3פ 5ת  תססך כו6  וכן  למיס,סבו

 קלמרו וכתו )סותרים: )ו והנוה כעדו יסיגוטנעולס
  ורכוסס'  3חיסס  ממתריס היו קהז"כיס רגליסכע"י
  ט) כח גדו) ;מס תע"ס סוף ירושלמי 5מרלכן
  לסיו3רכס:  יכ5ן לרירת  טכללוקיססיקפס מלותאיסי
 סכרר 3"רפ'לך,  וס5נרססי  מכרס יימס  יי ל5אם

 ttOIDJ סו6 כניהגסס:ל1לכיות יהיו ק)6התנכיות
  3סע3ור הנונס הג5קיי, כעולס הו6 והניהגס ערבינ!עון
 המירוח כי ערבי,  6ף לסיוע 5פסר 6י הקססככל

  חרון,  לכליון  פליל  קל מקרס ומכ)  קסיסומרדיפות
 יכלו ל6  לתפן 3פרייוח  סססגחס  לפיות מוכרחלכן

קי6 6ותס  יסגיר יהון  כשגירס ור' קמרו  לנןנעמיס,
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 "*ריאהבמההאזינומשך
 התרו וע"ז במוכס, 0ס 6סר יגויס 6ותס יכרום)6

 ודוק; עמסם, סכיגס )ככ)גהו
 16מר 6תס ינגין כספלי כי', יקום עכריו יםכבי

 סג6מר )*סי6) 610 כפלט יקרה) ס)טסרינחן
 דמם טפכו ככח)תך גויס כ6ו 6)ודיס )6סףמ'מור
 t'DD כו', ר6סוגיס עירת )גו תזכר 6) כו'טניס

 61ין ירוס)יס סכיכות כמיס ומס לפכו  טפסוקיגורי
 כיון כ*ר מרוני ת"ז וף כסנסדרין ד6ית6קובל,
 קותו קוכרין בסיו )6 דתגן תדע כו' מקטלי ק6רפוין

 כפרה )יס 070 ד"קטו) כיון 1fft ו"י סכותיונקררות
 הטפכנו סקרן ע) כ"כ כפטחיס י6יה6 כו")קכרו
 קרקיס )רס פרט מכקיר כגייס טגקפך ךסכניס
 ספכו סנגור וזס 6תי, ד)כפרס כמיס נטפךסחיט
 ירוס)יס, סכיכות 6תיין, )כפרס ד)16 כתיס,דמס
 ספיכות על כפרס 61"5 ערופט עג)ס מכיסךל6יגס
 לקכרו, )ס! 6ית דכפרס ט*ד 61י קוכר, קיןדחיס,
 )עולס כפרס 610 וכקמת תכפרת, ,יגס רנויתתןוע"כ
 סקפכו מקונן סגני6 לק סיטר6)ית, ס6!נוס )כ))סכ6
 )כן וחיי, יקרך וקכורס )כפרס, 6תיין )6כקינו
 6) )כן סחייס, )כו כפרס סו6 ע*כ קוכר, וקין6מר
 ותכניס סלנו תכפר )גו לגס ר6סוניס עוגות )גותזכר

 נקברו: ט)6מס
 סיוכ) ד3ל פירום מכס' סו6 רק י3ר )6כבי

 סקוס יכו) 61יך חייך סו6 כי )וגס')מתרוקן
 )טהלוקן ס6רס קריך פעמיס טחייס,!6"ת מן)סתרוקן

 כנוס סזס וכרכר 6מר ע"1 וכס"כי כמרחןכמו
 וזס ימיס, תצריכו סתוכרח כנוקוס מזםקתתרוקגו
 סכרו מס פסק ו6ס כיד כרכות סגמר6פירוק
 DDI"' כו', סזס ובזכר המר סכת31 עריו6ר"6
 רסגסנ יסמע6) כר' נקיי") )פלס יהבן ז0מכוון
 סתתרוקגו סז0 וכרכר 6מר )כן 6רן, ורך מנסב3סן
 ס6ומס ע) ימיס ה6ייכו וקליר0 חרימט געהמזס

 וכחריטך otnntns )עס!ק 6כ) כו', 6תס6טי
 מותוות עכור )3על 6סוי זס רחוקוהנקררות

 ורוק: 6רס. כביותענוגות
 )לחוזק* )נג'י נותן 6גי 6סר מגען 6רן 6תרר**לה

 )ו 6מר פנחסונפ'
~SD 

 6מ ורמס כו'
 ס6יויו כנוו כי ומעגין )גתי, 6ותס כתתי 6סרסירן
 סתס)ך קוס )6כרסס ד6") פילות ממוכר סרקרז")
 נוקם 56) 0י0 כגיו,כן לפני )יסכם נוחס סחס6 כויכי'

 גל ווס כנ.י' לפגי לסגכס  נוחס היחסקכל6יהו
 כי )פניוי ססתס)ך כמס 36רסס נוערתו, )פי5הר
 סקהת מידיעת רחוק סטין מקות ממרחקסיס

 ית3רך' מליקוקו )טכיר לגגו כהכמס ונסתווומהצול

 למונתו פרסם 31ס)יכת1 )ססס עלמו )קר3וסלך
 36רס ויקלק סג6מר כמו )דלי"ת כריותוסקרינו
 קטפי) סקרן )ככוס סביכתו ככח סיס )כן ל'ןכטס
 לק ימיו 6טר סעמיס הככוס ממעל ססלויס5כ6
 כ13ך 3טתג)ית טנתגן) כמס מלס וכן טחינ6,קמחך
 ע)יסס חופף סיס ככווו ועכן כובו עס )מתוןססי'ת
o'D3~hסיס )כן ס6מונסן מוסוות היזק וכזס לגסי 
 tJDS ס6רן גככקת קתס6 )גלום עיניו רשתככח

 תר6ס 6סר סברן ביחס יגחי) וס61 ס6מר וזס3ג*יי
 סננסו מס  יותר סיגיו ערלות נוסס גכס0טגכל
 סיס סקרן כינוס לכן כמ)חמותיסס, ויסרב)ירועע
 מס וספחת נ51ריט עולי סכיניו מססלחת
 עולי סככטו רמס ידוע וסגם ככ), טוניסככה
 Sttws קדסס קגיס דקרוסט ongtlp? גק6רס ט),1כב)
 לנור ו)זס )ע")' קוקס )6 מגריס טסי קכ,:סוומס
 )"חוזס, יטר6) )3גי גוחן 6גי 6קר כנען 6תור6ט 6מי כ6ן 6כ) )3ג*יי גתתי 6סר סללן 1ר6,:קס
 1כ6חוז0 )עולס, קקדוסס ככ) עולי סככקו מסוסו
 עיניו רקות כי )עולסי נמכרה ו6יג0 ספסק )ססטין
 קתסיס כמס סכ3וס כ16סן 60רן 6ת חיקקו גוס0'ט)

 תוק: ר6סון, ניע כחורכן סיופסק וכמס )6חוזסלכג"י

 ונ"' לתירי מסיו מת "קי עמיו 6ייבנאם"
 כלסר 6הס גס עמיך 6) וג6ספתפגתם

 י361 כסגסלרין ר6מרו וגר6ס לחיך. 6טרנניסף
 כן קסניח לול נויתס 3ו כלמיס כמותו 3ן מניחס)6
 8מיך ואסרן 6מל וטנס מיחסן כו ג6תלס )6כמוהו
 מקמל ומקס "סרן 61סרן מקס וקמרו נכי6ך'יסיט
 השי"ת לנור נוקודס וסגס )01, זס טק!)יססטיו
 סל1ריס' כמשפע )1 601) יעמוד סכמן לנעזרולפגי
SD1וקם הסרן כמשהת הנעזר סיס ס)6 זס מגת 

 8סיפ0ן גז ונ6מלס מירס כו ג6מר )6 והכןתחתיו,
 מדין נגיעתי מטס )פכי לנעזר סקינ זס סחרי6כ)
 כפגי ס)כס תמורס סול נפרק ם6לורו מסוכפי
 ר6י5טליך לפכחן 1)6 כו' מגרורתו 16ת1 מוניליןלכו
 6טרן מת כלקר 6מל )כן פכיה כמערת 61'ג1)יס

 מעטה 6סר ע) דין כחיכת זס נוע)תס 6טרתיגך כמותו: כן סגיח ס)66חיךי
 מס חמגון בחיגת זס ט' קרסתס )6 6סי'צ)

 יין 011 וכפרסיי יתכרך סמו )קרם יי:1)יסטסיו
 יעוי,ק: וירך. גפ' מהתכלל כמו,יחקגו,ן
 קרי ויסגדו סי' קולי מסיכלו ייבעבהפירה

 כתס)יס, וכן יסגעס ספסר DS~וסטתי3
 ססיכ) וע) ונר6ס טפעט* נגד 610 מסקלי זי'וס61
 מקרסו וכמו ס"רן' ותרעם  ומוס קהגעק קרסים)ק6י,

מוסם
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חכמההאדנומשר428
 מכ)) מ5יון סג6מר נגרך" סקרן וסיון נ"נגיות6
 ופסיס: סקרן, רעסס ומזם יתגעל ופס סנולגז וזסיופי

ברכה
 עד כו' בטס טכמפתח נ6  מסיני ר' ויקמומשרי'

 טמוגס 61ף גוי גזי מקוס sg כסגתולפחח
 כ5לכס פתחו )6 כו' טל6ס1ניס חכמים סתקגועקרה
 כו' מקיס ם) גסכחו טפתחו עד תחוס יסרק)ט)
 )6מר כעסי"ת סומרים סלנו וחס כו'* wnhl(קרוס
 )קכח 610 סכ) החייס כספר וכחככו )חיםזכרנו
 הו6 וכן כו', יס))1 המתים )6 כי דוו ט6נזר וכנווססי"ת,
 וכתכנו 6מר ו)זס עפר, סיורך כי' כ5ע מס16מר
 כמפתח נלון כסיס ר' סג6ר מס עפ"י 6"חי)מעגך
 6ין ,)כן יעיי"ם, התייצגי, ממס ד) מבקלסע)

 )חייס 1)6 )כד )חיים לק ר6טוגות כסקסמזכירין
 כן גס חייס יסיו ס6ס 5גול' כקסת לק סוסע31יס,
 לחרוסות ומבס סלחך, הסי*ת מ5י6ות סמפרסמיןיט

 עומדין, 6ין פ' סוף כתו0' כמוס"כ כוסמיכלים
 וכן נזרוטגכורמ י"מ כטס כעול מס*כ ויע1י'ודוק,
 יכרכו כן גס עוכיס בינן 06 6ף 6ז כחיים יסיו06
 6חת קס גכורותיוי סן סן ט6מיו סמו tfiet~oקם
 06 הקירס )ך חסר 06 במרו וכן כו', ot~ht ע'נין

 ודוק: כוחמספע
 כו' עסו נכי 56) סבך נספרי )מ1 ונסעיררזרשדץ

 כני 56) כי' הרוח )6 6*) נס כתילמס
 מס ט' 'S~Dnfi %) כו' hS elh)n כו' ומו6כעמון
 טקכ)ו מ15ת טכע 6ף 6)6 גו' תגגוכ )6 נסכתוב
 כו'. טפרקוס עד נסס )עמור יכף )6 כ"כע)יסס
 קג6גורס נו15ס כ) כסגסדרין דקיי') סמינר,ס5עת
 1)6 כלמרס כלמרס, 1)זס )זס כסיני וגיסגית)כ*נ
 סכורים סמ6 61"כ )נ"נ, 1)6 נ6מיס )יסלק)נסגית
 כתורה, גטכיס 6ינס ועריות גז) וכן תריח hSnסנויס
 1)6 )יסרך) ג6מריס יסיו )יסרך) ינבט 6106*כ
 )סמקג)יסי רק גימלה סיס 6חריס קכ)1 6י)ו וכן)3*ג'
 כר5יחס יהותכו קנסו ס)6 מס עסו 3גי מרויחו61*כ
 חרוק, )6 6*) 3ס כתיי מה כקק6)ו ורכךוכיו"כ,
 נ6מרס ו)זס ו)זס סכין יסיס תקכ)61qh 06 6( 1'כ
 כיו"ר, וכוסס ר5יחס lh~(o סוסית )6 וכ"כ כךוכין

 ודוק: התורס, טיקנ)ו סיס הסי"תןר15ן
 ידי 6ף סכתונ עפ"י יהכן )סו* ות 6םמימינו

 ווס  ;מיס' יפחס ויפיפי 5רןיסרס
 ויר16  רכהינ מס עפ"י שכן )יגנז* "יטיהם המיס: ממעין ס6מר כמו 610 מימינוסימר

 כו': סספיר כפלגת לגפיו ותחת יסרך) 6)די6ה
 סוף נגמרה וכו', מולסס מסס )גו 015תורה

 יסיס ו)6 6גכי 6כ) תורסן נגימטרי6מכות,
 למצנר יכולב 6יגי ירוסס כי  סמפנוס, סגכורס תפי)ך

 )כטקס מוחזק כגכי6  6ין :תלוח  כן  לימון רקללמיהוה
 )טעס תפינו ע"ז 6כ) סגדו)י )כ"ר וכן )סעסרק
 סו6 )כןו )1 וסעכורס ולהדוחו ס6מינס כי מריתןסוי

 סנטרי, 6ור כס  יופיע 5פר  סיסר5לי נפתפלמיוה
 וקמעו  ר6ו  כפלשם  יסר5ל כנטות כונס סתורהוהגה
 לדבר  סספלי6 וכמו ערי ו6תס )מעם נזדכרסעס
 ומופתים  דיותות מסכה  l'nhno מסד"כ  ספיקריס,כוס
  ר5מין )מלמר ממוחק כ6מיתח ו6מיחית 5)ו)ס6יגס
 רק ot11SY1 הס גח נני מסות elh SD )כןפי"ה('
 o)~h  5נל וסי  מיטמרי בסיני  לממס 6מר טסס"יממס

 ;פל לפי  3סן, ולת 5רס ;נלאו: מהמת  כרכריםסומרים
 כמיחס פלמיוח 6מיהה ב" ל5 סס."ה  ברברנ3י5יהס

 גסס נפ' ס5מר 11: מסט  נכולב פל סנ5כמו
 פפירוס )רמכ*0 צילך מסיכי 6)6 יקרץ) ג5עוו)6

 רק מ15ויס טיכס סס ג"כ כן )6 חו)ין(,סנוקגס
  3סן סנלטוו ססי"ח  סורים  מסס ~וע"יתגכי6יהס
 ססורפס  שבס  מלכיסן סלכוח רכינו כמיס"כנ3י5יסוי
 רק נעלמם רדו ל6 מססמחורת

~DIO 
 מקסל  לסם

 oh מוחסי לימות )סס  טחן  ניון  ולכן  י;ר5ל'פרח
 )רת קרוס סמרר קנוירת רק סו6 סרסן מקותכן

 וכפיחוס, ומופת כקות כגי6 ע"י סנטו) ק)מנימוסי,
 נס ממסורס מיחס קזס סייף1 רק )סס 6ין)כן

 הגיבוסי ןה 6חל כספר)מלכוה
 חותכיי

  כסייף  ר6;ו
  ע)  רלס5מין 6"ט  ;כן  וכיון רכינו' כמוס*פכל3ר'
 כטכ) סמוקם דכר ע) רק כפיס'  סייך 6ין כטכ)דכא
 ע"1 מסוענד )סיות לולס קינו  הסרקן 6ך הו6פכן
 סר על פמרו כיסר סלק טנו65נ1 וכמו כפיס,יהכן
 כפס 16 וטימותס' סתולה למיתה במוחס  וריוסיני
  )סיות כפיס 6בל  מטועבריס, להיות סירנו ססרעליסן
 ס16נוות כופין 6ון כי Dh~n 06 )גן יתכן, ל6 וסמקמץ

 קמילת רק זס כי טותן, כופין )ו5וה ,' ע) 36))סתניילן
  יסר ה6דס עקם 6סל סכורך היקל והגיתמסדר
 OStDO 1ט13טיס,36) לכיס,טטעס הסנונומ נקשווממט
 סקקר )סגדי)  )כדי כופין כי )כן י5לה' טסיו5למעיר
 הלחד סי51ל )סכיר יכוKStnn 16 16 וכיו"טכעו"ג
 סו5  קללנו  גי כי )כ"ג, 1)6 מורסה )גו וזסס6נויתי,
 ס6ג מגפת  חלס סי6 סנרים נפס  ו6ף סמותסרימוס
 גועיך סיסר6)י ונפק סר6כ*ע, 11DO זס 6) קרמווכמו
  סיטר5לי גפם ג15רת חקוק כי 0ינ" סר מעמרע)
 פל , גפפנו סיסר6לי ונסמל נרג; 6סר ססחפפליחגל

סר
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 3אריבחכמהנרבהמשך

 נסחה קמר סי6 סטנועס ססכיטס, ענין וזס סיג"סר
 עמדו סגסמוח סכל כו' פס יסגו 6סר ז*) כונוולוס
 רגיגו כדגרי סיין 8ינסמורקס, )ג'נ S~h סיג"כסר
 פ"י כפיח כקרר לדכריגו תגוון ת)כיסי סככותסוף

 קבס סוד ים )מתגייר מרולס ולכ) רכינו]כמט"כ
 קמיו רף סכת ועיין יטר46 מגטם" סי6 סגלגפם

 יירק[: יעו"ס סוי, מז)ייסו Sthnגריס
 )סכיך סע)יונס סססנחס ססינכס נוס יתכן סנרינוךגףב*י

 סיר16 סת1רס 6ח לקכל טיר15 כיי עמלק6ת
 נחרג )6 גוי )רקות_ )כו6 טכעיות חקוס )סן 6יןכי

 )אחוז עור נפריקת סריס סטכטי וחומרוחס יקרס)כוף ויוכרחי עמלק ונכר ירו מעת עיח כלסר כיוחגיהן
 כסקוריי ע)יסס למורס תטיס 6סרכעכוהוח

 וחקית,
 סו6 סיני, כנזדכר 1.חכו )ויפידיס ויסעי כתוכלכן
 טכעי חיי לחיות ככחן ס6ין סרקו ידיסס רפוטטס
 וכקמירת פרטית סקגחס כאופן רק O'nDO' ככ)ופרקי
 וז0 מפרטית, )סססגחס כס ללויס יריו 6קרסתילס
 כיר קליכם ו' 015 6סר כ) 6ה נם)ח מפסוקכי16ר
 כ. לדורותיכס, וס)6ס ד' 5וס "סר סייס תןתסס

 זס כי to)tts י6ת'גו נך ונס ג6חר סיגי סרתמעמד
 ססס 6יך וקנזסו )גכו,ס זכו סם 6קר סמוחס6חיתת
 לק למתיגו תורס מחן קורס SJh מקס, 6)מוכר
 כסוריות יקניטו) ר' כיון ו)זס ומופתים. סכותותמפגי
 למסות סמן ע.מ זו תחי)ס טג6מרס מ15ס 6יזס ח'רף

 ע"ג סיס )דולות )ס6חין סמוחס נ6נזיחחסנ5טוו
 תחי)ס, ג5טוו כמרס דס6 סגחר6 קוסיח ומיוטכתחי)ס.

 בכ"ז. ורוקיעו*ס
 רפרק נפסמ*ס רניגו וכרי )ג6ר ניקוייבףותר

 וטיס ;oa זז*) סכתוכיסי וסמטךגס"נ
 ס6תס לפי כו' וסו6 כו' סוס סג' סעיקל פ))כלך
 עוטים 16 סיום ט6גומרחקיס נוס סכ) לרעתסר6ח
 תסס ע"י סקכ*ס כנקות 6ל6 פיסין 6גו 6יןסיוס
 קופאיו )ג3י6יס זס 6מר ססק3"ס )6 ע"סרניגו
 ע"ה ושיגו oo~ahn מפני מלין 6גו 6ין כן וכנווכו'
 16תגו 5וס ססקכ'ס מפני 6)6 כגו ו6ת עקמומל
 דכינו הכרסס סניה) כמו סגינו) ע"ס רכינו נוססע"י
 גוחכו מלזה "לי*ג טומרו גוס תרוס ס)6 כו'ע"ס
 נוס ~osl סמלות, n(SS 6)1 וכ) תסיגי למקס)ו

 סו6. ד3ר סל6 גרו) לעיקל 1ס ומס ע*1טסמח
 סמדע' נסמל מסטס6ייך עפיי מוכלחיס נגריוונוגס
 ומעות נספל סטייך גוון מעריס רכינו כי1ס61'

 ומופח, 8ות כנהיגת חוי סנג61ס ט6מיתח ניוןומדיעות
 )סור מופת 16 6וה 1.תן 6חל גכי6 יגול כי6*כ

P~lPn,61מל זו)הו' מן יותל מסם גלמן כמס לוקס 

 יתן  "ס וסקל ותור 5תיסהו על  תורס  ענן  עמודגי
 16לס 3קוסי6י וגהור תדגר עגן עמוד וגס 16חגכי6
  וז"ל ס6ריךן פיח סהולס יסודי כמלכות מססלכיגו
et5o'ומיפחיס צוחוח ועטס סגכי6 עמד 6ס )פיכך נ 
 סומעין 6ין מטס ט) נכ61ח1 )סכחיק וכקץגדו)יס

 סן וכקוף ג)סט ס16תומ ס6ותן ככי6ור יודעין וצגו)1
'DSכו' ס6ונעמ עפ"י ויגס כו' מסס קגכו8ח bSh 

 )בס"ד ס6 610 ססחע משעגו 1כ16גיגו ר6יגונטיניגו
 כנוו קצינו נעיגיו קר06 ע*ך o~hl קסעידו)עריס
 6)6 כמופת ת6מיניס 6ג1 חין 1ס61י) כו'טר6ס
 גקכל סי6ך ע"ס רכתו מטס ס15גו כמלוחמסגי
 ושמעגה סר6יט תסס ס) נכי6ח1 )סכחיק 630 ז0ח6ת
 ח)י)ס לפקפק יט ערזין י)פ17 קךטו, כרכרייעי*ס
 )כס) 16 )מפוך נופת 16 6ות ויחן נכיף יגוף06

 ע"י 16 ע'ס הסיגו הכרסס ע"י משטוינוסרכריס
 רכיגו סורס )זס יעקכ, ע"י וגס"ג 6נוס*ח' כתוגח

 015 קוזקיות ממקס לק ג5טויגו )6 כי גד1))עיקר
 ותו כובס, וכן (eollh~ ס6מל נמו טגיחו) מססע"י

 כסרסוסגדו) תוחטת ר6יס ט*י סיס ת"סגכו8ת
 מי כ) 61"כ יקר46 מבפיס רככות כחסכנוטמד
 )סט ע"י 6101 כפיה סקר )נט) ולזופת 16חסיריוס

 גנגס ורכן נחורסי כמפורס )נסוח כעכור 16 כקוף16
 מיינו 6ז כי ס6נותי כימי 1)6 נוטס כימימהורס
 סיס טסריכוי מטס כימי מס6"כ )ס6מיכסי5ריכיס
 כ6)1 גרו) סגד) 6*כ ר6יס, עיי וכז)ס מ6רגד1)
 זמן )קבס תורס נותן טיס כסס טנ5קוינוסמבות
 מעת קודם כי וסוך tor )6חר גין סתורם כ))נתינת
 ומופח נקות 6חר גכי6 31נ61 )פקפקי אפטרסיס
 כ) מ"ת 6חר 6כ) יותר, יאמין )מי)כס)

~lnlhe 6חד דבר 6ף לססיל יוכש ל6 גני6יס 1כ)טכע1)ט 
 מטס )ט 5וס שולס סומר וזס 0קדוססן ותיגימן

 ס6ינס רס"י[ געזכוס ע6 8חזגוס ן יעקכ קסטתמורטם
 סביטו) ק) פסיס מ"ת קרס נמ15ה טסיו מי:כפי
 מורסס מקס )גו 015 תירס כן )6 עויין סוחזקס1)6

 מס[ מפגי ]ומפרס יעקר לקסטת )ע"ס סי6ירוסס
 סנטי יחד עם לוקי ל0ת6סף מלך 'כיקורוןויסיק
 זס מ)ך וסיס יסרק) כ)) כ) כקכון סיס טוסיטר6)י
 נרקיס ורזו סגכ61ס )נועלת זכו וכולס כמוכססקכ"ס
 ומפגי ס61חי מהורס דגרי בכל 6)די" גסחומית
 גי תרגום( תנייג6 ]מיתק ימות 61) רקונן יחיזס
 מקס וסיס כ"כ מוחזקת סיס )6 עדיין כעברו6ז

 ולו"ק. ti)DS(i.)חיט
 גס 6ך ד'י ככוך ג51ס 167 ודצי כסיגי כי ילמוז4*ף

 ר' כנוד ר6ו ספרטיס נקמרו תתסס תוערג")
נעק

--- -  ----- -  
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חכמהברנהמשךא*
 מלך כיטלון ויהי6 ם6מל 11ה ס6ס), פתחכענן

 )סגסי6יס סקרן כקעס elb כיסרן) סיס כגורומסכינת
 כסעס 16 עם, ר6סי כסת6סף וזס כצחנןכעהקעו
 יקרץ) סכטי יחד גרפו ס6י ח515רות כטחיולתקעו
 1ד1*ק. חוסר. ט6ה) פתח  לען ר' כקור  כולסור6ו

 6)6 מורסס 6"מ מ"ע נפסחים דל10ררן,,5
 והיס 6ית6 קס ח' רפרק ומעגיןמ6ורססן

 עוד )י חקרני 1)6 קיקי תקרסי ל' גסס ססו6פיוס
 ככלס 1)6 חתים ככיח ככסס יוחנן ר' 6חרכפלי
 וף כיבמות דקורו מס עפ"י וספירוס נכיס,ככיח
 h(h סתרם 6יכ6 סעווס 3)6 נס61ין 3מלנז6מ"נ

 הבזחן וה61 סמחה, 6יכ6 "י סעידס כ63אירוסין
 סטתחס היס )כן "גיס, ככיח ככלי יטרף) סיןסכית
 וענינים חתריות סספעיח 610 מעירסן ע"יהטלרית
 על סרוחגיה ססמחס חלה כפס כסכת 6סרגטמייס
 וסי6 סחוחר עכ1דח נון חוסי הנפם ונעכססיפק
 ט' רף כמו"ק כצחרו. וגחו יחכרךי )קונומקיסרח
 רסתחט מעוס יוסכמו דוחין וסיו כטמ*ק מחגכיסגסיו
 סטתחס קיס לעחיך 6ג) עיי'סי ליכולי ספודסכ)6'
 סקנ"ס טחיי הלחלו ונמו יתע)סן נע5)ווהונד'

nlnuS(עליו מרקס ואחד %ד וכל ל5ריקיס תחו 
 יהכרך 6לדה1 טטגה מע5מוה סמחס סיסיגונ~נעוי
 טכוטע כמס כניכו) כיטועתי והותחם נגילססנ6מר
 )כס ופיכס פ"ר גירוס)חי סאניו וכמו כעף"סו6

 6כילס ם6ין לעוס"כ וכפרט וייקש לכס )נו)יסוטחס
 וכלק כסחתן סססתחס חתיס כפית ככסס וזט כן/וסתים
 יק פרק כירוס)תי קמלו ומנס סמחס, 6יכ6סעודס
 ריס" לטון מורסס מגומר מקוס כ)יוחסין

 סתיכון סו6
 כמס כ) למרין מורהט מסט )נו 015 תורס כתייוס6
 )עי ר6יסו מכיון מגיס סגין וי" . )ית )עיי)6
 פ"י כססחיס תאתרו כחו ססוכס סנט טונליתטכמ

 דעוסס עמיר רנפטי' 6דעת6 6יגם עכיר כימעיקרא
 כנוס וב) כיו"ש 16 )סחפרגס 16 )סמגכד כסבילכן

 דיסק, )סין ל6מיתס ollno כסלמ1מ עלתו מייגממציגו
 סו6 161 וטיגריס חכתם סמקי 6)יו גחנכם קינוגי
 סכנת 610 סעודס נ)onnD 6 "ין 6רוסטלמון

 חורס דגרי על תייגע 6דס 06 6ג) וסטכעיסחונור
 צמיתת לסכין וזוכס סתתגכר כתעין געקס. 61ז)סמם
 התורס כעצמון דסתח נסורס כגיר hso 6זסתורם
 )פון ן תולקס תקרי 6ל וזפ כללי החימד סג6מכ)6
 6ןטח6 כסבכיו w~thn 6)6 כיריס)מי[ במויםדיסק

 סי6 6ז זרס "ערס )6יזס 16 ענעודנפ;יסלסנ6וח
 יסרק) נכורי גגי רגהינ ויפסוק )פרסויתכן ורוק. ויסך רק ג6מתיומ 56ל1אינס

 6"כ ככור' יין לו יס סיקרת) כרעתךויעלט
 נוע) קיני סככור 6תל 061 ככורס' כחלק סי6סתולס
 קכ"ד( )כ"כ רחמגס קיי6 רמתנס ר;6י גוחן61יגי
 רז*) טדרטו כמו )רעיך תכו דהם כן, ד)6 6מרע'1
 610 )כן כע"ג, ליכ5 ומתגם דונגית סי ע)יסססכפס
 לקהלה סי6 יולעט לוטה לכו סקוס תורס כיתפרס
 )6 חס מעני רק נכותן ממנסס טי6 ירוססיעקב,
 6ך סיו סמה כי תופגי נוקה כו6 עד סתולסקכ)1
 כשוה סיזה געה 6ז )כן עם, כ)6 מלך וקיןפרטים
 כסה6סף תלך גיטרון סיס 6ז רגול טייסיסיק)
 ירומם מסתורט וכיון יסרק), עכסי יחד עסלקטי
 ה)י6 כקרוסין 6"כ גח, כגי מכ)) ס6כוח י165וככר
 ומפותה קניסה 6רס דטם6 נוותי 6כיו ותנגסמ)ת6
 ודוק. כלמס, כתעסס יתות 61) רעלכן יחי 61"כ6כיו,
 )גרו) כין )קען גין נכדכם היגס סתויה כי יתכןלשן

 ועוגטין 6זהרוח ג) טריו מיה ע"ה רכינו חטהו6ף
 עד סכפק זכות רוס יועיל מיסר6ליו)6 6חר כ)כע)
 פרטית elbn )כטל כמנס סלוחכיס כסמים יקנוןגי

 מורטסן ממס )נו 15ט "ולס גי ס6נזי וזסמטטייח'
 למכ"ם( )כיבלי הקירס חחנסח כלי "נירית ירוסססי6
 ופלוץ* סכי) כ)י סעדס 5כ) פירות יעקםקסטה
 וכמו מ)ךן כיס1רין טסיה סיס מקס טמטמת61מר
 מן )סור ולכלי סתורס דכרי כ) )סמול קריךסמלך
 יחד עס וכסת6סף מלס, סיס כן וקתל) ילזיןסמ15ס
 סיס הקדדי וסגסגתו מסס גרסה טכ) ימר6לסטטי
 עיי'ס: כ6, פלסת כחכירתך רז") וכמלינור ימר46עכור

 קיתו קמרו רז.) חולטס. תסס לגו 5"תירה
 מודעם סיט כ6ן רעך ככר סקכ)1 מסוקכ)ו

 פירסו כגנית סר ע)יסס וכפה ומענין )16רייה6,רכ6
 סעליונס סטיגס הכליח סטטכילו  רסוקסקדנזזגיס

 סל קיומו סי6 ומתורס סכרחי דכר טו6 כי1671
 כק6נחגו רתתנו סו6 המודעך וענין 61רן, סתיסמעטי
 כטססגסגס 6כ) )קיים, יכו)יס סייגו 6ז סע)יונסכסמנם
 לסתגסג יכולים 6גי 6ין 6ז 3טכט מסתתרתסלולרית
 סייס טהסטגחס לסחר כיתי o)nh מכויסיעפ"י

 מסרו וככ"ז 6חסולוק עכרי סיו ויקרה))וסהתרה
 סנ)וי SD סוגח ימיו וסגם שבגוס, ק3)ס סוינפסס
 סמסתתית הגנגס סו6 טמ6) ויד וסגסגות 6)ורמטור
 שמיס, עפחס וימיני 6ין יסרס ידי 6מר לכןכעכעי
Otslמימינון קוום מרככות כו' ג6 מסיני ד' 6חר 

 hDTtn~ יק ג'ז )מז יה 6ק סגסייהי הגטיחחג)יה
 ע) נ6פ סטי"ה כעת רי) עתיס חוכר כט6ף6כל
 למי מק3 כמדרס שפרסו גסו עחיס 1"31כיסר6)

 ,,יי.. כנו 6ת )מקניט מורגוגן
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 425 ר"גומהברכהמשך

 כידךי מתנ0גיס יסך6) וקרן יסרך) תייגו קדומיווכ)
 מדברותיך יק6 )רג).ך חוכו קס וככ*ז סנו6)'יד

 וכו' 015 חורם 6ז מלותיו על ותוסריס 5יסותרכיס
 0י6 סירוטס הצקכן קס)פ:מירטם

~SIDS 
6(1 StDln 

 ודוק: לעולס. וסימקנוור~6
 ור"ת זל"" ר"מ פסיגי נספרי תני6גו. עמור14ל

  ול6 .)י )ה כליתי 6טל כקכלי כתים 660מל
 ולגגן רסכ'ג גפ)וגתת לפסיגי מטוט עיי"ס,לתחל

ehע"ג: גיפין עיין )זרעי, 1)6 )י 
 דכהיכ תעגין נוגסת, 6)פי ומס לפריס ככננתלהם

 O'D5h1 ור") מימיכך, ורככת 6)ף נוקרךיפו)
 0נסייח סטגח0 חייגו הנסיי ת5ד ורככות ת5ד0טכע0תס

 ויטקכ כיע"ו( סג6ון כוס )והודריך )עי) כתום*כ ימיןסתכוג0
 מגסיי eDD~ מוסנחיס קסתה מיתיגו לפריס מס6כיגו
 סת0 )כן יכיו*כ, חנות כעמידת יסוסע סנ0גיחוכמו

 6יגס הת0 )כן יקרתני )סח6) ומגסה רככות,חתהיס
 ודוק: היפיס, רק.נוחיתיס

 ובכן ממגיירין ס0ן כספרי עיין יקרבו סרעבדיכם
 מסיס 6כרסס גתו יקר16 הר עמים6מר

 סהתפ)) נוס 6) דכוזן ויתכן סר. וקר16 )גריסהחיקה
 וז0 כו', רחוקה נוברן יכ61 כי הנכרי וגסס)ת0
 ורך ov יתפקקו כי טכיס כברן יקרב) כיןהכי)
 געגס, ו6ז )כו6 תוכרח לפכרי 6כ) געגיס, סס6ר5ס
 געכיס יסיו ויקרצו יכולו כי סר ממיס 6תר)כן

 ונוערות נוטוס יקר16 סל עמ'ס לנול )כןכתפ)תס,
 חנונו מקורס סחי) כוי תקורע סכיה סר דכ)יס,כמ"ק
 יקרצו בסר רק )כן )חוכון גכגסיס וט"מ נכריסקצין
hSt(ע"כ: ת"ו לף כיוחדן ד6זריית6 וחע)וח כחי 
 enth יתם )פרס ויתכן רס"1. עין ירס0' ודרוסיבם

 לס6  מריו p'Dn גל6 רכחו3 וס6  לווי כלסיןס)6
ר5מרו

 33*י
 לר ורע ספילס  ויפעיר  קלע יפעיר  סל6

 6דס דכה תלתו  סרמכ"ס ולסיח ומיסחורינמכמיוח
 טכרי6 ס)  ים  %ן כקכ0 דגים )5ור תותרנויטרון)
 כב"ק סררנו כמו ודרוס יס כוון מע"ז כסיסוירוסחו
 פרסיי כן וכתו רפוים. 0י6 )כן כדרוס( חכל)ת)6

SDיערם: כקמו, נוכח )0 ויקלס 
 סקכטיס ככ) )ך 6ין נספרי cb~. מכניסבנרור

 כיש ישע ]וסיגי כעטר ככגיסטגחכרך
 רנ"6 כתגך ור6יחי מס DD"' יתכן 61ו)ירט"ין
 ס) כנוחיו ע) חכמיס לזורו רכביך וכימיך פוטר63
  סררסו כמו ככתיכם ג06 ,עייוק נכחולס טס1קגס6טל
 ו0נקו)ס  קטרן 3ח סרח  פל כהן 15 דרדסי 6כיבל
 וכיתיך מגט)יך וגחוטת  גריל  טי%5ר דחיס )60'ן

  %רואין לרסיס 6סס כל דכתוגוח נפ*ק 61תריגןלכ6יךן

 31יס  בו/ לפיסת יפת  ססס"ר  ולטס  מרואיןלליס
 פריס סיו נכה ותימן )גגותיו 0יו ס)6 ק6עפ*י"תר
 ככגיס. סנחנרך רק זס  6ין  מטפיס כסקרורכיס
 זס לכוך ססכטיכך 6סוריס טסיו סחר קותו מ)161)י
 (;nlhls סיו כסתיו s~p ויתכן ככגיס, ברכו סלכןכזס

 01)6 נר0 ספק )יד. יכו16 ס)6 גו1)יס)כמגיס
 סל6 6סר  כפה  נסקו )כן וכסיסטן, כמנעןיעתקו

 דתיס: ל0ןסיו
 וכפגיך ותריך ע)ת6 6יחעניר 3תיתרי'בתרגום

 רס"י מסניף ייחס ר' לדהרי  ניוןטג06.
 כו', 6הס )מטיס כו'  יאתרו  רל6 כר5סיחריס

 פס: כוון1ל01
 יסודקרישכוו

 3ך'  נוסע עס נמון חי כו' נט"
 ומסימול כנק"ל פירטתי דככר 0עכין  כו'.כ

  קרמל כתו העי"מ, מ5י6וה אמיתת ע) תעירהטנעי
 וכתו כו', 6)0 כר6 חי 1671 עיגיכס ס6ויכעיס
 כו/ נונוערכ חנזס י65חס כלוס 6כיגו 6כר0סמאגור
 והמס 5כ6ס כמספר ותו5י6 נוסדר ע) מורסוזס

 סטכע 06 6כ) סח51כי כיד וכגרזן סססגחסקלוחי
 תמסור פ) סמופח נו5י6ק יכטל 6ז דרכסתטגס
 ירי  פל  6סר יתכן זס 6תגס יתכרך, סיחיךו0כור6
 ויעסו כרכס רו3 סססגחס תשפיע סייעיםסגסגס
otpn6כל כ"ס'  סמפון כפעוי  כליום כסני oh  ירדופו 
onlhידיגו ויאחרו מרימו ינכרו פן 6ז כחירש כעלי 
 ושעדר סקי"ת חלו) 6ז יסים 6"כ , ד פע) 1)6רמס
 ותסדר נזטניח טיס )דעת יחפ151 )6 כי ועילסככורו
 ויאמר כגדים חתון כגבור י65 16 סטכע, 6ורחוחכ)
  ויסכון מאתר וזס 0עכעיי סרור וישפוך 0ו6 6גי6ני

 יפיס  פין 16  רורפיס 3ל5  פירוס 3יח'יטרלל
 וחירום  רגן 6רן 5ל  6נוסון יפקכ  רכרכילוןכ3רנח5
 כו'  פטריך  %6נס סיכע' ררכי פפ"י  סרטייסנססגחס

 כזרך מגן גסיי ורך ע) 3ך' גימע עס  נתוךתי
 נ"ך 3י5ר  ולוס כו/  ולתכשיט )ג016 רק מרב61קר

  קריך סי3ע ספפ"י  כעורך'  סמים רוכבחעכלוה
 6כ) סמערגס, ויסדך  לו יעזר וסקי'ת )עסוקהקוס
  יתברך  סמי  לקרס כאיריס 1כג16ח1 סעכע, כדרךרק
 לרך ע"פ מן וזס )5ןיקיס  מן  מסוסיים  מחטים15

 ורו'ק: * כלל  סייע כורך )6גסי
 51וום דן ער סג)עד 6ת סדרן כ) 6ת י'ריך*4*דקר

 סטי"ס טסר6ס מס o)o כו/ נפתליכל
 ירסס* ל6 ידללי וכל ס5מר לפי סיס  סקרןלמסס
  ח)עס  %נעיו ככלל cvnn ס3ריוח  יקטרו סל5רלס
 נ) )עין סיס מפס תסט)1ח. וסגם 60רן, סר6סו)כן

 ובקיעת סעגגיס, יקרך) 6)פי רנגוח )ע.גיכער0סי6
יס
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רמהבולהמשךש4
'allno,המורה ו)כ) 6מר מכן מרור, ומיס ומןן 
 סיס )6 כי יקרת)* כ) )עיני מלס עט0 6טלדו)
 סין 6טר מעט מופתיסס 6קר סג3י6יס כסתרכזס

 סתורה נתגס יוו ע) 6סר נוטס כן )6כפרדסיך,
 כעתיד )0כחיעס 6רס יוכ) )6 )מטן מ6ד כגלויסיס
 16 כוזב כדנויון יכ61 כי לחלון דול זס יתרס1)6

 סנופ!רסמ!ח ע3 החולק כ) כי טכעיי, 6חרכגופת)
 ליויעת סכי6סו חי כי ס6דס' נוחכרמ כויר רקקינו
 ]עיין סמפ!רסתות )6 06 הידיעות ו)כ) נקזןכתכ
 כו' )יס ופיך סלל )פני קכ6 גר גכי כ"נוכפרק
 סר6ס סקס כי לנגופת סיס מס כי6ור לריךסכן

 שרן, כ) מס60)
 ולרן ונפתלי דן סת,ל0 כהנס מדוע י"13גןאורם

 )י 0ל06 כי גכתוכ הי0 ייתריהודם,
 כגור) גחת)קה הלרן כי יתבן 6ך )גכ1)וחיה,ר61רן
 כן)) ספר תחקס כתוכ וסיס יסרבל, כל לפכיכםי)ס
 הפחוז זס הסס סהר6:ו נוס כפי לגכ1ל1תיס 60רןכל
 ונוכק: בפריס 6רן וזס כפתלי 6ר7 וזס יהורס6לן
 סם"י, קותו סר6ס כן כך' וזס כך דודתו וזס דןוגס

 כגורל ונפל סגור)וח ססכטיס כטספי)ו זס1)6חרי
 מק"י ס:ר6:ו מס כפי מס0 כספר כתוכ סיסכלקר
 סברן קיתח)ק 6יך )פקס הר6: סקס כי סכ)167
 הכתוכ לפרם יתכן t'eDI וסכטי סכט )כ)כנור)
 תירת כספי ס6)ה סרכריס 6ת ישוסע ויכתוככיהושע
 סכ) ר6ו סגור) יסוסע סחפי) בחרי רק כיס6)דיס,
 )תסס, סב) סקיי ססר6סו 6יך ס6לס O'i~lDtOקמחת
 טעתיס כעתר ונות תכרכר דור כגזירת סיס )6וס61

 י'6: מכות וסיין קלוד. כסוד וכמוסיסענווקיס
 )מ"ר זס מיכס, פס) ססר6סו ון מר הג)טד4מר2

 גנ))' ער !)6 ער  לט"ר 6כ) גכ))' זעועד
 נ!יכס לפת) כסן סיס כגו נרסוס וכן מסוסיתכן

 סרוסו: )6)כן
 לחון מגס ס6חרון. סיס ער יחוס 6רן כלר84ר2

 ירושלמי וינחרו מקוס וגרפס 5*כ,לחרון
 ס6וקיגוס 5ף סיס 6ג!ם צור וכקחט6 ומ"רמקריס
  עז 5ף הפלנס וכצור כרגרי' כיפי עד ס!לךומיה
 יוסיף ל6 מיותר ססי"ח סר6הו כן ו6ס ועכו'יפס
 סיהיס כזנון ס6חרון סיס וזס מתקומו, ל65תעוד

 מכרך סגרו) יס רר61ס ריי קומי זס ומטעסלחרוק
 סנעסה כרוחית מעקר ק6יגו מסוס סגנו) סיססעט0
 חזרה גתן ס)6 סעו 6מר ונחר' הדורותיגסח16%
 וכהלפת כמכו) ק5ף כם5ף סעי)ס סקי*ת דןסיס
 טופטיס ללויס יק כי )סריגות סריס וכספיג"סיס
 סקגחמ SD סחעיויס )יסרק) תורס גזטנתן 6כלכקרן,

 1)6 6מל לכן כנחתן מתזן העולס ססי"ת דןססי"ת
 עמס 6סר סנדו) 0מור6 ו)כ) כו' כגיל עודקם
 רומסות ע) סנזעיריס ומס ,יסרך) כ) לעינימקס

 יעתט ל6 מתכוגתס ע) סכריני: יסיס ולכן תגוירי67130
 סתם6ר עריס 3ר6 כרעית כמו ויסיסגכו)ותיס
 גן קהר6הז מלחד כספרי התמל,ס,עירק ולוק: מר', גר61ס כעת כר6סית כמוסכרי6ס

 טדי
 ו5ויקיס

 טסר6סו מלמל ר"6 וכו' 16מו 610 וכן כומטיי)יס
 ק5לס ססי6 גי0גס סרן( גן )56ל ניקרססתוכס
 וכסי" מלכועס ורחכסמלמעלס

 ער סהנזריס עיר
 מוכס ההכי להך כווכחו כו'. יסרך) דקיקי 6)ו15ער
 כוץ מכיניסס עמן ועולס כו' יס תחרות סני)*כ,

 התמרים עיר וכה*6 6מר 1זס ניהגס, ק) סתחסוזהו
 וכו'. ח)תע)0 סי6 קילס ו)כן סתתריס סכיסכין

 ע"כ: 5"ט ןף מגחותוטיין
 נוסס 6ף י"6 כספרי קגורתו. 6ה 6יס ידערנך84

 1)'י הכלתר קכורתו וקוס יורע 6יגוערתו
 גי סכי16ר כו', סג6מר מסה 6ל6 6יס וקין6יס

 hD"p נפקק יכיס ג' כסוין יכתות סוףכירוס)מי
 חדע י*כ כ) כי קמרו ט61) פרק וכסכת גופך,ע)

 סגוף 6ל קישור יס )סגפ; כי ויולרת עלסכסתס
 תמקוס רחוק סוייגו סיפרר כ) וכדרך נזם,ויחם
 קטרגו מקס ס6יס S~h ומגפפה קחוזר תמכוהכפרד
 ו6רכטיס מ6סהי כנדל וסיס כחיו כל) מגסס Shסייך
 פנים 6) תגיס עתו י' ורכר ותיס, )חס כל6יוס
 )ג'ונוו סגפם כין הסהקסיות מקגפסק תיכףהו6
 )6 כמו היינו ירע יל6 קורטי 6ר6)י כין CDתיכף
 סיס ס)6 סרכס[ וכיו"כ ידעתיו 6סר ןוכויוספיר
 6ים מסיס aDWn וסוף כ)4 קכורתו מקוס 6לסייך

 ומסוכך s'pn סיס 1)6 נו6ר וסגיו כחייו6)ךיס,
 ק6תרו וז0 ס6רס, ככ) כחייו כ)) ועגיגי סחומר6)

 ממס. 6פי)1 6יס ירט1)6
 סג6מר מקס מח )6 וי"ל סועת סוףרבנמרש

 ר' עם סם ויסי וכלתר ממס טסוינות
 סעגין ומקמש עימו סס 6ף ומפחס עומד כ6ןמס
 לחורגם ממורגם סוגך הו6 כי מולך גקרolh~ 6כי

 ל6 והגיגיו, מסחומר 3ככו ולסקקיח ורוחו גפסו)זכך
 סו)כיס 6עס סס כי עומויס גקר6יס סמ)6כיסכן

 סכלייס סמה כי ע5נזוחסי כזסירוח )מעלסממעלס
 הע!נ!ויס כין תסלכש )י וגתת כתיכ בכןמופסטיס,
 כקרור 5רורס נשקו כי 6ף ממח ה5ןיק 61"כה6)ה
ottnoכי מטלתו, נוקר מח נקר6 מ"מ כקמיס hlo 
 ספטולה ,פיסת ע) סוגת ומיתם טומר מסופךגעתה
 6ןתהגוי גס 6גחט גס )עגיך גנוזת )מס מלמרוכמו

6נ)
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 ישרירחממהנונהמשך
 גכי6 קם ט)6 מס ססטגס תכלית קססיג תסס6כ)
 ורקס מטרח חנו)6כי )מעלס וסיס יק1ס ו)8עוד
 ודייגו סח)6כיס כמו סיס 6'כ )ר16ת יכי) ק':יסחס

 כלל מת ל6 תפס קלמרו וזמו כלל, מתגקר4
 מנגוס ]מררנס ד' עס מס וימי וגפור וכו'סג6מר

 ס)6 עומד רייקו ותקמטי עותך כ6ן מססכתררגות[
 כסמ)6כיס עומר 1כקר6 סקיגס hSn נורריגססיס
 וסכןן כל). מת ד)6 ורלי 6"כ ומסמס, עותר ססכן

 דסוטה פ"ק כנמרך נוססגו', 6ת יקלף) כנייריב:כ:ך
 עקם ד' לרקת 6ותריס הסיתומ)6כי

 דע טס, סמ6תריס ככ) עיין יסרך), עסותקפעיו
 63ט 0גטרף עול) על גס יק ככי ותספה ככי יטכי
 סו6 ווספד 6תגס ויסך, כמיס יחס לו 6כן לנ06

 וזס )זובחו, nlSIDDI'1 ומרותיו הנות חררכיסתעיררות
 כמו )זבתו מספיע ע) פירו; סריס' ע) מספרט6נול
 ממס זס סדין- סגי יכתים"6 לסכן ותקפיע קמגיקספד
 לסכת עסהכטכי) סלי )זו)תו )סקפיע )6 06 כי61סרן,
 וסלכתס עוג עקתס ]מכך )קרס )ספור וזסעלמו,
 כי וכפרק"י סרה גסים חקרי כי טד )6חריסחסדים
 1)ככותה, כ)[ ע) סרה קסי6 סרס onp קרסכי

 סעסועיס תנן עונג )ק3). וכחס ]ט)6 כט5נזסעליס
 6סר ולע נותנו )רקת לאטלס גפטס)ס1כי)הומתחך
 סידט 3מי )ספוד י16ת )מי ויגס סברס[, חפןזס

 Sth' כן )6 06 כי תורווי עד סולדו חיוסורניו
 16 יקעין oh1 כוץ סנפרעין כסס ככ)) ויסיםיפליג
 מקפיט רסיס כיעקכ )גן )סגספדי בזיון זסימטט
 הולדו וגיוס דרכיו ידעו ז)6 כת5ייס הכס י"זרק
 כ) )קכרו כקער 6ו)ס פולריס, 6ות1 ויכפוכחיג
 סיו 16 מירדן כעכר ויכ16 מלריס וזקני ערעסעכרי
 גוו), מספו סס ויתפרו נזגעוריו 16תו 0סכירו16חן
 ושמגריס מנעוריו שתו יכעיס סיו סככעגיסגי

 נשזרו וע"ז מספד, כתיכ )6 כלוקס וסנס111קגותי*
 יס כי להספידו, יכוליס 6כו 6ין כי טעתיסגירס
 רמות סיו 6קר nlSIDDO ימיו 6ז הזמגיס כהתחלף6;ר
 ס) סגוכחי וכמו"כ סחו)ף, וסזתן סעס כנו5ככערכן
 כי )חכנויס זס ויגוע כ6ותס פעולה זס 6יןהסמאך
 מתן תקורם וכפרט והפס, )סזתן כהיערף מןסטוכות
 טסם 6יס, גקר6ו .סך6ל כי תורס, תתן )6חרחורם
 כ6 וסיגו ככ)) סחין וע)' סיחיד ע) י6תר6וס
 )חכרו 6חר ומועז) 6קך 6רס הן קכו)ן 6רתיסכריכוי
 סו6 6חך מלכו Sh ספוגים קוים ממס מכילן)פי

 קכתוכ וכמו יסרך) ט) )כן נקרך 6קר יתנרךהכורך
 ההורס ורכי וע"פ רז*)( )לטון והלקי לככי5ור

 גפקות כתיכ תכנעו כמו"ר קמרו 1כ1 לוחן,סמ6חרח

 רפס סן 6חד ShS עע1נוין )פי גפע ותיעקדכיתו
 טס מס יטרק) פזולס ס5 כתכי)ת6 בגורו ו'לכן6חר'
 הכריס ככ) מרנסח וסיף, בהכריס כלחן לוקס6חת
 רחל וספלינו מיגיסיף וכולן )וקם 6חר .סי6)כך
 ג)כ כס מכח מעוכרמכו' 6יטס סיתס ק6ס מהתרוכזס

 סימרה) כי נויטרון), טתס6)ק )0כיגס גורסוספי)ס
 טסים חס תכן סקי"ח, )לכינת ומדור תעון ססככללן
P~h)מקרי "יט ר6ס 60ס כתו מורס תחן קורס 
 ח5י6וחו ותכיר 6תת נד' ח6תין דת כן עכריתכס
 06 זס פטל מיחס i9rDS ע5תו וסיגים ערתוהסתכן
 6סר תורס תתן קורס זס וח;וכס שכס נילוה הי6כי
 חק ים תירס מחן לחרי כן )6 )עלתו, סיס 6ח'רכ)

 )מסור יר5ס '6נג גי זס, עכור )סטתכן ולסורותנפט
 מרניסין סס וכלן כולו )סכ)3 כ))י סיזק הו6 6כנע5)וו,
 ]תכן מרכס וכיו"ב )סכ)3 )מזיק רק6י ו8יךכהסדרו

 ע) )יסרג מותל כחכן
 עליהןן ליסרג עריך טלין מ15"

 נתמר ~גן יעוי"ק, למד"ס, )סיעת 3יקר6)חק6"כ
 וי41כ נרוקן' 6דס פס )ס)גין ר5תס 1)6 תו65תהי6
 תעלות טסים מס 4על לחלי לוחו סספיל יו':)61יך
 הורס תשתן *הרי תורסע מחן קורס 1נס16תרתות
 לסול ס61 ,"4 ס5פ ג5רוף ומספע חק 6410קל

 ומעסי סזתן סמקוס. )פי 6ז עסס ו' לוקס וזס)עסות"
 חספסיו כעת eilh ~רךן פלקי תקון סרקי: נוסעפי
 יט יטרק) גקר6 מטריפו 6סר סכל) סו6 יער6לעס

 סגלני, גרר  לסרוס  המסור תסמהפט
 סי6 6סר לעיר 4דס יכון 6ם כי סגניתירדמכמכה

 X~h' ודלך ומוסר )מור נס 6יןכסלסלי
 ולסרריגס  ולססכילס גגיסס 6ת ))מד יטריחוס6יס

 סלורקוח n1SI~Dol  סמוסכליח  כמחי ע)1)סע)1חס
 ססכס יסכתו סריס זמן 61חר יתרגם, זסותחר

 תמלרי0  מס לקה מיס  כן  rrl' סכי6ס 6טלר6;וגס
 )תער 157 לעס 1כ) סיו 1חחריס כות ע"ז  מיצריסללי

  כזרועו מיונק 05  סתומן יי5 כלסר  ונקלס)תגייס,
 סגכוהיס, ו' ודרגי סגוידותסטוכות )ג) וסכי6סיקכ5ס,
  מ6וסליס ומלוחיונעסו.  15תססירס ליתר  סנהו6רכעיס
 סעדס כל כי  5ומריס סיו הסס כי ערנסלמות0,
 6ותף נסוקיל מס יורעיס  5ינמ 5"כ לו"  קריטיתכילק
 כררכי  הורגלוכי

 סלרי
 )סיכ"ס קולס מי0ריסי ופסוח

 מרעין יסרך) כקסיו נורעיסן עס )י יקזס מי6מר
 6סר דרכיו י71ע מי 6ון, פוטרי 'OD )י ילו'5כחי
 עס קןוס נוי לפיוח סני6ס כי עד עלייך גפפוגתן

 מע)חס כ) וכלגון )סספירו יוכל חיךסגו)ס,
 )סס, ז6ת סיס מלתי hioויותתוהס

  6ךס פר5 עיר נר5סיחו  סקוס כי סג'יהמכה
יעדי
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 ממט )עקור ו'  בזוכי לסהתוס  ולריךילד,
 רגע כג) הפעו)ס ניכל 161 ותליה שוד רגםכ)

 מרגיק ה)6 מספר )כיח סתיטק קסולך כמוורגע,
 כדרכי )כס יגסס כי ער חדף דכר יוס נכ)שומר
 נכ*ז 6כ) כחוסי ספש)ס ומורגם ניגר 6יט 16ד/

 רק י)דוחו געת חפפו) מקמר נהרוס יותרספעו)ס
 סירומ)מי שרי נקרנו ככר 'וסגה מורגם,ס6יט
 1מ65ח קנ6מר ענו יפיטר סיקר 6ה נט)6כרסס
 לגומר וסרט )ו יכיל הים )6 רור נו'  נ%5ן )ככו6ת
 כסנאיות המטעה ה6פקורסי על כי גקרכ" ח))עגי

 רק כנידוח תפני )סיככס יכו) 6יגו 610נחקירוה
 פסרהן ורך וזסו ויכוח' דרך המרסיס מופתיסמפגי
 כ6נווגס סספיקות כ) יחקר 6כרסס, 56) סיס011

 מעלמו גורלו 6ה סכיר כי עד כפ)סיפיסוכשוכח
 6גי סתר טריו וכטס סכורך סו6 חי ירע1)6
 ותטוס תהגי, י5י סיס רוד 56) הנונס שסירס,כע)
 ח)) ולכי וזס כתורי כגנח ירכ6סו כי רקיכוט)
 כהית  ולבן התקוני, יזקר e~nD 06 6ין 6נלנקיגיי
 וי5ס"ר, י5"ט סיס )ככות סיגי )כצו,כלכרפס
 !ה ח)) פגי גתיכ וכדון וגתפקלון גלמנו ,ססגיהס
 כקצרות המיר מתפלסף סיס מטס והגה )כד,י5ס*ר

 מספרו סגיכר ,כגזו וסתפ)סף י' כירכי חקר כיעי
 ופי' הרכר גודע 6כן וכתום"6 סתפ)ספות, טגונותיוג

 ער גריס[ יסרק) חס מפגי יודע סיס ט)6נתדרש
 עד סטגססנודעית תככיה 6מת רכל לעורם סגיעכי

 )כורך עטתו מתדכק וסיס הגכו6י, רוח עיתו)טיעול
 השי"ת כנור גגי כמאיכותו כט) סיס כי עדיהכרך
 נגד עגמו כיסו) תרגיש וסיס תכלית כלחיסם)ס
 וכמיס לנדיח )חכמה !כה ומוס )6יןן וגחסכהסי"ה
 ~ומס תס ו6גחגו שלנוי וזה )כמ,ךן מבכוהסיזרדיס

 כ) תסככו עקר כן חגהס[, וכחיגת גמור כיסו)610
 OD )ו וקמר 5כ6ות, ו' כתללך גסים כי ערת16ס
 סמ' כ) טכסיו ולכן ס6קס, תן ספירט עתוייעתוד
 ד', לבוללך סיס כי עד ד3ר כגל )ם)ס 16ח1 סכירוהכס

 סקלתות לתכלית ססגיש ערס )ספר ירעו )66כ)
 אינס וכעת ולהסתלסן )סזרכך עלתו מיגעוסיס

 יורי עס סוס )6 ה61 כי ידמו כי מ6תו,מתפע)יס
 יורע ומי כשעכס מי ם,תר ונס חומר, יורי6סה
 כצרכי המואכלי ער עס ספיסר 610 וכרפקר

 )תכריח כ6 מכזה הזח חח65 מקין והחכתססחקירס,
 לקין נסיה כי עד הטייח הסגת 6) ססתדנקהענוס
 )קוכו דכוק קהים ד', פכו מסה מס וימתנעיגיוי
 מן נכד) וסיס מתסס פירט לוס תמידי 56)1ומ15י
 ויפח 6מר וטתליון סספידו, יוכלו ל6 6'כסה16ס

 %ס  טירפו %ס כי פירות  ריטריל, לכ6 ספיהמטס
 כי לס0פירו'  לזרך סיס ל5 קנס סי' 53ליספטס
  ובס רורי  %רור  %יסרבל תמתכ" )6  נלתיוחסתורס
 )סריס 1ע)י)1חיו ונועצותיו ממס נזפע)ות וחקוקרסוס
  סחורס  03סר חסלנו יציפו לרור  ורור  יסר6ל'קרן

 ודוק: יטרלל, לצגי ר' טפ"י %סס  ים5טר
 ג' סכקתכחו ]נופגי תמס 6נ) נכי יחירירזבמר

 כן קיסוםע DtD~1 כלכלו[ סמכותלכפיס
 גידו יכסה סיס )6  וס וגכ) חכתס רוח נו)6טן

 ווסו כמטס,  3יסר5ל עור  קל5קסנכי6 מפגי)מהררינהוי
 וכמו"ס מעתס יכי )חרק יוכ) bSn ההזלה)גלחיות
 מפני י"ל אחוח וט*ר ככיתו, ימי תמו תכןינזכ"ס'

 חדם' י"ג  כל  טס0פירויו סקדום כרכינו מ65גותס
 כחב טסו5  סלכוח  ייכהו  סמ6  יר6יס  סיו טל5מפני

 הנזורק ולכל סגסיות סהגסגס הוoprn.~ 6 סידייבומך  קלו: כמצ'נס ט3ע"ס סירס עיריבל
 יטרק) כעכ) ונמקכם סכיגס, גחי זוסחו)

 הפגים ם)מס )הס תרצין היו ברג), )רקוחכקין
 פני מחין והיו הכסיות סנהגס וסוך כסדורוסלוקו
 סכינם גלוי  מעין ווס  זכ"ו, מעורין וה:רוכיןהפרכת
 ורחלן יטרלל כל  לסיגי ווי ' יה  כאירו  מהבןתיבוס
  סרמ3ין וכו: מם: פיס 6סר סגרול סלוור5כנכלל"

  ד6ף ל"ה'  רוהס רסיס  ימס חי"ר  יחרופ'
 תעסס העוקם 6'כ פ5מו, מרטת מעולס כמי זה חתורדעת
 ויציגו תעסס O~lD סוייגו מתי חט16 גד)ותתרה
osspnסיי"ח  %רלון  ממוטס גוי 6כ) סם*י' ר5ון oh  
 )עגור 06 טפי עריפת מס 5וק גמ6זגי נמקו)6גו
n~So16 מעמס רהעוקס 6מליגין ע'ז סעסס )קייס 
 ל"ת תתרוח סמתע ימי סמי"", לסמלוס  6כנסמלתה
 ססי"חי 6לל מסיריוס ס6סכס מדח וגרול יר6, נגדרסו6
 סלו3ס מס  כיון  לל"ח סעסס omnn הריפףלכן

 סקי*ת אווי ת5ד רק המרי מ5ד זס  6ין צליליתכלקיט
 וך6י הסי.ת ר15ן גגך כסעוסס 6כ) גןי)יס,))כוט
 עולס 61יגו סתתע5) מנוי חתור ועונקי המתרסנדו)
 חססכיגס רכמקדס 6"ס ו)פ"ז יכריז. כיקור זסמחוס,
 סירס  סל ההרג) ומרוכ געמון גסיס ועסרסטורס

 סזסירס )כך ס6הכס, מדת )נז615 נק) )ססי"תכרכיקות
 לנעוה נקל  סט0 תיר,ו'  ומתקרייתורס

~lDSI 
 הרח

  טכמסריי )"ת דוחס עמס  6ין  ולבך  מס5ר0,ספהר
 לנלי ווסיר6ס סתועלח גרול  סס שמקרס כפניניכי

 סימנס ממס מסחועלח תורס טסזסירס מספטיח
 6ה הכך מוסטל.  ODW ווס חירס' סייחה %ססירס
 העכורס כתקוס כי תעכול 161הו תיר6 שריךד'
  מסיס ט)נוס כימי הכך סיר6הי SD 5וס 6הכס לקנותגק)

מתגלות
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 4% רמוהבמהברכהמשך

 ספס כ) ומגיעו עמן מ)6 וסכיח ד' סגודסתנ)ות
 וירינו כמוט*6 סנכ61ס nSDnS 1)כו6 ססכיכס)ר16ת
 6סכס סיס מטס כימי 6כ) יר6ס, hS 6סכססיס
 סכתוכ ס6מר וזס גורף, כ16פן כעכסו טת טככ)וירוכס
 ירמס ממס ולגסי סגדו) סמורו )כ) כו' נכיף קם)6

 קס סטי*ח ט) 6סכס כנול 6כ) זיטרההמ)ת6
 גמ)כיס 36) חז") מכוונו וזפ ם)מס' נימי זסכממכיס
 וד' ככהוג )ו סקס ספיית הכן ודוק,קס

 יויריסי וכקרץ8סנו
 5סר לסיס 3סס לו סנתגלס תלקט 3תסךןקנה

 כ"6 פעמיס טלי מ"3 סקס מור סזסלסיס
 ס)כס פ"ך תפילין כסככות רכינו ולמז לסיסיכמנין
 וכנגדן כ"6 מ"ר כפרטיותדתפי)ין סויות יע סכןי"ר
 טסר6סו סתפי)ין סוד וזמו ת"כ, כסס*כ ירכס)

 קימתו היורעו יוחסין עמרם בפרק תנורו ולכן)מטס,
 סכין ינון סכ) דגתפי)ין גיל ו)פ"ז סוסיות, ע)מזט)
 מונח ריס סל סתטי)ס 06 61"כ סהיס יסועיניך
 ורעו דרקו ו)כן מ"כ, קס וסוי מוגח יר סמלגס
 נזמך וירבו עליך נקרב ד' מס כי הברל עתיכ)
 Swin טעימתו מ"כ סס וסוך י6ם sb תפילין6)1
 51כ) סכ6 )פרט יע ו3זס מיידעו. מי סכריותע)

 קימו, )מטס קגתג)ס ח"כ סס זס כו' מגוז)סמולך
 מ"כ ככ) הלמוז כמו כעולס נכרך סכוככר6סית
 ולכן עמוק, סור לחיי כרכינו כחכ61ר כסל"דזנותיות
 כרכות ז' פעמיס ד' 16מליס תפי)ין כמקוסכסכת
 וסני כסירום)מי סמכת קכסיר)יוס בזכרות ז'קגגגר

 ורוק: בזכיות מ"כ ממן סטרה )יוס סירפעמיס
 3עת כי פירוט נר6טית, כו' סנרו) סמורךךגךכנהך

 יו6כין סיו ס610נס 3יח וטמחת סחיםנסוך
 גן יזגס כמו )גכו6ס חוק סיס ס)6 חי 6ףרוה*ק
 )כרוח כקם זס )גכו6ס,ונוסוס מוכן סיס מל6במיתי

 סגדו) סמורך 1)כ) 6מר ולכן סחלי)(י פרקנירוס)מי
 סיס כק)נוס ס6 תקמל 061 קס, ל6 עכיכס גלויזו
 סיס זס כדי ד' כיח ד' ככור hSnn סכיגסגלוי

 רתנ6 )כמו סיח כר6 סנר6קית מקוסככסנו"ק
 סכרי6ס ומותחלת טית( 673 6ל6 6"תיי'ס
 מטס 6כ) טכיגס, 1לנ)1י )יוס"ק מוכן סמקוססיס
 )גכו6ס לווכן תביכו מקוס כמדגר טכינס גלויסר6ס

 כמטסיוד1ק: )6קס ע"ז סמינס' )גלוי וכ"טו)יוס'ק
 סוף וכס"ס מסם, מוח בחייויסי 31ייפעיי סכיכם "6ת קציו תססבשמאית

 ויעמוד ומפקירין ס3רכס 611ת קלינין )מחרמניקף
 גוסח6 לזתך ט)פניגו וכירוסללזי כתום' ועייןס)מסן
 לתורס תסיימי ד)6 סיכי סגמ' דרכלי וסגר6סלחרת,

 16רייח6 מסיימי מעלבך 3ני ס6מי1 וכמו חו3,6טח6
 )'  יף  דקדיסין רפ"ק 6נ1ר1 ]ומטיס תנין3ת)ה6
 דקרו פסוקי כחיתך קל6 )ס6י )יס פסקינמערכלו
 )קרות קריך סיוס קרועת מטוס ולק קגין[ן)ת)מ6
 מוכס כסוף טומרו מס 6) )רמז סנרכסוז6ח
 כו' יחירי פר קומות ע' כגגו פריס ט3עיס6ר"6
 ו)זס נומך, ס6סנס כוי כי' מם) יחיוס 16'נוסכגגו
 6ף כו' קורס מרבכות 61ת6 פרן מסר היפיטקורין
 על טכיגתו וססרס ס16מות כ) ססניח עמיסחוככ
 ק)מסן ויעמוד ומפטירין כו/ חולתו )סס וגתןיקרץ)
6101D"D למ"ע תפילין סני וכרכות כפ*ק סומרו 
 סקכ"ס 6מל כו' יחרץ) כעמך נוי 6") כסו כתיבנולי
 סמע מנקמר כו' כעמס 6חת חטיכם עסיתוגי6תס
 ומי הכלמר כו' חעז3ס 6תכס 6עטס 61גי כו'יטרק)
 פרק ט6מרו כמי מורס כלרן, 6חד גויכזמיר) " כעמך ומי ]31טמ61) ג6רל 6חד נוי יטרק)כעמך
 ס61י יסרך) סחט6 אעפ"י יסרך) חע6 סדיןננמר
 עולס 61יג1 כקחוט6 61פיל1 כעמךן ומי כחוכ)כן
 6ין ענזך ס6.גו ס6ף כיטר6) מי מקוס, ט)ר)1ג1

 ריח וירח ס6מרו וכנוו נ6רןי 6חד נויכיטר6)
 מ15תן 1מ)6יס טו3יס סכוגויס גס עטו טכגגךעונדיו

  ס5ויקיס ט) כיקר )6 ליעקב טלו כין )כקלקלכן
 ננד יעקכ קל 3ונויס כין רק כיקור כסוגט6יכס
 )יטר6) 6מל דמעכן סוסכינ6 ממס )כן ודויקןעסו
תורס

 נ.1'.
 ע"י 16נוריס ויסרק) יעקם, קסמת תורטס

 )ך סכך)תס 6תס כי 6מר ס0ס Sh סרכיסלמס
 )מוריס גתוגס ססתירס 6מר ממס סיין, טסי מכ))גח)ס
 וכן )נחמסי )סטם סס סיקרת) 6ומייס 61,:1לגוי
 יקרץ) לסריך כו' o'1ev רוכם יסורון כ6) 15יןכתוב
 כ6' 6ין o'~nlh יסלק) כספלי קמלו וכן גמוד,מי

 6ומריס יטרק) כנווך מי יטרק) לסריך קומרתורוס"ק
 ומטייחי )ויון 6כ) רביסן וכריס קחסיג יטו*טכו'ן

 )סורות מסס מות לחלי ויסי קור6ין בגס ככ)סתורם
 יכול )6 נכי6 וסוס ע)יס נוסף תס6 )6ססתורס
 סזס סתולס טפר ימום )6 )יסוסע וכמוס"6)סגות,
 טעם וזס כו/ מסכי) 6ז כי כו' כו וסגיתמפיך
 לסכת וסנס סס*ם, סדר מסייס ס6גי מסמגלגלו
 וסטעס גב', כו' Sh' סומל 6תס ר6ס IS~tPחוסים
 תטווח סק3יעי ופיוס תעניד ימים קטת כתוכסקס
 כקכת וזס סע5רמן וקורס מפסח 6חל סלוועריסתוך

 סמלים טס כתש וטגן )6חריון וחג  לפגיו ט"גחוס"מ
 סכה דוחס עומר סגריר )סורות תסכותו3ק5יר
 עלית ם) טי3 ופיוס ורוק* חוס"מ, נסכתרמיירי

 גלגלת: טמחס דקקוכ סנגור כ)קורין
היגס
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