
ש*

 ימיי ""קיא
 ה כ יא

 חסרון 0מ165 מתמת 1)6 סעיל. מו שמאיכה
 6ך גן )6 נרוסס, כבסס סיהס ו6זגה

 עזכם המננס מנוה םo)nSh) 63 וסיף גנבכע"ה
 עם סמרונ גזט ספכיות הירס 6יך וכבמהקיטה.
 היהההתספטה, סמהחי)ס ססכס 6מר )כן גדד,תסית
 כמדיגו"טרי

 סמקי)ו טמתחי)ס )מס, סיתס
  ותימונ5יס, מעונק כישע יומך מלכי עימסע)

  למגליה: סנסנס סיהסווס
 סיסמתו כדי טכוכס גייס קיק נ)י)ס. "ננטבנננה

 סכוכס כהדס ככיס ויק וירחמויבחריש
 פינס קככייתס 6תר )כן לאיוו תחמת סרק מתועל

 יותר )סיוה קריך סיהס ק,ס ע)יס, 1)רחס)קצוע
 5ער, מחנות 3כייתס 6ך רניסי ד0כיחי וכבהרכיוס
 מפני מס, מפגי רותען 6לס סבין 6ף גוייס הככס ככסלכן

 61חר )טו0יעו 6יס ינכס 06 כי פירה )חייס' ע)טיבעתי
 וכמיס פניו מעל ונועוה מוחס סמוסיע גקר6יועיעו
 כן 6יכו כס 6ג) פגיסי כ) SDn ימעסומחיתי
 רמטתס: )ססיל מנחס )ס 6ין כי )חייס ע) גט6רקלמעהס
 וזס רעיס' נעקו סרעיס ל") נס, נגנו רעיםכר

 )היכיס )ס סי' 0)ותס געת גס כיס16ת
 ע) סוגת 60ויכ כידוע כהסתר, רעתםמכקקיס

 מסתחר:קוגל
 פקעים, רוב ע) וכו' 0)1 16יכיס )ר6ט סריסדקיר

 פסעיס, 317 מפני סחרילס סד' הקמחיפירוק
 61)ה 5י )פגי קכי הכגו ננו))יס ה)6 גטי)יססוי
 וכרכרי קרומם גזירס רק דזס עוכ tlfign מסס65ן
 כריסו: )0)ס מני תבע עטטו ככר 06ר 6ת 6יכססק)ירי
 ענירס סענרס פילוט ירוק)יס, "ט6ס1קכם44

 )ס סותיס )כן פעמים, כמסו0נהס
 6סס וכמו נוסת, ירעס 1)6 סקכוע כרכרונעקית
 וסתך כי תכוק )6 בכ"ז דוס סיותס טס 6קרגוס
 סיסכירוק)יס נעוס*ר כן )ס, 610 טכעי וככרקגיע

 סחט6יס:)ספוגת
 סיתם זכיה0 6)1 נוחמריס. כ) ע) 5י פרסידשן

 עכוזיו 6ר5ך bh 6יס יחתיר )6 כפורסקול6יס
 פילוט מחייה, ג) ע) 5ל פלט ידו קורין 6חסכו'
 06ר )תכירו סיס סחמודות ע) רק הו6 סקג6סכי
 וכוי כן )6 )חמורותי וס כחסכ מחומד %)גס

 חלוודוה 6ינס סבוניו" 56) תזסכ, סגחתןיסטווס

 ובמז כס, מבהינע 0556 זחטנ ועת) )טורחי6ורנ5
 חמורות ס"ס יטיף) 56) 06ר יודעיס סוס עיופני
 זגיחס 6)גו)6 ממר 011 תורס, כיטSD (1 יגזרו)כן

 elh 6ר5ך 6ת 6יס יחמר 1)6 כו' קול6י0טייתס
 מ56לךן יותר גחמייס המה הלומות ק56)מלן
 תחתדיס כ) על 5ר פרס ידי קורין 6תסועכשיו
 ומלית: מתורס וס,ינו חמודות, סמס 56)סטרק
 כיוס ד' סוגם 706 כו' ורך עכרי כ) ועיכסנך*4

 וכי כמררם קלמר כתי סכוונס 6פו.חרון
 ו6וס"ע ולקו חט6ו יטרף) 6ל6 חוט6'ס 6יגס16ס"ע
 נז15ויס 0יסר6) פלוט )וקיס hnh' וסתירון )וקים,ייגס

Dt~lh16מר ע"כ מ*ז כיכמות ומנס מ15ויס, טיכס 
 6"כ )סתניירי 00סו כעוסת נועוגיס גלים מסתפני
 דע) ופמוט גתניייו' 0)6 לוקים ס6ונוית 6ין6תי
 וכסיון לקרינן )חיוכ עקמן סככיסו 0ל6 כזומ15ס
 סריג עסיסן כקמקכ)ין 61"כ ע)יס, נעג0יןריתחך
 ע) געגסין ריתח6 כעיון ק5ת מקיימים o)th1מלוה
lo~g,על 6מר מותיקין כמס כפרק ומגס )סתגייל 

 סכגיסו ט)6 1כי1"3 כמחתרת כתים פתחיסעקיהס
 סמלות ע) ריתחך עידן סוס כי 61"כ )חיוכ,עלמן
 סכגי0ו hSn מ15ת 60ר ע) גס גטג0יןטג5עוו
 דרך עוכרי כ) לפיכס hS 60מר וזס יחיוכ'עימן
 ים 06 1671 תכיסו מדיק( תירס, ט) ררכס)עוכרי
 0)6 הוין לגיסן ערכו גרכריס ד6ף ג1י כמכלותימכלוב
 6פ1 חלון כיוס ר' סוגס 06ל )חיוט עלמןסכגיסו

 ורוק: ע)יס, לעג0ין ליתח6געיןן
 לגריס 51לקהך ד"6 נעימותי, 6ם קל"כממרום

 כך6ית6 סת6ולות סגי 6)1 מריסעד
 חמוסי כסף ד6ס כקרץ כמדרס מ0פטיסכפרסת
 0נ6מר ס)כגס מן )וס וסומק סקמס נון )וסס)ככס
 עס זס 5דקס עוטין וסמ6ורות זנוני, טמר ילחהנזק
 דכתיכ מ6י רכ 6תר ו*י 6מר סנזיקין פ'גימע זע*ז: 5רקט עטין וכמרוס מרוס עד 5רקהך וזסזס,

 פ"י 0) וכ" כבגו מגסס מיס יורדם עיניעיני
 סני מטלל כירוט)מי ו6ית6 נזם DD~' סבי6ולכו',
 גכר6 ססו6 6") חכרהס כסקיי טינס חד חמי6")

 דף כרכית עוגבך סך 6ית6 וכן חכים, סו6)6חתיס
 ויוריש סקגיס SD כוכי 6חת קטין ק6תר וזסכ'1,
 ופסול: ר"י. וכח כן 1"חות 6ח 011 ססקיס' ע)חיס

גוס
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 י3*רמזחממהשינהמשך
 יגדל ירוט)יס סיתם 1175 0כיכ*ו 6עקנ י'גבוה

 גרס  פסחים רפרפי  ר%6רינין  פ"רגיגיהס,
 עוטם 16 6ח" סורגת 16 הכטיס סני ניןססו)כח
 גיניסן, כגדם וסיט קליו מניניו 1זס כיניסן1מריכת

 מסרת חייכי רכ61 סריס ל9י 6מל מעידך.כיה וסנן: פזוריסס, כ6ל15ס )יטר6) ס5)סוזמו
 ימכן כו'. ירדו לגוך ועקריס מ6ס כו'ירדו
 16חריס מסיו )6תר יהרו תכי)ח6 ד6יח6 כס8דפ)יגי
 סן ע) קומר רע'ק )SDI 16( 16 סן מןע)
 עמס ע) 6חר רכ61 ק*כ )זס )פ"1 סןי )6ו 0SD1ן

 ממכס כי כס, עו))ח )מי וסכיע0 ו'ךש*יןץ 6חד: כלסון סקריו כמו חר8 ולזפ )*ה, עלוסחר
 מ)כ סרעס סחכונס יקרס מזרון)ססיר

 כמקוס סגסרנ כסרי) 706 מהיפך סיס ופסהעומס,
 סיכסכו יותר גרו)ס כ6כזריוח עכסן ונכיף כסןר'

 )בי 6) 6קינ ז6ת נפטי טלי ותמוח תזכורזכנררש SD~: וזסכגיסן,
SDכן .S~nlh סנ6כרסטוח וכר טעל פירוע 

 רק מסר, )כן )סקקיח יתחכם וממסכי) )לכותנרו)
 וכחו סככי הייך חוח)" ויל Dht'n סכלתי דכיט)

 סכגין זס ונועטס 3ט* ננווח )עכוזיו דודט6מר
 וסככיס מגס ממס וילוק)יס דיון ונחמותלסמ"ק
 ע) סמח6כ) כ) S~fn למרו )סיפך oSlhממסוככי
 סגס סכגיס 61"כ כגחמחס, ולוקס זוגםיייט)יס
 סקכ9ס 6תר 6י3ו ר' 6חר כתדרט וכן 5טן,לגחחוח
 6מר )כן נליוחיכס, מכניס 6ני סככיס onthכלכר
 ז6ה גפמי עלי תמוח תקנס סים וכיון הזכירןזכור
 חתי) סככיסי כעגי) סירוס כן, SD )3י 6Shסיכ

 קגיס כמס יודע 6100 מי כ) חלפתם גן יומי ר'כשנמדף הגייר: כ"כ סתקדט יכנס זסהנסכר
 כ6. דוד 3ן הימחי יודע סו6 ע"זעכרו

 נזיקי )6 )עומם לכ6 מס תפני עעס קנוחןסכווגס
 יטרלל חפים לתפן o~DnS מחסכם מ5טרפח ע"1יען

 ו)3י כטיוח כוחן )כדך ו' 61"0 מ'( )קדוסיןכלנס
 )עיין סכמוחין קחטכס יודעיס היגס סת)6כיס 6ףגי

מדרש
 4ת יק %ז%4י 4ל:ןוט ט'

 SD )6כ1) גקמרין ססיו פירותסס)ג*
 יוכיח טמס1ן ס) 61מ1 סקויסי. טסרח תרוססט0רח
 וסמ"ג טמ6, כ) חיכני )6 עתו כסריוגס )ססג6מל
 כחפורת מטקס 1)6 16ג) סייט טומ6ס מקכ)פיכו
 נח)כ 161)י סם)ג. ט"ו )כן ע*6, י*ז 0"ו כ)מלק

 תכקירין: סיף עיין )ר15ן. ט)6 סי65סו6
 מוסק ט)6 גתגור "תר וחד חתלו. כחגויעררשינר

 נגיס כמנ61י טומ6ס חקנך קליט 4רגהג)
 כנלי נטרקו )6 כן ס'יפרק

 יסרק) וכגי לעית י5ר6)

 גו' כתו)וח עגו 53יון נטיס נסמוך קלמר 11פכסני"
 גטמ16: )6 סגחטo~g) 1(5 ממעתס3ל

 עקי63 טהרו כו. סוכו טוע)יס כו' סיון סרעתן
 61תס שכיס 6נו עביט מבמיס 6חס)עמס

 3ן ~hS דעהו סופי נוסחק hlon חמיוסותטחק;
 כו' Sth יסי6)' כגי יעזרו ידו וע) מקיח סו6גוזי63
 ולריס  רברי 51סוף 16ריס :וגלי טנחקיימווסממת"

 סגני וכליס רכלי להיקי"קייס תזמן )סוף גס  06כו'
 כלגלי תתגחס נחמתנו עקיכ6 96) סוס וכלטוןמטחס.
 וכן6מר מנקר קבס )1 מים נממיח פילוקמכור,
  לביסו %יגון פר מסיח 5חי דל6  ססולי5וסו מיפ'

  קנוס: %כסר  )ו ס6ין כוככ6 ככר1)6
 6"ר כ"ג פתיחתה באדיס י;)יכי כה151תכנמקכם

  סחין  קמין ררותיה כל 6חר  5סכחמיוחנן
 גכקעת 6וקחיס 6מר ו6ה  ק6יס יכיל %י סיחופריס
 סכירוט):ס וזסכ t1DS כ) ס0בי6ו על כו'דר6
 כו'. רגעיו ט) דימוםועפכו

 פל תרו"ל  לישור סו"
 סחורות סרס ס63תח ס%ועפוח וסריסות  י31רייוחראוה
  וס%פולס%וח' סמוחסוח וער  יר6סונוה %יתוטילוחמפלסן
 סחורס רברי  פל %גספליס מפג'  קיומןרס

 וכקטר  בירוסליס, ססיס סרחיח וססלסופי6ס6לריח
 ג6ור מתוק 610 6סו טווס )בגי וסויוס זסנעו
 וסעותיס סנ)יס טפ) טחי זס ע) עסי לעעיס,מסמס

 וכסכי) ס6מחית, סדת ויסווי סחורם )ענךימתגגריס
 גמר5ס: כקורח וגס וכזניסס סכ)יסס מ"קיימיסזס

  %נפנית הניגס פחתיס 61נ)ו 61מכשרז'תתא
 רבלון חולכן פחחים מנתוןובקלוה

 נ"ע ע" עונם גתנ)1 טר6ס1גיס פילוט סני.וחולכן
 ווס  חלס' טילת  רק 1מ15ת חולס 3ע)י י,חרוניס1כ1'1

  ינפנימ. הנילוה  וכ6תרונימ %גחון הללוהכר%5יניס
 כו': ר6סיניס ם) 5פלנן דיחס סך ע) סגרתן וכליומיין

 ירסיס נ'. סוגיי ס6כ6 ס)סס פרקירשרעסכרכ*י
 6100 נגור )קרות ג6ס )זס כו'6מל

 3סת*ק 656 ער6 סטין כו' ושתק כיהו חורכןר61ס
 סמורים הל לנול 1)01 כ" סגעסו 3נסיס עירוםכו',
 ול6 כו' רגי6ל לצפנית(  לפולס מולק י65ססמסס
 ירמיס תטעס )6מל סיסיג51 ם)6  סיריס  תגדור,6מר
 וכג)ס5י חים סגעסס כגכוכרנ5ר טתק )6מסרי

 סגסרג
 סגרולס סחוירו כו' סרסרם הכלי  טנסח%סכ)י)ס

 פ'  כין 5חח טס  נבורוחיו  סן  ביוצק  ונבליליוסנסי
 ורם גרול  בליון ר'  סכתיב  ס%6ר 011  מס'61כימ
 קדות ונורץ גרו)  סמך יודו ו6ז סענויסי כל ע)סו6

סו6
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 חכמה ~.איכה.משךך82*

 ט" Ots~t. ש "סגי קמיט גוס "קג'ס[ ננוח, ]ידם*
 ס,"י'

 ~ניס 4' ימיהח"י
 010 3)6 כתסרס ענונו מדכותך כבוד כקסתנ"'יג)ס ימינך חתר וכתו כגויס,. כהונ מטפע סיעסססייגו
 ודו"ק: כ))* גוגגות )מסה קורך לקנוס תיגו וגעת גכ*6* )זס ד' יזכיגו ודוקי 6וי3* מרעןד'

 '( נלקפים, ומאמריםהשממות

 י6דס )6ג)ס. יסי' 5כסז - חי סו6 6תר רהט כ5נח
 כסן וגס גח רק )6כי)ס, 3קל )ו סופד ,)6
 וסכין כתיכם. סיוחו ותן כ) 16תס וק.ותו טפולכטכר
 י"ג( )קרוסין כחכו) גמיחו ט)6 מכיס וסדגיס)לכייס, )י גתג1 זס .כטכי )כן מיגיססן oltins מדול)מס
 כר6טית, כתעסס קג6ס למטיל 650 )לכיוסנהם

 כ"ס(:)תגייס
 ונערותיסי כרכקס ירק סנכו)יס ע) טרכנווענד-ו נ6)יעזי סכתינ זכר )6 סגמ)יס, . ע) והרכנגסרקתי.
 6סוליט נעליס רובכי י"ר וף כגרס ט6חרותטוס
 חתומי מחתת ט'ז י51י6ו h~hn 6(0 נתרולזס)6כו)
 זלע סססחתת 3גת) רכיכס נזכר ' )6 נ6נ0?סלכן

 ודוק: תירס, מחן קודס ד' כעיני רעגקי6
 ב"כ וזס )כטחי סקרן וי0כהס.ע) )מסוק סוספס 3סרבבם!'

 )עיני נס וגקד0תי כ"ח סינון יחזק6)6תי
 זסו' . )כט"' עריס ויסרו כו' 6ותהס ע) ויפכוסנויס
 גלנזיס וגטטו כסיס סדת.וכגו .קג6ת תפני יפחדו0)6
 ט65 )כעח עלים ויסכו כ"טי נו)6יס טקיריסויסיו

 נדוק: הסטופר, , סקנ6ס תפני תסנ6סיפחיז
 ט6ס יוקרה נכי חזי ופוק ותכחתס )פסוק סומפס פגחםבבס!'

 עמס )ככסס גסכיס 5סכי6 ידם די )60ין
 כיון ככ"ז נסכים, )ו 6ין סעוף P*Dh עוף,שכיבס
 גסכיס ט596 עוף כן טפי עייף נ0כיס 6יןס)ככסס
 ריס 6תר 51כן תסודר, פיכן גסכיס 653סקיכן
 מנולו3יס גסכיס עם ליוד טפי דעדיףמסתכנת

 יטו"ט,' גסכיס3)6
 גטכיס 3)6 סעו)ס 6ס כ6ן )כן

 כספר כו' פסק עטו כ"ג. כ') ח)כיסרש*ידש , ותק: קודם, החט6ת6ז
 ספל סת165 דפיטו יתכן סיס,,סכרית

 כות מדכך 61ת התך ו' יודך כפקוס גגםסחורם

 65ן כו' פסח וזככת כתוב ופס ד3ליס כספלוזס
 וכן )חגינסי וכקר )פסח 65ן, כתרגוחו ופרוקווכקר,
 Otts סי' סינויס כנכלי ,0כתונ כמו י06יסו5וס
 כ0)ו ו0קד0יס )חגיגס ונקר )פסה, 65ןחנחן

 גחסגס מזה הגלית כספל וזה יעתק, כו'כסירות
 וברור; "קחו, סעזיס ותן הככביס מן כחיכי 0כטנווהתורס,

 מע"ר.  וקרשה לשעתה קרשה ראשונה קדושה בעניןדרוש
 כו' כניתק עוסיס 1כ1)ס ק"0 בלכותבנומח

 וס6ופגיס כו' 0ס 6ת ומת)יכיסומקליטים
 ספרי-.פ' ,. 3י16ר, יריך' יסנורו. לרוך )עוגוחסכו'

 וותיק  חרכך כקרן  רנר:ר' '%ס5 ריי  .ררן 6'ופריס
 תמית 6ח לחס 3'ד ר"י %5ר כו' %סיח יסתלוחצי

 סרכיכו'
 %רטטי

  חדלך  וספי תקוס טיס 5ני  ויורע
 כו' דמ0ק עד תגיע )ציות .ירו0ליס כמתירס כו'6*)
 רריי  פטוט מגס כו'. ירוס)יס 6)6 מכותתו61ין

  זו נחלס סילס  ן מגוהס , יי'י  כוכהיסליפ%י'
 עיי'סי ירוסליס  י%ניהס כר"ם סכר : ור"יירוק)י6

 ולסוף ויחי ס'  כסיף  עור ל%ל5וס  סי9%יס'(

 יומק 3ת0' )טעתיס יודק דר' גר06 פסיגי, גתס6ך
 נחלסר לס ירי  ולכך  לסכיים נהחליס  ירוטליסי"ב
  טייך  6יך 6"כ  לס3ייסי כתח)קס )6 סוכר ר*60ך

 והלוק, כנוס. 5חר ססי' ק6י סילס רעל ע"כנחלס,
 וסטיר  ירומליס 171 ,ו סוכר רטב*י  סכו וסנה.ודוס.
 נגוח ויקח  טילס 111 11 לתש  ~hS כו' בסלתךסג%'
 דסכר  לטעחי' 6זי) ול*ט סיתם, טעה סורגותכו'
 סטלס קפינו ר*ט דסנר S1DS טפס סור6ס היחסל5
 ונסי)ס סוכר וט*כ' תסכלה חייכ כו' סם)עע)

 65 60 )סקייכי רטני 6יך ד56"ס חתותמוהרו
 סלע ...,.
 נפקחי,פ'
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