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 35 נכוין 610 3י 65 כי וקף . נספר מ5י 0יוחקו דגר ירעתי 65 רככי גער . olph 3מסואנכי
 . ותכ5יחס . לחיים ה' ביראת טנימרו  רנריס  תסלות 5ס0מיע "ומר כס Dh . "חל3מס

 קלנת 06ר . ס' ירקי נין נרכריס וימיו . ילקו כעין עין 06ר נצנר 5מח0ור'( "ך 0פתיס ד3רס5"
 : 5יר6יו מחכמתו קק5ק נרוך יקמרו לעומתו נקמת יקר16סו "סר ספרו קורניי 1כ5 . יחפנין56סיס

 מ5ס3יןנין 6נכי עירוס נ"ע. סמפורסס נדיק סג"ון "63 מר לכנור סר16י 03מז "ומר 6חןואם
 וג"וגי ת"ח זקני . 65חריס ו5סכירט 5סכיר סו" עמדי hSt . תורתוונדקחו ורכי5סעריך

 . וזכרו סמו לספר גיס 5סט . וננסתר נכג5ס מעריו כח גודע ס5סס . נ"י מדינתיכו ר3גיגרולי
 : סכריזוסו ומעפיו . מ65ס 6רן ירכיו 3דק וכלאומנם : יכתמו כ51ס ספרו ועל . סו6 רבכי

 6תיסינת וחוקפ6 וחסכך . 63רע6 דענד 0נח6 . מ0רוקיח6 ק5 קמע 65 6סר נ0ל כ5ומי
 . כמנניי' 5סחוי6 יתירק דרגו סתקגה . וענד וקפוט טגון ועו3דין . קפוט נ6וריית56יס

3חיל6
 ד56ס"

 : ד0מי6
 5מ6ות נחכמס פתח ופיסו . חסד נחורת נמדינת6 נזיזכו תורס 50 ע51ס ססקיס סגורהוא

 תלמוד ניח 15 ונגס , ותקן ותקר 6ק . וכמסנר . לקנטורי . תורס כמגויל וזכס .ת5מידיס
 ולח: ועבורה תורה . עמוייס ק05ס ע5 עומדגדע

 מנעירי. כי . סר3יס חת וזכס 0זכס סי6 נפ65תולא
 . נפ65ס נסקירס תורס 50 עילס נס"

 ומוו . ג'ל שמחה וז' סג6ון סגדו5 בתיו עם וזיוודו ק3ע .  "ר3יסר  יופר 5ווע5סונסיותו
 סוס ס5נגס "ור . מ15י סכר 716 בסון סיס 65 סכ"0ר . 5נו ספלו וזקנינו . ולילי י"מ"גרסי
 ע5"ס דני 6לי סג"וגיס ג"1ן רננן וזרנ ודורס 50 דרכס rb וקכ5ו . דליל, 5ניר60 בסוןיפס

 *'( : 6רי' 0"גת נע5 . כ"ע ליב אר"רנג6
וכר

 ואולי*(
 יחמן.

 מסיון "יגס 13 טיס גסמקסס 0גר6ס מלדגי י"7( )תמי 5תס0ול 6ך 0פשס ודנם בכחול פי'
 : דנכיס רונ (ס )תם , ממקור 63ין "3) , )התתיקו ספת'ס יגרכלרך,

 גע) והגאון*4(
""0 

 חלל פס ונציותו , (") עמרי "גntDnS 6' תודע וסיס , ק"ק סם 6נ"י סגים כמס סיס , ו"5
 ירך עניו ומא' , 3סג'ס קטן עין גוע h(h תל סי' , )ויפיקו תסס ונגקעו , 0"" 0ו"ת סיקרמכורו

 6( וסי . פס סור6וח וקגע מעיר פגי 6ח וימן . סנועוח כתם r~b S~r 33ית גת6כ0ן , סג") מסרו סופית 1pb'פס

b~b1 ו"ת , 0"ס13 ית6סגס , מצ'לי גני ז.) משי'Db 5פסגתכן )סס ק3ע , ניע סג7ו 
 0תס"

 : היונס
ומדע



הקרמה6
 . 61תרוניס ר,ס51יס ופיסקיס . מ5מוד6 3כ65 נמיר סוס . וחמם שריס עי משיכת

 מארג מורס יתדו כלחל וסניסס . וענויס נמורס יתך גס 6תיס סגת סף ונעים טונ ומסנ"ע*( * ועלסה ש 56סין 5נר דמי ונריק ספלון vnb עם מולס 4מדוסיס
 אליהו ורגנך מרגל סג16ן רפכנ'ס סגדך רניט סמיך מן וקרים עיל גנ16ת ט 5מ65ךסךומס
 ר6תס עין 06רי . וכו' חכמס רות . ע5יסס מרותו ס6נע s*r~ וסוך . ויענך מקיק ,נוק"5מחסיי

 : גפם תקנס 6זן 5מ6חע וססומעיס . וממחו ר16 סרו6יס . 56סכ5
 לנסיר לפכיו. מעמד סרניס הימיס נ"ע. סתסיר רנו 6ת מסמם סמומו %% סי מלמודוויותר

 מקמי**( רני' דתה סו6  סו6 גגסתל. nlh~Sn וגתינומ גנג)ס ז6וריית6 סנילילי'
 מן . ונזיע נרמס ו3יר6ס 63ימס 5פגיו 5מד 6טר 1כימיס . דחכמת6 ונסירו מסגתך לי'ע5י'
 6סר סימיס וח5מיריו לגניו וסוריע לימד כ06ר גן . קדשסי מן ונפיק נגיר יבוס וינירנסר
 פחח וכלסר . נמרוס 5פכט עימד כbSD) 156~. 3מור6 ע5י סוס דרגי' קימתי . לפניועווד

 . גופנו סמת5קתח מ6פ ע5וסי סניי וזיופי גופי כ65 מרמע פוי . דרני' סמי' ודכירנסחעתת6
 יפש נחו סיס גנוסר . 15 גקגית חורמו וקור . קדוסמו וטסרמ וחסירומו כדקתו ררכינסגיט

 : וירשך עטם סחפם שליהו ומלדלח . נסס נקנית ססתורסנסמע4מ
 6ספרס. דרכיו וקנ1מ וגת*נומ". דרכי נכ5 ונח5נס נ"ע. ספלון 636 מל סוכנת עניםוגדולה

 מן . ע"6( ט )סוטם 6ח1 דכ6 6ת 5רומס 6ו . דכ6 הת כסיות . עטס מדרךנאסר
 ופיקת נחרדו ספ4ס רוק 5סחיות גפסו נתן סינס ועד ממעויו . יקר עיןכ5 נו ר6תס 56םמהי

 ור(רחיג יוגין. קרנס כי וסייחו מסו . 6דס 6כיוגי 163 כי עדיו וגס . גדכ6יס 6ח 51סיות .פזרוט
 : נספתוחיו ססונק חן תדגרי . דנריס כפיוסי0335

 ותסו קליפס עד . גלמת נעיגיו Dh")t גנזם מטף עניני כ5 סיסיו . מעמיתיה קעגיס מילךעוד
 וענורס 5תורס פחות 5נס סיס6 יגנסי, ס' נדרכי ורק גנע. ענגו65 סלגיפ65 מנקייחפנו

וקדוסס

 י(ר3 ס30ר 1ס4ג ס'6 סריס תו5יו' מסל SD יכתו3" . 3קימ זללו וקלות ניטל*). טעו עיין 3יי.ויי. ונודע4(

 וגתע5ס ןליסר56, מוזיי יגתגס יוס י.ם3ועוח סג ס5 סני ע"ס קיון מהם נמ:קש ~'ישמך '::מממשו
 : לחים הכתוב כל סגת 60רון 3גקע ויחי שלל ש סיון "י מרגומו גיוס ע"נ 3ןבזתנו

 סו*,יעגין , תוליך *מ רושות ע'גיך וסיו וכו' פקעיה חויחש ו56ו 3'( מי"ג כעילויין סנ*על ענין ועולי44(
 שני מעסי פס ע) *קי"ק 6סר *קי"ק פ"נ סתות תזלס עפ"י , יכשו )* ופגי *צולי *ת וכשית )"ג( למתותסכש3
 ע6וסלח, וסתעסס .סקויתת, פגים סעמסנס גקר*' tbrS1 סקלועס(, 3עמם3ס כתוניס סעעסיס שלעי )וסוףלקר*

 ,1'7רנו
ק

4ע: עס0גותיכס tmg~n 65 6סל 'מ4ס יי *י, . ן! סו6 זס וכל,

- 

שמ
 , הכויס 56 סט*וסריס עעט'ו כס ייי ע5 6ף יר16 ל* ופזי , סתעסס ע"ס ונקליח , מעסיו כס ע" וניכלתסעעסס

- : הירי( ילכו מ5ת)וכסוככת
וירך-



1הקרמה

 נס' ענוים ויספו כט( ייסע" כנהוג יח"פ. 15 נ6ס )ודור 5נס יסיחו כי יסמחו גס. ו6ךוקדשס.
 כלפר  וליפי  חריט שמי ו4ק45 . 65מר נהפנס נעמךט נשט המיד סלני5 וכמקמר .ממחם
 6נ6 וזר כרוד מכירי כ5  הן .  נפסי הרדוף מנותיך וליחלי נחורהך 5ני פחת 61ת"כ . תסיס5כ5
 נע5נ היכ 06 6סר סנוי5ס. מעטתגוחו וינידו יעידו סמם . ד5סג6ין

~ 
 רוח ספל וסיס סע5ינ.

  תענוג.  סרגיפ  לבלי  ררייו  יפס חומס. סיס hDIPn1 5מעיט6 6ף הגיף. ונחעגיני 6רס. %נפני
 פגים.  שנהלת  יבלמיפמתס ורפפו  מתקרו  פליסבס. ניסורים סנתייסר סזקנס ימי סגיעו כי161
 )דיחק סוס ודעתיס  פתיעות%(. דיסירי קנ5ס ע'6( סג )נרכוה S~rn )כמאמר 6גחס סומקמל4
 לפי ניפי 5נ5כ5 ססונרח ע5 תייק. 16ח1 מנפער סיס tag ורק יס~ריס. עיי דקני סני כ5עריס

 . ע"ז דוי סיס 5נו כי ועם זר(. 651 ר6ו )ועיט . טיף ט*ף יורדים עיניו סיו ונמסחריסמחוסו.
 : יכנע hS1  לענג לל  שו  פש ס65 עד . סהענינ סרגם 5ו סממעטיס ניסוריו פמתסיס
 דע5מ6. לוח51מי4  ונפילת נופו כ5כגיעח סעס המסו. ק 167 סמס נננורהו. ספמס רוקיוכל

 מומס סיהס 5נו . נחרייהhSt3'r 6 וער . וסור עי, 355יס .  ריייי  נמי5י כגגו נייפיךכן
 הורס. ס5 מ4ממס 0,י5חיס נזרכי 5נו ננס מ6ד ומס . וסח וענתס  יהורס לעס  פרוריעפות
 hS מינריו 6חר הנר . ש וירכת זעמ נרוח נמרס ונטלים. תכמס נרוח פסחם 0שס1כ5
 ננתח 6סר מקוכמיס ודוריס נסורס וסכל עס. ל3נומ לפני סטונס מחסנחו  65ול  ויקלישפב.

 גסיועיס:0יו
 פייו5ותיו 1כ5,סרינד5ו מספיג. מע15הי1 וערך . פפיזר סטוגיס  מעפיו 05רנים ס65 סעט0עיקר

 . חסרונו סרנם כת מח תוסיף ס56קיס רוח כן י"'ם. נד51חו לספיר ירנס וסככוומנקותיו
 ע5יו ורע מנטרק שכנדו. לכפיס 3עיגי ממתיקר 1כסל61ס  מע5יתיו.  טיפות סרגיוחרמיפ
 פיז hnle נרנ סמפט )כמו . ענגו רוס 5ג5הי עגמו שנקטין חסריטתיו 15 ומתמנ *(סמעפס

 וע5י4חיו החנ151חיו כ5 יסופר:  הקיני %  יוס bJh I1h)o s~r  מר כנוד כרכי ר6ס bScוסי
 . נסו"ת 16 . 3נפ"מ כן . סמתדם חדוסיס סכ5 . סיין כסוט ע5  רגיל  ב1פ. 4  פט מס6סר
 6עי ססחדוס נעיניו .קרט וסיס . מדית רנסנס  תיספ סי6 .  יפלפיל"  ש4  רתיי  ריחווסיעלס
 ודרך )  סי"כו "P~5bD  תלותו  פיתייר יי ריייש !Sh" 1"ללי,ן  פתיתרמ  תור?.  %מהספל6יכו

 לסתור חחיגע וסיס ומסמיי(. ענמ31חדות6 סחמחר 51536סוחר. נחרג סוסו נ סומר סיסגדיקות6
 . יסרס נסנרס ס6"מ ע5 5סעמיר 6יך סכ4 נפקס ו5סק51 . דנריו קינות 51חזור ענמ1דגרי
  נעיכיו  פגלי מקטין סיס 6יך . 5י פכחקיימה מחכוכנו וינין ירפס וסרו6ס . נכיכס דעתונסקה
  עליו:  יפל? נמיפךיתו 656 ממקיימין ד"ת 6ין 6ס י לסינים s~rl  כמהמרס עליו. ספקם סיסוזעתו
  פלמית 5סשמפימי' וסוס כ6ס. סיו דנריו 1כ5 מוסי. מוכחת 6וסניטה

 יאי
 06 ורופי נ6סנס.

 רסוס 63גדה6 דחסד6ין מיניו לחלי ונמסך יוגנ. כממס גננו נמס סי םמעס 1כ65וןנירפס.
 . סנריו נכl~)iPS 5 נמיסור ומוכיח  ל3ריית'י.  לקוייי 5נו מ65ו 65 ומענוחגותי . 3פרקיסדלים

 : ס5נ גנזיה 5ססש5 סיו מוסריו ורוני *'( 5מד 1ג)1נ6 55נוד כנ6וסי'
כעס

 סטיך , סנכיכס לכנוי סויגנו ג( גס נתכות (1trDSn ר6 ס6תל נמס ס)ייי זווגיי סיS1b 6' ילפ ודרך*(
 : יו היפיס מסיכיו עסגנוז 5גו יוגנב bSa.ור.יךות

 חייגו , %עתים לקמוט Vb 5י יעיל וגר אגוייס למון 5י גתן o'pSb ס' ג( )יסעד 0כח31 כוונת כן ואולי*י(
 : שסליכ' פטמי ג5עוייס .5ע3מו רופי י61 נס 1WS'D "זפ סריי קן'ם וסות , 65חכיגי תותל נהוכ"ת נפוייס לסו1 5ו גתן יתיממס'



הקרמה8
 s~r סקרני וכתני זומר ע"פ מיוסדים ערס. עומדיסנרווווס5 3דרסותיוסיו ר3ריו ח3י כיועם

 יגדיל ל3ל . ונכוס ,ספסיטס סלניפס . כדקתו מעגות ז"ל סו6 נרנריס(. סנינו סח3יגיס)כ6סר
 לסריך ולדורסן . ל13סו תחת וכנסס לצונו. תחת וחלב 3דנס לסמתיקס . 3גסחרוח כדורסרנריו
 . ס' נירקת גכע ברוח 3וועסיסס לסטסר 3"לווור. כריסם 16511 ס65 ורגיסבסמון.

 ל3"
 ינחו

 סכו" חנלינסבלי
 סי' . סגפינס מנלי דוריס "יגס לסוגיה 15 נר"ס מסיס ססעס סורקת זלפי .

קור"
 וכל וו וווסנס סיפ" ע5 כוונתו כסמע )ומווילה סנועסס 6ל6 עיקר סמדרס ל6 ע5ווו על
 )ועיין "סומעיס. נעיני לסגדילס על"ס לגד מלין מממלל סמלך( רני )לצון וכו' דוריססמרנס

 : סם( סמו"כמדרס
 . מכלל נעניכי נפרט . ד35ור6 במילי מן . כ13דסוויס לסרנות עגמו כנור ממעט סי' . כרכיו3כל

 "מוכס. יריו סיו . סיס זק, כי ו6ף . כחו נדי על יתר סרנס ועסק שכגד כפסו סססליךמודעת
 כסויות סיו ועיניו . סליקו רעיוניו . נחיו מסכנו על גס רחל כח ככלות 61ף . ססיוס 63עד

 סר13ת 1"כחותיו מתגיס. נגכוחיו6נחומנס3רון . יסכל5וספרט טמיסנ5ער6 סס לסחף .ססמימס
 נגער" ווסתתף שלינני סר6ס על קותי למוכיח רגיל )וסי' ססומע. טף כל סו3רוח סיו013

 ן"חריג6.
 6סר ככל ל"חריני למועיל רק . כנרה לענוגו ל6 ס6דס כל סוס . תוויר 6לי דגרו סיסוכס

 : '( לתורס וקרנן . סנריות 6ת 6סנ . מלוס ורדף . סקוס 6ס3 . וסורס ודן לעסות(נכחו יוו5"
 כנוך סנים . ססיסנוורס סיסריס ס' נדרכי ומן כתורס. סן . וועודו כקרס סלוכו דרך סיסרזרץ

 תורותיו רווי 3כל יסמעון. כגדול כקטן 6שר ל6חריני. למס ייטב 63סר ללווד 15 תחרעצמו.
 פרסס . מסחר "חרתפלת עירו לכבי ולספיד ידו מנית ל6 . סרגיס 6ת פיכס וכס6טר

 י3ר מל6 י65 סמררם לוית סגככסין וכ5 . יוס יוסדס3וע מסדר"
~ch) 

 "וסג . דרכי לפי קלט 6חד כ5
 מססטרקס . שלקחס"וכס מווס דרסו דרוש . סרסורים ודורסי נמקר6. פטוטו עומק קלטוספסט
 לפני ספרסס כקורה מ55 דרור 6סר מפתיו נמתק סמאו ססומעיס וכל . 3ק5רס דנרו מרימפיו

 נעור ווררס6. רסיטלני וסוס נקרס ורריו כל ססכיח נעיכיו, חניגס מגוסזו סיתס וכ"כמשנ"ר.
 סל6גמורי 63מרו . מינם חדי סו': סלימת6 וחדותה . סו6 סס וגדע וקטן מחפללין סונורסכל

 . לכולם ומטינ . hm3h3 מוין 6פיין כל 611לסתורס . גבירי bnSu כולי ל16 חל11ור.דגרס5ריך
 : דרכו otl)P ילווו . נזום לכוועלו

 חכמתו "ף סמרעיס. ומוועסיו ענודס. ומוסיף . תורס ומגדיל אכמס. סרנס ר6ס של13ונוורעיז
 גכתו3יס )ומנס יוך3ם סוותוקיס 3גפ"ת תורס חרוסי לחדש . מנע נכל לונתקייווס

 כלונרש6יגוסלכס ספר3עגמו su לכתור לי' כיתף סוס ל6 כי . תלמידיו וכחסו מס פסקיפסקי
 וכילם וג6יכיזוונינו. מדינתיגו רנני גרולי לכל סינס ועד מנעוריו סו"ח לססינ ופרנסלמנסס(
 ממרוס נ6סססולח נעו"ס נתרפו סגמס. סו"ת גנזי סמון געו"ס כי )ועם למעכס. סלכןנקנעו

יוס

 י"ס , פזרן על 6לקיס יסד ס6ת1ס כי , כ"ג( מ' "' )תכיס ס:תע" תפלת לסייע "יוספגו וכגוונא*(
 כמכעס , עס לטליתי ככויו וניול גכס'ן עתיר 610 ט עם מסד סרס למשתין סקלותסכתו

 "ין D~r , owt עקום ל6 , תלמת T~h , גלכ*'ס 6ת ולפיוח , נססי ל'סנ סקוס לו 'גמכ , ועוטרונכויס
 סוס המזיון ככל , 7ת'ע3 תילי 3כל לניעיי רק לגו כמפן עוניס מסייס תיגי כל געול יוכל לתען ,לטתומ
 כל לנחול ידך טתתל6 , ספרן על 6לקיס יס3 פותן( כתוגת 3לסון ס"תגס כי גו' ינרך )6 '"תן , טס ססעע"ס6ער

 ננול יחיג "סר 6'ם , עוסקו מיי עסוק לספל נגנורס מסי תעטה , ללעסו "'ס יחן* *סר , תוניסמתלים
 ותליע' לקניני ) למס וגתם יטיס כי לעג , 9Dfi למס וגתת למיס 1bWtt כ' , "ותתו על מפיגתו ,רעתו
 : סענס מיגו ככל לסעיד עונך 7לכי סקרן ותלעס , לעגנותו חמנום לבג נגוע לכל , "כונסתעלס



9הקרמה

 65כו5 נחיו סמיו ממס סי 610 וגס שעיר כחגי ל"5 וגסרפ0 חקע"ס. נסגת 6ייל י"ר ד'יום
 וסוף . וקפותיו סגיניו ס6כ5ס ס6ס נתוך מת5קחת ס' רחמי יידי'. hs51h ניח ע5 ורק6ס.
 מסס מלנס למכס . סוס נוזקוס כס סעסס נרוך . גט5י סספריס וגס . מ6ס מונק כ16דם6ר
 51חנרס otnhS עוזר יסhnSP~ '0 6. מגדרן וטרנס . 5הס פסעתיקו סת5מידיס נידגמ6רו
 כ51ס ע5 למכס . יחד לקנזס ע5יסון יעתי דיסינ h)h s~r דמר 5דעת4 חויכ6 כי ועםיחד(.

 גגור16ת ססמימס סעיותו יוס מפיו יונק מפורט ננטויתי ד6 ע5 רק לסדפיסס. מלתו ננטויתי5"
 0קוגטרסיס ע5 וגס . חזו תורס חמוס hSn דידי' h)tS,h ניח לחזק 'כחי נכ5 5סתחזק .דנריס
 גיויחי ככס . כתוניס 0מס כלסר מדנריו 6סנ0 ס65 . קננו מקירות ע5י קו15 נחןס155

 : נזרוז5סדפיסס

 ע5 דעתי' 5מי0נ ע5מ1 ושמעיט י גר51יס מחנוריס דעתו ססניח . עגותנותי' ונחזי ספרוגיתי
 56 סיתם ס' סרנר וווןעח כי . עלכו.סגנו0 5פי תמוכיס סמעטיס ~0tssקוגטרסיס

 עמר ועור . נרפוש דיריו 6ול ינ6 'כגל כניסר . תכמס תע5ימות 15 ונפו . נ"ע חסיו6אליהו
 . דנניעות6 5ספר6 נסקרמתו נ"ע 0ג6ון 6נ6 מר סס6ריך כזזו . נכחוניס כנסתרות 5וידות

 ככתבוקורסס0גיע . 1"5 56י ממרן נגשתרות 0קדפ כתגי שכhJh IIha~ 5"1 . 5 ממר)וסמעתי
 . לו( וזססכגלס כל ל0כחנ ויספיק מזמן סיס סל6 פי'  0הושפת יחילס ניניי rhn כי .65רגעיס

 ען  דרך פנימיות פרקיס רישי וודעחו לסדין . S~r ר3ו ככלבת 3ית יוכל ס4ז ולט h~h s~rוזור
 ניוכטרסיס ועיילוועטמועיר שייף ומשכותבותי לגו. לות SP חסותיס וסיו . S~r לס6ר"יסחייס
 ?~P הינחו ו3רות3 . קולס סל כפחתו פתת לפתות פתוח סלנו 4י סולית כתחט ופתחסללי.
 . י5כו סררך לסורות . ש' וירקח וערורה שהורס לררך ~רפס ושגיירן סקלן סרגריסוח35

 כן : כפם 5כ5 סקוס נדגר סרנים 6ח 4כות 6ותס נעמו מעורו וכלסר . יעסון 6סרוסמעסס
 : למרוס נע5וחס קטיר6 נחד or3 קסויס נפסו מגמתסיתס

 תפיות ממעת . ועטס r'p ר6ס unhn . hS ס5קחו גיוס די5י' וסענוס מעוז ר06 ס65ומי
 גופו מספי5 סיס רגע . כת סח5יף וכעס  סער  כל .  לתרוס  כסווטו נ6ת עת ערמסחר
 מח6זר סף וכרגע . כעורג סחורות ופניו . כססי' סקרן "5 סעפר קס31 סרגיס כלסלכדגריו
 ס56קיס 56 סתסונ נרוחו כפסו 5קסר . ם י י ח מ5ך פגי כקור וו"יייס סיו ופניו גפ65 נרניקותעוז
 : ס' 6ת רחיים נגרור נרוריס וסיו . וכמיקס נאספו יתם 56י1 מדמתו רוחו ער נטסרס נתנת6סל

 מגלמת hSSnn ורות ק51 נכמיכת פגיו וקמיט נרסיס אועיל 6ותיוס . "5קיס קותו 5קהוטרם
 מסר.ו6חס חיס 0קוכטרסיס 5סרפים יטריח נרי 6ף 1"5. וגריו סיו וכסחיים.

 כן . פת"ח קיום ולעסות . 65חריני 55מד ססמיס מן וכוני . וכיתי 1lnSSn hS ס6ף . ידעתדגי
 . ט65 'נקונטרסיס דגרי סיתקנ5ו . ססמיס מן 6זכס 6ו5י . *( ס' 6ת 5יר6ס וכיתי ש665ס

 : 5י דגר 6סר 0רנליס 056 . ס' דרכי סמכקסיס יסרי-5כ ג35 וכס וענודס ותורס 0' ירקחכבסריס
וניחרי

 כסגין 0', יכפת 30'ן ם)6 )ו סג0%7 מס סי6 (tbSP ), , ויביר עוד 3עיגיו :מסג 0" סתע:וחגותו סייע ומי*(
 צ76ג( תמ5 סי*, ווטרת' ת)ת6 %ס0 )נ3י "ין , וכו' 6.0 נוטרתי ת)ת6 יר06 6טו ג'( )"ג נגרכוח S"tdמפתר
 6100 תי סכך וכענין , ג7וצ ככלי SD'1 7וו:ס צו 61ין p?, . קטן ככלי עציו 7ות0 )ו ויס גיור כצי תתוסתנקם'ס

 י.עג'ו ותסועף , )עגויס DDM'3 מולכיו ו6ת , ליוטטר  לפעיו לחמל ונדרתי ,  יכותוותו מלניס סיגו , יותכעגיו
 עגיו פסיס ונא 3AS' ותו , )גין )ענוים כמזיק יסר*) ג) 61ח , )י:תי0ל עגתו ptrnn סי' 671י , 60דס מכ)76%
 מס S"r גת6תרס , עגול עקג סי" כי , ,וסלחי bnSn יכ"0 ס*גצס 6תר , Sb)D' O:11DS "ת וסטיקכיוחכ

מעפתם



הררמה10
 1,י'ס )%, '))'ס )"ןי . ק' 7)1 6ת hn'o )) ע'ן ה7קע 1"וע "oSho . bk י.י)ר.סואחר'
 6נתרי: כעמ מס ph ס'. יר6ח 13 פ6ין 15 גדמס לי51רו. רוח גתח עסס ימיו כ5 נתורס.סים
  לפלייס rgp לונענסחי . ייווכי ליסר למזררו ר6נוסא.  פי4 ליייס  חדחתי ם65 . ס" מ כייעם

 ,)י'ת. וי,))ית.ו עו ן 55ט,7
 התל0,צ ,1( (0 עי ו)קו"

 ח""ותו,-

D1s3 

 תו6ר יפס סמתס כנן סדר ממגי יגh5s1 6 פ' ר(יס .ס"ק יוס כס5יו ס' זו ופגס . 5מי5סס5יפי

 :הנ":::נב ציי" -1,ג:ג הןן ,בבל:ב
סגוויתי

 ס: ש:65כ" ק"וג1::ם:ו ת6 טצ ימ י . ממת%
 : זו מטס נופני דרג" ח"ח גרול מע0ס 5רחומ ל' גיח6 יס6 65 ס416 . זע636

 6מןיחיהמתנ(שמ%'ו ריי SPושמים"מ5יעייח'י

 ה),ה (OnC )תן )11)'1 ט . ףש )שמ ;ש onl~pS י7ים. יירה S)73pSוגם

 נרס  מכתגיו( 11  נחסו3וחיו 36ע"זע מר 50כחחימתו
 ין:תן'

 סטררוח  מרוני . %ס פנוי 6תר

oa1]

 ",יי."'ןק7י,)ינב;::י"ה:ל,:ף:::::שי::.(:::::נ:"
 ""י

 ייי h~tS 'י"' "'ן ע"' ן "( ,י' ' היה "מ,ץ'"יית ף:י:2י'י
 פ"ס יוי%סיגס

 שיק 3דוי5ת יינע פטיח
ן ק16 (51ם גגופם ס

 עיסס 5סני6 . סט31 רגינו יע0וח סחשיס דכ5 3סעד6 יסוי ז%סש סג6ון 636 מלדכטד
  גור3ריס לכ5 5גנכס סימ1 . ס6וס 03 פידנק סיפלס סדלך יר16 ג* קי6י. ג"ץואתם

 :נ::1ב ב::;ב ",)ו"מ:ר,ן:ע:ןל:י.:::,מ,:י"י::,ג:גסמ
 %'" ,י""' )'0י "י) יייייי ' עייי %יס יי "יייס ס;ריייסימ

 'שת ל
 מתל6זין: 51לס"ס היים מוי סמחנר נסג6יןי?הק

 טגססג wnw . גיו5 לדנל יי6פ 5ו )פסכ יייי' לנכי ומק , 5קו5יספ עקג עגוס עסהס וכי 5געספססחס
 : סנקל6 פעפך תייח יכום 5עפן , 5ו ו6ין קפן פכיי פםגי יפ5 סגפכ6 מגי* btS" ו6ו5י , פוי 5יפילגעיניו



אזהרה
 65 למען 6מנס . גימר כי 61ף . עילם לעסקה Sh1P 60רית חיו חסידי 65 . %מר hS 06ש

 לתדפיס מרסס ס6ינגי "ודיע סנני . סיסיס 6ופן 6יוס ע5 סיתר6 סוס 6יס 5ג ע5יעלם
 ומטומע . סקיר"ס פקיח כפי . ID1h גבוס מ6ת* רמות גלחי נ"ע סג6ון 636 מי כנודספרי

 : 6מן ג6"ייתנלך

 מקאות נכ5 סי, סיקרים כתגיי 5כ5 ונסיד6ס, ענמס. נפני נרכס קינע סגני נגרוך.ולחתום
 5ע0ות 6סנס רניף סתוכס . מ16מריס וחומניס . סחייס ען מתויקי .מו0טתיסס

 . דיריי h)D51h ניס ע5 סמו 5סגףס כת ומלמניס . ,5ם"ס סטיון b)b 4ר 50 לנהמתו רוחכתת
 חיים נשמת לשכרת צמקה כן "נוע . סייטיג ומי . סמטינ ומי . 0סטינ מי . תפלם61גי
 מ"ח תכומ * שלכס לכונס מגס מס56ית 5כ5 6תת מכירם מכייס ימיו ני5ס ח5מ1ד351ימ
 נעקם טרם נו פגי ו"5 סנ16ן שוי  פר כנוד 30לך סנרכוח סכ5 דידסין נסעד6 יסףדרניס
 פתניי כ55 כגפרות סי נכעס ידיסס מעסי ינוער . כנריתו 6י0 6יס . ונדחוס רתנס .מ0ו05ס נגרכיי 5סתנרך Dnh1 עש יתעו . קומו סמוסיפיס ידיס וטמירי פ טסורי כ5 6ת .מלחני
 2 נעגר% ונפם סי' וסיקליסר%יסריס
 . ז"5 מוהרר"ח נסלתןיצחק

 5פק2 שלום ורב לי. ימעי ל"מ 6מר תייל. ו"ך ל יוםרתום



 * ירכשף מ' כס"ת ומפורסם ס' יר6 וחריף סמופלנ סרג חנעי ר3 6חי כנודוגרי

  וווס6וסיף. נ"ע. ונריק סג6ון hJh מר ס' קרוס נדנרי עיני סרקו יקר כ5 על . 61קיס 6כףבסה
 כמגס . נסקדמתו מללו נלור טפתיו גדעת 6סר . רי סרנ מגדול 6חי דירי ע55רנר

 ל3ו" סעירוגי מסמיק65סר
 h)~rnl . %1ס"ס סגנון וו6רי 636 ס6לקיס קרון מלקח נעת מליס

 מר פטירת עם ע5 3"תי כי עחס וגס .' לחיים ה' כיראת סכ"וורי דגריו על rh נפטומנחן
 למרק h)h וממנח וסודק . סקוכטרסיס מדפסת נמר נעת ל63 6סתייע מסמיק . 60k~SSrג6
 סעיגיט חסרו ינדיל כס . נך נחסד לקור ינ6 כי 116ריו נכועס לחוות וסניעגי ססחייכי .עלמ6
 . ס' ירקי כרבן נתורתו חלקכו ויפיס נכתוניס. ממס 6סר דנריו לקור י65 כימחזיכם

 הלס"ס חיים וזוס' נסנאון יוסףכקוס

 לפ"ק שלום ורב . s~r 6נ6 מר סעלוח יוס סיון ב'ז'ה' ס'יום

 מררס6 נ3י דעסקי נסעת, . נ"ע סג6ון hlh ונר כרוד סל h)D51h 35ית 61תיכ6וסיחף
 : סגתחדס גדנר נתתי ינחתגמס'

 ד6זיל ולע"ג ריס תוס' ועיין . סיס למרינת וגיסו לסחו ד6זיA~uhl 5 ע"נ ע"ד וףיבמות
 דמסווע מ6י מסומתריי

 ד"ס תוספית ועיין . וגיסו tnch נ6זע  יערי  רכבלי  למגוורי
 ריסק לרוקמי קל6 . וכי 6יילי וגיסו קסתו נ6ע5 165 ססי6 נסני' מותר וכי 6סורס גיסו6מח
  לויור נרפס . נסכיס מותר ר6סונס סמתס נמס מתניתין 6סמעיכן יאי "תרן גווכי נתריוסיפק

 מותרת לגיסו ד6סירס ד6ף זו כנ" 61סמעינן וגיסו פסחו 3",יל ד"יירי סגוור6 דייקדוויחור6
 דליחות נ6יסור6 עלי קיים" ססיתס וזהמת לפיעל. ויסורס לנעל ס6סורס כסס 6מריגן hStלו.
 סחיר כך וזיתיך וכי' סרי ד6וכס לסו ולדרום ד"ס ע"נ נ' ד' כתעות תוס' ועיי . תחלם6סס
 נסנרe~pSlnn 6 וסר6"ס טסרי'נט מנוקר סס נרקק ועיין . וכו' לרי3"ס כרקס 61ין וכו'ר"ת
 לומר ניכל פלפיל6 )וע"ר . דסיטס ווגמר6 וי סנרך נסכרעח ר"מ פסק יוקייס וסר""ם .11
 פיסק" ע"נ 3"ס ינמות נמרק ועיי  נמתגיתון. ע"ז שיג יוסיפר'

  וכו'(י מפיסן כל "ונור יוסי ר'




